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SZ ILÁ N K O K .
NE BÁNTSD A ZSIDÓT, mert akkor egész 

Judea — akarjuk mondani: Ruszinrzkó -  össze- 
röífen ellened. Mostanában a zsidó-fantáziában 
két ízben is megtörtént, hogy zsidót bántottak. 
Az. egyik esetben Horovitz urat érte valami 
Horovitz urat, aki kémkedett. Horovitz urat most 
egy éve még a cseh-csendörük keresték, kutat
ták, mint a cseh államra veszedelmes kommunis
tát. De az már nagyon régen, ezelőtt egy évvel 
történt, azóta Horovitz ur más belátásra jutott, 
frontot változtatott, s Így már nem a csehek, 
hanem a magyarok keresték, mint rájuk nézve 
veszedelmes kémet és valószínűnek látszik, hogy 
el is csípték valahol. Mi nem helyeseljük, ha 
kihallgatás nélkül Ítélkeztek, de az már feltűnően 
sok, amit a hitsorsosok sírnak. Az Ungvári Köz
löny hasábokon keresztül kesergett róla. A sze
gény jó proletárokat az utcára vezényelték érte. 
Pár nap alatt minden csehszlovák lap telt volt a 
csehszlovák állam egyik alkalmazottjának históriá
jával, egy hét sem telt bele még ezután és fél 
Európa a Horovitz ur nevétől visszhangzott. Ma 
már a szopós-gyereknek is meg kellett ismerni e 
nevet. Valahol Nevicke táján is nagy sértés esett 
egy pár zsidófitin, bár nem a valóságban, csak 
a zsidófiuk fantáziájában. Másnap az Ungvári 
Közlöny és a Zsidó Néplap szörnyen felzokogott, 
holnap az összes csehszlovák lapok telve lesznek 
vele, holnapután már a Dail Mail telegraf-iroda 
jelenti Londonból, Washingtonból, Cincinatiból 
és Kokinkinából — jelenti pedig egyenesen 
Rolscliildnak, hogy valahol a hátulsó felén — 
álmában — baja történt egy zsidófiuuak. Nagyon 
szép az összetartás. Körömszakadtáig kell egy
mást védeniük azoknak, akiket a vérbeli kötelék 
köt össze. Ajánljuk a zsidók fenti összetartását 
utánzásra a keresztényeknek is. Meri emlékezzünk 
csak vissza! Pár béllel ezelőtt bestiális, vadállati 
módon megöltek a határon egy szlovák katonát. 
Az Ungvári Közlöny és a többiek, a csehszlovák 
lapok, öt sorban elintézték az egész gyilkosságot 
s azzal vége a komédiának. Ugyan-ugyan, Ung
vári Közlöny és a többiek, miért nem csaptak 
akkor is egy kissé nagyobb zajt?! Ugy-e azért, 
mert itt m egford ítva  törlént az eset. Keresz
tényt öltek meg a — csempészek . . ,

Föltételezzük,
hogy erről a felsőbb hatóságok talán nem is 
tudnak, de példáid a nagymihályi Zsupánáíusnak 
ezt jelentettük és még más dolgainkat is, de 
mind ez ideig semmi választ nani kaptunk reá, 
holott a nagymihályi Zsupán Ur véletlenül tud 
magyarul is.

Szlovenszkónak Ung és Zemplén vármegyei

Mit várunk?
Ezt a kérdést tulajdonképen két részre kell 

osztanunk. Mit várunk már most azonnal a 
magyarság részére Szlovenszkóban a kormány
zattól, vagy ha az tovább is az eddigi politikát 
követné, a népszövetségtől? — A kérdés második 
fele: Mit várunk mindenki részére Ruszinszkó- 
ban ? Előbb a kérdés első felével akarunk fog
lalkozni.

községei, melyeknek nagyrésze szinmagyar, jelen
leg a nagymihályi Zsupánhoz vannak csatolva. 
Ez körülbelül 80 község. E községek a hatósá
gokkal érintkezni semmiképen sem tudnak, nem 
mert amint már említettem is fentnevezett közsé
gek mind magyarok és kizárólag magyarul 
beszélnek.

Az állam nagyon jól tudja azt, hogy nem 
a nép van a hatóságokért, hanem a hatóságok 
a népért s nem a népnek, hanem a hatóságok
nak kell alkalmazkodnia annak a népnek a nyel
véhez és szokásaihoz, amely neki kenyeret és 
nyugodt megélhetést ad. A nép ezen a vidéken, 
ezekben a községekben, amely a Csehszlovák 
köztársaságban élő magyarságnak csak kis töre
déke, kizárólag földműveléssel és állattenyész
téssel foglalkozik, tehát a föütéere az államnak 
s kényéi et adója azoknak az uraknak,

Mi nem
kételkedünk a kormányzó urak jóindulatában s 
különösen Masaryk Úrban, de épen azért intézzük 
szavainkat Önökhöz Uraim, hogy tudomást sze
rezhessenek arról,

Tudomásuk van-e arról Önökenk, Uraim, 
hogy hivatalnokainkat, kik magyaroknak vallották 
magukat, elűzték hivatalukból s nyomorgó földön
futóvá tettek sok tiszteletben álló családapát s 
gyermeket, kiket ide e szent földhöz köt minden 
rög?

Masaryk elnök Ur nemcsak arra esküdött

32 ip.MVl’í ‘o ld .*
Egy arasznyi felhő közeledik az égen a gö- 

möii hegyek felöl. Utána lassan jön egy másik. 
Megint a harmadik. A vezető csillagok eltűnnek 
egyenként. Végül felleg borul a Szepességre. 
„Gyászlobogó repül fel a zenitre". Egyre és 
egyre erösbbödik a h ir: Magyarországon aláír
ják a békét

A végtisztességet, az utolsót, nemcsak jo 
gunk, de kötelességünk is megadni. A Szepesség 
Szent István koronájának diadéinja volt, tehát 
illő, hogy a válás pillanatában elbúcsúzzunk tőle 
A buborékok szétpattantak, a naiv forrásokból 
táplálkozó remények szétfoszlottak. Előállott a 
rideg valóság. Kérlelhetetlenül a zord tények 
uralkodnak.

Nem valami számadásfélét, vagy mérleget 
akarunk csinálni, csak búcsuzkodunk. Megköszön
jük a sok jó és hófehér lisztet, melyből ezer éven 
keresztül táplálkoztunk, melyből gyermekeink oly 
jóízű, zamatos kalácsot ettek. Megköszönjük 
Tokajnak gyöngyöző, tüzes borát, melyből sehol 
annyi a világon a pohárba annyi nem folyt, 
mint éppen a Szepességen. Megköszönjük a fe
kete, ropogós cseresznyét, meg a hamvas, mo
solygó kajszin-barackot, a csábító, gyöngyszemii

'  A „Szepesi Lapokéból vesszük ezt a mélységes, 
igaz érzésű, berámázni való aktuális cikket, amely stílus
beli erejével megragadó szép, egyébként pedig tökéletes, 
igaz.  

szőlőt és a vérbélü görögdinnyét, amit az egri 
menyecskék árulnak Lőcse, Igló és Poprád 
piacain.

Megköszönjük még a finom illatú erdőtelki 
és verpeléti szüzdohányt is, amit gyöngyvirággal 
vegyest hoztak át az érchegységen. Megköszönjük 
a szeretetet, a gondosságot, mellyel fiainkat ne
velték, elhelyezték és lett legyen az munkás-, ur-, 
vagy parasztcsalád szülöttje, a legmagasabb ál
lásokig juttatták Magyarországon. Megköszönjük 
a gavalléros bánásmódot, melyben még a szepesi 
pesztonka is részesült, mert a zipsernek becsü
lete volt Magyarországon. Megköszönjük a sok 
bányatelep és gyár felvirágoztatását, a hatalmas 
vasuti forgalmat, a tündöklő gazdag iskolaépüle
teket, felszereléseket, dohánygyárakat, fatextil- és 
fémipari szakiskolákat, ásványvizeink forgalomba 
hozatalát. Megköszönjük a Magas-Tatra világhírű 
felvirágoztatását. Mindezt mi megköszönjük szé
pen nektek magyarok, kik velünk emberségesen 
és őszintén jól bántatok.

„És te Levoesa, te kőoroszlán, nyújtsd ki 
a nyelvedet rám, ha mindez nem igaz. De nyújtsd 
ki a nyelvedet arra is, aki ki merte a száján azt 
a szörnyű bűnt ereszteni a zipserek közül, hogy 
ő Magyarország mostohafia volt".

Még hálálkodni sem akarunk koldusmódra, 
mert ez ízetlen volna. Egyszerűen bucsuzunk, 
tiszteletreméltóan, meghatottam Reszkető karunk 
kitárjuk elszakadt testvéreink, földönfutó fiaink

Lapunk mai száma 4 oldal.

után, akik nekünk kedvesek voltak, de akiket a 
rövidlátás kiűzött.

Szlovák apák, magyar anyák, gyermekek, 
unokák, kik széjjel vagytok szakítva, ne feledjé
tek cl egymást soha! M illió és millió ezüstszál 
láthatatlanul húzódik keresztül-kasul a levegőben, 
de rajta mindenütt sűrűn a fájdalom könnye re
zeg. Nektek mind istenhozzádot kiáltunk!

Ti pedig becstelen „T iborcok", kiknek a 
szerencsétlenség pillanatában nem volt egyéb 
gondotok, minthogy üszköt dobjatok a testvér 
és testvér közé, legyetek átkozottak elevenen a 
földben, a pokolban, az örök tűzön, legyetek 
átkozottak mindörökké. Ámen.

Most pedig te vén „Brauyiszkó" és te go- 
molygó felhőkben tündöklő „Lomnici csúcs", 
„Nagyszalóki csúcs", „Gerlachfalvi csúcs", ti 
smaragd-fénnyel bájoló tengerszemek, te, az 
„Árpád sírját" takargató méltóságos „Magúra" és 
a Dunajec tükrében pompázó „Korona-hegy" és 
ti mind a messzeségben kéklö szepesi hegyek 
sorakozzatok I Pihenjen el a csalogánydal, húzód
jatok meg-rnegremegve ti vendégfecskék, csak az 
erdők moraja zúgjon I Hömpölyögve zúgjon, a 
kéklö hegyeken kérésziül a sóhajtásokat vigye el 
azoknak, kiktől búcsúzunk.

T i pedig, banyai-homlok, sziklákon keiesztiil- 
csobogó, milliárdnyi kristály szemektől fröcsögő 
szepesi patakok, csak fussatok és majd ott, hol 
folyamokká dagadva hömpölyögtök, mondjátok el, 
hogy a mi könnyeink, nem fognak kiáradni soha.
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fel, hogy csupán a Cseh nemzet'érdekeit s csak a 
cseh emberek boldogságát s jövőjét fogja elő
mozdítani, hanem minden emberét, ki a Cseh
szlovák állam területén él. M i nem csak Ígére
teket s eskümintákat kérünk, hanem azoknak a 
megvalósítását is követeljük s jogosan követel
hetjük is attól, ki a nép jóvoltából van oly 
magas polcon.

Nem szük
séges ide. hogy Prágában netalán könyöradomá- 
nyokaí gyűjtsenek, de találják meg a módját, 
illetve ne tiltsák el a módját annak, hogy ez a 
nép maga kereshesse meg kenyerét. Látják azokat 
a szegény embereket, akik kaszával válukon már 
itt ólálkodnak az állomás körül? Kérdezzék meg, 
hová akarnak menni? A

hogy ottan azon a nyelven is beszéljenek 
a hivatalnokok és azokon a nyelveken jelenjenek 
meg a hirdetmények és hogy ne vághassa oda 
az a hivatalnok magyarnak vagy németnek, hogy 
a ti nyelvetekért nem tanulok meg egy idegen 
nyelvet és a nemzetiségi vidékeken a nemzeti
ségek néelvén tanítsanak az iskolákban. Igen, 
igen igy van ez, Elnök Ur, igy bánnak az. Ön 
ideális törvényeivel 1
.; tíKérjük végül a kormányt szüntessen meg 
mindennemű requirálást. Kijelentjük, hogy tisztes
ségben és békésen akarunk élni az uj állam te
rületén,
jogtalan eljárásnak mi is fegyveres erővel fogunk 

Mi akarjuk kezelni a terményeinket 
s mi akarunk gondoskodni annak az igazságos 
szétosztásáról, amely igazságos iesz és amihez
egyedül nekünk van jogunk.

, Elvégezzük mi a mi dolgunkat, anélkül,
hogy hozzá nemértő szakavatatlan emberek pár
tok és szakszervezetek tanácsát kikérnők. Mi nem 
avatkozunk senkinek a dolgaiba s ugyanezt kö 
veteljük a tisztelt elvtársak részéről is. Foglalják 
csak le a szociáldemokrata urak az ő általuk 
készített dolgaikat, de ugyanakkor ne akarják 
elrabolni a mások nehéz munkával szerzett 
fáradságos gyümölcsöt.

Hogy még mit akarunk Ruszinszkóban ? 
Akarunk egy kevéssel nagyobb közbiztonságot, 
akarunk humanitást! Ha megvan a szesz tilalom, 
büntessék a rendeletet áthágó zsidó korcsmáro- 
sokat, de ne üssék agyba főbe azt a szeren
csétlen berúgott embert,, akit az utcán találnak, 
mint a Rákóczy-utcán tették f. hó 3-áróI 4-ére 
virradó éjjel! Sok mindent akarunk még, — aka
runk mindenek előtt lelkeket, akik megértsenek, 
de — haj hol találjuk meg azokat, mikor 
„nincs lélek! nincs Isten' jelszóval engedik 
rontani és züllesztik népünket, mikor féltneszte
lenül botránkoztatják a zugói telepen játszók 
arra haza menő asszonyainkat és lányainkat, 

amikor nemrég még az erkölcs nemesítésére 
szolgáló egyik középület udvarán is nyitott
kapu mellett

. . .  Ez az egyetlen, amit 
nem akarunk, ami* nem kenyerünk, aminek meg
előzését a hatóságok kötelességének ismerjük. 
De a többit, amit elsoroltuk: akarjuk, akarjuk.

Kérjük azért Uraim, tartsák szem előtt 
minden embernek minden nemzetiségnek jogos 
érdekeit s kívánságait, ne csak hirdessék, hanem 
támogassák is tisztességes és jogos törekvé
seikben, nehogy egyik a másik rovására jogtalan 
előnyöket élvezhessen.

Kér. szocialista m agyar kép
viselő a prágai parlam entben.

— Rörmendy-Ekes Lajos bemutatkozó 
beszéde. —

ne oknélküli torzsalko
dások, hanem a Krisztusi igék valóraváltása, 
amikor az embereket nem a gyűlölet fogja ve
zetni e felfordult világban, hanem az egymásiránti 
szeretet s jóindulat, a minek következménye a 
béke s nyugalom lesz, amely után mindnyájan 
oly régen vágyunk.

2. Arra a 'kérdésre, mit varunk mindenki 
számára Ruszinszkóban, mindenekelőtt a béke
jegyzékre adott magyar válasz gondolatával 
felelünk :

Elvárjuk a nemzetgyűlési választásokon a 
beígért pártatlanságot, a varos terror letörését é 

amilyen legutóbb

(CTK.) A csszl. nemzetgyűlés harmadik 
ülésén több kisebb-nagyobb felszólalás ufán dr. 
Körniendy-Ékes Lajos magyar képviselő kért szót.

„A  csehszlovák államban élő magyarok és 
németek — mondotta — csak kényszcrllscgbOl 
élnek az u j államban. Világosan bizonyltja í zt a 
választások eredménye is. A magyarokat és 
németeket, de még a szlovákokat sem kérdezték 
meg, vájjon melyik államhoz akarnak tartozni ? 
Felsőmagyarországot katonailag védtelenül meg
szállotta a eseti katonaság és azóta az itt élő 
lakosságot sakkfiguraként kezelik az uj állam- 
gépezetben. A hazájától elszakított magyarság a 
kalonai diktatúra és a szigorú cenzúra alatt éé : - 
szerülve voll a választásokon akarva nem akarva 
részit nni. A magyar és német területek válasz
tási eredménye nem mutathat Ilii képei, hiszen 
a szavazatok többségét csali katonák, hivatal
nokok és egyébb od,.helyezett idegen ;:; adlák le.

A raffinált választási rendszer . ellett a 
magyaroknak nem volt elegendő képviselői ke
rületük sem. Ha már tűrni kénytelenek vagyunk 
az entenlehatalmak szigorú Ítéletét — Istenben 
bízva teljesítjük állampolgári kötelességein
ket -

de emellett semmi igazságta
lanságot nem fogunk tűrni.

Tiltakozom az ellen is, hogy a választásokat 
Szlovenszkó területén akkor tartották meg, ami
kor ez a terület nem volt jogérvényeseti a cseh
szlovák köztársaság területéhez csatolva.

A mi kötelességünk az elnyomott magyarság 
és németség védelme, akiket idegen államfor
mába kebeleztek be, mindaddig az óráig, amig 
mindenki elölt világossá nem lesz, hogy Magyar- 
ország volt az egyetlen, amely csak a léiért 
harcolt és mégis mindent elvesztett. Sohasem 
ismerjük el a kényszeritett jogokat I (É lénk taps 
és helyeslés a magyar képviselők közötl.)

Vallásos étet.
Beregszász, 1920 máj. 1.

Szép ünnepségre készül Beregszász kath. 
közönsége. A közeljövőben fogja a „Felnőtt 
leányok Alária-kongregációja" Veszprémy Sándor 
plébános diszelnöksége alatt alapitó tagfelvételét 
tartani. Ez alkalomból Kertész Mária IV. é. tnö- 
jelölt a következő lelkesítő szavakat intézi a 
harcba induló Mária-levenlékhez:

„Megremeg a toliam s erőtlennek érzem 
ingám, amikor levelem állal Máriás soraitokban 
megjelenek. A távolból irányt akarok mutatni ég
felé szárnyaló hófehér lelketeknek. Célotok : ki
lépni a vajúdó világ porondjára és szóval, tettel, 
példás életetekkel szintvallani kath. meggyőző
déslek melleit! Különösen fölemelő, szép vállal
kozás ez most. .miikor mindenütt felhangzik az 
ellentábor ajkain az istenteleneknek a hit és erény 
temetésére szánt ..Circuni dederunP-ja.

Közei egy éve készliitök e napra! Ez idő 
alatt kis kongregációtok zsenge palántáját nagy 
viharok tépázták. De inig az erős tölgyek meg
roppantak, addig a „gyönge fűszál" Isién kegyel
mével a rágalmak áramlatával merészen da
colva — ugy számban, mint erőben gyarapodott. 
T i méltóknak találtattatok üldözést szenvedni az 

é r t!
mint a madár sem tanulta meg egyszerre

a repülést, ugy nektek is előbb csak próbálgatni 
kell a lelketek szarnyacskáit. Kezdetben fáradtan, 
pihegve fogtok csak továbbélni tudni De ha 
mindig s ha fáradtan is újrakezditek, lm össze
fogtok, sokra mentek, mert kitartásban és 
egységben az erő ! Oly sokra juthattok, hogy a 
kereszténység világitó fáklyái, kicsiny városunk 
elhanyagolt lelki uijásztiletésének papnői s a sö
tétségben botorkáló lelkeknek reflektorai lehettek. 
Sok munka, nemes munkakör várja imádságos 
lelketek szózatát Most, midőn nemsokára a v i
rágos oltár elé borulva hűséget esküsztök az égi 
Anyának, óh, nyíljék ki a ti sziveitekben is az 
erények virága! Föképen egy gondolatot forgas
satok elmétekben, azt, hogy az uj század bűnei
ért engesztelő áldozatként kell fölajánlanotok 
játékaitokat és esetleg egész ifju élteteket is. Meri 
a jó példaadás áldozat és az áldozat-példa életbe 
kerül, de erről a feláldozott életről mondja Krisz
tus, hogy aki elveszti, megtalálja azt. Mária- 
leventék! Áldjon meg titeket a Szent Szűz az ő 
Gyermekével 1“

idén j'-do ígok .
Aratási szesz.

Tudjuk, hogy a legnagyobb mezei munká
latoknál elengedhetetlen, hogy a gazd i legalább 
kevés szesszel ne rendelkezzék. A múlt eszten
dőben az aratási szesz részint nagyon későn 
érkezett, részint ugy fölvitték az árál, hogy azt 
megvenni alig leheteti. Meg is maradt nagy része 
és elfogyasztották később nem akik megérde
melték volna, a mezei munkások, nem olyan kis 
és iiiegeiigedlieiá alakban, mini ahogy a gazda 
szokott osztani belőle, hanem elfogynszlotiák a 
piákok, a részegesek, a családi élet megronlói, 
ilták liter számra és igy igazán csak az ördög
nek volt a rakás a, illetve aratási szesz a rendel
kezésére. Hogy az meg ne ismétlődjék, az idén 
osszák ki az aratási szeszt korábban és vedig 
oly áron, hogy a gazda, aki azt ugy is : zives- 

I segböl áldomásként adja a munkásnak, ne legyen
túlságosan megterhelve.

A befőzési cukor,
niin* idény dolog, még fontosabb. Szép gyü
mölcstermésre van kilálás. Nagy szükségben 
vagyunk minden tekintetben. Legalább egy kis 
hetölíhiiz juthassunk már hozzá és ha az Isten 
megadja a gyümölcsöt, az. ember, illetve a ha
tóság is adja meg a hozzá való cukrot de 
idejében és nem használhatatlan minőségbeli 
hogy ha nem is lehet liszla cukor az ételünk, 
legalább egy kis befőttünk legyen, ha beteg 
lesz. a házban.

fényképészeti
műtermében

MEGYEHÁZ-TÉR 4. r,z. alatt 
(szemben a megyeházával)

a IspMk kbltelB F Él Ti ÉPEI készHlaet
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Balázs és Rosenfeld.
Csapi história

Ezelőtt egy évvel, a csapi l[. számit direktó
rium idején, a csapi szövetkezeti bolt hatvankettő- 
ezer koronával kárositlalott meg és most a 
direktórium egyik szellemi örököse, bizonyos 
Balázs i t t  törekszik ugyanazon boltnak lelkiisme
retes vezetője lenni. A jelenlegi vezető, Bállá 
Bertalan, aki az előbb említett hatvankétezer K-át 
is gyűjtötte, aki a szövetkezetei felvirágoztatta, 
akivel minden részvényes meg van elégedve, 
ismételjük, a jelenlegi szövetkezeti vezető nem 
jó, mert keresziény-szociállsta és Így más poli
tikai meggyőződése van, mint Balázs urnák, aki 
kommunista. Balázs ttr most abban fárad, hogy 
a derék Ballát kirúghassa helyéből. Vau neki 
már mint Balázs urnák egy Rosenfeld nevű 
17 éves barátja. Ennek tanúskodásával szeretné 
Balázs ni Bállá Bertalant és egy másik, nekik 
nem tetsző csapi polgárt, Hanke Józsefet, a cseh 
hatóságok előtt bemartam és kellő bemártás után 
a záhonyi pal lókra kitenni. A szósz, amelybe őket 
bemártani akarja: a magyarokkal való érintkezés 
vádja. A kanál, amely nevezetteket a lébe bele- 
kavarná: Rosenfeld Dávid tanúskodása a vád 
igaz volta mellett. Balláck és mi is a következő 
kérdésekre szerelnénk az (Így tisztázása végett 
feleletet hallani Balázs és Rosenfeld uraktól:

1 Kik voltak azok, akik még tavaly is kü
lönbeni felakasztás terhe mellett kényszeritették 
a csapi és környékbeli magyarokat, hogy a vörös 
hadseregbe belépjenek és a csehek ellen men
jenek? Balla-e. vagy a Balázs úr elődei?

2. Ki volt az, ha nem Rosenfeld Dávid, aki 
300, azaz háromszáz csehszlovák koronáért egy 
levelet kézbesített — Agárdon?

3. Egy szövetkezet vezetésére mindenesetre 
szakavatott ember kell. Váljon Balázs ur volna 
az, Balázs ur, aki pünkösd harmadnapján a Kojsza 
Ferenc csapi lakos virágos kertjének rózsabimbó- 
jában kereste a fehér katonákat'?

Ennyit szeretnénk tudni, és ha feleletet nem 
kapunk, a tárgyalásnak nincs további alapja és 
Balázs ur nyugodjék meg abban, hogy a csapi 
szövetkezet vezetője egy tisztességes keresztény- 
szociáüsta emb. . Dávid pedig csak kézbesítse 
a leveleket, de az árakat már ne emelje feljebb, 
mert a cseh rendelet 5Zeitemében az eddigi 
működéséért is olyan huszonötöt érdemelne, 
mint a parancsoiat!

UíDONSÁGOK.

Űrnapján fényes körineiietben hordoz
ták körül a katholikus keresztény hivek a leg- 
méltóságosabb Oltáriszents'éget. hogy hitet te
gyenek mellette, hogy megváltják az emberek 
előtt s így Ö is megválthassa őket az Isten előtt. 
Az ünnepi beszédet Sztu/ku Sándor püspöki tit
kár mondotta a székesegyházban. A beszéd va
lóban fölemelő szép volt. Megbotránkozással 
halljuk, hogy Frieder kereskedő egy nyilvános 
helyen a kürnienelre niegbotránkozható kijelen
tést tett. Keresztények! Vegyétek ezt tudomásul!

— A főgimnázium ügye. Az ungvári kér- 
szociális párt a béke aláírásának napján tartott 
pártvezetöségi gyűlésén napirendre tűzte és napi 
renden is fogja I,-irtani a kedvező eldiilésig a 
főgimnázium ügyét. Már a múlt év őszén be
nyújtóit az egyháztanács egy memorandumot a 
kormányzóságra, amelyre a mai napig válasz 
nem érkezeit. Úgy anekkor a memorandum egy 
példányát a köztársaság elnökének is át akart 
küldeni az cgyháztanács, amelyet azonban az 
egyháztanács a kér. szociális párttal történt meg
beszélés alapján elhalasztott arra az időre, ami
kor nekünk magyaroknak a parlamentben törvé
nyes képviseletünk lesz, mely megfelelő súllyal 
képviselheti ott ügyünket. Tették ezt azért, mert 
más városokban történt jogtalan sérelmek se nyer
tek akkoriban orvoslást. Most megfelelő képvi
selettel bírván a memorandum beterjesztésére 
Körmend)' Ékes képviselőt kérték fel A kér. 
szociális és a kis gazdapárt erősen el van hatá
rozva arra, hogy a végsőkig és minden lehető 
eszközzel fog küzdeni mindaddig, amig igazsá
gos kérését nem teljesitik.

— Lemondás. Traxler Lajosné az Első
Magyar Általános Biztosiló Társulatnak 3G év 
óta itteni ügynöke az ügynökségről lemondott. 
A Tál salat főügynüksége, valamint a vezértitkár 
válaszukban sajnálattal vették ezt tudomásul és 
midőn Traxlernét erről értesítették, egyben a 
Társulat ügyeinek évtizedeken keresztül pontos 
és lelkiismeretes vezetéséért köszönetét mondtak.

— Halálozás. Özv. Amtréjkovics Endréné, 
szül. Kollár Cecilia életének 85-ilt évében hosz- 
szas szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 
4-én volt. Az elhunyt nagyasszony férje 1848- 
ban ágyúval védte Munkács várát és egy ezre
des is elesett ágyújának tüzében.

— A helybeli püspöki székesegyházban 
itt működő egyházi és buzgó gör. szert, katli. 
vallásu férfiak közreműködésével a szünidő fo
lyamán is énekkar fogja az istentisztelet fényét 
és a hivek áhítatát emelni. A műkedvelői ének
kar és férfikar Dudinszky István k.-tanilóképző- 
intézeti h. igazgató, tanár, karnagy vezetése alatt 
működik.

—- Visszaemlékezés. A múlt vasárnapon, 
a gör. katli. pünkösdkor volt évfordulója annak, 
hogy a kiválóan buzgó életű Jaczkovics Sándor 
volt alsődomonyai gör. katli. esperes lelkész hi
vatásának borzalmasan tragikus körülmények kö
zölt áldozata lelt. Amint értesülünk, Alsódonionya 
község lakossága felekezeti különbség nélkül 
nagy részvéttel, ünnepélyes egyházi körnienelben 
kereste fel a megboldogult sírját, azt szereteté- 
nek és részvétének jeléül megkoszorúzta s- ott 
több ungvári pap közreműködésével gyászszer
tartási is végeztek. A részvét ünnepségen Ung- 
várról is többen vettek részt. Küzdelmes nap
jaikban minden nemesen érző emberre jólesöleg 
hat a hivatásának áldozatul esett lelkész emléké
nek dicséretes megtisztelése. Mi pedig az évfor
duló alkalmával ismételten megkérdezzük: mikor 
és egyáltalán lesz-e valamikor világosság ebben 
a tragikus halálban? A hivek Jaczkovics Sándor 
tragikus halálának színhelyén, a doinotiyai híd
főnél kereszt-emléket szándékoznak felállítani.

— Felhivás. Az Ungvári Ipartestület fel
hívja mindazon tagjait, kik a munkában elaggod- 
takká és munkaképtelenekké váltak, szegények és 
megélhetésük biztosítva nincsen, segély iránti kér
vényeiket június hó 12.-ig Flach Jakab elnökhöz 
nyújtsák be annál is inkább, mert a későbben 
érkező kérvények figyelembe nem jöhetnek. Az 
elöljáróság.

- M agyarország i hírek. A múlt hó 26-án 
Budapesten járt angol missió a legjobb impres- 
siókkal tért vissza Londonba. Ottléte egész ideje 
alatt a fővárosban a legjobb rendet tapasztalták. 

Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter
Nagykállóban beszédet mondott, melyben kije
lentette, hogy a kisgazdapárt azzal fogja bizo
nyítékát adni számbeli fölényének, hogy átfogja 
venni a hatalmat. A külügyi helyzetre vonatko
zólag kijelentette Rubinek, hogy az a békeszer
ződés aláírása állal lényegesen javult.

Egy honvéd jö tt haza messze Ázsiából,
Kopott, rongyos, sápadt volt szegény,
Öt év előtt járt itthon, ugv mondja,
Azóta minden ugv megváltozott,
Falunk sem olyan, mint volt azelőtt,
így m ondja: „A madarak sem úgy dalolnak •
M int daloltak háború előtt

A furulya egészen máskép szól,
Az erdő lombja másképen susog,
Oly szomorú minden, h >.;y a rabság
Százszor vigabb volt mint ilt  az élet.

Ezt mondotta keserves panasszá!
Könnye hullott és igy panaszkodott,
Pedig szeme is csak fél volt sz't . u) ,
M ivel egyet a.királyért adott.
Örömmel adta oda úgy tudom
Mégis sir, óh miért sir nappal, é jje l? . . .
Tán, hogy elvesztette fél szemét?

(Itt a cenzúra egy sort töröltt.)

— A köztá rsaság i E lnök Podkarpat
ska Rus tanítóságának az első tanítói kongtessus 
alkalmával küldött üdvözlő táviratát tudomásul 
vevőn az. összes résztvevőknek őszinte köszö
netét nyilvánítja azon óhajtással, hogy Podkar
patska Rus t miü'»s igának a Podkarpatska Rus 
népe i;ultiirá|áüak emelését célzó nemes törek
vései teljes sikert érjenek el

- Házasság. .Molnár Sándor az Ungvári 
I akarók tisztviselője. f. hő 1 én házasságot 
kötött Cser Emniykével, Cser Béla gépész ipa- 
rostársuuk kedves leáeyával.

Knocll Sylv a és Báró fcs'.rník  Henrik ma 
delek, t 12 órakor a rcf. templomban esküsz
nek egymásnak örök hűséget. A fiatal párnak 
sok boldogságot kiválniuk.

— A Maria-ház ünnepsége A Míria-ház 
leáuynevelő intézet június 7-én délután 3 és este 
7 órai kezdettel z -eviz.mg.iv.ál kapcsolatos ün
nepséget rendez a városi színházban A műsor 
’gen éidekes és változatos. Jegyek Balázs Somá
nál kaphatók.

Rémes gy ilkossá g  Két mércsei falusi 
gazdát meggyilkolva találtak szerdán reggel az 
ókemencei határ országutjáu. A gazdak búzát 
.akarták menni vásárolni Kapós vidékére. Hir 
szerint hárman indultak és valószínűleg a har
madik társuk ölte meg őket.

A csapi községi íS zo ltó  tes tü le t f. 
hó 20-á:i a „Korona" szálló termeiben és kert- 
helyiségében népünnepély és kabaré előadással 
egybekötött táncmulatságot rendez. Ezen már a 
régebben is szép fejlődésnek indult tiizoltótestii- 
letuek mulatsága iránt általános az érdeklődés. 
A legmeszebbmenö szórakoztatásról az agilis 
rendezőség gondoskodni fog.

— Gyermek előadás volt szombaton és 
vasárnap a Legényegylet nagy termében. Az elő
adó!: a következők voltak: Vaskovics Mária és 
Kmo, Kiss István és Kató, Varga ?Aária, Skaloda 
Ilona, Kenderes Ilona és Horváth Rózsi és Ilona, 
és Randik Horni. A tiszta jövedelmet — i 37 
K-t — a gyermekek lapunk utján három általuk 
megnevezd szegénynek juttatták.

Az amerikai magyarok nyolcszáz
ezer dollárt küldtek a magyar hadifoglyok ha
zaszállítására. Huszár Károly miniszter júliusban 
Amerikába utazik, hogy a foglyok hazasz lüitási 
munkálatoknak sikerét biztosítsa. A foglyok 5 8 
ezres csoportokban már várják is az elindulást.-

— Ukrainai államilletőségtíek öss e 
Írása. Az ukrainai népköztársaság cseh?.zlo. urnái 
rendkívüli diplomáciai missziója tudatja, !io y 
május hó 25-töl július 15-ig a C s c l i s ák 
rüieíen tartózkodó ukrán állampolgárok össze- 
iratnak. E célra a megfelelő okmányok (útleve
lek, keresztlevelek, honossági bizonyítván vök 
stb.) a katonai viszonyt feltüntető okmányokkal 
valamint a lakhely és foglalkozás feltüntetésevei 
személyesen vagy postán nyújtandók be. A kik 
rém jelentkeznek elvesztik a misszió védelmét.

— A csecsemő. A Marosi gyógyszerész 
cselédje, Burda Anna cselédleány a rendőrségen 
beismerte, hogy gyermekét a régi postaépület 
udvarának árnyékszékébe ő rejtette el. Azzal vé
dekezik, hogy csecsemője halva született. Bur
da Anna 10 evvel ezelőtt éppen igy végzett egy 
csecsemőjével.

A
tiszántúli területen tartott egyik választógyiilésen 
Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következőket mondotta: Az ententeban egyre 
jobban teret nyer az a gondolat, hogy K »zép- 
európa békéjét csrfk egy erős Magyarország 
biztosíthatja.

Már tul sokat harcoltunk idegen érdekekért. A 
jövőben már csak a saját érdekeinket fogjuk 
védelmezni. — A magyar kormány határozata 
értelmében a békeszerződést Bénáid Ágost dr. 
népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszternek 
kell aláírni. A magyar hírlapírók szövetsé
gének fegyelmi tanácsa a tanácskormány alatt 
tanúsított maga viseletűk miatt a következő tagokat 
kizárt.; soraiból: Göndör Ferencet, Diószeghy 
T i!’ .rt, Juhász Árpádot. Kaczér Illést, Lorsich 
Ernőt és Major Józsefet. — Pénteken, a béke
szerződés aláírásának napján a különböző fele
kezetek templomaiban, könyörgő istentisztelete
ket fognak tartani. 'A  béke aláírásának pillana
tában a közúti vasutak és a vasutak úgy Buda
pesten, mint az egész országban tiz percre m?g- 
állana!:. Az üzletek zárva maradnak és az. összes 
színházi és /.eneelőadások elmaradnak.

- É rtesítés. Ungvármegye állam által ke
zelt erdeinek birtokosait értesítem, hogy mint az 
állami erdőhivatal vezetője f évi június hó 1-től 
kezdve megszűntem lenni. Hibáján János, főerdö- 
tanácsos.

Esperanto tanfolyamot rendez az ung
vári Eszperantista-Csoport. A tanfolyam ingyenes, 
vezeti Dr. Szőke Andor elnök, kezdődik június 
hó 1-én csütörtökön d. u. 7 órakor az agyagipari 
szakiskolában. (Berlitz-rendszer.)

— A .id iva ta l fe lh ívása. Az állami 
földhivatal közli: Az 1920. jan. 9-én kiadott ren
delet értelmében összeállítandó a lefoglalt földek
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jegyzéke. Lefoglalás alá kerülnek mindazok a 
bír.okok, amelyek egy személy birtokában a cseh
szlovák köztársaság területén és a 150 hektárt, 
illetve mindennel együtt 434 holdnál nagyobbak. 
A bejelentést a prágai földhivatalnál kell végezni 
és pedig a kővetkező terminusokra: 1. 500 hek
tárig (870 kát. hold) 1920 márc. 31-ig. 2. 500 
(870 hold)-200 hektárig (3474 hold) ápr. 18-ig. 
3. 2000 hektárnál (3474 hold) nagyobb birtokok
nál 1920. május 18-ig. Azok a földbirtokosok, 
akik jelentkezéseiket idejében be nem adják, vagy 
hamis vagy elégtelen adatokat jelentenek be 50.000 
korona pénzbírsággal és egy havi elzárással bün
tethetők. A bejelentés a prágai földhivatal nyom
tatványain történik. A Podkarpatszkaja Russ 
területére szóló magyar és szlovák nyelvű nyom
tatványok készíttettek és a helyi földhivatalnál 
rendelhetők meg. A megrendelésnél bejelentendő : 
1. a bejelentésre kötelezett neve, 2. a járások be
jelentése, amelyekben a kötelezett birtoka fekszik, 
3. a tanyák és gazdaságok bejelentése, amelyek 
a bejelentő tulajdonát képezik. A bejelentésre 
kötelezettek kötelesek az illetékes adóhivatalok
ban azonnal két hiteles telekkönyvi kivonatot be
szerezni.

— N yilvános nyugtázás és köszönet- 
A Katit. Legényegylet május hó 24.-én rendezett 
táncniulalságán és rózsaünnepélyény’í^ye/Wmeg- 
váltottúk: Papp Antal megyéspüspök 50 korona, 
Dobrovszky József 15 K. Felillfizettek: Szántó 
István 50 K, Tahy Ábris, Hannel Antal, Molnár 
Sándor, Kozár Lajos 30—30 K. Babjak Béla, 
Pásztor Ferenc, Szinay János 20—20 K. Puschauer 
János 16 K. Blanár Lajos, Berger Kálmán, Ken- 
deresy István, Vályi Bertalan, Rál Imre, Tirpák 
János, Martonyi Gyula, Kozár János 15— 15 K. 
Ganzé Sándor, Rády János, Földest' Gyula, Ács 
Béla 14—14 K. Szolnicsák Géza 12 K. Koóspál 
János, Szántó Albert 11 — l t  K. Orosz Mihály, 
Szuhanek József, Melega József, Paszerbovics 
László, Cser Béla, Ilosvai István, dr. Szőke An
dor, Deák József, Kádas Henrik, Zaltoránszky 
Gyula, Mihók Miítályné 10— 10 K. Jáger Berta
lan, Sclltnoll Károly, Andrásy János, Kohut Jó
zsef. Wittenberger István, Fibiger Sándor 8—8 
K, Lipták Józsefné 7 K. N. N „ Szabó Györgyné, 
Reizmann trafikos, Gubkó János, Wagner József 
6 - 6  K. Várady János, Jaczik Miklós, Kerekes 
István, Bosnyák János, Kállay János, Fuchs 
Andrásné, Paulincsák Pálné, Flach Jakab, Tamaskó 
József, Szech János, Forju Viktor, Kron József, 
Miha János, Várady Györgyné, özv. Machek 
Antalné, N. N „ Tóth János, Hauptman István, 
Ráthy Istvánná, Krón Géza, Steierer Nándor. 
Demkó János, Bernáth Miklósné, Csányi Mihály, 
Gerzanics István, Szolánszky Ferenc 5- 5 K. 
Lukovics N., Gaar Ivánné, Kerekes István, 
Nyisztor Ferenc, Zádor Jenő, Forenszky Géza, 
Dierner Gusztáv, Kozma Géza, H. E. 4 -  4 K. 
Melega Sándor, Tury Sándor, Varga István, Uj- 
lakyné 3—3 K. N. N., Mondik József 2 K. 
Vilcsek E., Medreczky István, N. N. 1 — 1 K.

— Az Eszperantó. Az Eszperantó-nyelv 
célja az, hogy minden embernek anyanyelvén 
kiviil második nyelve, érintkezési segédnyelve 
legyen. Az Espcrantó nyelvtanában kivételek nin
csenek, szavai közismert szavakból vannak ösz- 
szeállitva, fonetikai nehézségei nincsenek, úgy
hogy a nyelv kb. 4 héten tartandó heti 2 ó'rai 
előadáson megtanulható. Miként a Kassai Napló 
f. hó 19-iki száma közölte, az eszperantó nyelvnek 
a középiskolákban való ingyenes tanítása a isi. 
köztársaságban valószínűleg rövid időn belül meg 
lesz engedve. Tekintettel arra, hogy a világ min
den jelentősebb városában eszperantó-egyletek 
léteznek, az itteni Eszperantista-Csoport díjtalanul 
hoz létre bármily összeköttetést a külfölddel nyelvi 
nehézség nélkül, díjtalanul. Dr. Szőke Andoréinak.

— G yerm ekvilág  cinten és Wenczel Etelka 
szerkesztésében kiválóan szép képes gyermeklap 
jelenik meg Pozsonyban (Bratislava, Sánc-ut 
17. Schulpe telep 2.) Havonta kétszer jelenik 
meg. Előfizetési ára negyedévre 18 K, félévre 
35 K, egész évre 70 K, A kér. magyar szülők 
figyelmébe ajánljuk a kedves kis laput.

— Méhészujság. Megjelenik havonta egy
szer Galántán. Szerkeszti Balogh Bálint. Előfize
tési ár egész évre 24 K. Nagyon jó szaklap.

H i b b j á n  J á n o s
okleveles erdőmérnök, az állami erdőhivatal 
volt főnöke, erdészeti Ügyekben felvilá
gosítással és tanáccsal szolgál. — Elvállal 

kisebb erdőmérnöki munkálatokat 
és a Bold lzsár-fé le forditó-irodája utján 
fordításokat cseh, tót, magyar és német 

nyelvekben.
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A „Mozaik Kör“  művészi kialakulása.
Még két hónapja nincs, hogy a Mozaik Kör 

megalakult városunkban. A kezdő keret és terv 
műkedvelői. Most azonban teljes művészi prog
rammal lép elő. Városunk, mint több megye 
geográfiái centruma, egyben mint művészi alanyo
kat biró hely, kétségtelenül predesztinálva van 
arra, hogy a művészi kialakulás s megteremtés 
hegemóniáját magának vindikálja s a Kör föl 
akarván használni e kedvező helyzetet, minden 
művészi és kulturképző ágazat összpontosítását 
célozza.

A színművészet lesz a működés központja. 
Ez lesz a propaganda eszköze is. Csütörtökön 
már meg is történt a kiképzendő tagok tehetség
vizsgája, melynek eredménye fényesnek mond
ható. A tökéletesen kirutinirozott szereplők tel
jes megértő tudással fogják az őszi és téli szini- 
szezont betölteni.

A képzőművészeti osztály 2 héten belül 
2000 képnél több értékes grafikai munkából ren
dez kiállítást. Megjegyzendő, hogy grafikai kiállí
tás eddig csak Budapesten volt.

A színházt zenekar is szervezés alatt áll. 
Az ősz folyamán a körülményekhez mérten, eset
leg előbb is, megindul egy illusztrált szépirodalmi 
s művészi lap, melyet a legjobb irodalmi sajtó 
erők fognak szerkeszteni. A szabad líceum elő
adásait az ismeretterjesztő szakosztály tagjai 
fogják tartani.

Kőzlik a művészi zsűri s az alosztály vezető- 
tagjainak névsorát:

Színművészeti osztály; Monori Miksa v. 
színigazgató, Vészi Sándorné, Tomcsányiné, Nagy 
Erzsi, Monori Miksáné, Morvái Antal volt hiva
tásos színészek.

Zeneművészet; Dr. Fenczik István, Lessek 
Rezsőné, Hudák Lenke, Lengyel Zsiginond, dr. 
Eperjesi József, Weinberger Erzsébet.

Énekművészet: Drágíts Slavko, Zádor Jenő, 
Kende Nóra

Képzőművészet: Grabovszky Emil festő
művész, Árvay József festőművész-mérnök, Dr. 
Szőke Andor grafikus, Dr. Mandel M ór aquarel- 
festő.

ismeretterjesztő-szabad egyetemi oszt. Antal 
Miklós Írod., Volosin Ágoston pedagoeia-gyer- 
niektanulmány, Gerczer Sándor tanár, természet 
tudomány, Dr. Szőke és Dr. Mandel orvos tu
domány, Dr. Fenczik I. esztétika.

Irodalom: Antal Miklós, Magyar Bálint, 
Dr. Zombori Dezső.

A sajtó osztály még nincs megszervezve, 
úgyszintén az egyes müvészzsürik alosztályai is 
újabb erőkkel bővitetnek ki.

Sportélet köréből.
Az UAC. 10 éves fennállásának emlékére 

egy Jubileumi Alapot létesített, melyet mint tar
talék tőkét fog kezelni a Club. A jubileumi alap 
célja az egyesületet megkímélni olyan pénzzava
roktól mint amilyenben e tavaszi szezon meg
nyitása előtt is volt. Az UAC. közönsége bizo
nyára meg fogja ragadni az alkalmat, hogy 
dédelgetett sportfiainak nemcsak sokszor kimu
tatott szeretőiével hanem ezúttal filléreivel is 
segítségére lesz annál is inkább, mert a felvidék 
ez egyik legrégibb sport egyesülete jóformán az 
egyetlen összekötő kapocs a régi ungvári tár
sadalom tagjai ktteött.

A Club vezetősége gyüjtőiveket bocsátott 
ki, de a szerkesztőségünkbe küldött adományokat 
mi is eljuttatjuk rendeltetése helyére.

Mint értesülünk az UAC. f. hó 20-án nagy
szabású kertünnepélyt fog rendezni a Vadaskert
ben. Bizony ideje is már, hogy az UAC. kipró
bált cabaret erői újból sorompóba lépjenek, hogy 
egy kicsit felvidítsák az embereket ebben a 
szomorú világban.

Az UAC. vezetőségének egyik kiválóan 
agilis, lelkes tagja Molnár Sándor búcsút mond 
városunknak, mert hivatalos kötelessége Kapósra 
szólítja. Távozásával nagy veszteség éri a Clubot, 
hiányozni fog az ő szimpatikus egyénisége, 
komolysága s ugyancsak nagy gondot okoz a 
club elnökének, hogy ki legyen az ő méltó utóda.

Az UAC. választmánya sokak kívánságának 
engedve művészi kivitelű jelvénnyel fogja meg
örvendeztetni a közönséget. A jelvénytervezetet 
Jamnltzky Nándor készítette.

Hármas football mérkőzés lesz ma 
délután az UTK. füzesi sporttelepén. Fél 6 óra- 
kor az UAC. I. és a Munkácson állomásozó
Nyomatott Földeli Gyula könyvnyomdájában, UJhorod.

30-ok csapatai között. Ezt,megelőzi fél 3 órakor 
az UAC. és az UTK. ifjúsági csapatainak mér
kőzése, 4 órakor pedig UTK. I. b. csapata mér
kőzik Szűrte I. csapatával.

Május 29-iki (vasárnap) mérkőzések.
UAC.—Com billáit munkás csapat <>:(). 

A mérkőzés rendes kereteken belül, kb. 700 néző 
előtt folyt le a Széchenyi-ligetl sporttelepen. Az 
UAC. játékosok lomhán, tempó és rend nélkül 
játszottak s Így nem is érhettek el eredményt.

UTK. I. b.—-Tisztviselők válogatott 
csapata 3 :0 . A mérkőzés a füzesi pályán folyt 
le szokatlanul kevés és idegen közönség előtt.

Junius 3-iki (Űrnap) mérkőzések.
UAC—Csapi AC. K itt). E mérkőzést az 

UAC. ifjúsági csapat és a Vasut-utcai munkás 
csapat versenymérkőzése előzte meg, amiből 
egyik csapat sem kerüli ki győztesen, mivel az 
eredmény 3:3. -- Az UAC.— CsAC. mérkőzésről 
megjegyezzük azt, hogy a CsAC. most már 
sokkal jobb formát mutatott, mint legutóbbi itt
létük alkalmával, mikor az UTK. ellen játszóit. 
Az UAC. csatársora teljesen formájába volt, amit 
bizonyít a fenti eredmény. — A goallokon kiviil 
amiből Kanyuk 4, Scheffer 3, Pesovnyik 2 és 
Markó l-e t adott, volt még két ll-e s  és egy 
büntető 11-es amit pedig Scheffer jóindulatából 
nem a kapuba hanem emellé lőtt. B iró : Árvay, 
ki bíráskodásával teljesen kiérdemelte elismeré
sünket. A közönség száma az ijjesztő idő 
dacára is kb. 800 volt. Figyelmeztetjük ezúttal 
az UAC. főrendezőjét, vagy azt akinek hatás
körébe tartozik, hogy a lócák elhelyezésénél 
nagyobb gondot fordítsanak arra, hogy ne tegyék 
a lócákat oly közel a pályához, mert ez. könnyen 
szerencsétlenség okozója lehet vagy az erős 
futásban levő játékosra, vagy az illető nézőre 
nézve, t. i. annak, akinek nekiszalad a hirtelen 
megállni nem tudó játékos.

UTK—UP. 1:0. A mérkőzés a katonák 
durvaságával és gorombáskodásával volt tele, 
ami nem csoda tehát ha meghozta nekik a győ
zelmet. Közönség — talán a borús idő miatt — 
nagyon kevés volt.

KÖZGAZDASÁG.

A csehszlovák államban az idei termés nem 
fogja fedezni a szükségleteket, amiért is Sonntag 
közélelmezési miniszter egy május 20 án tartott 
értekezleten az állami gazdálkodás feladása ellen, 
más szóval a rekvirálások ellen foglalt állást, de 
a szociáüsták nem akarnak engedni, ők rekvirálni 
akarnak és szabadon gazdálkodni azzal, amit a 
szegény földműves ember nagy nehezen kitermelt. 
Magyarországon a gabona, burgonya és tej 
szabad kereskedelmi tárgyává válik, csak a ga
bonából kell egy bizonyos mennyiséget az állam
nak beszállítani a katonaság és a tisztviselők 
szükségletének fedezésére. A gyümölcs és főzelék 
forgalom Csehszlovákiában is szabad kereske
delem tárgys, de a gyümölcs árakat maxi
málni fogják.

♦
A marhabőr kilójának ára május 24-től 

kezdve 26 korona. (Eddig 34 volt.)

FRANCIA RAKOTT ÉS EGÉSZ

MALOMKÖVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN kaphatók 

GLÜCK MIKSA fakereskedőnél, ■ ng- 
3-3 2 váron (Árpádvezér-u. 80 sz.)

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobráncl-u. I. szám, 

(a vo lt reáliskolával szemben)

F É N Y K É P E  K
Jutányos áron, gontlos kivitelben készülnek. 4-’Egy gyermekágy, egy konyha- ágy-asztal, egy négyfiókos diófaszekrény és két darab ócska rubaszekrény eladó.
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