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SZ ILÁ N K O K .
NÉHÁNY GONDOLATUNK, illetve néhány 

gondolatunknak értelmes szavakba való foglalása 
és leírása sehogysem akar megtetszeni a mi — 
egyébként finom és kedves — cenzorunknak 
Ugyanazokról a kifejezésekről, illetve értelmes 
szavakba foglalt igaz gondolatokról van pedig 
itt szó, amelyek véletlenül olyan természetűek, 
hogy lépten-nyomon a toliunkra kerülnek és 
amelyeket a mi cenzorunk — különös figyelem- 
hői állandóan törül, noha ezek nem is valami 
különös és csak általunk portált, hanem az egész 
szlovenszkói és ruszinszkói ujságirodalomban már 
igen régen polgárjogot nyert szavak és kifeje
zések. Eleinte rettenetesen bosszantott bennün
ket, hogy csak nekünk nem szabad ezeket meg
ununk, a múlt hét óta azonban határozettan 
örvendünk neki, mert meggyőződtünk róla, hogy 
lapunk ilyen kiváltságosán gondos cenzúrája 
milyen hatásokat ér el — a mi magyarságunkat 
védő politikánk javára és a soviniszta cselt po
litika nagyobb hátrányára. Egy törlésből az illeni 
magyar és ruszin közönség olyant olvasott ki, 
hogyha a cenzor urnák azt elárulnók, bizonyosan 
nem törölné ki többet a munkácsi lapokból át
vett híreinket, sőt inkább tnaga toldattá meg 
néhánnyal. Cenzor ur! Higyje el, hogy ezt a 
szilánkot nem újságírói fogásból, nem is bosszan
tás céljából, de a legőszinlébb kárörörömböl ir
tuk és örömmel vesszük bármikor, ha olyanfor
mán és olyan eredménnyel fogja eszközölni a 
törléseket máskor is, mint az elmúlt héten tette. 
Sic itur ad astra!

*
NEM ERŐSZAKOLJUK az eredetiséget, 

szívesen Írunk ki ittas lapokból is közleménye
ket, illetve gondolatokat. A Kassai Újság foru- 
mistájának egyik följegyzéséből jegyezzük ki a 
következőt is ; „Sok jelenség mutatja, hogy Szlo- 
venszkón és Rttszinszkón a konszolidáció sehogy
sem akar és tud megindulni, Csehországban pe
dig ferdén megy minden. A rossz kormányzói 
rendszer, az elhibázott politika az oka annak az 
általános elégülellenségnek, amely előbb-utóbb 
forradalmi kitörésekre fog vezetni a különféle 
nemzetiségek és a különféle társadalmi alakulatok 
között. Minden szenvedélytől menten, síné ira et 
stúdió ha vizsgáljuk a rólunk rendelkező cseh 
kormány intézkedéseit, az első, ami szemünkbe 
ötlik, az önző cseh sovinizmus, amellyel lehetet
lenné tették a kisebbségnek szabad szellemi cs 
kulturális fejlődését. Evvel a rövidlátó politiká
val elérték azt, hogy ma országukban teljesen 
egyedül és elhagyatva állanak. Az a szlovákság, 
amely még két év előtt felszabadítóként üdvö
zölte, az a ruténség, amely önként csatlakozott 
Csehországhoz, ma egész nyíltan hangoztatja, 
hogy becsapódtak. Szabadság és egyenlőség 
helyett megszámlálhatatlan csehet kaptak, akik 
imperialisztikus gőggel intézik a két ország ügyeit.
A gazdasági, az élelmi cikkek erőszakos rekvi- 
rálása szintén a cselt sovinizmust szolgálja. Mi 
nem tartunk azokkal, akik azt állítják, hogy en
nek a rendeletnek éle szintén a magyarság ellen 
irányul, mert a magyars'ág kezében vannak a 
termőföldek és e földek terményei fölött akar 
szabadon rendelkezni a cseh kon ' S amig 
a termények árát szigorúan m;. b..tálja addig a 
kereskedelmi cikkeket nem meri maximálni, mert 
azok mind cseh-produktumok. Újból liangsulyoz- 
zuk, hogy a nemzetiségi kérdést itt kikapcsoljuk, 
mert ez a rendelkezés egyaránt súlyt magyart és 
szlovákot, németet és rutént, de azt el kell is
mernie mindenkinek, hogy ezt a rendelek! okos
nak nem lehel mondani, mert amig a gazdakü- 
zönséget egy csapásra szegénnyé teszi, addig a 
kereskedő- és iparos-osztálynak továbbra is meg- 
hagyja a lehetőséget arra, hogy gazdagodjék. |

Egy társadalmi osztálynak elnyomása a többi 
érdekében, szolgálhatja a reakciói, de hogy nem 
demokratikus, az egyszer oly bizonyos, mint a 
kétszer kettő. Ugyanígy vagyunk a kommunisták 
mind terrorisztikusabb fellépésével. Nem tudjuk, 
nem ismerjük ezeknek célját, inditó okát, vég
eredményét! Mert itt sem vág össze minden 
egymással. Galgócon hozzáfognak a kommuni- 
záláshoz. Iglauban a katonák lelövik a némete
ket. Szlovenszkóban börtönbe cipelik a magya
rokat stb. És emellett a szocialista kormány 
országának népeit kiszolgáltatja a cseh vállalko
zóknak, a cseh bankoknak. Csupa ellentmondás 
mindenütt és mindenben! Ilyen ellentmondásokat 
csináló politikának igazán nem lehet egyéb kö
vetkezménye, mint a tökéletes felfordulás, a tel
jes anarkia, amelyben tönkremegy munkás és 
nem munkás, férfi és nő, ifjú és agg, de legelső
sorban maga Csehország, Szlovenszkó és Ru- 
szinszkó! Videant co n su le s !...

Az Ungi K isgazdapárt 
m em orandum ához.

A hábornt megelőző időkben, amidőn a 
magyar gazdák vezetői felhívták a kisgazdákat, 
hogy „az egyesülésben rejlik az erő“ elvének 
megfelelően tömörüljenek, szinte megdöbbentő 
volt a jelenség, hogy a falvak népe, az eke, 
kapa, kasza forgatói csak tunyán reagáltak a fö l
hívásra.

A gazdák általában nem becsülték az egye
sülést.

Egy-egy gyári, ipari és kereskedelmi mun
kás-körök érdekét szolgáló kongresszusra úgy
szólván minden érdekelt igyekszik: egy-egy tag 
bűnösnek érezné magát, ha önön érdeke javítását 
célzé agitációból, demonstrációból, munkából 
elmaradna, nem venné ki a részét.

Minden szervezett párttag hűségesen fizeti 
a tagsági dijat s nem nagyon kutatja, hogy a sok 
kicsiből nagy is nőhet, hogy a tagsági illetékek
ből mire és merre költenek a vezetők; a tagsági 
dijat olyan természetesnek találja, mint a cirkusz 
mutatványai megszemlélését szolgáló belépőjegy 
megváltását. Részt vesz a kongresszusok felvo
nulásán, beszédein, vitatkozásain gyönyörködik a 
demonstrációk Itatásán.

Egy szóval pár korona lefizetése után egy 
nagy közösség tagjaként érzi magát s bántódása 
esetén, ha sérelem esik rajta a vezetőségen kiviil 
a hozzá hasonló tagsági dijakat hetizetett elvtársak 
egész tömege áll a pártjára, kél a védelmére.

A kisgazdák nem egyesültek ezelőtt, de 
most hogy végre megtették : az államhatalomnak 
is támogatnia kell őket, mert egy jól rendezett 
államban fontos és elsőrendű tényező az agracius 
érdek szolgálatában állók törne

Eme igazság alapján le kell vonnunk a 
következtetést, hogy t. i. a gazdák megkérdezése, 
meghallgatása nélkül semminemű fontos, az össz
lakosság javára szolgáló kérdést nem szabad le
tárgyalni, életbe léptetni.

Az ungi kisgazdák azt mondják — s nagyon 
helyesen — 150 K maximális ár kevés s ha a 
kormány ragaszkodik ehhez,

Gazd uraim ,
noha későn, de még mindig idejében mondták 
ki az ultimátumot s hogy ezt minden bejelentés 
nélkül nem tették meg eddig, az csak a gazdá
nak a termőföld iránti szeretete, a röghöz való 
ragaszkodás és egy magasabb erkölcsi telte/ás 
erényének köszönhető.

Mert kérem szeretettel: az ipari munkás, a 
gyári, kereskedelmi alkalmazott mereven ragasz
kodik az ő 8 órai munkaidejéhez, a gazdáéhoz 
mérten nagyobb jövedelme van, ezt a jövedelmet 
sem a szárazság, sem az aszály, sem a jégverés,

Lapunk mai azAma 4 oldal.

vizáradás, egerek, rozsda, tűzveszély, tehát sok
sok eshetőség nem fenyegeti s mert ma az 50 
koronából megélhet, de már holnap kevesli ezt, 
béremelést sürget s ha munkaadója ezt megta
gadja: sztrájkkal telel, kicsikarja — ha nem szép- 
szerével, hát terrorral.

De a gazda nem szállhat perbe a faggyal, 
esővel, jéggel, aszállyal, tűzvésszel, nem sztráj
kolhat az Istennel: a szenvedett kárért legfeljebb 
a biztosításból kap némi kárpótlást, ha elég elő
relátó volt, de egyébként egész évi nehéz mun
kájának eredménye kárba veszhet, ami nemcsak 
neki, de általános nemzetgazdászati szempontból 
elbírálva a kárt, az egész ország vesztesége.

A háború előtt egy köböl búzáért egy pár 
csizmát, két köbölért egy öltöny ruhát lehetett 
venni, egy szekérnyi termény árából pedig egész 
i,b . myasszonyi kelengyét lehetett beszerezni, egy 
tyúkért 2 - 3  keszkenőt lehetett venni, a tojás 
árából — noha nevetségesen olcsó volt a gaz
daság eme mellékterménye — de helyes beosz
tással a háztartás — só, gyufa, cukor, petróleum
— fliszerszükségletét lehetett fedezni.

De hol vagyunk ettől ma ? Én úgy hiszem, 
a gazdák szívesen adják a búzát 5 forintért, a 
szarvasmarhát 50-től 100 forintért, a gazdasszo- 
nyok .szívesen adják a jércét 50—60 K-ért, a 
tojást garasért, de viszont ők is joggal megkö
vetelhetik, hogy a ruházati lábbeli és egyéb szük
ségleteiket is ennek arányában kapják meg.

Az Egry—Vályi uralnék kezdeményezésének 
csak úgy lesz meg a kellő eredménye, ha nem
csak Ruszinszkó, de az egész cseh-szlovák köz
társaság gazdatársadalom minden tagja megfo
gadja a jótanácsot: „Egyesülésben rejlik az erő!"

Ami pedig a gazdákat ért aljas támadást illeti
— sajnos — napról-napra tapasztaljuk, hogy az 
emberiség felelőtlen, törvényt nem tisztelő, Istent 
nem ismerő, emberi jogokat nem becsüli, az er
kölcsöket megvető elemeinek szélsőséges visel
kedése mindjobban elfajul.

Hogy a kihívásra a gazdák erősebb meg
torlással nem feleltek, az csak az ő önuralmuk 
fenségességének köszönhető, mert ha egyszer, 
amikor a méregpohár megtelt, az egyes bolse
vista fenegyerekek heccelésén elindult százak tá
madására a falvak ezrei indulnak el, hogy a sok 
sérelmet, gyalázatot megtorolják: — akkor baj 
teszi Mert ha a gazda csak magának valót 
fog szántani, vetni, — nem lesz kenyér! Ki
hull a gyári, iparos munkás kezéből a sze szám, 
a kereskedő kezéből a mérleg.

Ha a a gazda valamikor azt fogja mondani:
— 8 ■ ' e is tartja — nem termelek, nem adok 

el, egyszóval az „elvtársak" módjára kimondja 
a sztrájkot, akkor látják majd az „elvtársak'', minő 
erő van a „büdös paraszt" kezében.

A megoldás kulcsa a kormányzó és kormány 
kezében van! Ha a gazdák megokolt, ionos és 
méltányos kívánságait teljesitik, az ip -i, r  ' úzati 
cikkek árát szabályozzák, akkor lehet ny".alomra 
kilátás, egyébként a különböző érdekcsoportok 
összetűzése elkerülhetetlen.

Az agráriusokhoz pedig az a tanácsunk: az 
üzletek fényes kiratai ne izgassák őket. Ruháza
tukat házilag állítsák elő. Hadd halmozódjék az 
áru I Meglássák, hogy a tőkés, a gyáros és a 
munkás lesz, amely beadja a derekát s alább 
adja a portékáját, vagy bezárja a boltot

De a fő : „egyesülésben az erő" összetar
tani, kitartani, higgadtan bevárni a győzelem nap
ját s a bajok elmúltát.

Mindazok '"■u- a katonai 
I i 'ár tulajdonát ké t.úzszilkségleti cikkek 

I fuvarozását vállalni, !»e ziigyben az illetékes 
katonai hatósággal szerződésbe lépni óhajtanak, 

‘ 'el nikezzenek e hó 25.-ig a rendőrkapitányi hiva- 
l .ali’úl (I. em . 3. ajtó), ahol a feltételek tneglud-
| hatók. Rendőrfökapitányság.
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A tisztviselőkhöz
és az alkalm azottakhoz!

A tizenkettedik órában szólok hozzátok: 
egyesüljünk és szervezkedjünk, lépjünk ki a 
cselekvés terére, nem figyelő bizottság, hanem 
energikus elnökség kell, amely érdekeinket meg
védi.

Lássátok be, hogy nincs idő habozásra; 
Ígéretet fogtok kapni, de kenyeret nem és nem 
tudjuk, mit rejt magában a halnap. Máris hall
játok : „Munkaképtelen a parlament, semmit sem 
lehet elintézni, menjenek képviselőikhez, kérjenek 
azoktól alkalmazást 1“

Megmondotta Haberman miniszter: nem 
akar tudni magyar iskoláról, magyar intézmé
nyekről, magyar tisztviselőkről, pedigjjcsak ter
mészetes azoknak létezése egy ezeréves magyar 
uralom után.

Át lehet festeni a felírást, a hivatalt, az in
tézményeket, de a népet, a földet és a termé
szetet soha!

Ha máskép nem megy, lépjünk jajszavunk- 
kal — nem, követelő kiabálásunkkal — a nagy
világ elé; bizonyára több megértést találunk ott, 
mert lesznek, kik a „ma nekem, holnap neked" 
igazság szerint belé tudják képzelni magukat a 
mi helyzetünkbe.

Mindenkinek joga van élni; ha nem akar
nak visszavenni, adjanak tápdijat, nyugdijat vagy 
60’ /„ot, de valamit adjanak, e célból kell egye
sülni, elnökséget választani, aki követel, cselek
szik, inig kenyérhez nem jutunk.

Egy tisztviselő.

A szent Bazil-rendiek 
nevelőintézetének ügye.
Ami ruszin, ami katholikus azt lassan, de 

biztosan tönkretenni, helyébe csendesen a kacapot, 
a muszkofilt úgy becsempészni, hogy az idővel 
Moszkvával direkt összeköttetésben legyen: ez a 
célja az ide menekült kacapoknak. — Nevelő- 
intézeteink miattok sínylődnek, gimnáziumunk 
a kacapok beözönlése miatt nem mutathatott fel 
eredményt.

Most azon nyargalnak, hogy egyetlen 
modern internátusunkat és a ruszin nép egyetlen 
szerzetes rendjét fojtsák meg. Megjegyezzük, 
hogy az aljas merényletről a ruszin nép még 
semmit sem tud.

E hó 6-án az igazságügyi referenshez be
osztott türelmes íőkacáp járásbiró egy komissiót 
'• setett a Bazilita internátusba, hogy azt már 
negyedszer szemrevételezze és kimondja, hogy 
amennyiben n is  alkalmas épület nincs Ungváron 
törvényszék céljaira, azért a bazilita atyák, a 
ház’" ! ; :  , vegyék fel a vándorbotot és tovább.

Szépen vagyunk. Nem volt elég a Papfi- 
tápintézetct és Konviktust lerekviráltatni - - most 
még tovább mennek és teljesen tönkre akarják 
tenni tanintézeteinket.

Talán fáj kissé az „Esti Újság" vasárnapi 
közleménye ? Elösmerjtik, hogy a törvényszék 
Ungváron való felállítása szükséges, de azt már 
nem engedhetjük, hogy törvényszék részére a 
Bazitita internátust foglalják le, akkor, amikor a 
kaszárnyák üresek. (Oda nem mert a törvényszék 
beköltözni, mert igen sok a hatlábu vörös.)

Az „Esti Ujság“ -nak vasárnapi cikkét ol
vasva, — a vidéki szülök memorandumot ter
jesztenek elő a kormányzóhoz, védje meg Ungvár 
jelenleg egyetlen működő középiskolai interná- 
tusát a kacapok erőszakossága ellen, akik a 
ruszinok és csehek közt csak a békétlenséget 
szítják.

Tudtunkkal a kacapok megvették volna a 
Tanító-otthont, hol saját „nemes", „hazafias" és 
„valláserkölcsös" nevelésük mellett a kibővített 
internátusbán nevelnék a teljes stipendiummal 
ellátott „ruszin" ifjakat.

Utána nézünk, hogy kinek a pénze lcsz’’a 
kibővített internátsban kamatoztatva

Szülök és tanulók emeljetek szót a merény
lők ellen!

Bálint Miklós.
Ismét tollhegyre tolakodik ez a dísztelen 

név. Foglalkoztunk már egyszer vele is. Akkor 
azt irtuk róla, hogy féktelen bolseviki, hogy véres 
kommunista agitációt folytat és hogy a maszla- 
goló újság legkitartóbb niaszlagolója. Annak ide
jén az illetékes hatóságok figyelmét felhívtuk rá. 
Hiába 1

Most pedig: „Adj a tótnak szállást, kiver 
a házból" elméletet fényesen igazolja Bálint „elv- 
társ" legutóbbi merénylete. Ez a szemérmetlen 
egyén a múlt hét folyamán megjelent a Fried

féle palotában és Kiszely cseh hivatalnokot — 
saját irodahelyiségében ■ nem tudni mi okból 
véresre pofozta. Erről az esetről pedig a ható
ság állapítsa meg, hogy hát ez meg micsoda! 
Mert mi már egypárszor rámutattunk a végnél
küli vörös terrorra. Hiába! Az „emigráns" elv
társak tovább garázdálkodhatnak! Határt nem 
ismerő szemtelenségük már a végletekig jutott. 
Meddig fog még folyni Szlovenszkóban és Ru- 
szinszkóban a magyar gyalázás, büntetlenül med
dig még e kálváriák kálváriája ? !

Ungvári sikerein felbuzdtdva Tiszaujlakon 
folytatja Bálint „elvtárs" agitációs munkáját. T i- 
szaujlak szülőfaluja e véres kezű terroristának és 
itt ki is tett magáért alaposan. Az ottani kér. 
szoc. párt tudvalévőén a kis városban gyönyörű 
kultur munkát végzett. F. hó 7-én szerdán este 
nagygyűlés volt, ahova betolakodott Bálint is egy 
pár' „elvtársával." Alig kezdte meg Meszlényi 
ügyvezető titkár a beszámolót, az elvtárs urak 
vadállati ordítással rárontottak a meglepett em
berre és azt félholtra verték.

Természetesen az értekezletet tovább fo ly
tatni nem lehetett, ellenben Bálint „elvtárs" át
vette a szót és a „forradalmi szocializmusról" 
tartott dicső elvtársainak épületes hülyeségeket.

Kérdezzük Huber rendőrprefektust, ki fele
lős Ruszinszkóban ezekért a gálád rémtettekért ?

A cseh-szlovák állam alkotmányában lefek
tetett „szabadságjog" bennünket is megillet, nem
csak a „zsidó kommunistákat! “

K 12-ik órában követeljük, vessenek véget 
Bálint és társai machinációinak, mert világbot
rányt csapunk a hatóság ezen tehetetlenségei 
miatt.

Bálint úrék pedig nemiokára méltó kézből 
kapják visza ezeket az arcutcsapásokat.

A Nagyág völgyéből
június 15-én vonultak ki a románok akiknek he
lyét azonnal megszállották a cseh-csapatok. T u 
dósítónk a Nagyág völgyéből (Buszt, Iza. Herincse, 
Berezna, Alsóbisztra, Ökörmező) érdekes helyzet
képet fes ti:

A gazdát cserélt egész környék az egyetlen 
Berezna, és részint Huszt kivételével schizmati
kus lett, vagyis elszakadt a római egyháztól. A 
görög katholikus papokat gör. keleti, nagyrészt 
a népből származó és egy-két évi tanulás után 
orthodox módra felszentelt szerzetesek foglalták 
el, de sem a parochia lakásokba be nem költöz
nek, sem a községek gör. kath. templomait isten
tisztelet céljára nem használják fel. Tudják a jo 
got, mely szerint ha csak egy csalad is megma
rad a gör. kath. vallás mellett, akkor sem a < a- 
rochia sem a templom nem illeti őket, legalább 
egy ember pedig mindenütt megmarad a kath. 
hit mellett. Az ilyeneknek ugyan igen nehéz a 
sorsuk, mert a többiek már csak az említett ok
ból is szeretnék őket a maguk pártjába vinni. 
>Legyetek ink 'bb  mondják — zsidók, vagy 
bármilyen más vallásuak. csak nem gör. k a to 
likusok E esetben ugyanis mint egyedüliek ők 
maradnának az egyházi fundus birtokában. De a 
dolguk nem igen sikerül, pláne mikor olyan dol
gok is történnek, mint Izán és Herincsén, hogy az 
idén már többször is villámütés érte a templomot. 
Ezt a hitben megmaradottak jelnek veszik és 
még jobban megerősödnek felfogásukban, hogy 
az Isten haragszik a hittől szakadtakra és azt 
ezzel mutatja ki.

Izán egyébként szerzetház épül, ahol majd 
a gör, keleti schizmatikus papokat képezik, mert 
úgy gondolják, még sokra lesz szükség. Női szer- 
zetesnök !) minden faluban vannak, de nem 
szerzetházban, hanem otthon élnek, fehér ruhá
ban járnak, a kántor helyett temetnek és az ut
cán többé nem Slava-val, hanem Dáj bozse 
Zdrvoja-val (Adjon Isten egészséget 1) köszönnek. 
Ezt teszik egyébként az összes schizmatikusok. 
Ez a megkülönböztetés a gör. kath. és a gör. 
keleti között.

Szomorú látogató a Nagyág völgyi falvak
ban a kiütéses tífusz, amely naponta igen sok 
áldozatot elvisz. Okát ne kérdezze senki. Mi 
szokott előzője lenni a kiütéses tífusznak ? A 
hiányos táplálék, a tisztaság, az orvosságok, 
orvosok, ruházat hiánya . . . M ikor tűnnek el 
már az okok, amelyek a nép halálát hozzák ?

— Kényszer hosszunap. Iván József szel- 
menci gazda családjával Ungvár felé tartott, hogy 
itt a savanyuvizi fürdőt használja. Szokás szerint 
tarisznyával jöttek, hogy legyen harapnivaló is a 
fürdés után. A tarnóci csendőrök az ennivalót 
elvették tőlük és harapás kenyér nélkül bocsá
tották tovább. így bizony Iván urainéknak az 
nap a fürdés élvezete után kényszer hosszunapjuk 
volt, de milyen címen volt szabad megtenni a 
tarnóci csendőrségnek azt. amit elkövetett? 
Feleletet várunk 1

Elbocsátva . .  .
— Szomorú regényfejezet egy tisztviselő életéből. —

Másfélévé, hogy Szlovenszkón és Ruszinszkó
ban — BtneS külügyminiszter szavai szerint — 
„az itt lakó népek akaratából" a Csehszlovák 
állam gondoskodik testi-lelki szükségleteinkről.

E másfélév alatt a köztársaság vezetői több
ször hangsúlyozták az itt élő nemzetek egészé
nek és egyes tagjainak egyenjogúságát, többször 
egyenesen a magyarság jogainak biztosításáról 
szólották, de mindnyájan tudjuk, hogy minden 
szép szó üres Ígéret maradt. Ismerjük mindnyá
jan százszor fölpanaszolt sérelmeinket, jól tudjuk,

Belefásulhattunk
már a panaszok elsorolásába, az igazság köve
telésébe, mely itt a magyarság részére — úgy 
látszik — elérhetetlen. De a cseh hatóságok na
gyon tévednek, ha azt hiszik, hogy süketséget 
tettetve, minket kielégíthetnek. Nem hagyunk fel 
az igazunkért indított harccal, résen leszünk. És 
ne feledjék el, hogy már vannak képviselőink, a 
magyarság már nemcsak kérni, de követelni is tud.

Az újabb eset, amely tudomásunkra jutott, 
a következő: Hauptmann Gyula nagybereznai 
körjegyző 39 évig szolgálta községét. (Vájjon le
von-e munkájának érdeméből, hogy a község e 
39 éven át a magyar államhoz tartozott?) A fo
gadalmat le nem tette, de szolgálatot továbbra 
is teljesített. Május 1.-én elbocsátották, mégpedig 
minden nyugdíjigényétől megfosztva. Ez ellen 
felebbezést adott be s a főszolgabíró felszólítá
sára továbbfolytatta a munkát. Felebbezését el
utasították, egyuttal felszólittatott, hogy április 
3Ö.-án fölvett május hóra szóló fizetésének meg
felelő összeget térítse vissza.

A dolog tisztán és világosan embertelen, 
jóformán kommentárra sem szorul. Egy 39 évet 
szolgáló, egész életét munkában töltött, egész 
családjával szülőhelyébe gyökeredzett tisztviselőt 
egyszerűen kidobnak. Menjen, költözzön el, ke
ressen más hajlékot öreg napjaira, hadd dobálja 
az élet, ugy-e! ? Mert nyugdíj nélkül itt nem 
maradhat, kenyér után kell néznie. Pedig - -  ha 
jól tudjuk — a jegyzői alapot, melyre a nyugdíj- 
befizetések történtek, nem Budapesten, hanem a 
vármegye központjában kezelték, s ha jól tudjuk, 
nem egy főszolgabírót és jegyzőt nyugdíjaztak, 
akiknek nem is volt meg teljes szolgálati idejük.

Emellett szinte nevetséges lehetne — ha az 
illető tisztviselőre nézve escsieg nem lenne szo
morú — a májusi fizetés v ( ,szakövetélése. Tes
sék megkérdezni a főszolgabírót, ő meg fogja 
mondani, hogy a bereznai körjegyző az ö föl- 
szólitására és tudomásával doh* )zott nem május 
végéig, hanem junius közepéig. Ezért nem jár 
fizetés? Talán a rebublika e,. '/ .ü t  fizeti, nem 
pedig a munkát?

Ajánljuk az ügyet a kormányzó ur figyel
mébe. Reméljük, most már uj módra intézik az 
ügyeket!

A beregszászi zsupán 
ism éi taktikázik.

Az „Országos Magyar Kisgazda-, Földmives- 
és Kisiparos-párt" Komáromban 1920 május ha
vában tartott nagygyűlésén Ruszka-Krajna részére 
Beregszász székhellyel kerületi központot állított 
fel. Ezen határozat alapján a Ruszka-Krajnáltoz 
csatolt magyar kisgazdák, kisiparosok és föld- 
mívesek, valamint egyéb társadalmi osztályok is 
a legnagyobb lelkesedéssel lógtak hozzá a párt 
megszervezéséhez és a párt alakítás engedélye
zése, helyesebben a pártprogramm elismerése 
iránt kérvényt a pártvezetöség a beregszászi 
zsupáni hivatal utján az ungvári kormányzóság
hoz benyújtotta. Az engedély végre junius 30-án 
leérkezett Beregszászba. A pértvezetőség erre a 
már elkészített plakát — belépési nyilatkozat — 
és rüpirat alakjában föglalt programinpotitokat a 
kinyomtktás előtt cenzúrázás véggctl jttlius 3-án 
benyújtotta a zsuyáni hivatalhoz, hogy másnap
4-én már nyomdába lesz adható. Azonban Licht 
zsupán ur, aki ezelőtt hadbíró volt, tellát feltét
lenül jó taktikus is, uj támadási tervet dolgozván 
ki, a cenzúrázás végett benyújtott iratokat me
rész elhatározással felküldötte az ungvári kor
mányzósághoz, de csak 4 napi gondolkozás után, 
vagyis július 6-án. Azonban a pártvezetőség is 
jó taktikus és ős a zsupán urnák nyilván az el
odázásra irányuló taktikáját meghiúsította, mert 
közvetlenül a kormányzósághoz fordult s a cen
zúrázás négy nap alatt megtörtént.

Vájjon mi sors vár ezek után a Beregszász
ban megjelenés stádiumában levő lapra, mely a 
kér. szoc. és kisgazda árt hivatalos lapja lesz, 
ha ennek ccnzv .u.auat is hasonló eljárást fog
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L id it ur tanúsítani. Talán azért cselekedett Íny 
mert a magyar nyelvet nem birja? Vagy talán 
azért, mert a kisgazdapárt a magyarság faji, nyelvi 
és gazdasági érdekének megvédésére, fejleszté
sére bont zászlót és mert röpiratában a szocialista 
álarca alá rejtőzött kommunizmus ellen veszi fel 
a harcot ?

Azt hisszük, az utóbbi az oka a zsupán ur 
eljárásának.

Dr. Bakó.Ú JD O N S Á G O K .
Kérdések.

(Dn) Nem akarok izgatni, csak az igazsá
got keresni. Megkérdeni az illetékes köröket, első 
sorban pedig a gubernátor urat: 1. Hová tartozik 
Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vármegye? 
Podkarpatszká Ruszhoz-e? Ha igen, miért a hiva
talos nyelv mindenütt a cseh?

Nem fegyverrel leigázott föld ez, csak oda
ígért és a rajta élők nem kacap, nem cseh, nem 
morva, nem ukrán anya emlőjén nevelkedtek — 
bölcsőjük felett magyar szellő lengedezett s abban 
az orosz bölcsődalban magyar lélek sóhajtozott.

Ez jó lesz tudni mindenkinek, — a guber
nátor urnák is . . .

— fAagyarország is fize t. Római hir 
szerint — tekintet nélkül az ország megcson
kítására és a román rablásokra — Magyarország
nak is fizetnie kell a hadisarcot.

— A K orm ányzó U r figye lm ébe ! Utána 
jártunk a gyermekmenhely dolgainak, annak meg
állapítására, vájjon kit terhel a felelősség azért, 
hogy 1920. évben még nem fizettek ki tartás
dijakat a munkácsi gyermekmenhely által kiadott 
gyermekek után. A helybeli szociális gondozás 
vezetőit azt a felvilágosítást adta. hogy Mun- 
kz j sok baj és rendetlenség volt. Később egy 
t s.'.id'jit szintén járt a menhely rendezőségénél, 
de céit a fenti okboi elérni nem tudott. Kézen
fekvő, hogv a Munkácsi gyermekmenhely mos
tani vezet ,e nem áll a helyzet magaslatán, 
ezt pedig ,i város gyermektartó szegénysorsu 
! ' ossága és még előbb a gyermekek sinylik meg 
ncrt elképzelhető, milyen gondozást, kosztot 

stb. lehet ma kapni semmiért. Miért is kínozzák 
a népet hozzá nem értő és megfelelő érzékkel 
nem biró oly egyénekkel, kik soha szociális in
tézményeket nem vezettek? A kormányzóság fi
gyelmébe ajánljuk az ügyet.

Halálozás. Királyfiai br. feszenák János 
ny. ezredes, báró Jeszenák Henrik édesatya, aki 
szobránci fürdőzésre már súlyos betegen érke
zett, az ungvári közkórházba i í. hó 6-án reggel 
csendesen elhunyt. Nején, Gaá! Irénen és három 
gyermekén kiviil, testvérei, köztük báró Jeszenák 
Gábor pozsonyi nagyprépost gyászolják. A Jesze
nák bárói família a mult század negyvenes évei
től leányágon folytatódó ősrégi eredetű család. 
Fiuágon az utolsó báró Jeszenák nycgyvennolc- 
ban lett a magyar nemzet halottja. A most el
hunyt Jeszenák János is a világháborúban sze
rezte asztmatikus és tuberkulotikus betegségét. 
Nemes megjelenésű, nyílt tekintetű, derék katona 
volt. Nagy részvéttel temettük el 7-én délutáni 

— Az e rdé ly i rom ánok kiábrándulása.
Dr. Maniu Gyula jul. 5-én Bukarestből N-'gy- 
szebenbe érkezett, ahol az öt fogadó pártkül
döttségnek a következőket mondotta: „Becsaptak 
minket, autonómiát és szabadságot Ígérlek az 
erdélyi oláhoknak és ehelyett teljes elnyomásra 
törekszenek a bojárok csatlósai".

— Beregszászból egy kér. szoc. küldött
ség járt a vicekormányzónál. Tiltakoztak több 
kiutasítás foganatosításán kívül Licht zsupánnak 
rájuk nézve sérelmes eljárása ellen, továbbá 
szóvá tették azt, hogy a magyar röpcédulákat 
becsempésző és letartóztatott két beregszászi 
diákkal (Fancsik Bélával és Paksy Gyulával)

— Eredménytelen pályázat. Zseltvay Já
nos városi kormánybiztos a megürült főjegyzői, 
főszámvevöi és főmérnöki állásokra pályázatot 
hirdetett. A pályázat eredménytelen maradt. Amint 
értesülünk, oly kevés pályázat érkezett be a hir
detett pályázat eredményeképpen, hogy Zseltvay 
kormánybiztos egyetlen állást sem töltött be 
egyelőre, hanem a pályázati határidőt folyó hó 
20-ig hosszabitotta meg.

— Számon-kérés. Haubrich, Budapestnek 
a kommün alatt városparancsnoka, — Stromfeld 
azredes, a vörös hadsereg^ vezérkari főnök most 
állanak biráik előtt. Előbbi ügyének tárgyalásá
nál azt állította, hogy Kun Béláikat „Az Est" és 
„A  Nap" támogatta, továbbá még azt is, hogy a 
vörös hadsereg szervezésében a két primadonna: 
Fedák Sári és Szamuelli T ibor vitték a fősze
repet.

— Egy tizenhétéves magyar diák, Fodor 
József, a villamosság terén világra szóló talál
mányt fedezett fel. Nevezett egy pápai menekült 
szegény tisztviselőnek a fia.

— Ü li ka land. Egy jóismerősünkkel tör
tént, hogy Beregszász állomáson éjjeli vonatvá- 
rás közben egy lócan pihent el. Hogy a kevés 
álom jobban essék, még a cipőjét is lehúzta. A 
cipőnek felébredéskor hült helyét találta. Termé
szetesen, reggel azonnal a városba ment. hogy 
cipőt vásároljon. Onnan visszajövet két gondos 
csendőr szólítja meg és nyújtja feléje az elve
szettnek hitt cipellőket, amiket éjjel óvatosságból 
ők tettek félre, hogy az álmos utast nagyobb 
baj ne érje. Igazán, ritka figyelem a mai világ
ban '.

-  M agyar pá rtok  fúz ió ja . (CTK) A ke-
kesztény nemzeti egyesülés, kisgazdák pártja és 
a dissidensek végrehajtó bizottsága! közös érte
kezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy e 
pártok szoros szövetségben^egységes kormányzó 
párttá egyesülnek egyesülnek. Megalakították a 
végrehajtóbizottságot s megbízták azt a pro- 
gramm kidolgozásával. Az értekezleten résztve
vők a legelőkelőbb politikusokból teltek ki.

— Orosz operette-e lőadás az ungvári 
színházban. F. hó 7.-én este 8 órai kezdettel 
— majdnem telt ház előtt — egy kisebbszerü 
népies operettet adtak elő az i:t élő emigráns 
ukrainisták. A szöveg tartalma igen gyönge, mi 
a nagy irodalommal rendelkező oroszoktól többet 
vártunk. A szereplők — kettő kivételével k i
fogástalanul alakítottak. De egyben be kell val
lanom, hogy szégyenlem magam éppen ruszin 
mivoltomért, mert a darabban előfordul, mondjuk 
mint a „Fáin rosszáéban Gonosz Pista szerepé
ben, egy szegény legény, aki minden mondat 
után kebelébe nyúlt s letiit kotorászva elő, fogai
val megrágta s köpködött utána nagyokat. Ez a 
beillesztés tönkretette a darab nívóját és az 
egész közönséget extázisba hozta, úgy hogy a 
közönség is vakarózott és ha a darab eszébe 
jut, mindig kénytelen lesz vakarózni. Azok a 
falusiak, akik eiőször láttak életükben színházat, 
gondolkodóba esnek s kérdi egyik a másikától, 
vájjon igaz lehet az: „zse nási brátya ruszini 
taki vsolávi vo Poltavi?" F. Gy.

— R ajz- és fes tő tan fo lyam o t ny ito k  jul. 
15.-től szept. 10.-ig terjedő időtartamra a hely
beli gimnázium rajztermében. Tanítási idő: he- 
tenkint kétszer 3—3 óra. Tandíj az egész tan
folyamra 100 K Beiratkozás és a részletek meg
beszélése céljából kérem a résztvenni óhajtókat, 
hogy e hó 12.-én d. u. 5 órakor a gimnázium 
rajztermében megjelenni szíveskedjenek. Boksay 
József, rajztanár.

Azon tó tu l vagy rusz inu l beszélő
hölgy vagy ur, aki hajlandó volna engem a né
met nyelvben továbbképezni, feltételeit „H ivatal
nok" jelnévre adja be e lap kiadóhivatalába.

— Házvezetőnőül olyan középkorú, intel
ligens, jószivü, sima modorú nőt keresek, aki a 
háztartást teljesen érti, jól főz és a baromfineve
léshez ért, vidéki járási székhelyre. Díjazás meg
egyezés szerint. Dolha, Máratnaros-zupa. Karpitiecz 
Emánuel tanfelügyelő.

KOMJÁTHY L. műtermében

MEGYEHÁZ-TÉR 4. sí. alatt 
(izemben a megyeházával)

a l e g m o M l i  k i i i t e l l  FÉITÍÉPEÍ t í i z l l t e l

— M iért nincs hús városunkban? Már
hónapok óla keressük kutatjuk az okát, vájjon 
miért tartják zárva a mészárosok boltjaikat, 
fittyet hányva a nagyközönségnek, csak néha-néha 
egy kis hulladékot árulnak szemfényvesztéskép. 
Végre sikerült a titkot kikutatni s neked éhező 
proletár megsúgom . . .  A mészárosok igenis 
mindennap vágnak marhát, de mert a hús némi
leg maximálva van, nem kerül nyilvános eladásra, 
hanem mindjárt a vágóhídon láncolják el 22 
K í.-é rt és talán többért is. Kérjük a rendőrséget 
a vágóhídi titkos barlang megvizsgálására s 
fogadni merünk, hogy a közönség azután rövi
desen húshoz fog jutni.

IR O D A L O M .
Csehszlovák törvények és rendeletek 

gyűjteménye címen 10—14 naponkint 2—3 
iv terjedelemben megjelenő folyóiratot szerkeszt 
Eperjesen (Presov. Hirezdoslavva alica 1/a) dr. 
Palesch Eavin. Előfizetési ára ivenkint 2 50 K. 
Minden jogászembernek, tisztviselőnek, kereske
dőnek, iparüzőnek, gyárosnak nélkülözhetetlen, 
de mindenkinek szükséges, aki jogait és köte
lességeit ismerni akarja.

Sportélet köréből.
Az UAC. ma délután fél 6 órai kez

dettel játsza a tavaszi szezon utolsó bajnoki 
mérkőzését az igen szépen fejlődő Munkácsi SE. 
csapatával. A mérkőzés előreláthatólag erős és 
érdekes lesz, mivel az UTK. is csak 3 :1  arány
ban tudott győzelmet aratni a megerősödött 
munkácsiak felett. Az UAC. I. csapata a jól 
bevált uj összeálitásában veszi fel vele a küz
delmet. Az uj csapatöszeállitás a következő:

Molnár I.
Molnár II. Hímli

Komár Pesovnik Markó
Buncsek Melega II. Füzesséry Scheffer Paulincsák

Kertflnnepélyt rendez az UAC. folyó hó 
18-án délután a vadaskeltben, melynek prog
ramja nagyon változatos és nem mindennapi, 
mert sok olyan száma lesz a keltünnepélynek, 
aminőben az ungvári közönségnek még nem volt 
része. Lesz kerékpárverseny, (melyre .. hó 17-ig 
benevezni lehet bárkinek az UAC. titkán hiva
talában vagy Klein Ignác üzkícbcii) sulydobó 
verseny hölgyek és férfiak részére, football-táv- 
rugás, gátfutás, iskolabirkozás (gyermekek ré
szére), kötélhúzás, női szépség- és férfi csunya- 
ságverseny, babakocsi korzó, konfetti- és szer
pentincsata, világposta, amerikai árverés, tombola, 
virágvásár és még sok szép változatos és mulat
tató számok. A kertünnepély táncmulatsággal és 
football-mérkőzéssel lesz egybekötve, mely csak 
még vidámabbá és érdekesebbé teszi a délutánt.N Y IL T -T É R *)

Matyaczkó Urnák.
A „Határszéli Újság" július 4-iki számában 

Matyac/kó Tivadar nagyprépost aláírásával ki
adott cikkre kérem a következő helyreigazító nyi
latkozat közlését:

Matyaczkó Ur a Nauka ápr. 28-iki számá
nak egyik széljegyzetét, melyben az ő hírhedt 
kiruccanása és a kacápok káröröme volt egy 
idézettel aposztrofálva, hamis fordításban tálalta 
fel a Határszéli Újság közönségének. Ö ugyanis 
a magyaronstvó szót „magyarság“ -gal adta vissza, 
holott éppen ellenkezőleg, ez a szó a nem ma
gyarajkaknak a magyarság kihasználására és 
félrevezetésére irányuló stréberségét jelenti.

Aki ily ferdítésre és s ferdítés alapján be- 
csületsértő gyanúsításra (gonosz, feketelelkü, adu
lator) volt képes és a magyarságot olyanok ellen 
uszítja, akik azt egyáltalán nem bántották, annak 
jellemét minősítenem felesleges.

Egyébként, hogy Matyaczkó ur politikai 
szerepe tisztán álljon a közönség előtt, röviden 
leirom az ő nagy haragjának hiteles történetét.

•) E rovatban ’ "♦tekéit nem vállal felelősséget 
& szerkesztőség.
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Az 1919. évi husvét táján arra kért fel 
Matyaczkó ur, hogy adjak én neki a vezetésem 
alatt álló intézetben ebéd- és vacsora-kosztot 
egy hónapig. Kérését teljesítettem. 300 K-t kér- 
Itm , ő lealkudta 200 K-ra. Elfogadtam. Egy hó
nap múlva továbbra is kért kosztot. A határidőt 
egy hónappal meghosszabbítottam azzal, hogy to
vább már igazán nem adhatok kosztot, mert a 
kamaránk iires s mert elöljáróink a nagyszün- 
idflre elhagyják az intézetet és Így az úgyneve
zett superiari koszt főzése szünetelni fog. A hó
nap elteltével Matyaczkó ur továbbra is küldött 
az ebédért. Adtak neki, de megmondtam, hogy 
letelt a hónap, a kamaránk különben is üres s 
igy tovább már nem adhatunk neki kosztot. Erre 
Matyaczkó ur nagybölcsen azt mondta, hogy én 
neki 15-én fel nem mondtam, igy tehát nem 
szüntethetem meg a koszt kiadását. Hiába hivat
koztam én a hónap leteltére, ő csak tovább kül
dött az ebédek és vacsorák után. Közben a 
házvezetőnő állandóan rágta a fülemet, hogy 
Matyaczkó úi válogat az ételben, paszulyt, ká
posztát nem eszik stb. Végül a 2-ik hónap után 
még egy hetet bevárva, végleg beszüntettem a 
koszt kiadását. A Matyaczkó ur cselédje ebéd 
nélkül tért vissza s neki, mint később panaszolta, 
30 K-ba került a Bercsényiben az ebédje. Készen 
volt a harag. El is jött és bejelentette, hogy 
sértve érzi magát, mert a szuperiorok még pár 
nappal tovább kosztoltak mint ö s aztán mutatta 
is a haragját, már amúgy az ő szokása szerint 
t. i. görbén nézett rám az utcán, ts  tervelte, 
főzte a megtorlást. Jött a concurzus (a szentszék 
nagy évi gyűlése), melyen az intézetek költség- 
vetéseit tárgyaljuk. A pénz lepecsételése folytán 
intézeteink mind kölcsönre szorultak. 25—30 -4 0  
ezer koronát szavaztunk meg nekik. Az én inté
zetem csak 5000 K-t kért és bár gazdaságunk
ban 2 ló, 3 tehén, 3 üsző, 10 sertés, 20 hold 
föld termése gazdasági eszközök, szóval legalább 
70 ezer K ingósági fedezetünk volt, Matyaczkó 
ur felállt és kijelentette, hogy meg nem szavazza 
a kölcsönt, mert nem lát elég garanciát. Megkér
deztem tőle, hogy miért szavazhatta meg X in
tézetének a 25.000 K-t, Y-nak ennél is többet 
csupán az épületre és alaptőkére, holott az én 
intézetem ezeken felül többszörös ingósági fede
zete is van. Matyaczkó ur erre még ráduplázott 
és egyenesen jegyzőkönyvbe kérte vétetni a til
takozását azzal, hogy ö az alapok érdekét védi.
E provokálásra megjegyeztem, hogy Matyaczkó 
ur jó l tenné, ha előbb rendezné az alapokkal 
szemben már évtizedek óta fennálló rendezetlen 
kölcsönét és több évi házbértartozását, akkor 
aztán elhinnők neki, hogy komolyan védi az 
alapok érdekeit.

A kölcsön meg lett szavazva, Matyaczkó 
ur pedig nem is haraggal, hanem gyűlölettel kez
dett rám nézni és rólam beszélni. Fenyegetőzött, 
hogy majd beleszól ő is a politikába. Ő majd 
olyat mond, hogy én egyenesen szörnyet halok. 
Mondhatni, hogy féltem is tőle, nem a szörnyha
láltól, hanem mástól is, elvoltam készülve, hogy 
rémes dolgokat fog összehordani.

És ez be is következett, a cserebogár, ille
tőleg Matyaczkó ur a nagy önleleplező nekiment 
a falnak, nagyot koppant s aztán el nem hall
gatott. Adja a politikai martirt. Pedig hát nagy 
haragjának fenti históriája, mely adatokkal és 
tanukkal igazolható, világosan mutatja, hogy e 
haragnak nincs semmi köze sem a politikához, 
sem az eskühöz, melynek le nem léteiével már 
ismételten is eldicsekszik.

És még ő mondja, hogy én haragszom rá 
és „erkölcsi halálát szomjuzom.”

Valóban rémes dologi Valóságos üldözési 
mánia. Pedig hát én nem haragszom rá, hisz’ ő 
nem volt mindig oly veszedelmesen mérges. Ta
valy, midőn a bolsevikiek fenyegették Ungvári 
s nekem menekülnöm kellett, Matyaczkó ur el- 
jö lt hozzám a lakásomra, hogy 6 néhány izraelita 
családdal való barátsága révén közbenjár a bol- 
sevikieknél, hogy én m ielíbb visszatérhessek. 
Persze akkor megkapta a 200 K-ás superior 
kosztot. íme ez a salvus konducuss históriája, 
melyre Matyaczkó ur oly vésztjósléan céloz s 
mellyel azt akarja igazolni, hogy én a politiká
ban előre és hátra nézek.

Igaza van Matyaczkó urnák. A jó politikus 
előre is, jobbra is, balra is, hátra is néz, hogy 
népe jövőjét ne kockáztassa. A jó politikus netn 
csinálhat cserebogár, avagy banka-politikát.

Én tehát ismételten kijelcnicni, hogy nem 
haragszom rá.

Én csak féltem őt, hogy ismét nekimegy a 
falnak s még nagyobbat koppan úgy hogy azu
tán el is kell hallgatnia.

Ungvár, 1020. jul. 8.
Volosln Ágoston.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

N. D. Isten hozott, Testvér!
F, B. A keresztény gondolat nem lehet jelszó, de

a szocialistákat mégis csak a zsidók vezetik. A maguk 
szocializmusa igenis zsidó világuralmi törekvés (a munkás
érdek csak szósz körülötte).

Munkácson egy 6 szobás modern

HÁZ ELADÓ.
Cim a kiadóhivatalban.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mindenféle mise
ruha, birettum, KEHELY, gyertya
tartó, szobor stb. Mindenféle nyelvű 
imakönyv, breviárium, szentkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar katli. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép
missziókra olvasókat, imakönyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk.

Szives pártfogást kér:

Egyházi M űintézet
Bratislava (Pozsony), Hummel-u. 4. sz.

JAKUBEK MIHÁLY oki, mérnök
m a g á n  m é r n ö k i  i r o d á ja  

UNGVÁR, Széchenyi-tér 31. 3 -2

E lvá lla l: B1RTOKFELVÉTELT, PARCELLÁ

ZÁST valam int m in d e n n e m ű  mérnöki 

T E R V E Z É S T  és K Ö L T S  É G E L É ST.

Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy féléves

varrás és szabászati 
tanfolyam ot n y i to k .

A tanfolyamon résztvevők saját részükre — 
tanításom alatt — a legmodernebb ruhaneműt 
pontosan elkészíthetik.

Özv. Balázs Gezáné, KÉpezde-utea l  szám.
3 -3

A n. é. közönség b. figyelmébe ajánlom, 
hogy m ű h e ly e m b e n  mindennemű

k a la p ja  v i t á s t
jutányos áron elvállalok pontos munka 
és rendes kiszolgálás mellett. Tisztelettel

SÁNDOR MIHÁLY kalapos-mester
Váralja-utca 13 szám.

£ Nagy raktár kész cipőkben 1 s
Aki r

•«3 csinos és ta rtó s
0N
2 cipőt, csizmát vagy 3rs

3
w4) bakancso t akar, w

K
<u
F keresse fel bizalommal

wN

2 H a v a s i  I s t v á n r
-1 csizmadia-mestert Ungvári, Bozos-u. 33. 

(Bent az udvarban.)
3 -2

w

Mérték szerinti rendelések" i
8 drb. Gerstung-féle felül
ről és hátulról kezelhető

K A PTÁ R ,
egy S A N í  T  A S

SZOBAGÖZFÜRDÖ-
készülék eladó. — Cim u 

3 -3  kiadóhivatalban,
N,•■ate tt r tld M l Gyula MnyrnyemtUJibai', Ulkered.

MEGHÍVÓ.

A ORÁN1T, KÖ- ÉS ÉPÍTŐIPAR R -TÁRS.
1920. évi julius 24.-én d. a. 3 órakor 
Ungváron, az irodahelyiségében tartja

r e n d e s  é v i  k ö z g y ű l é s é t ,  
melyre a t. részvényeseket ezúton tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és feliigyelőbizottság jelentésé

nek tudomásulvétele és a felmentvény megadása.
2. A zárszámadások felülvizsgálása és a mérleg 

megállapítása.
3. Az alaptőke felemelése.
4. A feliigyelőbizottság 3 évre való megválasztása.
5. Az alapszabályok 3., 10. és 16. §§-ainak módo

sítása, illetve megváltoztatása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása, melyek a köz

gyűlést megelőzően 8 nappal beadattak.
Ungvár, 1920 julius 8.

Az Igazgatóság.
vagyon MÉRLEG-SZÁMLA. teher

I ’énztárkészlet . 126053 K 79 I 
QyArtelep . . . 1997363 K 10 I
Adósek . . . 3-16939 K 92 f
Különfélék . . . 39671 K -  f
1919 évi vesztes^ 24196 K 81 I

2531218 K 62 f

Részvénytőke . 
Hitelezők . . . 
Elfogadvány . . 
Átmeneti tételek

1200000 K — I 
757258 K 62 f 
550000 K -  t 
26960 K — f

2534218 K 62 f

Uihorod, Ungvár 1919 dec. 31.
2 —1 Az Igazgatóság.

Szövetkezetek és vegyeskereskedők figyelm ébe!
Á ruszükségleté t légolcsób
ban és legjobban c s a k i s

M O S K O V IC S  L Ő R IN C
4—1 cégnél szerezheti be.

Pontos, íigyeltnes és lelkiismeretes kiszolgálás!

Végre! Segítség!
Sürgönyeim, postacím:

„AGENTURA DRAGIC"
közvetítő, tudósító, felvilágosító iroda 
és k e r e s k e d e lm i  ü g y n ö k s é g  

Ungvár (Podkarpatska Rus) Szobránc-u. 17.
Foglalkozik: kölcsönök kieszközlésével, 
vállalatok felállításával, gazdaságok 
berendezésével, mezőgazdasági és er
dőgazdasági ingatlanak adás-vételének 
közvetítésével, Ingatlanok becslésével, 
ki- és beviteli engedélyek kieszközlé
sével, üzletek és műszaki ügyek lebo
nyolításával, POSTA és VASÚTI KÁROK 
érvényesítésével, fuvarlevelek felülvizs
gálatával, szabadalmak megszerzésével 
károk becslésével és érvényesítésével, 
törvények, rendeletek és hatósági in
tézkedések körüli felvilágosítással, adó
kivetések körüli szabálytalanságok el
lenőrzésével, MAGÁNÜGYEKBEN való 
mindennemű eljárással stb. stb.

Legkiválóbb szakerök! Legkiválóbb scgilóerók!

U firm i Eugen a Stefan 
Strömpl Michaloviciach

su na predaj v dobrem stave sudi z vina 
a sice Ö0 kusu od 130—200 lilrov. 50 kusu 
od 200—300 lilrov, 15 kusu 300- 400 lit., 
24 kusu 500—600 litrov. Doliroiundy cca 

500 - 600 hektoliter.

Strömpl Jenő és István 
cégnél Nagymihályban

jókarban levő használt boros hordók eladók 
és pedig 60 drb. 130—200 lit., 50 drb. 
200—300 HL, 15 drb. 300- 400 liter, 24 
darab. 500—600 literes, öss,. sen cca

500 — 600 hektolilcr. 3—2

FRANCIA RAKOTT ÉS EGÉSZ

MALOMKÖVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN kaphatók 

GLÜCK MIKSA fakereskedönél, Ung- 
3-2 váron (Árpádvezér-u. 80. sz.)

[ heverdle erigyes
""^NYKÉPÉSZ SzobrAnci-u. 1. szám, 

(a vo lt reáltekotevai szemben) —I f é n y k é p e k
; jutányos áron, gomJos kivitelben készülnek. 10-2




