
X III. évfolyam. Uzhorod (Ungvár), 1920. julius 18. 27. szám
Egész t ^ r e ...............36 K II Negyedévre . . . .  9 K
Félévre ..................18 K || Egyes szám . . . .  80 f.

ELŐFIZETÉSI AR
he.yban házhoz szállítva, vidékre postán kflldve:

Külföldi előfizetéseknél a postabér megtérítését kérjük 

Hlrdfltének dljozabás Aznrlnt. — Nyllttér avronklnt

A nviltt.irl és hirdetési d ijak előre fizetendők. 
TELEFON SZ: 37.

POLITIKAI HETILAP
=  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 7 ÓRAKOR.------

Felelős szerkesztő: 

MAGVAR BÁLINT.

Szerkesztőség: Rákóczi-ucca 3. sz. Kiadóhivatal: Teleky-ucca 5 sz.

SZ ILÁ N K O K .
SOHA MEG KÖNYV annyira el nem vesz

tette aktualitását, mint a — szegedi szakácskönyv. 
Elmúlt az a kor, elmúlt visszahozliatatlanul, ami
kor ennek a becses könyvnek minden recipéjét 
be lehetett tartani. „Végy 50 deka vajat, keverd 
bele két kiló nullás lisztbe, törd fel ugyanannyi 
finomra sztirt libazsírral, szaggasd fel ökölnyi 
gombócokra, íiss léket a felszaggatolt tésztán és 
tömd be frissen reszelt főtt kolibri-májjal. Igen 
jó finom polgári tésztává sütheted az igy elké
szített gombócokat egyszerű lábasba öntött 3 
kilo zsírban is, de sokkal jobban teszed, hogyha 
mindegyiket egy-egy frissen vágott kövér pulyka 
belsejében sütöd ki, úgy sokkal porhanyósabbá, 
izesebbé és ami fö, olvadékonyabbá válik. stb.“ 
Hát az ilyen recipéknek fuccs! Hol a patvarban 
vegyük ma nemcsak a frissen reszelt kolibri
máját, nemcsak a finomra szűrt libazsírt, de hol 
vehetünk ma csak egy kevés kenyér-belet is 1 
Nemsokára zöld uborka se lesz, esküszöm a 
prágai Statni Obilni Ustávra, esküszöm a vörös 
terrorra, esküszöm az ungvári Zemski Óbilni 
Ustavra, esküszöm végül az eredetileg is szűkre 
szabott fejkvótára, amely átmenetileg felényire, 
végül nullára szokott redukáltatok Zöld ubor
kánk se lesz, hogyha sokáig tart a bolsevisták 
és bürokraták uralma: arra esküszöm. Nem lesz 
kenyér, ha nem lesz -  szabadság, egyenlőség 
és testvériség, ezt nem én mondom, hanem a 
gazdák, akik tudvalevőleg egyedül értenek a 
kenyér, disznó, zsir, tejfel, zsendice, vaj és a 
többi kicsinyben és nagyban való kitermeléséhez!

*
A NAGYKAPOSI FŐSZOLGABÍRÓ FÜTYÖL 

DÉRER MINISZTER RENDELETÉRE címen ezt 
Írja a kassai „Esti Újság*. Az ungmegyei magyar 
kisgazdapárt közgyűlésre hívta tagjait e hó 11-re 
Dobóruszkára. A gyűlést a Gazdapárt vezető
sége bejelentette a főbírónak nem az előirt 24 
órával, hanem hét nappal azelőtt, nehogy a főbíró 
ur akadályokat gördítsen a gyűlés megtartása elé. 
Mindannak dacára a főbíró a gyűlést betiltotta, 
azzal az indokolással, hogy az nem gazdasági, 
hanem politikai gyűlés. Mi az teljhatalmú főbíró 
ur, a gazdáknak politizálni nem szabad, talán 
azért, mert a főbíró urnák fehér kenyeret adnak, 
talán azért, mivel ők gondoskodnak önnek a 
nyugodt megélhetéséről ? Mi az főszolgabíró ur, 
talán az aljas spiclik, kik csak a napot lopják, 
kik szintén a gazdák nehéz munkája után kap
nak csak kenyeret, talán ezek adtak tanácsot 
Önnek, hogy hogyan kell sutba dobni Dérer mi
niszter igazságos s emberies rendeletéit ? Dérer 
miniszter ur! Felhívjuk figyelmét a hatalmi téboly
ban szenvedő alkalmazottaira, nehogy ön t ter
helje a súlyos felelősség a következményekért. 
Egyúttal helyes volna utána nézni, vájjon mi volt 
a jelenleg főbirói hatalmat bitorló Meloch fő
szolgabíró ezelőtti foglalkozása, mivel talán ebből 
volna megmarázható, hogy oly önkényesen meri 
lábbal tiporni a miniszter ur igazságos, szabad
elvű humánus rendeletéit s a törvényeket * — 
Nekünk az „Esti Újság* szavaihoz nem sok 
hozzáteni valónk van, legfeljebb ha Dérer mi
niszter sem hallgatja meg a szavunk, akkor appel- 
lálunk a köztársasági elnökhöz, vagy még tovább, 
mert mi ezután, ha törik-szakad: de a just nem 
engedjük. Mi vagyunk, létezünk, házasodunk, 
szaporodunk, erősödünk; tessék számolni velünk : 
Ha kisebbség vagyunk, akkor annál több gondja 
legyen reánk a respublikának, a kormányzatnak, 
mint szerető anyánknak, hiszen az anya a leg
kisebb gyermekét szokta szeretni legjobban. 
Avagy itt felborult a természet rendje ?

A beregi kisgazdák is
sorom póba léptek.

Beregvármegye kisgazdaközönsége is meg
jelent f. hó 15.-én a kormányzó előtt, Beregvár- 
megye kisgazdaközönsége is védekezik a létét 
fenyegető veszedelmek ellen. Memorandumuk 
szószerint — a következőképen hangzik :

Kormányzó U r!
Alulírott Beregvármegye kisgazdaközön

sége az elviselhetetlen helyzet kényszerítő ha
tása alatt, a minden oldalról jövő sérelmek és 
zaklatások teljes mértékben való megszüntetése 
végett Önhöz fordulunk, aki magas hivatalá
nak elfoglalása alkalmával azt igéi te mindnyá
junknak, kik Kárpátaljai Ruszia területén lakunk, 
hogy a nép meghallgatása nélkül nem fog kor
mányozni s hogy e nép minden sérelmét orvo
solni fogja.

Mi tehát — mint a szabad köztársaság 
szabad polgárai — ha a kötelességekből ré
szünket kivesszük, rugaszkodunk az egyenlő 
elbánáshoz s jogainkhoz egyformául

Kormányzó U r! A kisgazda, ki az idők 
folyamán mindig hűségesen dolgozott, aki tűrt, 
remélt, várt, egy benső, lelki világát alapjában 
megrázó jajkiáltásban tör ki, mert a buzdító 
elismerés, jutalmazás, segítségnyújtás helyett 
az örökös zaklatások és méltatlan bánásmód 
meg-megujuló hullámai a végromlást, pusztulást 
zúdítják fejére. A haszontalan szolgáknak kijutó 
semmibevevés az ö érdemelt jutalma hű sáfár
kodásáért?! Vajon nem az e kötelessége első
sorban magának az államhatalomnak, hogy a 
kenyérmagvakat termelő kisgazdák érdekét min
den más érdekek fölé helyezze s ezzel lehetővé 
tegye ezek számára a zavartalan munkálkodást ? 
Sajnálattal kell azonban tapasztalnunk, hogy 
ez állam fenntartói részéről a kisgazdák tábora 
lekicsinylésnél, ereje gyengítésénél egyebet 
nem tapasztal. A bennük meglévő munka- 
kedvet az ipari munka és ezen munka termékei 
árának szédületes emelkedése s az ő munkája 
gyümölcsének maximálása, rekvirálása s a meg
számlálhatatlan zaklatások e/.er meg ezerféle 
címen — nemcsak hogy elveszik teljesen, hanem 
eddigi zugolódásnélkiili éleiét oly mértékben "for
málják és alakítják át, hogy az a társadalmi 
élet óriási megrázkódását vonhatja maga után. 
Ha Beregszászban eladásra szánt cikkeit be
viszi, szégyenletes áron, erőszakkal, katonai 
erő igénybevételével szedik el azokat tőle, úgy 
hogy ezért a neki szükséges, kereskedésekben 
és iparosoknál található cikkeket azok hőrri- 
bilis árai miatt képtelen beszerezni. M ikor a 
buza mm.-ja 20 K volt, vehetett 40 méter 
kartont, ma 4 métert sem vehet s egyéb ru
házati cikkei beszerzése pedig egyenesen le
hetetlen ilyen hallatlan állapotok között.

A múlt évben a buza mm.-ját elrekvirálták 
tőle 120—160 K ért s mint vetőmagot vissza
kapta 768 K-ért. A zab mm.-ját elvették tőle 
110 K-ért, s ő fizetett érte 592 K-át mm.-ként 
stb. Most pedig 120— 140 K a maximális ár 
Kérdjük: lehet igy intenzív gazdálkodásról szó? 
Emberi érzésre vall a kisgazdákkal szemben 
alkalmazott ezen elbánás? Lehet-e a sérelmek 
egész légióit éppen azok ellen küldeni, akik 
az életre legnélkülözhetetlenebb termények elő
állítói, akik után él kicsiny és nagy egyformán ? 
Ez éppen olyan, mintha a Teremtő áldást osztó 
kezét durván ütnék meg. M i lesz, ha a kéz 
ökölbe szorul s többet java it osztogatni nem 
J9gja? A húrt elpattanásig feszíteni, nem vall 
észszerű eljárásra. Különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy az elvetett mag alig háromszo
rosát adja vissza s egyéb terményekre is a 
gyenge jelzés alkalmazható, minek hivatalos

elbírálására a gazd. felügyelő kiküldését, mint 
szakértőjét, okvetlen követeljük.

Az elkeseredést nyomon követő eme 
katasztrofális megrázkódást megellőzendő s 
elkerülendő, égetően szükséges a mindenféle 
terményekre kimondott requirálások azonnali 
beszüntetése, az élelmiszereknek szabad keres
kedelem tárgyáv.á tétele, vagy ohan árak meg
szabása, melvek mellett a kisgazda megélhetése 
tisztességes határok között biztosittassék.

A lenézésből, mellőzésből és kihasználás
ból éppen elég v o lt ; tovább a kisgazda sem 
fog ja törni a méltánytalanságot s lesz ereje 
megvédeni jogos érdekeit. Eddig róla mindig 
nélküle döntöttek, neki csak a teher jutott. 
Követeli tehát, hogy gazdasági kérdésekben 
tárgyalások, döntések nélküle ne lehessenek. 
A termények igazságos elosztása kizárólag a 
kisgazdák bizottságára ruháztassék s ez okból 
követeljük a „Zemsky Obilni Ustav“ (hadi
termény) megszüntetését. A kisgazdák termé
nyük feleslegét eddig is minden kényszerítés 
nélkül a közfogyasztás nagy csarnokába hord
ták, hogy hozzájuthasson ahhoz boldog-bol
dogtalan s ezután sem fogja azt szemétdombra 
dobni.

Mi a békességet és áldásos munkát 
óhajtjuk, de ha minden lehetőségétől e kivá
nalmaknak megfosztatunk s továbbra is a zak
latások várnak reánk, a kirobbanó események
ért minden felelősséget elhárít magáról és a 
kormányzó hatalomra ruház a kisgazdák meg
mozdult tábora. * ♦ *

A kormányzó a beregi kisgazdákat előzé
keny szívességgel fogadta és kijelentette, hogy a 
gazdák sérelmeinek orvoslását szivén viseli. A 
szombati napon ezíigyben ankét lesz. amelyre a 
beregiek is hivatalosak, gondoskodjanak képvi
seletükről.

E sorok írása közben olvassuk az Esti Ú j
ságban, hogy az abauji gazdák előtt Benkó fő
jegyző igen megnyugtató kijelentéseket tett. Az 
őrlési százalék már el is van törölve, a maximális 
ár megváltoztatása iránt is előterjesztést fog 
tenni, ha ugyan nem az egész requirálás ellen.

Ruszinszkói M agyar Jogpárt
a cime annak a most alakuló politikai és gazda
sági pártnak, amely céljául tűzte ki, hogy pártba 
tömörítse azokat a ruszinszkói magyarokat, akik 
az itteni már meglévő magyar púitokban bármi 
ok miatt nem találják meg a maguk helyét.

Bennünket a párt célja kitűzésében az ragad 
meg, hogy ez a párt - amellett, hogy magyar, — 
Podkar. Rus őslakosságához emeli fel szavát, mint 
olyanhoz, amelynek egyedül van joga e füld to
vábbi sorsa fölött őrködni, tehát eleve kizár min
den „idegent-, tartozzék az bármiféle nemzethez 
is. Ebben van valami nagyon is természetes, ez 
maga alapja leltet egy pártalakitásnak. Az ősi 
rögöt ki szerelheti úgy. mint az, akinek ősapái 
is ezt művelték ? Az ősi röghöz ragaszkodni kell. 
Ki ragaszkodbatik hozzá jobban, mint az őslakó? 
Lehet egy területlel bármilyen politikát csinálni, 
de olyan politikát csinálni, hogy abban az ősi 
földhöz való ragaszkodás, a szülőföldhöz kötő 
szeretet legyen, csakis azok tudnak, akik ezt a 
Ruszinszkónak nevezett világdarabot szeretik.

Emellett a tendenciája mellett a Ruszinszkói 
Magyar' Jogpárt még azt is nyíltan kimondja, 
hogy nem akarja a már meglévő magyar politikai 
és gazdasági pártokat munkájukban akadályozni, 
hanem segiteni.

Nem bomlasztani, de egyesíteni akar! Nem 
az ellentéteket élesíteni, de kiegyenlíteni akarja. 
Nem a többi hasonló célú pártok elten akar dol
gozni, hanem mellettük. A középtilon való haladás

Lapunk mai száma 4 oldal.
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mellett fő p r o g r a m m ja  a magyar kisebbség 
jogainak minél tökéletesebb érvényre juttatási. 
Benne van már a C iliiében is : jogpárt! Jeléül 
annak, hogy a magyar jussát soh’se hagyja!

Tagja lehet mindenki, aki magát magyarnak 
érzi, magyarnak vallja, tekintet nélkül arra, hogy 
azonkívül milyen gazdasági, vagy társadalmi pán 
vagy egyesület keretében keresi érdekeinek vé
delmét. Mert a Magyar Jogpárt ebben nem óhajt 
senkit sem befolyásolni. Célja ugyanis az, hogy 
politikai téren az államhatalommal szemben egv- 
séges frontot alkosson és kisebbségi jogainak 
védelmében minél nagyobb erőt mulasson és a 
hatalom részéről minél nagyobb respektust ér
demeljen ki.

A magunk részéről — bár mi kér. szocialisták 
vagyunk — nem féltékenykedtlnk, sőt kívánjuk, 
hogy az uj párt boldoguljon, de csak addig, amíg 
minden körülmények között is, szülőföldjéhez, 
annak tradícióihoz hű — magyar marad.

Búcsúzó.
23 éves korban, ezelőtt 20 évvel kerültem 

Ung vármegyébe. Mást ilyenkor jubilálnak, en
gem meg elkergetnek. Fájó szívvel hagyom itt 
e vármegyét, e várost, mert hisz’ életem legszebb 
részét töltöttem el itt. 7 évig Székón, 9 évig 
Havasközön, 4 évig Ungváron igyekeztem oda
adással teljesíteni kötelességemet. Mindenütt ott 
maradt lelkem, szivem, szeretetem egy-egy pa
ránya. Mily kedves volt itt Ungváron a székói 
hét 20—30 éves embereket, a havasközi ruszin 
12 - 20 éves ifjakat, mint hozzám mindig szere
tettel ragaszkodó egyszerű tanitváványaimat látni. 
M ily öröm volt itt a város, a vármegye összes 
tanítóit és majdnem minden tisztviselőjét ismerni, 
velők el-elbeszélgetni, olykor-olykor 1 2 pohár
bor mellett elmulatni.

Végre a sors amint kedvezett itt töltött 
időm elején, épp úgy sújtott az utóbbi időkben. 
Az orosz-betöréskor Havasközön majdnem min
denem elpusztult, most pedig 11 éve már csak 
minden erőm felhasználásával tudtam kilenc tagú 
családomat fenntartani Tovább nem bírom. — 
Megyek 24 éves munka terhével a vállamon uj 
helyre, idegenbe, Nyíregyházára (a kir. tanfelü
gyelőséghez) s megkísérlem visszaidézni régen 
idehozott friss erőmet, hogy megfordítsam a sors 
tőlem elfordult rudját, hogy valahogy elviselhe
tővé tegyem az életből részemre még előirt 
éveket.

Amidőn Isten hozzád-ot mondok a várme
gyének, a megyei kedves tanitótársaiinnak, ösz- 
szes ismerőseimnek, kérem, hogy tartsanak meg 
jó emlékükben, amint én is állandó jószivvel 
gondolok mindnyájukra. Isten veletek magyarok! 
Elköltözésemmel számotok 9-el apadt, de ne 
csüggedjetek ! A nemzeteket elpusztítani nem 
lehet, de a nemzeti energiát sem.

Ungvár, 1920 július 12.
Szabó János.* **

Lapunk utján búcsúznak még azoktól, akik
től személyesen el nem köszönhettek: Ambrózy 
Gyula esendői ezredes neje és családja, továbbá 
Nagy Gyuláné, Gulácsy Auette.

Ismét három család az elköltözött száz és 
száz után. Nem állhaljuk meg egyetlen hang, 
egyetlen szó nélkül, hogy a hozzánk intézeti 
búcsúra azt ne mondjuk: Az Isten áldjon, az 
Isten veletek! Nem állhatjuk meg, hogy a sok 
néma, könnyes kézszoritásból a lelkűnkbe áradt 
melegséggel, a testünkbe maradt remegéssel ne 
lobogtassuk meg fehér zsebkendőnket az elindult 
számüzötteket szállító vonalok után. Deák Gyula, 
Harmath Ödön, Kakasi Samu, Bidnay Béla, 
Kozma Gyula, Szabó Ferenc, Sabján János, Ju
hász Jenő, Mányi József, Csűrös Szilárd, Veres 
Imre, Griczman Gyula, Kulik József, Ujhelvi 
Béla, Márton, Oppé, Gáspár és Révész tanárok, 
Kulik, Popovics, Faludy, Szabó János és végül 
te legutolsó és talán a legkedvesebb Schulmaiin 
Adolf, bár könnyes, de tiszta fehér lobogóval 
intünk utánatok, Isten veletek! Legyetek jó ma
gyarok!

Tegyen erősé titeket az Isten és áldjon 
meg unokátokban. Örömötökben gondoljatok 
ránk, hogy amig szálltok fölfelé, száll borban a 
gyöngy (s jól teszi), addig mi talán könyörögve 
járunk háztól-házig egy kis magyar szóért, egy 
kis magyar iskoláért, de járunk, állunk, várunk 
és nem lankadunk el soha.

— Az ungmegyei kisgazdák f. hó 15-én 
mr .dték Ungvár ellen az élelmezési bojkot- 
101. A kisgazdák ezen eljárásának oka mindenki 
előtt ismeretes.

A piros, fehér, zöld.
Meglehetősen későn és nagy meglepeté

sünkre láttuk a főkapitányság hirdetményét, mely 
szerint „tilos a nemzeti jelvénynek kihivó alkal
mazása különösen vonatkozik ez a nagymagyar 
színeknek (piros, fehér, zöld) viselésére14 Későn 
jött a rendelet; mert előbb sok kellemetlenségtől 
óvta volna meg épen a magyar közönséget, s 
meglepetésünkre, mert épen ezzel egyidőben hal
lottuk a hirt, hogy Erdélyben, s a román megszál
lás alatt levő vidékeken az annyira kegyetlennek 
s sovinisztának hirdetett román hatóságok meg
engedték a magyar jelvények s színek viselését. 
Csodálatos ellentét I

Mi a magunk ré
széről sehogy sem tudunk belenyugodni a sza
badságjogok ilyetén értelmezésébe. Nem főleg 
azért, mert a rendelet ilyen szövegezésében épen 
a magyarságnak a főkapitány ur előtt tett kérel
mével ellenkezőleg határozott. Mi azt kértük a 
főkapitány úrtól, hogy ha tilos a magyar nemzeti 
jelvények viselése, tiltsák meg a sokkal izgatóbb 
és provokáló nemzetközi jelvények viselését is. 
Ma tilos a háromszinti szallag viselése, — tilos 
a nemzeti jelvények felfűzése, de annál szaba
dabb a nemzetközi, a világ fölrobbantó bolseviki 
uralom jelvényeinek, a betyár politika szovjet
csillagának. a bolseviki ruhának a vörös gomb
nak, az izgatóan vörös szalagnak nem kevésbé 
provokáló színezetű viselése. És ezi a főkapi
tány ur rendelete egy szóval sem Ítéli el. Iga
zam van főkapitány ur? Ha nincs igazam, akkor 
napokon belül várhatunk egy újabb rendeletet, 
— tilos a nemzetközi jelvények viselése. Két hét 
múlva egy újabb plakát jön majd tilos min
denféle szinü virágok viselése. Eltelik újabb két 
hét s tilos lesz fökapiiányi rendeletre, az 
önálló meggyőződéssel biró fejek viselése. így 
fog fejlődni az a nagy szabadság, amelyet a fel
mentő cseh-szlovák hadsereg — s az állam ne
künk néhai szegény elnyomottaknak juttat.

T e s tv é r :
Egymást ülik, egymást elhalják keresztény 

emberek, anélkül, hogy a valódi bűnösök csak 
egy picit is bűnhődnének. Önző egyéni célokéi! 
küzdő sokat ígérő, de adni semmit sem tudó 
emberek kezére juttatja magát, különösen a sze
gényebb nép, aki sajnos, mindent készpénznek 
vesz amit hall! Egyedül áll a józan gazdaközőn- 
ség, aki nem dűl be a szélhámosoknak, a min
dent ígérőnek, nem, mert ez felismeri, hogy ki 
a szellemi, vagy tesli munkás és ki a nagíopó, 
dologkerülő. A legalja: abb vádakat szórják reánk 
keresztény füldmives és gazdapártra. Azok a je l- 
lemtelenségre valló s minden alapot nélkülöző 
feljelentések, amit partunk ellen tesznek a ható
ságoknak Lenin fiuk, nem ismernek határi. M in
denre képesek, hogy munkánkban bennünket 
megakadályozzanak. Á hatóságok hisznek, hogyne 
hinnének, hiszen magyarokat vádolnak, sőt fel
kelést hazudnak, Podkar. Rus Csehországiól való 
elszakadását s önállóságra való törekvésé: hoz
zák fel vádul. Ez pedig a mi munkánk. Magyar- 
ország egyenes bérenceinek tüntetnek fel az aljas 
jellemtelen rágalmazók s még azt is ránk hazud
jak, hogy kimondhatatlan plusz összeggel támo
gat az a szegény Magyarország. Ehhez nem 
kell kommentár, de kijelentjük, hogy szegény
ségünk oka annak, hogy nem vagyunk oly erő
sek, mint amilyennek lenni kellene.

Mi azonban még nem tétiünk tönkre, nem 
raboltunk ki egy országot sem, mi még nem 
raboltuk el a mások szorgalmának gyümölcséi, 
mi még nem küldlünk sclia összerabolt ékszere
ket Szamuellivel külföldre. Nem, nem, mi nem is 
akarjuk, hiszen a béke, rend és nyugalom el
érésére törekszünk, mi a csehben is a keresztény 
társadalom emberét látjuk, ha az nem elnyoma
tásunkra törekszik, mi nem uj .világfelfordulást 
hanem békés Európát, sőt békés világot akarunk 
latin s felállítani, ahol nem az állandó, egymás 
ellen uszitgatás s embergyülölet lesz a főcél, 
hanem a kölcsönös megértés, az egymás iránti 
tisztelet és szeretet, mivel csak ez hozhatja meg 
az Igazi békét s nyugodalmat.

Ez programmunk, ezt fogjuk valóra váltani. 

Egy kisgazda.

Ú JD O N S Á G O K .
Három szin.

— Végvári verse.
(Kihagyással.)

A keblünkről le tilto tták, 
Leszaggatták a három szin t; 
Keblünkről beljebb vándorolt, 
Befogadták a sziveink.

Ameddig piros lesz a vér, 
Ameddig feliér lesz a hó,
Amíg zöldéi a rét füve.
Míg iesz magyar szív dobbanó:

A keblünkről letilthatják, 
Letéphetik a három szint, 
Keblünkről beljebb vándorol, 
Befogadják a sziveink.

E három szin után fog szivünk 
Sikoitva égni, vérezni,
Ki mindenünnen leszagatta; 
Jöjjön és onnan tépje ki I

(1019. jut. 14.)

V árosunk vendége i. Moys László volt 
zsupán, min: volt irodaigazgató az elmúlt héten 

I városunkban tartózkodott. Massaryk Alice, a 
köztársaság elnökének leánya pénteken autón 
Ungvárra érkezett. Ebe! iiiinisztcreliiöségi sajtó 
főnök e hó 28-án cseh újságírók társaságában
városunk vendége lesz.

— M unkács ko rn iá n yb iz to ssá vá  dr.
Toronszkv Endre zsupáni titkárt nevezték ki.

— U j p lébános. Munkácsi róni. kafh.
plébánossá a kegyur bemutatása alapján Koviya 
Vilmos felsővisói lelkész, volt ungvári káplánt 
nevezte ki a szatmári püspök. Veszprémy Sán
dornak méltó utódja lesz.

Eljegyzés. Turczy Pál, erdömérnök 
(Budapest) f. hó 1 i-én eljegyezte Lalidon Lórikát.

— P o lit ik a i vá lság ok ró l beszélnek egye
sek, mintha Zsatkovics kormányzó és Ehreiifeld 
vicekormányzó között elsimithatatlan ellentétek 
merültek volna fel. Az U. K. munkatársa szerint 
a kinevezések körül támadtak bizonyos nézelté- 
rések a közigazgatás két vezetője között, de ko •
moly válságról beszélni sem lehet.

-- G yászh ir. Fehér Etelka, az adóhivatal
tisztviselőnője t. hó 16-án reggel, hosszas szen
vedés után elhalálozott. A kedves, derék jó leányt 
általános szeretettel vették körül, akik csal; is
merték. temetése tegnap d. u. 5 órakor volt 
nagy részvét mellett.

— A „M o z a ik "  k ö r N a g yn iihá lyon  ren
dezte folyó hó II-én  nagysikerű előadását. Az 
est oly nívós s művészi volt, hogy a zsúfolásig 
telt ház valósággal tombolt. Úgy hogy a műsort 
két számmal még bővíteni kellett. Az est ra
gyogó sikerét a Kassai Napló egyhasábos külön 
cikkben méltatta. A nagymihályiak minél előbb 
várják viszontlátásra a „M ozaikot"

— U j m a gyar lap . A Ruszinszkói Ma
gyal Jogpárt alakulásával kapcsolatban egy uj 
magyar lap megindítására kapott engedélyt egy 
részvénytársaság. A lap cime: „Ruszinszkói Ma
gyar Hírlap", szerkesztője dr. Zombory Dezső 
ügyvéd, volt lapszerkesztő és jónevii újságíró 
lesz. A lap iránya a párt programmja, inciy a 
magyarságnak egy táborba való egyesítését és 
a békeszerződésben biztosított kisebbségi jogok 
érvényessilését célozza.

,— Értesítés. A kosicei cs. áll. felső ipar
iskolában f. é. szeptember hó 1-én megnyílik 
egy magyar tannyelvű első évfolyam, melyre 4 
középiskolai osztály sikeres elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal lehet jelentkezni. Az egyéves 
előző gyakorlat ha megvan, a felvételnél előnyt 
nyújt ugyan, de nem feltétlenül szükséges. Kö
zelebbi felvilágosítással szolgál s kívánatra pros
pektust küld az intézet igazgatósága.

Ünnepelt irgalmas nővérek. S. M. 
viktoriuna, a Gizellaház szerzetes tanítónője és 
S M Eudoxia kórházi betegápoló nővér hétfőn 
töltik be ittmüködésük huszonötödik esztendejét. 
Más körülmények között talán más lett volna 
ezeknek a valóban kedves, valóban „irgalmas* 
szivü nővéreknek nevezetes évforduló napja. így 
csak meghitt körben tartották, testvéreik legszű
kebb körében emlékeztek vissza a negyedszázad 
előtti időre, amikor egyik Esztergomból, másik 
Patakról idehozta legszebb Ifjuságát, kiművelt lel
kének minden jóságát és szépségét, hogy azt egy 
nekik teljesen idegen városban csupán irgalem- 
ból Isten és a felebaráti szeretetből pazarolják 
el. Isten éltesse és tartsa meg sokáig a jubiláló 
áldozatos lelkeket és ő legyen a jutalmuk min
den jóságukért I
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-  ,A felsőkereskedelm i isko la  három 
hónapos tanfolyama f. hó 12-én megkezdődött 
Tekintettel azonban a nehéz közlekedési viszo
nyokra a beiratkozások határidejét jul. 25-ia 
meghosszabbították. Felvilágosításokért a helyet
tes igazgatóhoz (Csatorna-u. 4.) lehet fordulni.

-  R uszká ja  Zem la futása. A Nicsáj és 
Czurkanovies Ruszkája Zemla cimü orosz nyelvű 
hetilapja el vitorlázott Ungvárról Kassára

és kedvezőbb körülmények és cenzorok 
között látván napvilágot, annál jobban izgathas
son tovább is az unió, a gör. kath. papság a 
magyarság és minden ellen, ami nem schizma- 
tikus, ami nem nagyorosz, ami nem kacáp. Ör
vendünk, hogy a ruszin nép között annyi zavart 
békétlenséget, nyugtalanságot, távoli és közelebbi 
forrásokból szubvencionált, valósággal bolsevista 
szellemű újság minden bucsuzás nélkül búcsút 
mondott nekünk, bár őszintén bevalljuk, sokkal 
nagyobb lenne ürömünk, ha véglegesen ’elparen- 
tálhatnók, mert ismételjük, hogy az tovább is 
szubvencionáltatván, tovább is megjelenik, a 
különbség csak az, hogy most már nem Ungvá- 
váron, hanem Kassán. A legutóbbi szám már 
onnan érkezett a szokott tartalommal.

— A szo lyva i gyűlés. Múlt vasárnap 
délelőtt alakuló gyűlést tartott, illetve akart tar
tani Szoiyván a legújabb ruszin párt, a földmi- 
ves párt. (A Volosin alkotásai közül ez már a 
harmadik párt. Az első volt a néppárt, a máso
dik az orosz szociáldemokrata párt, a harmadik 
ez a földmives párt). A ruszin kisgazdapárt ré
széről Brascsajkó Mihály lett volna a szónok, 
de az ottani kurátor megnyitó beszéde után ő 
már nem juthatolt szóhoz. A kb. négyszáz hall
gató közé elvegyült vagy 20 szociáldemokrata, 
akiket szemtanuk szerint a kacap Gagatkó d i
rigált. A húsz szociáldemokrata nemcsak a zsi
dókat zavarta le a piedeszíálról, hanem a hall
gatóságot is szélkergette. Brascsajkót erössen 
inzultálták és ütötték pofozták. Egy kis ruszin 
földmivespárti nem tudta kit üssön és a nagy 
zavarban <íá is a saját vezérét, Brascsajkót ütötte. 
Nem kevésbé érdekes epizódja a gyűlésnek, hogy 
Gagatkó részvétet tohnácso.la a megveri Bros- 
csajkának. Azt is kijelentette Gagatkó, - aki 
maga vezette a szociálistákát hogy ősok gyű
lés látott Galíciában, de még ilyen csúnyát soha 
A gyűlésen a csendörség lábhoz tett fegyverrel 
nézte az eseményeket.

— Az o láhok készülnek Szatmár-Németi- 
nek kiürítésére. Rabolnak mindenfelé, minden el- 
mozdithatót magukkal visznek, a malmokat és 
gyártelepeket szerelik le. Megkezdték a nagy
bányai aranyzuzótelep leszerelését, a gépeket 
Erdély belseje felé szállítják.

A „M o z a ik " szin iképző három hónapos 
tanfolyamára még 10 tandíjas növendék f Ivéte- 
tik. Havi tandíj 60 K, mely félhavi e lő z e t e s  
r é s z le t e k b e n  fizetendő. A tanfolyam a 
sziniakadétnia összevont tananyagát öleli fel. U. 
m. színjátszás elmélete, gyakorlata, drámai szín
padi gyakorlat, maszkirozás, esztétika, művelő
déstörténet, dramaturgia, színészet története, jel
meztan, divattöité lié t, művészi öltözködés, deko
rálás, ének, francia és angol nyelv. A tanítást 
művészi erők végzik. Jejenikezni naponként a 
„Mozaik" titkári irodában d. e. 10 12 és d. ti.
4—6-ig lehet. Színház, baloldali erkélyföljáró.

-  Kacápok futása az Orosz K lubból. 
A kacápok, számszerint harminchármán, csütör
tökön d. u. megszaladtak az Orosz Klubból, mi
után három vezérüket Gagatkót, dr. Hadzsega 
Gyulái és dr. Homicskót a Klub kizárta tagjai 
közül. A futás előzményei a következők 1 Volosin 
elnök fo lyó, hó 15-ére tisztújító gyűlésre hívta 
Össze az Orosz Klub tagjait a Káptalan-utcai 
alumneuinba. Gagatkóék napirendelőtti támadás
sal kezdték. Törvénytelennek mondották a tiszt
iéi tó gyűlés összehozását és néhány legutóbb 
felveit tag fölvételét. A támadás oly heves volt, 
hogy Volosin elnök Gagatkótól és Homicskótól 
megvonta a szót. Sőt előbbinek, továbbá Had
zsega Gyulának és Homicskónak a Klubból való 
kizáratását indítványozta, amit a Klub szótöbb
séggel ki is mondott. Gagatkóék erre pedig 
mind a 33-an kivonultak A kivonuló kacápok 
között a következő nevesebb tagok voltak: Had
zsega Gyula, Gagatkó, Mihályi festőművész, 
Méhes gk. lelkész, tanár. Stova Péter tanár, Kar- 
cub Géza főesperes. Érdekes volt a bresnyák 
(magyarul szlecsnák) kivonulása Ezek előzetesen 
megátkozták a Klub bennmaradó tagjait és közbe 
keresztet vetettek rájuk. (Mióta lett a kereszt az 
átok jele ? Eddig az üdvösség jele v o lt) A gyű
lés — amelyen MoyS László volt zsupán disz- 
elnök is ott volt. — a kacápok kivonulása után 
rendben folyt le. Volosin többoldalú elfoglaltsága 
miatt lemondott az elnökségről Helyébe dr. 
Hadz?- _ üdzil kanonokot választották meg. Ér
dekes, hogy a kivonult kacápok a bennmaradókat 
• magyar ukránokénak csúfolták.

— Olcsó rizs. Az Országos Szövetkezeti 
Központ a saját készletéből beszerzési áron 
brazíliai rizst bocsát a közönség rendelkezésére. 
A rizs-kiosztás a helybeli „Adria* kávéházban 
(Kazinczy-utca) törzskönyv alapján kg.-ként 17 
K-ás árban lesz kiszolgáltatva.

Autóbusz já ra t  Nagymihály Szobránc- 
fürdő—Ungvár között vasárnap, szerdán és pén
teken. Menetdij személyenként fürdővendégeknek: 
Ungvár-Szobrancfürdő vagy vissza úgyszintén 
Nagymihály-Szobráncfürdő vagy vissza 20 kor. 
Más utasoknak: Ungvár-Szobránc vagy vissza 
úgyszintén Szobránc-Nagymihúly vagy vissza 40 
kor., Ungvár-Nagymihály vagy vissza 80 kor.

— Felvétel a tan itónőképző intézetbe. 
Az ungvári gk. tanitónöképző-intézetbe való fel
vétel iránti kérvények f. hó végéig az igazgató 
Ságnál nyújtandók be. Az I. osztályba felvehető 
35, a 11-ba 9, a 111-ba 16, a IV-be 7 növendék. 
A megyés püspök úrhoz intézett kérvényhez az
I. osztályba lépők részéről iskolai-, születési- és 
orvosi bizonyítvány, a magasabb osztályokba lé
pők részéről pedig csak a legutóbbi iskolai b i
zonyítvány csatolandó. A tanitás nyelve az I. és
II. osztályban a Kárpátalji kisorosz, a 111. és IV- 
ben a magyar.

E lveszett a vadaskerti sport telepen 
lapos ezüst cigaretta tárca. Sima fedél egy esik 
kék-fehér email berakással,aközépen nagy L. Z. 
monogram-betűt gravírozott szöveg. Elvesztőjé
nek becses mint emléktárgy, ezért kéri megtalá
lóját vagy ennek elősegitöjét kellő jutalom elle
nében e lap kiadóhivatalában jelentkezni.

M egszurtak egy legényt. Az ungszin- 
naiak vasárnap bált rendeztek a község iskolá
jában. A falu legényei mulatozás közben össze
vesztek, a duhajkodásnak az lett a következ
ménye, hogy a legények kést rántottak és a 
szomszéd falubeli Cserbanics Péteren több kés- 
szurást ejtettek. A megszűrt legény még azon 
éjjel sebeibe belehalj

Borozás köbben meghalt. Polanics 
Péter ungtarnóci tanító f hó 13-án egy nagyobb 
társaságban mulatott a község birájánál. Éjfél
tájban Polanics kissé ittas állapotban az asztalra 
hajolt. A társaság előbb azt hitte, hogy alszik, 
azonban mikor hazafelé indultak, konstatálták 
Polanicsnál a gutaütés következtében beállott 
halait.

— Szerelmi dráma. Borzalmas szerelmi 
dráma játszódott le múlt pénteken Tövisfalván. 
Bunda János ottani legény szerelmes volt a bíró 
leányába, de a leány anyja ellenezte a házassá
got. Pénteken megjelent Bunda a biróéknál s 
kérte az anyját, hogy adja beleegyezését a há
zassághoz s ne tegye öt szerencsétlenné. Az 
asszony visszautasította. Erre elővette fegyverét 
3 egy-egy lövéssel a leányt, az anyját s önma
gát megölte. Mire a közelben dolgozó munkások 
odaszaladtak, mindhárom halott volt.

— Rablógyilkosság Beregrákoson. A 
múlt hét egyik éjjelén fölfegyverkezett katona- 

? ruhás emberek hatoltak be egy rákosi gazdál- 
j kodo udvarára s be akartak menni az istálóba.
5 A gazda bent aludt s felébredve villával várta 
• éjjeli vendégeit. Az egyik közülök elsütötte fegy- 
■ vérét s a golyó megölte a gazdát. A rablók el

menekültek.
— Rendelet a záróra szigorú b e ta rtá 

sáról. Minthogy egyes vendéglők és kávéházak 
a zárórát pontosan be nem tartják, ujból figyel
meztetem a kávéházak és vendéglők tulajdono
sait, hogy tekintettel az élelmiszerellátás nehéz
ségeire, valamint a közrendészet és takarékosság 
követelményeire, az esti 11 órai záróra betartása 
mindenkire szigorúan kötelező. E rendelet telje
sítése alól felmentést nem lehet kérelmezni és 
eme rendeletem áthájóit a legszigorúbban fogom 
büntetni. Remélem, hogy eme rendszabályoknak 
szükségességét a közönség is be fogja látni és 
hogy ezen rendelet végrehajtásánál rendőri be
avatkozásra nem lesz szükség. Duáek sk. rend
őrfőkapitány.

— Küldöttség Dérer miniszternél. Meg
bízható helyről arról értesülünk, hogy egy kül
döttség ment Dérer miniszterhez, hogy szaba
dítsa meg a gazdaközönséget a törvényeit láb
bal tipró kaposi főszolgabírótól. Nagyon helyes, 
önkényes zsarnokra nincs szükség, pusztuljon el 
minden embergyillölő, legyen pártatlan igazságos 
ember az, ki a nép érdekeit van hivatva szol
gálni.

HATÁRSZÉLI UJSÁ6-
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,A  vagyondézsma és vagyonnövekedési 
dézsmáról szóló törvény és rendelet magyará
zatokkal" címen dr. Pálesch Ernő szerkesztésé
ben könyv jelent meg. (Preáov, Massítryknva 
ulica 28.) Ára 15 K. Minden jogásznak, hivatal
nak, de vagyonos magánembernek is nélkülöz
hetetlen.

Sportélet köréből.
Az UAC. kertünnepélye.

Lapunk múlt számában jeleztük már, hogy 
az UAC. f. hó 18-án a Vadaskertben kertünne
pélyt rendez. Az ünnepély programmját nívós 
és gazdag tartalommal itt közöljük.

A kertünnepély délután 3 órakor kezdődik. 
Fél 4 órakor kerékpárversenyzők indulása. Távol
ság a Vadaskerttöl Nevickevárromig cs vissza 
(kb. 22—25 kin.). Ez az első ilynemű verseny 
városunkban s ép azért a sportszerető emberek 
örömmel üdvözölhetik. Nevezések szép számmal 
történtek s a verseny meglehetősen érdekfeszitő- 
nek ígérkezik. A beérkezöket hölgyekből és urak
ból álló zsűri fogadja s a győzteseknek értékes 
versenydijat oszt ki. Három gyönyörű dij kerül 
kiosztás alá, amiért érdemes lesz versenyezni 
minden kerékpárosnak. 4 órakor footballisták 
felvonulása zene mellett a városból. Utána gát
futás a football-pályán, kötélhúzás, (valószínűleg 
clubközi) football-távrugó verseny, sulydobás 
nők és férfiak részére s iskolabirkózás. Fél 6 
órakor kezdődik az UAC. football-mérközése. 
Utána még egyéni sportmutatványok. Mialatt a 
a pályán ezek folynak, az inkább mulatni vágyó 
publikum számára egész délután folyamán tánc 
a szabadban cigányzene mellett. A kertben 
ringelspiel és bűvészmutatványok fogják szóra
koztatni a nem táncolókat. Emellett konfetti- és 
szerpentincsaták, női szépség, férfi csunyaság és 
kedvenc UAC. footballista-versenyek. Hogy ne 
is említsük a sátrakat, melyekben ez alkalommal 
bájos UAC. hölgyek fogják a közönséget ellátni 
mindenféle jókkal. Lesz virág, sütemény, gyümölcs, 
hűsítők, fagylalt, sör, sóskifli, virsli-sátor. Este 
táncmulatság a kerthelyiség nagytermében. Aki 
egészséges, — el ne mulassza megtekinteni ezt 
a kellemesnek Ígérkező mulatságot. Belépődíj a 
kertbe 5 K, az esti táncmulatságra 10 K. Élelmet 
mindenki hozhat magával. Esős idő esetén a 
kertünnepély <’gy vasárnappal elhalasztódik.

Az utolsó pillanatban sikerült megnyerni a 
kertünnepélyre a „Mozaik" művészi kör tagjait, 
hogy egy kabarét rendezzenek Műsor: 1. Nyitány. 
Bajazzé. 2. Meseherceg. Bohózat. 3. Kupié. 4. 
Férfiénekszám. 5. Dániel ne bőgj. Bohózat. 6. 
Kupié. 7. Pietyka. Bohózat. 8. Masamóclnóták. 
Konferál: Elefánt. Kezdete 7 órakor. A tiszta 
jövedelemből a kér. és izr. népkonyák részesed
nek, erre tekintettel a „M ozaik" kör teljesen 
díjmentesen szerepel.

KÖZGAZDASÁG.

I A talaj mcgtniveléséről.

Gróf Fesleticli György a múlt század közepe 
táján egy ekét csináltatott szinezUstből s egy 
ünnepélyes alkalomkor számos vendég jelenlété
ben felkérte az ország nádorát mint a király 
helyettesét, hogy szántson vele néhány baráz
dál, ezzel jelezni akarván, hogy mennyire meg 
kell becsülni az ekét, mely a kenyeret adja, s 
hogy béke idején úgy védelmezi legjobban a 
gazdaember a hazáját, ha jó l belekapaszkodik 
az eke szarvába,

A jó inivelés célja: a gyomok irtása, a talaj 
felporhanyitása, mert ebben a vetés jobban 
meggyökerezik és a dús gyökérzet több táplálé
kot vehet fel, az esőt és harmatot jobban fel
fogja a porhanyó talaj és az altalaj nedvességét 
megőrzi.

Lehetőleg akkor szántsunk, mikor a föld 
niegomlik. Ha az altalaj engedi, mély szántásra 
kell törekedni, mert minél nagyobb a kamara, 
(feliéve, hogy nem üres) annál több táplálékot 
vehetnek fel belőle a növények. Ezt azonban 
csinyján kell eszközölni, t. I. ha rendesen 12 cm. 
mélyen szántunk és 20 cm.-re akarunk lemenni, 
a 8 cm.-nyl nyers földréteget nem szabad egy
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szerre felhozni, mert ebben a növények néhány 
évig, mig az meg nem érlelődik, sínylődnének, 
hanem fokozatosan, évenkint 2 —3 cm.-rel me
gyünk lejjebb.

Vannak esetek, m id in  a mély szántás nem 
indokolt pl. ha az altalaj kavicsos. De bármilyen 
alkalmas legyen is a talaj a mélyítésre, mégis 
sekélyen kell szántani. 1. Ha tarlót buktatunk 
vagy gyepet törünk, hogy a gyommagvak mielőbb 
kikeljenek, a gyökérzet elkorhadjon, s hogy a 
vékony, gyökeres földszelet alatti talaj jobban 
porhanyuljon és Így féli ugarlásra könyebben 
legyen szántható. (A mélyen letakart növényi 
részek igen lassan korhadnak). 2. Sekélyen kell 
szántani, ha trágyát szántunk alá, mert ha azt 
mélyen visszük le, a gyökerek kevés hasznát 
veszik.

Kötött talajban keskenyet kell fogni, hogy 
a magvaknak jó ágyat készítsünk, laza talajban 
pedig szélesebbre állíthatjuk be az ekét.

Ami a szántás formáját illeti, kisgazdáknál 
sokhelyütt még most is dívik a halomba vagyis 
összeszántás, ezt azzal indokolván, hogy nedves 
évben legalább a halmokon van valami termés.

Hát ez kérem szeretettel, igen szomorú v i
gasztalás, ha nekem 10 helyett 5 mmázsa ter
mésem van.

Hanem azt kell cselekedni, hogy az igen 
aljas fekvésű szántókat ismét visszacsináljuk 
rétté, a szántóföldnek alkalmas területeket pedig 
igyekezni kell okszerű szántás, esetleg földfel
hordás által egyengetni, mert egyenes területen 
a víznek nincs megállapodása, tehát egyszer 
széjjel, másodszor összeszántjuk a parcellát, fel
váltva. A vetés utáni barázdolással is sokat ja
víthatunk, de az ekével csinált barázdát ki kell 
kapával tisztítani, s ha szükséges, mélyíteni, 
hogy a felesleges viz akadály nélkül lefolyhasson.

A jól felporhanyitott talaj szárazságban is 
képes a nedvesség egy részét visszatartani, mert 
a felső réteg kiszárad ugyan, de ebbe levegő 
hatol, ami rossz hővezető lévén, meggátolja az 
alanti rétegekből e nedvesség kipárolgását, amit 
műnyelven hajcsövesség megszakításának mon
danak, erről meglehet győződni, ha porhanyó 
földben egy friss vakondtúrást széthányunk, an
nak belsejét nagy szárazságban és nyirkosnak 
fogjuk találni, azt is mindenki tapasztalhatja, 
hogy kevés eső kemény, letiprott talajon meg 
sem látszik, mig a porhanyós föld több napig 
utána megtartja nyirkosságát.

Kaliforniában úgy őrzik meg az altalaj ned
vességét, hogy minden két héten felszántják s 
elboronálják a gyümölcsfák alatti talajt s dacára, 
hogy ott az évi csapadék félannyi, mint nálunk, 
a fák szárazságban is vígan tenyésznek s nem 
hullatják el gyümölcsüket.

Bornem isiz. Zoltán.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tíszaujlak. Azt a tudósítást Gaal Béla és Vass 
Endre Tiszaujlakról küldték be. Ugylátszik tájékozatlan, 
vagy rosszakaratú emberek.

U- Oy. Hiszünk az érzése valóságában, az igaz
ságában még jobban, de a forma nem megkapó.

Tárná. (N-vé J. O ) Igen, úgy értettük. De azért 
nem haragszik reánk ugy-e? Túl vagyunk halmozva.

Az ember dicsősége. Nagyon elvont.
Az utolsó levél. Nem egységes. Formája is messze 

van a tökéletes versek formájától.
0 . L. Nem etno pránes; A tavaszod-dal elkésett
Sz. T. A tVolosin contra, Matyaczkó polémia a 

politikának egy olyan epizódja, amely mireánk végző
dött kellemetlenül Annyi bizonyos, hogy az ebéd és 
vacsora-koszt nem tartozik sem a politikához, sem pe
dig Podkarpatszka Rusz jólétének kiépítéséhez. Az is 
bizonyos, hogy Matyaczkó prépostot nem is ismerte 
városunk közönsége dúsgazdagnak, de mindig talpig úri 
embernek tudta, aki magyaros vendégséggel fogadott 
mindenkit. Hogy a szentszéken tárgyalt ügyek titokban- 
tartására eskü kötelez, azt illetékesebb helyen fogják 
megmagyarázni.

Pályázati hirdetmények.
A ko rlá the lm ec l ref. egyház presbitérium 

a kántortanitó i állásra pályázatot hirdet.
Javadalom: lakás mellékhelyiségekkel s ken 

5 kát. hold 506 □ -ö l szántóföld, 3 kát. hot 
395 □ - ö l  rét. Terményváltság az egyháztó 
474-64 K s 4 drb legeltetési jog s megfelelő ál 
segély.

Pályázati határidő augusztus 15. A kellően 
felszerelt kérvények az iskolaszék elnökéhez kül
dendők.

Korláthelmec, (u. p. helyben'! 1920 jul. 14. 
2—t Az Iskolaszék.

A pallói ref. egyház presbitériuma elő- 
könyörgő k á n to rta n itó i állásra pályázatot hirdet.

Javadalma: 1. Előkönyörgő kántori javada
lom : lakás, 3 vékás kert és 5 vékás föld be- 
munkálva, 147, köböl termény (fele búza, fele 
rozs), 40 félnap gyalognapszám, 50 K faptnz es 
stóla.

II. Tanítói javadalom: 222-71 K közös is
kolai föidbér és az állami ftzetéskiegészités.

A pályázat beadási határideje 1920 aug. 8. 
Kántorpróba aug. 8.-án délután.

Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok a 
bátfai lelkészi hivatalhoz adandók be. (U. p. 
Ungtarnóc.)

Kelt Pallón, 1920 julius 15.-én.
Kőmives Sándor,

2 _ i ref. lelkész.

A koncházal róm. katholikus fiókegyház 
kántortanitó i állására e hó 3 l.- ik l határidővel 
pályázat hirdeltetik. _

A kántortanitó fizetése a hitközségtől 800 
K és természetbeni lakás, a többi államsegély. 
Teljesen felszerelt kérvények a „Róni. katb. 
iskolaszék elnökéhez Ördarmára* küldendők be. 
Személyes megjelenés előnyös.

öidarma, 1920 julius 1.
Iskolaszéki elnök.

565_1920. sz. Csjc.er község elöljáróságától.

H ir d e tm é n y .
Alulírott községi elöljáróság ezennel köz

hírré teszi, hogy a Csicser község határában 
mintegy 3,300 kát. holdon gyakorolható

vadászati jog
f. évi ju lius hó 81.-én d. u. 3 órakor a köz
ségi biró házánál f. évi augusztus hó 1.-tól szá
mított hat egymásután! évre nyilvános árverésen 
bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek a körjegyzői irodában 
Vajánban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Csicserben, 1920 julius 10.-én

(Olvashatatlan) Vaszily Andor,
körjegyző. biró.

Egy teljesen uj, modern patsander
E B É D L Ő
és egyéb BÚTOROK  

eladók Bercsényi-u. 40 sz. alatt.

W  J Ó M IN Ö S É G Ü  -t®»

házi-SZ A P P A N
kgr.-ként 22 koronáért kapható 
l 'U C S K Ó  L Á S Z L Ó N É N Á L  

Ungváron, Dajbócz-atca 1. szám alatt. 10-1

1000 darab pap ír term ény-zsák 
kisebb tételekben is elndó 

SZÁ NTÓ  TESTVÉREKNÉL.

PARADICSOM OT
augusztusra, napiáron szállít GAAR 
IVÁN szőlőgazdasága UNGVÁR.

Előjegyzéseket elfogad GBOSZ REZSŐ ftiszerkereskedésc.

JOBB HÁZBÓL VALÓ FIÚ, 
lehetőleg aki a négy közép
iskolát elvégezte, fizetéssel

N YO M D Á S Z-TANULÓNAK
fe lvétetik lapunk nyomdájába.

KOMJÁTHY E. műtermébe!
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)

i legaoMt kliiteil FÉITIÉPEI kíszlliet
Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, UngvAran.

MEGHÍVÓ.
A GRÁNIT, K ó - ÉS ÉPÍTŐIPAR R -TÁRS. 

1920. évi julius 24.-én d. u. 3 órakor 
Ungváron, az irodahelyiségében tartja

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

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyclöbizottság jelentésé

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

mcgállapitása.
3. Az alaptőke felemelése
4. A felügyelöbizottság 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 
l’énztárkészlet 
Gyártelep . .

126053 K 79 I 
1997363 K 10 I 

Adósok . . . 346938 K 92 I 
Különfélék . . . 39671 K -  I 
1919 éri vesztes. 2419G K 81 I 

2534218 K 62 I

mérleg-szAmla.
Részvénytöke

TEHER 
1200000 K -  f 

Hitelezők . . . 757258 K 62 1 
Elfogadván? . . 550000 K — f 
Átmeneti tételek 26960 K — f 

~25342Í8 K 62 t

Uíhorod, Ungvár 1919 dcc. 31.
Az igazgatóság.

Szövetkezetek és vegyeskereskeilök figyelm ébe!
A rusz ükséyletét ley olcsób
ban ás k y jobban  c s a k i s

M O S K O V IC S  L Ő R IN C
4—2 céynál szerezheti be.

Pontos, íigyehnes fis le lkiismeretes f e o lg & l i s !  

JAKtiBEK MIHÁLY oki, mérnök
ni a g á n tn é r n ö k i i r o d á ja  

UNGVÁR, Széchenyi-tér 31. 3-3

E lvá lla l: BIRTOKFELVÉTELT, PARCELLÁ

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

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

Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy féléves

varrás és szabászat! 
tanfolyam ot n y i to k .

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

Özv. Balázs G é z M  Képezde-utea l  szám.
3—3

FRANCIA RAKOTT ÉS EGÉSZ

MALOMKÖVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN kaphatók 

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

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobranci-u. 1. szám, 
— (a vo lt reáliskolával szemben) —

F É N Y K É P E K
JuíAnyos áron, gondos kivitelben készülnek. 10-3

§ Nagy raktár kész cipőkben ! 1
Aki r

•SJ
-flbfi csín os és ta r tó s 5?

5’
O

3 cipőt, csizmát vagy n
5

s
Q> bakancso t akar, 5

r
4>
E keresse fel bizalommal HO

3 H a v a s i  I s t v á n
v
j csizmadia-mestert Ungvárt, Bozos-u. 33. 

(Bent az udvarban.)

5 Mérték szerinti rendelések 1 i

rend.es



