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S Z IL Á N K O K .
SZA'i'MÁRON u volt Deák-teret Plata 

Victoiiei-nek „G yőziIcn iM érnek, a volt Kossuth 
Lajos-utcát Strada Triumphiei „Diadal" ideának 
hívják. Az Atilla-utca „Cale.i Traiati" iicvic, a 
volt Kölcsei-ntca pedig . Décebal" iiiv ie  hallgat. 
A Kinizsi Pál-utca a „Aloldova" elnevezést kapta, 
a Hám János-utca pedig „Lucáim" nevet (I!) A 
Bányai-utat „Dragon Voda"-nak keieszteilék el, 
az Eütvüs-utcát pedig „Strada Cuza Voda“ -nak. 
Ennyit tudtunk meg az idetévedt szatmári lapból. 
Mindenesetre érdekesen hangzik az oláhok szá
jából a „győzelem" és a „diadal" szó, de ez 
sem közönséges tréfa, hogy egy Hám (áiios ideát 
Liikáciuról nevezlek cl. Hogy jön n csizma az 
asztalra ?

A HUSZTI ÉS A CSAPI lelkészek o.vasúi, 
ajánlani, terjeszteni merik a kassai keresztény- 
szocialista napilapot, az „Esti Ujság“ -ot. De van 
is ezért i. il liallgalniok úgy a hatóságok mint 
azok a bolsevista seimni-
tevőktől. A ItiiSzli lelkészt a főszolgabíró nr és a 
huszti csendőtség napokon at többször hivatták 
magukhoz és kérdezgették ki mindenfelől, amihez 
semmi közük sincsen, igy például afelől is kér
dezték, hogy milyen lapokat szokott olvasni és 
hogy merte az E U. plakátját főszolv..bírói en
gedély nélkül a templom ajtajára kifüggeszteni. 
A sajtószabadság névében tiltakozunk az ilyen 
vekszállások ellen, valamint az ellen is, hogy 
kitalált törvényekre és rendeletekre való hivat
kozással a kér. lapoknak bárhol való elárusitását 
és bármilyen tisztességes módon való terjesz
téséi megakadályozzák A templomi reklám — 
elhissztik nem telszlielik a kommunista Kassai 
Munkásnál.', de lia még úgy dühöng is emiatt 
és ha még úgy eszi is a méreg, a kér. papság
nak nemcsak joga, de kötelessége, hogy akiket 
vezetni hivatod, azokat az egyes lapok iránya 
felől felvilágosítsa és a sok közül azokat ajánlja 
nekik, amelyeknek szándékuk becsületességéről 
meg van győződve. Csodálatos, hogy ezek a 
kassai munkások és ezek a hivatalnok-munkások 
milyen ellenszenvvel veszik a papságot és azok 
munkáját. Pedig hát keresniük kellene a meg
értés útjait, amennyiben ők is a paradicsomot, a 
boldogságot h irdetik ! Avagy ők a paradicsom 
és a boldogság emlegetésének szolgálatánál és 
keresésénél valóban mindig csak a munkás- 
vezérei- földi paradicsomára és boldog-ágára 
gondolnak — meghagyván a proletároknak és 
az államegyedeknek a pá ilf gyeimet, a keresz
tény papoknak és híveknek pedig a sistergő 
tüzes istennyilát és az oroszországi bolsevizmus 
képében elképzelt rettenetes poklot?

— M it íg é ri Benes ? Amikor Parisban 
inég c<ak szó volt arról, hogy sok idegen 11.111- 
zetiségii polgárt kebeleznének be Csehszlová
kiába és az talán nem volna jó, akkor Benes 
egy meniernudumot nyújtod át a békekonferen
ciának, amelyben arra kötelezték magukat a cse
hek, hogy az összes hivatalok az összes állam
polgárok részére hozzáférhetők lesznek ; a kisebb
ségek mindenütt használhatják a nyelvüket; azt 
a jogukat, hogy saját iskoláik, biráik és bírósá
gaik legyenek, soha sem fogják valamelyik ki
sebbségből elvitelül. És hogy állunk? A néme
teknek sztrájkolnlok kell iskoláik és jogaik kicsi
karása véged és ml magyarok is csak írásban 
kaptunk magyar iskolákat. Szóval nekünk is

Az ősi magyar cserfa.
Az északi, skandináv hitregék legszebb, leg

hatalmasabb fája az Yggdrasil-fa. Boius, tere
bélyes cserfa ez, gyökereit az alvilágban teregeti 
s ott a halál istennői öntözgetik dus forrásvizek
kel. Koronája égbe ér, a felhők közzé s lomb
jait, leveleit harmat tápjáija és a felhők. Törzse 
az alvilá ot az éggel köti össze. Ez a legnagyobb, 
leghatalmasabb fa, örök életű, soha el nem mú
landó, a mindenség fája. Vihar ki nem tépheti, 
viliám le nem sújthatja, áll erősen, dönthetel- 
lenül, átölelve az egész világot. És egyre nő, 
egyre lombosodik, hatalmasodik. Minden emberi 
go,dokit, érz...-, és tett rügybe, levélbe, lombba 
fakad rajta és soha légi. dsebb levél, lilgy le
nem hervad, le nem huh róla s igy együtt van 
rajta a múlt és a jelen és várandós a jövőre.

Szél fújja, hajtogatja a dus lombkoronát és 
a siirti lombkorona szüntelenül zug és zúgása a 
lét moraja.

Nincs még egy rege, amely az ernbeii élet 
teljességét, közösségét ilyen szépen kifejezze. ’ 
Mindenki testvér, az érzések, a gondolatok, a 
tettek mindiiyájunkké, a világtörténelem minden 
ember története, közös a sorsunk, vágyunk, a 
végzetünk, egy szív, egy lélek.

A magyarságnak is van ilyen mindent egy
befoglaló ős cserfája, ez az ős magyar cserfa : 
a m ag/ars.g ezer éves történelme.

A magyar ősi cserfái csak férgek emészt
hetik meg, belső kór: egy elkorcsosodott, 
bűnükbe, fertőbe posványosodott nemtelen tár
sadalom. De l,a ezen a fán egy a keresztény
séghez és a nemzeti érzésekhez megfért nemzet 
gondolatai, érzései, tedei fognak uj rügyeket, uj 
levelek'!, uj lombozatokat hajlani, akkor ezt !t 
fát semmiféle fizikai szétszakitás meg nem dönt
heti Még ha a poklok minden halalmai szövet- 
k-znek is ellene. Akkor ez a fa az elkövetkező, 
hittel hitt uj ezer esztendőben még szebb, még 
hatalmasabb, még terebélyesebb lesz s moraját 
a magyarság büszkeséggel, ellenségei pedig tisz
telettel és félelemmel fogják hallgatni.

Európa minden évszázadban ltjai gondol. 
Mint a vénülő asszony, éppen olyan szeszélyes 
és gonddalai éppen olyan elviselhetetlenek A 
középkor óta, .miikor a renaisance pogány köveit 
próbálta bele dolgozni a kereszténység ragyogó 
keresztes dómjaiba, — a középkor óla minden 
évszázadra esik legalább egy bolond gondolata, 
amelyeket igen szép frázisokba szokott öltöztetni, 
mint a majomtáncoltaió a bolond majmot. M in
den uj jelszava ujiászIlWést Ígért, de pusztulást 
okozott. Most pedig móg Inkább m int va la k i

bebizonyosodik, hogy ez a világrész kiélte magát 
Mint ahogy kiaknázták már földjéből a szenet 
úgy fosztották ki leikéből az ifju, friss életképes
séget. Ha egy fejet képzelünk el Európa nyakára, 
amely eddig is gondolkodott, hát azt kell mon
danunk, hogy ez a fej ma Ázsia és Amerika 
malomkövei a bolsevizmus és a népönrendel- 
kezés jelszavának malomkövei közzé került és 
ott kifacsarodott belöie minden meglevő agy
velő és mozgató szellem és mint kifacsart citrom, 
olyan már a vén Európa, keringő nedvek és 
eszmetermés élkül.

Van valami ezekben a jnegállapitásokban. 
amiket egy amerikai ujs g-ban nem régen olvas
niuk, de van igazság abban is, amit ugyanaz a 
cikk igy folytat: Mégis hinnünk kuli egy meg
újhodásban . . .  A magyarság a legkevébbé faradt 
népe Európának s bár a legtöbbet szenvedett 
közöttük, mégis csodálatos frisseségben őrizte 
meg erejét. S különben is gyökerei az emberiség 
üstalajábau ágaznak el, közel ál! a népek bölcső
jéhez s az élet energiája fokozottabb mértékben 
van meg benne. Európa petyhüdt népe: között a 
magyarság diadalmasan fog felbukkanó a magyar 
sziget számottevő, lényeges pontja lesz ennek a 
földrésznek. A magyarság még nem élte ki 
annyira magat, mint a többiek s ezért még fog 
tudni élni akkor is, mikor a többiek már össze- 
roskadtak. S ezt meg- fogják tudni azok is, akik 
Neuillyben és San-Remobau azt hittek, hogy ok 
intézik a világ sorsát.

A miniszterelnök Ungváron
A csehszlovák hivatalnok-kormány feje Cerny 

miniszterelnök okt. 14-én d. e. városunkba érke
zett, hogy személyesen ismerje meg a köztársaság
l.gészakkeletibb nyúlványa, a kárpátaiji orosz 
tartomány fővárosának a viszonyait. A minisz
terelnök tehát személyes tapasztalatok utján győ
ződött meg arról a lehetetlen állapotról, amely
ben városunk a bábom és a fővárossá való át
alakulás folytán jutóit. Ünnepélyes fogadtatása 
déli 12 órakor a megyeház na- ytermében volt, 
mely után a miniszterelnök a küldöttségeket fo
gadta. A miniszterelnök tiszteletére d, u. 3 órakor 
a Kaszinó nagytermében diszebéd volt, mely 
után kíséretével együtt Perecsenybe ment, hon
nan még aznap visszatérve Ungvár1 a megszállt. 
Másnap innen Munkács, Beregszász és Huszti a 
utazott.

A küldőt ségek fogadásánál minket magya
rokat nagyon érdeklő dolog történt akkor, ami
dőn Lörinczy Jenő a róm. kath. egyháztanács
nak a kath. msgyar gimnáziumot sürgető memo
randumát átadta. 4 miniszterelnök kijelentette, 
hogy bár értesülése szerint a gjiun. z uni meg- 
nyithatására vonatkozó előmunkálatoknál forma
hibák történtek, azért a vice kormányzóval együtt 
mégis ismét meg fog ja  vizsgálni az ügyet és igaz
ságos lesz. A magyar szülök küldötts gének 
ugyancsak a magyar iskolák és fökép a magyar 
gimnázium ügyében to r ié u l kérései kapcsán a 
miniszterelnök el mtin, hot y öt Ungvár lakos
ságának nemzetiségi összetételét ii előleg úgy 
informálták, hogy Ungvár nem m.igyar v.'-os. 
Munkács és Beregszász magyar váró®. mondta 

de Ungvár nem. Reizman Arnold beszédjén 
kívül az ott megjelent szülök s m a és a magyar 
gimnáziumot váró 600 diák i\< z h tt i meg a mi
niszterelnököt arról, hogy amit Ind, igen rosszul 
India Vegvék itidoniásúl a csehek, hogy Ungvár 
ma y tr város. Magyar a töiténete. Itt álltak meg 
pihenni ezer év elöli honszerző őseink. Itt pihen 
Álmos a gerényl szőlőhegy tövében. PnszÁ s.<g 
volt e város helyén, magyar kezek emelték fel 
azt. Ungvár magyar város, vegyék már egyszer 
tudomásul Egyéb! é>t y szülőknek is biztató igé
re’*”  tét’ a mb’ ^H ercInöl Tcniészet ellenes
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dolog volna — mondta — mis nyelven tanilani, 
mint amilyen nyelvet beszélnek és a demokiati- 
tikus csehszlovák állam Ilyet nem akarhat.

Délután bankett volt a Kaszinóban Hatvan 
meghívott vendég közlll az ungvári magyar tár
sadalom képviselőiként meghivoífak — összesen 
tizen — megköszönték Ehrenfeld szives figyel
mét, de az ebéden nem jelentek meg. Lemondó 
közös leveliikben azt illák, hogy ezl ezt nem a 
miniszterelnök személye ellen való tüntetésből 
teszik, hanem affölött való mélyen érzett fájdal
mukban, hogy a csehszlovák kormány illeni ex
ponensei egyáltalán nem akarják teljesíti ni a 
magyarságot jogosan és törvény szerint megillető 
kívánalmakat. E magyar meghívottak részint mini 
pártelnökök, részint mint egyházi és cgvéb vezeió 
férfiak voltak hivatalosak az ünnepi ebédre.

2 «ld«l. 

A szlatinai sóbányákban
120 méter mélységben folyik a munka. Most 
ugyan nem annyira a só kitermelésre fordítják a 
fősulyt, mint a magyar és a román éra alatt k i
termelt kettőezer vaggon már elvihető és elad
ható sónak mielőbbi Oimützbe való száHilására, 
— de azért mégis csak szem előtt kell taii.ini.uk, 
hogy a bányában mérnökök és munkások föld
alatti munkája az igazi munka és akiknek egy 
bánya, különösen egy sóbánya föum..radár..i fon
tos, azoknak első sóiban arra kell goridiekncik 
lenni, hogy ott a munkát szakavatott emberek 

mérnökök és munkások végezzék, végez
zék, pedig éjjel és [nappal, megzavarás, rne ;- 
akasztás és fönakadás nélkül, meri a szlatinai 
sóbányák (Podkarpatska Rusnak e.idö szc.ínl
egyetlen sóbányái), úgy is nagyon sok ve . elv 
nelt vannak kitéve a víz. részéről, éber Őrködés, 
állandó ottléle nélkül a munkásoknak és a mér
nököknek egyik óráról a má; ikra öntheti el a 
víz őket, mint 1908-ban a Kunigunda bányái el
öntötte.

És ez. az. állandó éberség, valamint a fö ld
alatti munka és a szakavatott kezelés, valamint 
a bányák iránt való köteles szeretet — amint 
értesülünk a legnagyabb veszélyben van Szia 
tinán.

A bányászok nem a földalatí dolgoznak, 
hanem a töld felett pakkoló munkát végeznek. 
A magyar és a román éra alatt kitermelt 2000 
vaggon sót kell, mint mondtuk, mielőbb Olmiitzbe 
szállítani; ezéri kerültek tel a bányászok. Kere
setük ugyan nagyon szép o tt feni is (egy órára 
8 csszl. korona, túlórával 2 óráért még 10 K.), 
hanem ezzel elvonják a bányától az ő első őr
szemeit. Lent nincs munka, nem veszik észre, 
hogyha egyszer csak elönlr a tárnákat a víz. A 
fő ," hogy a kilónként még nem régen 50 magyar 
fillérért árult sóból most minél több menjen el 
2 csehszlovák koronájával, vagyis a régi ár tizerr- 
hatszorosával.

A rrrásik veszedelem is felütötte tejéi. A 
román éra alatt a románoknak eszébe sem jutod 
a bánya mérnöki karát politikai eszközöknek 
használni tel Tudták, hogy egy bányában nem 
politikára, de szakértelemre varr szül. ég. Egy 
bánya természetéi ismerni kell; ismerni kell min
den kis kövét különösen egy sóbányának. És e 
tudási nem lellet úgy átadni, mint például egy megye 
zsupátri íróasztalát. A bányamérnököket a 1 Omá
nok nem szólították fel politikai színvallásra, de 
jól fizelték, hogy otl lartsák, hogy el ne menje
nek A csehszlovák államnak első dől. a, hogy a

A J L IB A V O IjI j.
Az. ujságéhes közönség részvététől meg
indult TOLL ciniü s zín i.ázi, sport riport és 
egyéb port fö lvert újság eredeti fogalmazvá
nyainak közjegyzőileg hitelesített másolatai.

Felelős libatoll-fosztó H. Avas Manó, máskép: Hasas 
Emil. Megjelenik három havi jótállással. Egy évre 
való előfizetés összegéért és a közölt cikkek igazáért 
nem vállal felelősséget a szerkezetőség — Kéziratokat 
és nagyobb bankjegyeket nem ad vissza a kiadóhivatal. 
— Egy évre előfizetőknek az utcán előre köszön a szer
kesztő. — A beküldött riportokat a szerkesztőség, a lap
ban közölt cikkeket pedig a közönség nem olvassa el.

PRO DOMO,
VAGYIS BEKÖSZÖNTÉS.
(Vezércikk.)
Irta munkatársak hiányában: a Szerkesztő.

Te gyanútlan olvasó, aki vog', de félő, 
hogy nem sokáig leszel! A mindinkább liosz- 
szabbodó őszi eslék legkipróbáliabb unaloműző
jét, a tollfosztást rendezzük számodra. Ez reád 
nézve kellemes, reánk nézve pedig jelentékenyen 
jövedelmező foglalkozás. Reméljük sikerül is majd 
ezen a réven alaposan — megtollaaodnunk.

kitermelt sót elszállítsa. A második dolga, hogy 
a mérnököket esküre szólítsa fel. Ezt minden
kivel inkább teheti anélkül, hogy beleszólhatná
nak, csak a bányamérnökökkel nem.

Első sorban Podkaipatska Rus, amelynek egyet
len jövedelmi forrása volna a szlatinai sóbánya. 
Igen csak ez lógja mngsiuyleui. épp* n az til a 
komi iiy.'ó Zsaikovics u-,rak közbe kellene lépni, 
ho^y '
>ie j'.odo a sJd’mai bányák/.I abba a veszélybe, 
hogv cgv s ép v jpo ii íd iigveEi né ' ül, s.’.ai•ér- 
lók ;iv <jI ni., au r-11.1 < és e p'.i' m .

Euiim szaviuu \o'na a P-ágából \issza!.'rí 
ko.má.i /.ótio . E'ég tiszteletid mo'.diuk ki. re- 
mé'itik, eloivasiíiíia magának és kegyes lesz el- 
gondolKOdni raba.

A Podkarpatska Rus tanítóinak 
egyetemes nagygyűlése.

F. hó 5. és G napjain Munkácson zajlott le a 
Podkarpatska Russ tanítóinak egyetemes nagy
gyűlése.

A gyűlésen jelen volt a kormányzóság kép
viseletében Ehrenfeld Péler dr. alkormányzó is. 
Ott láttuk Pesek tanügyi referensi, Toronszky dr. 
munkácsi kormánybiztost is.

A nagygyűlést az egyesület elnöke Polyánszky 
Mihály borivói gör. kalh. taniló nyitotta meg 
hatalmas, magvas beszéddel, egyben a kormány
zóságot képviselő Ehrenfeld Péter dr. alkormány
zót is sziveshangu beszéddel üdvözli a tanítóság 
nevé.en.

Ehrenfeld dr köszönetét mond az üdvözlő 
szavakért s kijelentette. hogy a tanítóság mun
káját mind m más munkánál jobban értékeli. 
Teljes erejével fogja támogatni a tanítóságot 
jobb sorsa kiküldésében. Beszéde igen jó hatást 
váiíoíí ki a halig.dókban.

E: pián a tankok- szolgálati szabályzatának 
múlhatatlan szükségességéről tarlóit előadást 
Pólyán.-ky Mihály elnök, „Tudnunk kel! kikiöl 
s miiyen mértékben függünk, mik a köiclessé- 
geiní". Indítvány ára a közgyűlés bizottságot 
válás, !otl. nelv a szolgálati szabályzatot részle
tesen kidolgo/z.1.

Kasnlyák Béla nagydobionvi taniló kéri a 
na gy vülést, hogy a magyar anyanyelvű vidéken 
inín.odö t -tUiókra való tel intelíel a gyűlés tár
gyai röviden r.iegya ni is elöadassanak. A nagy
gyűlés ehhez hn/záiáiu’i.

Az iskolák államosításáról Jac. kó Pál perc- 
cseuyi áll..mi igazgató taniló be: célt okos n és 
megkmloltan a h.;|l-;ééság érdé’ 1 uoésT lekötve.

l-en hevesen iil. .kozott a tanítóság a muszka- 
páió..k a.cáikinsága ellen, mikor G iigá'sv Mihály 
ini ;.á ti polgári iskolai i ;  z-ató a í.ucaook ábal 
kisaiá'iloti „U  igmegyei T; niíók Otthona" ügyé
ről éitekezett. A nagyorosz hány . ín politikai 
kíibmdoiok tá >.oága „Skoluájá pomocn" néven 
Hiszi, átlé), sizmái leijeszló intézmé V'l e.iapiloíl, 
hogy gonosz céljának megfelelően rneg- lételvezze 
gyermekeinket. A uagygviilés a legélv ebb harcot 
mondotta ki a kacapok jogtalan kisajáíilása ellen.

Fölül Miron kajda iói la u iló  a fizetés rende
zésről tartóit felolvasást. Több p- n íbau kiírn i- 
tal-a az igazságlal.mságo' a fizetés kiszabásánál.
Rnhasegék t követel minél előbb.

Kucin Péter uiigváni gin- katii. tanító előadá
sában a tanítói központi fogyasztási szövetkezet

s z  NH VZ.
(Beszélgetés a színésznőkkel és a színészekkel. 
Mit mondanak a színészek és mit kérdezek én?) 
Riport.)

Tekintettel arra, hogy a szinfársulat régóta 
temert erőkkel van fölfiissiíellJenilve, akiket a 
közönség tavalyról, vagv még régebbről az 
unalomig ösnrer, az irányban érdeklődtünk náluk, 
vajion hányszor akarnak még visszajönni! Az 
újak közül Pogány Klárit az. utolérhetetlen (?) 
tortasütő Havert cukrászdájában találtain. Még 
mielőtt bárm'J is kérdezhettem volna egy habos 
rolniba bujt és onnan kért, mondanám meg olva
sóimnak, hogy gondolják róla azt, amit a hála 
mögött megjegyeznek. Játszani a Bcrkovicsné 
szalonjában ia ’Uill. toalleljeit a Rákosi Szidi színi- 
iskolájában csináltatta.

Ugyancsak itt találkoztam Lilivel, aki nagy
mennyiségű süteményes termeiét alakilolla, miál
lal szerencséiét kovácsol'.a. Arra a kérdésemre, 
hogy ő reá is szoktak-e megjegyzést tenni a 
hála mögött. a?t felelte, hogy igen. Főleg a 
színikritikusok. De ő még sokkal naivabb, sem 
hogv megértse. A Telephon című darabban vett 
föl először térden alul érő szoknyát, hogy leg
alább némileg keltse egy* 16 éves leány benyo
mását, minden más alkalommal térdigérő szok- 
■yát hord.

Sáfár Sándort szívélyesen üdvözöltem, de ő 
nem k ö ltő it vissza, mert nem érte el kezével a
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ről beszélt, mely nagy mértékben emelné a ta
nítók anyagi helyzetét. Előadása igen tartalmas 
vitái a vezeieit.

Az indítványok tárgyalásánál több Ízben v i
haros felháborodás tört ki egyes ideszakadt po
litikai kalandorok merészségén. Felhozódolt, hogy 
egy kacap csemete kijelentése szerint, minden 
idevaló tanítót akasztóidra kellene húzni.

Gulyanics Mihály hus/.ti igazgaló-taniló szerint 
ilyen gyalázatos körülmények között — az ide- 
szeiníelenkedetl elemek miatt Amerikába fo
gunk kivándorol íi

Jaczkó Pál egyesületi jegyző íelhivja a tanitó- 
ságol, hogy ne csüggedjen, szakítson a kishitű
séggel. álljon a sarkára s a benszülöitck jogánál 
fogva kényszei i!se azokat a kivándorlásra, kik 
alkalmazkodás helyeit aicátlankodnak.

Z tjos deiiillsegcí kellett egy taniló esete, kinek 
AVucsenkó szolyvai kacap tanfelügyelő igy mi
nősítette az iskoláját: „A mód-zer jó, az ered
mény rossz." Ennek a „szakképzett" tanfelügye
lőnek annyi az avaloílsága a tanügyi dolgokban, 
mint a hajdúnak a harangöntésben. Hatalmával 
azonban az itt született tanítók rovására ugyan 
csak erősen dolgozik. Ok nélkül családos embe
reket áliielyezget, ha nem hódolnak be neki.

Paszulyka János kőrösmezei ig. tanító a nyug
díjasok, özvegyek és árvák iitózlató nyomot át 
ecsetelte igen luuásos példákkal.

A kétnapos egyetemes nagygyűlést az elnök 
gyönyörű beszéddel zárta be.

Szóba hozták a törvényes képesítéssel nem 
biró tanítók alkalmaztatását is, ami a tanítóság 
körében nagy vihar váltott ki, követelvén azok 
eltávolítását.

A beregi ruhakiosztás.
A munkácsi lapok sokat foglalkoztak a múlt 

hetekben annak a 12 vagonnyi ruhának a ki- 
os.sásával, amit egy ametikai bizottság hozott 
a s .egéuyek számára Mimi. csra. E cikkek 
n .onán illeni újságokban is jelentek meg erre 
a’ kiosztásra vonatkozó közlemények. A lapok 
általában, de különösen a K. I7. nem voltak meg
elégedve az elosztással, mert szerintük nem a 
szegények (értsd: munkás cs falusi s'.egények), 
hanem a gör. kalh. papok és családjaik resze- 
s áek elsősorban a jótéteményből Keserű es 
éles szavakkal fel is rótták ezt Kossty munkácsi 
főé: peresnek, akit azzal is meggyauusitoíiuk, hogy 
g í ’ iíag ember léiére az amerikai küldeményből 
ön nngál is ellátta legalább 10 évre ruhafélével. 
A íőesperes azóla nyilvánosságra hozta a bizott
ság fejének azt a nyihiiko/.ntát, amely öt teljesen 
tisztázza és küelenteíle, hogy a támadó Sáp ellen 
sajlópöi t indít. De a beregi gör. kalh. papság is 
felemeli szaval és igazságtalan embervadászatiiak 
miuösi i azt, amivel ez üggyel kapcsolatban öt 
is megtámadták. »

A ruhát a szegényeknek küldték. Nemcsak 
a munkás szegény népnek, hanem a szegényebb 
iutelli ,ens családoknak, igy a gör. kálit, papi 
családoknak is. amelyeknek fejei nagyon jól 
tudjuk — miképen kapták meg utóbbi eszten
dőkben- illetnie nyeikcl, nagyon jól tudjuk, miképen 
küzdenek a gyermeknevelés gondjaival és bizto
sítják azoknak máról-holnapra való megélhetését. 
A jótékonysági akciót valóban nem lehet inél- 
láuy laki ósággal megvádolni, amién a gór. kalh. 
papokra is gondolt, sót akkor lett volna mél
tánytalan, ha máskép cselekszi, inéit a párbéi.a

kalapját. Miután néhány kérdést óhajtottam hozzá 
intézni, mélygugolásba helyezkedett, miközben 
kéHzer szerepet cserélt. Arra a kérdésemre, hogy 
a művészi fejlődésben is olyan nagy léptekkel 
halad-e, mint az utcán, nem válaszolt. Ellenben 
kért, hogy ne zavarjam, mert mindjárt megy a 
bólyák alá, ahol grófi ruháját libériával kell fe l
cserélnie. S még mielőtt lapunkra való öt évi 
előfizetését kérhettem volna egy szemétládában 
kievezett a tengerre. «

Percnyi a kínai Ja-kóbi-Anti-ui-kotin csodál
kozásának adott kifejezést ama kellemetlen tapasz
talata fölött, mely szerint beigazolódott, hogy 
nemcsak Kina asszonyai, de Proszvita női sze
replői is bogarasak. Arra a kérdésemre, hogy 
mi a véleménye Csonkarnagyarországról, kijelen
tette, hogy aggodalomra nincsen ok, mert Euró
pában minden föltámad (Állítása gyors igazolá
sául egy „Munkás Újság"-ot mutatóit)

Kiss Áipád igazgató annak közlésére kért, 
miszerint a leszállított helyáru ifjúsági előadások 
mintájára, az elbocsátott tisztviselők és egyéb 
szegény keresztény intellektüelek részére is rendez 
néhány előadást.

SPORT.
HaUraiíll UJ.ég Unfrárl Közlöny 3 :0  (1:0).

A két rivális lap csapatai Nyilt-téren ‘ 
koztak, mely pályát a nagyszámú előfizetők 
példányonként vásárlók valamint a Jóizlés hata-
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papi földek megmunkálásának elmaradásával ezek 
, papok általában a legszegényebb emberek 
IrDizé sorolhatók.

De a nevezett lapok azt is felpanaszolták 
hogy nem minden papi család részesült a jótéte
ményben. Mi ugyan egy kissé messze vagyunk 
Seregtől, Munkácstól, ott jobban tudhatják, de 
hogy egyes nem keresztény lapok mire használ
ják fel az ilyen dolgot, arra nézve nem kell sokat 
moii (tanunk.

Igazán nem szereljük látni a polémiákat 
aJok között, ak knck első és legtöbb küteles- 
ségllk volna egymást megérteni és népük boldo
gulásán lehetőleg egy nton haladva minden erőt 
összpontosítva munkálkodni. Uraim, ne az erők 
széltorgácsolására törekedjenek, hanem a keresz
tény kultúra és a krisztusi szociális eszmék 
diadaláért harcoljanak. Van, aki a papságéi és a 
papságon át a vallási támadja, pedig Önöknek 
a (elforgató tanokkal szemben együtt kellene ol
talmazni népüket, nem adni tápot a netnkeresz- 
tény lapoknak, hogy Önökön nevessenek és 
amennyire mi a beregi gör. kath. papságot, de 
a Kárpáti Futár szerkesztőjét is ösmerjiik, ez 
valóban nem volna nehéz és ennek valóban meg 
kell történnie I

A korcsm áros igényeli a kath; 
temetőnek szánt egyházfőidet

Három akta, szószerinti másolatát közöljük 
az alábbiakban. Az okmányok világosan el fog
ják mondani az előzményeket. A többit illetékes 
helyről nyeit informálás alapján fogjuk hozzá
tenni.

Az e;ső akin egy bejelentés, mely a nagy
kaposi tekintetes járásbiróságlfoz 1644/1920. szám 
alatt érkezett be szept. 30-án. Lenoiovics Mór 
ungszennai lakos nevében küldte be annak jogi 
képviselője Skultáty Viktor nagykaposi ügyvéd. 
A bejelentés igy szó l:

Tekintetes Járásbíróság!
Alulírott Lenoiovics Mór, korcsmáros, ung

szennai lakos az 1919. évi október hó 1. napjáig 
24 éven keresztül megszakítás nélkül állandó 
haszonbérletemben tai toltam telekkönyvi!eg az 
ungszennai 3. szánni telekjegyzök nyvben az ung
szennai róni Kath. templom tulajdonáról felvett és 
az ungszennai róni kath. Egyház tulajdonai ké
pező birtokból Ungszenna község határából a 
Sucliardi dűlőben fekvő két es fél magyar hold 
és a Siraki (Mocsár) dűlőben fekvő két magyar 
hold hiteiicdésii és szántó művelés alatt álló in
gatlanai es azokat családommal együtt mezőgaz
daságilag műveltem.

Minthogy nekem csak egy lakóházam van 
Ungszenna községben, azonban kfiüiigatlaniial 
nem rendelkezem, ugyanazért az 1919. évi 318 
sz. törvény 1 §-a alapján kívánom, Imgy e mező
gazda mgi telel: a tulajdon-'S Rám. Katii. Egyház 
megfelelő kárlalanilása ellenében az én kizáró
lagos tulajdonomba bocsátássá!;. Ezt az Egyház
nak közvetlenül is bejelentettem.

E jogomat nem korlátozza az a sajnálatos 
tény, hogy az Egyház magasabb bérösszeget el
érendő, az egyházi ingatlanokra a mull év őszén 
nyilvános árverést taitott és akkor a község la
kosat magasabb Ígéretükké eleitek azt, hogy 
zsidónak nem engedték haszonbérbe venni ez in
gatlanokat sem.

rolták. A Határszéli Újság kezd, de támadást a 
Közlöny egy erős gánccsal eredménytelenné teszi, 
majd ö is támadásba megy és Kreisler egyéni 
kirohanását a H. U. biztosan működő védelme 
leszel éli. Pár percnyi mezőnyjáték után a H. U. 
kicselezve az U. K. hamar kiméiüh jedezetcit, 
védheletlen sajtópört akaszt a lt dóba, amit a 
járásbiró meg is ítélt, de az U. K. sportszeiütlen 
csapata az Ítéletet a beregszászi törvényszékhez 
felebhezte Az első sajtóper megpecsételte a mér
kőzés sorsát, s a H. U. még újabb két sajtópert 
helyezett cl az U. K. ravasz fondorlattal készített 
hálójába. A sajtóperek közül kettőt Kubovcsik 
cselmentes játéka cedményezett.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Mindenkinek. Legközelebbi számunkban a jövő 

Jv teljes színházi műsorát, az. arabs számokat 1 lOüOO-ig, 
háztulajdonosok és Ungvár utcáinak teljes névjegyzéket 
közölni fogjuk.

hirdetés.
színház után a
L I B A T O L L
sze rke sztő ség éb e  
megyünk és ott a 
nevezett lap meg
szűnést határidejéig 
E L Ő F IZ E T Ü N K .

Huta/ KálMáa.

Amidőn az előadásom igazságát az A) alatt 
csato t községi bizonylattal és igazolom B) alatt 
igazolt Ügyvédem u.ján kérem: méliózíassék a 
oejelenlésemet tudomásul venni és erről a ung- 
szennai Róm, Katii. Egyház képviseletében barna 
János plébános urat és engem is értesíteni.

Tisztelettel
Lenorovics Mór.

A második okmány Lenorovicsnak a fen
tiekben hivatkozó,i és keltezés nélküli levele, 
melyben bejelenti az ungszennai egyháznak, hogy 
igényét a kérdéses ‘ iigallanokra beieuetle és az 
eljárási folyamatba te ?.

A harmadik a!!n a nagykaposi járásb'róság 
1614/1920. számú kihelyező végzésé:

„A bíróság a bejelentésről az ungszennai 
rom. kath. egyház képviseletében Barna János 
lóm. ku!h. lelkészt azzal a I <?velmezte‘éssel ér
tesíti, hogy az igényelt telek (?) tulajdonának át
engedése és a vele’ár tárgyában jogában áll az 
igénylővel birős igon kívül megegyezni, e'lenkezŐ 
esetben a kártéri összege az 1919. máj. 27-iki 
318. sz. törvény 8 § a alapján lóg megádapitlatni.

Az egyezkedés eredményé’, illetve azt a kö
rülmény , hogv mennyiben létesült megegyézés 
és mely köre nenvek maradtak peresek, köteles 
az ungszennai róm. kath. egyház az 1920. április 
6-iki 247 sz. törvény 2. cikkének 2. pontja sze
rint 1920. évi dee. hó 1 napjáig a járásbíróság
nak bejelenteni.

*
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Illetékes helyről nyert információ alapján a 
következőket tesszük hozzá az akták közlésével 
fent isméi teleti ügyhöz:

Lenorovics Mór korcsmáros bérelte ugyan 
néhány évig a fen i földeket, de a hivatkozott 
községi bizonylat csak a terminus ad quein-et 
jelzi, vagyis azt, hogy mely idő pontig bérelte, 
de nem azt, mely időponttól. Tehát a husz évi 
bérleti idő nincs igazolva.

2. Lenorovics Mór korcsmáros nem maga 
művelte, hanem napszámosokkal száníalta és 
míiveltet'e a föld-.», ezután is azokkal S'áotatná 
és müveltetiié, mert szamara, ökie. lova nem is 
volt és limes is, öt kapálni, kaszálni senki sem 
látta, csak pálinkát niénd.

3. Lenorovics tatán tréfál, amikor figyelmen 
kiviil hagyja azt a kő/ütmén. 1. hogy az egyik 
kérdéses fo ld  a róm. kain. temetőnek egv haszná
latba még nem vett, de a mostani temető meg- 
tclése után az egyház áttol temetőnek tartogatott 
rés-e; lehetetlen. Iiogv az idézett törvény alap
ján már .t térne ö-föidckeí is odaítélhessék az 
igényl i korcsmáros utaknak. Talán elégedjenek 
meg az elő keresztényeik J ; a Italosaknak és a 
halottak temetőjére szánt helyeknek hagyjanak, 
Lenorovics úr, bé.,ét.Ú JD O N S Á G O K .

Szegény juhászáé!
Szegéin- / „ t ó ?  Nnve in Ferencié szü'eteli 

Hngya lü'.ia királyhelmeci iin'alasszony idegzetét 
összeféple, niegszugg itta a sok gond, Ljdalom 
és a n , nagy egyediilvi'.óságl

Egvediil maradni, férfi nélkül, három kis 
gyermekit "I, családit ntartó nélkül hat hosszú éven 
á l; várni, hogy haza jön a ka onas g'ót, azután 
megszokni, hogy jóidéig hiába várja, mert Juhász. 
Naverla Ferenc is az cheiségfoglya le it; azután 
lesni egv hosszú forradalmi eveit á', hogy talán 
ma, talán holnap ; majd hallani nap-nap után, 
hogy tai ín már hiába is v árja, ha élne, már ré- 
ge-i ittiroii to lna ; hallani Közben a kis éhező, 
rongyos gyeimekek kenvéikévő, ruiiaké ő szavát; 
valkiwii sok egy 27 28 éves tintát asszonynak,
aki asszony csak azért lett, hogy — sirasson

Fájdjlma összrlép'e idegeit; a w . i a  el
vonta testi-lelki erejét; ej.) edtllvalóság „ ‘vette 
józan ítéletét és olyat tett e hó 8 áll, amit em
ber alig tud érteni!

Szegény Juhászáé — csak sajnálni tudjuk 
— magára csukta házának ajtaját, és balta élével 
vágta szét, hasogatta szét hatat fejét, a sok gond- 
da'l terheli, sokat fáió, szomorú fejét. Öt mélv 
vágást ejtett már rajta, n é / ' ujnyl széles és I0 
centiméter hosszú helyen zúzta apróra sa- t ke
zével koponyája csotját. Micsoda leikifájdalom 
lehetett az, amelytől nem éiez'e a maga-magának 
okozott testi fájdalmai M l

Szegény Juhásznál Nem voll szabad amit 
teliéi, de nagyon-nagvon fájhat a szived, nagyon 
sok juthatott ki neked é« éR nagyon-n-gyón saj
nállak tégedet, derék Juhász Naverla Ferenc ma- 
macyar testvéremnek szegény, fiatal, árva fele
ségéti

Ha máskor is főisajog a szived sebe és félő, 
hogy nem tudod megőrizni msgad: r» csukd be

olyankor egymagádra szobádnak ajtaját I lega'ább 
az egyik gyermeketek legyen ott veled — hidd 
el, hogy olyan szörnyűség nein történik veled!

Szegény Juhásznál Egy pillanata kizártad 
őket és elfelejtetted, hogy kétszeresen is anyának 
kell lenned I!

— Távozás. Af/ss Doris Mudie, az. angol 
misszió lagja, eltávozott vámsunkból. A nép
konyhák és a szegények igazi redő angyala volt.

Eljegyzések. Dr. Fenczik Jenő buda
pesti középiskolai tanár, Fenczik Endre druget- 
házai esperes ha eljegye z e Wol/er Mártát, Wolter 
máv. igazgatósági főfelügyelő leányát. — Mattya- 
sovr.zí: Sándor városi adóhivatalnok f. hó 3-án 
jegyet váltott Lescsik Sándor csicsókái (Zemplén- 
mégye fö'dbirtokos It ia y iv iá , Juliskával. — Pász
tor Lajos t. hó 10-én eljegyezte Paul/ncsák Ánnus- 
kát. — Osdolai Cslirös Elemér tőhadnagy had
bíró és csebi Pogány Baba f. hó 9 én Budapes
ten jegyet váltottak.

— Mészárosék hangversenye. A Mészá
ros-házaspár rendkívül változalos műsora hang
versenyéi f. hó 17-én este tartja meg Nagykaposon, 
mely iránt az érdeklődés igen nagy.

— Az ungi református egyházmegye 
f. hó 11-én tartótra hét év óla első közgyűlését 
Szllcs István esperes és Hernádi Zoltán egyház
megye; gondnok elnökletével. Követelik a szlo- 
veus.kó' kálvinisták uj egyházkerületét, amelybe 
a r uS'in’ ?';ói reformátusok is tallóznának. Kö
vetelik a lelkészek betiltott fizetésének, az egyházak 
segélyének folyósítását, inért az egyházi törvé
nyek még érvényben vannak. Tiltakoznak a bát- 
failroz hasonló vailássérelein ellen, amely abban 
nyilvánult, hogy a fogadalmat nem lett lelkészt 
az ungvári tanfelügyelő hittanóra tartására nem 
engedi be az iskolába.

— Halálozás. Ipovitz Károly nyug. vasúti 
e'őljáró f. hó 14-én délután hirtelen e'halálozott. 
A derék jó ember azon nap, amikor meghalt, 
még audenciára akart mennyi Cerny miniszter
elnökhöz a maga és nyugdíjas társai érdekében. 

Ungvári újságírók a sajtófőnöknél.
Az ungvári magyar ujság'róz megjelentek a minisz
terelnök kíséretében ir.azó Ebet sajtófőnöknél és 
előadták kívánságaikat, valamint többoldalulag 
iiifo rn r .ék őt az itteni állapotokról. Bizony-bizony 
lie’ye ii'. t alaposan elcsonú közöli még a sajtó
főnök is, akinek pedig a mestersége, hogy sem
min sem szabad csodá'kozrí.

- -  Zsa tkovics korm ányzó visszaérkezett 
P-ágából aho vá több igazgatási ügyben utazott 
és a korinán’iyal tárgya li. ‘Utjának legfőbb célja 
a Podkarpuhka-Russ önkoi mauyzatának ügye 
volt. A prágai Híjáról hazaérkezett kormányzó az 
önkorai i’ v/ntrói ezeket mondotta :

— Eiőadk'in a kormánynak az autonómiára 
vonatkozó javaslatomat, amelyet a kormány most 
megtárgyal 1*0(1! arp.nska-Rtiss autonómiájáról 
törvényjavaslatot készít s azt a parkon.mt elé 
terjeszti A parlament október 25 én ül ismét 
össze s lövídesen napirendre tűzi ezt a javas
latot is. A javaslatból még novemberben törvény 
lehet s nincs kizárva annak a lehetősége, hogy 
Podkarpalska-Russban az autonóm képviselő- 
választásokat még ez év vége el öít megejtsük. 
Kijelenthetem, hogy teljes területi, igazgatási 
és nemzed autonómiát kapunk. A kormányzó 
szerint az uj kormány a legmesszebbmenő 
segítséget nyújtja ahoz, hogy Podkárpátska 
Russban az élelmezés a tél folyamán ke  le jtő  
legyen. Négy héten belül tehesen megoldjak az 
élelmezés kérdését s Podká p,.|ska Russ lat ossá
gának nem kell félnie a téli ellátás gondjaitól. 
A községi és körjegyzők helyzetét törvényben 
rendezték A jegyzők állami tisztviselők lesznek 
és az állami fizetési státusba veszik fel őket. 
Szol-,á!a i t vc.k.i < száma szerint ugyanazokba 
a ftre'.ési osztályokba lépnek elő, amelyekbe a 
esdi tő;vények szerint a többi állami tisztviselő 
is vau. Lesz olyáii jegyző is, aki a VI. fizetési osz
tályba kerül. Természetesen: a szolgálati évek 
megállapítása és a rendezéssel kapcsolatos többi 
munkálathoz idő kell. A jegyzők helyzet én azon
ban addig is segítenek. Még pedig olyképpen, 
hogy azok a jegyzők, akiknek szolgálati éve a 
tizenötöt nem haladja meg: 560 korona havi 
előleget, a tizenötnél több szolgálati esztendővel 
bírók pedig 900 koronát kapnak. A kormányzó 
végül megjegyezte, hogy a pénzbeváltásou is 
midőbb túlesünk. Novemberben fogják meg
csinálni.

— Két gomb miatt. A vajáni állomásfő
nököt, inéit kövér ember lévén, kabátjának két 
gombját foglalkozás nélkül hagyta, 24 ólán beliit 
elcsapták. A K. N. nagyon helyesen jegyzi meg: 
Ezek alapján kimondandó, hogy minden állami 
tisztviselő, aki hivatalos minőségben begombo- 
latlan kabátot visel, 24 órán belül elcsapandó. 
Akinek a nadrágja nem lesz begombolva «? 
egyenesen felaknsztandé. Ezt a módosítást már 
mi ajánljuk szeretettel.
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A husmérések ellenőrzése. Az el
múlt héten husért küldött a mészároshoz egyik 
hivatalnok polgártársunk. 75 dekát kért és 
annyinak az árát is fizette le, de csak ö l deka 
volt a hús, amit kapott. Az Ügyből kifolyólag 
nevezett följelentést tett, s amint halljuk, azt a ja
vaslatot is előterjesztette, hogy a visszaélések 
megszüntetésére egy, a fogyasztókból álló és a 
kimérések ellenőrzésére a hatóságtól felhatalma
zott bizottság alakuljon. A tervet hir szerint el 
is fogadták, de az ügy sikere érdekében a bi
zottságot titokban állítják össze.

A cseh katonák ellen. Az elmúlt hé
ten képviselői beszámolókat tartott járásában 
Hlinka rózsahegyi követ. Námesztón néhány ka
tona is ott volt a gyűlésen és „osztrákok énak 
csúfolták Hlinkáékat, ami a népet annyira feliz
gatta, hogy verekedésre került a sor. Két katona 
és két polgár életét vesztette. A Hlinka párt eb
ből kifolyólag sürgönnyel fordult dr. Micsura 
pozsonyi miniszterhez, amelyben követeli a cseh 
katonaságnak Szlovenszkóból való kivonulását, a 
tettesek szigorú megbüntetését és a vizsgálat 
eredményének a nemzetközi bizottsággal való köz
lését. Aláírva Hlinka, Klimkó, Hbuckó, Dutcsan- 
szky, dr. Lábay képviselők és szenátorok.

- -  É rte s ítjü k  tagjainkat, hogy karácsonyi 
gyertyákról és karácsonyi fadíszekről gondoskod
tunk. Mindszenti gyertyák is útban vannak.

— M i lesz M arcsenkóval ? A Munkácson 
megjelenő Karpáti Futár lopással, hamisítással és 
hazugsággal vádolja Mcircsenkó szolyvai állami 
tanfelügyelőt. Beperelték e már a Kárpáti Futárt, 
vagy eicsapták-e mar Marcsenkót? Mert a kettő 
közül csak egy lehetséges.

— Értesítés. Az uzhorodi áll. reálgimnázium 
igazgatósága közli, hogy a vezetése alatt álló 
tanintézetben az iskolai év megnyitása november 
1-én lesz.

Nagy Képes N ap tá rt ad ki az Orsz. 
Kér. Szoc Szövetség 1921-re. Ajánlatos megrendel
ni, mert csak annyi lesz nyomatva, mint amennyi 
a megrendelés. (Megrendelhető a fenti címen: 
Pozsony, Köztársaságtér g. I. a la tt)

— Törvény elé a Z. O. U.-val 1 A Kár
pá ti Napló

vádolta meg a Zemsky Obilni Ustávot és 
ennek alapján azonnali törvény elé való állítását 
követeli. A dolog mindenesetre nagyon érdekes 
és kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből?

— Állást keres egy II. éves joghallgató. 
C im : Boross Zsigmondinál.

H ozzá ta rtozó ink  Am erikában. A Sza
badság aug. 29-iki számában a vajáni Tóth Gyula 
(401 — 122 st. St. Whiting, Ind.) keresi öccsét 
Tóth Pétert. — Korú Mihály ungvári illetőségű 
amerikai polgárt is keresi ugyanakkor Jolán nevű 
nővére, férjezett Mis Josie. (M is Steve Josie. 
1719. Lovain Ave, Cleveland 0.) Napy Kacsain 
János bélyi (Zemplén megye) születésűt Jus. Leskó j 
keresi (Box 207. New Salem Pa), Get hunit Vil- j 
mos huszti illetőségűt Révész Mihály kei esi. • 
(335--Oth St. Milwaukee, Wis.) Aoscsó Zsuzsáim I 
Remák Istvánnét Bodrogszerdnheiy, Zemplén m. 
ke;esi testvére Ferenc. (3329. Ave, Loraiu. 0). 
Vojtkó Jánost (Csicser, Ung m). keresi i A. 
Canonsburg, P. A.) Estefán István (Dámócz, 
Zemplén ni ) nevű öccsét keiesi E. Péter (1934. 
Mahoning Rd. N. S. C .utón, 0 )  Román András 
(Técső, Máramaros m). oroszországi foglyot ke
resi Rózsi Dániel (26. dyon St. Detroit, Aáich. N. 
S. Amerika). Szemá.i Józsefet és Pált (Lád- 
bessenyö, Zemplén ni.) keresi Krujn d' János 
(2707. E. 31. St. Loraiu 0). — Koncsátiszky Ve
ronika férjezett Szabó Islvánné (Tarnóc, Ung in.) 
férjét kis fiúval ajándékozta meg Amerikában 
(Benliam, K y), aki azonban kilenc napos korá
ban n eg is hah. A szeptember 10 12 számok
ban Hátrák Mihályt (Z .nplémnegyei) keresi Jo- 
seph Hajdú (Hazleton Sin, Box 393, Joungsiowu, 
0) — Páil Antait (Tiszabecs, Sz.it air in.) keresi 
Szerecsen Lajosné, sz ili. M á  to n  Erzsébet (Kos
suth Colony, Dayton Piripyi Istvánt (Zemplén m. 
Lácza) volt tUökenti magyar hadifoglyot keresi, 
Júlia Téglás GI41. Ceutal Ave, Joungtowu, 0.) 
Németh Sándort (Nevetl.n fOii Ugocsa m.) keresi 
Tatár Ferenc (Box 75, Leechburg, p,i.,

— Mi van az an ta lócz i f  .v I ? Egy hirdetés 
ragadta meg figyelmünket, m - !y  ben az antalóczi 
üzeni vezetője közhírré teszi, hogy fát ezután 
csak waggontételekbeu ad el és megszűnik a 
kicsinyben (ölenkint) való árusítása. Az antalóczi 
üzemnek ez az intézkedése éles kifogás alá esik, 
mivel a faárusitás elsősorban az ungvári és kör
nyékbeli lakosság érdekeit szolgálja. Tudvalévő 
nedig, hogy waggontételekbeu se a munkásság, 
lé a szegényebb hivatalnok osztály nem vásárol
hat és így ki van szolgáltatva részint a piaci fa
árusok uzsorájának, részint rá van utalva a 
kincstár* odvas, ronda, szemétre való fára. Fogjon 
Össze Ungvár társadalma és ne engedje az an- 
talóczi jb fát waggontételbén idegen vidékre el
szállítani- Az antalóczi fa elsősorban az ung
váriakéi Tessék félölenkint áruba bocsátani!

— Felhívjuk tagjaink figyelmét az ipari és 
: mezőgazdasági cikkek áremelkedésére. Prágából 
; nyert információk szerint még mindig újabb ár- 
i emelkedések várhatók. Figyelmeztetjük tagjainkat, 
; hogy raktárunkon lévő só, hagyma, rizs készle- 
• tekböl a téli szükségletet már most szerezzék be. 

Általános Fogyasztási Értékesítő és Hitelszövet
kezet.

A folyó héten befőzési cukor címen 
fejenkint 1 kgr. cukor kristály cukrot osztunk. 
Az elmúlt cukoi osztásnál (*/4 kgr.-os fejadag) 
több tag a papírnak a cukor súlyához való liozzá- 
mércsét kifogásolta. Ezúton tudtára adjuk tag
jainknak, hogy cukrot mi is a papirsúlyának a 
beleszámításával kapjuk, s igy nagyon természe
tesen azt úgy is oszthatjuk. Legközelebbi süveg
cukor osztásánál a cukor mennyiségből a papír 
súlyát levonásba hozzuk. Általános Fogyasztási 
Értékesítő és Hitelszövetkezet.

— Búcsú Huszíbaranyán. Fényes ered
ménnyel folyt le a „Keresztfclmagasztalás" ün
nepén tartatni szokott búcsú Husztbaranyán 
(Máraniaroson). A részt vevő hívek létszáma 
majdnem meghaladta a békebeli búcsuk létszá
mát. 25 falu zászlós processziója tarkította a 
megkapó képet, melyet a kb. 15009 számra te
hető szivek hullámzó tömege nyújtott. De meg- 
liatóbb volt e színes képnél is a bensőséges 
áhitat, amely lesugárzott e tömeg arcáról, amely 
annyi hányattatás, oly nagy anyagi nélkülözések 
és a különféle malinak elnyomatása alatt ide jött 
e kedves helyre '.nőt és kit.irtást szedni magába 
a későbbi megpróbáltatásokhoz.

Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy 
a nép tízezrei felébredtek abból a beteges álom
ból, amelybe eddigi kétes múltú vezetőik ringat
ták volt, hogy a sizmatikus ugyn. kácáp 
mozgalmak rugói nem a telkekből eredtek egy 
jobb hit felé, de tisztán politikai, nagy orosz 
tendenciák agitáltak, hogy e népet ősi hitéből 
kiforgatva elszakítsák attól a hittől és emlőtől, 
amelyen 1000 eve táplálkoztak olyan bőségesen, 
hogy sohase voltak éhesek és az éhtifuszt és 
egyéb nyomorúságokat nem ismerték. - Most 
hogy megismerték, saját bajukon ismerték meg 
azt is, ki az ö igazi anyjuk, akitől elszakadni 
most már nem kívánnak többé. /. — s.

— Téli mezőgazdasági szaktanfolyam. 
A Gömör-Nógrádi Gazdasági Egyesület kulturális 
osztálya a téli hónapokban Gömör és Nógrád több 
községében mezőgazdasági és háziipari szaktanfo
lyamot fog rendezni. A mezőgazdasági szaktan
folyamon előadási tárgyak: a növénytermelés és 
állattenyésztés és a gazdasági berendezés, a házi
ipari szaktanfolyamon a kosárfonást, kaptárkészi 
testesseprükötést fogja a kosárfonóiuester tanítani. 
A tanfolyamok iránt a fiatal kisgazda generáció 
körében óriási az érdeklődés.

A szövetkezetek vagyondézsma be
va llása . A vagyondézsma bevallás a szövetke- 

} zetekre nézve is kőtelező .' a ie^iöbb egyszciü 
j falusi emberek vezetése alatt levő szővmkczet 
I tanácstalanul áll a bonyodalmas törvény és ren- 
i deletek kh-ioazában s nem tud kihez fordulni. 

A Gömör-Nógrádi Gazdasági Egyesület, mely a 
szlovenszkói inagy.ir szövetkezeteknek lelkes tá
mogatója, irányelveket dolgozott ki arra nézve, 
mint kell a szövetkezeteknek a vagyondézsma 
bevallást eszközölniük. Ezeket az uj irányelveket 
a „Gömör-Nógrádi Gazda" legközelebbi száma 
fogja közölni. Minden szlovenszkói magyar szö
vetkezetnek fontos érdeke lehet az. hogy ezekkel 
az irányelvekkel megismerkedjék s ezt annál is 
könnyebben elérhetik, mert a jelzet; egyesület 
(Rimaszombat) minden szövetkezet kérésére ingyen 
megküldi az irányelveket tart.lmazó lappéldányt.

A iiie.gzav-.iri búcsu cinien lapunk 38. 
számában me-.jOent közleményre vonatkozólag 
értesítést kaptunk a sajtóreferenstől, mely szeriül 
az ügyben a katonai parancsnokság azonnal 
megindította a vizsgálatot és a tettest szigorúan 
meg fogják büntetni.

— A re kv irá láso k  beszüntetése. F, hó 
15-tül kezdődöleg a termény és burgonya bevá
sárlást a Zemsky Obilny Ustav helyett a Gabona
behozatali r. t. fogja eszközölni. Ezzel egyidejűleg 
megszűnnek a katonai segédlettel történt rekvi
rálások és e helyett a kereskedelemnek az a bék
lyóktól ment formája lesz gyakorlatikig megvalósít
va, mely az adás-vé te lt külső kényszer nélkül 
teszi lehetővé. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy az állami kényszergazdálkodás illetve beavat
kozás megszűnik, hanem csak azi, hogy a közönség 
gabonájának és terményének értékesítésében mo- 
lesztálásokuak ne legyen kitéve. Az összes keres
kedők és faktorok, kik eddig terniénytlzlettel 
foglalkoztak, a társaságnak közvetítői kereskedelmi 
szolglatot teljesíthetnek, n-.tly jelzett formában a 
társaság a bizományosok helyébe lép A teimelők- 
nek pedig jogukban áll. terményeikéi bármelyik 
terménykereskedőnek vagy direkte a Társaságnak 
eladni. Ezzel egy nagy lépést tettünk a szabad 
kereskedelemhez és annak előnyében már most 
részesülhetünk. Ezek után az állami gazdasági

Nyomata tt Földes! Gyula könyvnyomdájában, Ungváren.

hivatal méltán elvárja hogy a közönség ezen 
előzékenységet honorálva, igyekezni fog hogy fe
leslegeit állam és társadalom rászorultjainak ja
vára önként felajánlja. Az árak az eddigi reudeletek 
szerint érvényben maradnak. Menyiben a termelő- 
közönség a méltán elvárt kötelezettségnek ezután 
sem tesz eleget és várakozásainkban csalódnánk, 
úgy az állami gazdasági hivatal kényszerülve volna 
újólag a kényszerekviráláshoz folyamodni.

— Burgonyaellátás. A közönségnek bur
gonyával való ellátása céljából a közélelmezési 
minisztérium azon kerületekben, hol a termésből 
a szükséglet fedezhető a helyi ellátást rendelte el. 
A községi elöljáróság haladéktalanul névjegyzéket 
készít a községek burgonyaelláttatlanairól és evvel 
részükre az illetékes burgonyamegbizott utján a 
Z. O. U. expositurájától burgonyát igényelnek. 
Ezen eljárással niegtakarittatnak a céltalan száliitási 
költségek és egyéb ezzel járó kiadások, mivel a 
burgonya a kerületekből nem fog elszállittatni, 
illetve első sorban ezen kerületek elláttatlanjainak 
ellátására szolgál. Figyelmeztetjük tehát a közsé
get, sürgősen gondoskodjanak ell.inatlanjaik bur
gonya fedezéséről, mert a téli hónapokban a 
burgonyának vasúton való szállítása nem lehet
séges. Szükséges tehát, hogy az ellátatlanok 
egész évi szükségletüket, fejenként 150 kilóg amin 
már most megkapják

—- Megjelent az első k á k n .iá r iitm . Az 
esztendő vége felé közeledünk, erre figyelmeztet 
az első jövő évi naptár, tneiy piacra került a múlt 
napokban. A naptár mely „Gazda N <ptár“ címet 
visel, a Gömör-Nógrádi Gazdasági Egyesület adta 
ki s a vaskos, több mint 200 oldalas ci tékes tar
talmit naptárára 8 korona. A mai papír és nyomda
árak mellett igazán csodálkoznunk kell azon. hogy 
ily tartalmas és nívós naptárt ad az egyesület 8 
koronáért s ismerve a többi készülő naptáiak 
árait konstanlálhatjuk, hogy a „Gazda-Naptár" 
lesz a legolcsóbb s a leghasznosabb jövő évi 
kalendárium. Megrendelhető a jelzett egyesületnél, 
Rimaszombatban.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Munkás Újság. Hiányzik Önnek egyéb is, nem
csak a Szent Antal persely. Hiányzik az - esze.

8 . Eperjes. Ez a jobb. Egy kis simítással közöl
jük is valamikor.

Beregszász. A régebbi fölniaradt példányokat kér
nék lemérni és mint makulatúrát értékesíteni

Árverési hirdetmény.
Baranya község határában gyako

rolható

1920 okt 20-án délután 3 órakor a köz
ségi bíró házánál tartandó nyilvános ár
verésen bérbe fog adatni.

Baranya, 1920. okt. 10.

Árvay György
_________________________________jegyr-ft-

Megbizaítunk egy
öt szoba, konyha, istáló, 
kocsiszín s mellékhelyiségek
ből álló szép l a k ó  h á z.

eladásával. A lakáshoz, gyümöl
csös és konyhákért tartozik. A ház

Radváncon van. Cim : Áll. 
Fogy. Ért. és Hitelszövetkezet.

Sziiv^ltezetBfc és yegysskereskeiliík i i g y e M e !
A rtiHfíii/eHétfletét le.<iolc»6h- 
ban éft lep jobban e s a  k i *

M O S K O V I C S  L Ő R IN C
népnél tx e re x h e tl he.

Pontos, fiyyelBes és lelkiismeretes t a l f lS I á s I

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobráiici-ii. 1. szám, 

(a vo lt reáliskolával szemben)

F É N Y K É P E K
jutányos éfjh, gondos kivilelben készülnek, w-»




