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SZILÁNKOK.

ERDÉLY MEGMENTÉSE vagyis a megva
lósítható magyar-román-szász imperium. Ez a címe 
Erdély viszonyait igen jól ismerő egyik tudósunk 
álnév alatt megjelent füzetének, amelyben kifejti 
a szerző, hogy amilyen lehetetlen földrajzi hely
zete miatt Erdélynek Romániához tartoznia, ép
pen olyan lehetséges a régi erdélyi gubernium 
és partium helyén egy Magyarországgal csak 
gazdasági szövetségben maradó, de különben 
teljesen filggetten erdélyi magyar-román-szász 
imperium létrejövetele. Történeti visszapillantá
sokkal, fö ld- és néprajzi adatokkal teszi kézzel
foghatóvá, hogy Erdély mostani lakóinak ezen 
alkotmányos szövetségében ideális világ való
sulna meg. Szép-szép, nagyon szép a terv. . . . 
De hát erre is vonatkozik egy régi magyar in
dulat szó (bár a magyar nyelvtan nem ismeri 
olyannak) — késő. Miért nem lépett fel az álnév 
alatt megjelenő tudós — Jászi tudós e lö lt? !

* ■
VAGY ELSŐRANGÚ kulturtényezö a vallás, 

vagy pedig nem. És ha elismerjük mindenekelőtt 
fontos kulturmissióját, akkor egy pillanatig sem 
nyugodhatunk bele olyan törekvésbe, amely a 
vallás szerepét a templom szűk falai közé akarja 
visszaszorítani. Nagyon gyanús nekünk az ilyen 
törekvésbe való gyors belenyugvás, valamint 
gyanús az iskolai vallasoktatás kérdésének az 
egyház és állam szétszakításnak kérdésével való 
szives, készséges azonosítása is. Úgy tiinik fel 
nekünk: a szociáldemokrata, szabadkőműves és 
zsidó-radikális taktika valósul az ilyen eljárásban, 
amely alakulatok eddig is minden, a vallások
nak nem kedvező elvet és gyakorlatot nyilván 
csak azért vallottak és ' azért gyakoroltak, mert 
az a gyűlölt kathotikus egyház gyöngitésére volt. 
(Lásd a Világ számait, amelyek kajholikus ügyről 
elvből sohasem Írtak, de a pesti zsidó ünnepi 
isteni tiszteletek sorrendjét pontosan közölték.)... 
Csak e n n y it!...

A vallásoktatás kitiltása az 
iskolából.

Ibsen Henriknek Rosinersholm ciinii drámá
jába!;, mely finom lélektani rajza a modern em
bernek, West Rebeka a darab női föszemélye, 
keserűen fakadt ki amiatt, hogy a rosmershólmi 
erkölcsös környezetben szive-lelke megnemesült, 
megtisztult, de ennek fejében elvesztette élete 
boldogságát. Az erkölcsösség és boldogság, a 
élek tisztasága és a test gyönyörűsége, mintha 
teljességgel összeférhetetlen volna — ezt a gon
dolatot fejezi ki Ibsen drámája, mely a modern 
ember mélységes meghasonlottságából fakadt s 
melynek lényeges tartalma nem egyéb, mint kí
nos, gyötrelmes vergődés két ellentétes világné
zet között.

Valóban, ha az ember körülnéz a világban, 
nem azt látja, amit Brunetiérc : Ti tudomány csőd
jét, hanem ami ennél sokkal több: az élet csőd
jét. Korunkban maga az élet jutott csődbe, mert

az emberek nemcsak hogy nem tudnak igazán 
élni, hanem maguk, is tudják, hogy nem tudnak 
élni s ebben a tudatban kétségbeejtő kifejezése
ket adnak rettenetesnek érzett életükről, állapo
tukról. Nem kell mélyen szántó elme ahhoz, hogy 
megtaláljuk az összefüggést a materializmus és 
az élet mai züllöttsége között. Az ember test
szellemi lény és ha teljesen átadja magát a test 
kultuszának, szellemi alkotó része idegen helyen 
és rettenetes helyzetben találja ilt magát, legjobb 
esetben is jó-rossz között ingadozik, hogy végűi 
— amit imád — a testiségbe, sárba, boldogta
lanságba essék. A materializmus, vagyis az a fel
fogás, hogy nincs lélek, csak anyag van és mi 
emberek is cfcak anyag vagyunk, — a materia
lizmus felszabadítja a testi embert, a küzdő ál
latot, a brutális stugglert, a durva élvezőt s el
hiteti az emberekkel, hogy minden rejtély meg
oldható, ami pedig nem oldható meg, — az nin
csen. Ez a világnézet a maga éjjeli gyanús ut- 
szóli világosságával különösen az élvhajhászó 
ifjúságban rohamosan hódit, a félmüvelt töme
geket elszakítja gyermeki hitüktől, tekintetüket ki
felé fordítja a világba s a lelki élet teljes elha
nyagolására, elfajulására és elhagyására vezet. 
Persze, mert maguk nyomorultak, másokat is a 
nyomorúságba akarnak dönteni. Nem hisznek ők 
már semmi jóban, de azért görcsösen hirdetik, 
amit legutóbb hirdettek, ami őket is pusztulásba 
vitte: pusztuljon el minden a világon.

Az Isten mentsen meg az ilyen szerencsét
len félmüvelt hitetlen vadaktól. Ezek a tisztaság 
bemocskolói, lányok csábitói, pénzek sikkasztói: 
a romok, az omladozó falak, amelyek beomlásuk 
közben gyilkolnak, temetnek. Ezek a vallás, a 
szentség, az Isten az ég ellenségei. Ezek a Dan- 
ték és ezek a Dejeanték, ezek a templomok 
rablói és ezek közt találhatók fel azok, akik meg
fertőzted  a fehér gyertyás tiszta szentélyeket. 
Nem zsidónak, nem reformátusnak, nem k a to li
kusnak nevezik többé az ilyeneket, de atheisták- 
nak cs amorális, egyben antimorális hitetlen em
berlényeknek nevezik őket, amely szavak ma
gyarul erkölcsnélküli és erkölcsellenes lényeket je
lölnek. Ezek ellen — tartozzanak bár születésük
nél fogva bármely felekezethez, nemzethez, nem
zetközileg és valláskülönbség’ nélkül kell fölvenni 
a harcot. Ha ők azt hiszik, hogy vallás és bol
dogság kizárják egymást — be kell fogni a szá
jukat, hogy ezt az őrületet ne hirdethessék és a 
félrevezettettek szerencsétlen számát ne gyara- 
pithassák. Őrületet ordító szájuk befogásával, 
hadonászó kezük lefogásával és ha már szüksé
ges: összekötésével kell hirdetni a még félre nem 
vezetett embereknek, hogy ne higyjenek nekik, 
ne ordítsanak együtt e szerencsétlenekkel, min
dent elhihetnek, mindent utánuk mondhatnak, de 
azt már mégse higyjék el, hogy a vallas ellent
mond a boldogságnak és hogy akkor leszünk 
boldogok, amikor a vallást már sem az iskolá
ban, sem a odahaza nem hirdetik többé !

Hiszen a vallás nem hogy kizárná az érzéki 
világban való örömet, ellenkezőleg magasabb 
rendűvé teszi azt, megfinomitja, átlelkesiti, uj 
forrásait tárja fel, és képes annak olyan akadá
lyait is eltüntetni, amilyenek a természetben a 
Himalaya és az óceán, __________

Lapunk inai száma 4 oldal.

Az ember csak ideálok közt, csak harmó
niában és az élet sokféleségeinek magas szem
pontból tekintett egységes felfogásában lehet 
szép, tökéletes és boldog. A szép emberi egyé
niség nem szoritkozhatik csupán a lélekre, ha
nem föl kell ölelnie megismerésben és átélésben 
a testit, az érzékit is. A tökéleteshez viszont nem 
lehet elég sem ló-erö csupán, sem a bivalyerős 
koponya‘egyedül; az erős idegeken a léleknek 
kell a Cantatekat és ünnepeket végig játszania. 
A harmóniát az élet jelenségeinek egységes ma
gyarázatát és mindennek a magas és megbecsü
lendő rendeltetés jellegét csakis a túlvilág fö l
tevése és keresése adhatja meg. Aki ezt tagadja 
nem lehet bölcs, nem lehet vezető, nem vállal- 
kozhatik tanítani mást, mert maga csuszó-mászó. 
maga meg kapaszkodni sem tud, ott van legalul 
és százszor, ezerszer magasabban áll fölötte az 
analfabéta koldus is, ki még imádkozik.

*❖  *
Ezek a gondolatok pedig akkor vetődtek 

papirra, amikor Ilire jött, hogy Kunfl Zsigniond 
szociáldemokrata vezér, aki jelenleg — sajnos — 
még Magyarország közoktatásügyi minisztere, a 
a vallásoktatást ki akarja tiltani az iskolából.

Csak jöjjön az a kitiltó rendelet. Csináljon 
Kunfi miniszter nekünk keresztény magyaroknak 
— ha mer — nagypéntekei. Csúfolja meg ke
resztünket, zárassa be templomunkat, verje b i
lincsbe papjainkat. Csinálja végig, amit megcsi
nált a francia forradalom, a porosz és a francia 

'kultúrharc. Nekünk erre a szomorú nagypéntekre 
szükségünk van, hogy felébredjünk, — hogy hús
véti ragyogó fényességű hajnalt csináljunk ma
gunknak és a vallásos világ gyönyörködhessék 
feltámadásunkban. Mert aki eddig aludt, aki ed
dig közömbös, hideg lakatos vo lt: erre a nagy
hangú Kunfi-Ígéretre mind sorba fölébred — el
lene. Egy-két vallástalan ember szabadságáért 
akarja elvenni m illiók és milliók lelkiismereti sza
badságát, — ázokét, akiknek van vallásuk, akik 
akarják, hogy gyermekeik valláserkölcsi nevelés
ben részesüljenek. „A  vallás magánügy" szociál
demokrata és hypokrata felfogás cintén minden
kitől konfiskálni akarja á biztos lehetőséget, hogy 
e lelki magántulajdon birtokába juthasson, vagy 
ha szülő, azt gyermeke birtokában hagyhassa. 
Egy hypokrata elv alapján a szülők legszentebb 
jogába tör bele és ezen a címen akar ártatlan 
gyermekeket is megfosztani olyan javaktól, amik
től szüleik maguk talán már elég lelketlenek vo l
tak megfosztani saját magukat! Mi tudjuk, hogy 
azt a kijelentést a miniszter elvtárs csak az or
szágos hangulat kipuhatolása céljából tette, hogy 
lássa: mit szólnának hozzá, — de lehet az is, 
hogy ezzel már a kultúrharcot jelentette be, tpint 
a francia parlament 1903-ban a Dejeaute javas
lat elfogadásával I — Hát ha puhatolózik: tudja 
meg, hogy utolsó emberig harcba szállunk ellene, 
ha pedig harcot kezd, tudja meg. hogy máris el
vesztette, mert. magyar testünket összetörhette, 
fiainkat elpusztíthatta, vérünket kiömlesztetliette 
a ncgy és fél éves világháború, - az undokság 
és alávalóság elvellette még a földi élethez való 
kedvünket is, de magyar és hivő lelkünk még él 
és összeégetjtlk.'aki szentségtörő kezekkel temp- 
/omünkhoz, iskoláinkhoz, gyermekünkhöz nyul

I
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Aki az erkölcsben nem érzi jó l magát és 
pusztulni akar, pusztuljon — de maga és ne. 
hívjon mag.ával másokat 1 — Oda, ahová ö tart 
egyedül jobb menni!

»

Arckép leleplezés a városi 
közkórházban.

— Dr. Novák Endre igazgató ünneplése. —

Egy évekkel ezelőtt nagynak, fényesnek, 
lelkesnek tervezett ünnepi szertartást végzelt cl 
f. hó 30-án a kórház tanácskozó termében a vá
rosi képviselőtestület kórházi bizottsága.

A bizottság leleplezte és a város polgár- 
mesterének gondos megőrzés végett átadta a 
kórházat naggyá fejlesztő igazgató főorvosának, 
Dr. Novak Endrének művészi tökéllyel megfes
tett gyönyört! arcképét, — a polgármester pedig 
átnyújtotta az ünnepellnek azt a ragyogó okle
velet, amely szerint dr. Novák Endrét a város 
közönsége a legszebb polgári erények elismerése- 
képen egyhangú igazi lelkesedéssel a város dísz
polgárainak sorába iktatta.

Az arckép leleplező ünnepi beszédet Kom
já thy  Gábor ref. lelkész, tanácsbiró, a kórházi 
bizottsági elnöke tartotta. A beszéd őszinte, át
hatott leiekből fakadt és lelkekbe talált. — „Úgy 
jártunk — mondotta többek között — lóint a 
majálisrendezök, akik este azzal az édes remény- 
nyel hajtják le álomra fejüket, hogy másnap a 
szabad természet ölén örülhetnek a jó Isten ezer 
csodájának, de reggel fölébredvén szomorúan 
kell tapasztalniok, hogy éjjel fagyos dér jelent
kezett cs odakint ólomeső hull. A rendezők me
leg, tüzet keresve szűk szobába szorulnak, ott 
töltik a napot. -  A városi képviselő testület 
kórházi bizottsága is gyönyörűnek álmodta Dr. 
Novák Endre igazgató 45 éves csodás működé
sének megünneplését. A városházán tartandó 
díszközgyűlésről, a város egész polgársága kí
séretében, diadalmenetben kellett volna ide vo
nulnunk a Könyök utca tájára, ahol Nov.ík Endre 
mesebeli palotái épültek a betegek felgyógyulá
sára. Meg kellett volna állanunk a Könyök ucca 
sarkán, amelyre arany betűkkel kellett volna fel
írn i: Novák Endre ucca és csak azután vonulni 
be a naggyá lett városi kórházba, melynek udva
rán a kipirult arcú gyógyuló betegek öröme kö
zött lett volna átadandó Dr. Novák Endrének a 
legfelsőbb királyi kitüntetés és tolmácsolandó a 
város és környék legnagyobb hálája. Így gon
doltuk — mondotta a szónok —- de hej! azóta 
vérzivatarj volt, néznünk kell ezer éves hazánk 
vivisectióját és mint hajdan a fogoly zsidóknak, 
nekünk sem lehet más tennivalónk, mint fákra 
akasztani örvendetes vig hangszereinket és fe
jünket lecsüggesztve hallgatni.

Ezért kellett a bizottságnak elhatározni, 
hogy Dr. Novák Endrét csendben fogja megün
nepelni. A kórház tanácstermében, mint barátsá
gos otthonban, annak szűk falai között, hanem 
— mint egykor az apostolok — Isten lelkét vé- 
vén, egy akarattal, összeforrott lélekkel fejezi ki 
a bizottság a maga és a város háláját azon nagy 
és dicső f^ f iu  iránt, aki Istenadta nagy tehetsé
geit — melyekkel másutt nagy vagyont szerez
hetett volna magának — önzetlenül, szerétéiből 
mind-mind e városi szamaritanus intézmény 
naggyá tételére áldozta 45 hosszú éven át. Mint 
bányász, úgy temette bele ebbe az intézménybe 
Ígéretes ifju-éveit, meglett férfikorát és a böl
csesség ezüstjével díszített üreg napjait. Úgy szól
ván a semmiségből emelt itt palotákat, hogy akik 
dohos pincelakásokban, nedves szobácskákban 
talán elvesztették egészségüket, itt e napsugaras 
palotákban ismét visszanyerhessék azt, mint leg
drágább kincsüket.

Ennek a férfiúnak munkásságát — Így szólt 
tovább a kiváló szónok — nem akarta meglátni 
a király tanácsosai közül senki sem. A legmaga
sabb kitüntetés elmaradt, de talán jobb is. Nem 
maradt el a polgárság hódolata, tisztelete, igaz 

■ köszöneté. Különben is a magas kitüntetéseket
elsöpörte a kor.

Ugyanaz a művészi kéz, amely D r. Novák 
Endre arcképét alkotta, nem rég két kírályképet 
is festett. A király-képek már múzeumba kerül
tek, de nem hinné a szónok, hogy akadna valalta 
szentségtelen kéz, amply Dr. Novák Endre képét 
levenné onnan, ahová most példának, buzditó- 
nak, a legszebb polgári erények hangos hirdető
jének a bizottság felhevült lélekkel fölteszi.

A ielkesültség eh pillanatában leleplezték a 
gyönyörű arcképet, melyen ott áll Dr. Novák 
Endre, de ott lebeg a képen a lélek is, nemcsak 
a vonások. A művésznek, aki Novák Andor ne
ves festőnk, édes atyját kellett megörökítenie. 
Miden időkre egyik legszebb alkotása marad ez 
a kép. amely a tudós, a szónok, az Író, a böl
cselő Dr. Novák Endrét jóságos lelkének minden 
karakterével örökíti meg.

A leleplezett arcképet a város' nevében 
meleg szavak kíséretében Berzeviczy István 
polgármester vette át, — egyben átnyújtotta az 
ünnepeltnek a gyönyörű szép díszpolgári okleve
let, amelyről már réggebben megírtuk, hogy Bánó 
József rajztanárnak ebben a nemben valóban 
kiváló alkotása. Őrbe Péter kanonok bizottsági 
tag üdvözölte még a maga és a gör. katli. papság 
nevében az .ünnepeltet, úgyis, mint a papnö
vendékeknek hosszúidőn át lelkes egészségtan
tanárát, akit a szemináriumból kikerült papok 
által úgyszólván 'az egész felvidék ismer.

Az üdvözletekre adott meghatott válaszában 
Dr. Novák Edre kijelentette, hogy a meleg, ked
ves szavak nem' lepik meg őt, hiszen a bizott
ság tagjait mind igaz szivű embereknek ismeri 
és lehetetlen, hogy igaz szív az ö igaz" szivét 
meg ne értse. Azt is megérti, hogy mások buz
dítására amint színes az a kép, a szónokok is 
színezték itt-o tt üdvözlő szavaikat. De tartozik 
kijelenteni, hogy ő a maga életét inkább sze
rencsésnek tartja, mint kiválónak. Az ő szeren
cséje, hogy a nagy közönség megértette, de nem 
kevésbbé az is, hogy közvetlen környezete min
dig hűen segítette öt kitűzött céljai elérésében. 
Úgy gondolja, hogy ezt a mai ünnepét ttgy lehet 
méltóképen lezárni, ha ő kijelenti, hogy az ered
ményen első sorban volt és jelenlegi hivatalnok 
társai, a mindenkori orvosok és a betegápoló 
nővérek teljes joggal osztozkodnak ővele. Rész
letesen kitér az első gondnokra, különösen na
gyon sok szépet mond az ápoló nővéreknek 
jelenleg is működő angyali főnöknőjéről és a 
nővérekről, akik minden érdek nélkül támogatták 
öt és segítették nagyon sokszor ott is, ahol ö 
nem is sejtette. „Kicsi az orvosi munka, a v i
zit és a rendelés bár első sorban az szükséges 
— mondotta de a végrehajtás estétől regge
lig és reggeltől estig úgy, amint azt a mi nő
véreink tették és teszik, — az már nemcsak 
nagynak, hanem magasztosnak mondható." Mos
tani hivatalnoktársainak is nagy részt juttat az 
elért eredményből megemlíti {különösen Steiner 
Béla ellenőrt, aki az első háborús napok alatt 
tiz ember helyett is dolgozott egymaga, de munka- 
többletével soha sem dicsekedett el. Sárközy 
Bertalan gépészt is névleg említi meg, mert nem
csak tudását, hanem egész lelkét adta a kórház
nak, egyben rávonatkozólag kéri a bizottságot, 
hogy öt jutalmul és elismerésül a rendes tiszt-* 
viselő karba vegye fel, amit a bizottság az ülés 
folyamán el is határozott.

Így ért végett a Dr. Novák Endre igazgató 
ünneplése, amelyhez hasonlót jsokat kívánunk 
alkotni tudó nagy emberekben szegény váro
sunknak.

Adófizetés hadikölcsön kötvénnyel.
A magyar kormány azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy az adót bizonyos fajta hadikölcsön köt
vényekkel is meglehessen fizetni, mely esetben a 
hadikölcsön kötvény névértékében számitana. Ez 
ellen a terv ellen a szociálisták nagyon helyes 
érveléssel tiltakoznak. A terv azonffan még sem 
olyan kivetni való, mint ahogyan látszik, csak 
bizonyos megszorításokat kell alkalmazni és még 
be is válhatik.

— H irdetm ény. A kamatteher vallomási 
ivet 1919. január hó 31-ig kell a városi adóhi
vatalnál benyújtani.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen ‘isztelt Szerkesztő Ú r i

Meggyőződéses szocialista vagyok. És éppen 
ezért minden lelkesít és hevít, ami a szociálista 
ideálok érvényesülését előmozdítja, de viszont 
minden jelenség, ami a szociálista eszmény tisz
tasága ellen vét, megbotránkozást kelt lelkemben. 
Sajnos sok megbotránkozni való akad szociálista 
szempontból a zűrzavaros napi események tö
megében. A hangzatos szociálisták részéről ép- 
ugy, mint a szerény polgári pártok részéről. Jó 
Isten, milyen kufárkodó vásári zaj hallatszik 
a szociálfzmus magasan iveit oszlopcsarnokai 
alól is.

Az emberiség megváltására hivatott gyö
nyörű eszményeket törpe kufárok mint sietnek 
aprópénzre felváltani I Ezek kezében az eszmény 
is csak addig eszmény, amig bizonyos nagyra- 
látó faji érdekekbe bele nem ütközik. Ezen érde
ken túl még a legnagyobb hangit szociálista ve
zér is megfeledkezik jól betanult szerepéről és 
öntudatlanul, vagy a társadalom gyengeségében 
bizakodva, öntudatosan képes antiszociálista is 
lenni.

Nem kenyerem az irkálás, de a helybeli 
szociálista lap antiszociális cikke kezembe nyomta 
a tollat, nehogy a szociálista nagy sajtóorgá
num beleringassa magát abba a fölényes, gőgös 
tudatba vagy hitbe, hogy a mi társadalmunk any- 
nyira ostoba, buta vagy gyenge, hogy csak az az 
igazi szociális gondolkodás és felfogás, amit ő 
hirdetni jónak lát. Ha egy különben tiszta szoci
ális jelenségre akárminö indokból ráfogja, hogy 
reakciós, antiszociális, akkor az antiszociális 
jelenség.

M ikor azt a bizonyos érdekkört nem érin- 
tőleg elfogulatlan, okos szociális közleményeket 
hoz a szóban levő lap, megnyugvással és öröm
mel olvasom a sorokat. De ha a szociálista tiszta 
levegőbe elfogultságból etedő bűzbombát ereget, 
— a felháborodás vesz rajtám erőt.

Térjünk a tárgyra. — Az Ungvári Munkás 
ma egy heti számában megjelent vezércikkéből 
örömmel olvastam, hogy a szociáldemokrata lap
nak annyi dolga van, hogy nem ér rá kis fele
kezeti tülekedésekkel, vagy vitatkozásokkal fog
lalkozni. Okos álláspont. Rendben van. Igen ám, 
csakhogy ezt az okos szocialista álláspontját 
már a keddi számban minden ok nélkül maga 
megcáfolta. Hajánál fogva elöráncigál egy könyv- 
ismertetést és már nincs sietős dolga, mert gom
bostűre szúrhat egy „felekezeti" kérdést.

Ne értsen senki félre I Legkevésbé sem lehet 
célom a Volosin Ágoston által kiadott kisorosz 
(rutén) nyelvtannak reklámot csinálni. A kelen
dőségnek elég reklámot csinált a „magyar" nem
zetiségi miniszter. Az „Ungvári Munkásának is 
kevesebb gondja volt a reklamirozás. De még a 
magyar szempont sem volt neki fontos. Ez a 
szempont talán épen hallgatásra, vagy legrosz- 
szabb esetben dicsőítő himnuszra ihlette volna 
a szerkesztőséget. De szükségesnek tartotta 
megróni a könyvismertetésben a könyvet éppen 
azon oldalról, amely oldala szociális szempont
ból a legértékesebb.

Volosin Ágoston a kisorosz nyelvtanában 
a mondattani részben praktikus párbeszédeket 
közöl a gazdálkodás, a kereskedelem, az ipar és 
jogélet köréből. Ezzel két hasznos célt szolgál: 
a nyelvtanulást intenzivebbé teszi és másrészt 
a praktikus életből vett tudást terjeszti. A jogi élet
ből is olyan példákat hoz felszínre, ami a népet 
és különösen a kisorosz, most ruszin népet s an
nak szellemi vezetőit életbevágólag érdeklik. — 
Ha van országunkban (?) nép, amely jámborsá
gánál és tudatlanságánál fogva a legégbekiáltóbb 
kizsákmányolásnak, kiszipolyozásnak volt kitéve, 
akkor iskolai példaként a ruszin népet állíthat
juk oda.

Tépjem-e föl a sebeket, amelyek olt fené- 
sednek a ruszin nép testén, hogy a sok kizsák
mányoló tényező közül főleg a szatócsok, korcs- 
márosok lelkiismeretlenebb túlnyomó része mi
ként forgatta ki a tudatlan rusznyácskát házából, 
vagyonkájából, f iik é n t licitáltatták el utolsó te
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hénkéjét, kecskéjét, disznóját, borjucskáját? ! És ez 
a kiforgatás, és ez a kiszipolyozás a legkörmün- 
fontabb, legravaszabb fondorlatokkal esett meg, 
ami ellen a jámbor, tanulatlan rusznyácska jó
formán védtelen volt. Ez mind köztudomású 
tény s ezen tényen ha, elfogulatlan, tárgyila
gos valaki, — nem szabad álszenteskedve át
ugrani csak azért, mert a kizsákmányolók nagy
része épen a zsidók közül került ki. Legkevésbé 
se lenne szabad szemet hunynia e vitázhatatlan 
tény előtt a szociáldemokratáknak, akiknek leg
szentebb feladata és kötelessége a kizsákmdnyol- 
takat megvédeni a kizsákmányolok ellen akár tény
leges beavatkozással, akár a felvilágosítás esz
közeivel.

Volosin Ágoston könyvének szociálista 
szemmel nézve éppen ez a legértékesebb jelentő
sége, hogy a népet és a nép vezetőit praktiku
san felvilágosítja, hogy kik az ő kizsákmányolói 
és hogy ezek minő eszközökkel, minő fondorla
tokkal zsákmányolják, illetve zsákmányolták ki a 
tudatlan népet.

És a szociáldemokraták lapja éppen ezért a 
felvilágosító munkájáért Ítéli el Volosin könyvét? 
M iért? M iért? Hát a szociáldemokráciának nem 
teljesen közömbös, hogy minő fajhoz, felekezet- 
hez tartozik a kizsákmányoló? Ha kizsámányoló 
valaki, a szociáldemokráciának kötelessége a ki
zsákmányoltak védelmére kelni tekintet nélkül 
arra, hogy a kizsákmányoló mohamedán, keresz
tény vagy mózcsvallásu; civil, pap vagy katona, 
magyar, német, francia vagy zsidó I És hogy a 
falusi szatócs tényleg kizsákmányolja a népet, 
azt a gyakorlati példákon k iv iil a szociálista el
mélet is igazolja. A legkiválóbb magyar elmé
leti szociálista, Kovács Gábor akit most nevezett 
ki a szociálista kormány a budapesti egyetemre 
a szociálista tanok tanárává, — a szocializmus
ról irt könyvének 173 oldalán ezt Írja: „A pa
raszt a falusi szatócs uzsorájának karmai közé 
kerül, aki aztán rendesen kiszipolyozza.'1

A falusi szatócsok legnagyobb része pedig 
tagadhatatlanul zsidó származású, tehát a gyakor
lat és elmélet igazolása szerint a legtöbb kiszi
polyozásnak a nép éppen erről a részről volt 
kitéve.

És ez nem felekezeti kérdés. Ez ellen a 
tényleg fennállott kizsákmányolás ellen a néptö
megeket elsősorban a szociáldemokráciának 'a 
kötelessége megvédeni. De nem úgy, ahogy az 
Ungvári Munkás teszi, aki a szociális kérdésből 
felekezeti kérdést rögtönözve egyenesen a ki
zsákmányolók védelmére kel azáltal, hogy elitéli 
azt a felvilágosító munkát, amely megmutatja a 
népnek és jövendő vezetőinek, hogy kik a k i
zsákmányolók és azok minő fondorlatokkal hajt
ják végre népellenes terveiket. Az igazi becsüle
tes és mellékgondolatoktól ment igazi szociál
demokrata védelmébe veszi Itorribile dictu in 
Ungvár — még a pápista papot is, ha az el
nyomott, — és üldözi a zsidót, ha az kiszipo
lyozó, És vice versa.

Végezetül még egyet! Intelligens emberek 
Írják az újságot és sok intelligens ember olvassa 
az újságot. Értsük meg egymást. Az újságírók 
ne gondolják már többé olyan ostobáknak az in
telligens olvasót! Már pedig azt kell feltételezni, 
hogy még mindig ostobák az olvasók, ha az új
ságírók azt hiszik, hogy a mostani faji és szo
ciális kérdések kiforrását a felekezeti mumus ter
rorjával vissza lehet fojtani. Intelligens újságíró 
és intelligens újságolvasó egyaránt nagyon jól 
tudja, hogy a mai társadalmunkban megnyilat
kozó türelmetlenség sem egyik, sem másik ol
dalról legkevésbé sem felekezetű türelmetlenség. 
Volt-e, van-e bántódása vagy hátránya bárkinek 
csupán azért mert Krisztus, vagy Mózes vallása 
szerint dicséri az Istent? Nem! Nem az Isten
szeretet mikéntje az oka a türelmetlenségnek, 
hanem . . .  a fajszeretet! Egyik oldalról épugy, 
mint a másik oldalról. Csak becsületesen nevén 
kell nevezni a gyermeket! Sok hazugság leorn- 
lana, sok félreértés megszűnne és több megértés 
születne, ha a fajszeretet nem a felekezeti ha
zugság leplében jelentkeznék. Sok hazugságot 
döntött romba forradalmunk, ezt az egy hazug

ságot, a felekezeti türelmetlenség hazugságát a 
letűnt rendszer hazudozól tnég magukkal hoz
ták. A tisztitó és tisztuló szociáldemokrácia azon
ban — erősen hiszem, — ezt a hazugságot el
söpri. Faji alapon a szociáldemokrácia békét tud 
teremteni, — de felekezeti alapon soha!

Egy csendes, szemlélődő 
szociálista.

A ruhaelosztó bizottságból.
A múlt számunkban ily cim alatt közölt 

cikkünkre a következő „helyreigazító közleményt11 
kaptuk:

Valótlan az, hogy az államépitészeti hivatal 
főnöke vagy annak mérnöke a tanítóságot leki
csinyelte és őket műveltségük ill. képzettségük 
miatt félsulyba vette volna. A szóbanforgó ruha- 
elosztási javaslat alapjául kizárólag a ruhaszükség 
szolgált és ilyenértelmü volt annak indokolása is, 
minden személyi vonatkozás kizárásával. Szent- 
kereszly tanfelügyelő azonban a javaslatot 
félreértve, sértő módon kelt ki ellenünk, de aztán 
belátva tévedését, még az ülés folyamán ünne
pélyesen bocsánatot kért, miáltal az ügy ré
szünkről elintézést nyert.

A nyilván egyoldalú és hamis informátión 
alapuló beállítás kommentárját mint bennünket 
nem érintőt visszautasítjuk.

.Ungvár 1919. január 28.
Mányi József Jakubek M ihály

műszaki főtanácsos. oki. mérnök.
*

E közleménnyel szemben cikkünk állításait 
egész terjedelmében fenntartjuk.

Megfejelt közmondások.

Ki korán kel — szamár. (Mert a munkaidó reggel 
8-tól 2-ig tart.)

Aki másnak vermet ás — pénzt kap érte.

Aki nem dolgozik. — az munkanélküli segélyt kap

Olcsó húsnak — nincs mészárosa.

Addig jár a korsó a kútra — amig van .háztar
tási alkalmazott11 aki elviszi.

Magad uram, ha -  a szolgád nagyobb ur . . .

ÚJDONSÁGOK.

A feszület.
Lenau.

Aki szemeit az égre fölemelve,
A két karját szívből szeretőn kitárja,
Hogy a mindenséget keblére ölelje:
Legyen elkészülve a kereszthalálra.

De a földön ritka az ilyen szeretet,
S hogy legalább képe végkép ki ne vesszen: 
Édes Jézus — a te szerető szivedet 
Tartjuk megfeszítve a kemény kereszten.

Auer István.

— Vidéki olvasóinkhoz. Lapunk 
múlt heti száma rajtunk kívül eső okok
ból vidéki olvasóinkhoz nem juthatott el. 
Pótlásáról nincs módunkban gondoskodni 
s azért e szám reklamálása előfizetőink
nek csak felesleges költséget jelentene.

Kinevezés. A pénzügyminiszter Péntek 
Gyula adóhivatali főellenőrt pénztárossá és Speck 
Sándor adófőtisztet ellenőrré nevezte ki.

— Szabó Zoltán lemondott. A legutóbb 
kinevezett kormánybiztos helyettes, Szabó Zol
tán főszolgabíró, e tisztségéről lemondott s igy 
a kormánybiztosi szék betöltetlen.

— Gyászhlr. Özv. Orahovszky Romáimé 
folyó hó 26-án hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése 29-én, délután 3 órakor volt a püs
pöki székesegyházból. •

— Ady Endréről szóló emlékezésünk tér 
szűke miatt a jövö számra maradt.

— Az adóhivatal megint fizet. Újabb 
értesülésünk szerint a helybeli adóhivatal a k i
utalt illetményeket ismét kifizeti, ha pénztárkész
lete arra módot nyújt.

— Oyilkosság. Az antalóczi kisvasuton a 
múlt hét elején meggyilkolták Moskovits Sámuel 
horlyói szatócsot, aki fiának lakodalmára Ung- 
várra igyekezett. A tettes, — amint azóta kide
rült — egy vasúti fékező, valószínűleg tudta, 
hogy a szatócsnál nagyobb mennyiségű pénz 
van. El is vett tőle mintegy 10.000 koronát, 
amelyből elfogatása után 7.000 koronát megta
láltak nála. Az állati kegyetlenséggel végrehaj
tott gyilkosság mély megdöbbenést keltett min
denkiben és alaposan megingatta az antalóczi 
kisvasuton utazóknak vagyon és személybizton
sága iránt táplált hitet.

— „A  ruhaelosztó bizottságból,, 
című múlt heti cikkünkbe elnézés folytán 
hiba csúszott, amennyiben ez a mon
dat: „Mindazonáltal az ülés megmaradt 
amaz álláspontja mellett, hogy a tanítóság 
csak félsullyal jöhet számításba a ruha- 
elosztásnál" . . nem volt szánva arra a 
helyre mivel az ülés, a tanfelügyelő 
erélyes felszólalása után, igenis ezt az 
álláspontját elvetette és a tanítóságot is 
éppen olyan arányban vette számításba 
a ruhaelosztásnál, mint a többi tisztviselőket.

— A menetrend. A jelenlegi vonatjárások 
menetrendje, különösen a Csapról induló vona
tokra vonatkozó, teljesen megbízhatatlan. A vo
natok közlekedéséről ezidőszerint pontos menet
rendet összeállítani lehetetlen.

— Betörő banda. A múlt számunkban 
közölt betörő garázdálkodás tetteseit végre sike
rült egy hat tagú betörő banda alakjában meg
állapítani. Tagjai a következők: Magada Imre, 
Dunkó Józsi, Dankó Péter, Szutej Gyuri, Szulej 
Mihály és Feda András. Ezek közül Magada 
Imrén és Dankó Józsin kívül, a többi megszökött.

— A közép isko lák tanéve. Egy legutóbbi 
miniszteri értekezlet megállapodott abban, hogy 
a közép iskolákban a tanítás junius 15-ig fog 
tartani. Az évzáró junius 29-én lesz a szóbeli 
érettségi vizsgálatok julius elején kezdődnek.

— A kath. legényegylet ma tartja ne
gyedik téli vasárnapdélutánját, amelyen Dr. 
Nagy József folytatja a Kapitalizmusról a múlt 
vasárnapon megkezdett érdekes előadását. A 
múlt vasárnapi előadásban bevezetőnek azokkal 
a gyászos jelenségekkel foglalkozott, amiket a 
nagy töke a világ országainak társadalmaiban 
idökint előidézett. Majd rátért a tőke eredetének, 
magyarázására és felsorolta a rablást, árulást 
monopóliumot, kereskedelmet, gyáripart, hadi
szállítást. mint a legnagyobb tőkék eredő okait. 
Mai előadásában rátér a töke elletni küzdelmek 
ismertésére és a praktikus vonatkozásokra. — 
Az előadást, mint rendesen, rövid szórakoztató 
programúi követi. — Itt jegyezzük meg, hogy 
a Katii. Legényegyesület egy nagyobb műkedvelő 
szinielöadásra is elkészült. F. hó 15-én mutatja 
be a városi színházban a Tót leány cimü három 
felvonásos színmüvet, amelynek szerepei a leg
jobb műkedvelők kezében vannak. Az előadást 
Morvay Antal rendezi. Az előadást engedély 
esetélj másnap, 16-án este a róm. kath. elemi 
iskolában a szokásos zártkörű farsangi tánc
mulatság követi. — Ma d. e. I I  órakor a kath. 
legényegylet elöljárósága és választmánya rendes 
gyűlést tart, amelyen a legközelebbi teendőket 
beszélik meg. A választmányi tagok ezúton hi
vatalosak.

-  A földosztás még mindig probléma, 
melynek megoldásán sok sok politikusunknak fő 
a feje. Újabban az ötszáz hóidon aluli birtokot 
csak abban az esetben osztanák fel, ha a viszo
nyok ezt föltétlenül megkívánnák, A 200 holdon 
aluli birtok azonban föltétlenül érintetlen marad. 
Legalább másfél millió hold parcellázásáról be
szélnek.

3. oldal.
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— A béketárgyalásokról szóló hírek 
között egyik legfontosabb az, hogy a békekon
ferencia a népszövetség mellett döntött' és elfo
gadta a Wilsoni elveket a tárgyalás alapjául.
A magyar kormánynak küldött szikratávirat tar
talma az egész országban nagy megnyugvást 
keltett.

— A villamos alatt. Leuchtag Lajos jog- 
hallgatótBudapesten egy villamos elütötte, aki rövid 
szenvedés után sérüléseibe belehalt. Az elhunyt 
fiatalember Leuchtag Gyula helybeli földbirtokos 
fia.

Magyarorszag a béketárgyaláson.
Clemenceau szavainak értelméből az vehető ki, 
hogy Ausztria, Magyarország és Németország a 
béketárgyalásokon való részvételének engedélye
zése, a kötendő szerződések összes feltételeinek, 
teljesítésétől függ. Ezek a szerződések természe
tesen a népek szövetségére vonatkoznak. Az uj 
államok képviseletére vonatkozólag nagyon óva
tos és többféle magyarázatra alkalmas kifejezé
seket választottak.

— Az Allamvasuti bérletjegyek meg
hosszabbítása. A kereskedelmi miniszter az 
1918. évre kiállított államvasuti kedvezményes 
áru bérlet és szabadjegyek ez évi jánuár hó 31-ig 
meghosszabbított érvényét február hó 28-ig (be
zárólag) meghosszabbította.

— A v illa n yá ra m . A városi tanács tudva
lévőén a villanyáram diját f. é. január hó 1-től 
február végéig szóló érvénnyel 50 százalékkal 
felemelte. Engedélyének indokául az a körülmény 
szolgál, hogy a nyers olajat az eddigi ár négy
szeresén tudták csak beszerezni. Bármennyire 
méltányos is az üzem kiadásainak e honorálása, 
a tisztviselőket mégis nagyon sújtja ez az árfel
emelés, mivel nagy részűk még mindig a hábo
rúból fennmaradt adósság igájában görnyed, 
vagy a napról napra rohamosan emelkedő árak
kal küzd, amelyeket leszorítani, vagy legalább 
megállítani semmiféle maximálás sem volt ké
pes, se a múltban, se pedig a jelenben. Most 
pedig, hogy e drágasághoz még az is hozzájárul, 
hogy a tisztviselők fizetésöket csak nagy nehe
zen, vagy sehogyse kapják meg, talán lehetne 
azon az 50 százalékos áremelésen valamit kor
rigálni, hogy méltányosabb és könnyebben el
viselhető lenne.

— Az ungvári zs idó lányok Kulturegylete 
vasárnap délután tartotta második felolvasó ülé
sét. Az Illést egy vallálos elmélkedés felolvasása, 
költemények szavalása, a zsidóság áldozatkész
ségéről szóló értekezés felolvasása és énekszá
mok előadása tette változatossá.

— A fia ta lko ru n k  b írá ja  az ungvári já
rásbíróságnál dr. Hadzsega Illés ungvári járás- 
biró lett.

— Az osztrák -m agya r bank á llása .
Becsből jelentik : Az osztrák-magyar bank 1918. 
évi december 31-én lezárt mérlege a következő 
adatokat tartalmazza:

Vagyon. Érckészlet 342.653,165 (a múlt év
ben (381.621,638). Tárcaállomány váltókban, 
varránsokban és értékpapírokban 2883,186.282 
(2823,043.351), kézizálogkölcsönök 8349.021.200 
(3429,110.500), a liadikölcsönpénztár pénztári 
jegyei 446,851.500 (107,217.250), a cs. kir. állam- 
háztartás adóssága 60,000.000 (változatlan) a 
cs. kir. államháztartás tartozása külön megegye
zések alapján 22.034,000.000 (9540,000.000), jel
zálogos kölcsönök 277,998.611 '291,758.431).
pénztárjegykövetelésBja cs. kir. államháztartáson 
4,718.059.152 (0—) ugyanaz a magyar kir. ál
lamháztartástól 2700,272.848 (0—) összes aktí
vák 52,116.752.103 (21.857.388.872).

Teher. Részvénytöke 210,000.000 (változat
lan) tartalékalap 42,000 OoO (42,190'269), bank
jegyforgalom 35,588.605.398 (18,439.694.767), 
zsirószámla és egyéb azonnal visszafizetendő 
pénzek 7.141.196.053 ( i , 958 348.868), forgalom
ban levő záloglevelek 269,056.200 (276,241.000), 
pénztári jegyek 7,418,332.000 (0—), nyugdíjalap 
15,983.385 (16,755.662), tartalékba helyezett 
összeg az 1917. évi feleslegből 102,019.996 (vál
tozatlan) tartalékba helyezett összeg a nyttgdij- 
alap szanálásának céljaira 88,452.366 (0—) osz

taléklevonás 1918-ra 7,980.000 ( 0 - )  a banksze- 
rüen fedezendő összes december 31-én kitett 
41,940 566 786 koronát. Erre bankszeril fedezett 
41,603.105.020, tehát tulfedezett 662,538.234 kor.

— A zsidók az iskola i vallásoktatás 
fenntartása mellett. A budapesti zsidók hitköz
ségi gyűlést tartottak, melyen Munkácsi Bernát 
tanfelügyelő előterjesztésében utalt arra, hogy 
hitközségüknek nincs fontosabb feladata, mint a 
vallás oktatása, az állásfoglalás a fölvetett kér
désben nem lehet más mint a kötelező vallás 
oktatás védelme. Azt ajánlja teliét a tanfelügyelő 
hogy mondja ki az ügyosztály a kötelező vallás 
oktatás további fenntartásának szükségét, mondja 
ki, hogy helyesli a hitközség csatlakozását a 
kérdés érdekében megindult mozgalomhoz.

— Hirdetmény. Ungvár város polgármes
teri hivatala közhírré teszi, hogy az 1918 1919.
gazdasági év második felére, azaz 1919. február 
1-től szóló hatósági könyvecskék uccák szerint a 
következő napokon és sorrendben kerülnek k i
osztásra: 1919. január 30-án Honvéd, Árok-utca, 
31-én Dl ugeth-tér, Dombalja-utca, február 1-én 
Dajbócz-, Csatorna utca, Megyeház-tér, Kálvária, 
Csendes-, 3-án Sörház, Szobránc-utca, külterület, 
4-én Széchenyi-tér, Kishíd, Kazinczy-, 5-én Tele
ki-, Major-, Váralja-, 6-án Firczák Gyula-, Káp
talan-, Képezde-, Pincesor-, 7-én Nagyhid-, Rá
kóczi-, 8-áti Dayka Gábor-ucca, Ujtér, 10-én 
Füzes-, Vargasor-, 11-én Bozes-, 12-én Kapós-, 
13-án Minaj-, Könyök-, 14-én Temető-, Újváros-, 
Sóház-, 15-én Árpádvezér-ucca. A könyvecskéket 
a régi könyv beszolgáltatása és egy korona befi
zetése ellenében fogják kiadni az élelmezési hi
vatal helyiségében reggel 8— 12ig.

— A mozi. a nagy áldozatokkal fenntartott 
mozgószinház a jövő héten a következő nagy
szerű újdonságokat fogja bemutatni. „99“ -főnix 
film. „Jim megtérése", és az „Éjféli bosszúálló". 
Azonkívül kitűnő pótmiisorról is gondoskodás 
történt.

Muszáj nevetni'
1JJ„Ú jvári telefonéi

ÉRTESÍTÉS.

a címe annak a legújabb tréfás, 
kétoldalú hanglemeznek,' melyet 
Ú jvári, a közkedvelt magyar 
éneklő komikus a Télikertből ad 

elő. hogy ez a kiváló, 

népszerű komikus
az ő csodás tehetségével milyen 
elsőrangút produkál, azt a most 
megjelent lemezen a legfénye

sebben igazolja. E lemez 
pénzért nem kapható, 

hanem csupán 6 darab használt, 
lejátszott lemez ellenében k i

zárólagos joggal

W A G N E
hangszernagyáruháznál 

Budapest, József-körut 15. IX. Ráday-u. 18
Telefon : József 35—92.

Beszélőgépek 200 koronától 1000 koronáig.
Fényképes, dalszöveges lemez- és hnngszcrárjcgyzék* ingyen.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a

NEMZETI e x  SZÁLLODA
sörcsarnokát és polgári éttermét megnyitottam. A 
legjobb ételekről és italokról valamint a legtisztább 
kiszolgálásról gondoskodtam. — Szives pártfogást 
kérve vagyok kiváló tisztelettel REISMANN IGNCZ.

Hirdetés.
Az ungvári központi szilvafeldolgozó 

telep üzemvezetősége felszólítja azon 
ungniegyei szőlőbirtokosokat és kisgazdákat, 
akik még mindezideig szőlőtörköly, bor
seprő, avagy skilva czefre anyaggal ren
delkeznének, hogy e készletüket minél 
előbb feltétlenül szállítsák be a szilvaköz
pontnak, mivel e fent említett időn túl az 
üzletvezetőség azt beváltani nem fogja; 
tekintettel arra, hogy a szeszfőzés e tele
pen ápr. 1-ig befejezést nyer.

Lapkiadótulajdonos:

FÖLDESI GYULA

Jobb családból való
leány ki a háztartáshoz 

ért azonnali belé
pésre kerestetik.

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

a Keresztény es izraelita  NÉP
KONYHÁK javára. —  —

fizetéssel fölvétetnek lapunk könyyköíészeíé&ea.

Nyomatott Földes! Gyula könyvnyom dájában Ungvárt.
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