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S Z IL Á N K O K .
EGY KOSICEI „ELVTARS", aki sehogy sincs 

megbékíilve a kér. szocializmussal, a kongresszu
son ezeket mondta: „Az anliklerikális agitációra 
a pártvezelöség gondolni sem akart. Figyelembe 
vette azt a körülményt, hogy az egyház már nem 
rendelkezik azzal a hatalommal, mint a forradal
mak előtt. A magyar reakció átmeneti győzelme 
után azonban olyan hangot vettek fel a kleriká
lisok, mellyel kénytelenek voltunk szembeszállni... 
stb." Tehát az elvtársaknak erős, hatalmas egy
ház nem kell s mihelyt az egyház harcosai „olyan 
hangon" szólalnak meg, amely megfelel annak a 
hangnak, mellyel Krisztus a kufárokat kiverte a* 
templomból, akkor ok, az elvtársak, kénytelenek 
szembeszállni!! Váljon miért? Testvér! Gondol
kodj, markold meg jól a korbácsot s figyeld a 
kufárokat.

EGY MÁSIK ELVTÁRS ugyanott azt mondta: 
..Gondoskodnunk kell tehát a „Népszava" helyet
tesítéséről. Napilappá kell tennünk a „Kassai 
Munkást". Hogy a Népszava milyen fegyveirel 
harcolt ellenünk, arra még emlékszünk. Helyet
tesének büzbombái ellen idejekoián gázmaszkot 
kell felvenni, Testvér!

EGY HARMADIK ELVTÁRS véleménye 
szerint: ,.A magyar oligarcha-uralom kiirtani 
akarja a magyar proletariátust. . .  stb." Nem pár
toljuk az oligarchiát, de ha felkötötték azt a né
hány gyilkos elvtársat, az nem jelenti a proleta
riátus kiirtását, az csak azt jelenti, hogy néhány 
elvtárs „lóg", a többi pedig megrémülve' „szo li
dárisán kiabál, hogy : „á j vá jj"

*
FELAKASZTOTTÁK az elmúlt rémregény 

véreskezii hőseit, akik perverz kéjjel gázoltak a 
vérben, szadista gyönyörködéssel kéjelegtek em
bertársaik szörnyű megkinzásában, ártatlanok szen
vedésében, egy ország lélekemész'.ő rettegésén. 
Gyilkosok voltak, akik anyagi érdekből, /.sóid
ért, meggyőződés' nélkül, de tudatosan vállalták 
a gyilkolást, egy ország rettegésben-tartását 
Állati indulatok, a brutális emberek önzése és 
hatalmaskodási szenvedélye hajtotta őket, az a 
bestiális szenvedély, mely gyönyörét találja a gyil
kolásban, a kínzásban. Nekünk nem ideálunk a 
halálbüntetés. Megborzadunk a vértől, mégha az 
a gonosztevők, fenevadak, szörnyet'egek vére is 
és' világnézeti felfogásunk tiltakozik a véres meg
torlás gondolatától. Azonban ez nem megtorlás. 
Ez védekezés. Ez egy boizalmasan megtépázott 
iogrendnek védekezés céljából való helyreállítása. 
Igazságos példaadással vissza kell lettenteni min
denkit olyan merényletektől, melyek rombadön- 
töttek egy nemzetet és keresztülgázoltak egy hiten 
és egy ezeréves kultúrán.

*
VALAMI FURCSA fogalomzavarral találko

zunk lépten-nyomon. Abban, hogy az itteni ma
gyarságot a maga érdekeinek erős védelmére 
buzdítjuk, „egyesek" antiszemitizmust látnak. Nem 
csodálkozunk azon, liogy ök a mi törekvéseinket 
felekezet ellett való izgatásnak szeretnék minősí
teni, Igazán nem nehéz megérteni, hogy „nekik 
fá j" 'to'.y felébredtünk, hogy meg akarjuk akasz
tani’ az d hódiló diadal-utjukat. Még azt is el- 
hisszük, hogy ők nemcsak mondják, de annak is 
érzik a mi Írásunkat, törekvéslinket, különösen 
amikor kénytelenek vagyunk még aira is rámu
tatni, liogy az ö erkölcsük világa mélyen a ke
resztény erkölcs alalt áll és hogy a zsidó kultúra 
elterjedése meg akkor is végzetes veszedelem 
volna, ha nem járna együtt a gazdasági térfog
lalással. Mi meg akarjuk erősít, iw a magyarsá
got tisztességes, becsületes eszközökkel akarunk 
dolgozni. Hirdetjük az összetartást, a magyarság
ban rejlő kulturális és gazdasági erők lejleszlésél.

Hogy ellenfeleink ezl a mi törekvéseinket and- 
szemitizmusnak érzik, ez a legjobb bizonysága 
annak, hogy mennyire szükséges a mi munkánk 
és mennyire helyesek a célok, melyek megvaló
sításáért küzdünk.

„Tetszett már olvasni? . .
A hét elején különös buzgóság- 

gal mutogatták némely zsidó nemzeti
ségű kereskedő „polgártársaink a 
keresztény polgártársaknak egy igen 
elterjedt németnyelvű napilap egyik 
feltűnő cikkét. Hogy a cikk mit tar
talmazott, arról más helyen is meg- 
emlékszíink, itt elöljáróban csak annyit 
akarunk megjegyezni, hogy volt abban 
egy sikerült aknarobbantás miatt való 
öröm és reménység, volt abban min
den, csak egy nem volt benne: morál, 
erkölcs, jóság. „Tetszett olvasni ? .. .“ 
kérdezték. „Nem tetszik tudni néme
tül? — folytatta': - -  no hát akkor 
azonnal megmagyarázzuk".. . És ma
gyarázták a cikket, ; melyben egy ár 
tatlan ember becsülete volt megtámadva 
és hozzá tették: .Nem hittük volna, 
pedig Itat úgy van, mert ez nem olyan 
akármilyen újság, ez igazat i r !“  A leirt 
rágalmat igy adták tovább a sajtó- 
vigécek. Hátha sikerül valakit a másik 
táborból is becsapni, félrevezetni. . 
ha pedig nem : legalább megijeszteni, 
hogy ime igy jár, aki az ö fajuknak 
behódolni nem akar! A különös, bár 
nem uj jelenség különös, bár előttünk 
nem uj gondolatokat támasztott fel a 
zsidó sajtó erejének titkairól, annak 
eszközeiről, az. újságíró és nem líjság- 
iró zsidó bizonyos értelemben vett 
együttműködéséről és ezeket a gondo
latokat fogjuk feltárni az alábbiakban.

Ma már minden nemzet, sőt minden ember 
tudja, hogy a sajtó az uj élet legelső szellemi 
nagyhatalma. Ma már mindenki helyesli a sok
szoros milliomos Montefiore mondását: „Hódítsuk 
meg a sajtót, mert akié a sajtó, azé a világ". 
Ma már mindenki tudja, hogy a sajtóval lehet 
diktálni a közvéleményt, a közhangulatot és a 
közakaratot, de a sajtót a saját faj javára és más 
fajok kárára annyira kihasználni, mint a zsidó 
újságírók tudják: azt három okból nem tudhatja 
senki más emberfia ezen a világon. Először is 
azért, mert a keresztény ha mondja is, hogy nagy 
hódítást a> 'ti tenni, de azért egy bizonyos kisebb 
foknál a legtöbbször megelégszik a kisebb si
kerrel, igy a sajtó terén is egy bizonyos körrel, 
néhány ezer olvasóval, egy város, egy megye 
határával stb. Ebben pedig nemcsak a kitar
tás hiányát kell magyarázatul elfogadnunk, hanem 
a keresztény mértékletességet is. másképen an
nak a kielégithetetlenségnek a hiányát, amely a 
zsidóban kétségtelen sajátos és amelynek bizo
nyítására a sajtó terén mindjárt visszatérünk. De 
ha tudja is a sajtó nagy erejét, nem használhatja 
azt úgy ki a keresztény, mint a zsidó másodszor 
azért, mert a keresztény ember erkölcsi érzéke 
sok olyat tilt, amit a zsidó könnyű lelkiismerettel, 
sót a jól végzett munka tudatával bármikor és 
bármilyen nagy fokban is megtesz. Nem jut a 
keresztény az ö sajtók évén a zsidó jságok 
által elért sikerekhez, ha.madszor azért, mert a 
zsidó újságíróval együtt működik és tevékeny
kedik a cél elérése végett az egész, zsidóság, az 
utolsó falu és város legegyszerűbb korcsmárosa 
vagy könyvkereskedője is, inig a keresztény. 
újságíró a legtöbbször magára van hagyatva és 
n e tt csak elvi ellenfeleivel, hanem saját elvbarátai
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közönyösségével is küzdenie kell. Tulajdon képen 
e harmadik pont kapcsolódik legszorosabban 
cikkünk gerincéhez, de azért mielőtt ez.t kifejte
ttük, az első kettőt is világosan be akarjuk 
bizonyítani.

1. Azt mondottuk, hogy .-> keresztény a 
sajtó terén is mértékletes, élni ak.tr hagyni mást 
és amig ö ezt teszi, addig a zsidó sajtó mérték- 
telenségében leszorítja előbbit teljesen e (érről 
és úgyszólván az egész sajtót magának foglalja 
le. Ime a hi/.'myitékok : A sajtó jelenleg leg
nagyobbrészt zsidó kézben van, tehát a zsidóé 
a világ A nagy angol Times kizárólag zsidó 
érdekeket szolgáló, zsidóktól irt és zsidóktól 
szerkesztett lap. A milliós francia lapokat, köztük 
a másfél mill ó példányban megjelenő Le Petit 
Parisient jórészt zsidók Írják. A nagy német 
„anliklerikális" azaz keresztényellenes lapok a 
nagy zsidó bankházak tulajdonai. Egy Rubin 
Mózes nevű zsidó cégé a Berliner Tageblatt és 
a Berliner Morgenzeituug, ugyanő még 60 újság 
és folyóirat hirdetési rovatainak bérlője és ösz- 
szesen 4000 nagyobb lap és folyóirat függ tőle. 
Zsidóké a Berliner Volksz.eitung, a Berliner 
Morgenpost, a B. Zeit am Mittag, az Abendpost, 
a Votwárls, a Vossische Zeitung, a Frankfurter 
Zeitung. Ausztiia nagy napilapjai: a Neue Freie 
Presse, a Neues Wiener Joliinál, a Neuer Wiener 
Tagblatt, a Zeit, az Ostdeutsch Rundschau, az 
Alldeutsches Tagblalt s az Arbeiterzeitung és 
Kleine Zeitung tisztám kósei lapok, teljesen 
zsidók kezében és zsidó érdekek szolgálatában. 
Az. olaszországi sajtó teljesen zsidó. Áíagyaior
szágon is igy volt a legújabb időkig.

2. Azt mondottuk másodszor, hogy a zsidó 
sajtó erejének egyik titka a tág lelkiismeret, sőt 
igeit sokszor a lelkiismeretlenség, ami a kér. 
sajtónak nem velejárója, de tie is legyen. A tág 
lelkiismeret mindent megenged, még az ember
hús árulást is. az igaz, hogy viszont tömeget 
hódit és amikor igy Ízlést rontva megerősödött

számítva az elrontottak™ céljai kivitelére 
minden eszközt felhasználhat, vakmeiö, bátor és 
gonosz is lehet. Akkor már nincs az a közbot
rány, nincs az a morális szenny, az a kicsapon
gás, az a bűn és szemérmetlenség, melynek 
megbocsátást, sőt pártolást ne tudnának kiesz
közölni, hogyha ez az ő érdeküknek megfelel és 
nincsen az a szentség, az a templom, az a ha
talom. amit le ne rombolhassanak, meg ne tör
hessenek, meg ne szentségtelenitsenek, hogyha 
utjokban áll. Ez vakmerőségig bátoirá tehet és 
ők azok is lettek. A nagy nyilvánosság előtt az. 
utóbbi 30 év alatt már csak az. szerepelhetett, 
nagy ember, tudós, művész, politikus csak az. 
lehetett, de még magánéletében is nyugalmat, 
boldogságot csak az élvezhetett, akit a sajtó 
kényurai megtűrtek. Nincs az az. érdem, melyet 
ócsárolni és nincs az a szent érzés, amelyet 
gunytárgyává tenni ne tudtak volna és ne tud
nának. Akire ők megharagusztiak, annak érde
meiről soha sem hall a nagyközönség (legfeljebb 
egy ideig amig hízelgéssel próbálják esetleg 
levenni lábáról), akit ök meggyüiöhiek, annak 
összes szándékai/, törekvéseit arcpiritó jeltemtelen- 
séggé és vé rt'J ló  hűn lények halmazává fú jjá k  fel, 
aki pedig \Jh k  szembeszáll, azt képesek halálra 
üldözni, meghurcolják, megrágalmazzák, lehetet
lenné /eszik s addig izgatnak ellene, mig minden 
Jörumot leküzdhetetlen ellenszenvvet nem töltenek 
el iránta.

3. A harmadik titka a zsidó sajtó erejének 
a keresztény sajt') erőtlenségével szemben az a 
„Tetszett már olvasni?" kérdés, amit egész, cik
künk fölé cimnek oda irtunk és amivel illusz
trálni, egyben kifejezni akarjuk a nagy igazságot, 
hogy t. i. a zsidó sajtónak belső erősége a zsidó 
faj maga, a zsidóságnak minden egyede, amely 
szinte öntudatlanul, de harmónikus egységben 
működik az egész, nagy zsidósajtóval, megérzi
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annak titkos céljait, meghallja annak súgva mon
dott szavait is, meglátja annak titkos intéseit 
szempillantásait és aszerint szól, beszél, visel
kedik a saját körében, falujában, városában, 
ahogy az a zsidóság szellemi vezetői: a sajtó- 
vezérek céljának megfelel.

A zsidó sajtót a zsidó fajérzés láthatatlan 
vezérkar,i bámulatos sikerrel dirigálja, viszont a 
minden zsidóban ott élő sajtóközkatonák is 
csodálatos hősiességgel dolgoznak sokszor ön
tudatlanul is. A vezérkar és az egyes csapat
részek között oly tökéletes az összeköttetés, 
mint a tyúkszem, a kéz és a fej közö tt; ha 
Piripócson egy üzleti ügyben érdekelt de nem 
becsületes zsidó, vagy zsidócsoport tyúkszemére 
hágnak, azt abban a minutomban megérzi nem
csak az érdekelt beteg kinövés, hanem fölkapja 
a Morgenzeitung írókeze és belefájdul a béke- 
konferencia napjainak gondtelt fejébe is

‘ -• Ez az idegzet-telefonon érintkező csoda- 
saj tó betű- és hangszóval hozzá szól mindenhez 
és a legjobban tud mindent. Mindent irányit, 
mindent befolyásol; szakadatlanul szaval, tanít, 
okoskodik, követel, izgat, lármáz, magasztal és 
támad, véd és szúr, vág, döf, sújt és — hizeleg, 
cirógat, tömjénez; százezrekbe beledisputálja a 
maga legjobb-voltát, a maga felfogását, irányítja 
az emberek gondolkozását, átalakítja elveit, gyanút 
kelt az emberekben barátaikkal és bizalmat kelt 
ellenségeikkel szemben. Vallást, morált megingat, 
hogy úgy legyen, amint neki tetszik, szeretettől 
csöpög, ha számítása, érdeke kívánja, de gyűlö
letet fakaszt, hogyha neki tetszik. Szóval: a maga 
kcnyekedve, a maga taktusa szerint táncoltatja 
a világot cs intézi kényuri hatalommal egész 
népek szellemi életét — amit a keresztény tajtó 
ha nem fog tudni megtenni, azért nem fogja 
tudni megtenni, mert neki nem munkatársai ilyen 
érte'emben az ö keresztény testvéreinek milliói !

’^A  zsidó sajtó magában véve is egy mosolygó 
kénvur, aki látszólag a pajtást adja, valójában 
azonban minden olvasóját rabszolgájának tekinti, 
de hogyha hozzávesszük erejéhez még ezt a 
tömegtől kölcsönzött tényezőt is, akkor a zsidó 
sajtó már egy hypnotizör, aki az érdekesség
csillogásával delejes álomba ejt s aztán szabadon 
játszik az elhódított ember értelme és érzelme 
húrjain, — vagy pedig egy végtelenül gyakorlott, 
csupa míifogásokkal élő sakkozó akkor már a 
zsidó sajtó, aki a falusi, a városi zsidó csengő 
hangján a csengés közben lépésről-lépésre 
sarokba szorítja a keresztényt és akkor ad neki 
sakk-mattot, amikor neki tetszik.

Mikor lesz a mi sajtónk az egész világon 
e lte rjed t? .. Mikor jön el az idő, hogy nem 
elégszünk meg egy-egy kis alamizsna pénzen 
eltartott 4 oldalas „politikai, társadalmi, közgaz
dasági, szépirodalmi stb., stb." lapocskával, de 
nag.ot akarunk, mindent, ami csak m e g ille t? ... 
M ikor lesz a mi sajtónk nem erkölcstelenül 
vakmerő, de igenis bátran szókimondóan és em
berül hősies, amely meg nem ijed a maga ár
nyékától, de úgy ver vissza minden ellenünk 
támadót, hogy annak ne legyen kedve kérdezni: 
„Tetszett már olvasni?" És mikor lesz a 
keresztény lapoknak minden keresztény lelki mim 
katársa? Hogyha mi ezt az időt még eíérnök !. .. 
Hogyha mi akkor még élnénk, hogy örülnénk!!

A ilii’ektói’ ii ii ii i elnök protji’amnija.
(Folytatás

10. Követelem a) a párbért és a napszámot 
előíró törvények érvénytelenítését b) Oly jó l meg
fontolt törvények létesítését, melyek kezdettől 
fogva biztosítanák az egyház és az állam jó v i
szonyát, de amelyek egyidejűleg előkészítenék az 
utat az egyház teljes szabadságához, mint az pl 
Amerikában van, s amelyekkel keresztül lesz vive 
e két tényező politikai szétválasztása. Mindenki
nek meg kell adni a teljes vallási és lelkiisme
reti szabadságot. Mindenki saját lelkiismerete 
szerint imádhatja Istenét.

11. A földinség következtében kell, hogy a 
megállapított mennyiségen felüli birtok át legyen 
véve az állam által és mérsékelt árban a népnek 
eladva, hogy mindenkinek módja legyen az ebből 
származó jövedelem élvezésére.

12. Követelem, hogy a mi területünkön levő 
nagyértékü viz-energiát az állam használja ki és 
vegye kezelése alá a kincstári erdőket és az ösz- 
sz.es ásványtermékeket; továbbá az elektromos 
energia állami monopólium legyen. A szakszerű 
kutatások és ekszploaciók (kihasználások) keresz
tülvitelére mérnökök és geológusokból álló b i
zottság kinevezését tartom szükségesnek, hogy 
pontosan tájékozódhassunk természeti kincseink 
gazdagságáról.

13. Követelem, hogy azonnal meg legyenek 
téve a kellő lépések megfelelő mennyiségű élel
miszerek és egyéb szükségletek megbízható 
egyének által való kiosztására, mint pl. liszt,

ruhanemű, lábbeli stb., hogy népünk nehéz hely
zete, nélkülözései, szenvedései megszűnjenek.

14. Követelem, hogy az összes bélyegzett 
és bélyegzetten bankjegyeket minél előbb bevon
ják és csehszlovák bankjegyekkel cseréljék fel, 
hogy ily módon megszűnjék a mostani áldatlan 
pénzzavar.

15. Követelem a tisztviselők és tanárok fi
zetésének felemelését, hogy munkájukért méltá
nyos és megfelelő fizetést kapjanak.

16. Biztosítom kisebbségeinket, hogy a béke- 
konferencia által adott jogaik meg lesznek tartva.

17. Követelem, hogy a dohánytözsdék és 
italaié rési engedélyek ügyében tisztességes és 
igazságos törvényeket hozzanak s az engedélye
ket olyanok kezébe adják, akik arra legjobban 
rá vannak utalva. Elsőséget kell adni kiváltképen 
a mi rokkant katonáinknak és a niegözvegyedett 
anyáknak.

18. Információs iroda felállítását követetem, 
hogy azon állampolgáraink érd.ekeit' szolgálhas
suk, akiknek hozzátartozói tengeren túl vannak 
és információkat adhassunk a nekik feladott pénz
küldemény ékről, melyek a háború következtében 
vissza lettek tartva, és hogy minden olyan do
logban tájékozódhassanak, amelyek az uj alaku
latokból, az uj adminisztrációból állottak elő stb.

19. Megalapitandónak tartom a mi autonóm 
állami bankunkat.

20. Követelem, hogy minél előbb igazságos 
és körültekintő vám- és adótörvény legyen be
hozva.

-  21. Követelem, hogy a városok és falvak 
legszélesebb körű önkormányzatot kapjanak ész
szerű közigazgatási kereteken belül.

22. Küzdeni fogok a lelkiismeretlen áreme
lések ellen. Requirálásba csak végső esetekben 
egyezem bele és csak a legszigorúbb igazságos
sággal.

23. Az összes iskolákban ruszin anyanyel
vűnk lesz az előadási nyelv, és ez lesz általában 
véve a hivatalos nyelv is.

24. Teljes egyesületi, gyülekezési, hírlapi 
szabadságot biztositok.

(Folyt, köv.)

HATÁRSZÉLI UJSAü.

A zászló és a kereszt.
Eriedrich magyar hadügyminiszter a cinkot.ti 

kerület jelöltségét elfogadta és megtartotta pro- 
grammbcszédjét, melyben egyebek között ezeket 
mondotta:

A mai viszonyok között programmbeszé- 
det mondani nagyon nehéz. Az a rablócsöcse- 
lék is Ígérgetett füt-fát, de soha semmit ebből 
be nem váltott. Testvériséget hazudtak, de soha 
ezek a mi testvéreink nem voltak. Hullaférgek 
voltak ezek. melyek az ország pusztulása előtt 
hazánk beteg testébe akarták belevájni magu
kat. Nem tudjuk, hogy mii hoz a jövő, de ne 
mondjuk, hogy mindennek vége! Semminek 
sincs vége! Nincs okunk csüggedni! Bízunk a 
saját erőnkben. Erkölcsi erőre, lelki felemelke
désre van szükség és erős akaratra. Akarni 
kell: ez a győzelem titka. Dolgozni, kitartani 
és bízni kell a magyar jövőben.

Nem lógunk könyörögve járni az álltáid
hoz, nem fogjuk néhány vaggon zsírért, gabo
náért a magyar becsületet eladni. Ha szenvedni, 
éhezni, fázni fogunk is, a nemzetünk javáért 
szenvedünk és meg fogjuk menteni a magyar 
jövőt. En a zászlóval és a kereszttel a kezem
ben megyek előre. Aki szereti a hazáját, aki 
dolgozni akai a hazájáért, jöjjön velem.

A másik párton jajgatnak, panaszkodnak, 
hogy milyen nagy a nyomorúság es leghan
gosabbak a szociálisták, vagyis a kommunis
ták, akik a szociállsta pártba olvadtak bele. 
De hiszen ők okozták azt, hogy most így 
élünk. Ok hozták nv  kunkra a bolscvizmust és 
ezzel a románokat. Es ha ők és a románok ki 
nem fosztanak bennünket, ma nem nyomor- 
gunk igy Kifosztottak és kifosztanak minket 
és most ők kiabálnak a legjobban . ..

A keresztény politika nem jelent zsidó
üldözést. Csak azt jelenti, hogy visszatérünk 
az ezeréves Magyarországhoz. Ebben az ot- 
szágban nem fog többé szabadon járni, aki 
nem tisztességes és nem magyar. Nincsenek 
osztályok és felekezetek, csak keresztény ma
gyar testvérek! A fővárosban és közvetlen 
szomszédságában négyszázezren vannak ide
genek, akiknek ebben az országban nincs he
lyük és elszállításuk a mai viszonyok köpött 
hónapokig tart. azért vagyunk kénytelenek őket 
fogolytáborokba internálni. Itt nem lehet kez- 
tyiis kézzel dolgozni. Az internálások Iliiére 
megmozdult az egész zsidó internacionalé. 
Palesztinái kivándorló irodát nyitottak. Ebben 
természetesen minden eszközzel segítségükre 
teszünk nekik.

A kommunista-üldözés nem zsidó-üldö
zés. Hogy egyesek fölött a vérig kinzott tö
meg népitéletet ne tartson, azt nem lehetett 
megakadályozni. A bolsevikiek felett — akár 
zsidók, akár nem —, a független magyar bí
róság Ítélkezik Nagy hibát követett el a zsi
dóság, mikor a halálraítéltek között volt két 
zsidóért az egész világot interveniáltatta. Közbe
lépett Cimningham, Gorton, Franciaország; még 
Csicserin is táviratozott, hogy ne merjük őket 
felakasztani. Éppen csak a két zsidót akarták 
megmenteni. A többit nem. A zsidókkal szem
ben való ellenszenvnek nem mi vagyunk az 
oka. Viselkedjenek úgy, hogy megkedveltessék 
magukat.

Csalódtunk mindenben és mindenkiben: 
pacifizmusban, szociálizmusban, demokráciá
ban, Wilsonban, Clerkben egyaránt. Clerk be
csületszavát adta, hogyha én lemondok a m i
niszterelnökségről és megalakul a koncentrációs 
kormány, a románok vissza fognak vonulni, 
becsületszavát adta, hogy élelmet kapunk, hogy 
a románok által ellopott gabonából 5000 vaggont 
visszanyerünk, de az Ígéret csak ígéret maradt. 
Mi már nem várunk semmit senk itő l... 
Összeszedjük utolsó rongyainkat és kitisztítjuk 
megmaradt rozsdás fegyvereinket és újra talpra 
fogunk állni.

Antiszemita, vagy láuckeresk :dö?
A „lib e rá lis " sajtó Hennocque tábornok ellen.

A „Morgenzeitung" cimii zsidó szellemű 
napilap egyik multheti számában a „Rovnost" 
szociálista lap közlésére támaszkodva, oly szen
zációs .politikai csemegével" szolgált olvasóinak, 
hogy azok csámcsogásától napokig hangos volt 
a város. Hennocque tábornok távozásával kap
csolatban megírta, hogy a tábornoknak azért 
kellett távoznia Rusinsko éléről, mert ő és vele 
több magasrangu tiszt lánckereskedelmi üzelmek- 
ben vettek részt.

Erre vonatkozólag Paris tábornok, Hennocque 
tábornok utódja, az egyik helyi lap munkatársa 
előtt kijelentette, hogy: ,,a hir elejétől végig sze- 
menszedett hazugság, és a cikk annál is inkább 
megvetésre méltó, mert a tábornok becsületes
sége közismert".

Dr. árasszak miniszteri tanácsos, Rusinsko 
politikai ügyosztályának vezetője a következőket 
mondotta : ,,Hihetetlen, milyen hazugság ez a hir, 
mely csak valami beteg ember agyában szület
hetett meg"

A miniszterelnökség sajtóirodáját felhatal
mazták innak a közlésére, hogy Hennocque tá
bornok Franciaországba való visszatérése egyedül 
csak családi okokra vezetendő vissza s egyes 
lajfok más irányú híresztelése valótlanság.

Hogy a .,Morgenzeitung“  cikkének tárgyila
gossága, tendenciája és indító oka kellő megvi
lágításba kerüljön, megjegyezzük, hogy e lap már 
előbb egyik múlt évi decemberi számában —- 
ugyancsak Hennocque tábornok távozásával kap
csolatban közölte, hogy Hennocque tábornok 
„antiszemita politikát" (?) folytatott.

Egy tanító panaszos levele.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Az. 1917. évi október hó 1-i dátummal Eles 

község r. katli. iskolaszéke tanítójává választott 
meg Javadalmi jegyzőkönyv adatai szerint 520 
K-át kitevő hitközségi fizetésemen felüli több
letért államsegélyért folyamodott a helybeli iskola
szék a magyar kormányhoz még nevezett évben ; 
azonban sem állami, sem háborús, sem rend
kívüli, sem ruhasegélyeini mai napig kiutalva nem 
lettek.

Szerencsétlenségemet tetőzte, hogy az i918. 
évre szóló 1000 K-t kitevő i uhasegélyemet sem 
kaptam meg Ezért folyamodni sem kellett, csak 
a volt magyar tanfelügyelői hivatalnak fel kellett 
volna vennie az igényjogosultak jegyzékébe, de 
ők mint utólag kideiíilt kifeledtek a jegy
zékből. Éppen úgy feledtek ki az 1918. év no
vember, december hónapjaira személyemet meg
illető 600 K-t kitevő rendkívüli segélyt élvezők 
névsorából is.

Tarthatatlan helyzetemet feltártam még kora 
tavasszal a cseh-szlovák állam itteni politikai, 
tanügyi exponenseinek, kéréssel fordultam a 
zsupáni hivatalhoz; meg is Ígérték minden fóru
mon kérésem teljesítését, de azért fizetni nem 
akarnak, dacára annak, hogy én a cseh-szlovák 
megszállás alatt is teljesítettem szolgálatot.
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A fentieket azzal toldom meg, hogy hitköz
ségein sem fizet, amennyiben adószedéskor szokta 
a körjegyző beszedni hitközségi járulékaimat, de 
mivel adófizetés sem a múlt, sem a folyó évben 
nem volt, tehát az 520 korona is elmaradt

Ezeket voltam bátor Szerkesztő tirral kö
zölni, hátha a dolgok nyilvános tárgyalása mégis 
használ valamit. Különben fogadja nagyrabecsü
lésem kifejezését vagyok

Éles, 1919. december 10-én

tisztelő Ilivé: 
Jenáky Lajos,

r. k. tanító*
Jenáky Lajos levelét lapunkban leközlendő- 

nek Ítéltük azért, mert egy önhibáján kiviil nehéz 
helyzetben lévő ember sorsának javításáért min
den tőlünk telhetőt meg akarunk tenni. A levelet 
ilyen formán úgy a múlt, mint a jelenlegi régim 
hivatalos férfiai olvasni fogják. A többit rájuk 
bízzuk és reméljük, hogy legalább is azt, amit ö 
a fogadalom letevésének megtagadásáig meg
szolgált, meg fogja kapni. Egyúttal azt is jelent
jük, hogy egy nevtelen adakozónak szétosztás 
végett reánk bízott adományából a mai postával 
200 K-l küldtünk el a 27 hónap óta minden 
fizetés nélkül szűkölködő tanító számára, hogy 
addig sem nélkülözzön tovább, amíg ügye ked
vező elintézést nyer. Szerk.

V álasztások előkészítése.
Az állatid'' választói névjegyzékről szóló 

és az 1919. évi december hó 19-én kelt törvény 
minden községben állandó választói névjegyzékek 
összeállítását rendeli el. Ezen választói névjegy
zékeket a helyi választói bizottságok állítják 
össze választási kerületenként. Városunk 4 válasz
tói kerületre osztatott, minden kerületben egy 
helyi választói bizottság működik. Az egyes 
választói kerületek a következők :

I. választói kerület: (Savanyuviz) a kis Ungon 
túli rész. Az. I. helyi választói bizottság székhelye: 
a Drugeth-teri iskola.

II. választói kerület Belvárosi kerület: akis 
és nagy Ung közötti terület. II helyi választói 
bizottság székhelye: a Városháza.

III. választói kerület. Az Ungon túli rész 
az állomás környékéig. A 111. helyi választói 
bizottság székhelye : Kossuth téri iskola.

IV. választói kerület. Az állomás környéke, 
Bolotina stb. A IV. választói bizottság székhelye: 
Kossutli-téri iskoái.

A választók összeírása a helyi összeíró 
bizottságok mjá:i lakóhelyükön hivatalból tör
teink az ezzel megbízott összeíró biztosok utján. 
Az összeírás f évi január 12-én veszi kezdetét 
és 3 napon át tar,. Az összeírásnál a háztulaj
donos házfelügyelő segédkezni és a kért felvi
lágosításokat megadni tartozik.

Az állandó választói névjegyzékekbe nemre 
való tekintet nélkül felveendő a cseh-szlovák 
köztársaság mindazon állampolgára, aki 1920. 
évi január hó 15-én életének 21. életévét betöl
tötte. 1919 évi október hó 15. napjától kezdö- 
döleg itt lakik és aki a törvény 3-ik szakasza 
szerint kifejezetten kizárva nincsen.

A katonai szolgálatban, hadimtinkában, avagy 
fogságban eltöltött idő nem szakítja meg a 
taitózkodást.

A névjegyzékből ki vannak zárva : 1. azok, 
akik jogérvényesen bírói határozattal a saját 
vagyonuk feletti szabad rendelkezési jogtól meg
fosztanak, 2. akik ellen csőd eljárás van folya
matban, 3. akik oly bűntett miatt Ítéltettek el, 
mely az érvényben lévő határozmányok szerint a 
községi választói jog elvesztését vonja maga után. 
Az uzsoráról szóló 1914. évi október hó 13-án 
kelt osztrák rendelet szerinti vétségek eseteiben

már az első izbeni elítéléssel megszűnik a vá
lasztói jog, 4. azok, akik kényszermunka helye
ken vannak. (Tői vény 3. §-a.)

Azok, akik az összeírás alkalmával bármily 
okból kimaradtak, a lakóhelyükön foganatosított 
összeírást követő napon az illetékes helyi válasz
tói bizottsághoz forduljanak okmányaikkal, jogaik 
érvényesítése céljából. Ha ezt elmulasztják, csak 
az összeállított névjegyzéknek kitétele után él
hetnek felszólamlással. Az összeállított névjegy
zékek 1920. évi január 15-én fognak kitétetni és 
nyolc napig kitéve maradnak.

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy a személy
azonosságot, az életkort, az állampolgárságot, 
illetve községi illetőséget és a három havi 
ittlakást igazoló okmányai, jogainak érvényesítése 
céljából kéznél tartsa.

Az összeiró-biztosok a kétes illetöségiieket 
is felveszik az előmunkálati jegyzékbe, úgy hogy 
valakinek a helyszínen a jegyzékbe való beírása 
nem jelenti azt, hogy ö a szavazók közzé fel is 
vétetett, mer, a jegyzékbe való végleges felvétel 
tárgyában az üsszeiró-bizottságok döntenek. 
Ezen bizottságok a hétfői országos vásárra való 
tekintettel csak hétfő délután 2 órakor kezdik 
meg működésűket

Az összeíró-bizottság tagjai ez utón hivat
nak fel, hogy a jelzett időben és helyen feltét
lenül jelenjenek meg.

A meghiúsult kommuista-puccs
Már a múlt szám link bán röviden megírt tik, 

hogy Budapesten nagyarányú kommunista-össze
esküvésnek jöttek nyomára. Most részletesen be
számolhatunk arról a csakugyan nagyarányú és 
messzeágazó összeesküvésről, melynek végrehaj
tása a karácsonyi ünnepekre készüli.

Megállapították, hogy négy kommunista ér
kezett Bécsböl a fővárosba azzal a céllal, hogy 
a fővezér, eltegyék láb alól. Az elvetemedett or
gyilkosok egyike, elfogták és az töredelmes be
ismerő vallomást tett.

A terv az voit, hogy a csatornahálózat fel
használásával aláaknázzák és levegőbe röpítik a 
fövezérséget, a miniszterelnökséget, az Opera
házat és a Mátyás-templomot és az igy támadt 
zavarban kikiáltják a proletárdiktatúrát. Amikor 
a letartóztatottakat megkérdezték, hogy miért 
akarták a szinház pusztulását, azt felelték, hogy 
a barzsoák elpusztításával a megfélemlítés és a 
további akciók érdekében tökéletes lett volna. 
Arra az esetre, ha ez nem sikerül, a fővezér és 
a kormány tagjai ellen külön merényletet tervez
tek. Ki voltak már szemelve azok is, akik a 
merénylete, végrehajtották volna. A fővezért ut
cán pisztollyá/ vagy tőrrel okulták meggyi. kölni, 
vagy egy alkalmas pillanatban hozzáférközni és 
mérgezett tűvel megsebezni, mellyel egy gyenge 
sziuás elég lett volna, h gy biztos halált idézzen 
vlo. Az a tü a méreggel együtt, mint bűnjel, a 
katonai hatóság kezében van.

Egy másik terv az volt, hogy erre a célra 
kiszemelt, az. élettel leszámolt ember a megvesz
tegetett alkalmazottak segítségével befurakodik a 
miniszterelnökségre és a minisztertanács tagjai 
közé kézigránátokat dob.

Ugyanakkor történ, volna Klein (Korvin) 
Ottó megszök telese, illetőleg kiszabadítása az. 
ügyészség fogházából A megszök,etésre megtör
tén, a kísérlet, de az meghiusult.

A vizsgálat még nincs befejezve, de máris 
világos a sok terhelő bizonyiték szerint, hogy 
az összeesküvés a nagy számmai bujkáló és 
szeivezkedö kommunisták boszorkány konyhájá
ról került ki és az összeesküvés szálai a buda
pesti szociáldemokrata pártba is elvezetnek. A 
vizsgálat, tekintettel a szociáldemokrata párttal 
való kontaktusra, különös szigorúsággal folyik 
Ebből kifolyólag házkutatást tartottak a Népszava 
szerkesztőségében és a szociáldemokrata párt 
helyiségeiben, ahol több írási lefoglaltak, egye
bek között a Becsben tartózkodó Garaminak egy 
levelét is.

A nyomozás során letartóztattak oly neves 
kommunista szociálistákat, akiknek szereplése ez 
összeesküvéssel kapcsolatban meglepetésszerűen 
fog hatni.

A gyo rs irá s i tan fo lyam  az egyesített 
magyar gyorsírásból megkezdődött, az órák a 
Drugeth-téri népiskolában tartatnak hétfőn és 
csütörtökön d. u. 2 4-ig. Jelentkezéseket jan.
15-ig még elfogad Székely könyvkereskedő.

ÚJDONSÁGOK.

Személyi hír. Bonío Vlauimir főkapi
tány kétheti szabadságáról visszatért és átvette 
hivatalának vezetését.

A gimnázim uj igazgatója. Gagatkó 
a gimnázium ideiglenes igazg. elfoglaltságára való 
tekintettel az igazgatásról lemondott, helyére M id
iik Emil ruszin tanárt nevezték ki. Gagatkó to 
vábbra is az orosz nyelv is irodalom tanára 
marad.

Uj zsupán Munkácson. A Ruszkája 
Zemlya szerint dr. Szlávik Emil munkácsi zsupán 
távozik. Helyére Hrabár leikész kerül.

Jegyzői tanfolyam városunkban. 
Március 1-én ruszin nyelvű jegyzői tanfolyam 
nyílik 60 tanuló részére.

— Jótékonyság. A kér. népkonyha javára 
Berger Kálmánná lapunk inján 100 K-át adomá
nyozott.

Vasúti igazgatóság városunkban.
A posta-igazgatóság mintájára a ruszin autonóm 
terület vasut-igazgatóságot kap, aminek megszer
vezése a közel jüvö program in ja.

Segély a lelkészeknek. A ruszin d i
rektórium határozata folytán a lelkészek a jövő
ben ugyanabban az államsegélyben fognak ré
szesülni, mint Szlovenszkóban.

H iva ta los ünnepek. A ruszin direk
tórium a görög katholikus ünnepeket hivatalos 
ünnepnapoknak nyilvánítóba.

A magyar kálvin isták politikai szö
vetséget alakitottak részint a kálvinisták érde
keinek megóvása végett, részint pedig azért, 
hogy az egészséges keresztény blokk teljes 
legyen

Pardon. . . A helybeli zsidóifjuság szom
bat este zártkörű táncmulatságot rendezett, melyen 
a kibocsátott meghivó szerin, „estélyi ruha kö
telező" és a mulatságot a „helybeli ifjúság" (?) 
rendezi. Utólagos helyreigazító nyilatkozat szerint 
az ,,estélyi ruha kötelező" kifejezésből a nem 
„szócska" kimaradt. Más oldalról kapott értesülé
sünk szerint, a „helybeli ifjúság" kifejezés is a 
fentebbi bővített értelmében való kiigazításra 
szorul. Véleményünk szerint — pedig — még a 
szavakkal való zsonglörösködéssel sem lehet a 
forma és a lén eg közötti ilyen nagyarányú 
különbségeket eltakarni. . Igen vagy nem?

A gö rög  kath . óév-estén, f. hó 13-án 
d. u. 6 órakor a helybeli püspöki székesegy
házban hálaadó isteni lisztelet lesz szent beszéd
del. A szertartást Gebe Péter kanonok fogja vé
gezni. a szent beszédet pedig magyar nyelven 
Román József lógimn tanár mondja.

Meg erősítés 7'a/iv Ábris ungi főespe
res a szatmári püspök által reá bizott főintézke
dési jogánál fogva Tóth Ilonkát, a remetevas- 
gyári róni. kath. iskolához megválasztott tanító
nőt megerősítette.

— A sz lovenszkó i kér. szoc ia lis tá k  jan. 
10-ére tervezett k nigresszusát elhalasztó,ák, mert 
Szlovenszkó területéről ugyanekkor nagy küldött
ség indul Prágába Hlinkának a kiszabadítására.

t aniigyi értesítés. A gör. katli. tanitó- 
nöképzö-intézel, elemi és polgári leányiskola 
tanulóit az igazgató Ság ez utón is értesíti, hogy 
az előadások január 21-én, szerdán reggel 8
orakor fognak folytatólagosan kezdődni.

A G yin iesi V adv irá g  első előadása
tegnap este volt a városi színházban Az elő
adásra még visszatérünk, itt csak annyit jegy
zőnk meg, hogy a kath. Legényegylet műkedve
lői zsúfolt ház előtt játszottak es az este nagy 
jövedelmet hozott a jótékonycélra. Ebből az egy 
estéből is legalább 20)0 K-t fog tudni átadni 
az Egylet Tohy Ábris föesperes kezéhez, hogy 
abból a szűkölködő családokon segítsen. Re
méli a rendezőség, hogy a jótékonycélra való 
tekintettel is holnap, hétfőn is meg lesz ugyan 
az a nagy érdeklődés. Jegyek Hannel Antal üz
letében, illetve este a pénztárnál válthatók. Az 
előadás 7 órakor kezdődik.

— A nye lvké rdés rendezése Srobár 
miniszter rendelete értelmében az összes rende
letekhez és körözvényekhez, melyek a Bratisz- 
lava-, Komárom- Győr-, Esztergom-, Hont- 
Nógrád-, Gömörkishon,-, Abaujtorna- és Ung- 
,'átmegyek zsupánjaihoz vannak intézve, azok 
magyar fordítása egyidejűleg csatolandó.

ÖN MÉG \E M  TUDJA? Már megnyílt
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— Petróleumjegyeket oszt ki az élelme
zési hivatal január 12-töl kezdve a lakosság ré
szére. Figyelmeztetik a közönség, hogy akinek a 
lakásába villanyvilágítás van, petróleumra igényt 
nem tarthat. Mindenkinek a háztulajdonossal kell 
igazoltatni, hogy villanyvilágítása nincs, csak úgy 
kaphatja meg a petróleumjegyet. Ha a hivatal 
tudomására jut, hogy valaki, akinek villanyvilá
gítása van és a jegyet akár akarattal, akár téve
désből kiváltja, a rendőrség fogja szigorúan meg
büntetni. mert ezáltal csak a világítás nélkül levő 
lakosok lesznek megrövidítve.

— Podkarpatszki Bank Podkarpatska 
Rus lakosai javára Volosin Ágoston és társai 5 
millió K. alaptőkével és fenti címmel egy olyan 
pénzintézetet nyitanak. amely a nép közé a ke
reseti alkalmakat beviszi, a nép munkavágyát 
felkölti, munkabírását fokozza, mindezzel va- 
gyonosodását előmozdítja és rá nézve a po liti
kai és kulturális önálóságot az anyagi független
séggel s gazdagodással értékessé teszi. Program- 
inuk a következő: A népet hosszú tartalmú és 
olcsó hitel által hozzá akarják juttatni a boldo
gulása legfontosabbikához, a termelöföldhöz s a 
birtok berendezéséhez szükséges eszközökhöz. 
Szervezni kívánják az élelmi és mindenféle hasz
nálatai cikkek forgalmát, hogy a nép azokat a 
legolcsóbb forrásból az uzsora haszonra dolgozó 
és ezzel drágító közvetítők kizárásával kaphassa 
meg. Fel akarják tárni a Kárpátok milliárdokat 
jelentő kincseit és hozzáférhetővé akarjuk tenni 
ezeket a nép számára. E célból azok feldolgo
zására ipartelepeket fognak létesíteni, amelyek 
állandó és jó keresethez fogják juttatni a népet 
Fűrészeken, kőbányákon kivíii létesíteni fognak 
olyan telepeket is, amelyek a ma parlagon he
verő erdei terményeket fogják értékesíteni és fel
dolgozni. A kertészet a gyümölcstermelés elő-; 
mozdítása, mindezek hozama piacának a bizto-| 
sitása, a házi ipar, kosárfonás, faeszközök és. 
edények előállítása, chemiai telepek létesítése/ 
építő anyagok elöálitása és ezek beszerzése szin-í 
tén kiváló gondoskodásuk tárgyát fogja képezni. 
Különösen foglalkozni fog az intézet a banküzlet 
minden ágával. A részvényaláirás zárhatárideje 
1920. évi február hó 28. napja. Az alakuló köz
gyűlés határideje az Ungváron megjelenő Nauka 
cimii lapban fog közzététetni. Külön meghívók 
nem bocsáttatnak ki. Részvényjegyzés eszközöl
hető városunkban az ,.Unio“ -nyonidában, a vi
déken bármely gör. katli. lelkészi hivatalnál vagy 
pedig posta utján részvényenkint 70 kor. be
küldésével.

— A kath . sa jtó  körébő l. Mindaddig, 
mig a Központi Sajtóvállalat R. T. üzleti üsz- 
szeköttetéseit rendezheti és Szlovenszkón fióko
kat állíthat, a lévai titkárság a főközponttól meg
bízást kapott, hogy a Kath. Sajtóhölgybizottság 
szlovenszkói központját alakítsa meg és serkentse 
működésre az eddigi munkatársakat is. A köz
pontot Léván megállakitottuk s egyben örömmel 
közük, hogy január 15-től kezdve, mint havi fo
lyóiratot, megindítják „A Sajtó" cimii lapot is, 
ugyanoly terjedelemmel és tartalommal, mint a 
regi. Előfizetési ár egész évre Ö K. Tömeges 
elárusitás esetében bizományba is rendelhető 
✓ "Utólagos elszámolással) 50 példánytól kezdve 
20 , engedmény. A Sajtóhölgybizottság tagjai 
tagilletményül kapják A sajtót. Jó volna itt is 
megalakítani a Sajtóhölgybizottság helyi piopa- 
gand.'f-csoporiját. A szlovenszkói keresztény ú j
ságok pontos jegyzékét a Sajtó januári száma 
hozni fogja. Terjesszük, árusittassuk azokat.

Magyarországi hirek A magyar béke
delegáció í. hó 5-én indult el Budapestről Neu- 
illybe. Egyelőre csak az a 28 tagból álló cso
port ment el, akiknek kiutazása a legsürgősebb 
volt valamint 7 újságíró és a megfelelő iroda
személyzet, nyomdászok és altisztek. Az állo
másnál Huszár miniszterelnök megható beszéddel 
búcsúzott a küldöttségtől, Apponyi Albert gróf 
is lelket megindító szavakkal válaszolt úgy a 
miniszterelnöknek, mint Raffay Sándor püspök
nek. Papp Zoltán volt magyar képviselő 
Budapesten tragikus körülmények között elhunyt.

Franchet d'Esperey inforniativ jellegű buda
pesti tartózkodása alatt meglátogatta a magyar 
kormány elnökét és tagjait, Horthy fővezért és 
a magyar politikai élet sok számottevő tagját. 
A kormányelnök előtt a magyar békéről is nyi
latkozott, amely szerinte igen kemény lesz, de 
a béke megkötése után Franciaország lojalitást 
fog tanúsítani Magyarország iránt. A béke a 
Károlyi-féle forradalom és a bolsevizmus miatt 
lényegesen rosszabb lesz, mint különben lett 
volna, de ha a magyarok fegyelmezettek lesznek, 
akkor a Keleten mindig vezető szerepet fognak 
játszani és nagy hivatás vár rájuk. Úgy tudják, 
hogy a tábornok budapesti tartózkodása siettetni 
fogja a megszállott területek kiürítését, amelyre 
vonatkozólag a románok valóban uj jegyzéket 
kaptak. — A régi Budapesti Újságírók Egyesülete 
és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége

I
Magyarországi Újságírók Egyesülete címen egye
sült. -  Kh/í Belőné és még 5 volt népbiztos 
felesége és családja Olasz földön kaptak mene
dékhelyet. Már el is mentek Karlsteinból. Az olasz 
szociáldemokraták ahelyett, hogy a Budapesten 
éhhalállal küzdő ártatlan munkás asszonyokat és 
gyermekeket segítenék, az országukból kivetett 
söpredéket ölelik keblükre. Ha Kun Béla nincs, 
a budapesti gyárak ma és dolgoznak s a bu
dapesti munkáscsaládnak meg van a kenyere!

A keresztény szociálista munkások elhatároz
ták, hogy naponta egyórás túlmunkát ajánlanak 
fel ingyen a nemzetnek, mindaddig, inig a nem
zeti vagyonban újra meglesz az egyensúly —
A magyar kormány valutajavitási célból 5000 
vaggon szénát fog kiszállítani Svájcba. — 
Kutkafalvi államtitkár keresztény nemzeti prog 
rammal Ujhelyben lép fel.

A helybeli bolsevisták történetéhez. 
Multheti számunkban hirt adtunk arról, hogy 
derék polgártársunk, Gábor (Jutki.vics) Mózes 
ellen 18 rendbeli gyilkosság miatt elfogató pa
rancsot adott ki a magyar kormány. Most arról 
értesülünk, hogy három Jutkovics állott a tanács- 
kormány szolgálatában, kik az I. nemzetközi 
vörös-ezred megszervezői voltak s az Érdekes 
Újság egyik számában meg is jelent egy fény
kép, mely őket munkában ábrázolja. Ezt a képet 
az ungváiiak közül sokan látták. A legkisebb, 
Jutkovics Gyula orvostanhallgató ellen már a múlt 
év januárjában elfogató parancsot adott ki a 
Károlyi-kormány, de akkor természetesen nem 
találták, különben is négy bejelentett lakása volt 
Budapesten. Gábor Mózes, Steinbrück és egy 
harmadik elvtárs voltak azok, kik a szélzüllött 
vörös-hadsereg dicső maradványával május első 
napjaiban a Tiszáig nyomultak előre s ott vér és 
jajszó hirdette dicső előnyomulásukat a románok 
által meg nem szállt területeken. (Szolnoki vér
fürdő.) Két öccsét gyakran látták ismerősei a 
Körúton grasszálni, mint vörös-katonákat Most 
a három közül egy otthagyván a neki már nem 
nagyon tetsző terepet, most városunkat bo'do- 
gitja szives jelenlétével;itt sok kommunista-agitátor 
és a kom műn alatt jelentős szerepet vitt több 
dicső vörös-fiu is van és hir szerint igen-igen 
jól érzik magukat.

V ilá gh írek . Lord R. Cecil szerint Né
metországot fel kell venni a népszövetségbe, mert 
a világ közbiztonsága ezzel csak nyelhet. 
Bulgáriában bolsevista zavargásoktól félnek. — 
II. Vilmos német császár Peruban akar letele
pedni, ahol farmgazdaságot rendez be. Ame
rika az. európai államoknak nem ;.d több hitelt.

Wilson összehívja a népszövetség ülését — 
Nikita, volt montenegrói királyt szélhüdés érte 
Hir szerint meg is halt. — Take Jonesku kije
lentette, hogy Romániának szövetséget kell kötni 
a szövetséges nagyhatalmakkal, továbbá Lengyel- 
országgal, Csehszlovákiával és Jugoszláviával. 
Nagyromániának Franciaország és Olaszország 
áll legjobban a háta illegett, mert különösen 
Olaszország máris rossz szemmel nézi — Szer
biát. Románia azért nem engedelmeskedett eddig 
sem az ántántnak, mert tudta, hogy a főtanács
ban ez a két erős ország mögötte van és igy 
semmi baja sem lehet. — Hollandia a béketár
gyaláson hir szerint — amellett foglal állást,
hogy ha a békekonferencia minden Magyaror
szággal határos állam kívánságát kielégíti, akkor 
Magyarországon nem lesz politikai nyugalom s 
az ország gazdasági szempontból sem fejthet ki 
olyan működést, amilyen magának az ántántnak 
is érdeke volna.

T ro c z k ijt m e ggy ilko ltá k . A boseviki 
csapatok a Narva fronton több kilométerre 
visszavonultak Troczkij megjelent a veszélybe 
került fronton, hogy megpróbálja helyreállítani a 
rendet. Ez alkalommal heves szemrehányásokat 
lett Borisszov tábornoknak is. A táborifbk szin
tén éles szavakkal felelt, mire Troczkij meg 
parancsolta, hogy Borisszovvot azonnal lőjék 
agy?!:. Mielőtt azonban ezt a parancsot teljesí
tették volna, a tábornok szárnysegéde revorvert 
rántott és Troczkijt három lövéssel megölte.

— A m agyar szocia ldem okra pá rt v á l
sága. A budapesti szociálista part válság előtt 
áll. A párt tagjai tömegesen lépnek át a ke
resztény szociálista pártban. A csepeli töltény- 
gyár, a villamos müvek Gatiz-gyár munkásai 
a postások ésjvasutasok testületileg mondották ki 
a keresztény szociálista párthoz való csatlakozá
sukat. Legutóbb a városi villamos vasút 10.000 
főnyi személyzete jelentette be a csatlakozását.

A . C é l, a z  U j  IS T e m z e d é k  
1915—18. és a T ’  g y á r  K u l t ú r a  
1918,-ilá évfolyamait, esetleg egyes számait 

III e ( / v é t e l  r  n kéréséin. 
Címem a kiadóhivatalban.

___________HATÁRSZÉLI UJSÁO.________ __

Nyematott Földes! Gyula könyvnyomdájában U/horad.

Sportélet köréből.
Az. UAC. kuiesoly.i-szakoszlálya felhívja 

mindazokat, akik korcsolya idényjegyei elője
gyezlek, hogy idényjegyeiket f, hó 15-ig feltét
lenül váltsák ki, mert ellenkező esetben árked
vezményeiket elvesztik. Az idényjegyeket Balázs 
Soma könyvkereskedésében lehet kiváltani.

E. hó 14.-én. szerdán délután fél 5 
órakor választmányi illés az UAC. titkári helyi
ségében. Tekintve a rend.dvttl fontos tárgysoro
zatot, kéri az UAC. elnöksége a tagok pontos 
megjelenését.

• S zvrkeaxtií: ( lA A J t

A. t. s z ő lő s g a z d á k
szives figyelmét felhívjuk, hogy

r é ^ g 'u S í c
MÁR MOST ELŐJEGYEZHETŐ

üzletünkben hatóságilag megállapított árban, =  
május végéig esetleg ÁZONNALI ÁTVÉTELRE.
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L u k o v i c n  Ö d ö n  
személy- és teherfuvarozást

vá lla l helyben és vidéken.

MEGRENDELÉSEK:
Megyeház-tér 5. sz. vagy Ács 
Béla üzletéber, Kishíd-utca.

Olcsón
v á lla lja  b á r m ily e n  ira to k n a k '

í r ó g é p e n  v a ló  le k o p o g ta tá s á t
K á p ta la n -a . 2. sz  a la tt Itoross  
D a n á i. U y y a n ő tt m a y y a r -n é -  
m et fo r d í tá s  is  e á lla lta tik ’.

Szives tudomására adom a nagyérdemű 
közönségnek, hogy férjem, Bernáth M ik lós 
cipészmester aki jelenleg még orosz-fogoly, 
jóhirii

c i p é s z - ü z l e t é t . ,
amely a háború tartama alatt zárva volt, 
megnyitottam. — Az adott körülmények arra 
késztettek, hogy férjem üzletét egy ügyes és 
megbízható üzletvezető felügyelete alatt újból

ü z e m b e  h o z z a m.
Mindennemű lábbeli-munkát maxim ilis 

áron vállalok.
Nagybecsű támogatását kérve, vagyok 

kiváló tiszteiéitől

Bernátli Miklósné,
DOMBALJA-UTCA 1. SZ.

V Á L L A L O K

s z e m é ly -  é s  tc lic i-fu  viis-ozusf
helyben és vidéken, továbbá 
s z á u tn s t  és b o r u n á lá s t
ré s z é r t ,  vagy készpénzéit. 

M e g re n d e lé s e k :
Bercsényi-utca 16. szám alatt, vagy 
Hannel Antal üzletébe Kazinczy-utca.

J u h  ász Im re ,
JÓKAI Ö SSZES MÜVEIT, 

Z O N G O R Á T ,
teljes KÖNYVTÁRAKAT és egyes 

. könyveket legmagasabb áron vesz

BALÁZS könyvkereskedés.




