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SZ IL Á N K O K .
A BÉCSI „EMIGRÁNSOK", vagyis a Buda

pestről odainenekiilt szocialista vezetek Bécsben 
inegalapitotlíik az emigránsok pá lljá l". E szó : 
„emigiáns", kiköltözöl jelent, aki hazafias érzés
ből távozik el hazája földjéről, sírva megy el tőle, 
mert éppen erős hazafias érzése miatt otthon 
halálos veszedelem fenyegetné ö l valaki részéről, 
mint 1848 titán például egy magyar Kossuth 
Lajost a diadalmas osztrákok részéről. Lássuk 
csak, a bécsi emigránsok valóban hazafias ér
zésük miall voltak-e kénytelenek elmenekülni on
nan, arról a földről, amelyet addig hazájuknak 
mondottak? Valóban emigránsok ők? Mi azt 
mondjuk, hogy emigránsok, kivándorlók, de nem 
most, réges-régen Kivándoroltak ők már a ma- 
gyu r nemzeti életközösségből. Kivándorlók ezek 
a Bnchinger Manók, Kondor Bernátok, régen 
kivándoroltak ök már a palesztinai őshazából, 
az önálló nemzeti életből, a szerves történeti 
életrendből, a csalás szándékával magukra felvett 
keresztény kultúrából, bolyongók, örök nomádok, 
örök bolygo zsidók ök, akik mint veszedel
mes gáz-övvel körülvett ölök bolygók — járják 
utjokat s veszélyeztetik a történeti világiiiben el
helyezett történeti népeket! Tudomásul vesszük, 
hogy a törtciietnélküli, uemzetuélkiili Bucliiugerek 
nyíltan beismerték, hogy bolygók, de csak mint 
bolygó zsidókat és nem mint bolygó magyarokat 
ismerjük el őket. Ha tudnók, hogy csak egy por- 
cikáuk is közös ővelük: szégyenünkben még itt 
is a föld alá sülyednéuk.

*
KÉT KOLUMNÁBAN, pártul zainosan és sor

ban egymás után lessék elképzelni az egyik szlo- 
veuszkói város szociáldemokraia munkásegyetem 
előadóinak, valamint egy szintén közeli város 
volt vörös uralkodóinak következő névsorát! 
Első kolumna, a presovai szociáldemokrata niun- 
kásegyetem előadói: Schwartz Vilmos, Elirlik 
János, Schindler Aurél, dr. Éger József, dr. 
Austerlitz Tivadar, Stark Zsigmond, Máca János, 
dr. Vécsei Zoltán. Második kolumna, vagyis a 
beregszászi vörös direktórium tagjai: dr. Simon 
Mózes ügyvéd, mint elnök, Dansinger N. nyom
dász, mint a törvényszék elnöke, Orosz elvárs, 
bádogos, mint rendőrkapitány, a kisebbik Dansin
ger, mint járási főszolgabíró, Elmarni elvtárs, 
mint a pénzügyekkel megbízott fötag, dr.Garaif?) 
mint propaganda (Övezető, László (?), mint élel
mezési diktátor, dr. Bodor (Buscli) Károly, mint 
förequiráló, végül dr. Mócár, mint tanügyi po li
tikai (?) megbizott Megjegyezzük, hogy az első 
kolumnában kettő, a másodikban egy név ke
resztényt takar, de a többi minit olyan, milyen
nek a b. neve mutatja.

*
A KASSÁN gyülekező Coriolánok szócsöve, 

a Kassai Munkás a ,,fehér terror rémuralmáról", 
a ,,magyar hóhérok garázdálkodásáról" és ,,rabló- 
gyilkosokról" ír. akik ,,pokollá teszik Magyar- 
országot". ,,A keresztény eszme ölelkezik a fehér 
gárdistákkal mondja. A középkori reakció 
ölelkezik a militarizinussal és hősüket, megvál
tójukat Hortliyban látják mindketten, szűz Mária 
lovagjában, kinek csákóján darutoll, egyik ke
zében a kard, másik kezében a kereszt". Azt 
Írja továbbá, hogy a ,,magyar proletárság elsza
kadottjai" undorral fordulnak el egy, a .Jjzép- 
koiba visszasülyedt barbár törzstől, már mint a 
kosicei magyar munkások a magyar nemzettől. 
„Gyűlölettel és undorral fordulnak el Hortliytől 
és társaitól — mondja. „M i felemeljük szavun
kat — hja -  a magyai középkor ellen es a 
dunapaiti Csákok felé odakiáltjuk hangos szóval 
és lázadó indu la il.il: le I lorthyval!“  így beszel 
a „magyar proletárság elszakadottjai" — a kosicei

mini kásság nevében a Kassai Munkás. Ez a lap 
bitorolja azt a nevet, amelyet fölvett, sérti, porig 
gyalázza azt a munkásságot, amelynek nevében 
beszél.

Hol
van Magyarországon a fehér terror? Történt 
gyilkosság, de nem lett-e azonnal mozgósítva az 
egész rendőrség? Nem mondott-e kemény ítéle
tet kormány és fővezér a gyilkosok felett? Itélt-e 
el egyetlen bolsevikit is a magyar biióság csak 
azért, mert kommunistának vallotta magát?
A proletár népbiztosok a szabadság, egyenlőség, 
a testvériség szentséges szavaival ajkukon gyű- 
kolták le politikai ellenfeleiket: a magyar bíró
ság közönséges gyilkosokat adott lióhérkézre. A 
megkínzott magyar polgári társadalom békét akar 
és megbocsátást h irdet: hóhérainak leikéből pedig 
a gyűlölet ordít.Levetek a magyarsághoz.

ti.
A szocialista magyar munkássághoz.

Testvéreim ! Ti egy jobb sorsért, a javak 
arányosabb elosztásáért, a munka és az élvezet 
közötti, arány helyesbbitéseért, a művelődés 
kincseinek nagyobb mértékű elterjesztéséért, egy 
általános boldogságot Ígérő világrendért e eked- 
tek és senki sem mondhatja, hogy ebben nem 
kötelessége támogatni ti eket. Szent meggyőző
désünk nekünk is. hogy mindenkinek, aki becsű 
letesen teljesiti kötelesség- u t, joga van arra, hogy 
pihenjen is, hogy szórakozzék is. hogy ruhával, 
egészséges táplálkozzás: ói kielégíthesse testi 
szükségleteit, felnevelje gyermekeit, felnevelje 
pedig annélkiil, hogy azokat is kenyérkeresetre 
kellene szorítania, mielőtt testük a nehéz mun
kára megérett volna. Valljuk, hagy munkában 
eltöltött élet után mindenkinek joga van öreg
ségére a gondmentes pihenésre. Egyenlőknek 
kell lenünk, hiszen mindn dán emberek, testvé
rek vagyunk, szabadoknak kell lennünk, mert 
csak a szabadságban alakulhatnak ki erkölcsileg 
tiszteletre méltó, hazugság,, képmutat is, fondor- 
kodás, gyűlölet és bosszúvágy nélküli egész 
emberek.

Nem csak elismerjük minden dolgozó emoer 
jogát az anyagi jóléthez, nem csak elismerjük 
minden ember jogát az emberi egyenlőséghez, 
nem csak elismerjük, hogy szabadságban rejlik 
a nagyság titka: de tovább megyünk és azt 
mondjuk: e javakat, ezekei az anyagi szükség
leteket nemcsak meg kell szerezni, lianenr bizto
sítani is kell, biztosítani pedig egy olyan kultú
rával, amely az ember egész kompleksumát te
kintetbe veszi. Az ember kellős valója, a testi és 
a szellemi való azt kívánja, hogy a megszerzett 
tistiekei, anyagiakat a szellemiekkel tegyük 
széppé, jóvá és ezekkel biztosítsuk magunknak 
nemcsak mára, nemcsak holnapra, de hosszú 
időkre. Nem az élet maga, csak bizonyos f íjt.iju 
élet — az élet, nem akármilyen öröm, csak b i
zonyt.s fajtáju öröm — az. ".töm. És nem minden 
gazdasági előny, csak a kellőkép biztosított 
gazdasági előny az előny.

Testvéreim! Kétféle szociális irány küzd 
most a munkásság, de nemcsak a mun kásság, 
hanem minden ember jóvoltáért, az uj elet társa
dalmi rendjéért. Az egyik a szociáldemokratizmus, 
a másik a keresztény szociális eszme.

A két irányzat elfogulatlan, tisztán tudo
mányos taglalása arról győz meg minket, hogy
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nem hiába tette magáévá egyszerre Olasz, Spa
nyol, Francia, Magyarország sőt Némotország is 
a kettő közül az utóbbit; a szociáldemokratiz- 
niusból a magában véve helyes tételeket rontják 
ugyanannak a szociáldemokratizmusnak egyéb 
túlzó, végletes és téves tételei, föképen abban a 
magyarázatban, amint a másfaju vezetők 
azokat saját és fajuk javára feltárják. Lehet ott 
egyenlőségről beszélni, ahol a fizikai munkások 
kizárólagos osztályuralmáról beszélnek ? Mi 
marad ott meg a szabadságból, ahol az állami 
beavatkozás az étet minden mozzanatára ki
terjed ? A szociáldemokrácia kétségtelen
szolgálatokat tett a munkások eddigi szervezé
sével. anyagi életérdekeik emelésével, sok igaz
ságtalanság megszüntetésével, bizonyos irányú 
felvilágosításaival, de az emberiség kizárólagos, 
végleges vezetését nem lehet reá bízni, mert 
nincsen benne szellemi és erkölcsi biztosíték, 
hogy a szerzett vagy a szerzendö előnyöket 
meg is fogja tudni tartani. A szociáldemokráciát 
mulhatlanul lielyesbbiteni kell és nektek, niagyar 
munkások, nem sokat kell magyarázni, hbgy ezt 
a helyesbbitést a keresztény szocializmusban talál
hatjuk meg abban a szocializmusban, amely a 
krisztusi demokrácia egyenlőségét és szabadságát 
csziály u.idommal és mindenre kiterjedő állatni 
beavatkozással meg nem semmisiti, a kis ember 
védelmét, az anyagi javak méltányos felosztását, 
a munka és élvezet közötti arány megjavítását, 
a művelődés kincseinek mennél szélesebb terü
leteken való elterjesztését, az állami és nemzet
közi igazságosságot megköveteli, de az egyéni 
kezdeményezés és szorgalom gyümölcsét és 
örömét nem hajlandó elvonni a munkástól, a 
röghöz lwzó embert pedig egy tündöklő trans- 
cendeus ideál segítségével az erkölcsi felelőség 
tud..fába •'■s igy a. tökéletesség magaslatai felé 
igyekszik felvonni.

De csak a szociáldemokrácia küzd igazán 
a mi legnagyobb ellenségünk, vagyis a töke 
ellen — mondjátok.

Valóban, a ti legnagyobb ellenségetek a 
nemzetközi tőke. hanem meggondoltátok-e, hogy 
a nemzetközi töke első sorban a politikai kon
junktúrákat szokta kihasználni arra, hogy még 
jobban megnövekedjék. A politikai konjunktúrák 
pedig akkor állanak elő, hogyha egy állam po
litikai viszonyai visszamaradnak, ha egy kormány 
igazságos kritika, igazságos ellenzék nélkül áll, 
de föképen akkor, hogyha a kormányzat erkölcsi 
elvei gyengék; továbbá: ha az államvezetés 
gyenge ; végül ha a gazdasági érzék vagy telje
sen hiányos, vagy pedig ebből a szempontból 
valamelyes tájékozatlanság és tudatlanság ural
kodik. Ezek az állkpotok a nemzetközi tokének 
olyan vagyonszerzési lehetőségeket nyitnak, hogy 
föltétlenül be áll a termelők és fogyasztók nagy 
kihasználása. Azért, munkástestvérek, a töke ellen 
való olyan küzdelmetek, amelyben nincs meg a 
szükséges átmenet, hanem forradalmi zavar, az 
ilyen küzdelem könyén eredményezheti éppen az 
ellenkezőjét annak, amit elérni akartok. A kér. 
szociális eszme bizonyos értelemben konserva- 
tivi zmust árul el, mert arra föltétien szükség van, 
hogy a cél bizton elérhető legyen. A kei. szoci
alizmus azért ellenzéke a szociáldemokráciának, 
hogy annak uralmi hóbortja olyat ne eredmé
nyezzen, amit később maga is megbánna

Avagy nem látjátok-e most sok állam éle
tében, ahol pedig szociáldemokrata kormányzat 
uralkodik, hogy egyesek egyik napról a másikra 
meggazdagodnak, hogy az. eddigi 70000 m illi
omos száma egyre jobban felszökik és ha vala
hol zavart kell csinálni, hát a nemzetközi töke 
támogatja a zavar előidézését, mert neki minél 
nagyobb a zavar, annál több a haszna!?

Vigyázzatok, munkástestvéieim, nem az, 
aki mondja nektek: „Barátom, barátom!" nem 
az a ti jóakarótok, nem az, aki választást nem
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enged, aki ellenkező véleményt el nem tíir, hanem 
aki megértő, igaz és őszinte.

A küszöbön álló politikai választások alkal
mából meg ne feledkezzetek majd arról, amit 
a politikai konjunktúrákat kihasználó és minden 
zavart evégböl csináló nemzetközi tökéről nektek 
őszintén niegmondtunk!

ipA magyarok soha sem tudtak választani: 
Magyar szociálista munkások, nektek meg kell 
tanulnotok ezt a tudományt: és akkor ti lehettek 
a sorsotok legjobb intézői.

Ne féljetek a keresztény szociális eszmétől. 
Ez nem akar uralkodni rajtatok Nem ad nektek 
idegen munkás-vezetőket. Tudni fogjátok, kikkel 
vagytok együtt. Nem dobhatnak át benneteket 
máról-holnapra a másik végletbe. Lelketeket, 
eszeteket a kér. szociálizmus nem inételyezi meg, 
nem köti gúzsba és nem visz benneteket tün
tetni harcolni olyan eszmékért, amelyek egy 
nappal előbb még eszetekben sem voltak, két 
nap múlva pedig szégyenetekké válnak. Magyar 
munkás testvéreim, védjétek meg érdekeiteket a 
keresztény szociális eszme táborában !

A szabadkőm űvesek
és a bolsevizmus.

Nemrég hallottunk arról a kecskeméti hatá
rozatról, amely az egész vonalon a szabad
kőművesek megfékezését sürgeti és követeli, azok
nak a közhivatalokból, tehát a kormányokból 
való kizárását is. Hogy ezt a határozatot nem 
elsietve, nem alap nélkül hozták, hogy a szabad
kőművesség bűnös volt a bolsevizmusnak és a 
vele járó nyomorúságoknak felidézésében, azt az 
alábbi feljegyzések is kétségtelenül bebizonyítják.

A szabadkőművesség magában véve is egy 
önző célok szolgálatára alapozott világszövetség, 
de nélkülözött az mindenféle hazafias vonást 
különösen Magyarországon, ahol a szövetség 
zömét tudvalevőleg a nemzetközi zsidó faj alkotta. 
Mindössze két egészen kis páholy akadt Magyar- 
országon, ahol a hazafias érzést nem akarták 
k,irtani a tagok sorából, ezek közül az egyik a 
Ne.” 'v ii Páholy, a másik pedig a Hungária 
páholy. Mikor e két páholy a többinek úgyneve
zett radikális és nemzetbontó irányzatát látta, a 
Hungária páholy körlevélben fordult azokhoz, 
kérve őket, hogy „a nemzeti irány szemmeltar- 
tasával dolgozzanak" Jött is a válasz a hivatalos 
szabadkőműves lapban, hogy sajnálják, de a 
Hungária e nézetével egyedül áll a „magyar" 
szabadkőművességben.

Az igazi „magyar" szabadkőművesek nyíltan 
szembeszálltak a nemzeti iránnyal, küzdöttek 
ellene — egészen a bolsevizmusig, amelynek 
létrejötte nem. kevésbbé az ő érdemük, mint a 
félrevezetett munkástömegé s a börtönökből k i
szabadított gonosz fegyenceké. Lássuk csak, hogy 
készítették elő a bolsevizmust és mennyire az ő 
álmaiknak megvalósulása volt a Szamuelli 131 
napos rémuralma?!

'■ Purjesz Lajos a „Világ" cimii szabadkőműves 
lap szerkesztője 19:0-ben a szabadkőműves nagy
gyűlésen mondott beszédében kijelentette, hogy 
„a szabadkőművességet harcba kell vinni, ki kell 
vinni a nyilt utcára . . ., ahol a néppel, r/z 
éves hagyományokkal s a nemzeti gőggel össze- 
iitözik". Somogyi (Steiner) Béla a „Népszava" 
volt szerkesztője szintén több Ízben emelt szót 
„az embergyilkoló liazafiság ideológiája" ellen. 
De a legsúlyosabbak jakubovics (Jászi) Ozsiás 
(Oszkár) főmester nyilatkozatai Ez a nagy ur 
1911. február 3-iki székfoglalójában kijelentette, 
hogy az ö szövetségüknek mindinkább el kell 
fordulnia mindentől, ami nemzeti, az ő határaik 
túl nyúlnak bármely „hazának" nevezett földrajzi 
területen, az ószövetségük „mindinkább az emberi 
haladás internacionáléja kell, hogy legyen". így 
jutó'.! a magyar szabadkőművesség oda, hogy a 
„V ilág" 1910 dec, 10-iki számában a szabad
kőműves lélekből fakadt igazság gyanánt már 
ezeket Írja: „A  forszírozott magvar nyelvtanítás
nak és himnnszénekeltetésnek csak egy eredménye 
lehet: a zsenge gyermekkor szisztematikus el
hat i fása" .

Íme: ezekben volt előkészítve a magyar 
bolsevizmus oltógalya. A magyar szabadkőmű
vesek gondolkozása valósult meg abban, amikor 
a bolseviki vörös haramiák elindultak és gyil
koltak a hyninusz éneklése miatt. Purjeszék alapoz
ták meg a Szamuelliék cselekedeteit — valljuk 
meg a régi magyar kormányok segítségével. Mert 
a magyar kormányoknak hallaniok kellett volna 
Jakubovics (Jászi) Ozsiás (Oszkár) főmester test
vérnek ama bizonyos székfoglalón történt törté
nelmi nevezetességű kijelentését, hogy „a mező
ben destruktív politika mellett igyekezniük kell a 
szabadkőműveseknek Magyarországon az agrár- 
fendalizmust megbuktatni és ennek helyébe az uj 
rend képét megalkotni". Eszerint a kőművesek 
már 1911-ben bejelentették azt a rombolást, amit

a vörös haramiák megvalósítottak. Ök jelentették 
be, Szamuelli csinálta meg a magyar parasztot 
meg sem kérdezve a „parasztdemokráciát", 
Szamuelli csak azzal tett a kijelölt munkánál 
többet,' hogy amidőn a magyar parasztság a 
Duna—Tisza közén ellenszegült, akkor erőszakkal 
is fenn akarta tartani a Jakubovics Ozsiás által 
előre megrajzolt uj rendet és csupán Dunapatajon 
90 renitens parasztot, másutt 60-at, ismét másutt 
két-három tucatot akasztatott fel.

Más pontokon is bebizonyítható még, hogy 
a magyar (?) szabadkőművesség előkészítő fő- 
bűnöse a magyar (?) bolsevizmusnak. Ilyen pon
tok: a történelemtanítás és a valláslanitás ellen 
való legerősebb küzdelmük legalább egy évtize
den át.

A régi magyar állam legerősebb támasza 
volt a történeti múltra való visszatekintés és ez 
utón a hazafiasság ébrentartása. Purjeszék ez 
ellen mindenkor éles harcot folytattak. A Hymnus 
mellett a történelem tanítása volt mindig a nagy 
szálka szemükben. Nagy hangot adott ennek 
ugyancsak Jakubovics Ozsiás főniester-testvér 
eléggé nem idézhető dicső székfoglalójában. Olyan 
történelme, követel abban, amely „a modern 
szociológiai tudás fáklyájával rávilágítana a 
kathedrai bornirtság és szellemi lakájság ama 
sötét vadonjára, melyet magyar történetírásnak 
nevezünk".

A vörös banditák ebben isjesak tanítványai 
voltak Ozsiás mesternek és a „magyar" szabad
kőműveseknek, amikor az iskolából nemcsak a 
vallást küszöbölték ki, de a történelmet cs a 
magyar nyelvet is, hogy a hymnuséneklés valahogy 
cl ne butítsa szisztematikusan a gyermekeket. 
(Az internacionále ellenkezőleg annyira megéle- 
sitette eszüket, hogy soha annyi rabló, tolvaj és 
bűnöző gyermek nem volt Magyarországon, min, 
az internacionále dicső korszakában!)

A vörös uralomból a szomorú tanúságon 
kívül csak mérhetetlen kár és megrontás szár
mazott, de a tanúság legalább kétségtelen, abban 
az irányban is, hogy az a nemzetellenes, haza
ellenes és vallásellenes maffia, amit szabad
kőművességnek hívnak, valóban előkészítője volt 
a tökéletes felfordulásnak és tudatosan akarva 
tették mindazt, amit tettek Bebizonyosodott ez 
a Somogyi (Steiner) Bélának a diktatúra alatt 
Írásban megjelent azon dicsekvésével is, hogy ö 
sem falusi tanító korában, sem később fővárosi 
tanar korában egyebet nem tanított, egyebet nem 
tett, csak azt amit a nyilatkozat idejében : szocializ
must, vagyis bolsevizmust.

Ki nei tartaná megindokoltunk a kecskeméti 
határozatot? . . .  Ki ne tiltakoznék ellene, hogy 
valaha még egyszer ilyen gonosztevők vezes
senek egy országot vagy tanítsák annak jövő 
reményeit ?!

Annál vakmerőbbnek tartjuk azt a hihetet
lennek látszó hirt, hogy a Magyarországból 
Bécsbe menekül, bolseviki aliter szabadkőműves 
tanárok a Cseh-szlovák köztársaság területen 
engedélyezett magyar iskolákban akarnak alkal 
mazás, kapni. Ha ilyen véletlenségből megesnék 
mert hiszen a cseh szlovák állam nem ismerhet 

mindenkit) a szülök gondja lesz, hogy idejében 
jelentést tegyenek. Cikkünk megírásának külön
ben ez volt egyik célja.

M asaryk elnök
7(1. születése napja.

Masaryk elnök születése napjának dátumát 
most egy éve itt ininálnnk úgyszólván még csak 
a városunkat megszálló hadsereg tudta. Civil h i
vatalok még alig működtek, akik már meg
érkeztek, mint a zsupán és néhány hivatalnoka, 
azok a berendezkedés gondjaival voltak elfog
lalva, ami, nagyon jól emlékezhetik rá mindenki, 
igen nehezen ment, mert az itteni lakosság és 
hivatali körök a jan. 2-án bejött csehszlovák lé
gionáriusokban csak az eutent megszálló seregéi, 
az őket követő egy-két hivatalnokban pedig 
ugyancsak nem egy uj állam ide érkezeit expo
nenseit látták. A Ruszka-krajnai komplikációkról 
akkor még kevés ember tudott, és aki tudott 
sem akarta hinni, amit tud. Ilyen körülmények 
között a köztársaság elnökének most egy évi 
sztlletésenapja alkalmából a katonaságnak e napot 
megelőző estén való felvonulásán kiviil a lakos
ság egyebet sem látott. Azóta a város képe egé
szen megváltozott. A Ruszka-krajnai (azóta Pod- 
karpatska Russ) csatlakozás következtebe itt 
állították föl az óriási hivatalnoki karral működő 
kormányzóságot. Ezzel együtt sok katonai- és 
polgári hatóság került még a városba, amely 
természetesen csehszlovák tisztviselői karral ren
delkezik. Megnyíltak az orosz és a szlovák isko
lák ; az. uj helyzet újjá telte a tanfelügyelőségek 
személyzeteit, megváltoztatta a járásbíróság, a 
szolgabiróság, a rendőrkapitányság, sőt a rend
őrlegénység képét is. Átfestenék a cimláblákat.

Az iskolákban, a magyar tannyelvűnek maradt 
elemi iskolákban is, kezdetét vette a szlovák, 
illetve az orosz nyelvek tanítása. A Sokol egye
sület működése, a nyelvi kurzusok, a Prágával 
megindult kereskedelem stb. sth. a lefolyt év 
al.att nagymértékben idehozta a csehszlovák álla
mot és Masaryk elnök nevét és a csehszlovák 
államért kifejteti sokoldalú munkásságát meg
testesülésében is megismerte lassankint váro
sunknak és a csehszlovák államnak magyar la
kossága is. Az itteni csehszlovák áilamltivatal- 
nokok, katonák már csak nagy számuknál fogva 
is nagy ünnepségeket rendezhetnek és rendeznek 
most a köztársaság elnökének születés napjára. 
A magyar lakosság is tudja már, hogy Masaryk 
elnök valóban bámulatos energiával, kitartással 
küzdött meg eszméjének diadaláért, amely eszmé
ben a cseh nép önálló országa állott első helyen.

Pénteken este a Koronán nagy ünnepség 
keretében folyt te a Masaryk elnök 7Ö. születése 
napja alkalmából rendezett első ünnepély Fol- 
preclit az imádságos, munkás és igazságos em
bert magasztalta Masarykban ; Zseltvay Győző 
tanár a ruszin nép felszabadítóját, llrd ina és 
mások az elnököt. Szombaton a gyermekek ren
deztek előadást a színházban.

„Az öntudatos m unkás".
A „Munkás Újság" egyik számában fenti 

eiin alatt a következőket olvashattuk : „A  párt- 
könyv, a szakszervezeti tagság és az elvtárs 
• Inevezés még senkit sem tesz szocialistává. 
Beszédek mondása és meghallgatása, tanácsko
zásokban való részvétel, még nem elegendő szo
ciálista nevelés A munkásnak, ki magát szociális- 
iának nevezi, öntudatra kell legelőször jutn i". - 
Sietünk aláírni ezt a kijelentést, de azonnal 
feltesszük magunkba a kérdést: öntudatos-e tehát 
a helybeli szociáldemokrata munkásság, vagy se?

Öntudatos-e az a munkás — kérdem 
akinek szellemi irányítását és vezetését egy nem 
munkás-ember, egy fiskális sajátította ki, aki 
torkig jólétben, meleg szobában ábrandozza ki 
heti szellemi termékeit, mik között első helyen 
áll, hogy magyarországi zsidóüldözésről, fehér
terrorról, pogromokról beszél csak azért, hogy 
meggyíilöltesse az itteni magyar munkássággal 
ottani testvéreit és elszakítsa az eredet termé
szeti kötelékével együtt azon természetfölötti kö
telékeket is, melyek őket a keresztény hit egy
ségébe kapcsolják. Öntudatos-e az a munkás, 
aki nem veszi észre, hogy a munkásfilléreken 
kiadott „Munkás Újság" a kereszténység eme 
gyengítésével egy időben a zsidó hitsoisosok ér
dekeit támogatja? Mert ha ö munkás újság, mit 
fáj akkor neki. hogy ,.a zsidó főrabbit elfelejtették 
meghívni a magyar nemzetgyűlést megnyitó ün
nepi istentiszteletre?" Ha ő munkás újság és 
nem zsidó lap, miért siránkozik akkor amiatt, 
hogy a galíciai és kommunista zsidókat Hajmás- 
kérre internálják ?

öntudatos-e az a munkás, aki nem látja 
meg, hogy a M Újság csupán a zsidó kereske
dők méregdrága és silány portékáinak reklámi- 
rozó eszköze? A legutóbbi számban pl egy 
keresztényen (Bányai) kívül 16 a zsidó hirdetés. 
(Erieder, Eriedmann, Katz, Braun, Lebovics. Klein, 
Vágó es Éried, Back, Riesenbacli, Sternberger, 
Halmos, Lebovics. Spire, Preusz, Pollacsek, 
Fro jinov its) Öntudatos-e az a munkás, akit 
ennyire lehessen az orránál fogva vezetni? Nem, 
az nem lehet öntudatos munkás.

Azonban, azt hisszük, egyesek fejében mo
toszkáltak már ily kérdések: mi jogon éreznek 
munkásvezetésre hivatást a zsidók, akiknek világ
teremtés óta sós volt a vérük dolgozni, akiket 

mint Dosztojevszky mondja : „évszázado
kon keresztül csupán az a vágy fütött, hogy iz
zadságunkból és vérünkből jóllakjanak" Vagy 
csakugyan van talán valami különös faji tulaj
donságuk, rendeltetésük, rátermettségük, amellyel 
ezt a bűnös, tossz világot megváltsák? Demo- 
kratikusabban gondolkodik talán a zsidó, mint 
más ember? A dr. Rochling Ágost prágai egye
temi tanár fordításában megjelent Talmiul ezeket 
mondja: „Különbség van minden dologban s 
valamint az emberek az állatok felett állanak, 
úgy állanak a zsidók a világ többi népei felett, 
Ti, izraeliták, emberek vagytok, a többi népek 
pedig nem emberek, mert az ö Ielkeik tisztátalan 
szellemektől származnak, Izrael lelkei pedig Isten 
szent szellemétől. Ennélfogva a. zsidó a többi 
nemzetiséget nem ismeri el felebarátjának, mert 
állat irányában nem ismerünk felebaráti szeretetet.
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„Nem fogsz tehát irántuk -  mondja a 
Talmud - - jóakaratot tamisitani. Meg van tiltva 
rajtuk megkönyörülni, mert nem helyes ellensé
geink iránt könyörülelességet tanúsítani. Mindazon
által ravaszoknak kell lenni; azért köszüntsük 
az idegeneket is. akik nem zsidók, hogy magunkat 
velük megkedveltessük és részükről kellemetlen
ségünk ne legyen". Ez a két ezer év előtti tal- 
mudista felfogás. Egy pár száz év előtti rabbi 
is hasonlóképen i r : „A zsidók, miután minden 
nemzet kincse kezükbe kerül, mérhetetlenül meg
gazdagodnak. Akkor minden nép felveszi a zsidó 
vallást, de a keresztények ennek a kegyelemnek 
nem lesznek részesei, hanem ki fogják irtani az 
utolsóig, mert az ördögtől származnak". Ilyen 
demokratikusan gondolkodott régebben a zsidó. 
De folytassuk tovább. Mit mondanak a mai zsidó 
szociológusok? Engels igy szól: Istennel végez
tünk", — „kell, hogy egyszei már alaposan végez
zünk minden pozitív vallással is és megmutassuk 
a szocializmus nevében, hogy a demokrácia nem 
fél az isteni Gondviseléstől!" A zsidó Liebknecht: 
„Nekünk szocialistáknak szent kötelességünk a 
hitet minden eiönk megfeszít ésével kiirtani Az a 
szocialista, aki nem áll- az atheista propaganda 
szolgálatában, nem méltó nevére."

Ilyen tehát a zsidó szociológusok demok
ráciája is.

És ők mégis vezetni akarnak ! Erkölcs nélkül, 
Isten nélkül vezetni! A zsidó népnek semmi szent 
küldetése nincs nnmkásvezérkedésre, forradal
makat csinálni, népeket, világot megváltani, és 
pedig azért nincs erre kiküldetésük elsősorban, 
mert minden országban a legnagyobb jómódban 
és boldogságban élnek igy nem érezhetik szük
séget a szocializmusnak. Másodszor azért sem 
leltet erre hivatásuk, mert a kapitalista rend túl
nyomó többségét ők alkotják, ők a legnagyobb 
elnyomók es kizsákmányolók. Különben is a 
világnak van már Megváltója és van örökös 
vezére, ez pedig Krisztus

Proletár! Ez a szó egyformán keserű minden 
nemzet nyelvén Proletár! E név viselője egy
formán küzködik, szenved a világ bármely részén. 
Már rég kivívták volna jogaikat mindenütt, ha a 
nemzetközi kapitalista zsidóság nem ragadja 
magához a munkásnép vezetésűt. Istenem, mi 
lenne, ha véletlenül törvényt hoznának arról, 
hogy zsidó ne lehessen munkásvezér, ne intéz
hessen munkás szervezési ügyeket!? Mi lenne? 
A válaszfalak leomlanának, az ellentétek meg
szűnnének s a szegény dolgozó munkásnép végre 
valahára egymásra találna ! A testvériség zászlaja 
alatt egyesítenék minden erejüket egy nj, erős, 
hatalmas táborba, s igy könnyen kivívnák jogai
kat. boldogan élnének egymás mellett. Ismétlem 
egy uj szervezkedésre volna szükség, mert a 
szociáldemo uáciát zsidó-mentesen el sem leltet 
képzelni. Hiszen ha zsidómentés volna, akkor 
már nem is szociáldemokrácia, de keresztény 
szocializmus lenne! (zs. b )Ú JD O N S Á G O K .

Kiuevszések. Ilniczky Sándor szentszéki 
jegyzőt az ungvái gör. kálit polgári leányisko
lához hitoktatóul, Popovics Viktor lengyelszáliási 
h. lelkészt- Taru'faluba h. lelkészül, Sztripszkv 
János galambo . lelkész, a s/olyvai espeiesi 
kerület in. esperesévé. Stecz Péter beregbiikkösi 
ktanitót Szélestóra ktanitóul.

Esküvő. Báji Pa táv Katinka ma tartja 
esküvőjét Máriásy Andor a magyar nemzeti had
sereg mérnöki karának századosával a tibai ref. 
temp ó nb in , amelyet özv. báji Patayné építtetett.

L ige thy  Sándor özvegyének és árvái
nak lapunk utján az elmúlt héten a következők 
adakoztak : Egy perecsenyi névtelen 50 K. Nagy- 
mihályi urad. tisztek 100 K, Halász Dezső urad. 
tiszt Nagymihály 50 K, Ungmegyei Noegylet 100 
K, dr. Virányi Sándor 100 K, Miss E. Walker 
• O K, dr. Novák Endre 50 K. Kardos Emil 50 
K, W. Zs. (olvashatatlan) 50 K. G. I. 10 K, 
Boros István körjegyző Havasköz 50 K, Ortutay 
E. és Hrebenyák J. tanítók gyűjtése 117 K. Összesen 
777 K. Múlt heti gyűjtésűnk 1191 K. A H. U. 
eddigi gyűjtése 1968 K.

Gyászhirek. Pazar Zoltán városi köz
kórházi gondnok, ny. honvédszázados a harc
téren szerzett betegségének következtében, liosz- 
szas, kínos szenvedés után f. hó 3-an elhalálozott. 
Legszebb férfi idejében, 40 éves korában távozik

egy jó férj és gondos apa, egy mindenkivel 
szemben figyelmes, előzékeny volt-katonatiszt- 
hivatalnok, aki szabad idejét teljesen családjának 
és könyveinek szentelte. Temetése f. hó 4-én 
ment végbe, s azon a nagyszámú gyászoló ro
konságon kívül igazi részvéttel volt jelen az el
hunyt igen sok tisztelője is.

A/, fanasovszky János csizmadia polgár
társunk f. hó 2-án este, 7 hónapi szenvedés 
után az Úrban csendesen elhunyt.

Kuni István helybeli csizmadia mester múlt 
hó 28 án három heti nehéz betegség után 43 
éves koréban elhunyt. Özvegye és 3 árvája gyá
szolja. Temetése f. hó 1-én volt nagy részvét 
mellett

Schuhnan Jakab magánzó f. hó 4-én éjjel 
86 éves korában meghalt

Pós Alajos emlékezete. Ma egy éve, 
hogy a mindnyájunk által ismert tragikus körül
mények között egy lelkes ujságiró-kollégánk 
vérével öntözte meg a tavaszi melegtől meg
olvadt földet. Sok törszurástól meggyilkolva halt 
meg. A gyilkosság közelebbi körülményeinek és 
a bűnösöknek kidetitése céljából akkor meg
indított hivatalos vizsgalat még nem ért véget. 
Pós Alajos sírján mintha síirgetőleg szólalnának 
meg az évfordulón, könnyes-harmatos fejecs
kéiket elődugva, az első tavaszi fűszálak.

— A rk egyházi énekkar nő-tagjait 
kedden d. ti. 5 órakor próbára kéri a kar vezetője.

Az U. A. C. tenniszszakosztálya a 
febr. 29-ikén tartott gyűlésen megalakult. Szak
osztályvezető : Székely Gy. Levente, helyettes 
szv.: Németh Andor. Pénztáros: Virányi Erzsé
bet. Ellenőr: Karczub Géza. Jegyző: Fekésházy 
Tera. Szertáros : Kretovich Kálmán. Választmányi 
tagok: Kerekes Vera, Papp Ilonka, Kaminszky
László.

— Az „Achduth" cionista egyesület elő
adást rendezett a városi színházban Szinte került 
Szerény Béla egy négyfelvonásos színmüve a 
„Visszatérők". A darab a zsidóság azon részével 
foglalkozik, akik minden gáncs és gúny ellenére 
nyíltan ki merik mondani, hogy ők igenis zsidók 
és fanatikus hittel és reménnyel harcolnak a régi 
zsidó állam visszaállításáért. Az előadás elég jól 
sikerült s a tehetséges szerzőt többször kihívta 
a közönség/

Magyarországi hirek. A magyar nem
zetgyűlés hétfői’ , március 1-én 141 leadott sza
vazatból 131 szavazattal kormányzóvá választotta 
Horthy Miklós fővezért, a magyar nemzeti had
sereg megteremtőjét. Hét szavazat Apponyi 
Albertié esett, egy szavazó lap üres volt, kettő 
megoszlott. A megvászlasztott kormányzó a nép 
örömujongása között ment a Gellért-szállóból az 
országházba, hol a nemzetgyűlés előtt letette az 
esküt. A nép képviselői minden féle ünnepi 
cerimoniák nélkül tették le Horthy kezébe az 
ideiglenes állami főhatalmat. Horthy maga is az 
eskün kiviil még csak egyetlen mondatot mon
dott: Magyarország kormányzói tisztét elfogadom. 
— 4 nagykövetek tanácsa mérsékletre inti Ro
mániát, azoknak a tiszteknek és polgári egyé
neknek ügyében, kiket a románok a megszállott 
területen halálra Ítéllek. A Humanité febr. 
24-iki száma borzalmas adatokat közöl a román 
reakció garázdálkodásáról. A lap szerint a po li
tikai elitéltek száma meghaladja a százezret. A 
haditörvényszékek ezer számra Ítélnek el ártatlan 
eui bei eket. Nem régiben összesen nyolc gyer
meket Ítéltek el összesen 90 esztendei fognáz- 
büntetésre. Incule, és Cingarcanu miniszterek k i
jelentették a parlamentben, hogy büszkék azokra 
az eseményekre. A magyar foglyok ezer számra 
pusztulnak el hóban es fagyban. Parisból 
érkezett hivatalos jelentések szerint a m agyar- 
román határ még nincs megállapítva. 4 
Newyork Herold korholja a békeértekezletet azért, 
hogy oly lassan adja meg válaszát a magyar 
ellenjavaslatra — Lord Newton az angol parla
mentben védelmére kelt Magyarországnak. El
mondta, hogy a románok olyan területeket is 
megszálltak, melyekhez egyáltalán nem volt 
joguk. Magyarország a román megszállás által 
többet szenvedett, mint Belgium a német meg 
szállás alatt. Az angol misziö tagjai a románok 
által okozott károkat 100 millió angol frontra 
becsülik. Lord Newton beszéde végén kijelentette, 
hogy Magyarország minden népek között leg
inkább megérdemli az angolok rokonszenvét. —

— 4 legfőbb
tanács részben átvizsgálta a magyar békedele
gációnak a békeszerződésre vonatkozó észrevé
teleit és úgy határozott, hogy néhány különösen 
nagyfontossáiíii kérdést a maga ügykörébe von, 
inig a többiek mérlegelését a nagykövetek érte
kezletére bízza. - -  A Daily Telegraf ösmertetvén 
a legújabb magyar politikai helyzetet, melég 
szavakkal emlékszik meg Rubinek Gyuláról Meg
állapítja, hogy Rubinek az az ember, ki mint az 
angol-magyar gazdasági kapcsolat régi hive, biz
tosítani fogja a két nemzet politikai közeledését.

A Corricre delta Sera olasz lap szerint a ma
gyar földbirtokreform (melyet most Rubinek 
tervez) Magyarország külpolitikai helyzetének is 
lassú, de biztos javítója lesz. — A Somogyi
gyilkosság ügyében a katonai ügyészség nyilvá
nosságra hozta a nyomozás eredményé,. A gyil
kosságot a nyomozás adatai szerint annak az 
autónak utasai követhették el, amely febr. 17-én 
este az újpesti vámnál elhaladt. Az autó utasait 
a pénzügyi közegek előtt Ferenczi százados 
igazolta. Megállapítást nyert, hogy ily nevű szá
zados nincs s igy az igazolvány hamis volt. Az 
autó száma A. III. 36. s a hadsereg egy Buda
pesten állomásozó alakulatának a kocsija Az 
aufo vezetőjével együtt febr. hó 20-án Buda
pestről vidékre ment. A katonai ügyészség azon
ban a vezetőket Budapestre hozatta s őrizet alá 
helyezte. Kihallgatásuk alkalmával azt adták elő, 
hogy az autót febr. 17-én két civil urnák és egy 
civil soffőrnek kölcsön adták. A két letartóztatott 
tanukra hivatkozott, kikkel állításukat s azt, hogy 
a gyilkosság idejében hol tartózkodtak, igazolni 
kívánják. A katonai ügyészség letartóztatott egy 
harmadik személyt is, kiben egy jelentkezett 
tanú az autó egyik utasát ismerte fel. De letar
tóztatott a katonai ügyészség egy olyan egyént 
is, ki a bécsi és budapesti kommunisták között 
az érintkezési közvetíti s a kinél egy levelet ta
láltak. A levél szövege a gyilkossággal kapcso
latban van. Most már erős a gyanú, hogy So
mogyi Béla és társa nem politikai bosszúnak, 
de politikai, kommunista céloknak az áldozata. 
A vizsgálat úgy látszik meglepő dolgokat fog 
felderíteni!

— Meghívó. A Kér. Szoc. Párt f. ! ’• S .ui 
(hétfőn) d. u. 2 és fél órakor a városi színház
ban „gyermekülése-délutánt" rendez, melyre ez
úton hívja meg a gyermekeket és érdeklődőket. 
Műsor: 1. Karének. 2. Piros tojás, (szavalat.)
3. Hamupipőke, (mese.) 4. Bicikligalopp, (zon
gora.) 5. B-’by, (melodráma.) 6. Tánc. 7. Kar
ének. 8 Csipkerózsa (mese.) 9 Gyermektánc, 
(zongora.) Ma d. ti. 5 órakor a női szakosztály 
alakuló diszgy ülése a vármegyeházán.

— Hol vannak a városi o rvosok?  A 
nagy Ilidről a sarat az Ungba hányták, amelynek 
partjai és medre is a város területéről kihordott 
és télen át itt összehalmozódott trágyás jégré
teggel van telítve. Hol vannak a városi orvosok, 
hogy az ilyen nemcsak szépészeti, hanem egész
ségügyi szempontból is veszedelmes dolog meg
történhetik ?

Ruszin esté ly volt csütörtökön a Herz- 
féle vendéglő helyiségében, ahol nagy számmal 
jelentek meg az idegenből ide jött galíciai és 
uk'rán oroszok, valamint a helybeliek közül is 
sokan ruszinok és csehek egyaránt. Sok t szt 
hangzott el, inindeniknek a Csehszlovák egység 
dicsőítése volt a célja és a refrainje. A kis orosz 
népről azonban csak Pesek referens egy maga 
emlékezett meg. Kijelentése úgy hangzott, hogy 
a demokratikus csehszlovák állam a tizenkettedik 
órában mentette meg a kárpáti oroszokat, amiért 
hálásaknak kell lenniük. Ruszin körökben az a 
felfogás, hogy az idegenből idejött orosz elemek 
őszintén jártak el, mikor most a kisorosz n ' 
érdekeit meg sem említették, mert nekik valóbai. 
soha sem fájt és most sem fáj e nép iigye-baja. 
Ök menekültek, itt védelmet és hivatalt találtak, 
jól érzik magukat és ök csak ennek az érzésük
nek adhattak kifejezést. A Pesek referens kije
lentése, amennyiben oly igaz és őszinte, mint 
amilyennek egy felelős politikus kijelentésének 
lenni kell, más lapra tartozik

A fehér te r ro r?  A destruktív sajtó 
miután mindjobban veszti el a talajt a lába alól, 
kétségbeeset kísérleteket tesz, hogy visszasze
rezze elvesztett pozícióját. Nem uj dolog és min
denki ismeri azokat a nevetséges rémmeséket 
melyeket ezek a lapok minden közelebbi adat 
nélkül, a jólértesültség pózában, szenzációs
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és mindenféle cosinetikai pipere-cikkek nagy
bani és kicsinybeni raktára Szécbenyi-tér 15. 
szám alatt (Kispiac), Glausius hentes mellett.

f f i
Megtekinthető vételkitelezettség nélkül.
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szószban tálalnak fel. — A multliéten azonban 
egy határozott formában közölt eset jelent meg 
e i ipokban. Három budapesti újságíró „eltűnése" 
keltett érthető felháborodást. Az eltűnteket a 
rokon sajtó mint a „fehér terror11 áldozatait gyá
szolta meg és láthatóan nem is titkolták örö
müket, hogy végre nevekkel is szolgálhatnak 
„a bestiális bűntényekhez*1. Major Dezső, Hallassa 
József és Miiller István újságírók voltak a „sze
rencsétlen áldozatok", kikről kiderült, hogy jelen
leg mindhárman állam elleni izgatás miatt a 
budapesti ügyészség Markó utcai fogházában 
vannak és a körülményekhez képest jól érzik 
magukat.

— Rejtvény. A Kishíd-utca 3 számú ház
ból már két nap óta hordja ki az utcára a már 
eltisztitott aszfaltra egy városi utkaparó a havat 
Az elfuvarozásról azonban nem történik gondos
kodás. Váljon ki lehet e háznak tulajdonosa, 
hogy a rendőrség mindezt eltűri ?

N yilvános nyugtázás a Ligethy Sán
dor családja felsegélyezésére Szentkereszthy T i
vadar és Szabó János gondnokok kezeihez ér
kezett adományokról; Ungvár város 500 K. Róni. 
katli. Oltáregylet 500 K, Patronage-Egyesület 300 
K, Boldizsár Boldizsár 350 K, Kövér Lajos *210 
K, Kossuth-téri iskola régi tantestülete 340 K, 
Kossuth-téri iskola jelenlegi tantest. 100 K, Ung
vári Ált. Tan. Egy. 200 K Tahy Ábrahám 100 K, 
Siketnéma-int. tan. kara 100 K, Drugeth-téri is
kola régi tant. 115 K, Szentkereszthy Tivadar 
120 K, L-né 100 K, Földesi Gyula 150 K, 
Oesterreicher A.-né 100 K, K. E. 40 K, Mérő 
Vilmos 50 K, Völgyi József 20 K, Korláth Endre 
50 K, Eperjessy Béla 50 K, dr. Kerekes István 
50 K, Grigássy Károly (Szobránc) 150 K, Román 
János (Alsódomonya) 50 K, Gábor János 25 K, 
Bartakovics Aladár 20 K, Alexay Júlia 20 K. 
Füredi asztaltársaság 30 K, Lux Jolán (Ungda- 
róc) 50 K, Izsák Imre (Vaján) 20 K, N. N. (Szob
ránc) 100 K, Mihalovics János (Csontos) 20 K, 
Bakonyi 1 (Nevicke) 50 K, G A (Nevicke) 20 
K, N. N. (Nevicke) 10 K. Egyesek adományának 
összege 3915 K. Stauber Ida gyűjtése 345 K, 
Dobrovszky Nándor gyűjtése 241 K. Leudár 
Dániel gyűjtése 200 K, Reöthy Szilárd gyűjtése 
3-58 K, Kér. szociálista párt gyűjtése 300 K, Bors 
Am.a.y gyűjtése 897 K, Vince Berta gyűjtése 431 
K, Konkusz Titus gyűjtése 361 K. ugyanazon az 
ivén egyéb gyűjtésből 101 K, Somogyi Endre 
adománya 150 K, Somogyi Endre gyűjtése Nagy- 
kaposon 304 K. Somogyi Endre gyűjtése Dobó
ruszkán 80 K, Kerényi Sándor gyűjtése (Homok) 
212 K 30 f. Az ungvári izraelita tanítók ado
mánya és gyűjtése 719 K 30 f. A gyüjtőivek összege 
4916 K 60 f. A mai napig beérkezett tehát az 
egyesek adományából 3915 K, gyűjtők buzgósá- 
gából 4799 korona 60 f. Összesen 8714 K 60 f. 
Amint látjuk, nagy eredménnyel gyűjt a Határ
széli Újság és a Kárpáti Napló is. Természet
beni adományok érkeztek: A Kossuth-téri áll. 
iskola jelenlegi tantestületétől 2 pár uj cipő. 
Somogyi Endre adományából és Dobóruszkán 
eszközölt gyűjtéséből 2 mm. liszt, 50 kg. l áb, 
105 tojás, lencse, burgonya, szalonna, tengeri. 
Gazdag Jenő helybeli rk. tanítótól egy szekér fa. 
A kaposi és dobóruszkai hívőktől beérkezett szép 
adomány valóban szép jele a vallásos keresztény 
nép jóleikének. Úgy a gyűjtőknek, mint az ada
kozóknak, valamint mindazoknak, akik részvé
tüket bármilyen formában fejezték ki elhunyt 
derék barátunk halála felett, gvászbaborult öz
vegye, öt neveletlen árvája és magyar kartársai 
nevében is a legforróbb köszönelünket fejezzük 
ki. Szentkcreszty Tivadar, Szabó János.

— Dr. Rózsa Gyula rendel idegbetegek
nek d. u. 2—4-ig (Fehérhajó-épületben.)

Felhívás a kereskedőkhöz. A Civilni 
S; iává 130 920. rendeletére való utalással is
mételten felhívom az összes kereskedőket, hogy 
a kirakatokban, valamint az üzletekben levő áruk 

rait láthatóan függesszék ki. Ezen rendeletéin 
teljesítését állandóan ellenőriztetni fogom, a ren
delet ellen vétőket pedig törvényleljes szigorral
fogom büntetni. Douschek, rendőrkapitány.

— B o lsevik i tüntetés Kassán. A kassai
szociáldemokrata párt a múlt vasárnap népgyülést 
rendezett a Somogyi-féle gyilkosság ügyében Az 
a lelkismeretlen izgatás, mellyel az utóbbi idő
ben józan Ítélőképességétől megfosztani és tár
sadalom felforgató célok érdekében elhódítani 
igyekeznek a munkásságot, kezdi meghozni a 
gyümölcsét. —

— Ungvár törvényszéket kap. Ilyen cint 
alatt egy szlovenszkói lapban azt olvassuk, hogy 
városunk egész rövid időn belül törvényszéket 
kap. A jelentés „kiszivárgott hírek" alapján való
színűnek tartja, hogy a törvényszék a Rákóczi- 
utcán lévő Szent-Bazii-rendi kolostorban lesz 
elhelyezve, A törvényszéknek minden esetre 
örülni fogunk, de már úgy tartanék helyesnek, 
hogyha — erre a célra legalább építenének is, 
hiszen ezzel 20—25 biró és igen sok hivatal
nok is eljön még városunkba és akkor csakugyan 
nem tudjuk, mikép férünk el, ha mindig csak a 
régebbi épületeket használják fel. Vagy nem?

Kik tárgyalnak Londonban? A lon
doni konferencián együtt vannak : Lloyd George, 
lord Cufson, Nitti olasz és Millerand francia 
miniszterelnökök, Cambon és Scialoja olasz kül
ügyminiszter. Millerand egy hetet töltött Lon
donban, ahová magával vitte Vajda Vojvoda 
román miniszterelnököt is, akinek célja volt, 
hogy a magyar békefeltételek ellen akar tiltakozni.

Mozi. Hétfőn és kedden: „A múmia 
szemei" négy felvonásos dráma Póla Negrivel a 
híres varsói színésznővel a főszerepben. Pót- 
műsor „Lehman nászutazása" vígjáték. — Szer
dán és csütörtökön: „Az aranybarlang" detektiv- 
dráma 4 felvonásban. Pótmüsor ..A fiirdőkaland" 
dráma. — Péntek, szombat és vasárnap: Henny 
Portén film „Az asszony és az ördög*1 vígjáték 
4 felvonásban. „A gyöngy nyakék*1 dráma

— Külföld Törökország az ántánt által 
diktált békeszerződés szerint birtokának fele 
részét elveszti. Konstantinápolyi megtartja bár, 
de elveszti a Dardanellákat, melyet nemzetközivé 
tesznek, elveszti Szíriát, Mezopotámiát, Arábiát 
és az Örményföldet. Angliában Asquith győ
zelme Lloyd George bukását jelenti

Románia
azaz hogy Románia maré. nagy zavarok szín
helyévé lett. A fegyelem már ismeretlen, a kato
naság rabol és fosztogat. A vasúti forgalom 
Erdély egész területén szünetel. Bukarestben 
egymást érik a puccsok és a sztrájk-mozgalmak. 
A román király egész családjával Kolozsvárra 
menekült. Legújabb keletű, eddig még meg nem 
erősített hírek szerint Ferdinánd román királyt 
meggyilkolták. A kormányt a L’Humanité fran
cia lap febr. 24-iki száma szerint rövidesen ka
tonai diktatúra valtja fel Avarescu tábornok el
nökletével, bár a forradalmet (felsőbb körök úgy 
gondolják) avval nem lehet megakadályozni. — 
Áz amerikai és angol pénzpiac elzárkózott egy 
nagy román kölcsön elöl, igy Románia súlyos 
pénzügyi helyzetbe került.

— ’ askovics Ferencné, oki szülésznő, 
működését megkezdte. Szegényeket ingyen kezel, 
Lakása Teleky-utca 2. szám.

Beszélő nevek. A kassai uzsorahivatal 
a múlt héten a következő lánckereskedök es ár
drágítók készleteit kobozta e l : Weiszberger Sa
laimétól 144 kgr. gyertyát, 9 kgr. lisztet, 30 kgr. 
sót, 10 kgr. cukrot. Weiszberger Satuimé a hi
vatal vezetőjét 100 koronával akarta megveszte
getni. Beroátzki Ferenctől 95 kgr. bőit. Rand 
Emiltől (Homonna) 135 kgr. lisztet, Herskovits 
Józseftől (Homonna) 270 kgr, lisztet, Tóbiás 
Inestol (Homonna) 300 kgr. lisztet, Friedmann 
Mihálytól 70 kgr, vajat, 300 kgr. szappant, 250 
kgr. faggyút, 30 csomag toalett szappant és 200 
kgr. lugkövet, Elfér Márkusztól (Ungvár) 147 kgr. 
talp és 217 kvadrát boxbört, Tronstein Izidortól 
(Alsómihályi 20 kgr. lisztet, Glíick Árontól 5 q 
lenmagot, Pollák Adolftól (Szászndvainők) 60 
liter szeszt, Rotli Jakabtól (Munkács) 133 liter 
rumot, Rubin Ármintól 100 kgr. kristálycukrot, 
Katz Lipóttól 60 kgr. cukrot, Glatlstein A -tó i 80 
kgr. cukrotl Reich l.-Jtöl 40 kgr. cukrot. Toffer 
l.-töl (Gölnic) 300 kgr. gyertyát, Rubin Ármintól 
20 kgr. cukrot, Szász Hermantól 138 kgr. cukrot. 
Ehhez a névsorhoz nem kell kommentár. A ne
vek beszélnek.

PETRÓLEUM OSZTÁS A KÖZSÉGEK 
RÉSZERE. Az ungvári járás főszolgabiró- 
sága értesíti a körzetébe tartozó községi 
elöljáróságokat és a cséplőgép tu la jdono
sokat, hogy a petróleum megérkezett s azt 
3 napon belül vegyék át Hordókat nem 
kell hozni !S Z E R K E S Z T Ő I Ü ZE N E T E K .

2. A hajmás-
kén és egyéb fogolytáborokba internált ueynevzet, mun
kásuk alatt bizonyos lánekereskedöket, árdrágítókat és 
bolseviki vezéreket kell érteni. Az. ilyen értelemben hasz
nált „munkás** kifejezés egyben zsidót is jelent. 3. Dol
gozó magyar munkásokat nem internálnak A munkások 
nevével való takarózás rájuk vall, de egyben elég ostoba 
is. „Öntudatos*' munkást ma már nem lehet az orránál 
fogva vezetni

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában,

Szelmenc. Az ügyet jövő számban tesszük szóvá. 
Sch B. Szép, dt nem értjük.
X yiltté rezök, Nngymihúly. Beküldött nyilatkoza

tukat nem adhattuk le, mert nem Írták meg, hogy az 
Önöket ért nyilvános sértésért milyen elégtételt kertek 
Önök M.-töl. Mi, mint keresztény újság, némely termé
szetű elégtétel (pl. fegyveres elégtétel) megtagadását, 
amikor bírósághoz is melléinek a sértettek, jogosnak 
látjuk és az ilyen elégtétel megtagadóját csupán emiatt 
nem állíthatjuk oda a közönség elé, mint jellemtelen 
embert. Önöknek módjuk van följelentest tenni és ha 
bebizonyítják a sértést, az illető elveszti immunitását és 
meg fogják büntetni.

N agym ihály i po lgárok. A pénz még nem jö tt meg.

K Ö S Z Ö N E T N Y IL V Á N ÍT Á S .

Ezúton mondunk köszönetét az összes 
rokonság, ösmerősök és jóbarátainknak, kik 
mérhetetlen fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni és a temetésen megjelenni szíveskedtek

Ungvár, 1920 március -I.
KUNI CSALÁD.

K Ö S Z Ö N E T N Y IL V Á N ÍT Á S .

Mindazon jó ismerősök, kik felejthetet
len drága jó férjem elhunyta alkalmából jóleső 
részvétükkel lesújtó fájdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak, fogadják hálás köszönétünket

Ungvár, 1920. március 5.
ÖZV. PAZAR ZOLTÁNNÉ 

ÉS A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

TELJESEN UJ, KÉT SZOBÁHOZ VALÓ

és kút pár szarvas-agancs
eladó. Cim SZOBRÁNCI-UTC A 15. SZÁM.Z E l a c i ó  I c i s b i r t o l c  I

Zemplén vármegye nagymihályi járásába.i 

Füzesér községben 
21 kis hold I e g p r i ni á b b minőségit

szán tó fö ld
és esetleg egy belsőség házzal szabad 
kézből eladó. Értekezhetni:

U n g v á r ,  J D r u t g - e t l i - t é r  S  s z .

Eladó
egy E. MlkNA-szönyeg, mosó
gép, jégszekrény és költőgép.

Cim megtudható BOROSS ZS. ur üzletében.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mind nféle mise- 
ruha, b ire ttum , KEHELY, g y e rtya 
ta rtó , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
itnakönyv, b rev iá rium , szentkép, 
fa likép . OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar katli. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép- 
niissziókra olvasókat, imakönyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk. 

Szives pártfogást kér:

Egyházi M űin tézet
Bratislava (Pozsony), Hummel-ii. I. sz.

£5000 ár:., tjj|gj[j
14—40 cm. átmérőjű, szabad 
kézből A Z O N N A L  ELADÓ.

Cim a kiadóhivatalban.




