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S Z IL Á N K O K .
A MAGYAR ÁLLAM A SÁRBAN és még 

egy inásik felírással gunykép terpeszkedik a 
ractvánci községháza falán. Hogy ki telte oda és 
miért tette oda, nem tudjuk és nem kérdezzük, 
talán ahhoz nincsen is jogunk, de ahhoz már 
van jogunk, hogy a képeket meglássuk és mű
vészi valamint morális szempontból is megkri- 
tizáljuk. Tehát: A felső kép közepén egy szekér 
akadt el a sárban. Hogy az Magyarország sze
kere, az abból sejthető, mert lovak helyett és 
szamarak helyett 3 magyar ember huzza, egy 
munkás pedig nézi. A szekerei! íii Horthy, kau- 
csukava! üti a három magyar embert, akik a 
szekerei húzzák. Mögötte egy kövér ur, a kapi
talizmus, mellette egy Schlachta nevű. (Vaj ki 
• i és merre vau hazája?) Mögöttük egy székén 
párna, rajta a Korona, melyet egy rendőr őriz.
A szekeret hátulról Károly exkirály tolija. A 
szekér túlsó oldalán Jeiilicska áll és hívja a szlo
vákokat, akik távolabb egy kerítésnél állanak. 
Ezt a legutolsó momentumot kivéve a guny- 
kepnek semmi csehszlovák vonatkozása nincs. 
Minden arra mutat, hogy a titkos bolsevisták

azért adták neki, hogy terjeszdiessék, hogy 
gúnyt űzzenek egy országból, m.iy a szociál
demokrata színben zsidó világuralmi célok fa
latjait keresi és akiknek érdeke, hogy egy 
országot és egy országfőt, amely ország és amely 
országfő nem bolsevista, gunytárgyává tegyenek 
Csehszlovákia egyebeken kivid magának sem tesz 
jót, hogy az ilyen titkos bolsevizmust terjesz- j 
teni engedi.

*
FIGYELŐ SZEMEK, akik nem mennek el 

ásítva csonlba-húsbavágó mozzanatok mellett, 
észrevehettek, hogy micsoda őrült vitustáncot 
járnak a vörös világnézet sajtocsemetéi. Hogy 
összefogóznak, hogy rikácsolnak, hogyan piszko
lódnak, hazudnak, rágalmaznak. Mint bolseviki- 
kordon, sétálnak karonfogva s állnak meg 
előttünk öklükkel fenyegetve, az ..Ember' vezér
lete alati legalább is öt-hat „elvtárs" újság. Mit 
akarnak? Nein is nagyon tagadják. Atvillo 
minden betűjükön vad tűzzel: bolsevizmust 
akarnak. És mi? Mi úgy viselkedünk, mintha 
kiskornak volnánk, valami gyámra várnánk. Ez 
az a bizonyos sült galamb — testvérek. —- ami 
sohasem fog megérkezni. Hányadszor akarjuk a 
bolsevik! őrületet megérni? Ne várjuk azt, ami- 
magunk meg tudunk csinálni, máshonnan. A 
nemzetközi szervezkedés életkérdés. Világnézetek 
harcát éljük. Minden országnak legyen meg a 
saját fehér lobogója, amelynek győzelmesen kell 
lobognia, mert különben legázol bennünket a 
vörös őrület.

Minden nemzet, minden ország jobb érz« sí' 
fiának nemzetközileg össze kell fognia é- meg 
kell szerveznünk a keresztény internacionálet.

Ha a keresztény internácionálé fehér lobo
gója ki lesz tűzve, akkor meg nem történhetik 
máskor az a szégyenletes történelmi tény, hogy 
a nemzetközi rablógyilkosok budapesti akasztása 
alkalmával, a cinkostársak európai kórusban 
iivöltenek fölháborodásukban s ugyanakkor 
Oroszországban egész kedélyesen ezer számra 
irtsák az ártatlan embereket Leninek. Behat 
persze, A bolsgvizmussá tébolyult szociálde
mokráciának mindent szabad, az ő legborzasz 
tóbb tombolásuk a vérben: a szabadság moz
dulata, amelyet ódákban kell diezőiteni: a ftbe
rek védekezése ellenben terror, melyet gya- , 
lázni kell.

Vagy talán tűrnie kell Európának, hogy a 
fegyházra megéiett vagy onnét kiszabadult rabló- 
gyilkosok és gyújtogatok mindent felperzseljenck 
körülöttünk ? Pont

Levetek a m agyarsághoz, 
ív.

A kisgazdákhoz.
Kevesebb munkával nagyobb földet és job

ban megmunkálni: ugy-e, jó magyar kisgazdák, 
mindnyátok nagyon szeretnétek ? Nagyobb gyü
mölcse lenne igy fáradságos nehéz munkátoknak, 
egyben nagyobb javukra volnátok, városi test
véreiteknek, iparosoknak és hivatalnokoknak, mert 
nem volna piac-szegénység, volna mit vásárolni 
tőletek, - -  nagyobb javára volnátok azonban 
elsősorban magyar fajunknak, mert ti magatok 
is jobb sorsba jutnátok, többet áldozhatnátok 
gyermekeitekre, magatokra is, jobban kiművelőd- 
nétek és igy jobban összekeverednénk mi vala
mennyien, magyar testvérek. Az ur és a kisgazda 
leánya között, — a kisgazda fia és az ur leánya 
között könnyebben jönnének létre házasságok, 
ezek revén is haladnánk afelé az irány felé, ahol 
megszűnnék a társadalmi különbség, keverednék 
a vér, erősebbek lennénk és igy kitartó' bak. Nem 
szakíthatnának akkor többé annyira széjjel egy
mástól alattomos ellenségeink, mint a magyar 
bolsevizniusban tették, nem oszolnánk százfelé, 
hanem együtt és egy utón haladnánk és együtt 
valamennyien rendíthetetlenek lennénk.

A gyermekáldás szaporodásának is előmoz
dítója lenne a jólét, amivel magyar fajunk ugyan- 
c>ak erősödnék. Ez mind a ti gazdasági fellen
dülésetektől függ, azért ha igazán szeleitek min
ket, városi és egyéb magyar testvéreiteket, meg
halljátok és niegszivelitek most, amiket tihozzátok 
szólok, midőn arról beszélek, hogy mi tennivaló
tok vau nektek gazdasági téren, elsősorban mi 
az, amit nem holnap, nem holnapután, de lehe
tőleg még a mai napon meg kell cselekedni? 
Mindennekeiőtt tanulni kell. A li gyermekeitek 
nem tanulhatlak és nem tanulhatnak még most 
sem sokat az iskolában, mert korán munkára 
kellett és keli őket fogni. Igy volt ez veletek is, 
nem tudtok eleget és ezt csak tanulással lehet 
I atolni. Erős állat a ló, az ökör, a bivaly, de 
mindnyájánál sokkal erősebb az ember, ha fel
használja azt, amivel a jó Isten különösképpen 
megáldotta : eszét. A mi eszünk tanított meg arra. 
hogy feltaláljuk azokat az erőket, amiket hasz
nunkra fordíthatunk, mint amilyen a vízben, a 
szélben levő e.ö (vízimalom, szélmalom), de a 
mi eszünk folyton képes újabb és uj -bb talál
mányokra is. Nemcsak a vízzel, m n.csak a 

"'‘ llel tudjuk már megindítani és megforgatni a 
Hiaiom kerekét, hanem a kőszénben elrejtett erőt 
is be tudjuk mar fogni a vonatba, sót nemcsak 
azt, hanem a petróleumban rejlő erőt is az ekébe 
és ez erősebb mint a ló. A petróleumban és más 
folyadékokban rejlő erőket egyéb munkagépek 
h ' Sára is felhasználhatjuk, amikor is eszünk 
segítségével levesszük magunkról a testi munka 
terhét, anélkül azonban, hogy ezzel kevesebbet 
érnénk el, sőt többhöz jutunk, a gép jobban 
i 'végzi a munkát, mint az állat és a kezünk ereje.

A földnek nemcsak jobb és olcsóbb munkát 
(Ihatunk ezáltal, hanem ha kitaiiulniányozzuk, 

hogy milyen véleményhez m i. jt i i  trágya jobb: 
akkor a műtrágyák segitségévti a földnek Zer- 
melöképességét is fokozni tudjuk.

De azt felelitek erre, hogy ti nem vagytok 
kepesek egy motoros ekét beszerezni, ti máról 
holnapra nem tanulhatjátok meg minden vetemény 
1 m'szctét.

Elhiszem, de azért van eszitek, hogy ismét 
idolkozzatok. Gondolkozzatok pedig azon, 

•t.nit nem birtok kiiiön-külön, azt megbirjátok. 
•netve meg tudjátok tenni, hogyha egyesültök. 
^  pusztult a marha, különösen a ló. Föl kell 

nalni, igába kell fogni a természetet. Motoros
« ével kell szántani. Ezt egy gazda egymagában 
be nem szerezheti. Össze kell tehát állanotok

Lapunk mai száma 4 oldal.

többnek. Szerezni kell ilyenformán vető és arató 
gépeket is. A magyar kisgazdatársadalomnak meg 
kell most tanulnia, hogy fölösleges pénzét, ame
lyet a régi módi gazdálkodás szerint gazdaságá
ban elhelyezni nem tud, ne bízza a takarékpénz
tárakra és bankokra, amivel csak a nagytőkéket 
gyarapítja, hanem ilyen gépekbe, vagy ha erre 
egy-egy gazda nem képes, ilyen gépek vásárlá
sánál üzletrészeket biztosítson magának, amivel 
földjének olcsóbb, jobb és könnyebb megmun
kálását segói! -li elő.

Egy másik fontos dolog: ne fogjatok a 
gazdálkodás minden ágához, csak amihez már 
jó l érttek. T i magatok mondjátok: ez jól tud 
vásárolni, ez jói tud eladni, ez a tehénhez ért 
inkább, ez a gépeket szereti kezelni, ez inkább 
gyümölcsöt tud termelni, ez malacot ez baromfit 
tenyészteni. Álljatok össze a közös vásárlásokra 
stb., hanem bizonyos értelemben azért ne végez
zen mindenki minden dolgot maga, legyen meg 
mindenben a szakember és annak adjatok a 
szavára. Ne irigykedjetek rá azért, amit ő Hálátok
nál jobban tud, hanem gyümölcsöztessétek azt 
az ö javára is, amit ti tudtok nálánál jobban. 
Nem baj, ha sokkal több a tej, a gyümölcs, az 
apró jószág, mint amennyire magatoknak van 
szükségetek. Hízott baromfinak, tojásnak, nyers, 
b • íó , meg aszalt gyi’ mö’osí’.ei:, vajnak cpjtnak 
mindig akad jó pénzes gazdája ! Csak szakszerűen 
csináljatok mindent, hogy nektek ne legyen töb
ben, mint amennyié1: talán eladhatjátok.

A magatok hasznának elmaradása nélkül 
tudatosan elő kelt segítenetek magyar iparos 
testvéreitek haladását is Ha igazán boldogok 
akarunk lenni, a magyar ipart nemcsak fenn kell 
itt is tartanunk, de iparos testvéreink javára fej
leszti níink ts tökélet siíenünk kell. Nektek sem 
lehet az mindegy, hogy lesz-e itt. vagy nem lesz 
magyar ipar, mert a ti gyér, ekeitek sem marad
hatnak mind gazdák, kell, hogyha valamelyik 
más pályára vágyik és iparos vagy kereskedő 
akar lenni, ott is megtalálhassa a maga fajtáját, 
ahol az ilyet el akarja majd s-játiíani.

Magyar kisgazda testvéreim! Tanuljatok , 
teliét, mert arany igazság: Segíts magadon, az 
Isten is megsegít. Tanuljatok, mert csak úgy 
lehettek minden dolgotoknak mesterei. Szövet
kezzetek, mert egyesült erővel cs megosztott 
munkával könnyebben boldogulhattok. Ami a 
szocializmust illeti, legyetek kér. szocialisták, mert 
csak ebben maradhattok egyúttal magyarok is, 
a nemzetközi szociáldemokrácia veszélyezteti nem
zeti érzéseteket, faji erényeiteket, szét fog ztillesz- 
teni benneteket és akkor miért voltatok ti ezer 
éven át magyarok, ha most elszegényedtek, el- 
nemzetlentdtek és amig minden más faj gyarap
szik és erősödik, ti mint egy száradó fa álltok 
majd a világ óriás kertjében ? . . .

Derűs telketeket, becsületességeteket, szor
galmatokat, tiszta családi e. ínyeiteket, melyekkel 
ezer éven át dicsekedett a magyar, csak mint 
keresztények tudhatjátok megőrizni. Tihennetek 
lakik a mi öseiőnk, hiszem, tudom, hogy ez az 
oserö megállja tüzpróbáját minden esetleges tár
sadalmi zavaroknál és megtisztulván a nem 
bánomságtól, a maradiságtól, pörlekedési hajiam 
és olykor a mértéktelenség salakjától: ti még 
beszéltetni fogtok magatokról.

— Az u n gvá r-ceho lnya i gür. katholikus 
temetkezési egyesület évzáró közgyűlését f. hó 
21.-én délután 4 órakor fogja megtartani az 
ungvár-ceholnyai gör. kath. elemi iskola tan
termében.
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Mi az a „ feh ér-te rro r?"
Nap-nap mellett olvashatunk az úgynevezett 

„szociáldemokrata és liberális sajtóban" tehetet
len gyűlölettől mocskolódó cikkeket a magyar- 
országi „fehér-terror“ -ról. Degenerált, vérbajos 
„emigrált" riporterek, kik a bolseviki Kánaán 
csődje után a bécsi és a szlovenszkói „elvtár
sak" védelme alá helyezték magukat, prostituált 
tollúk minden szennyét a fehér Magyarország 
felé szórják

Beteges keleti fantáziájukat megerőltetve, 
„vérfagyasztó és bestiális" gyilkosságok egész 
sorozatát hozzák, melyeket mindenkor „egy szem
tanú", „egy menekült proletár", „egy legyilkolt 
munkás özvegye", vagy „egy szökött fehér ka
tona, aki nem tudta tovább nézni a kegyetlen
kedéseket", beszélt el, akiknek nevét azonban 
„érthető okok" mialt nem közölhetik.

Nem múlik el nap, hogy a gyanútlan ol
vasó ne találna egy-két újságírót, szőrmekeres
kedőt, munkást, húsz miskolci zsidót holtan 
(legtöbbször borzalmasan megcsonkítva és 1 -2 
mázsa kővel a zsebükben) ezeknek a „hírlapok- í 
nak" hasábjain. Az „élve megfőzött proletárok", 
„az elvtársak húsával táplált internált munkások" 
is sokszor szerepelnek. Nem megvetendő esetek 
közé tartoznak azok sem, melyeknél a forrást 
mint „szájról-szájra" adott hirt említik meg.

Nagyritkán mégis előfordul, hogy az „á ldo
zatot" névszerint említik meg, ezt azonban már 
kezdik elhagyni, mert a „vadállatias kegyetlen
séggel" névszerint legyilkolt áldozatok" érthetet
len akadékoskodással tiltakoznak a meggyilko
lásuk ellen.

Lássunk most néhány „esetet":
*

A „Kassai Hírlap" f. é febr. 29.-iki szá
mában megírta, hogy :

Budapestről Kassára érkező utasok azt a 
hirt hozták, hogy tegnapelőtt Budapesten Molnár 
Miklóst, Ehrlich Jakabot és Szönyi Sándor dr.-t, 
a kassai pártmozgalomból ismert szocialistákat 
meggyilkolták.

A Kassai Napló márc. 7.-én ezt Írja :
H ir Molnár Miklósról. K különböző ál- 

hirekkel szemben megbízható értesüléseink 
vannak arról, hogy Molnár Miklós családjával 
együtt Budapesten él és a róla terjesztett rém
hírek nem felelnek meg a valóságnak.

*
Március 5.-én a következő kis hir látott 

napvilágot a Bécsi Magyar Újságban és a szlo
venszkói rokon-sajtóban :

Húsz ember tűnt el Miskolcon. Miskolcon 
a legutóbbi napokban negyven embert tartóz
tattak le, a negyven letartóztatott közül azon
ban húsz nyomtalanul eltűnt, akiket az oda 
leutazott Osztenburg-különitmény tisztjei tettek 
el láb alól. Kiderült, hogy mind a húsz „e ltűnt" 
zsidó volt cs a február 24-én Miskolcon ren
dezett pogromnak estek áldozatul. Miskolcon 
különben a pogrom óta stb.

A Kassai Újság március l l . - ik i  számában 
pedig ezt olvastuk :

A miskolci mese. A (CTK) jelentése alap
ján mi is megírtuk, hogy Miskolcon busz zsidó 
polgári lefogtak és kivégeztek. Egy Miskolc
ról nta jö tt megbízható úriember beszéli, hogy 
az egész hír mese.

„ V á g y ó n k " ')
Irta: Szabolcska Mihály. 

Voltunk mi már rosszabbul is,
— Mikor ránk tört a talárhad:
Sajó vize, Tisza vize
Végig magyar vértől áradt.
A magyar föld pusztaság lett, 
Telneteden temefőhely . . .
Akik éltek, leszámoltak 
Minden magyar jövendővel.

Voltunk mi már rosszabbul is:
— Hát a török pusztítások,
Mikor Budán félhold fénylett,
S basák bírták az országot ? I
— Ez a korszak volt csak árva, —
S hadakozva, egyre fogyva 
Készülődtünk a halálra!

n.dnmiL"™ gi^ í í .  . T  ,n .í1 maByar szépirodalmi é:
* t e t e t i ’ )el5nlk, m'g  Komáromban Ebbö
a folyóiratból közöljük a fenti verset és cikket, amelyet 
minket meggyőzhetnek arról, hogy a .Vagyunk* igazát értékes folyóirat és megérdemli ‘az é rd e ff ié . t  üfStat' 
Komárom°jókai-u 5 k“ ld ’  ■Va81'unk'  Wadóhlvatali

Ugyancsak a radikális sajtó gyilkolta le 
Major Dezső, Balassa József és M iiller István 
hírlapírókat is.

Néhány nap múlva pedig a Kassai Újság 
ezt ír ja :

Három eltűnt megkerült. Budapestről je
lentik: Major Dezső, Balassa József és Mtlller 
István hírlapíróknak néhány nappal ezelőtt 
nyomuk veszett. Hozzátartozóik nem tudták, 
mi történt velük. Most megállapítást nyert, 
hogy mindhármukat egy katonai nyomozó 
osztály helyezte előzetes letartóztatásba izga
tás vádja alatt, majd —- minthogy polgári 
egyénekről van szó átkisérte őket a buda
pesti államügyészséghez. Jelenleg mindhárman 
a Markói-utcai fogházban vaunak

*
A „Bécsi Magyar Újság" márc. 11-iki szá

mában történt meg „Elkdn Gyulát eltüntették ti 
karhatalmiak" cint alatt a következő rémes gyil
kosság :

A fővárosban szájról-szájra adják a követ
kező titokzatos karhatalmi esetet, amelynek a 
közlését a cenzúra eltiltotta

A limit hét szerdáján Elkán Gyula ismert 
pesti szörmenagykereskedő délután két órakor 
kijött Károly-köruti üzletéből, hogy a ház előtt 
álló autójában budai lakására vitesse magát. 
A szemben lévő oldalon karhatalmiak állottak 
s abban a pillanatban, amikor a kereskedő 
belépett az autóba, odarohantak és a soffőrt 
felszólították, hogy hagyja el a helyét. A soffőr 
tiltakozott, mire az egyik karhatalmi arcul ütötte 
és lerántotta az ülésről, közben a másik két 
karhatalmi beült a kereskedő mellé, aki meg
lepetésében szólni sem tudott. A jelenelet az 
alkalmazottak közül néhányan meglátták, k i
siettek, de akkor az autó már elrobogott.

Elkán Gyula azóta sem érkezeit haza és 
nyoma veszett az autónak is. A család minden 
összeköttetését felhasználva, hatóságról ható
ságra járt, hogy megtudja a kereskedő hollétét, 
de eddig semmit nem lehetett megtudni.

Elkán Gyula egyike voit a legembersége
sebb munkáltatóknak. A diktatúra idejében 
mint gazdag polgárt túszul letartóztatták a 
kommunisták öl is, de a gyárában alkalmazott 
munkások valósággal fellázadtak emiatt és 
sikerült is kiszabaditaniok a fogságból. Elkán- 
nak a szőrtnekereskedők és sapkagyárosok 
között voltak ellenségei és meglehet, hogy 
ezek egyszeri! feljelentésére fogták el

A márc. 12-iki számában eldugott helyen 
ez a kis újdonság szerénykedett:

Elkdn Gyula nem Hint el. A következő 
levelet kaptuk: Tisztelt szerkesztőség! Mai 
lapjukban meglepetéssel olvastam, hogy’ engem 
Budapesten eltűnteitek. Tisztelettel értesítem 
önöket, hogy hetek óla üzletileg Leipzigben 
tartózkodtam, onnan tegnap este érkeztem vissza 
Wienbe és nem tudom megérteni miként ke
rülhetett szárnyra ez a hir. Kérem önöket, hogy 
ezt a sajnálatos közleményt lapjukban megcá
folják. Tisztelettel Elkán Gyula.

Ugyanilyen „elvetemült gonoszsággal" vé
gezik ki ezek a lapok Latzkó Andor budapesti 
Írót is.

A Bécsi Magyar Újság ugyancsak márc. 
12-iki számában hozta a „meggyilkolt" iró követ
kező nyilatkozatát:

Latzkó Andor nyilatkozata. Budapestről 
jelentik : Latzkó Andor ma a következő leve
let irta a Magyar Távirat Iroda szerkesztősé-

Voltunk mi már rosszabbul is!
—- Ott a török, itt a német 
S küzködésünk, szenvedésünk 
Századokig nem ért véget.
„Két pogány közt egy hazáért" 
Hányszor voltunk félig holtak 
S kiket tulnan védelmeztünk :
Innen felől kirabollak I 

Voltunk mi már rosszabbul is:
Sirt magunknak hányszor ástunk?! 
S leggonoszabb ellenségünk 
Egy volt mindig: a királyunk. 
Kuruc-labanc veszedelmünk 
Ezek miatt nyütt bentiünket . . . 
Karaffákkal — bitófákkal 
Gondviselték nemzetünket.

Voltunk mi már rosszabbul is, 
Mégis vagyunk, mégis élünk.
S ha kiblituk ezt a múltat,
A jövőtől most se féljünk I 
Keresztfánkat hadd faragják,
— Van bíró fönt az egekben — 
Nézzünk szembe a világgal 
Emelt fővel, csüggedetlen!

gének: Hogy a letartóztatásomról és meggyil
kolásomról a külföldi sajtóban elterjed legen
dának véget vethessek, kérem a tisztelt Szer
kesztőséget, szíveskedjék a nyilvánosággal 
közölni, hogy jelenleg Budapesten a Park- 
szanatóriumban orvosi kezelés alatt állok, senki 
részéről a legcsekélyebb bántalmazásnak nem 
voltam kitéve és személyes szabadságomat egy 
pillanatig nem zavarták meg.

A Közlöny f. hó márc. 16-iki számban 
Weinbergcr Miklós* * nyilatkozata jelent meg, 
amelyben minden ellenkező híreszteléssel szem
ben kijelenti, hogy 1919. októbertől állandóan 
Budapesten tartózkodott és az úgynevezett leg
nagyobb „fehér terror" alatt semmiféle bántódása 
nem esett

A Times márc. 14-iki. pénteki számában 
az angol alsóház csütörtöki üléséről a követ
kezőket közli: Kenworthy képviselő kérdésére 
Grecnwood miniszter a következőket válaszolta:

Budapesien legutóbb több magyar alatt
valót kivégeztek rendes bírósági eljárás után, 
amelynek során a gyilkosság vádja vagy egyéb 
bűntény beigazolást nyert és enyhítő körülmény 
nem merült föl. Őfelsége budapesti főmegbizott- 
jának jelentése szerint a bűnügyeket nyilvános 
bírói eljárás sarán tárgyalták le, teljesen fa ir  
módon, a törvénynek szigorú betartásával. A 
vádlottaknak meg volt a módjuk arra, hogy 
védelmükről a legteljesebb mértékben gondos
kodhassanak.

Különb ö kérdésekre azután Lloyd George 
nyilatkozott azokról a jelentésekről, amelyek a 
magyar katonaság állítólagos atrocitásairól szól
nak. Lloyd George a következőket mondotta :

Budapesti főmegbizottunk hosszas és 
részletes jelentéséből az tűnik ki, hogy az 
atrocitásokról szóló hírek nem felelnek meg a 
valóságnak és a magyar kormány jól fenntartja 
a rendet és semmiképp?!! sem vezeti bosszú
vágy vagy a politikai üldözés vágya. Azt java
solom, hogy Mr. Hoolernek jelentését közöl
jük a Házzal és bízom abban, hogy az inter
pelláló képviselő ur be fogja látni, hogy őfel
ségének kormánya az adott körülmények között 
nem volna jogosult beavatkozni abba, ami 
tulajdonképpen magyar belpolitikai kérdés.

Egy bécsi zsidólap 
a m agyarországi zsidók eiíen.

A „Wiener Morgenzeitung" cimíi zsidó 
világlap állandóan izgatja a magyorországi zsi
dókat és olyan dolgokat akar elhitetni és meg
tétetni velük, amit azok nem hisznek és megtenni 
nem hajlandók.

Március 10-iki számában a Budapesten 
megjelenő „Neue Freie Pressé-'-nek megy neki, 
illetve ez ellen akarja felizgatni annak zsidó 
olvasóit, amikor a „Neue Freie Presse zsidó 
olvasóihoz" címen a következő hazugságokat irj

..A N. Fr. P., amely zsidó pénzből él és 
az olvasói előtt mint a valódi zsidó érdekek 
oltalmazója szerepei, teljes hallgatásba merül a 
magyarországi „véres zsidóüldözésekkel" szem
ben. Ez az újság jóindulatú értesítéseket hoz a 
budapesti eseményekről, az uralmon lévő reak- 
cionárius magyarok dicsőségét zengi, rabló 
rendcsinálók (Horthy, Friedrich és társai) cselek
ményeitől reklámmal színezi és állandóan el-

* \V. M. a magyarországi bolsevizmus alatt a had
ügyi népbiztosságnál fejtett ki működést, ezt mi megírtuk.

A r a n y .
Irta : Zilaiiy Lajos.

Első irodalmi ténykedésem az volt, hogy 
én is abban a városban születtem, amelyben 
Arany János. Holtomiglan büszke leszek rá, hogy 
még a két utca is egymás mellett fekszik. Az 
Arany János utcáját már régen Arany János 
utcának hívják, az enyémet, ahol én születtem 
(hát érdemes magyar hónak lenni?) még most 
sem hívják Zilahy Lajos utcának. Most is meg
maradt Nagy-Csegöd-utcának, amely a Tisza 
grófok csegödi birtoka felé vezet. Ennek való
színűleg több oka van. Negyedszer az, hogy 
Arany János mégis csak más legény volt, mint 
nti, mostani lantpengetők.

Bozontos szemöldöke alatt a magyar föld 
tekintete nézett a világba, tempós mozdulataiban 
a magyar föld mozdult meg, kicsit lefele lógó 
bajuszában valami magyar egykedvűség és nyu
galom látszott, — a szive pedig olyan volt, mint 
egy óriási pince, sötét és komor falaiból látha
tatlan csapok nyúllak ki, csak meg kellelt nyitni 
neki egy-egy csapol, — honnan, honnan nem? — 
ömlött, buzogott elő a magyar mese nehéz, 
aranyló bora.

Sokszor találkoztam Arany Jánossal Sza- 
lonta utcáin. M ikor és születtem, Arany János
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hallgatja (?) a zsidók elleni akciókat. A Presse 
tudósításai szerint egy zsidónak sem görbült 
meg egy liajnszála sem; a naiv olvasó azt hi
hetne, hogy a lap kiadótulajdonosa és főszer
kesztője Benedikt Mór semmiről sem tud, mi 
azonban kénytelenek vagyunk a Presse olvasóinak 
ezt a hiedelmét elrontani. Benedikt ur mindent 
tud és tudva hallgat. Mi abban a helyzetben 
vagyunk, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy elő
kelő zsidó személyiségek neki pontos jelentése
ket küldenek ezekről a szörnyűségekről. Bene
dikt ur ezeknek nyugodtan kijelentette, hogy ő 
ezeket a dolgokat már ismeri és mindamellett 
még 'sem ir semmit. Ez azt jelenti, hogy ö neki 
a haladó zsidónak, a magyar reakciós zsidó 
gyilkosoknak az érdeke valami magasztos, de a 
zsidók semmi sem. Mi az ő lapjának zsidó 
olvasóihoz a következő kérdést intézzük: Fog
játok-e ti még tovább is ezt, a zsidó Neue 
Freie Pressét, zsidó otthonotokban még tovább 
is tűrn i? ’'

így izgat a Wiener Morgenzeitung és bizo
nyosan akad is bolond, aki felül neki.

Az uj gö rög  kathoHkus
egyházm egyei beosztás.

Milly Mihály a ruszin egyház és iskola
ügyek kormányreferense az uj egyházmegyei 
beosztásról, a papság fizetésrendezéséről és 
egyéb aktuális kérdésekről egy újságíró előtt a 
következő nyilatkozatot tette :

— Hatáskörömhöz tartozik a presovi egy
házmegye és a munkácsi egyházmegyének azon 
része, mely a Szlovenszkó területén van. Ez 
körülbelül 83 paróchia az iskolákkal együtt. Ezen 
egyházmegyei beosztás nem marad meg igy, 
mert azon gör. kath. paróchiák, meiyek Szlo
venszkó területén vannak, a presovi egyházme
gyéhez lesznek csatolvá

— Főtörekvésem, hogy az alsópapságnak 
a fizetése ki legyen utalva, miután ezeknek a 
helyzete válságos. A kiutalás a változott viszo
nyok miatt technikai okokból több időt igényel, 
de most már egy-két hónap leforgása alatt tel
jesen rendbe fog jönni az ügy

Az alsó papság helyzete azért is válsá
gos, mivel fizet s' 1919 december hónapig nem 
k ’ak, tovább;'- a hívek a legtöbb helyen a 
pár. a szórást, ;; kötelező kézi és igás nap
szám k •zolgáhíUás ? megtagadták. Vannak he
lyek, ahol ezeket már két-három ;év óta nem 
fizetik

A presovi egyházmegyét most dr. 
Rusznák Miklós püspöki vikárius vezeti. Dr. 
Novak István püspök jelenleg idegenben tartóz
kodik. Az ő további működése a presovi egyház
megyében a naptáregyesités, a cyrill betű eltör
lése és ezzel kapcsolatban a hívek között történt 
sok ki llemetlenkedés miatt lehetetlen. Vélemé
nyem szerint a papság legnagyobb része sem 
látná szívesen dr. Novak püspöknek székhelyére 
való visszatérését, azért mert székhelyén ritkán 
tartózkodott, a papsággal keveset érintkezett, 
mondhatni alig törődött. (Ezt az álláspontot 
használta fel Dr. Fábry Pál zsupán, amikor 
annak idején tudomására adta Novak püspök
nek, hogy helyzete n föntebbi okoknál fogva 
tarthatatlan és hogy kívánatos a távozása. A Szerk) 

— Változás csak az apostoli szentszék
intézkedésével történhetnék.

Az alsópapság föltétien fizetésrendezésre 
szorul már az előbb emiitett okok miatt is, de 
különben is szükséges, mivel mint családos

már régen a pesti temetőben pihent, én mégis 
sokszor találkoztam vele, megfogtam kérges, 
nehéz kezét, mélyen a szemébe néztem és hall
gattam a szavát, azt a furcsa, kedves szalontai 
tájszólást, amely csupa kényelemből kirisztust és 
karajcárt mond, az „é " betűt pedig mindig 
hosszú „ í “ -nek ejti

1910-ben találkoztam először Arany János
sal. Elmondom, hogyan történt.

Valami dolgom akadt a szalontai takarék
pénztárban (jogász voltam akkor lehet, hogy 

; valami rossz váltót akartam elsütni) — hát ott 
ül előttem egy asztal mellett Arany János. Vissza- 
hökkentem, valami furcsa álom incselkedik 
velem, — jobban odanézek : nem, ez nem lehet 
tévedés, az asztal mellett Arany János ült. Pipázott 
az öreg és a helybeli újság aznapi számát olvasta.

Félrevontam az egyik bankfiut és szinte 
sápadtan kérdeztem tőle:

— Kérem, ki ez az ember?
Nem ismeri? Jámbor Ferenc nemzetes

ur. ő  máma a napibiztos.
Csodálatos. Odaléptem az asztalhoz és 

I  mereven néztem a nemzetes urat. Úgy ismerem 
az Arany János fényképeit, mint a tenyeremet 
(hej de sokat merengtem ra jtuk!) — ez a száj, 
ez a bajusz, ez a homlok, ez a szemöldök, ez a
tekintet — ez az Arany Jánosé I

A nemzetes ur rámtekintett.

embereknek a mai nehéz iskoláztatási viszonyok 
között családjukról tisztességesen gondoskodni 
kizártnak látszik. A nemzetgyűlés a papok fize
tését is lényegesen emelni fogja.

A hivatalos elintézés kárpátorosz nyelven 
a cyrillikával történik. Ez ellen a minisztérium 
semmiféle nehézséget nem támasztott.

A gör. kath. elemi iskolákban a tannyelv 
kárpátorosz, cyriliika írásmóddal. Tanerőkben 
hiányt szenvedünk ugyan, de amennyire csak 
lehet, azokat pótolni fogjuk Ezekről az állam is 
megfelelően gondoskodik Főtörekvésem, hogy 
az egész vonalon összhang és sehol semmiféle 
kollizió ne legyen.

UATÁRSZÍLl tUSAG

Nyilatkozat.
A ,,Közlöny" egyik, multheti számában, — 

hogy a cukorpanainával kapcsolatos kompro
mittáló működésükről a közfigyelmet eltereljék, — 
személyemmel foglalkozó közlemény jelent meg.

A nevezett lap szerkesztőségével ezután mi 
csak a bíróságon át érintkezhetünk, ott fogok 
nekik alkalmat adni, hogy pökhendi és ostoba 
fecsegéseiket feleiös helyen és ne névtelenül meg
ismételhessék.

Gaar Ödön.

Panaszos levél.
Igen tisztelt Szerkesztő U r/

Engedje meg, hogy zaklassam, és mint a jó 
ügyek sürgetőjéhez, egy igazán sürgetésre megr 
érett dologgal álljak a Szerkesztő Ur elé.

Azt már tudjuk, hogy drágább lett a villany, 
de még milyen drága ! Hát jó, én megfizetem, de 
akkor legalább lássak a pénzemért! Mint mon
dani szokás: „Bagoly is biró a maga házában*, 
én is felszólalok tehát utcám érdekében, melyet 
elődeim nem tudom, miért, de Mély-utnak ne
veztek el.

Már körülbelül 3, vagy 4 éve, hogy az utca, 
melyben 5 égő van, oly sötét este, hogy az em
ber, ha a járást nem ismeri, az árok mélyébe 
egész biztosan beleharap, mert a sötétben az 
ember nem veszi észre, hogy az utszéli korlátok
ból tulajdonképen csak a földbeszurt oszlopok 
vannak még meg. Az idegen, ki jó bor miatt 
keresi fel e szerény, csendes kis utcát — mint 
azt talán a Szerkesztő ur is tesz i—, igen könnyen 
az árok mélyén találhatja magát a pince helyett, 
pedig az árokban nem bor folyik, hanem trágyalé. 
Igenis, trágyalé. A szőlősgazda, kinek esetleg 
lovai vannak, a szőlőtermeléshez szükséges trá
gyát, ahelyett, hogy egyenesen a szőlőbe vitetné 
fel, ha nagynak találja a terhet, részint az utcán 
leteszi, otthagyja, aztán egészen ottfelejti. Ezt a 
trágya? sodorja aztán a lefelé folyó viz a fent- 
emlitett árokban Ez már csak azért is, mert bor 
után leginkább friss levegőre pályázik az ember, 
igen kellemetlen is.

Még sok mondanivalóm volna, de mivel 
időm nincs, no meg aztán . . többet nem írok . . .  
Kedves Szerkesztő ur, legyen szives ezt a köz
leményt, ha másnak nem is, de legalább annak, 
kinek a dolgot magától is látnia kellene és nem 
akarja, leadni.

Szeretettel: 
Bornemissza József.

Ugyan, kedves urambátyám mondtam 
elíogódva,—bocsáson meg,hogy megszólítom, nem 
tetszik valami atyafiságban lenni Arany Jánossal? 

Az öreg kivette a pipát a szájából és meg
igazította vele a bajuszt jobbra és balra.

— Dehogy nem, ecsétn. Nagybátyám volt
nekem valahogy János bácsi

Így mondta „János bácsi". A világirodalom
igy szólítja meg Ö t: „Arany". Jámbor nemzetes 
ur azt mondta ró la : „János bácsi".

Ettől kezdve nagyon megbarátkoztam az 
Arany János alteregójával és egyszer megkoc
káztattam előtte egy régi óhajomat:

Szerelném lefényképeztem a nemzetes 
urat, hogy olyan jó magyar képe van.

(A pesti képes újságoknak akartam bekül
deni a képet, Arany János tökéletes hasonmását.) 

Régen vót az ecsétn, amikor én lako
dalomba mentem. Akko való a fotografálás.

Ezzel el volt intézve a kérdés, az én ter
vem örökre kútba esett.

így találkoztam én Arany Jánossal.
De találkoztam az igazival is.
Csöndes, holdfényes szalontai éjszakákon,

a néma utcákon megfogta a kezemet, kivezetett 
a város határába, ahol a szikek és nádasok 
felett elterült a magyar éjszaka, hozzám hajolt 
s az alvó földekre mutatva csendesen mondta:

— Ftátn, jzeresd ezt a földet. . . .

Gyorssegély az állami tanítók 
részére.

Újabb kérelmezés nélkül felvehető. A 
nyugtákat a tanfelügyelőség vi/.unijával kell 
ellátni. — A gyorssegély kérelmezéshez 

szükséges tudnivalók.
A közoktatásügyi minisztérium az állami 

tanítók részére a fulyó év /. és ll- ik  negyedére 
gyorssegélyt engedélyezett. E szerint, mindazon 
állami tanerők, akik a múlt év utolsó negyedére 
járó gyorssegélyt már megkapták, az említett 
újabb gyorssegélyt minden kérelmezés nélkül az 
illetékes adóhivatalnál felvehetik, csupán az erről 
szóló nyugtájukat kell előzőleg bemutatni a tan
felügyelőségnek láttamozás végett. Az igy esedé
kes összeg a folyó I— ll-ik  negyedévre együtte
sen vehető fel, ami a múlt évi IV. évi rész
letnek a kétszeresét teszi ki.

Minden egyéb esetben az állami tanerők
nek a gyorssegélyt a minisztériumtól kell kérel
mezniük az illetékes tanfelügyelőség utján. A kér
vényeknek tartatmazniok kell a szükséges adalokat 
a következő kérdöpontok szerint: a) név; h) ál
lás, fizetési osztály; c) évi fizetés minden pótlé
kok nélkül; rf) családi állapot; e) ellátatlan gyer
mekek szám a;/) jelen állomáshelyen mióta mű
ködik ; g) mely időre kívánja a gyorssegélyt; 
/;) mikor tette le a liUscgfogadalmat; í) át van 
e véve az állam szolgálatába.

A folyó évi III. és IV-ik évnegyedi gyors
segélyre nézve ez ideig még nem történt intézke
dés. Ú JD O N S Á G O K .

— Kinevezések. Papp Antal munkácsi 
megyéspüspök kinevezte: Sztripszky Sándor felső- 
kalocsai h.-lelkészt enyheévre Perecsenyben i. 
h.-lelkészül; Melles János Jenő ujdonszentelt 
áldozópapot Nagybereznára s.-lelkészül; Legcza 
István ujdonszentelt lildozópapot Nagylucskára 
s -lelkészül; Német János magyarkomjáti s.-lelkészt 
Felsőkalocsára h.-lelkészül; Zseltvay István ujdon
szentelt áldozópapot Magyarkomjátra s,-lelkészül; 
Csicsura András herincsemonostori k.-tanitót 
Kovácsrétre k.-tanítóul.

A d ire k tó riu m , illetve Zsatkovics lemon
dásának elfogadása vagy más direktórium kine
vezése ügyében tudtunkkal még mindig nem tör
tént meg a végleges döntés. Egyesek úgy vélik, 
hogy Zsatkovics mint kormányzó fog hazajönni, 
mások tudni vélik, hogy már Amerikába ment 
vissza. Hodzsa Milán miniszter ittlétekor kijelen
tette volna, hogy a direktóriumot olyan elemekkel 
fogiák kiegészíteni, amelyek eddig kiszorultak 
belőle. Annyi bizonyos, hogy Ruszinszkó ügyei 
lassan haladnak és a kassai „Esti Ujság“ -nak 
értesítései szerint a ruszinoknak még sok ki nem 
elégilett kívánságuk van. Itt említjük meg, hogy 
Volosin Ágoston prágai utjával kapcsolatban 
lapunk múlt számában közölt és egy Párisba kért 
útlevél megtagadására voatkozó kitétel más meg
világításba került. Volosin Ágoston nem a prágai 
csehszlovák kormánytól, hanem még Prágába 
való indulása előtt az itteni közigazgatási ható
ságtól kért Párisba útlevelet s azt itt sem tagad
ták meg egyenesen, hanem azt Volosin csak 
azért nem válthatta ki, mert látta, hogy az ügy 
hosszabb időt venne igénybe.

| S a ile r (Jyö rg y  j államkincstári főerdő- 
számtanácsos, számvevőségi főnök. f. hó 18-án 
életének 64. évében Ugybuzgó hivatalos műkö
désének 40-ik évében hosszas szenvedés ulán 
városunkban, ahová Bnstyallázáról jött át s ahol 
1908 óta működött, elhalálozott. A megboldogultat 
aki 1895-ben a földmivelésügyi minisztériumban 
is teljesített szolgálatol s aki itt az ág. egyház
nak is gondnoka volt, önmagát másokért bár
mikor kifosztani képes jószivéről ismertük a 
társas érintkezésben. Ezen kivitt föltétien becsü
letesség, hűség és igazlelkiiség, kedves modor 
és csendes humorra való hajlam jelcmezte öt, 
akinek távozása nemcsak családjának, de mindnyá
junknak őszinte fájdalmunkra van.

— Az arcképes igazolványok ügyében 
fordulat történt. A rendőrség vezetője ugyanis 
meghallgatta a közönség köréből felhangzott 
óhajokat, s eltez képest a következő újabb ren
delkezéseket tette; I. Az igazolványok beszerzési 
idejét április hó 2-ig meghosszabbította. 2. Köz
ismertebb egyéneknek nem kell illetőségüket 
illetőségi bizonyítvánnyal igazolniok. 3. Nem 
szükséges igazolványt beszerezniük a nőknek, 
kivéve az önálló üzlettulajdonosokat és cseléde
ket. 4 A 65 éven felüli férfiak is felmentést 
nyertek az igazolvány beszerzési kötelezettsége 
alól. Elismeréssel adózunk a rendőrkapitány 
urnák ez intézkedéséért.

— A „Bécsi M agyar Újság" és „Az 
ember" postai szállítását betiltották.
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— A szomszédból, líercgmegye. lankovics 
Lörincné, szül. Jekkelfalusi Berta, uradalmi kor
mányzó neje f. hó 12.-én Munkácson elhalálozott. 
— Szilvay Nesztor dávidfalvai gór. kath. esp.- 
lelkész márc. 9.-én 58 éves korában az Urban 
elhunyl. Halálát messzire kiterjedő magyar ne
mesi család gyászolja.

lleregszászon ma, vasárnap, a Kér. Szoc. 
Párt agitácionális gyűlést tart. Városunkból is 
többen ott vannak.

Munkácson uj szatirikus lap indul meg. Vá
rosunkból is lesz szerkesztője. Ugyanott április
1.-én megkezdik a héber óvodát. Munkácson 
egyébként zsidó iskola is lesz. — Dr. Váradi 
Aladár volt munkácsi zsupáni fogalmazót a ve- 
reckei járás főszolgabirójává nevezték ki. — A 
csszl. államvasutak fiókja Munkácson lesz, mi
után Ungvár már nem tud megfelelő szánni he
lyiséget adni.

Máramaros. Hilbner Alajost a dolhai járás 
főszolgabirójává nevezték ki.

G yilkosság M unkácson. F. hó 8.-án 
az ujfalusi ut mellett levő erdőben meggyilkolva 
találták Fanla Sándor hírhedt, többszörös betö
rést és lopást elkövető férfit. Három fejszecsapás 
volt a felén. Az ut szélén gyilkolhatták meg, mint 
a vértócsa mutatta s onnan a gályák közzé húz
ták be a hullát s befödték a környéken össze
szedett száraz falevelekkel. Ki is rabolták, mert 
csak egy személyazonossági igazolvány maradt 
zsebeiben. A környéken egy szeges cipőnek 
nyomai voltak láthatók a földön. Estére már le 
is fogta a városi rendőrség a gyilkost Csecsur 
János személyében, ki bevallotta a bűnét s azt 
mondta, tettét egyedül követte el. A nyomozás 
tovább folyik ez ügyben.

— Nyilvános nyugtázás. Ligeth. Sándor 
árvái részére újabban a kővetkező adományok 
érkeztek: Takács László gyűjtése (Nagyberezna) 
330 K, Eperjessy Mariska gyűjtése 158 K, Csepura 
György (Ungdaróc) 50 K. Dráveczky József (Ung
daróc) 50 K, Mocsáry Lajos (Ókemence) 60 K. 
Fényes Vince (Ördarma) 20 K, N. N. és N. N. 
(Nagyberezna) 10 -  10 magyar K.

— Uj lap. Az .Esti Újság" Írja : A reklám 
nagy dobja megdördült. Uj időszaki magyar 
nyelvű lapok megjelenését dobolják ki a közön
ségnek. A munkácsi végeken három ifjú, bennünk 
bizonyos ismerős hangzást kiáltó név szerepel, 
az egyik lap meginditókép: K u lka -K u ltsá r-K á ld o r 
Miklós (vigyázat: kommunista!) ez az első „há- 
romnevü" szatirikus matador. A rejtett tudomá
nyok terén különös múlttal biró György (?) Ferenc 
és az eddigi teljes ismeretlenség homályából 
most fölbukkanó Bródi Ferkó, ezek a nagyre
ményű ifjak lennének a szegény „Tyukodi pajtás" 
ősi mentéje alatt szatirikus babérok után csör
tető újdonsült leventét'. Ez a lap, amely Munkács 
keletén látand napvilágot ugyanis „szatirikusnak" ! 
van bemondva és a jelző tábla alkalmassá teszi I 
arra, hogy a közönség karrikaturákaf fogyasztó í 
rétegének figyelmét fölkeltse.

— M agyaro rszág i hírek. .4 magyar béke- 
tárgyalások befejezését elhalasztották. .4 német 
forradalom hírére fellobogózták a budapesti haza
kat, mert a német helyzet következtében a ma
gyarok engedményekre számíthattak a békekon
ferencián. — Debrecenben egy magyar embert 
abban az örömben, hogy ismét magyar katona 
ságot láthatott, szivszélhüdés ért. — A ŰTK. 
jelentése szerint már. 18-án nn gkezdték Magyar- 
országon is a pénzlebélyegzést.' — Preusz Mór 
szocialista vezért, Faragót, az Osztrák-Magyar 
Bank budapesti föiutézőjének eiső ellenőrét, dr. 
Idztg Géza fővárosi igazgatói lazítás, csalás illetve 
pénzhamisítás miatt Budapesten letartóztatták. 
Horthy fővezér kinevezte az uj magyar kormányt. 
Elnök és belügyminiszter: Simonyi-Sem d-n; 
Sándor, külügyminiszter: gróf Teleky Pa', nau- 
ügyininiszter: Sóós Lajos, pénzügyminiszter és 
ideigl. kereskedelemügyi miniszter: báró Korányi, 
igazságügy: dr. Ferdinandv volt kassai jn tanár, 
földmivelésügyi: Rubinek Gyula, közokta;.. ügyi •. 
Haller István, szociálisügyi: dr. Bénáid Ákos, 
közélelmezési: nagyatádi Szabó István, nem,cd- I 
ségi: Bleyer Jakab.

Jótékonyság. Valóban jó szívre vall az 1 
a gyűjtés, amelyet Szendrey Sándor bádogos- i 
iparos, polgártársunk fökép iparos polgártársaink > 
körében egy Kapós-utcai négy gyermekes sze
gény özvegy asszony javára eszközölt. A gyűj
tésből 305 K jött össze, amely összeget nevezeti 
lapunk utján juttatta el rendeltetési helyére. A 
pénzt átadtuk.

V árosi mozgó. Kedden és szerdán a 
„T igris* Olaf Fönssel a nagy film művi .szel a 
főszerepben.

M indennem ű HLUX, ALJ, BAK1<\.N- ■ i 
G 1 E ttM E K X U H A , valam int. EéÉHi / I 
I M lE t i  vnrráeát ju tán yosán  vált d/u  I 
és méy Jl UN V E T I O  sxéyen ett,esen,

iita rA K A ÍfT  IS/íN  Ja, llálc6cxl-ntc<i Itt. ,.

Levél a szerkesztőhöz.
Tisztelt Szerkesztő U r !
Az U. T. K.-ból történt kilépésem okától 

nevezett egyletnek néhány tagja célzatosan rossz- 
indulatit híreket terjeszt, mely eljárásuk arra 
kényszerít engem, hogy az alábbiakat nyilvános
ságra hozzam. ,

Kilépésem oka az volt, hogy meggyőződ
tem arról, miszerint az U. T. K.-ban a testne
velés ügye burkoltan egy felekezet érdekeinek 
van alávetve; én pedig sportelveimmel s az 
U. T. K.-nak alapszabályaival is össze nem 
egyeztethető célok szolgálatába nem állok.

Hirlapi polémiákba bocsátkozni nem akarok, 
mert ha bárki - érdekelt — azt gondolná, hogy 
valótlanságot állítok, az esetben az iigy úgyis a 
hatóság elé tartozik s arról polemizálni felesleges.

Soraim közlését kérve maradtam:
1920. Ili 10-én.

Kubovcsik Andor.
♦

E nyilatkozatnak közlését annál is inkább 
szükségesnek tartottuk, mert a nyilatkozónak, 
úgyis mint volt rendöralkapitánynak és úgyis 
mint az U. T. K. elnökének alkalma volt az 
egylet belső ügyeibe is betekintést nyerni, s igy 
nehezen sorozható az úgynevezett „felelőtlen* 
egyének sorába. (Szerk.)

KÖZGAZDASÁG.
A vértetü.

Ezen veszedelmes növénytetü almafaállomá- 
nyunkat végpusztulással fenyegeti, ha továbbra 
is összetetl kézzel nézzük annak terjedéséi ; 
Európa csaknem minden országának gyümölcsö
sébe mar befészkelték magukat, de a lakosság 
oly eréllyel fogott hozza azok irtásához, hogy 
annyira megfogyatkoztak, miszerint már számba- 
velietö károkat nem okoznak

Kicsiny, szabad szemmel alig látható, sötét
barna szinii rovarok, melyek maguk fölé hófehér 
pelyhes váladékot izzadnak ki, mely őket az. eső
től és hidegtől védi, erről mar messziről felis
merhetők s ha ezen peiielyszerü váladékot szét
dörzsöljük, ujjainkat vérpirosra festi. Oiy erősen 
szaporodnak, hogy egy anyától egy év folyamán 
több m illió származhatik. Az anyák némelyike 
őszkor szárnyakat kap, melyekkel tovarepüihet, 
a szélviharok által pedig igen messzire elsodor- 
tainak.

Csak az almafákon élnek, kárt azáltal okoz
nak, hogy kiszívják a fák tápuedveit, minek kö
vetkeztében a fiatal fák 3—4 év, az idősek pedig 
10— 12 év alatt tönkremennek; kedvenc tartóz
kodási helyük az ágak alsó része, hol az esőtől 
nemileg védve vaunak, mindenféle sebek, végül 
a fattyú- és vizh aj tások •

Ahol tömegesen szúrják szívók,íjukat a fába, 
ott a kéreg felduzzad, repedéseket k. p s csúnya 
fekélyek támadnak, emiatt a szövetek elhalnak s 
a tápnedvek további vezetésére kéj telellek.

Védekezés. A teljesen ellepett fákat kivágjuk 
és feltüzeljük. Amely fák még menthetők, ezek
ről csak a teljesen ellepett részeket vágjuk le, 
aztán hozzálátunk a gyógykezeléshez.

I. Ahol a fehér, peiyhes váladékot észre
vesszük, azt szétdörzsöljük, a repedésekben rej- 
tözöket pedig késheggyel kipiszkáljul s megöljük, 
aztán az egész foltot jól kigyúrt sm^a-agyag és 
marhalrágyábói (egyenlő mennyist. t>m) készült 
tapasszal bekenjük. Ez a legegyszer .ob eljárás, 
nem tökéletes ugyan, mert sok ♦ r;et»i életben 
marad, de a cél: a tetveket kevesbíteni, igy is 
.1 van érve.

II. Tökéletesebb irtásmód az, midőn a fo l
tokban levő tetvek fentjelzett kiö.ése után a 
foltokat bármilyen növényi ol,íjjal bekenjük, 
(repce, napraforgó, len vagy kenderolaj) de lehet 
hájjal és faggyúval is, ha ezek kenhető állapot
ban vaunak, s csak ezután tapasszuk be a fenti 
fa tapasszal.

Néha különösen laza talajban és magáno
sán álló fáknál u gyökerekre is lehuzódnak, 
ilyenkor a gyökereket kitakarjuk, a fertőzött 
foltokat olajjal vagy zsiradékkal bekenjük és 
ujjnyi vastagon égetett iné zpoéral behintjük, s 
földdel ismét betakarjuk.

Ezen egyszeri irtás azonban nem elég, ha
lc in  hetenkint egyszer be kell járni a gyümöl
csöst, s a hol a fehér, pelyhes foltokat észre 
vesszük, azonnal kiirtjuk. A hajtásokon, illetve 
vés .zökön, a levelek hónalljában levő tetvek 

’ át rendszerint elpusztulnak. Minden sebet 
• il fatapasszal kenni, lm nincs is benne 

vcrtelü. hogy oda le ne telepedhessenek, ha a
fatapasz leesik, újból be kell kenni.

Olaj vagy zsiradék helyett lehet az olcsóbb 
troleum emulsiót használni, — ez úgy készül, 

egyliarmad liter vízben felforralunk 34 gram
Nyomatott Földes! Gyula könyvnyomdájában,

közönséges mosószappant, s midőn teljesen 
felolvadt, hozzáönttiuk kétharmad liter langyos 
petróleumot s zurboióval (lyukas fakanál, vagy 
habaróval) jól összeverjük, paskoljuk, inig aj 
10 15 perc múlva tejfelsürüségüvé válik, ezen
egy liternyi mennyiséghez hozzáadunk 5 6 |jter 
vizet, s lesz 6—7 liter emulsiónk, mely igen 
sokáig eltart.

Végül lehet olaj vagy zsiradék helyett 
kátrányt is használni, de csak olt, hol a szinti 
kilátszik, tehát nagy sebekre, de előzőleg a 
kátrányt lassú tűzön addig melegítjük, tn ig ’az 
jó l megsürüsödik, nehogy a sebről lefolyjon, 
mert a kátrány az éló szöveteket elpusztítja. A 
kátrányos sebeket a fentidézett fatapasszal be
kenni nem szükséges.

A hol már szúrás okozta felrepedezett 
sebek vaunak, ott ezeket először az ép részig 
kivágjuk, s csak azután kenjük be.

Bornemissza Zoltán.S Z E R K E S Z T Ő I Ü ZE N E T E K .
öazdn. A lóhere-mag vetésének legbiztosabb és 

leggazdaságosabb módja, hogy a tavaszi vetéssel egy. 
szene vetjük el. nem pedig a már befejezett vetés fölé, 
amikor már a legtöbbször be sem boronálhatjtik. A bo- 
ronálás pedig fontos, mert igy a lóhere-mag mélyebben 
kerül a földbe és esetleges szárazságnál nem pusziul ki. 
Munkát is megtakarítunk azzal, ha nem kell kétszer vetni, 
boronálni. A here-maggal való megtakaritás titka a másik 
vetőmaggal való együttes elveléskor abban van, hogy a 
másik maggal együtt az aprószemü lóhere szabályosab
ban Imii széjjel, míg ha egyedül here-mag Imii ki a ke
zünkből, akkor a nagyon apró szemek miatt nagyon ne
héz a szabályozás. A lóhere-magnak árpával, zabbal 
vagy tavaszi búzával való keverését iigy végezzük, hogy 
a keverés alá kerülő tavaszi vetőmag (árpa, zab) felét 
leöntjük a padlóra, erre rá a lóhere-mag felét, majd erre 
a tavaszi vetőmag másik felét és végül a lóhere mag 
másik felét M ikor ez megvan, kézzel jó l összekeverjük 
az egészet es fölszedjük. Egy magyar holdra ICO liter 
árpába 8 kiló lóherét keverünk

K O M Í A T H V  a f^ y fc é p to e ti 
o l t  t i  t  .. t  A a_,. műterme

MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt í  K A  Q G  A n  
(szemben a megyeházával) *• Z Í . '—' - i l

megnyílik, ahoi a fégmoScrnefiB kivitelit
fényképészeti munkák készülnek, t-3

| É r te s í té s .
Tudatom a t. közönséggel, hogy 
férjein elhalálozása után a 30 éve 
szolid alapon fennálló

tovább folytatom, gondoskodván 
szakképze tt üz le tveze tő rő l s ugy 
a jövőben, mint a múltban, igyek
szem a t közönség menyeit teljes 
mértékben kielégíteni.

A t. közönség szív* s pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel:

ö zv . T a p a s z tó  P á ln é
K apos i-u tca  5. szám.
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Jz ungvári ventlÉglösök és kévésük részére kiutalt

liszt- és CHkoriBeriöyiséi
átvehető S Z ÍN T Ű  T E S T V É R E M .  

I ro d a k isa s s z o n y n a k  ü n ^ t e T K
NÉMETHI műtermében, SZÉCHENYI-TÉR 23. sz. alatt

Jókarban  levő gyermek-kocsi
e la d ó . .  C í m  a  J e la d ó in - v a t a n o a n -

IGAZOLVÁNYHOZ
SZÜKSÉGES A rcképek

e l ő ír á s  sze r in t  
N É M E T H I  m űtermében 
készülnek. SZÉCHENYI-TÉR 23. sz.




