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S Z IL Á N K O K .
A KASSAI ÚJSÁGBÓL idézzük a inult heti 

sziovenszkói kommunista sztrájkra vonatkozó 
néhány sort, amelyet a ruszinszkóira is alkalmaz
hatunk. „Ha a munkásság tűnődni kéz i azon. 
hogy miért volt a sztrájkra szükség, nem tud 
válasz, találni. Csak halványan dereiig tel benne 
a sejtetem: valami becsapás történt ilt, valami 
árulás a munkásság ellen, valami hitványság azok
nak a részéről, kik ma a inunkásvezérek könlli- 
sében a fórumon ágálnak és a szocializmust nem 
tekintik egyébnek, mint piszkos kis iizelrneik jól 
jövedelmező fejőstehenének0. — Ismételjük, ezt 
nem mi fogalmaztuk meg, ez a Kassai Újság 
Fórum-írójának, dr. Kendi Zoltán szociáldemok
rata írónak a tollából került ki, bárha szóról- 
szóra mi is aláírjuk. Mert a munkásság .szempont
jából ennek a sztrájknak semmi értelme sem volt. 
Hogy a prágai törvényszék visszarendelje a 
prágai szoci Idemokratáknak a kommunisták által 
erőszakkal elvett otthonukat, nyomdájukat és 
könyvkereskedésüket, — ahhoz a prágai tör
vényszéknek joga volt, mert a csehszlovák állam 
nem kommunista állam, itt komniunizálni nem 
szabad. Hogy egy ilyen eset után miért kellett a 
munkásságot sztrájkba vinni, igazán nem érijük. 
Ha csak nem azért, hogy a munklíság érdekei
nek ártsanak, meri minden fiaskó árt annak az 
érdekeltségnek, amely azt a fiaskót vallóba. A i 
sztrájkba állott munkások tegnap egy napi bérrel 
kevesebbe! kaptak.

*
A KISEBBSÉGI VÉDELEMRE vonatkozó 

szerződések, amelyeket a nagyhatalmakkal Cseh
szlovákia is megkötőt*, még mindig nem hozat
tak a legteljesebb nyilvánossági;!. Azonkívül, amit 
elvétve, sze elvényekben olvastunk, nem sokat 
tudónk. Pedig minden községnek, minden kultúr
intézménynek is ismernie kellene már teljes szö
vegében azokat a szerződéses kötelezettségeket, 
amelyeket az állam a kisebbségeknek nyújtandó 
jogokra nézve magára vállalt. Csehszlovákia már 
nemcsak aláírta, hanem jóvá i hagyta ezeket a 
védelmi szerződéseket. A nyilvánosságra hozatal 
késik, de annál inkább napirenden vaunak olyan 
események, amelyekről mi azt hisszük, hogy 
azok kisebbségi sérelmek. Az állam érdeke is 
volna, hogy t dilik, mihez van és mihez nincs 
jogunk. így jogunk van mind g sérelmet tételezni 
fel és jogunk van azt hinni, hogy a szerződé
seket azért nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne 
tudjunk jogainkról és ne merjünk még csak pa
naszt sem emelni. Nem tudjuk, mik a mi írott 
jogaink, de tudjuk, hogy mik a mi természeti 
jogaink ; tudjuk, hogy amint a csecsemőm k joga 
van az anya tejéhez, úgy nekünk is jogunk van 
a magyar kultúrához, iskoláinkhoz, intézményeink
hez, magyar közigazgatási tisztviselőinkhez, taní
tóinkhoz és papjainkhoz, — és mert mindezeket 
természeti jogainknak tudjuk, azért nem tehetünk 
róla, de akár adják ki azt a hivatalos írást, akár 
nem, mi mindannyiszor keresni fogjuk azt a fó
rumot, ahol tiltakozni lehel, valahányszor e joga
inkban megrövidítve érezzük magunkat Tilta
kozni fogunk ha lesz Írás, az írás alapján, ha 
nem lesz, akkor is tiltakozni fogunk az - igaz
ság és a jog nevében.

A CENZÚRA törölte egy hónappal ezelőtt 
azt a levelet, amelyet Caslavban lévő magyar 
katonafiaink Írtak a Határszéli Újság utján az 
ungváriaknak. Mi már átéltük életünk felét, de 
ilyet még nem éltünk. Ha egy város fiai megem
lékeznek az otthoniakról és ezt közös levélben 
tudomásukra adják: ugy-e hogy ebben senki 
államellenes esi lekvést nem láthat és ha netalán 
ezek a katonafiuk elpanaszkodnak a levélben 
szülőiknek és testvéreiknek,

Talán inkább a pa
nasz okainak megszüntetésére kellene gondolni 
és azirányban tenni. A levelet, amit hozzánk Ír
tak, törölte az ungvári cenzúra, de a többit, amit 
másoknak címeztek, nem törlik a többi városok
ban és azok naponta jelennek meg. Talán a mi 
közönségünk is megérdemelte volna, hogy fiaink 
levelét olvashassa. Es ennek nyomán talán egy 
uéhánnyal több csomagot és több magyar könyvet 
és olvasmányt küldtek volna karácsonyra Cas- 
lavr«. Fiaink ezt epedik legjobban a hazajövés 
után Hazajönni és addig ’ is hirt tudni az ott 
honiakról : ez az a nagy kívánság, amit már el 
árulni sem szabad.A mi keresztényszocsátista és m agyar p olitikán k.

Annyit írnak rólunk és annyit foglalkoznak 
velünk, már mint kapun kai, személyünkkel és 
politikánkkal, hanem egyúttal annyi meg nem 
értésnek, félreértésnek és rosszakaratú beállítás
nak vagyunk .odozatai, hogy magunk és az ügy 

I iránt való kötelességünknek érezzük ez alkalom
mal azzal fogl-dkozni, milyennek tudjuk és tartjuk 
mi a mi kérésziényszociálista és magyar po liti
kánkat, vagyis hogy milyen az a valóságban?

Az U. K. gyanús h mgszeríi és aníelietl kö
zönségesen komisz, ringó-politikus zsidó kiadója 
s/eriut a mi politikánk semmi egyébből nem áil, 
minthogy a legjobb slájfer példájára éjjel-nappal 
kést fenünk, amit a zsidók torkára szántunk. 
Ezzel a megtévelyedett és amellett — ismételten 
mondjuk — ringó-politikus hasziddal m in is fog
lalkozunk. c/rcz csak cgv szavunk van: tiszt zza 
magát a cs beknek való 1019 május elsején tett 
beadványa iig ében, de nem úgy, mint lap
jának legutóbbi számában tette, mert ott nyil- 
v n egy másik loyalitási ti-ilatkozatra gondot, 
amitől mi máig nem is tudtunk. Az eset, amiről 
mi tudunk, súl os eset, alább le is fogjuk 
közölni, de de ha ez a nyilatkozat megjelenik, 
akkura már külső eg is megszűnt magyar lenni, de 
talán meg zsidó is, csak ennyit mondunk. Ilyen 
emberid mi komolyan már nem foglalkozhatunk, 
de vannak még mások, akiknek szükségesnek 
látjuk irányelveinknek, valamint keresztényszo
ciális és magyar politikánknak nagy vonásokban 
való bemutatását.

A magyar pártok szövetségének ügyvezető 
elnöke — mivel székfoglaló beszédjét el nem 
mondhatja — a Jogpárt hivatalos lapja és más 
lapok utján Írásban teljesiti ezt a kötelességét és 
( tt nyilván reánk céloz, amikor a kér. szociális- 
ták egy részének az ő szavai szerint — anti
szemita részének politikáját elitéli. Más jelekkel 
is elárulta már az elnök ur, hogy a mi mun
kánkban egyebet nem lát. csak antiszemitizmust. 
Mi ugyan már erre is sokszor megfeleltünk, a 
vádat visszautasítottuk, hozzá nem értő emberek 
felületességének tartottuk, hogy politikánkat úgy 
Ítélik meg és ezt mondjuk ma is, most is, bárha 
most egy olyan vezető férfiútól halljuk a vádat, 
mint dr. Korláth Endre. Mi sokat foglalkoztunk 
a zsidókkal és a zsidókérdéssel, hanem ez még 
nem antiszemitizmus Kitalált, hamis beállítás az 
hogy mi zsidó és zsidó között sohasem tettünk 
volna különbséget, bár munkánk nem állhatott 
abból, hogy mindig csak ezekkel szemben való 
elismeréseket mondjunk. És ha foglalkoztunk, 
hogyan foglalkoztunk a zsidó kérdéssel? Körül
belül olyanféle megoldását láttuk mindig helyes
nek, mint a liberális Wekcrle Sándor, akit talán 
még Kreizler sem mondhat hecckáplánnak.

A zsidókérdés egyetlen helyes megoldása 
Magyarországon Wekerie Sándor szerint az, hogy 
n keresztények fokozott erővel tanuljanak, do l

gozzanak és szorgalommal igyekezzenek egyes 
zsidók esetleges jogosulatlan tói foglalásait vissza
szorítani. Egyes zsidók tényeiért és cselekede
teiért nern lehet felelősségre vonni az összes
séget. Ha néhány zsidó túlságosan előrejutott és 
nem akar hátrább vonulni, az orrukra kelt kop
pintani Ezt nem mi mondjuk ezt a liberális 
Wekerie mondja. Ha egyes zsidók túlságosan 
előre jutottak, az orrukra kell koppintani. Nos, 
és mi egyebet célzott a mi eddigi munkánk, 
minthogy a keresztényeket öntudatra és a ben
nünket túl- >san kihasználni és a nyakunkra 
nőni akarókat szerénységre tanítsuk ? Mi egyebet 
céloz a mi munkánk, mint amit Wekerie is he
lyesnek cs szükségesnek talál ? És akkor hál 
kinek van igaza? Wekerie, ha nem is a nem
zeti többtermelés szempontjából, de szociális és 
humanisztikus okokból jónak látja, hogy egy 
szociális reform által egy józan, müveit mimkás- 
és gazdamszriiy alakuljon ki. Tehát szociális és 
humán sztikus okokat emleget az örökké spe
kuláló Wekerie és azokat előbbi fölfogásait 
megtagadva — fölébe helyezi a gazdasági és 
’.gyéb politikának. Nos, hál a mi felvilágosító 
munkánk is a keresztény világfelfogás alapján 
meg' •'.'ósitandó szociális és humanisztikus, de 
hoz./á még erkölcsi célokat tart szem elölt és 
ezeket mi is elébe helyezzük minden más poli
tikának, a keresztény erkölcsi részét még a ma- 
magyar politikának is. mert nekünk iit több olyan 
keresztény, mint magyar testvérünk van, akik 
nyomorognak, akikkel szemben a régi társadalmi 
rend igazságtalan voit, akiket kihasználni és 
tönkretenni, féirevezeini segített. Ilyen értelem
ben vagyunk mi intrázigens keresztényszociális- 
ták, akik védelmét akarjuk szolgálni elsősorban 
az itt jelenleg legsanyarubb helyzetben élő kér. 
magyarságnak, de axarjuk szolgálni védelmét a 
kér. szlovák és ruszin testvéreknek is és velük 
együtt minden nem-kereszténynek is, aki ezt 
megérdemli, aki mlenünk és világnézetünk éllen 
nem harcol.

Valljuk, hogy az itteni keresztény magyar
ság megerősödéséi nem gyűlölettel, de nem is 
egy-két ringó politikájú zsidónak a megnyerésé
vel, hanem a kér. gazdasági és munkás-szerve
zetek kiépítésével és megerősítésével fogjuk el
érni. Aláírjuk, hogy ebben a munkában sok zsidó 
velünk együtt működhetik, de kimondjuk azt is, 
hogy ezek nem azokból fognak kitelni, akik 
Gallileista szellemben nevelkedtek, de nem is 
azokból, akik csak a gazdagodás vágyától űzve 
állnak, ha állnak, magyar vagy keresztény tár
saságba. Ha ezek külön politikai vagy gazdasági 
szervezetekbe csoportosulnak, mi azt a mi szer
vezeteinkre nézve egészségis dolognak látjuk és 
nem siratjuk őket. Ha ezek megtagadják korábbi 
magyarságukat, okul használva fel, hogy valaki 
szemükbe mondta az igazságot, ha gyermekeik
nek zsidó iskolát állítanak, mi azt sem bánjuk, 
Itjszen a mi szervezeteinket és politikai csoport
jainkat nem közkereseti társaságnak, nen\ üzlet
nek, hanem a lélek kategorikus imperativusának 
tar íjuk és legyen büszke bárki is közülünk, de 
közülök is arra, hogyha ott kiválóan szeretettel 
teljes fogadásban részesül.

Ez ít mi keresztényszociális és magyar po
litikánk Nem büszkélkedünk azzal, hogy kik és 
milyen szambán állanak mögö.tünk, de hisszük, 
hogyha szivére tett kézzel ke lene esküdnie min
den keresztény magyarnak, hát hamis esküt tenne 
az, aki ezek megfontolása után is arra esküdnék, 
hogy mi semmi egyebet sem tettünk, csak a 
zsidók ellen szítjuk a szenv« délyt két. A magyar 
pártok szövetségétől és szövetségének elnökéről 
is elvárjuk, hogy nyíltan kijelenti: antiszemitának 
tartja-e ezt a keresztényszociálizn üst, vagy nem? 
Ha annak tartja, akkor politikánknak csak ma
gyar vonatkozásaiban lehet közös dolgunk, de 
hisszük, hogy " ’ég úgy is ivgyobh javára leszünk,

Lapunk egyes számának ara 1 korona.
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mint amilyen javára van a magyarság ügyének 
az U. K. kiadója, a k i 1010 má jan l-<tn nxiate 
fe lk i  aalkoxott Moyn xsapánnak, m ik o r  
a rra  ln n e , hoyy la p ja  m unkatarttáu l eyy  
ettek h ivatalnokot, a mayyar>*áyHak e yy ik  
leynagyobb ellenséyét, enyedje át.

Ez az, amit mi másfél éve tudunk Krcizler- 
ről, de idáig elhallgattuk. Most már nem hall
gatjuk el, mert amit ez a minket ördögi módra 
gyűlölő ember nap-nap után ellenünk elkövet, az 
már tűrhetetlen. És a „magyarság érdeke* címén 
mer gyalázni bennünket, az aki már másfél évvel 
ezelőtt cseh hivatalnokkal akart magyar lapot 
íra tn i! A magyarság érdekét a szivünkön visel
jük, Korláth Endrének a magyar lapokhoz inté
zett sorait mi is értjük és rajtunk sem fog múlni, 
hogy a többi magyar lappal együtt mi is kive
gyük részünket a közös munkából, de ez nem 
azt jelenti, hogy egy ilyen gyanús ember gya- 
lázkodásait tovább hallgassuk és vele akarjunk 
együttműködni. Kezeink között van az írott b i
zonyíték, hogy ezt nyílt magyar embernek 
tennie nem szabad.

Magyar v lágszervezkedés.
A világ tizenötmilliónyi magyarjának fele a 

jelenlegi magyar határokon kívül, tehát idegen
ben él. Bármilyen szétszórtan él is egy nép, ha 
szervezkedik, egységes és erős lúd maradni. 
Erősebb, mint talán gondolnék. Bebizonyult ez 
a világháborúban, amikor a hazájukon kívül élő 
szerbeknek, horvátoknak, cseheknek, románok
nak és lengyeleknek a nemzeti cél érdekét szol
gáló külföldi együttműködése az otthon tevőkkel 
óriási eredményekre vezetett. A magyarnak is 
voltak idegenbe Németországba, Amerikába -  
szakadt testvérei, de ezeknek munkája nem volt 
elég tudatos, elég rendszeres és az osztrákokkal 
való közösség miatt nem volt független és 
magyar. Most inkább, mint valaha meg kel! és 
meg lehet alkotni a magyar világszcrvczkedést, 
mert egyrészt felszabadult a magyar az osztrák 
gyámság alól, másrészt elég szerencsétlen iett 
ahhoz, hogy a közös szerencsétlenség összekössön, 
és együtt tartson mindnyájunkat. Elvesztettül; a 
véres csatát, amelybe szivünk ellenére rántottak 
bennünket, de győzhetünk, ha összetartunk a 
munka versenyében. Magyarok, egyesüljetek! 
Magyarok, teremtsétek meg a minden magyarok 
igaz testvériségét. Az egész világ minden ma
gyarja egyetlen testvéri szervezetben tömörüljön, 
amely szervezetnél jelszava: Maradi mindig min
denütt magyar!

Ezt a nagy testvéri összetarlást az 1918 
decemberében alakult Külföldi Magyarok Szö
vetsége a következő eszközök segítségével akarja 
szolgálni :

Felhívja a magyar határokon túl élő ma
gyarokat, hogy erősítsék a meglevő külföldi 
magyar egyesü lteket és alakítsanak bátinely helyi 
vagy nemzeti céllal uj magyar egyesületeket. 
Minden külföldi magyarnak bele kell tartoznia 
valamely magyar egyesületbe és minden külföldi 
magyar egyesületnek összeköttetésben kell állania 
a Külföldi Magyarok Szövetségének nagytana 
csávát. így lesz együtt és Így határoz teljes egy
ségben és alkotmányosan a világ minden ma
gyarja a magyar célokról.

Felhívja a Külföldi Magyarok Szövetsége a 
magyar határokon túl élő magyarokat, hogy a 
magyar egyesületek erejével mindenütt létesítse
nek olyan Intézményeket, amelyek a magyar kul
túrának terjesztői lehetnek Íg y : az óvodától 
kezdve az iskolák minden faját, magyar sport
köröket, egyesületi és kölcsönkönyvtárakat, ma
gyar ének- és zenekarokat, színtársulatokat. Az 
iskola a nemzet legerősebb vára, ahol magyarok 
laknak, olt magyar tanitás legyen, különben fel
nőttek és gyermekek egyaránt elvesznek a ma
gyarság számára. Nemcsak magyar elemi, hanem 
minden fajta magyar szakiskolára is szükség van, 
főképen magyar mezőgazdasági, ipari, kereske
delmi, nyelvi és továbbképző szaktanfolyamokra.

Mindenekben tanácsot, utbaigazitást, stb-t 
készségesen ad a Külföldi Magyarok Szövetsége ; 
mindezeket elsősorban tartja szükségeseknek, de 
gondol még sok egyébre is Gondoskodni kivan 
arról is, hogy a külföldön elhalt magyarok ha
gyatékát kikutassák és az életben lévő hozzátar
tozók javára hazaszerezzék és ezzel az elkallódó 
vagyonok jogos tulajdonosaik számára megmen
tessenek A külföldön elhall magi árok özvegyei
nek és árváinak támogatása, esetleges hazavitele 
és otthon való elhelyezése és gondozása is egyik 
legsürgősebb feladata a Külföldi Magyarok Szö
vetségének, De nemcsak az ilyen gondviselők 
nélkül maradottakat, hanem minden visszaván
dorolni szándékozót haza akar segíteni a Szö
vetség, természetesen akkor, abban az időben, 
amikor az a legmegfelelőbb. A vlsszavándorlók 
számára az anyaországban mindent előre bizto
sit. Érdekes az a gondolat is, amely a vissza-

vándorlók hazasegitésére közvetlenül is inditja a 
Szövetséget, amikor igy elmélkedik; A kül
földi magvar különb, mint az otthoni. Külföldön 
a magyar csak a maga szorgalma, becsülete, 
tudása után leltet valamivé. Odahaza; a család, 
a rokonság valamivel mégis csak segítik. Kül
földön a magyarnak kínnal, fáradsággal kell meg
tanulni az idegen nyelvet. Odahaza: azt a nyel
vet, mellyel kenyerét megkeresheti, az anyatejjel 
szívja magába. Akármit tanult is otthon a ki
vándorolt, külföldön sok újat kelt mjíg megta
nulnia, minden egyes fillérért tizfil'.érnyit tűrnie, 
kitartania és dolgoznia. Otthon méltányolják a 
tehetséget az ismerősök. Az ismeretség maga 
szárnyat ad a boldoguláshoz. Idegenek között 
kemény munkával, lágy alázatossággal csak las
san tud eljutni odáig, hogy megismerjék és el
ismerjék. Külföldön minden kivándorló magyar 
újra születik és uj embeit csinál magából, ren
desen kil'önbet, mint a régi volt. Ezért a kül
földön éveket töltött magyarnak visszanyerése 
nagy nyereség a nemzet otthon való nagy tömb
jére nézve. Ezektől az otthoniak sokat tanulhat
nak, az ö utjok szerint esetleg szintén vándor
útra is elindulhatnak, de csak azért, hogy mint 
azok. úgy ők is meggyarapodva tudásban, jó 
ságban térhessenek majd haza.

Ez a nagyon igaz. nagyon érdekes gondo
lat vezeti a Külföldi Magyarok Szövetségét a 
visszavándorlók segítésére, de majd csak akkor, 
ha otthon minden rendben lesz. Addig a f j- fö  
programúi, hogy odakint jó magyaroknak tartsák 
meg'őket a lentiekben emíiteit egyesületek, intéz
mények és a mogyar világsajtó és magyar köny
vek által, amely újság- és könyvirodalomnak a 
Szövetség igen nagy jelentőséget tulajdonit.

A magyarok világszervezkedését a német
országi 200,000 magyar értette meg legelőbb. A 
Bund dér Ungarn in Deutschland már csodála
tos eredményeket ért el. amikre itt most ki nem 
térhetünk. Jelszavuk: -Minden poklokon keresz
tül is magyarok maradunk és magyar hazánkért 
még csak azután akarunk áldozni és cselekedni!“

A németországi magyarok jelszavát, vala
mint a „Maradj Mindig Mindenütt Magyar" buz
dítást a Magyarország jelenlegi határain kívül 
élő minden magyar érti és átérzi. Át érezzük azt 
annál inkább mi is, minél kevésbbé akarják ne
künk megadni a békeszerződésekben biztosított 
kisebbségi jogainkat. Az uj államoktól, amelyekbe 
akaratunkon kívül egy külső kényszerítő ok miatt 
jutottunk, ez a nagy világszövetség i ’ segíteni 
fog nekünk kicsikarni azt, ami bennünket jogosan 
megillet.

Hogyai lett
Rothsichildböl —  Rothschild ?
A nagytőkések veszik hasznát 
a háborúnak és a' zavaroknak.

A Rothschild-ház alapitója, Maier Anseltn 
fiai közt a legkitűnőbb helyen kétségkívül a har
madik fin, Náthán áll 22 éves korában elhagyta 
hazáját és Manchesterben egy kicsiny boltot 
nyit, mint bankár és pénzkölcsönző. Frankfurt
ból alig egy ezer forinttal utazott cl és ezzel 
kezdte meg üzletét. A körülmények felette ked
vezők voltak rá nézve, s öt év leforgása után 
200,000 font sterling szerzeménnyel települt át 
Londonba, liol rövid idő alatt oly jelentőségre 
emelkedett üzlete, hogy Levi Barnatt Colién, a 
City-mágnások egyike vejéül választotta. Az ö 
tulajdonképeni tere az országos kölcsönnel való 
spekulálás volt. Hogy a lehető leggyorsabban 
kaphassa a hirekel, posta-galambokat használt s 
ezzel egyidejűleg egész sereg tevékeny ügynö
köket szerzett, kiknek kötelessége volt követni 
a hadseregeket mindenfelé, s naponkint, vagy ha 
kivántatott, óránként tudatni a megtörtént leg
fontosabb eseményeket, győzelmeket és csata
vesztéseket, a posta-galambok szárnyai alá rej
lett Írásjelek által. Ez időtől fogva minden irány
ban röpködtek szárnyas futárjai, inig ügynökei 
gyorsan vitorlázó sajkákon vitték s hozták a 
pénzt a német, francia és angol pariok közt.

A leggazdagabb aratás ideje Napóleonnak 
Elba szigetéről visszatértekor állott be. „100 
napok" alatt Wellington seregéhez csatlakozva 
Belgiumban tartózkodott, és pedig a harctér kö
zelében. Pénzszomját még a harctér veszélyei 
sem voltak képes elnyomni. Június 18-án 1815. 
Brüsselben lovat bérelve a watterlói térre lova
golt s egész napon át a Houguemont melletti 
halmon tartózkodott, hogy a csata menetelét 
szemmel kisérhesse. Látta, mint tör előre és 
húzódik vissza a francia sereg. Midőn a nap 
hanyatlani kezdett, a szövetségesek ügye felelte 
rosszul állott, de annál dicsőbb volt kimenetele. 
Ugyanazon pillanatban, midőn meghallotta Na
póleon a poroszok közeledésének Iliről, s később 
a nap lementével meglátta BlUcher és W elling-

tonnák Belle-Alliance magaslatain való összeta
lálkozását, e pillanatban elragadtatva kiáltott tői 
Náthán: „A Rotschild-ház megnyerte a csatát 1“

Legott, felnit lovára, mely egész napon nyer
geivé állt rendelkezésére, ellovagolt s ment egész 
éjszakán át, egész reggelig. Ostendébe érve 
egyetlen hajós sem merte túlpartra tenni a börse 
nagymesteréi. Hiába Ígért a bankái 5 fiOO, sőt 
800 frankot is egy-egy hajósnak. Végre ajánlott 
2000 frankot, s az alku meg volt. Egy szegény 
halász, hogy felesége és gyermekeinek megsze
rezze amaz összeget, kockára tette életét.

A törékeny bárka, mely Caesart és szeren
cséjét hordta, röpült a hullámokon. Hirtelen be
következel! kedvező szélfordulás siettette az uta
zást. A hold még nem jött fel, midőn Náthán 
Daverben kikötött. Itt anélkül, hogy csak leg
kisebbet is nyugodott volna, a leggyorsabban 
járó lovakat bérelte magának, hogy mielőbb 
Londonba étjen. Londonba érkeztekor még setét 
volt, és setét aggodalommal voltak eltelve a szi
vek is. De sötétben mint bárki, nézett ki Náthán, 
midőn jttnius 20. a Cityben megjelent s a börzén 
szokott oszlopához támaszkodott. Még legbizal- 
masab barátainak sem mondta az igazságot, ha
nem csak néhány szót suttogott velők. „Annyi 
bizonyos hallják a hallgatók, hogy Blücher 
117000 emberével a Ligtty mellein' csatában juitius 
Ifi. és 17. megveretett Napóleontól s hátrálásra 
kényszeriltelelt; az ég tudja, mi történt Welling
ton!!,ti."

E vészleljes hir mint futó ttiz terjedi el, s 
mélyen, mindig mélyebben sttlyedt az árfolyam. 
Rotscliild Náthán ismeretesebb ügynökei mások
hoz hasonlóan árulják, sőt másoknál is aggá
lyosabbaknak mulatják magukat érték- papírjaik 
gyors elidegenítésében. Náthán ismeretien ügy
nökei pedig újra megvesznek mindent, amit 
eladásra kínáltak. Június 21-én Náthán papir- 
szekrényei meg vannak töltve. Egy órával később 
érkezik a kormány futárja a belíe-alliancei győ
zelemről való tudósításokkal, azaz két nappal 
Náthán Angliába érkazése után.

A Houguemont melletti halmot a biztos 
győzelem tudatával elhagyott részvény-tulajdonos 
volt az első, ki a börzén e szerencsés esemény
ről értesítette barátait, s egy órával előbb ter
jesztette ennek híréi, mint ez a nagy közönség 
előtt ismeretes lelt. Alig szükséges említeni, hogy 
az értékpapír ára gyorsabban emelkedett mint 
ahogy leszállt, mihelyt a belle-allianceí csatáról 
szóló hivatalos jelentések előterjesztettek, s hogy 
Náthán egy millió font sterlinggel gazdagabban 
támasztotta hátát a londoni börze-terem déli ré
szében álló oszlophoz.

A nagytőkések veszik hasznát a háborúnak 
és a zavaroknak- Aki zavarokat csinál, még ha 
proletárnak is mondja magát, a nagytőkét gya
rapítja. A forradalom és háború nélküli fejlődés 
teheti csak főnkre a nagytőkét

Korlátot és világítást
a Vasút utcába!

A hatóság illetve a Vasutigazgatóság figyel
mét felhívjuk arra az elengedhetetlen szükségre, 
amit a Vasút utca tájára kiván az utazók érdeke 
és a közbiztonság.

Mindenki tudja, hogy naponta több esteli, 
illetve éjjeli vonat indul el innen és érkezik Ung- 
várra Ezekhez a vonatokhoz sokan mennek ki, 
elutazók és érkezüket várók, valamint sokan 
jönnek be az egyes éjjeli vonalokból a városba, 

hiszen nagy város, főváros vagyunk. De mi
lyen veszedelmeken megy az át, aki éjjel a vo
nathoz baktat. A sorompónál megszűnik a villany
világítás, mert ott már a gerényi határ követke
zik és a villanytelep nem köteles arra. hogy ö a 
gerényi haláron is világítson, A sötétség még 
csak az egyik veszedelmet jelenti arra nézve, 
akinek a vonathoz, vagy a vonattól a városba 
útja van. Azt a veszedelmet jelenti a sötétség, 
hogy az egyedül bandukoló rablók kezeibe esik, 
hogy kifosztják, hogy akárhány ismeretlen ember 
eltéved és elkési a vonatot stb., mint ahogy már 
nem egyszer megesett. De ott van a másik ve
szedelem is: a nyaktörés és elnyomorodás ve
szedelme. Ott rejtőzik az elnyomorítás rettenetes 
szörnye éjszakánkint abban a feneketlen tnénkő- 
nagy árokban, amely a Vasút utcának a legna
gyobb dísze, különösen, hogyha viz és pocsolya 
is bűzlik benne. Hogy miképen lehet ilyen álla
potot tűrni egy fővárosban és egy főváros vasúti 
állomása mellett, el sem képzelhetjük. Amikor 
még egyszerű kis vidéki városka voltunk, amikor 
még garasoskodni kellett, amikor talán még 
pénzt sem kellett volna fizetni az anyagért, a 
fáért, akkor nem csináltunk korlátot a ménkőnagy 
árok parijára, nem gyújtottunk a lámpát a Vasút 
utcába, mert egyszerű nyárspolgárok voltunk, kis 
forgalommal, apró tolvajkákkal, de most már 
fővárosi polgárok vagyunk, akikre nagy-nagy
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lolvájok is lesnek a sötétben, most már elenged- 
betétien, hogy a Vasút utca éjjel ki legyen vilá
gítva és az árok felül is bebiztosítsanak ben
nünket.

Követeljük a lámpákat es a korlátot, köve
teljük életünk biztosítására, amely utóvégre is 
lehet olyan becses akár a városra, akár az ál
lamra nézve, hogy annak fentartásáért és testi 
épségünkért az állam, a város, vagy a vasút 
áldozatot hozzon. Követeljük a lámpákat és a 
korlátot vagyonunk, pénzünk biztonságára, vala
mint a város kereskedelmi forgalmának nagyobb 
elősegítésére Tegyék lehetővé néhány iv lám
pával, hogy ha már van éjjel is vonat, merjék 
az emberek az induló vonatokat kereskedelmi 
stb. utakra föl is használni, elindulni s elmenni. 
Hogy milyen alapból? . . .

alakítsanak részvénytársaságot, 
avagy vessenek ki az innen elutazókra és ide 
érkezőkre külön luxus-adót, esetleg adóztassák 
meg e célra ki'üön csak az agglegényeket, vagy 
a 18 éven aluli hajadonokat, vagy a száz éves 
Matuzsálemeket, de valami forrásból világossá
got és korlátot kérünk a Vasút utcába, mert 
különben olyan rossz hirt csapunk ennek a vá
rosnak és ennek a világrésznek, hogy ide többé 
soha senki sem mer majd eljönni és Ungvár 
egyszer csak azon veszi észre, hogy 6 a világ
végén és azon a bizonyos Opeieuciás tengeren 
túl az a város, amit a kutya sem ugat meg, mert 
nincs világítás a Vasút utcában és nincsen kor
lát egy a pokolnál is méiyeb b. s z iir . jü  árk 
partján.

A „fekete szégyen".
A néniéi nők jojszava a szerecsen „megszállók0 ga

rázdálkodása ellen.

Hirt adtunk (de a cenzúra törölte) azokról 
a borzalmakról, amelyeket a pfalzi német váro
sok női lakosságán a megszálló szerecsen csa 
patok elkövetnek. A franciák, úgy látszik, örö
müket lelik abban, hogy Európa legkultiváltabb 
népe fölé négereket helyeznek felügyelők gya
nánt. A négerek szexuális garázdálkodásáról mosf 
egy amerikai iiónö, Miss Ray Beveridge, egyik 
amerikai segitőakció tagja, aki a megszállott te
rületen járt, igy ir:

— Tény, hogy azoknak a gyermekeknek, 
akik a francia megszállók garázdálkodása követ
keztében látják meg a napvilágot, hatvan száza
léka vérbajjal fertőzve jön már a világra. Tény, 
hogy kevertfaju gyermekek rendesen mindkét 
szülejüknek rossz tulajdonságait öröklik Tény, 
hogy a marokkóiak rosszabbak, mint a többi 
feketék. Tény, hogy a fehér francia gyarmatcsa
patok brutalitás és vadállatiság dolgában még 
fekete bajtársaikat is felülmúlják. Tény. hogy a 
kevertfaju gyermekek születési száma a meg
szállott területen mindinkább gyarapodik s hogy 
e gyermekek apái, akár francia tisztek, akár 
francia négerek, minden egyes esetben vonakod
nak a gyermekről gondoskodni s egyszerűen a 
a Code Napóleonira hivatkoznak. Tény, hogy 
ezek a gyermekek mind a lakosságnak terhére 
vannak. Tény, hogy a szerecsen katonák fehér 
német nőket lezavarnak az utcák járdáiról s ha 
ezek nem azonnal engedelmeskednek, puskájuk 
tusát rávágják a nők lábára. Tény, hogy a szü
lök leányaikat, a tanárok leánynövendékeiket, a 
papok és a rendőrség az ifjúságot nem vonhat
ják kérdőre a feketékkel vagy franciákkal való 
érintkezés miatt, mert ez azonnal a Grande Na- 
tion megsértését jelentené Tény, hogy az er- 
kölcsn ndés/et a fiatalkoruakon elkövetett erkölcsi 
bűntényeket sem üldözheti, mert ez is a franciák 
megsértése lenne. Tény, hogy a fegyveres fekele 
katonák a fegyvertelen keresztény lakosságot 
terrorizálják.

Németországban külön Notbund alakult a 
keresztény nők védelmére a „fekete bűnnel" 
szemben. Ennek a Nolbundnak egyik müncheni 
gyűlésén egy Distlcr nevű szónok a következő
ket mondta:

— A „fekete szégyent" hirdeti számtalan 
levél, újságcikk, statisztika és képes folyóirat. 
A „fekete szégyenről" beszél minden férfi, aki a 
Rajnán túl a szcrecscnek előtt kénytelen volt 
zsebeit kiüríteni, és minden nő, aki . . .  A „fe
kete szégyenről" szólnak menekült családapák 
aggodalommal odavetett ceruzajegyzetei; a „fe
kete szégyentől" reszketnek német leányok ajkai, 
akiket a meggyaláztatás a tébolyodásba kergetett.

A „fekete szégyen" sir száz és száz rövid, fran
ciáktól megcenzurázott gyászjelentésből, megölt 
német nők égbekiáltó jajszavából, akiket a Saar- 
ból a Rajnából, Mezeiből vagy a szemétdomb 
alól húztak ki A „fekete szégyenről" beszél az 
erőszak amelyen egy hétéves fiun, egy 11 éves 
leányon, egy 82 éves agg nőn követtek el, vagy 
amelyet egy fiatal cselédleányon hét vagy meg 
több szerecsen elkövetett. A német leányokat 
csellel csalják ki az üzletekből a nyomóiba és 
szégyenbe. Van úgy is, hogy-egy német hivatal
nokot kiutasítanak; 24 óra alatt köteles végre
hajtani a kiutasító parancsot. Neje és leánya 
azonban otthon maradhatnak. A bútorokat szin
tén otthon kell hagynia. Ezzel aztán kéjtanyákat 
rendeznek be. Naponta 5 tői 9-ig kötelesek az 
igy megfogott leányok dolgozni. . . Ezek előtt a 
házak előtt ott állnak iiosszu sorokban a szere- 
csenek. A négerek nagyrésze vérbajjal van tele. 
A német kormány kénytelen számukra francia 
parancsra kéjlanyákat rendezni be. Ezeket német 
fával fülik, német borral, német pénzzel, és né
met nőkkel látják el. Ludwigshafenben négy 
háznak lakóját rakták ki egyszerűen az utcára s 
a lakásokat büntauyákká alakították át.

Ez az „emberiség győzelme a barbárság 
felett", amelyre a franciák annyi joggal lehetnek 
büszkék. S ezen az alapon beszélhetnek fehér 
terrorról azok, akik a világtörténelem legsötétebb 
fekete terrorját szakasztják védtelen német nők 
nyakára. Ú JD O N S Á G O K .

.A s z ü l e i  h á z .  
i.

Túl az Óceánon,
Még azon is tulnan,
Ott van eltemetve 
Ifjúságom, múltam.
Ottan van egy kis ház 
A Kárpátok a ján  
Mikor megszülettem,
Mért hogy nem szakadt rám I ?

Szegénység hazámból 
Nem kergetett volna,
Nem verne az élet 
Az idegen sorba'...
De most itten állok 
Egyedit s ötökre;
Ó-hazai h izünk 
Gránát ledöntötte . . .

San-Francisco, 1915 május 7.,»

//.

Amikor elhagytam 
Szülőföldem táját,
Épp egy varjú-madár 
Csahogáttá szárnyát;
Feketén szállongott 
S károgott nagv mélyen.
Mint a honfi-bánat 
A magyar szivében.
Azóta is mintha 
Fölöttem szállongna,
Mintha minden madár 
Sötét varja volna.

(San Francisco, 1916 szept. 30.)
Fábián Ferenc.

A Karácsony már ide világit.
Coreggiónak, a halhatatlan festőnek Drez

dában őrzőit gyönyörű festményét, a híres „Szent 
éj“ -et látjuk magunk előtt. A páratlan remekmű
vön nem a fény és világosság legmagasabb és a 
homály legmélyebb fokozatainak kifejezése ragad 
meg, — bárha ez is csodálatosait tökéletes, — 
de megkap bennünket a képen kifejezett eszme 
nagyszerű fönsége. A kép úgy van megalkotva, 
hogy rajta minden világosság az Isteni Gyermek
től, a Világ Világosságától ered, aki a körülötte 
lévő csoportokat épen úgy, mint a felhőn nyugvó 
angyalokat tökéletes napfénnyel sugározza be.

A Karácsony már idevilágit. A kis Jézus 
már elindult az t tfra , És az Élet már megeleve-

venedett. És az Igazság után szomjasan nyúlik 
ki a lelkünk . . .

A közeledéskor mindig Nagykarácsony, ha 
elmúlik, mindig Kiskarácsonv . . .

De azért előre világit és egyszer mégis 
csak Correggiónak lesz majd igaza : felhőn nyugvó 
angyalokat és a Király körül levő csoportokat 
tökéletes napfény sugározza b e l . . .

Halá lozás. Szieber Lajosné, sz. Benőcs 
Mária f. bő 14-én 32 éves korában hirtelen el
halálozott. A kedves fiatal asszonyt szerető fér
jén kiviil 5 apró leánygyermek siraija. Temetésén, 
amely 16-án ment végbe, igen nagy részvét nyil
vánult meg az árván maradt derék család iránt. 
A korán elköltözött fiatal asszonyt sok szegénye 
siratja, akiknek naponta nyújtott friss puha ke
nyeret. Nyugodjék békében I

Az á lta lános sz trá jk , amelyet a prágai 
kommunisták kezdtek és a szlovenszkóiak, fő
képen a kassaiak [olytatlak, a vezérek jóvoltából 
Uugváron is kitört f. hó 16-án délelölt 10 órakor. 
A munkásság nem is tudta mit céloz a „szim- 
pathia" sztrájk, hanem azért belement. Azóta már 
nagyrészt meg is bánta és erős mozgalmat indí
tott a szlrájkot kimondó pártvezetőség megbuk
tatására és a szocialistáknak egy u. n. szabad 
csoportjának a megalakítására. Az általános sztrájk 
lefolyása igen röviden elmondható: a munkás
ság délelőtt bezáraita, a rendőrség délután ki
nyittatta az üzleteket A munkásvezérek azt hitlék, 
hogy valóságos Cézárok, de Faltin kapitány be
bizonyította, hogy nem engedi a rend megzava
rását és ezért Gátit és Fllzit elvitette Beregszászba. 
A munkásság nagyobb és öntudatosabb része 
belátta, hogy ez a munkásság érdekeinek ártott, 
már pénteken a szociálisták szabad csoportjához 
pártolt és me 'kezdte a munkát (6-7 en). Szolyván, 
Do'hán és Beregszászon egyáltalán nem volt 
mozgolódás, Munkácson és Nagyszöllősön keve
sen sztrájkoltak. Aknaszlatinán 800 ember, Pere- 
esenyben valamennyien. Az ungvári általános 
sztrájk napján eszünkbe jutott, hogy milyen lel
kesen, sőt tapssal fogadták munkásaink egy szó
nokuk beszédjét, aki a nyáron a Határszéli Újság
gal lépett fel (akkoriban ez volt a divat) és mi
után felolvasta abból az első áldozók ünnepének 
leírását, különösen azt a kitételt, hogy az elsó 
áldozók közt „angyalok közt jártunk" — fölkaca
gott és a hallgatóság is kacagott. . kacagott. . .  
Hát nekünk az a hitünk, hogy az ártatlan gyermek 
angyal. Az a hitünk, hogy van ég és van örök 
élet. De azért nem kacagtunk, hanem szomorkod- 
tunk most, amikor láttuk, hogy azok, akiknek 
csak földiekben, csak az anyagban van hitük, 
azokat most <■ hitükben, vagyis szociáldemokrata 
elveikért való küzdelmükben is megcsalták, tév
útra vezették. Három hitük volt: Istenben, ma
gyarságukban és a szocialista elvek győzelmében 
való bittik. Az első kettőt önként feladták, a 
harmadikban megcsalattak. Mi sajnáljuk őket és 
ki várijuk, hogy mindhárom bi tűket visszanyerhessék.

— Köszönet. Ralin Szeverin gy.-igazgató 
az Ungmegyei Patronázs részére tüzifabeszerzésre 
1000 K segélyt utalt ki, Fogadja az Egyesület
hálás köszönetét. Reöthr pénztáros.

Dobrovs/.ky József le ta rtóz ta tása  és 
szabadonbocsátása. F. hó !6-án este Dob- 
rovszky József tekintélyes polgárt detektívek 
letartóztatták, a vármegyeházán még akkor ki
hallgatták, másnap délután megvasalva és két 
ismeretlen egyénnel összekapcsolva a hadbíró
sághoz kisérték. A letartóztatás okául azt emle
gették, hogy Dohrovszky József leendő vejével 
útlevelekhez segített volna olyan egyéneket, akik 
inég katonakötelesek. A feltevés annyira nem bi
zonyult valónak, hogy Dobrovszkyt a hadbiró- 
ság már pénteken szabadon bocsátotta. Tény az, 
hogy Dobrovszky a delektiveknek késő esti meg
jelenése és letartóztalási szándéka ellen erősen 
tiltakozóit, de tény az is, hogyha igaz lett volna 
is a feltevés, akkor sem lelt volna szabad egy 
60 éves, többszörös háztulajdonost és a köz 
ügyében is sokat fáradozott embert azzal meg- 
csiifolni, hogy megvasalva vitték végig a város 
utcáin. Ez ellen amint halljuk, Dobrovszky pa
nasszal fog élni,

- -  A Kárpátaljai Földműves Szövetség
(Karninszky-párl) végrehajtó bizottsága folyó hó 
14 én délelőtt 10 órakor Illést tarló it Munkácson 
a Csillag szálló nagytermében. A hatóságot a 
gyűlésen Schvacha, Munkács város rendőrkapi
tánya képviselte. A gyűlés megnyitása után dr.

fűszer-, vegyes- és hentesáru-üzlete m O f Y n v i l t t  

V  a g n e r  XrPÁDVEZÉR-UTCA 49, sz. ALA TT H  í e g l i y  l i l  . 
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Kaminszky József, aki a szervező bizottság fel- 
hm almazása folytán eddig a pán ügyeit vezette, 
hosszabb beszámolót tartott a párt eddigi tevé
kenységéről. A gyűlés egyhangúlag a következő 
határozatokat hozta: t Megköszönvén szervező 
bizottság eddigi működését, annak a felmentvényt 
megadja és a pártot véglegesen megalakitottnak 
jelenti ki. A párt ügyeit egy komlté intézi. A párt 
ügyeinek vezetésével és a komité munkálkodá
sának irányításával Kaminszky Józsefet bízták 
meg, inig helyetteséül Rizsák Vaszily oroszko- 
moróci lakost jelölte ki a gyűlés. A párt mun
kácsi központi irodáját Demkó Mihály igazgatja 
2. Érdekei támogatására hetilapot indit, melynek 
felelős szerkesztője dr. Kaminszky József, kiadója 
Földes! Gyula lesz. 3. A szervező munkálatok 
megkönnyítése céljából egyelőre Nagyszőlősön, 
Huszlon és Técsőn pártlitkárságokat szervez,
4. A pénzbeváltás ügyében memorandummal for
dul a pénzügyi referenshez 5. A Földműves Párttal 
(Brascsajkó'Volosin párt) nem fuzionál, a válasz 
tási harcot egyedül vívja meg. A gyűlés lefolyása 
példás rendben történt. Az összes határozatokat 
egyhangúan hozták meg. Felszólaltak dr. Ka
minszky József (Ungvár), Rizsák Vaszily (Orosz- 
komoróc), Kuztyák János (Huszt), Földesi Gyula 
(Ungvári, Karpinecz Emánuel (Huszt) és a dusziuai 
tanító stb A gyűlésen Ruszinszkó minden vidéke 
képviselve volt, összesen 150 tag jelent meg, kik 
között a ruszin intelligencia 30 taggal volt 
képviselve.

— Különös igazságszolgáltatás. Egy
dombővidéki olvasónknak szolgáltatták a követ
kező igazságot. Nevezett szept. 21-én husz- 
huszonkét drb szarvasmarhái, sok lovat, két 
falka juhot és egy pár libát talált a kincstári 
illetményként élvezett rétjén. Az állatok a rétben 
ugyan már nem tettek kárt, de annál többet a 
még kint lévő szénában. Máskor is megtörtént, 
hogy a falu oda engedte barmait, de már csak 
október közepe táján, amikor a széna már ren
desen bekerült a gazdához. A gazda több jószá
got behajtatott és hogy kára is megtérüljön, 
jelentést tett az amerikai és egyéb agitátorok 
által fölbiztatott és hetykén viselkedő kihágók 
ellen. A biró nem akarta a kárt felbecsülni, a 
csendőrség a teresvai tó .. Jgabirósághoz utasí
totta a panasztevőt (60 kilóméter a falutól), a 
főszolgabírónak a nov. 5-én tartandó tárgyalásra 
hivó idéző-leveleit elsikkasztották, inig a panaszos 
nov. 7-iki újabb beadványára végül ez a döntés 
érkezik: „Kereslete alaptalannak találtatott. — 
Hlavnj? sitizny Russnik", Különös igazságszol
gáltatás ! !

— A csapi re fo rm átus ifjú ság  e hó 
26-án sznielőadással egybekötött láncmulatságot 
rendez. Színre kerül: „Kósza Jutka'. ,

Becstelen be tyárok. Betyárnak csapott 
fel. de útonálló, alattomos betyárnak Gregus 
József zaltari legény. Nem mert szemtől-szembe 
kerülni Zselinszki Istvánnal, akire valamiért nagyon 
megharagudott és alattomosan, a sötétben és 
hátulról támadt a védtelen emberre f. hó 13-án 
este 7 órakor, amikor az éppen fütyörészve haza
felé tartott. Hát ez nem becsület, Gregus József I 
így könnyű volt legénykedni és a Zselinszki fejét 
10 centi hosszú sebekkel és vérrel borítani Majd 
meglátjuk, milyen legény vagy a zsandárok 
kezében I Gregus Józsefnél is kevesebb becsületfi 
belyárok a leleszi betyárok, akik úgy akarták 
kifosztani a mocsári erdőört, hogy kél társukat 
egy-egy ládában a lakásba csempészték és meg
állapodlak velők, hogy éjjel elöbuvnak és kira
bolják a gazdát, ha pedig valami baj volna, erre 
az esetre egy trombitát is tettek a ládába. A rab
lás nem sikerült, a gazda észrevette a bajt és 
csendőröket hivott. A trombitát a csendőrök fúj
ták meg Húsz rabló került elő a mocsári erdő
ből. Ennyien támadtak alattomosan egy szegény 
emberre I Hát már a belyáibecsület is elveszett 
a földről?

— F ia ta t házasok. A marriage licence 
irodába aug. 24 én egy öreg pár tért he s be- 
jelentette, hogy egybekelnl akar. A férfi azt 
mondta, hogy Andrew Malcoim Morrisounak 
hivjak s a kora száz esztendős. A nőnek Mary 
Augusta Barney a neve és hetvenkét éves. Mor- 
rison nagyon boldognak érezte magát s a meny
asszony is. „Amikor fiatalok voltunk, sze
rettük egymást — mondolla — közben azonban 
a sors elválasztott bennünket egymástól s most 
megint találkoztunk s újra egymásba szerellünk. 
Ugy-e boldog vagy* fordult a piruló meny
asszonyához „Boldog* — volt a válasz.

4, oldal. 

A világ legöregebb embere. Ken- 
tucky állam azzal dicsekedik, hogy begyei közt 
él a világ legöregebb embere, „Uucle John44 Shell, 
aki már 132 éves, de azért még utazni sem restek 
„Uucle Johnt14 Grease Creeken levő otthonából 
meghívta a lexingtoni Blue Grass Fair vásárt 
rendező egyesület látványosságnak. Az öreg, aki 
valóban kitűnő attrakció, beismeri, hogy ma mar 
nem olyan fiatal, mint szokott lenni.

„Égy kicsit öregszem, mondja, ma már nem 
vagyok olyan ruganyos mint ezelőtt. Reuma vagy 
mi az. ördög megkeményitette a csuklóimat. Le
het, hogy most vagyok utoljára Lexingtonban. 
Nem tudom megérek-c még egy-két születés
napot, de nem lehetetlen".

HATÁRSZÉLI UjSAO.

A mi édes m agyar nyelvünk.
— Bérezik Árpád Író i hagyatékából.

A magyar nyelv a becsület és a hősök 
nyelve.

A férfit leverhetik a csatamezön, de a nem
zet tovább él és mindaddig élni fog, amig a 
nyelv ki nem halt az anyák ajkairól.

A magyarságnak vége, ha nyelve elvirágzik 
és tij magot nem terem.

*
A nyelvet ápolni kell. Akkor beszélünk 

legszebben magyarul, ha egyszerű szavakkal csakis 
az értelmességre törekszünk.SZÍN H Á Z.

Csütörtökön este kedves 
estét szerzett a közönség
nek Vendrey Ferenc, a

____ ____ budapesti Vígszínház köz-
kedvdí tagja, akit Ung- 
váron igen sokan szemé
lyesen és előnyösen ismer

nek. „Az ezred apja" c. francia színpadi termék 
ezredes alakjába közvetlen és csendes humort 
vitt. Sok tapsot kapott érte.

Pénteken este a „Három a kislány" cimü 
Schubert operett került színre, melynek világhírű 
zenéjét, itt-ott, a közönség dúdolva kísérte. A 
Tschöl papa szerepében Vendrey tata tünemé
nyes sikert ért el. M indéi felvonás végén a lám
pák elé tapsolták és Vendrey tata • oldogan 
fogadta az un-váriak ünneplését. Tekintettel a 
két estén vendégszereplő művészre, a többi sze
replőket csak általánosságban említjük meg Igye
kezetük nem veszett kárba, hogy milyen sikerük 
volt, azt — mint legilletékesebb egyedül 
Vendrey tata tudná megmondani.

Pályázat,
J  f i tn tn lu n itm iia l  kincstári róm. kalh. 

' i r á n tu f ta n ltó i  állásra pályázat hirdettetik H i-itt, 
évi decem ber hó tiO -h i.

Jövedelme: lakás, 40 ms I. őszi. tűzifa a 
kincstári kegyuraságtól, készpénz illetmény, tör
vényszerű illetmények a hitközségtől és megfelelő 
államsegély, - féltelek főid.

Pályázati kellően felszerelt kérvények a föld- 
mivelésügyi Miniszterhez, Prága, címezve fenti 
határidőig Felsödontonya, Onokovce, posta Uz- 
horod a róm. kath. iskolaszék elnökéhez kül
dendők.

D r  .JÓXA .ID 7.STÍF
iskolaszék: elnök.

ELUTAZÁS M IA T T  EL W Ó  EGY

C E N T R Á L -V A R R Ó G É P
le- és felhajtó asztalkával. Cím a kiadóban

M a h o v s z k y  G y u la
templom-, diszrnü- 
és s z o b a fe s tő  
UNUVÁR, Bercsúnyi-ut 15.

Miurten c szakba vágó munkát a legrövidebb 
idő alatt Ízlésesen és pontosan készil.

BIRTOKBÉRLETET S
Jebb. Ajánlatokat „Birtok" jelige alatt a kiadóhi
vatal továbbit. 2

Nyomatott Földeit Gyula könyvnyomdájában, Ungvároa.

BANGHA PÁTER

IMAKÖNYVE
C S IN O S  KIVITELBEN

50 koronáért
lapunk kiadóhivatalában 
megrendelhető.

5300 gr. súlyú, valódi ezüst

teás-készlet
eladó. Cint megtudható a kiadóhivatalban.

FÖLTÉTLENÜL VEGYE MEG A „KÁRPÁTI NAPLÓ*

16 OLDALAS SZÍNES DÍSZALBUMÁT
Magyar dalok (zongorára átírva) ! Versek t Novel
lák ! Politikai, társadalmi és közgazdasági cikkek! 
H um or! Helyi, magyarországi é s v i ’á i  h írek! 
Színház a u rendes állandó lovatok teszik értékessé 
ezen emlékaloum«*t, amely egyetlen tnugyar család 
asztaláról sem hiányozhatik karácsonykor. Már 
kedden (21-én délután) kopható lesz mindenütt !

„KÁRPÁTI A“
földműves biztosító szö
vetkezet Szlovenszkó és 
Podkarp. Russ részére 

U Z S H O R O D O N. 
tlaiilllalsil & rai lépünk löktjéhül.

M e g k e z d t e  m ű k ö d é s é t
a kővetkező osztályaiban : úgy
mint tűz-, jégeső-, betörés-lopás*, 
baleset-, szavatosság ellen, ólel-, 
nép-, temetkezési biztosításokat

s RiindcB szakmába víígó bíztosilásskaí e lío s a i
Nem összesíti ?. nyereséget egybe, 
h -ucu5 az alapszabályok ve rin l 
szétosztja a szövetk. tagok közt. 
Elfogad és mindjárt elintéz minden 
tűzbiztosítást, melyek a kormány által 
gondnokság alá helyezeti kü llö ld i in
tézeteknél köttetett. o o o o o 
Fölhívjuk figyelmét Podkarpatska 
Russban minden polgárnak, ha 
népünk jóléte és gazdasági önál
lósága, ellenségeinkkel szembeni 
védelme szivén fekszik, akkor 
legyen tag s jegyezzen a szö
vetkezetnél. o o o o o o 

M inden egyes b i z t o s í t o t t  in g  lesz. 

Védjetek drága birtokaitokat!

Dr. Zseltvay !?$.» 
Ijstwsí Üres tm . 

elnök.

Tüuzsíínszxy Rezső
igazgató.

MSr. Rsizsegn
alelnük.

Igazg. tagok, felülvizsgáló- és alupitótagok 
Volosin Ágost, Dr. Brascsajkó Mihály,
Dr. Homicskó Vladimír, Flcnko Iván,
Dr. Brascsajkó Gyula Dr. Hadzsega 
llija, Országos szövetkezeti központ 
Uzshorodon, Dr Hodzsa Milán. Dr. 
Medveeky Lajos Zoch Sámuel püspök,
Dr. J.mnicky Ottokár, Sloboda Milán, 
Központi Szövetkezet, Szlavik Károly, 
Nckvaszil József, Szlavik Václav stb.

Az unt. megyei kator ai laktanyái:an
egy

hnliii liÉitriíezÉs eladó
És pedig: 21 in. széles söntés,
2 pudli, i  áruállvány, 1 sör 
aparátus htltövel és állvánnyal, 
1 drb. hordó állvány 5 hordóval 
együtt, 1 Wertheini pénzszek

rény, továbbá asztalok székek, stb.




