
U n g v á r , julius 13. /Magyar Távirati Iroda/ 
A magyar honvédcsapatok által elfoglalt galiciai területekről visszaérkezett     vezető 
személyiség érdekes részleteket mondott el a szovjet uralom alól felszabadult lakosság 
hangulatáról és a felszabaditott területeken beállott uj helyzetről. 
… 
Mint elmondották, teljesen ki voltak szolgáltatva a zsidóság által irányitott ugynevezett radák 
elnyomó uralmának. Ezek a radák tulajdonképen a községi tisztviselő-testületek szerepét 
lettek volna hivatva betölteni. Vezetőik és tagjaik nagy része azonban mindenütt zsidókból 
állt s igy a zsidóság itt is magához ragadta az irányitást. A lakosság csakis ennek a radának az 
engedélyével vásárolhatott bármilyen árut a szabad bolsevista paradicsomban. Az áruk értékét 
azonban nem a kereskedőnek, hanem magának a radának kellett befizetni. A kereskedők tehát 
tulajdonképpen csak raktárnokok voltak, akik az államtól kapott árut szolgáltatták ki jegyekre. 
A radák müködését tehát a zsidók kartottak a kezükben. A rada és egyben a község 
vezetőjének személyét       nem igen válogatták meg, Mikulicsin községben a rada vezetője 
például egy 17 éves, igen szépnek mondott leány volt. 
Minthogy a zsidóság rajta tartotta a kezét az egész közéleten, nem vasárnap tartották a heti 
munkaszünetet, hanem a zsidó ünnepen,   szom[b]aton       . Sok helyen elmondották, hogy 
nemcsak a közéletben, hanem a katonai parancsnokságokon   is ezek a zsidók vitték a   
főszerepet. Minthogy a zsidóság mindenkor saját érdekeit nézte s a helyi ukrán lakossággal 
mit sem törődött, a nép végtelenül gyülölte a zsidóságot és boldogan ujságolta a sorsuk iránt 
érdeklődő magyar vezetőknek, hogy szerencsére megszabadult a zsidóság nagyobbik részétől, 
mert sok zsidó a hátráló bolsevistákkal együtt elmenekült. Most a lakosság igyekszik 
kirekeszteni magából a zsidóságot. Egyik érdekes példája volt ennek, amikor Delatinban a 
magyar vezetőket körülvevő csoportba egy fiatal zsidó furakodott be. A lakosság gunyos 
kiáltozásokkal hozta a magyar vezetők tudomására, hogy a nagyon szónokló ember az őket 
nyomorgató rada tagja volt és hogy természetesen zsidó. 
… 
A felszabaditott területen sok a megüresedett lakás, mert az erre a vidékre jött bolsevisták 
mind elmenekültek, ezenkivül üresek a Szovjet által kiüldözött lengyelek házai is. 


