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S Z IL Á N K O K .
GÖNDÖR KRAUSZ Náthán Ferencnek fái 

a minden vonalon megindult keresztény rene
szánsz és szemtelen demagógiával (titokban talán 
magyar jelszavakkal is) a pozsonyi magyar mun
kásnépet akarja a keresztény törekvés elé b a r i
kádnak fölállítani, —- azt a magyar munkásnépet, 
amely a nagyorosz- és magyarországi boiseviki- 
korabeli tapasztalatok után soha sem fog már 
tudni elfordulni a keresztény világfelfogástól. 
Csodálatos ennek a profitéhes izgatónak a k i
szabadult, de meg nem javult fegyenccket jellemző 
merészsége. Magyarországból egyenesen az 
akasztóin elöl ugrott meg. Ausztriában ugyan 
még nem gyűlt meg a talaj'lábai, — e jellegzetes 
görbe lábak alatt, de Bécsböl Pozsonyba való 
menetele közben két vasúti munkás már alaposan 
felpofozta. Göndör Krausz Náthán! nem hozza 
ki semmi a sodrából. Tudjuk, hogy mi lelkesíti 
és mi ad emberfeletti erőt ennek a magát gön
dörnek elnevező vörös embernek. Ugyanaz a 
csodacsengés (rttbelcsengés) lelkesíti őt, amely egy 
esztendővel Kohn=Kun, Perl=Pór, Schwartz=> 
Pogány, Sziedler és Rabinovicz elvtársakat a 
gyíijtöfogház celláiból a népbiztosság vörösbár- 
sonybehuzatu székébe önmaguk nagyobb hasz
nára és egy jobb sorsra érdemes nemzet nya
kába átoknak emelte. Ugyanabban a véres, 
rablóit, —  előbb a Don mellett Oroszországban, 
később valahol a Tiszaháton Magyarországban, 
de mindkét esetben szorgalmas keresztény em
berek meggyilkolásával szerzett boiseviki pénzben 
rejlik a csodálatos erő, amely a göndör hajú 
Náthánt mozgatja. Vezérek — elliisszilk — hogy 
vásárolhatók még; a magyar bolsevizmus már 
megpuffadt vörös hóhérjaiba még leltet pénzzel 
lelket önteni, de maguknak e föltámadó és támadó 
göndör vezéreknek semmiféle presztízse nem lesz 
többé képes arra, hogy — hadseregeket állítson 
lábra a bolsevizmus szolgálatára, legfeljebb 
olyanokat, akik ott is a tréneknél és a spitálok- 
ban akarnának maradni. ♦

SZOCIALISTÁK I Egy magyar pap-képvi
selő, névszerint lóiss József a magyar ország
házban pár nap előtt tartott beszédjében többek 
között a következőket mondotta: „Illttzorius 
(nevetséges) az a törekvés, hogy akár a szociál
demokrata, akár a keresztény szocialista mun
kásság feladja osztályöntudatát és az osztály
harcot, amelyek egyedüli fegyverei a tőke kizsák
mányolásával szemben*1. Szólt a szociáldemokrata 
közeledésről, amelynek sikerét maga is szolgálni 
kiváltja. A munkásság harcát még akkor is jogos
nak tartja, ha erősebb eszközökhöz nyúlnak, 
csak annyit mond még e pontnál, hogy az osz
tályharcban nem engedhető meg az állam szuve
renitásának csorbítása. Egy másik pap-képviselő 
— Giesswein - - e beszédért elismeréssel adózott. 
„A  szociális politikának érvényesülni kell — mon
dotta de hogy valaki szociális gondolkodású, 
az még nem egyértelmű azzal, hogy nemzetközi 
is*. Szociálisták I Lássátok be végre, hogy ma
gyarországi testvéreink megértették egymást. 
Lássátok be, hogy nem a feliér terror, de forró, 
meleg, megértő szeretet ég, lángol odaát. Lel- 
ketekbe ne férkőzzék a gyűlölet magyarországi 
testvéreitek iránt éppen abban a pillanatban, 
amikor azok a legnagyobb elismerést érdemlik 
meg tőletek, akik megyarok és szociálisták 
vagytok, de nem konjunktúra magyarok és nem 
konjunktúra szociálisták, mint vezetőitek, mint 
a ti konok törekvéseitek útjában, álló Györgyök, 
Ferencek, Simonok és Mózesek I

•
A KÜSZÖBÖN LEVŐ választásokon a meg

szokott politikai és az ttj nemzetiségi problé
mákon kívül egy általános világproblémával

szemben is állást kell foglalnunk. Országhatá
roktól. népek, nemzetek törekvéseitől, belső élet- 
jelenségeitől teljesen eltekintve farkasszemet kell 
néznie mindenkinek azzal a szélsőséges nemzet
közi irányzattal, amely mindenáron a proletár
diktatúrát akarja kikényszeríteni és amely irány
zatnak mindenütt vannak kisebb nagyobb szer- 
vezetei. Jól tudjuk, hogy ez a szélsőséges társa
dalom és gazdaságpolitikai katasztrófa-programm 
e társadalomnak csak a mindenre elszánt, a 
bármily közveszélyes kalandra fölhasználható 
törpe kisebbségét képes szolgálatába szegődtetni. 
De ép azért, mert ez az erőszakra építő irány
zat csakis a kisebbség diktatúrájához vezethet, 
a demokratikus többségnek döntenie kell (ha 
van benne életrevalóság) afölött, hogy engedi-e 
ezt a kisebbséget a feje fölé nőni, meghajol-e 
néhány száz vagy ezer akarnok akarata előtt 
vagy sem? Ha a többség programmja lenne a 
bolsevizmus, akkor rendben lenne minden; de 
mivel csak egy kicsiny töredéké, a többségnek 
(hacsak nem életunt patópálokból áll) föltétien 
érvényesítenie kell e kisebbséggel szemben de
mokratikus túlerejét. Azok a gazdasági és po li
tikai szervezetek, amelyek most hangos dobverői 
a boiseviki *örekvéseknek, nemrég még a de
mokrácia nagy elveire tanították az emberiséget. 
Mi az ö tanításuk révén annyira megszerettük a 
demokráciát, hogy erről bizony egyhamar nem 
akarunk és nem is fogunk lemondani I

M odern Pilátusok.
„M onda néki P ilá tus: 
Micsoda az igazság ?“

Mi az igazság ?
Ez a kérdés egy ingadozó, határozatlan 

jellemű ember szájába illik, akinek megdönt
hetetlen meggyőződése sohasem volt s aki az 
élet legnagyobb kérdéseit önmagára nézve soha
sem tudta kizárólagosan elintézni. Ez volt Pilátus, 
a szkeptikusok, a hitetlenek örök mintaképe. A 
legszebb szerep volt számára kiosztva a világ- 
történelem legfájdalmasabb tragédiájában, s ö 
ebben a nagy szerepben úgy viselkedett, mint 
egy önző, gyáva komédiás, . mint egy vásári — 
a röhögő plebs mulattatására tendelt bohóc. 
Kezében volt a jog : dönteni egy tökéletes, 
szent élet értéke felett, s hatalmában állott egy 
pillanatig ez élet megmentése által a legnagyobb 
jótettet s elítélésével a legigaztalanabb gonosz
ságot elkövetni, s ő a gonoszság javára döntött, 
mert erősebb volt ideálizmusánál földhözragadt 
anyagiassága, hiténél liberálizmusa.

Pilátus nádszál-jelleme, meggyőződéseinek 
pillanatos változékonysága arra a talajra mutat, 
amelyből Pilátus kinőtt. Ez a ta la j: a régi ró
maiak erős hitének s szigorú erkölcseinek és a 
görög esztétikus művészet-vallásnak, s az ezzel 
kapcsolatos érzékies életnek a keveréke. A töké
letes világfi, a müveit római Pilátus nem volt 
sem római, sem görög, hanem internacionális. 
De mert a római, ha kivetkőzik a római szoká
sokból, olyanná válik, mint a szárazra került hal, 
mert hiszen belső értékeit elverszitve csak kiil- 
szines, tehát halott életet él, ezért lett Pilátus, 
a héroszok, a szenátorok unokája önző, gyáva 
poltronná, hitetlenné, erkölcstelenné, az igazság 
értékelésére képtelenné.

De ez természetes is. Felfordult az ősök 
komoly értékelése, életnézete, vallásossága, s nem 
alakult ki uj, s nem is alakulhatott ki erkölcsös 
világnézet, hivő vallásosság.

Liberálizmusa abban nyilvánult, hogy min
den téves s kevésbbé téves nézetet valami tunya 
közömbösséggel fogadott, s a mások meggyőző
déseit, minthogy neki nem voltak, félelemmel 
vegyes csodálattal nézte. De mert materiálizmusa

Lapunk mai száma 4 oldal.
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• Y
csak a tapasztalható valóságokra irányuló hitet 
tudta méltányolni, képtelenségnek látszott előtte 
a láthatatlan Istenbe vetett hit, s ép ezért nem 
tudta értékelni egy igaz és felséges élet őszinte 
rajongását. • .1

így történt aztán, hogy mikor döntésre ke
rült a sor — bár meg volt győződve Jézus 
ártatlanságáról de mert a tömeg „feszítsd 
meg“ -et kiáltott, mert azzal fenyegette meg őt, 
hogy bevádolja a császárnál, s mert az igazság
gal, hittel, ideálokkal szemben állott rangja, hír
neve s tán élete: ö gyáván a maga javára dön
tött. A felizgatott s félrevezetett tömegvélemény
nek s önző világfelfogásának feláldozta az örök 
igazságot.

Szóval olyan jellemű ember volt Pilátus, 
amilyen ma százszámra szaladgál utcáinkon, 
hangosan hirdeti tereinken, a sajtóban, a szín
házakban és mulatóhelyeken fájdalom, gyakran 
a keresztyéni szeretet jelszava alatt — a gyáva 
ineghunyászkodás, a közhangulat előtt való alá
zatos meghódolás, az igazságoktól való félelem, 
s a hazugságokkal szembeni türelmesség félszeg 
liberálizniusát, erkölcstelen világfelfogását, Isten
ellenes materiáliznuisát. Nem kell messzemennünk 
példákéit, a figyelő szemek burok alati is Iáinak, 
s minden álorcás, ordító liberálizmus alól k i
látszik a világfölforgató eszme. Ne tessék félre
érteni, nem a liberálizmust kárhoztatom, hanem 
a lelki ürességet, az ideáiok nélkül való életet, 
s a küzdelemtől való gyáva félelmet akkor, 
amikor harcolni kell, küzdeni kell, ideálokért 
lelkesedni kell, akkor, amikor az ellenkező oldal
ról a leghevesebb agresszivitással lépnek fel a 
keresztyenség „elavult s rozoga" épülete ellen. 
Már én csak azt tartom, hogy ha a magam háza 
ég, azt fogom oltani, ott fogok menteni, s ha 
semmi megmenthető sincs, hát ott fogok elpusz
tulni, ahol nekem minden szent, minden drága, 
s ami nélkül életem nem ér semmit, s nem 
megyek a szomszéd, pláne a gyújtogató szom
széd házat védeni, abban a reményben, hogy 
nyomorult életemet az ö védő oltalma alatt ten
gethetem. A gyújtogató szomszéd házát oltal
mazza minden ember, legyen az munkás, vagy 
hivatalnok, gazdag, avagy szegény, szlovák, 
avagy magyar, legyen bármilyen foglalkozású, 
nemzetiségű, vagy társadalmi állású, ha a Krisz
tusi világfölfogás s erkölcsi, ideálokat látó s 
azokért élő nemes erkölcsi élet helyett a mate
rializmus porbancsuszó világnézetét fogadja el 
és a szerint valóban éli életét. Szemébe mondom 
az ilyen embernek: Pilátusnak egyenes leszár
mazottja, — modern Pilátus, — osztozott az ő 
bűnében s viseled egy egész jövő világgal szem
ben a felelősséget annak a jövendőnek lelki 
szegénységéért, ideálok nélküli puszta és sivár 
életéért, s az a jüvö nemzedék útálattal, meg
vetéssel fordul el a nevedtől, mint ahogy ma is 
utálattal s megvetéssel emlékezünk Pilátusról. 
Te is elitélted Krisztust bűnös vagy a Pilátus 
bűnében.

A Pilátus könnyelműsége, tunya meghu- 
nyászkodása a legnagyobb bűnnek lett okozója. 
Ma, amikor Jézus örökségét: a keresztyén vallást 
a romboló materializmus hívei örökre el akarják 
temetni; amikor a jövendő világ vallásos és 
erkölcsi, egyben kulturális és gazdasági életének 
megmentéséről, fejlődésének helyes irányításáról 
van szó, ebben a gigászi küzdelemben kicsike 
modern Pilátusok, saját érdekeiket féltő, nyugal
mukért, kényelmükért mindent feláldozó liberá- 
listák tétlenül s gyáván húzódnak félre a küz
delemből, sőt kényelmes rendszerint félig 
meddig materiálista világfölfogásuk leplébe 
burkolózva vétót kiáltanak a látók, a jövőért 
életüket is kockára tevő hősök elébe. Jobban 
szeretik a falat kenyeret, jobban nyomorult állat- 
életüket, mint eszményeiket, hitüket, Istenüket.

A Krisztusi világfölfogás nem tétlen, hanem
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munkás, a szeretet, a türelmesség hasonlóképen. 
Akik a keresztyéni türelemre hivatkoznak, mikor 
magának a keresztyénségnek nagy élethalál har
cáról, megmaradásáról van szó, azok arra gon
dolnak, hogy a türelemnek nincs határa, s elfe
lejtik hogy Jézus korbáccsal verte ki az. Isten 
templomából az odasereglett kufárokat. Hát 
vájjon nem kufárok, nyomorult lélekkufárok azok, 
akik a keresztyénséget akarják tölünk elvenni ? 
Hát vájjon lehet akkor keresztyén ember, aki 
odaált az ellenfélhez, lehet akkor keresztyén 
ember, aki a Pilátus babérjait, az utókor meg
vetését. lelkiismeretének vádolását akarja el
nyerni ?

Nem — az ilyen ember nem keresztyén 1 
Az ilyen ember álorcás hazug!

S vájjon érzi-e az ilyen ember a felelőssé
gét Isten és emberek előtt? Tudja-e, mit jelent 
a Krisztusi világfölfogás feladása ? Keresztyének! 
Nem csupán a ti lelketek nyugalma, önbecsü
lésetek, hanem a keresztyénség minden nagy 
értéke kockán forog a mai világnézeti harcban. 
Sőt több ! Veszély fenyegeti gyermekeitek jövő
jét, lelkűk üde tisztaságát, a társadalom életének 
nyugodt medrü haladását, az ember és haza 
iránt való szeretet, a jövendő nemzedékek lelki 
gazdagságát. Aki tehát érzi a jelennek a jövőbe 
való átnyulását, s tudja, hogy csak helyes ala
pokra fektetett társadalom képes fejlődésre — 
már pedig nemesebb, magasztosabb alapot ta
lálni a Krisztusinál nem lehet — az legyen telje
sen, őszinte hittel, s tiszta erkölcsi élettel ke
resztyén. Legyen ma, minél hamarabb, mert 
holnap talán késő lesz, holnap talán sikerül a 
gyújtogató munkája, s bár az egész müvet nem 
döntheti meg, de kiszámíthatatlan károkat okoz
hat. Ne vállaljatok hát közösséget a ti véretekre 
szomjazó, az osztályharcon, s rablógazdálkodá
son nyugvó materiáíizmussal. Ne vállaljatok kö
zösséget Pilátussal s ne legyetek árulói a leg
szentebb ügynek. Fel a nemes munkára, a jövő 
megmentésének munkájára. S hogy ezt a harcot 
megharcolhassátok, legyetek a hit heroizniusával, 
a martiriumra is kész ideálizmussal, de a jövőben 
bizó szívvel, s a meggyőződésnek egész erejével 
keresztyének.

Győrke István
rcf. s. lelkész. M e g s iy i . l t

a NAMYSLOV TESTVÉREK 
CSEMEGE-, FÜSZER- 
ÉS V E G Y E S K E R E S K E D É S E  
U Z H O R O D , (UNGVÁR)
Rákóczi-u 2. A róni. kath. templommal szemben.

Hogy msrészel keresztény lenni?
Magyarországnak nemcsak politikai ellen

ségei vannak. A keresztény reneszánsz fültáina- 
dása és az internacionalista radikalizmus elbukása 
Magyarország ellen sorakoztatta a zsidókat, a 
szabadkőműveseket és a kommunizmusra hajló 
szociáldemokratákat. Romában épp úgy, mint 
Londonban, de legfőképp, Parisban, ezek az 
elemek fejtik ki a leghevesebb agitációt a magyar 
nemzet ellen. A románok, szerbek Ilii szövet
ségesekre leltek bennük. Mindaz a rágalom, meg- 
gyanusitás és gyűlölet, amely az európai sajtóból 
nap-nap után Magyarorszag felé árad és politikai 
ellenségeink malmára hajtja a v ize t: a szabad
kőművesség folyománya. Á sajtó, egy-kút orgá
num kivitelével, teljesen a birtokukban van. A 
munkás szindikátusok vezetői szintén zsidók 
vagy szabadkőművesek. Ezeknek valószínűleg 
teljesen közönyös, hogy mily szuverenitás alatt 
áll Erdély s a Bánát, ellenben nem hajlandók el
tűrni, hogy Magyarországon háttérbe szoruljanak 
a zsidók és megbénittassék az internacionalista 
propaganda. Ezért támadják szakadatlanul és kí
méletlenül a magyar kormányt, a nemzetgyűlést, 
a hadsereget és mindent, ami magyar és nem
zeti. Ezért nem szűnik meg a „fehér terror" em
legetése még ama hivatalos kormánynyilatkozatok 
után sem, melyek az angol parlamentben el
hangzottak.

A magyarellenes agitáció középpontja Páris. 
Nemcsak azért, mert itt készülnek a békeszerző
dések, de mert itt van az Alliance Israélite Uni- 
verselle székhelye is. Szomorú megütődéssel kell 
megállapítani, hogy ezt az Alliancet nemcsak az 
Ausztriába szökött zsidók, a Kunfiak, Jászlak, 
Lukácsok és a Svájcban önkéntes száműzetésben 
élő hitsorosok (köztük egy volt egyetemi tanár 
is) látják cl hazug alarm-hírekkel, hanem Buda
pestről és Magyarország más városaiból is fo ly
ton érkeznek fokozottabb akciót sürgető meg
keresések. Hiába irta meg Urbain Ooltier a La 
Vieille France-ban, hogy Magyarországon nincs 
se zsidó-pogrom, se munkásüldözés s halálra

csak a gyilkosokat meg azok felbujtóit Ítélik: 
a párisi zsidó-szab.idkőmüves-konimuuista szö
vetkezet lankadatlanul izgatja a közvéleményt a 
magyarok ellen. A Hnmanité-ben ma újabb kiált
vány szólítja fel a munkásságot tiltakozásra a 
..fehér terror" ellen s estére nagy gyűlést rendez 
a szocialisták szindikátusa, amelyen programm- 
pout gyanánt szerepel: „Les atrocitás Hon- 
groises" - a magyarországi kegyetlenkedések.

Kell-e mással jellemezni e gyűlés tenden
ciáját, mint annak megemlítésével, hogy a két 
föszóuok Páris két leglármásabb zsidó szocialis
tája : Rappaport és Bilim, akik épp oly kevéssé 
munkások és proletárok, mint dr. Landler Jenő 
vagy Kunfi Zsigmoud. Sajnos azonban a francia 
munkásság, csak úgy, mini a mienk, ezidőszerint 
még a szabadkőműves zsidó demagógok és vi- 
lágbolondilók befolyása alatt áll. Hogy a zsidó
ság irányítja a munkásságot, annak dokumentá
lására száz egyéb adat mellőzésével elég rámu
tatni arra, hogy a legvéresebb szájú és legtulzóbh 
szocialista lapot, Magyarország legbrutálisabban 
támadó Humánlté-t a párisi Rotschild báró bő
kezűen szubvencionálja!

A francia arisztokrácia és vagyonos pol
gárság még nem ébredt tudatára a veszedelem
nek, mely Szent-Lajos országát is fenyegeti Izrael 
részéről. De a külföldi zsidóság egyre növekvő 
beözönlése Franciaországba és a zsidó-szociáf- 
demokrácia vakmerő agitációja rövidesen fül fog
ják ilt is nyitni a szemeket. Cohier és Charles 
Sancerme lapjai mellett a Liberté, a La Croix és 
Daudet Action Francaise-e is a keresztény szel
lemet hirdetik. A zsidó kézben levő több tucat 
lappal szemben ez nem elegendő nyilvánosság, 
de már folynak a megbeszélések arra nézve, hogy 
az európai keresztény népek közös akció révén 
reformálják és nienfesitsék a sajtót a zsidó ura
lom alól.

György Ferenc.
E nevezett úrtól, akitől egyáltalán nem kell 

megijedni, 1920 febr. 19-éu (amikor ö komolyan 
megijedt, hogy a talpára ütünk) az Ungvári 
Közlöny szerkesztőségi és kiadóhivatal papírján 
a kővetkező sorókat kaptuk :

„A vasmunkások szakszervezetének kaba
réján előadott konferálásomat széltében-hosszá- 
ban félremagyarázzák.

Kijelentem, hogy senki vallási érzését gu
móim, vagy gyalázni nem volt és nem lesz soha 
szándékomban. Minden embertársam becsületes 
elvét, hitét tisztelem. A konferálásban csak a 
mulattatást céloztam és szavaimnak senki ellen 
bántó élt adni nem akartam stb.“

Mi akkor nem ütöttünk György Ferenc 
talpára, de most megérdemelné. Ez a február 
tizenkilencediki György (?) Ferenc (?) április 
eleje táján elfelejtette korábbi jószándékát, talán 
rövid a memóriája, vagy tán a szélben és vihar
ban egy kicsit gyöngécske maradt az elmebeli 
hajtása. Elég az hozzá, hogy a nyáron ide plán
tált fiatal hajtás, aki még február 19-én illedel
mesen akart viselkedni, a legutóbbi Munkás 
Újságban bejelenti, hogy már nem fél mert van 
legalább is harmincad hasonló vészben és 
viharban edzendö gyönge hajtás — magával és 
hozzá fog a jelenlegi társadalmi rend mielőbbi 
lerombolásához. Feltüzi a vörös lobogót és a 
nagy ősöktől ideiglenesen kibérelt zengzetes 
magyar nyelven — a zsargont is jó l tudja — 
de direkt csak magyar nyelven megesküszik a 
piros zászlóra. Tehát a kis filiszler mái nem 
tiszteli a mások elveit, nem tiszteli a besárgult 
urakat és a levegőbe fogja röpíteni őket. Mi 
úgy tudjuk, hogy a sárga szint nincs joga másra 
fog n i; mi ugy tudjuk és hozzánk irt levele bizo
nyítja, hogy ö nem is olyan nagyon bátor fiú, 
hogy igenis Magyarországból hősiesen szökött 
annak idején a bolsevizmus leverése után és 
nem volt olyan hős, hogy elveit tovább is h ir
detni ott maradt volna. György Ferenc nem a 
Duganits Tituszok fajából és véréből való, se 
nem György, se nem Ferenc, se nem Titusz, 
talán inkább tífuszban szenvedett valaha és va
lami visszamaradt nála. A Közlöny bűnhődik 
most, hogy ennek az általunk korán felismert 
virágszálnak menedéket adott, hogy védte a 
széltől és vihartól, akkor, amikor György ur 
többi társának bűnhődnie kellett.

Mi pedig ajánljuk, amig nem késő, hogy 
György Ferencet a „sárga lobogó“ eddigi hor
dozóját, de aki újabban ismét a pirosra esküszik, 
kergessék meg egy kicsit a hatóságok, mert 
még csakugyan felrobbantja a — Bölcseség 
iskolát.

Csak a talpát nézzék, arról rá lehet ismerni, 
hogy ki ö és merre van hazája és könnyen el 
lehet indítani, azon az utón, ahol jött.

Ha nem menne, biztassák, Horthy bácsi 
szeretettel várja.

Megsiyi.lt
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n a k  k e l le m e s  h ú s v é t i  ü n n e p ek et  
K ív á n u n k !

Szellem a negyek felett.
— Czsaiás 52. r. 7. v. —

Miként a svájci égrekelö szirtek 
Úgy meredsz föl a lelkek e lő tt;
M int a bérc, ami fenséget hirdet 
Szent ámulatra keltve a szivet:
Állsz fennen, égre emelve főt.

S miként a zúgó vizesés döreje 
Szerte robajlik sujtoló igéd —
A dölyföt, gőgöt kétségbeejtve,
Békét áraszt a tévedt emberre,
Mentve a Krisztus tiszta bitét.

S mint az orkán az Alpes erdejét 
Tettre rázod a kishitileket, —
A csüggedtség ködét szélesztve szét,
A sziveket új hittel övezéd; —
Bízz, ne félj, remélj kicsiny sereg.

Mint, ha az est ont izzó alpesi pírt 
S lánggá gyúl a köd slesz a szürke: rőt, — 
Úgy sugárzol, te naptüzte szírt 
A gyengére ki hinni se bírt —
Fényt, tüzet, hitet, - jellemerőt!

Hegyaljai Kiss Óéra.

A l lé i  ú ja !
(Prohászka.)

Egy tekintetet vetek a kálvária nagypén
teki esti jelmetére. Leereszkedik az est árnya; a 
tömeg részint mellét verve, részint megrögzödve 
eloszlik; fáradt fájdalom borong a természeten 
s a 33 év előtti karácsonyéi utolsó akkordjaként 
halkan suttog az egyetlen Krisztus-hivő léleknek 
imája. A Szent S/.iiz ölében tartja s imádja Fiát. 
Nézi, csókolja sebeit. Az ö szive az égő mécs 
a szent kereszt tövénél.

Aztán előjönnek Jézus barátai: arimataeai 
József, Nikodémns s a megtért százados.

Jézus beemeli sebzett kezeit és lábait a 
szegekről, lelép a keresztről s elindul a bódult 
világba, melyre oly nehéz szive van s véres ke
zeivel borogatja az ifjúság fűlheviilt homlokát, 
meghinti a tiszta leánylelkek liliomait, a rothadó 
világ fekélyeire ráborítja lázas sebeit s mint E li- 
zetis hajdan a halott fiúra, úgy borul rá a kiu- 
szenvedetí Krisztus sebzett testével a bűnös v i
lágra. Végig megy a családok szentélyein, par
ketten és taposott földön s a családi otthonok 
faiára fölakasztja töviskoszorus arcának képét.

A sziklába vájt új sírba fektetik az Urat; 
tündöklő gyolcsba takarják, száz font mirrlia és 
aloe-vegyitekre ágyazva.

Csak 37 óráig van Jézus a sírban; a há
rom nap és három éj ugyancsak összeszorult. 
Jézus földi élete s a végtelen örökkévalóság kö
zött ez a sötét mesgye vonul, azt is hogy ie- 
keskenyitette. Siet; korán reggel támad fö l; Kelj 
föl dicsőségem! — ez volt az ő feltámadás- 
reggeli, húsvéti imája.

Három nap előtt szivébe szorult az Olajfák 
kertjében a halálos szomorúság, ma végig árad 
rajta az öröm. Ö rvend; örömének kiáltása a 
győzelmes harcos kiállása. „M iért agyarkodnak 
a népek — kérdi a zsoltárossal — a mennyek
ben lakó kineveti őket . . .  én pedig királlyá 
rendellettem.

Örvend, „m int örvendenek a győzelmesek 
a nyert zsákmánynak". Vigad, mint kik vigadnak 
aratáskor". Alleluja!

Öröm kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm 
a bánatos és sebzett lelkekbe, öröm a küzködő 
és harcot vívó lelkekbe; ahol Isten van, ott öröm 
is legyen. És pedig azért legyen, meri az öröm 
az erő s a lebangoltság a gyöngeség. örülni 
annyi, mint az élet erejét érezni. . . . Örüljünk, 
érezzük az életet, mert — feltámadott, — feltá
madunk I

— Képvise lővá lasztás. A keresztény szo
ciális párt a választásokra vele egyesüli pártok
kal (kisgazda és német párt) Muttnanszky Vladi
mírhoz, a kassai válaszlási bizottság elnökéhez 
a kővetkező meghatalmazottakat jelentette be; 
Dr. Pollák Gyula ügyvéd, Dr. Pajor Miklós ügy
véd, Dr. Balász Viktor ügyvéd, Wirth Gyula épí
tész, Bőhnt Gytda kereskedő és Dubovszky And
rás munkás. A kaposi és ungvári járás megfe
lelő községeiben szintén megtörtént a Kér. szo
cialista bizottsági rendes és póttagok valamint 
a bizalmi férfiak kijelölése és a főszolgabírói

hivatalokhoz való bejelentése. Örömmel regisztrál
juk e helyen, hogy a hatóságok a kér. szociális
iák választási előkészületeit ez ideig a törvény 
szellemének megfelelően hivatalos kötelesség- 
tudással mindenben elősegítik és várjuk ezt a 
figyelmet mindenütt és ezután is. Kassán és 
környékén oiy élénk a kér. szociális párt válasz
tási mozgalma, hogy ott tulajdonképen nem is 
igen beszélnek most másról. A párt a legszebb 
reményekkel indul és bizik benne, hogy a tisztá
ján jelzettek mandátumhoz jutnak. A kassai ke
resztény és nem keresztény magyarság nagy 
bizalommal van a kér. szociális párt iránt és 
megható az a szeretet, amellyel jelöltjeiket elhal
mozzák. A kaposi kisgazdák maguk közül most 
nem jelöltek, de szavazni annál lelkesebben 
fognak.

Táncm ulatságok. A helybeli famunkások 
április 11-én, részben a Népkonyhák javára, a 
Korona dísztermében táncmulatságot rendeznek. 
Ezt megelőzőleg 10-én, szombaton a városi szín
házban színre kerül a Cigányszcrelem. — A csapi 
iparosok f. Iió 11-én műkedvelő-előadással egy
bekötött táncmulatságot rendeznek. Szilire kerül 
A fa lu  rossza.

A magyar és osztrák illetőségű 
nyugdíjasok. A pozsonyi pénziigyigazgatóság 
35—p. p. sz. rendelete értelmében, azok a magyar 
illetőségű nyugdíjasok, akik nem akarnak Magyar- 
országba távozni, két koronás bélyeggel ellátott 
nyugdíj iránti kérvényüket „Ministerstvo Verejne 
Prace pre Szlovenszko Bratislava" címére küldjék, 
maradásuk okának megjelölésével. Az osztrák 
illetőségűek nyugdijuk folyósításáért a bécsi 
likvidáló bizottsághoz forduljanak. A kérvények 
benyujtása sürgős.

— Tanítók tiltakozása . Az Ungvári ok
leveles tanítók tiltakozni akarnak a tanügyi ve
zetőség azon rendelete ellen, mely szerint a hat
hónapos tanítói kurzust látogatók oklevelet nyer
jenek. Arcul csapását látják ebben az iskolának 
s a tanítói állásnak, mert nevetséges, hogy va
laki hat hónap alatt ei tudja azt sajátítani, amit 
mások nehéz munka árán 4 év alatt sajátítottak el.

— A választási akciók mérsékléséért 
a szlovenszkói politikai pártok közös tárgyalás 
után határozatokat hoztak, amely minden pártra 
kötelező és ha valamely párt részéről a határo
zat ellen tesznek, a túlkapást jóvá kell tenniük. 
Ezt a határozatot eltettük és szigorúan ügyelni 
fogunk arra, hogy a határozatot aláírók mennyire 
fogják azt betartani.

— Kézbesíteni ke ll. A prágai postaigaz
gatóság elrendelte, hogy a németül és magyarul 
címzett postaküldeményeket is kézbesíteni kell. 
(így ha pl. Kosice helyeit Kassa vagy Kaschau 
áll stb.

Adom ány. Dr. Maiidéi M óra  kér. nép
konyha javára 14 K át adományozott.

Az erőszakos földosztások ellen. A 
prágai földhivatalnak tudomására jutott, hogy 
egyes községekben a kisgazdák és földmiveseic 
nem várva meg a földosztásnak törvényes vég
rehajtását, önkényüleg, erőszakosan parcellázzák 
a birtokokat. Mivel ezen cselekedet törvényelle
nes, a földhivatal az ily erőszakos eljárások el
len inti a gazdákat és földmiveseket s figyel
mezteti őket, hogy akik ily erőszakosságban 
részt vesznek, a törvényes földosztásból kizárat
nak. Ez a rendelet talán észre fogja téríteni azo
kat, akik nálunk is önhatalmúlag megkezdték a 
földosztást.

— Az u j beregszászi p lébános. Amint 
értesülünk, gróf Schönborn kegyúr praesentája 
alapján a szatmári püspök Veszprémy Sándor 
munkácsi esperes-plébánost, városunk szülöttjét, 
nevezte ki beregszászi plébánossá. Veszprémy 
Sándorban a munkácsiak egy jó lelkű, kiválóan 
képzett és nagy szónoki képességgel megáldott 
buzgó lelkipásztort vesztenek. Beregszász katlio- 
likussága és egész kereszténysége méltán örül
het, hogy e nehéz időkben olyan férfiút nyer az 
ottani katli. egyház élére, aki a társadalmi moz
galmakból is mindenkor kiválóan kivette részét 
és ott lesz mindig, ahol lenni kell.

Az ukránok nem bolsevisták. Az ukrán 
baloldali szocialista pártok állást foglaltak a bo l
sevikok ellen. A poltavai és a jekaterinoszlávi 
kormányzóságban pedig a parasztok füllázadtak 
a bolsevikok ellen. A bolseviki népbiztosok kor
mánya. amelynek Racovski a feje, áttette szék
helyét Karkovba. (Ml T. l.“ )

— Egy rom án lap kesergése. A „D i 
mineacea" c. román lap szomorú perspektívát 
tár olvasói elé a román-magyar határról, amelyről 
Vojvoda miniszterelnök idáig optimista táviratokat 
küldözgetett haza Parisból és Londonból. Most 
aztán kiderül, hogy még a Cleinenceau-vonal se 
bizonyos, a lei is folyton esik és az angol kölcsön 
is meghiúsult. Romániában már csak Jorga és 
Maniu államférfiaktól várnak gyökeres és üdvös 
rendszerváltozást.

— A háború veszteségei. Egy kopenhá- 
gai társaság, mely a háborús veszteségek száma
datainak megállapításával foglalkozik, a követke
ző igen érdekes adatokkal szolgál; Európának 
a háború alatt emberéletben való vesztesége 
3 5 '/,—40 millióra tbhető. A harctereken majdnem 
10 millió ember esett el. Európa üsszlakoságá- 
nak száma 401 millióról 389 millióra apadt; 
ezek közül 187 millió a férfi és 202 millió a nő. 
A volt osztrák-magyar monarchiában az 1915— 
1918. években 3 ‘/a milliót telt ki a születések 
számának hanyatlása. Bécs lakosságának száma 
egynegyed millió lélekkel apadt az utolsó nép
számlálás óta.

— A pag y ilko s  f iu k  a s ta tá riá lis  b író 
ság e lő tt. Kis János húsz éves vámossziklai 
parasztlegény e hó 17-én összeveszett apjával, 
mert az részeg állapotban édesanyját bántal
mazta. A fin anyja védelmére kell, mire 
apja ót is ütlegelte. A veszekedés végén mind
annyian lefeküdtek. M ikor reggel felébredt 
Kis János, az esti események miatt annyira fel
dühödött, hogy bement atyja szobájába és azt 
fejszével többször fejbetltütte. Bátyját azonnal 
orvosért küldötte, mire azonban az orvos meg
érkezett az öreg Kis meghalt. A lefolytatott tár
gyalás alapján a vádlottat, fiatal korára való te
kintettel, 15 évi fegyház büntetésre Ítélte a pesti 
magyar bíróság. Ugyancsak ez a tanács tár
gyalta a statáriális eljárás szabályai szerint Miklós 
János huszanöt éves pilisi napszámos bűnügyét 
is, aki szintén anyja miatt veszett össze apjával, 
s akit kapájával agyonütött.

— Azios/.trák egyetem i ha llga tók  a zsidó 
inváz ió  ellen. Becsből jelentik ; Az euröpaszerte 
fellobanó antiszemita mozgalomnak érdekes tü
nete a bécsi gazdasági főiskola hallgatói által 
elfogadott javaslat, mely Így hangzik: A jövőben 
az akadémián sem tanári, sem hivatalnoki vagy 
bármiféle állást zsidó nem viselhet. Kívánják a 
numerus clausus kimondását, melynek élteimében 
az akadémián csak annyi százalék zsidó hallga
tót lehet a jövőben felvenni, amennyi megfelel 
Ausztria zsidó lakossága számának. Érdekes, 
hogy egyetlen hallgató volt, aki a javaslat ellen 
szólalt fel, de ez is csak annak első része ellen. 
A gyűlés határozatát eljuttatták a rektorhoz.

— Ú jabb jegyzék V ilm os császár ügyé
ben. A szövetségesek legközelebb újabb jegy
zéket. küldenek a holland kormánynak Vilmos 
császár ügyében. Vilmos császárt már elkísérték 
uj lakóhelyére Dooruba.

— A magyar po litika  hírei. Slachta Margit 
átvette a mandátumot. A Szentháromság-téren 
vasárnap délben nagy tömeg jelenlétében adták 
át a főváros ■ I. kerületének megbízólevelét az 
első magyar nőképviselőnek, Slachta Margit misz- 
sziós nővérnek. A Himnusz eléneklése után Joa- 
novich Pál. a kerületi párt elnöke átnyújtotta a 
megbízólevelet, amelyet az első magyar nőkép- 
viselö a tömeg zúgó éljenzése közben vett át. 
Ezután szűnni nem akaró, lelkes taps közben 
mondotta el Slachta Margit beszédét; „A  kék 
kereszt (a missziós nővérek szerzetesi jelvénye)
nem hivalkodni jött, — mondotta ...  hanem
könnyeket törölni, szolgálatot teljesíteni a szent 
haza érdekében, a szociális haladás és az örök 
keresztényi gondolat szellemében. Én azt hiszem, 
széles e hazában nincs mandátum, amelyhez 
annyi ima, annyi mélységes jóakarat, annyi lelki 
munka, mélységes hűség és odaadó fáradság fű
ződik, mint ehhez, amellyel megtiszteltek s ezért 
úgy veszem ezt át, mint egy imakönyvet, mint 
egy parancsot, hogy az én szociális irányzatom 
fe le lt az imának, a keresztnek kell mindenkor 
őrködnie. Tudom, hogy másképpen eltévedünk, 
mert enélkiil a Marseillaise vetne véget a szoci
ális gondolatnak és hogyha ettől eltérnénk, vö
rössé lenne az a programul, akármilyen Ígérete
ket is tartalmaz". — Pest vármegye székhazának 
dísztermében vasárnap délután öt órakor első 
rendes évi közgyűlését tartotta a Magyar Nem
zeti Szövetség. A közgyűlésen, amely rendkívül 
lelkes hangulatban folyt le, határozott állásfogla
lás Jörtént a Neuillyben készülő béke ellen, 
amelyre a Magyar Nemzeti Szövetség elsősorban 
hivatott feleletet adni. Az egész magyar társada
lom nevében Altenburger Gyula, az egyesillet 
közgazdasági osztályának elnöke adta meg a 
méltó feleletet, amikor azt mondotta:

— A bukaresti legfelsőbb hadbíróság 
elrendelte, hogy a nagyszebeni haditörvényszék 
uj vizsgálatot rendeljen el a kolozsvári hadbíró
ság állal halálraítélt hét nagyváradi katonatiszt 
ügyében (Csécsi Nagy Imre és társai) és meg
semmisítette a kolozsvári haditörvényszéknek 
Gály Zoltán főhadnagy és Gampe Lajos zászlós 
ügyében hozott halálos Ítéletét is. — Az akadémia 
u j jelöltjei. Gátdonyi Gézát és Kozma Andort 
tiszteleti tagnak, Prohászka Ottokárt rendes



4. cldal. HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. 1920. április 4.

tagnak ajánlják. — A lövői választókerületben a le
adott szavazatok összeszámlálása után megálla
pították, hogy Fentsák Jenőt, a kér. nemzeti 
egyesülés programnijával három ellenjelöltjével 
szemben abszolút szótöbbséggel képviselővé 
választották. („M . T. I.“ ) — Az erdélyi román 
tsapatok parancsnokságának hadbirósága 46 
vulkáni magyar bányászt életfogytiglani, illetve 
20—5 évi kényszermunkára és börtönre Ítélt, 
mert nem akarták eltűrni azt a munkáselnyomást, 
amelynek rendszerét a megszálló csapatok a bojár
uralomból hozták magukkal. (M it szól ehhez a 
románokkal paktáló Garbai elvtárs?) — A ma
gyar valuta javul. Minden közszükségleti cikk 
olcsóbb lett. — A románok kivonultak Makóról 
és Orosházáról. — A dánok az Ínséges magya
roknak 17,000 csomag ruhát, fehérneműt, cipőt 
küldöttek, amely 7 és fél vagont tesz ki. — 
A budapesti egyetemre szerdáig 3000 hallgató 
iratkozott be. — A magyar honvédelmi miniszter 
szemléje a műegyetemi zászlóalj felett. Soós Ká
roly tábornok, ’ magyar honvédelmi miniszter 
szemlét tartott a műegyetemi csendőr-zászlóalj 
felett a Műegyetem föbejárója előtt. Végigment 
az arcvonalon, majd rövid beszédet intézett a 
zászlóaljhoz, amelynek a haza, az állam és a 
nemzet köszönetét tolmácsolta, de egyúttal fel
hívta őket arra is, hogy tanulmányukat el ne 
hanyagolják. „Ragadjuk magunkhoz — mondotta 
— az élet mindama pozícióit, ahonnan az idegen 
elemek kiszorították a turáni fajt. Mutassuk meg, 
hogy becsülettel és szorgalommal nélkülük is 
tudunk boldogulni. Most minden magyar ember
nek kalapácsot kell a kezébe venni, de maradjon 
a kezeitekben a kard és a fegyver is, mert meg
történhet, hogy kíméletlenül le kell sújtani azokra, 
akik a tiszta, becsületes, keresztény irányzat meg
bontására törekszenek. — A főváros kormány
biztosságát dr. Sipőcz Jenő fővárosi tisztiügy ész
szel, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
városi bizottságának előadójával töltötték be. — 
Az amerikából hazatérő magyarok között legtöbb 
olyan akad, aki 5 —6000 dollárral érkezik, de 
keserűen panaszkodnak is, hogy az utón min
denki be akarta őket csapni.

— D r. Zsa tkov ics  G erge ly t a Ruszinszkó 
direktóriumának elnökét — értesülésünk szerint — 
a prágai kormány nagyobb intézkedési körrel 
ruházta fel és rövidesen visszatér városunkba.

— Személyi hír. Dr. Brejcha kormányzó 
és Kugler referens a húsvéti ünnepekre Prágába 
utazott.

— Az uzhorod i vasm unkások f. hó 5-én 
hétfőn, a Korona dísztermében tartják láncmu
latságukat.

— A nyom dai munkások ' bé rjav itása , 
valamint az újságpapír több mint lOO'/j-os emel
kedése arra kényszeríti a kiadóhivatalt, hogy a 
„Határszéli Újságot'' 80 fillére emelje. — Tudjuk, 
hogy ez az uj emelkedés a közönségre hárul, de 
a jelen viszonyok kényszeritettek reá. — A 
Határszéli Újság egész évi előfizetése 36 K, 
félévre 18 K, negyedévre 9 K. Egyes szám ára 
80 fillér. — A Határszéli Újság kiadóhivatala.

— Levelezés a ha d ifo g lyo kka l. A pos
taügyi minisztérium legutóbbi rendelkezése sze
rint a cseh-szlovák hadsereg és a Szibériában 
levő foglyok részére szóló levelek nyitva Lon
donban és Kanadán keresztül szállíttatnak. Kö
zönséges levelek és lev. lapok portómentesek, 
de jelezni kell rajtuk, hogy fogoly különítmény
nek szólnak. Újságok, nyomtatványok, miutakül- 
demények és üzleti papírok a belföldi tarifa 
szerint frankóztatnak és csak a hivatalos levele
zések adhatók fel ajánlva.

— É re ttség ize tt 23 éves keresztény fiatal
ember, a magyar és szlovák nyelvet Írásban és 
szóban teljesen bírja, állást keres egy nagyobb 
erdőgazdaságban. Ajánlatokat „Erdész" jeligére 
a kiadóhivatalba kér.

Sportélet köréből.
Az UAC- kabaréjának programmja.
— (Április 7.-én a városi színházban, pontban 7,8 órai 

kezdettel.) -

1. Torna-szabadgyakorlatok, zenekiséret mel
lett. Bemutatja Péter Dénes vezetésével az 
UAC. tornacsapata.

2. A nagyanyó. Páros víg jelenet. Játszák Kende
Mária és Szentkercszty Pál.

3. Suppe: Dichter und Bauer. Ouvcrlur. Zon
gorán 4 kézre játszák Koffman Emmy és 
Lengyel Zsigmond.

4. Az egérke. Páros vig jelenet. Játszák Fekés-
Itdzy Tera és Orthó Dániel.

5. a) Részlet a „Pillangó kisasszony" c. ope
rából (Puccini); b) Alom, dal Forgách

Bélától; c) F rá te r-d a l. Kölcsey Erzsébet 
zongorakisérete mellett énekli Kende Nóra.

6. A porcellánfigurák. Verses magán jelenet,
élőképekkel. Előadja Tomcsányi Béláné. Az 
egyes porcellánfigurákat megjelenítik: Kardos 
Mária (kékruhás leány), Kölcsey Margit 
(fátyolos nő), Pogány Baba (szüretelő leány), 
Kerekes Ilus (japán leányka), Mokcsay Baba 
(gitározó leány), Tschamler Gréte (rózsák 
a kötényben), Szenlkereszly Maca (előkelő 
hölgy), Papp Ilonka (pásztorleányka), (jaár 
Böske (leány gyümölcskosárral), Szabó Babszi 
(táncosnő), Szabó Manci (Pierette), Takács 
Jolán (Elssler Fanny), Kelen Édi (fiatal leány 
galambbal), Csapó Clemy (Rococo.)

7. T o rn a g ya ko rla to k  zenekiséret mellett. Be
mutatja Péter Dénes vezetésével az UAC. 
tornacsapata.

KÖZGAZDASÁG.
Szabad lesz-e a jövő évi termés 

forgalma ?
A prágai élelmezési bizottságban az uj ter

mésre vonatkozó tanácskozásokon Pasderka föld- 
miveléstlgyi államtitkár kijelentette, hogy a mi
nisztérium a szociáldemokraták ellenzése dacára 
is a szabadkereskedelem álláspontján van; Pasderka 
arra nézve is tett javaslatot, hogy az árak igy 
legyenek megállapítva: 100 kg búza és rozs 
200 K, 100 kg. árpa és zab 160 K s hogy ezek 
az árak úgy az állam részére leszállított mennyi
ségre, mint a szabad kereskedelemre érvényesek 
legyenek.

Egyidejűleg állapíttassanak meg mondja 
Pasderka javaslata — az élelmiszerek, közszük
ségleti cikkek, de különösen az ipari készítmé
nyek maximális árai.

Javaslatának egy másik része, hogy a 
szegénysorsu lakosság 50 százalékkal olcsóbban 
kapja a lisztet. A differenciát az állam viselje.

Az ellátatlan lakosság a községi élelmezési 
hivatalok által egységáron kapja úgy a hazai 
mint a külföldi lisztet.

Pasderka javaslata olyan föltétel mellett ja
vasolja a jövő évi termés szabad forgalmát, hogy 
ha a gazdák kötelezik magukat, hogy a termés 
egy részét az államnak adják el.

Gazdasági teendők április hónapban.
Gyümölcsös és faiskolában oltás és neme

sítés. A gyümölcsöst gyim-gyomtól, giz-gaztól 
tisztogatni kell. — Száraz időben locsolgassunk. 
— Hernyófészkek szedésének most a főideje. - 
Az őszi barackfákat meg kell nyesni. — Sövé
nyek ültetésére most van a legalkalmasabb idő.

A szőlőben legfőbb teendő, ha még meg 
nem történt volna, a nyitás és metszés. Most 
van ideje a tőkék karózásának, úgyszintén a 
kötözésnek is. — Szőlövesszöket még most is 
leltet ültetni.

A zöldséges kertben mindennemű züldség- 
és főzeléknemiieket leltet ültetni. ■ - A meleg
ágyakban kikelt palántákat kiültetjük a szabadba. - -  
Száraz időben szorgalmasan öntüzgelui kell a 
veteményeket. — Vakondokat, hangyákat s más 
férgeket pusztítani kell. — A melegágyak szor
gosan szellözendök.

Szántóföldek. A vetések vége. — Ajánlatos 
a tavaszi vetések meghengereztetése.

A réten e hónapban nem kell öntözni. — 
A kaszálónak hasznára válik, ha vasboronával 
felszaggatjuk.

Házi állatok. A kikelt apró jószágokat és 
főkép a pulykafiakat csak szép napos időben 
kell szabadba ereszteni.N Y IL T -T É R *)

Válasz az U. T. K. elnökségének.
Az „Ungvári Közlöny" április 1-én megje

lent szántában az UTK. elnöksége szignálásával 
a következő nekem szóló felhívást olvastam: 
„. . . . felszólítjuk, hogy 3 napon beiül vádjait 
vagy konkretizálja, vagy vonja vissza, mert el
lenkező esetben a bírósághoz fordulunk. . . . stb".

Hogy kinek válaszoljaktulajdonképen, nem 
is tudom, mert az UTK. jelenlegi elnöke ellen a 
rendőrség bűnügyben vizsgálatot indított, tehát 
ö ellenem a bíróság előtt mint vádló egyelőre 
fel nem léphet. Az UTK. egyik alelnöke Basa 
Péter úr viszont a mai napon kijelentette előt
tem, hogy nem járult és nem járul hozzá az 
ellenem irányított támadáshoz. Válaszom ennek

•) E rovatban közlőitekért nem vállal felelÖBséSJt 
a szerkesztőség.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Uihorod.

dacára a következő: Abbeli vádamat, hogy az 
UTK.-ban a testnevelés ügye burkoltan egy fe
lekezet érdekeinek van alávetve, nem hogy nem 
vonom vissza, hanem újból megismétlem és ille
tékes helyen bizonyítani is akarom. Ha t. elnök
ség biztos abban, hogy vádam rágalom, akkor 
felesleges volt az üres és ostoba fenyegetőzés 
az Ungvári Közlönyben és felelet a vádomra 
csak az lehetett, hogy engem azonnal és egye
nesen a bíróság éjé idéztettek volna. Hogy vá
dam mennyire nem szorul bizonyításra sem, iga
zolja a Zsidó Néplapban megjelent cikk is, amely 
már azt is elárulja, hogy az UTK. zsidó egylet 
s hogy a vezetőségbe „diszgajnkat" delegálnak. 
Önöknek azonban akik csak „suba alatt" szeret
nek dolgozni mégis bizonyíték kell. Nos hát ér
tesítem a t. elnökséget hogy bizonyítékaim már 
hosszú sorban sorakozva várják a bíróság előtti 
felvonultatásukat, de értesítem önöket arról is, 
hogy mióta az UTK.-ből kiléptem és kilépése
met a „Határszéli Ujság“ -ban megindokoltam, 
ezzel kapcsolatban éretlen sihederek az úgyne
vezett „felelőtlen elemek" részéről, ha nem is 
közvetlenül, céizatos terrorizálásnak vagyok k i
téve. Ezzel szemben kijelentem, hogy meggyő
ződésemnek mindenkor nyíltan fogok kifejezést 
adni és semmiféle szinii tenortól sem nem félek, 
sem befolyásoltatni nem hagyom magamat. Ne
kem nincs okom félni senkitől hacsak alattomos 
haramia bandától nem. Az Ungvári Közlöny hülye 
küpküdéseire és ocsmjny hazugságaira adott vá
laszom helyszűke miatt a Határszéli Újság leg
közelebbi számában fog megjelenni. Egyébként 
humoros viselkedésük derültséget kelt, mert hi
szen régi dolog, hogy felsziszen, akinek a tyúk
szemére hágnak.

Ungvár, 1920. április 2-án.
Kubovcsik Andor

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mindenféle m ise
ruha, b ire ttu m , KEHELY, g y e rty a 
ta rtó , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
im akönyv, b re v iá riu m , szentkép, 
fa liké p . OLVASÓK 'egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép
missziókra olvasókat, imakönyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk. 

Szives pártfogást kér:

Egyházi M ű in téze t
B ra tis la va  (P ozsony), H um m el-u . 4. sz.

IGAZOLVÁNYHOZ a

szükséges A rcképek
3-3 E L Ő ÍR Á S  S Z E R IN T

N É M E T H I  m űterm ében
készülnek. SZÉCHENYI TÉR 23. sz.

Értesítés.
Tudatom a t. közönséggel, hogy 
férjem elhalálozása után a 30 éve 
szolid alapon fennálló

temetkezési vállalatot
tovább folytatom, gondoskodván 
szakképzett üzletvezetőről s úgy 
a jövőben, mint a múltban, igyek
szem a t közönség igényeit teljes 
mértékben kielégíteni.

A t. közönség szives pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel:

özv. Tapasztó Pálné
Kaposi-utca 5. szám.4-4

KOMJÁTHY L.
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt mórp 9Q-Án 
(szemben a megyeházával) 11,01 011
megnyílt, ahol a legmodernebb kivitelű
fényképészeti munkák készülnek. 3-«




