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SZ IL Á N K O K .
A SZILVAVIRÁGMÉZ idejével egyszerre 

elérkezett ismét a politikai szilánkok ideje is és 
nekünk, mint egyáltalán nem a kormány lapjá
nak, jó alkalmunk van most a mézgy üjtésre, 
illetve a szilánk-faragásra. A méhecskék ugyan 
föltétlenül kellemesebb műveletet végeznek, ami
kor a virág kelyhében a nektárt fölszivják, mint 
amikor nekünk a helyzetből, mint bezárt mü- 
lépes kaptárból kiindulva, elégedetlen és hara
gos tömeg-hegyek és dombok fölött elrepülve 
szemlélődnünk, vizsgálódnunk kell. A méhecske 
szív és csak olykor szúr, a szilánk szúr és soha 
sem szív. A méhecske ugyan egy szurásén már 
haláliai lakói, de mi sem tudjuk soha, hogy mi 
vége lesz egy-egy őszinte politikai szilánknak, 
de mégis jönnek, jönni fognak ezek a szilánkok, 
mert szükség van rájuk, mert mint sok éven át 
szorgalmas méhecskék akarjuk védeni és ujra 
íelehoidani a mi ősszel kiszedett kaptárainkat, 
kipergetett sejtjeinket és c munkánk közben ne 
csodálkozzék rajta senki, hogyha mint a 
méh — mi sem gondolkozunk sokat, hanem 
aperléu kimondjuk például az első újabb poli
tikai szilánkunkban: örvendünk, hogy a válasz
tásokén .. kormány pá:tja megbukott, örvendünk 
neki azért is, mert nem védett eléggé beníiuket, 
még most sem engedett szabadon röpködnünk a 
gondolat-szedések virágmezején nem szüntette 
meg a kivételes állapotokat, hanem még szigo
rította,

Kimondjuk mindezt és ha nem is azok a pártok 
kerültek be nagyobb többségben, amelyekért mi 
lelkesedünk, de igy sem b j, a fő, hogy ez a 
kormány nem kapott többséget, a fö, hogy a 
többségben bekerült szociáldemokraták ne foly
tassák a maguk türelmetlen politikáját a keresz
tény szocialisták ellen, lássák be, hogy ö 
mellettük e másiknak is létjogosultsága és jövője 
van és e két párt ez egyben legalább közös 
erővel tigy befolyásolhatja most már a kormányt, 
vagy ha több is jön, a kormányokat, hogy az 
igazán szociális, igazán megértő, igazán békét 
akaró belső politikát folytasson. Különben toliunk 
velük szemben is szúrni fog, mert mi inkább 
meghalunk, mint a méhecske, de nem akarjuk 
sem szellemi, sem fiziológiai téren sem az éhen- 
lialást és kaptárainak túlzó nacionalista hóborttal 
való állandó durva zavarását.

#
„BÁLINT ELVTÁRS" tele szájjal orditja 

vasárnaponként a „boldogító tant" a „tisztelt elv- 
társaknak". Ez a csúnya vörös fiú szintén azok
nak a fajtájából való, akik rendszerint „nemzet
köziek". A Munkás Újság véres cikkei mind az 
ö tollából gennyednek. A M. Újság 8 - ik  (márc. 
19.) számában tűnt föl első Ízben Bálint elvtárs, 
mint a ,,vezércikk" Írója. Azóta e díszes név be
tűi ott éktelenkednek állandóan a maszhgoló új
ságban. Kicsi neki Ungvár és az „igét" vidéken is 
terjeszti. Április 4.-én Csapon tartott minden 
tisztességes embert felháborító, véres kommunista 
agitációt. Beszédében soha nem felejti el „meg
bélyegezni" a magyar fehér-terrort. Nem hívjuk 
fel ezúttal nyomatékosan az illetékes hatóságot, 
hogy nézzen utána, mi címen és mi jogon töké- 
Ictlenkedik ez a fiatal, de bizonyos értelemben 
mégis öregecske valaki a mi városunkban és mi 
jogon akarja felforgatni mindenáron a jelenlegi 
társadalmi rendet. Bálint elvtársnak nem szerez
zük meg ezt az ingyenes reklámot, hanem egy jó 
tanácsot mégis adunk neki: Változtassa vissza a 
nevét, úgy, amint azt becsületes zsidó ősei v i
selték és siessen vissza — inig nem késő 
boldogító igéivel ősei földjére, Palesztinába. Ott

talán kivétel nélkül „elvtársakra" talál és nemcsak 
hogy a társadalmat forgathatja fel ott, hanem ö 
magh is felfordulhat, hogyha neki az jobban esik. 
Egyébként az előbbit itt is megleheti.H idakat v e r jü n k ’

Zsilinszky Endre nagyszabású beszédet 
mondott a napokban Debrecenben, a protestáns 
Rómában. Jónak látjuk leközölni beszédjének 
egyes részeit, főképeu azért, hogy hozzájuk 
nehány igaz szót fűzzünk!

A közelmúlt gondolatára m ondja— egy
szerre keserít önvallomások fojtogatják torkomat: 
igazságok, melyeket nem tudok elhallgatni. Erős 
es harcos protestáns családból származom, apáim 
küzdöttek, szenvedlek és véreztek hitükéit; úgy 
érzem, hitemhez és hitfeleimhez való véremmel 
örökölt és belém neveit szeretetem és hűségem 
feljogosít rá, hogy fájó igazságokat is kimond
hassak - önmagunkról, Önmagunknak.

Ezután kifejti, amit mi éppen csakhogy 
összefoglalhatunk, hogy inig a germán észak 
protestantizmusának éltető erejét nem tudta k i
kezdeni sem a filozófia, sem a természettudo
mány, sem a szociális problémák, addig a ma
gyar protestantizmus együtt' hnny.iőö’tl a háború 
előtti évtizedekben az egész magyar fajjal. A 
forma fölibe került a léleknek. A lélek a puritán 
szellem lett volna, ha lett volna, a forma 
pedig — a formanélküliség . volt, vagyis a libe
ralizmus A germán észak protestantizmusának 
a szabadelvűsé;; csak a vizsgálat, a tudományos 
kutatás, a kritika korlátlan szabadságát jelentette, 
nem pedig az élet szabadosságát, nem az erkölcs 
abszolút, isteni voltának tagadását..

„A  nemes dánok fővárosában semmit sem 
találtam Budapest liberális és radikális szemet
jéből és pökhendiségéböl, mulatóhelyeiből cs 
lebujaiból, fölgazdagodott, de műveletlen és sze
mérmetlen söpredékéből: mély vallásosság, szi
gorú erkölcsi értékelés, testi-lelki tisztaság, em
berszerető jóindulat, derű és szemérmes önfegye
lem sugárzott ki ott az emberekből és intézmé
nyekből egyaránt".

A következő részben ismét terjedelmesen, 
de lélekbe kapóan fejtegeti, miképen sekélye- 
sedhetett el az a protestáns puritánság, amely 
az ősök hőstetteit szülte: „Egy idegen faji szellem 
hálójába kerültünk mondja és elvesztettük 
önmagünkat. Egy szégyenletes átértékelés tár
gyává züllöttünk, a puritánságért cserébe kapott 
szélső liberálizmusba torkoltunk bele, amelyben 
a spiritus factor már a zsidó szabadkőműves 
páholyokra, a zsidó nagytőkére, a Gabiiéi körre 
és kótvagos zugszociologusokra s úgy szólván 
az egész sajtóra támaszkodó 90 7 0-ában zsidó 
vérű, 100B/»-ában zsidó szellemű polgári radi
kalizmus volt. A félre értelmezett szabadelvű 
hagyományokon keresztül mind több és több 
idegen métely szivárgott be a magyar protestáns 
világ vérébe és lényének életett adó gyökérze
tében, mely támadás a leggyökeresebb és legha
talmasabb magyar népet: erkölcsében, faj’ öntu
datában, lelki és gazdasági függetlenségében, 
tehát gyökérszálaiban, életforrásában támadta meg. 
Megdöbbenéssel kellett látnunk, hogy a csak 
nemrég minden izében szélsőén nemzeti pro
testáns magyarság egyházi és világi emberei 
közül közvetve és közvetlenül mind többen és 
többen kezdték alátámasztani azt a becstelen, 
minden porcikájában idegen és nemzetellenes 
radikális szellemet, mely a nemzetrontás e mű
helyéből kikerült. Hallottunk protestáns papok 
szájából galileista „igéket" és jászista szocioló
giai szólamokat; becsületes és jószándéku egyházi 
lapjaink egyre üresebbekké és léleknélküliebbekké 
váltak. Népünket elhanyagoltuk, szociális nyo
morúságában kevésbbé karoltuk föl, mint katho-

Lapunk mai száma 4 oldal.

likus testvéreink. Mélyre, nagyon mélyre stilyed- 
ttink, olyan mélyre, hogy mikor ránk szakadt a 
Károiyizmus és a bolsevizinus szörnyű nyava
lyáin, öntudatunk nem volt már az az erős 
páncél a lelkek körül, melynek kellett volna 
lenni- Minek akarnók elkendőzni az igazságot: 
a protestáns magyarság egészben vőee kevesebb 
ellenálló erőről tett tanúságot a közelmúltban 
minden destruktív méreggel szemben, mint a 
katolikus magyar nép. Még a Dunántúlon is ! 
Igaz, hogy . ebeken kiviil kalhoiikus testvéreink 
egészen a legújabb időkig nem mindig állottak 
az egyenlőség és viszonosság gyakorlati alapján. 
Igaz., iiogy a szegény lutheránus és református 
püspökük nyomasztó anyagi gondjaik miatt nem 
szentelhették egész erejüket feisöbbrendü egyház
kormányzati hivatásuknak. Igaz, hogy derék pap
jaink, tanítóink és tanáraink túlnyomórészt ma 
is szinte proletársorsban tengődnek. Igaz, hogy 
elhagyottságiiiik, szegénységünk és szorongalta- 
tásunk vitte bele a protestáns tömegeket a zsi
dókkal való fegyverbarátság és a zsidó libera
lizmus csapdájába. Botorul tellek, ma már nem 
lenné!:. És soha többé nem fog juk tenni. De 
kalhoiikus testvéreink is megukba keli, hogy 
szánjanak e ponton: az élet dinamikájával szá
molnia keli mindenkinek, az erősebbnek is, 
nemce.í k o gyöngébbnél*

Mi nagyon jól tudjuk mondja a követ
kező gondolatnál — mi nagyon jól tudjuk és 
tudnia keli mindenkinek, hogy a protestantiz
musra a magyar hazának csakúgy szüksége van, 
mint a katholicizmusra. S ha valamiben katho- 
iiktis testvéreink különbek voltak nálunk a közel
múltban, tanulni akarunk tőlük és velük együtt 
munkálni a n gy magyar erkölcsi és faji meg
újhodás százszorszent hivatását......... Hidat aka
runk verni Debrecen és Pannonhalma között. . . . 
Debrecen útban van, hogy megtalálja önmagát..  
De jól vigyázzunk, meri a rontás szelleme még 
a város közelében ólálkodik és minden destruk
tív erő összefog, hogyha már elvesztette a 
Dunántúlt és a Duna-Tisza közét: legalább a 
Tiszántúl nemrég még hálás talaján vethesse 
meg lábát! A nagy seprőre itt lesz csak igazán 
szükség. Ez az, amit akarunk.

Amit azonban nem akarunk, az a kulturharc. 
Üljenek össze egyházi és világi nagyjaink és 
küszöböljék ki kölcsönös jóakarattal a kér. fele
kezetek között lévő esetleges ellentéteket, vagy 
ha dönteni nem tudnának, függesszék fel a vitát 
jobb időkre. A testvérharcból elég volt. Elég volt 
egymás erőink sorvasztása külső és belső ellen
feleink nagyobb örömére. . . Majd ha ismét urak 
leszünk cnhazánkban és nem teherhordó kulijai 
lörpeszámu idegen parancsolóknak, mint ma: 
ám jöjjenek a testvérek között esetleges viták, 
addig azonban hidakat kell építenünk a testvér- 
lelkek között és együtt harcolnunk Új Magyar- 
országért !"

* ♦
Nekünk itteni keresztény testvéreknek is 

meg kell most értenünk egymást. Valljuk, hogy 
van egy külön keresztény morál, egy speciális 
keresztény erkölcs és erkölcsi rend : ennek ural
máért együtt kell harcolnunk.

A keresztény erkölcs solia sem engedett, 
mint ahogy más erkölcsök igen gyakran azonnal 
eilgednek. A keresztény morál nemcsak jelszó, 
nemcsak Írott malaszt, hanem élő és megölhe- 
tetlen valóság és mi hiszünk a történelem 
periodikus ismétlődéseiben : akik ma még az 
istcntelenségnek, helyesebben a keresztény 
erkölcs és erkölcsi rend támadásnak tapsolnak, 
azok holnap tapsolni fognak azoknak, akik már 
ma nyíltan a keresztény erkölcs nevében és védel
mére vonulnak fel.

A különböző keresztény felekezetek egymás- 
közötti bidverése egyúttal a különböző világ
felfogások között is hidat fog felállítani.



2. sldal. HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. 1920. április 25.

Keresztény alapon álló szociálizinusunkat még 
tisztelettel fogják emlegetni, minden nevű és nemű 
más szociálisták, — előbb azonban egymás között 
kell állandósítanunk a bizalmai, békét és a to
vábbi együttműködés legszebb áldásait I

A most lezajlott képviselő-választások, 
amelyeken különösen a mi vidékünkön oly bol
dogítóm! és erősen egyek, békések és megértők 
tudtunk lenni, szebben beszélnek nekünk még a 
debreceni nagyhírű szónoklatnál is arról, hogy 
a legjobb hidakat verjük, arról hogy Christus 
Vincit, Christus regnál, Christus imperat, — 
arról, hogy : Erős várunk nekünk az Isten!

A nem zetgyűlési választások
eredménye, lefolyása, valamint az érdekesebb 
epizódok töltötték meg az elmúlt héten a lapok 
hasábjait. Nagyon sokat Írhatnánk mi is, bárha 
nem is lehettünk ott mindenütt a választás nap
ján. — Mindenek előtt megjegyezzük, hogy az 
általunk belátott területen a választás meglehe
tősen csendben és érdeklődés nélkül folyt le. 
Tiszasalatnonból terrorizálás Ilire jött és ott a 
választást meg kellet ismételni. Megjegyezzük 
még egész röviden, hogy a nép nem igen volt 
tájékozódva az egész dologról.Példa erre Purosztó, 
ahol 20 zsidó választó van csupán, de azért 27 
szavazat esett a zsidó lisztára. Ez máskép nem 
lehet, minthogy tudatlanságból nem-zsidók is 
felcsaplak zsidóknak. Őrdarma elég közel vau a 
városhoz. Jártak is ott gyakran a szociálde
mokraták, de azért amikor szavazni kellett,

Meg
is látszik az eredményen: 281 szociáldemokrata, 
134 szlovák földmives párti, 66 szlovák néppárti, 
8 nemzeti szocialista és 92 zsidó liszta került 
az urnába. Tehát a zsidók tudták, hova kell 
szavazni. A többiek nagyrészt úgy szavaztak, 
amint irányították őket. Kevés lehetett, aki tuda
tosan cselekedett.
*1-’. Az agitátorok és korlesek a presovai 
(eperjesi) kerületbe osztott községekben azzal 
érveltek a szlovák néppárt ellen, hogy ha rá sza
vaznak, párbért kell fizetni. Ez aztán el is dön
tötte ennek az egyetlen keresztény szlovák párt
nak a sorsál, mindössze két mandátumhoz jutott 
a presovi kerületben, mig a szociáldemokraták 
négyhez. — A másik keresztény pár!, a kér. 
szociális párt ellen a mi vidékünkön már nem 
sikerült ilyen nagy eredménnyel dolgozni, mert 
annak falvai (a kaposi és ungvári járás tiszta 
magyar községei) föl voltak világosítva. Itt meg 
is kapta a kei szociális liszta az abszolút több
séget, Így a kassai kerületben csak eggyel múlja 
felül a szociáldemokrata képviselők száma a 
keresztény szociálistákét sőt utóbbiaknak még 
pár ezer szavazat többségük is maradt, amelynek 
beszámításával most már még egy képviselőre 
számíthatnak.

A szociáldemokraták nagy szavazatszámál 
a csehszlovák katonák és a ruszinok biztosították, 
amely utóbbi frakció a kormánnyal való haragos 
viszonyában boszuból a szociáldemokrata pártra 
szavazott. A fő dolog ezeknél az volt, hogy a 
kormány pártja ne nyerjen, bár ezt úgy is elér
hették volna, hogy a keresztény pártokat támo
gatják. No de a kereszt most úgy látszik némely 
keresztény politikusnál nem a legfontosabb érdek. 
Hiszen utóvégre is — szabad a választás.

Általános, titkos, egyenlő és szabad. Az 
asszonynép is szavazót. Nem valami nagy ambí
cióval csinálták, bár helyenkint igazán helyesen 
viselkedtek. Megdicsérünk benneteket, Kapós 
vidéki keresztény nők, ti tudtátok mit kell tenne
tek és erősek is tudtatok lenni!

A választás titkosságára határozottan jel
lemző, hogy némely választó most már nemcsak 
arra nem kiváncsi, hogy egy másik kire adta 
voksát, hanem még arra sem, hogy önmaga kit 
segített beemelni szavazatával a kipárnázott 
képviselői székbe. Hogy ki lett most például a 
nagyrészt szociáldemokratákra szavazó Szilrte és 
Téglás képviselője, azt ép oly kevéssé tudják, 
mint azt, hogy miért szavaztak éppen a szociál
demokrata pártra? (Vagy talán az utóbbi kérdésre 
tudják a feleletet? Nekünk valaki azt mondta, 
hogy nem.)

A kormány erősen bizott, hogy a falu és a 
zsidók az ő jelöltjeire fognak szavazni. A falu és 
a zsidók megtették, hogy nem szavaztak rá. 
Miért, mikor a választás titkos és amikor úgyis 
mindegy, vagyis egyenlő -ahogy némelyek az 
„egyenlő" szót magyarázták?!) hogy kormány
párt vagy ellenzék. Már akkor inkább csak 
ellenzék.

Az uj nemzetgyűlést összetételéről már 
statisztikát is lehet közölni. Eszerint a parlament 
összetétele ez volna 152 cseh (54 7 .) 84 magyar 
és német kisebbség (30 7.1, 44 szlovák (16 
A 20 későbben betöltendő mandátumból való-

szinüleg 9 fog esni a ruthénekre. 5 a lengyelekre, 
3 a németekre, 1 a szlovákokra és 2 a csehekre.

A keresztény sznciálislák javára az érsek- 
újvári kerületben szerdáig 74,57.3, a kassaiban 
csütörtökig 82,612 szavazatot jelentettek. Ugyan
ezekben a kerülelekben a kormánypárt ugyan
azon ideig 16,734, illetve 29,325 szavazatot, a 
szociáldemokraták 46,378, illetve 97,859 szava
zatot. A kassai kerületben mandátumhoz jutottak 
eddig: Surányl Lajos szerkesztő, Daruin István 
vasutas és Borovszky Géza pártitkár szociálde
mokraták. Dr. Körmendy Ékes Lajos és Szent- 
iványi József földbirtokos, keresztény szociálisták. 
Két mandátum üres maradt, de a második, illetve 
a harmadik skrutiniumban a keresztény szocialista 
Hefty Andor is mandátumhoz jut.

Egy kis aprósággal fejezzük b e : Csuha 
István nem szavazóit a nemzetgyűlési választá
sokon, de azért nem fogják megbüntetni, mert 
ő semminek sem oka és amit lett, azt nem 
renitenskcdésből tette. Csuha Istvánt ugyanis 
nem vették be a képviselőválasztók lisztájába.

Taniíógyülés városunkban.
Kárpátalja Rus autonom-terület félmilliót 

számláló ruszin népének tanítói április hó 16.-án 
összegyűltek, hogy eme territórium kultúrájának 
megalapozását megbeszéljék. A négy fő- és nyolc 
mellékpontból álló tárgysorozat felölelte mindama 
kérdéseket, amelyek egy nép kultúrái berendez
kedésében múlhatatlanul szükségesek. A hivata
los nyelv megválasztása, megállapítása; az iskolák 
lypusa, az iskolák fenntartása, az uj tankönyvek, 
taneszközök megválasztása, a kisdedóvodák léte
sítése. tanítók képzése, a tanítók szociális tevé
kenysége, végül a tanítói státus szervezése — 
mind olyan kérdések, olyan szükségletek, olyan 

- mindennapi kenyér jellegével bíró — köve
telmények, melyek nélkül egy kullurszámba menő 
nemzet legyen az bár számbelileg olyan k i
csiny, mint Kárpátalja Rus — elépzelhetetlen.

Kárpátalja Rus tanítósága átértette, átérezte 
a jelen idő intő szavát: a tanító a népért kelt 
hogy legyen! A tanító, mint egy nemzet szellemi 
napszámosa, mint a nemzet jövő nemzedékének 
vezetője, mivelője, kell, hogy a gondjaira bizott 
nép minden szükségleteit átérezze; kell, hogy 
minden eszméjét magáévá tegye, minden kívá
nalmát akceptálja, és a nép mindennemű, a he
lyes, a jó, a nemes célt szolgáló óhajtását tel
jesítse.

A tartalmas elnöki megnyitó után következett 
a Kárpátalja Rus tanitó-egyesületének elnökvá
lasztása. Már az elöértekezleten kittint, hogy az 
idegenből idekerült kacápok és ukránok vala
melyes puccsra készülnek; — rendelkezni, intéz
kedni, az ügyekbe belefolyni akarnának.

De amit a Ruszka Zemlya és Gagalkó hí
veinek a vidéken lefolytatott működése vetett, 
annak április 16.-án megvolt a kellő fináléja. A 
legtöbbnyire inég most is felekezeti sorsban levő 
tanítók, kiket a kacap, ukrán elemek agilációja 
lehet mondani, exisztenciájuk alapjától: a pár- 
bértől és fajárandóságtól fosztott meg; de elte
kintve ettől, konkrét esetek tudódtak ki eme 
elemek viselt dolgairól — a tanítóság indulata 
elementáris erővel tört ki - s nem engedte nem 
rendelkezni, de szóhoz jutni az idegeneket.

Ez a tülekedés persze nem ment simán. 
Két Ízben az izgalmak oly fokra emelkedtek, hogy 
a jelenlévő referens-Peáek a kongresszust felosz
latással fenyegette meg. (Eme eljárás sajnálatos 
lett volna, mert nem lehetett volna kellőleg in
dokolni. Itt a Kárpátalja Rus tanítóság saját ér
dekét, saját jussát védte és csak az idegen ele
mek ellen demonstrált) Szerencse, hogy kellő 
megvilágitás és megértés után a felhők tornyo- 
sulása elmúlt s ki lett mondva, hogy a kacap— 
ukrán elemeknek vitatkozási, inditványozási joga 
lesz ugyan, de szavazati joguk nem.

A személyi ügyek elintézése után követke
zett az igazi programul, amelynek során Volosin 
elnök ajánlatára megállapodtak, hogy tanítási és 
irodalmi nyelvül a kisorosz nyelvet fogadják el. 
nem akarnak maguk közölt idegeneket, árulókat, 
néplázitókat, rubelistákat, nem kérnek az ukrán 
tanítókból sem, akiknek karakterük gyenge. (Ezt 
Peáek visszautasítja és kijelenti, hogy az isko
lában nem fogja tűrni a politikát.)

Utána még az iskolák kérdéséről volt szó.

— Nyugdíjasok figyelmébe. Hivatalosan 
közük: A Szlovenszkói vezérpénzügyigazgatóság 
figyelmezteti a német-osztrák illetőségű nyugdí
jasokat, hogy a prágai pénzügyminisztérium ren
deleté folytán, az 1020. április, május és junius 
hónapokra is kapnak előleget nyugdijaikra és 
pedig az eddigi kvóta magasságában, az illetékes 
adóhivatalnál, az eddigi feltételek ■ uellett, miután 
átadásuk a német-osztrák kormánynak azon ideig 
nem fog bekövetkezni.

A keresztény szocialista párt
tiltakozó  táv ira ta  a köztársaság elnökéhez 

és a kormányhoz.
A keresztény szoc. párt vezetősége tegmp 

reggel a következő táviratot intézte Masaryk el
nökhöz, a miniszterelnökhöz, a belügyminiszter
hez és Okánik nyitrai zsupánhoz, mint a válasz
tókerület elnökéhez.

„Megdöbenésse! látjuk, hogy a XI. kerület
ben a kér. szoc. pártnak a szenátus választásra 
nyomtatott szavazócéduláit csak szlovák nyelven 
nyomtatták k i ; holott más listákat, még a szlo
vák kisgazdapáriét is elláták magyar és német 
szöveggel is. Ebben a legnagyobb részt magya
rokból és németekből álló kerületben ezt az el
járást mi a magyar és német választók szándé
kos félrevezetésének tekintjük.

Ez ellen tiltakozunk és sürgősen követeljük, 
hogy a kér. szoc. párt 6-os számú listája magyar 
szöveggel is ellátva ujranyomassék és követel
jük a választásoknak egy héttel való elhalasztá
sát. Minthogy a bratislavai kér. szoc, pártveze
tőség ezen szándékos megtévesztés ellen a XI. 
választókerület választási elnökénél idejekorán 
Írásbeli kifogást emelt, azonban eredménytelenül, 
a szándékos megtévesztése nyilvánvaló. Ennek 
következtében pártunk a választótőrvény 2, I. 58 
§-a alapján a vétkesek ellen bűnvádi följelentést 
telt az ügyészségnél."

E távirat szövegét a párt egyúttal közölte 
a prágai Deutsche Politische Arbeitstellével, to
vábbá a keresztény szociálisla párt pozsonyi köz
ponti vezetőségével.

A m ásodik erőpróba.
Ma ismét a szavazó-urnához vezeti Szlo- 

venszkó keresztény magyarságát az állampolgári 
jog és kötelesség. Az első erőpróba után követ
kezik a második, amelynél ismételten és nyo
matékosan be kell igazolnunk, hogy az itt élő 
keresztény társadalmat igen is a keresztény szo
cialista párt képviseli.

Amilyen fontos volt, hogy a képviselőházba 
beküldjük képviselőinket, épp oly jelentőségteljes 
az is, hogy a törvényhozás másik házában, a 
szenátusban is bent legyünk.

A szenátusban főleg a megállapodott po li
tikai komolyságnak, a szélsőségektől ment bölcs 
önmérsékletnek kell érvényesülnie s ezeknek a 
föltételeknek mindenben megfelel a mi je lö ltünk: 
Dr. Grosschmied Géza. Az ö közéleti múltja, 
nagy tudása s a magyarság egészével egybefor
rott egyénisége mindenkinél alkalmasabbá avatja 
öt arra, hogy kellő komolysággal és súllyal 
képviseljen bennünket a prágai fórumon. Amint 
egész életén át az igazságot szolgálta, a jog 
utján az igazságot kereste, úgy fogja szolgálni a 
mi igazságunkat is és meghajthatallan követke
zetességgel fogja visszakövetelni szabadságjoga
inkat.

A kér. szociális többségnek és pártnak je
lentőségét nem kicsinyelheti le a katonai szava
zatok révén első helyre került szocialista párt 
sem, amely csak akkor fog tudni itt alkotómun
kát végezni, ha nem szédül bele a bolseviki szél
sőség fenyegető örvényébe s ha nem kerül 
szembe a fokozatos szociális fejlődés alapjain 
álló keresztény társadalommal. Minélkülünk, a 
mi alkotásra szomjazó munkakészségünk n-lkül 
lehet itt diktatúrát, Idhet itt hangzatos frázisokra 
és elméletekre épített pünkösdi királyságot csi
nálni, de semmiesetre sem lehet szociális ba
jokat gyógyítani, igazságtalanságokat megszün
tetni és a lehetőségekkel számoló, józan szociá- 
lizmust életre hívni.

Mi ellentmondunk és ellent fogunk a jö
vőben is mondani ennek az utcai politikának, 
mert meg vagyunk győződve, hogy a jövő csakis 
nekünk, az általunk képviselt fokozatos evolú
ciónak fog igazat adni.

Ezzel a meggyőződéssel és erős hittel lép
jünk fel a szenátort választásokon is és egysé
ges táborunkkal álljunk oda, ahol a rombolások 
esztendei után végre megkezdődik az alkotó 
munka, de tagadjunk meg minden közösséget 
azokkal, akik esetleg folytatni akarják a világ
rombolást.

Magyarok, szlovákok, németek, keresztény 
szocialisták, tartsuk ki egymás mellett és folytas
suk a megkezdett munkát I

♦
A nagykaposi és ungvári járásoknak az ér- 

sekujvári senatus választó kerületébe beosztott 
községei a 6-os tisztával szavazzanak t !  Ugyan
ezen és más járásoknak az eperjesi senatus vá
lasztó kerületbe beosztott községei a néppárt 
lisztáját, a 2-ös számú lisztát támogassák I

„Kitartás a mi zászlónk mellett", legyen a jel
szavunk !
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UJ hadi adópótlékok,
melyek »z egyenesadók után fizetendők az

1919. és 1920. évre.
, A L e3yenc,? adók után a kővetkező hadi

adópótlekok is fizetendők visszamenőién az 1919 
és a folyó 1920. évre. S

1. A III. osztályú kereseti adó után, ha ezen 
adó a 2000 koronát meghaladja: 250*/, • 300—2000 
koronát meghalapja; 250’ / . ;  300 200 korona 
adóalap után l50»/„; 60 - 300 korona adóalap 
után 100°/*. Ha az adó a 60 koronái meg nem 
haladja, 607,.

2. A nyilvános számadásra kötelezett válla
latok kereseti adója után 60, 80 és 100’/ az 
adóalap nagyságához mérten.

3. A jövedelemadó után 10 400’ /,. Ezzel 
hatályon kivül van helyezve a jövedelem adóról 
szóló törvény ama rendelkezése is, mely szerint 
ezen adó után semmiféle állami pótadó ki nem 
vethető.

4. A tőkekamat- és járadékadó után, kivéve 
azokat az eseteket, mikor ezt az adós fizeti, 60’/.

5. A házosztályadó után 607,.
6. A földadóhoz; szőlő, kert és erdő után 

4007,, a többi föld után 200’ ,',.
A fönti hadiadópótlékokról rendező törvény 

az 1916. évi vagyonadóról szóló törvényben 
foglalt egyes kedvezményeket hatályon kivül he
lyezi és a társasági adónál, a 607,-nál magasabb 
és a Ili. osztályú kereseti adónál ctörli az' állami 
jövedelmi pótadót. Eltörli továbbá az 1919. évi 
IX. t.-c.-ben szabályozott 607,-os hadi pótléko
kat is az 1919. és 1920. évekre.

Ésí

Levél a szerkesztőhöz.
T. Szerkesztő U r!

Az Ungvári Közlöny 88. számában egy cikk 
jelent meg azzal a címmel, hogy „A vérnek nem 
lehet parancsolni!“ Én sem bírok a véremnek 
parancsolni, hogy csak úgy elhallgassam a dol
got, amikor egy ilyen erkölcsrontó cikk jelenik 
meg egy napilapban. Ez a cikk csak arra volt 
jó, hogy az ifjakat és hajadonokat a romlás amúgy 
is veszélyes lejtőjén még jobban lefelé taszítsa. 
Azt hiszem, egy helyilapnak kötelessége az er
kölcs felé vezetni a közönségei, nem pedig barbár
ságba, vagyis a züllés felé. Annyira nem vagyunk 
még főváros, hogy ezt itt egy Bermann—Barát 
Henrik megkísérelhesse a Közlöny hasábjain. Kü
lönösen nem teheti ezt ilyen cikkek keretében. 
Ha óhajija egy újság, vagy újságíró, adja ki 
tálán piros vapy más színes papíron és kiáltassa 
ki, hogy fé rfiak és telnötleknek való, mint a fő
városi szintiaraboknál szokás, de ennyit legalább 
is megkövetelünk.

Előbb a szépet és nemeset kell plántálni, a 
tüske megterem magától is. Ennyi a megjegyzé
sem a Barát cikkére, aki nem tud a vérnek pa
rancsolni.

Ungvár, 1920. április 21.
Mély tisztelettel 
Havasi István.

cn Ú JD O N S Á G O K .
— Kinevezések. Papp Antal munkácsi 

megyéspíispök kinevezte: Sztripszy Vladimír 
ilonokujfalui lelkészt Fancsikára lelkészül;

Csorba Bazil fancsikai leikészt llonokujfaluba 
h.-lelkésziil;

Szttipszky Emil volt felsöapsai lelkészt Alsó- 
kálinfalvára lelkészül ;

Demjanovics Péter bocskórahói lelkészt 
Nagybocskóra lelkészül;

Pribics Gyula velétei lelkészt Bocskórahóra 
lelkészül;

Tabakovics Ödön husztközi h.-lelkészt Veié- 
téré lelkészül;

Dudinszky Nesztor darvai h.-lelkészt Latorca- 
főre h.-lelkésziil;

Nizsalovszky János t. b. esperes ilosvai 
lelkészt a borzsovai kerület esperesévé;

Reöthy Simon uzsoki lelkészt Hajasdra 
lelkészül;

Máthé Miklós szarvasréti h.-lelkészt Felső- 
vereckére h.-lelkészül;

Hrenyó István kisegítő lelkészt Ignéczre 
h.-lelkésziil;

Kovordányi László alsószinevéri k.-tanitót 
Velétére (Máramaros in.) k -tanítóul;

Stiticha Sándor gernyesi ktanitót Velejtére 
(Zemplén ni.) k.-tanitóul;

Suszta János rakaszi k.-tanitót Alsókarasz- 
lóra k.-tan itóu l;

Lyavlnecz István gányai k.-tanitót Király
házára k.-tanitóul;

Orosz István súgói k.-tanitót Turjarákóra 
kántortanitóul.

— Klofác nemzetvédeimi m iniszter 
20-án este 7 órakor városunkba érkezett. Az 
állomáson a katonai és polgári hatóság fejei fo
gadták. Másnap délelőtt Paris generális kísére
tében díszszemlét tartott a helyőrségi csapatok 
felett. A díszszemle után csakis fogadások vol
tak, este pedig a kaszinóba társas vacsora. — 
Azután még meglátogatta a Felvidéket.

- -  Az ungvári ke rü le ti b irósághoz ki
nevezte a kormány Dub Dionisio Constantint 
bíróvá.

D ok to rrá  avatás. Jakubovils Kálmánt, 
főgimnáziumunk volt növendékét és radvánci 
lakost f. hó 24-én avatták a pozsonyi Komen- 
skeho egyetemen az összes orvostudományok 
doktorává.

— Az UAC. matinéja. Ma d e. 11 óra
kor tartja meg az UAC a váiosi színházban ma
tinéját, amalynek műsorát múltkori fényes sikerű 
kabaréjának 4 száma képezi. Felhívjuk erre a 
közönség figyelmét.

— Préusz M ór, aki a bolsevizmus alatt 
directoriumi tag volt Budapesten, városunkban 
tartózkodik A kominun alatt mérsékelt irányú volt.

— K ivá lóan érdekes versenye lesz ma 
az UAC. football csapatának. A kassai TSE-tel 
mérkőzik, a kassai AC. győztes ellenfelével, mely 
győzelem meglepetésszerűen t : 0 arányban 
végződött a KTSE. javára, bár sportkörökben 
az KAC. csapatot tartották a legerősebb kassai 
csapatnak.

— G yilkosság. Ápr. 22-ére virradó éjjel 
1 óra körül több puskalövésre ébredtek fel az 
Árpádvezér-utca 25. számú ház környékének lakói. 
Az első lövést egy eddig ismeretlen katonaruhás 
ember tette és pedig Spiera Mór turógyáros 
ajtaja előtt, mert felszólítására nem akartak ott 
ajtót nyitni. Az első lövésre Spieráné világot 
gyűjtött és öltözködni kezdett, amikor a második 
lövés is elhangzott és pedig az ablakon át egye
nesen a szegény asszonyra, amely oldalát fúrta 
át. Ekkor a ház lakói már segítség után futkos
tak, de segítség csak nagy nehezen jött. Sztaskó 
János érkezett először, akinek érkezésekor a 
katonaruhás lövöldöző eltűnt a kerten át, ahol 
bejött. A súlyosan megsebesült asszonyt dr. 
Novak katonaorvos bekötözte és reggel a kór
házba szállították, ahol rövid szenvedés után meg 
is halt. A lövöldöző katonaruhás részeg volt és 
a dolog előzményéhez tartozik, hogy a részeg 
lövöldöző, aki egv katona vagy ilyen lehetett, 
este 10 óra körül megtámadta Salamonovics 
Rubin cipészt, aki az Árpádvezér-utca 21. sz. 
alatti házban lakik. Mivel az udvarban sem akart 
elmaradni a kellemetlen kísérő, sőt a bajonettjét 
akarta használni, kitépte annak kezéből a bajonettet 
és öt magát kilökte az utcára. A részeg katona
ruhás eltűnt, majd valahol fegyvert kerített s ezzel 
akart visszatérni a 21. számú házba, vagy hogy 
bajonettjét visszaszerezze, vagy hogy az öt kidobó 
emberen magát megbosszulja, de mivel a kapun 
át nem juthatott be, a kertek felöl igyekezett oda 
bejutni A kertek felől azonban elhibázhatta a 
házszámot, igy a második szomszédba jutott, ott 
mindenkit felzörgetett, végül ugylátszik egészen 
megzavarodott, mert <?sak igy érthető örült és 
kegyetlen cselekedete, amit fentebb megirtunk s 
ami egy hatgyermekes szegény asszonyt vitt a 
halálba.

— V izbe fu lt tegnap délután egy katona, 
aki a Vargasor-utcai Ungrészben fürdőit. Nevét 
még nem tudjuk.

— Adom ány a Lengyel-fé le  hangver
seny jövedelm éből. Lengyel zenetanár 600 K-t 
küldött be lapunknak, mint az általa rendezett 
jótékony célú zenehangverseny jövedelmét, hogy 
azt a Ligethy-árváknak juttassuk Egyben arra 
kért, hogy a felülfizetéseket nyugtázzuk. Meg
váltották jegyüket: Paris tábornok, Napier amerikai 
kapitány, Terray rendőrkapitány és neje. Felül
fizettek : Napier kapitány 40 K, Terray r.-kapitány 
30 K, Csányi Mihály né 10 K, Kofman Emmi 10 K. 
A kiadások levonásával a tiszta jövedelem össze
sen 588 K amit Lengyel tanár kiegészített 12 
K-val 600 K-ra. A szép anyagi siker is jele a 
zenehangverseny sikerült voltának, bár amint 
hallottuk, a hangversenyt nagyobb érdeklödés- 
fölkeltéssel még nagyobb erkölcsi és anyagi 
sikerűnek lehetett volna tenni.

Beregszász h íre k .

— özv. Pócsi Istvánná táb- 
labiró özvegye, Kövér Gyula államügyész és dr. 
Szarka Kálmán kórházigazgató, előbbi kettő 
váratlanul, utóbbi rövid betegeskedés után a 
héten elhaláloztak.

— Nyolc vizbefult. Ruttkán múlt vasár
nap egy csónakázó társaság, nyc fiatal, hét 
fiatal leány és egy bátor életmentő fiatal ember 
a vízbe fűlt.

— 60*/® ? A helyi és kassai lapok több íz
ben hozták, hogy az elbocsátott tanárok és ta 
nítók megkapják fizetésük 607,-át a magyar 
kormány terhére. Szlovenszkóban (Kassán, Eper
jesen) többen élvezik már 1919. évi szeptember 
1 tői e járulékot. Ruszinszkóban a vezető körök 
nem tudnak a kérdést tárgyaló rendeletről s igy 
például Szabó János áll. isk. igazgató indokolt 
kérvényét a kormányzóság elutasította. Nevezett 
az elutasittó végzést megfellebezte a prágai 
közokt. ügyi minisztériumnál, honnan e héten 
kedvezőtlen elintézés mellett kapta vissza iratait. 
Blanár Ödön főgimn. tanár és Szabó János az 
elbocsátott tanerők nevében jártak ez ügyben 
Pesek referensnél, a pénzügyigazgatóságnál, a 
szociális ügyek referensnél, a direktóriumnál, de 
rendelet hiánya miatt eredményt eddig nem ér
tek el. Ha Szlovenszkóban élvezik s mert élvezik 
607n-ot, igy kell lenni valamilyes erre vonatkozó 
rendeletnek s ezért ruszinszkó elbocsátott tan
személyzete sürgönyileg kérte ez ügyben a prá
gai magyar konzulátus támogatását. Hogy mi az 
eredmény? kíváncsian várjuk s az érdekeltekkel 
e helyen közöljük. A munkaképtelen és nyugdijia 
elegendő idővel (35—40 év) biró tanerőkre Pesek 
tanügyi referens kijelentté, hogy ezekre kapott 
oly intézkedést, hogy érdembe hozott nyugijigé- 
nyük 6O-7oát kérelemre folyósíthatja. Azonban, 
mig a szlovenszkói eset szerint a Wekerle kor
mány idejéből élvezett törzsjizetés, háb. segély, 
családi pótlék és lakbér 6O7.-a járna, addig a 
nyugdíjnál csak a törzsfizetés jönne figyelembe, 
ami bizony oly nevetséges csekély havi járulé
kot jelent, ami csak pár napra elég s igy taná
csos bevárni, mig eldől, hogy sikerül e kika
parni az előnyösebb 60%-ot.

Magyarországi hirek. Horthy fővezér 
és kormányzó április 16-én Nyíregyházán tartott 
beszédjében a keresztény erkölcsöt jelölte meg 
egyik oszlop gyanánt, amelyre Magyarország 
jövő nagyságát építeni kell. A beszéddel foglal
kozó lapok közül a zsidó Pesti Hírlap is azt 
Írja, hogy a keresztény erkölcsöt minden tiszte- 
séges és becsületes ember elfogadhatja, még ha 
zsidó is és oldalakon át fejtegeti annak szépsé
geit. Ugyanakkor nálunk a zsidók a szociálde
mokrata lapok hasábjairól nem győzik azt eléggé 
gyalázni. — Kun Béláék kiadását ismét megta
gadták, sőt amint a jelekből látszik, rövid időn 
belül szabadon akarják bocsátani őket. — Ame
rikai hirek szerint az Egyesült Államok minden 
részében folyik a gyűjtés a magyarországi éhe
zők, fökép a gyermekek érdekében. - Schaber 
hollandi szociálista képviselő Magyarországba 
készül, hogy a fehér terrorról szóló mesét ta
nulmányozza. A vizsgálat megejtésére teljes sza
badságot biztosítanak neki. — A budapesti ki
rályi palotában tűz volt. A palota fedélzetének 
egy kis része leégett. A magyar asszonyok 
köszönő levelet intéztek N itti olasz miniszterel
nökhöz, amiért a béketárgyaláson, mint egyetlen, 
állást foglalt Magyarország mellett. — A Károlyi 
kormány kinevezéseit megsemmisítették — A 
magyarországi zsidók védőiratot adnak ki, „hogy 
az egyesek bűneit! általánositó gyűlölet a zsidók 
iránt a magyarok közt" m gszünjék. Körülbelül 
százan Írják alá. Arno Dosch Fleurot cikket ir a 
New-York Word-ban Magyarországról. Cikke 
során képet ad Fleumot Dosch, hogy a Magyar- 
ország felosztásáról szóló amerikai felfogás mi
lyen a gyakorlatban, ott a helyszínén, Magyar- 
országon. Nem vonja kétségbe az entente kon
ferencia jóindulatát és igazságszeretetét, de meg
állapítja, hogy igazságtalanság történik s emberileg 
érthető, hogy Magyarország tiltakozik az ellen.

\

- -  Ruszéi, a híres 
angol matematikus közbelép a kommunista dr. 
Varjas Sándor érdekében. Á magyar állami fő
ügyészhez címzett leveléből az tűnik ki, hogy a 
külföld még mindig félre van vezetve a magyar 
állapotokat illetőleg. Varjas nem érdemel elnézést. 
Ruszéi is méltatlanra pazarolja közbejárását. — 
A magyar gyermekek megérkeztek Hollandiába.

A magyar kormány a törvénykönyv kiegészi- 
téseképen az áru uzsora letörésére is tervez ja
vaslatot, melyben a botbünterés is szerepel az 
árdrágítók ellen. — A budapesti kereskedelmi 
akadémiát egész évre bezárják. A magyar
országi örmények Budapesten Egyesületet alakí
tottak, melynek elnöke Dániet Ernő volt keres
kedelmi miniszter lett. — A magyar polgári isko
lákat gazdasági középiskolákká alakítják át. —- 
Seignobos, a XIX. század politikai történetének 
kitűnő francia tudósa könyvet irt a nemzetek 
szövetségének kérdéséről és megállapítja 1. hogy 
Wilson a békeszerződést az amerikai pártok fú
ziójának dobta oda, — 2. hogy a nemzetek szö
vetsége csak a győztes államok érdekeit szol
gálja, — 3. hogy a németek fölényben vannak a
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franciák fölött s a „Reich* szelleme megmaradt 
Szól a „karthagói békéről- és arról, hogy a po
roszok, magyarok és törökük nincsenek leszerelve.

— Világhírek. A frankfurti kérdésben 
Franciaország, japán és Belgium szemben áll 
Angliával, Olaszországgal és Ausztriával. — A 
francia kormány engedékenysége következtében 
a konflikus enyhült. — Az amerikai munkáspárt 
cxtreinistai a teljes győzelemig akarják a sztráj
kot. — Auguszta volt német császárné nagybe
teg. - -  Az /'r munkásság sztrájkot, kezdett az 
elfogott és elzárt sinnteini munkások kiszabadí
tására. A sztrájk már megszűnt. — Németor
szágban nacionalista-kommunista összesktivésnek 
jöttek nyomára. — Ausztriában és lugosvláviá- 
ban vasutas sztrájk volt, melynek oka gazdasági.
— A San-remói konferencia f. hó 20-án tartotta 
első illését. Az Egyesült Államokat a római 
nagykövet képviseli. A magyar békéről április 
végig döntenek. — Olaszország, Németország és 
Ausztria közöt) politikai blokkról folynának tár
gyalások Olaszország egy ilyen blokk esetén 
hajlandó volna Déltirolról Ausztria javára lemon
dani. — Renner Róma után Belgrádba, Buka
restbe és Varsóba is elmegy. — A román kato
naság között hetek óta izgatott a hangulat. A 
Nagyváradon állomásozó csapatok között a fe
gyelem felbomló félben van. A legénység nem 
tiszteleg a tiszteknek és mind gyakrabban meg
tagadja a parancsok teijesitését. A katonák csa
patokba verődve, tisztek vezetésével hangosan 
követelik leszerelésüket, mert nem akarnak to 
vább szolgálni A tisztek 20.0O0 lei leszerelési 
dijat követelnek.

A késm árk i sz.ociá ldem okrata párt 
minap tartott tanácskozáson úgy az elnök, Sauter 
Tivadar könyvnyomdatulajdonos, valamint a párt
vezetőség összes tagjai leköszöntek. Ugylátszik, 
hogy a párt tagjainak egy része nem ért egyet 
a vezetőség által képviselt úgynevezett mértékeit 
irányzattal.

— T anoncm unka k iá llítá s . M int értesü
lünk, a Komáromi ipartestületben Pongrácz 
Sándor ipartestületi elöljárósági tag javaslatot 
terjesztett az Ipariestület elöljárósága elé, egy, 
1921. évben tartandó tanoncnnmka kiállításra. 
A javaslatot egyhangúlag elfogadták és bizottság 
kiküldését határozták el a kiállítás megszervezése 
előmunkálatainak kidolgozására. Örömmel vennök 
mi is az Ipartestületnek az iparfejlesztés szem
pontból üdvösnek látszó ilyen akcióját s remél
jük is, hogy az indítvány nemcsak papiroson 
marad, hanem megérdemlőén komoly munkára 
serkenti valamint sz Ipartestület vezetőségét úgy 
a kiállításon résztvevő tanoncokat is, mert ma 
ezek az ifjak a zsidó sziciáldeinokrafa agitátorok 
munkája következtében úgy is kevés komoly 
munkára hajlandók.

-  M egpofozták a T yu ko d i pa jtás t. Mun
kácsi tudósitónk je len ti: A munkácsi színház tag
ja Ekecs Ferenc tegnap a Tyukodi Pajtás c. v i
láglap szerkesztőjét egy kávéházban megpofozta 
és megrugdalta.

— M e gke rü lt lószerszám. Még az 1919. 
év őszén szüret köríti történt, hogy Thuránszky 
Tihamér földbirtokos szlatinai borházából elve
szett egy értékes, ezüstveretti, finom lószerszám. 
A nyomok már akkor odavezettek, hogy a lopást 
horlyói legények követték el és egy horlyói hit- 
sorsos, mint főorgazda értékesíthette, de a fö l
tevésnek semmi bizonyítékát sem lehetett adni. 
Most minden ki fog sülni a vallatásnál, mert a 
lószerszám különös véletlétiségből megkerült és 
a megtalált nyomon most nagyon szépen lehet 
visszafelé haladni. Az „igaz jószág“ -o t Farkas 
Lajos csepelyi lókereskedőnél ismerte fel gazdája, 
midőn a napokban lóvásárlás ügyében oda be
tévedt és panaszkodott, hogy útközben teljesen 
tönkrement a lószerszáma. Farkas Lajos akkor 
egy jó erős lószerszámmal hozakodott elő. amelyet
— mint mondta eladna. Ez volt a kérdéses 
felszerelés. Bárha erősen meg is volt fosztva 
eredeti szépségeitől Thuránszky Tihamér azonnal 
ráismert, sőt azt is megtudta, hogy Farkas 
Schwartz Fiilöp oroszvégi (Munkács melletti 
zsidótól vásárolta. A szerszámra a nagykaposi 
járásbíróság azonnal elrendelte a zárlatot, bár 
Farkas Lajos lókupec tiltakozott ellene mert 
amint mondotta, Schwartz Fiilöp elég ember 
ahhoz, hogy bármilyen kárt is megfizessen, neki 
pedig a szerszám még kellene. Tehát neki egy
részt felesleges volt a szerszám azért el akarta 
adni, másrészt szükséges volt, azért még hasz
nálni szerette volna. Rendben van ön már Farkas 
ur, de Sch wartz Fiilöp sem sokáig lesz ura a 
továbbadás elölt leszedett elefántcsont karikák
nak, ezüst véreteknek, sőt még Horlyón is szorulni 
kell egy hitsorsosnak, mert három — a magyar 
igazsági A hiányzó részleteket Lebovics csertészi 
lókereskedőnél találták meg.

— Óriási sirás és jajgatásra lett figyel
mes a Nagyhid-utcán sétáló közönség. Az apa 
négy éves fiát nadrágolta, inért vadonat uj fehér 
ruháját csokoládéval kente össze. A verés közben

a kis Sanyinak a zsebéből egy cetli csokoládé 
eset ki, amit a Mama észrevett és megizlelt, 
majd félrehivta férjét és öt is megkínálta vele. 
A csokoládé megtette hatását, olyan jó békebeli 
volt, a Juliért a kis Sanyinak megbocsátott és 
azon na! két tábla csokoládéért küldte. Sanyika 
pedig ürömmel szaladt a Namyszlov Testvérek 
Rákóci ut 2. a róni. kath. templommal szemben 
levő üzletbe, hol a legfrissebb különböző első
rangú gyártmányú csokoládék és cukorkák kap
hatók.

A „K é r. Szoc, p á rt Női Szakosztályá
nak” varrómühelye f. évi, május 1-én megnyílik. 
A megrendeléseket az előjegzés sorrendjében tel
jesítik. Megrendelés már most előjegyezhető d. 
e. 10 11 óra között Dajbóc-utca 10. Wilcsek- 
ház.

KÖZGAZDASÁG.

Régi bankok uj bankok. A bankok 
ma már könnyebben nyerhetők meg a vidéken 
is bizonyos iparvállalatba való részvételre A 
bankok vezetői a vidéken is belátták végre azt, 
hogy a rendes bankiizlet nem nyújtja azt a le
hetőséget, hogy a megfelelő jövedelmet biztosít
sák' részvényeseiknek. EIöbb-utóbb minden na
gyobb vidéki bank feiveszi üzletkörébe az ipari 
vállalatok íinancirozását, ami ugylátszik igen elő
nyös üzletnek létezik. De az ilyen természetű 
vállalkozáshoz sok töke kei; és a mai viszonyok 
mellett bizony a mi régi bankjainknak nem igen 
áll módjukban esetleg kedvező vállalkozásban 
résztvenni. Ezt az előnyös üzletet át kell enged
niük egyelőre azoknak az újabb bankoknak, me
lyeknek gyökere Briinben, Prágában van és on
nan nyerik az éltető erőt, a pénzt. De mind
azonáltal valósággal a legjövedelmezőbb üzletet 
teremtik meg a maguk részére egyes bankok 
azáltal, hogy az ipari vállalkozások helyett a ke
reskedelem minden ágára fekszenek. Egy kis 
ügyességgel és nagyobb látókörrel mindenütt 
érvényesülhet a kereskedői leleményesség, ami a 
mi régi bankjaink vezetőségénél sajnos mindig 
hiányzott.

G um m igyára t állít fel Eperjesen egy ame
rikai konzorcium, mely e célra megvette a hon
védtüzér laktanyát 3 - fél m illió koronáért, va
gyis 30 40,000 doháért Eperjes városától.

Szabályozzák a nye bő r fo rga lm á t. A 
„Bohemia“ szerint május nyersbőr csak
egyes vásárlásra feljogosított kereskedők vehet
nek. N Y ÍLT -T É R *)
A másik utolsó szó a nyilvánosság 
elölt az (JTK. és Közlöny ügyében. 

(A többit szintén a törvényszéken!)
A Közlöny összes támadásai során egyet

len egy Komoly vádat sem hozhatott fel 
ellenem s amit felhozott arról a H. U. 15. és 
16. számaiban pontról pontra bebizonyítot
tam, hogy hazugság és rágalom. A Közlöny 
e csúfos vereségek után fedezékbe jvonult vissza, 
és védőpajzsul szokása szerint keresztényt tolt 
maga elé azért, hogy elterelje a figyelmet ma
gáról, és ami a fő, magáról az ügyről. Most az 
egyszer azonban csalódik, mert az ügyet igenis 
felszínen fogom tartani és ha meg is mondóm a 
magamét Basa Péternek is, nemcsak ö hozzá 
lesz szavam mint ahogy a Közlöny szeretné, 
hanem első sorban és főkép a Közlönyhöz. De 
térjünk a dologra. Basa Péter és alkalmazottja 
Kántor Emil is, hogy a figyelmet erről a nem sport- 
íigyröl, hanem inkább zsidó felekezeti ügyről elte
relje, a Közlöny ápr. 20-iki számában a Közlöny 
mintájára megbotránkoztatóan vakmerő hazugsá
gokkal toldotta meg a Közlöny előbbi és szemtelen 
hazugságait. E két egyén azzal mert engem meg
vádolni, hogy én a Basa Péter ellennyilatkozatát 
meghamisítva közöltem le. A bíróság azonban 
meg fogja állapítani, hogy a leközölt nyilatkozat 
betüröl-betüre egyezik az eredeti nyilatkozattal 
és rá fog világítani arra, hogy a Közlöny, Basa 
és Kántor mily alacsony erkölcsi nívón állanak. 
Ezek után a Közlöny még „győztesének képzeli 
magát és „mérkőzésének meri minősíteni ezt a 
gyalázatos aknamunkát! Eltekintve attól, hogy a 
„győztest” nem a Közlöny hivatott megállapítani, 
az úgynevezett „mérkőzésére vonatkozólag a 
három rágalmazónak alábbi feltételeimet adom 
tudtára.

1. A Közlöny mielőtt alulírottal mérkőzni 
akarna, először mossa le magáról azt a vastag

■) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Uáhorod.

piszkot, amit az egyik helybeli lap ábrázatjához 
mázolt, mert piszkos ellenfelekkel nem mérkőzöm 
és nem piszkitom be magamat!

2. Basa Péter ingadozási betegségben 
szenved és a Közlöny ápr. 20-iki számában ő 
maga bevallja, hogy kábult és gyenge volt, azon
felül gyenge az emlékezőtehetsége is, mert nem 
emlékszik arra, hogy mit mondott és mit irt alá. 
Feltételem vele szemben az, hogy erősödjön meg, 
józanodjon ki kábultságából és nyerje vissza 
emlékezőtehetségét, valamint ezreseit is, melyeket 
az UTK. pályájának bekerítésére adott s amely 
összeg fosztja öt meg cselekvési szabadságától, 
nem pedig alulírott. Ez az összeg olyan „szere- 
tetre" ingerli öt az UTK. iránt, hogy mint az 
UTK. alelnöki? még hazudni is képes. Ha Basának 
vannak „gyenge" pillanatai, amikor saját vallo
mása szerint nem tudja, hogy mii csinál, akkor 
jó, ha gondnokság alá helyezteti magát, mert 
különben könnyen megeshetik vele az, hogy mint 
fényképész egy ilyen „gyenge ‘ pillanatban nem a 
fényképezi",gépet találja elcsattantam, hanem pl. 
valamilyen fegyvert. Vagy egy pohár víz helyett 
pl. előhívót vagy más vegyiszert talál meginni, 
vagy aláírhat olyan Írást is, amely öt teljes 
anyagi romlásba döntheti. Egyébként jellemző a 
mostani UTK.-ra, hogy elnöke a cukorpanamá
ban van kompromittálva, alelnöke pedig maga 
valiia be, hogy gyenge* és kábult szokott lenni.

3. Végül Kántor urfival szemben, aki Basa 
alkalmazóiba, kikötöm, hogy ha zsidó is, de 
azért ne hazudjon és ne hamisítson a Közlöny 
mintájúin Utóvégre nem kel! fajának éppen 
közönségesebb részéhez csatlakoznia, amikor van 
fajának becsületes és nemesebb része is. Azért 
mert az UTK. burkoltan zsidó egylet, még nem 
muszáj neki a rossz útra térni, hiszem leltet az 
UTK. nyíltan és becsülettel is zsidó egylet, miért 
kell azt burkoltan csinálni? Mielőtt alulírottal 
„mérkőzni" akarna, igen tanácsos ha előbb a 
tisztessé.- és becsület fogalmáról órákat vesz az 
idősebbektől.

S ezzel a nyilvánosság elölt a magam ré
széről befejezettnek jelenteni ki az ügyet és újabb 
hazugságokra csak a sokat emlegetett bíróság 
előtt fogok válaszolni.

Uzhorod. 1920. április 20-án.

Kubovcsik A ndor.

P á ly á z a ti  h ird e té s .
A palágykomoróci g. kath. kántortan itó i 

állásra pályázatot hirdetek.
Kántori jövedelme: 528 korona, békebeli 

összeírás szerint s megfelelő államsegély
Pályázhatnak okleveles kántortanitók. 
Választás 1320. május 0.-én. Személyes

megjelenés kívántatik. Vasúti állomás Szűrte v. 
Mátyóc.

Palágy, 1920. április 22.

Rákóczy Ferenc,
kér. esp., isk. széki elnök.

F E R E N T Z Y L A J O S
okleveles erdömérnök, volt állami er- 
dőfetügyelő hatóságilag engedélyezett

in g a tla n  fo rg a lm i i ro d á ja
UNQVÁR, (SZOBRÁNCI-U. 34. szám. a.) 

közvetíti házak, szőlők, mezőgaz
dasági- ás erdöbírtokok, valamint 
ezek termékeinek adás v é te lé t.

Válla lja  földek és erdők felmérését, 
parcellázását, becslését s az ezekkel 
kapcsolatos szakértői munkák végzését.4-1

SZOBRÁHOZ
A MÁJ- ÉS GYOMORBETEGEK 

KÁRPÁTI KARLSBADJA
Ivó- és fllrdflkura. Id illt gyomor- és bel-

. hurutok, epe- és inájbántalinak székreke
dés, börbántalniak.csnzos bajok ellen. Iszap

Megrendelésre Nagyi,íihálybu és Ungvárra olcsó 
kocsi. — Kitűnő konyha. — Idény május 15-töl 
október l- ig . - Orvos: RUSSAY GÁBOR v. 
egyetemi tanársegéd. — F O G Á S Z A T !

KOMJÁTHY L« műterme

MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt má|'C 
(szemben a megyeházával) ______ 2

29.-én
m egnyílt, ahol a legmodernebb k iv ite li

fényképészeti munkák készülnek. 3-3




