
Ara 40 fillér. Rendkívüli kiadás! Ara 40 fillé r.

POLITIKAI HETILAP
=  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 7 ÓRAKOR. =

Uzhorod (Ungvár), 1920. május 8. 19. szám
ELŐFIZETÉSI ÁR

helyben házhoz szá llítva , vidékre postán kü ldve:
Egész é v re .............. 36 K l| Negyedévié . . . . J K
Félévre ..................18 K || Egyes szám . . . .  80 f.

Külföldi előfizetéseknél a postabér megtérítését kérjük 

Hirdetések díjszabás szórtat, -  Nylltlér surcnklnt.

A nyílttéri és hirdetési d ijak elő:'* fizetendők.
T? LEFON SZ: 37.

Felelős szerkesztő: 
MAGVAR BÁLINT.

Szerkesztőség: Rákóczi-ucca 3. sz. Kiadóhivatal: Teleky-ucca 5 sz.

A magyar béke.
Az antant válasza Magyarox’szágnak elutasító!

Május 5-én adták át az antant válaszát, amelyben 
röviden a következő foglaltatik: Az összes magyar követe
léseket elutasították, nem járulnak hozzá a népszavazáshoz.

A válaszban elismeri az antant, hogy a határok megállapításánál bizonyos igaztalanságok 
is történhettek, melyeket nem a feltétlen szükség parancsolt, de a helyreigazítással járó tanulmá
nyok túlsók időt igényeltek volna (!) és a mostani bizonytalanságot hasztalanul továbbították volna. 
Ezért lesznek még határmegállapitó bizottságok és ezek ajánlatára a népszövetség fog dönteni.

A Chicago Tribuna megjegyzi erre vonatkozólag, hogy az eredeti béketervezeten a. terü
leti kérdést illetőleg egyedül e határkiigazitásokra vonatkozó változás történt. A magyarok vissza
kapják Ausztriában lévő műkincseiket.

A Latarne francia lap szerint a végleges határok megállapítása a békeszerződés hatályba- 
lépte után lő napon belül fog megtörténni. A békét nem kell még aláírni, csak 10 napon belül 
nyilatkoznia kell a magyar békedelegációnak, hogy fel van-e hatalmazva a békét jelen feltételek 
mellett aláírni vagy nem.

A belgrádi Politika szerint a gazdasági föltételeket enyhíteni fogják Magyarország javai a. 
Ennek eredménye, hogy angol pénzügyi körökben nagy az érdeklődés a magyarok iránt.

Az ántánt-válaszban nincs benne a bűnösség kérdésének tárgyalása, mint ahogy az osztrá
koknak adott válaszban volt, sem fenyegetés nincs arra az esetre, ha az aláírás elmaradna.

A magyar ellenjavaslutok folytán beállt változtatásokat a válasz 47 oldalon át tárgyalja.
A magyar békedelegáció tárgyalni fogja a szerződést, mert a határkiigazitó bizottságok 

engedélyezésével meg van adva a lehetőség, hogy az igazságtalanságok elkerültessenek. Amerika 
jelen lesz a szerződés aláírásánál. Osztrák vélemény szerint (Neue Freie Presse máj. 6-iki szám) a 
magyar béke nem lehet állandó, mert Magyarország természetes halárok nélkül maradt.

Magyarországon nem szabad gyászlobogót kitűzni. Mindenki zöld gallyal jár és fölemelt fejjel.
— — —— —— ——  Nyomatott Földest Gyula könyvnyomdájában, Uíhorod.




