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HATALMAS, jókedvű mosolyt váltott ki 

belőlünk a Kassai Újság egyik köziése, melynek 
forrásául az Ungvári Közlöny munkatársának dr. 
Szlavik munkácsi zsupánnal történt beszélgetése 
van feltüntetve. Eszerint a beszélgetés szerint 
Ruszinszkóban négy párt vonulna fel a júniusban 
történő nemzetgyűlési választásokra és pedig 1. 
a nagyoroszok (Beszkid), kisoroszok (Zsatkovics), 
a szociáldemokrata munkásság és a cionisták. 
Nagyszerű munkatársa van a Közlönynek, aki 
úgy tudta vezetni a Szlávik zsupánnal való be
szélgetést. hogy a keresztény szociális pú it még 
csak szóba sem jött a pártok közölt, amelyek a 
választásokra készülnek. Nem tudjuk, hogy ök 
olyan jókedvűen és hatalmasan fognak-e majd 
mosolyogni júniusban, mint amilyen hatalmasan 
megmosolyogjuk mi mostan, hogy még mindig 
nem hajlandók rólunk tudomást szerezni, noha 
I mégis csak az itteni kereszténység pártja va
gyunk, 2. mégis csak az itteni magyarságnak is 
a pártja vagyunk, amely magyarság 170,000 főt 
tesz ki Ruszinszkóban, 3. mégis csak adtunk már 
valamelyes életjelt magunkról a szlovenszkói vá
lasztásokon is, amelyeknél kivivő:t sikereinket 
azonban itt Ruszinszkóban föltétlenül öregbbiteni 
akarjuk és fogjuk. Csodálatos, hogy a Közlöny 
munkatársa a világért el nem hagyná a cionis
tákat, de a magyar kisebbség pártját, a keresz
tény szociális pártot igen! No, de azért ő — 
magyar újság. Hát ebben a tekintetben a kassai 
lapok jobban viselkedtek a keresztény szocialis
tákkal szemben és mi elvárjuk, hogy a Közlöny 

ha ő magyar újság és ha van még egy kis 
logikája- nemcsak tudomást szerez a kér. szo
cialista pártról, hanem azt, mint a magyarságot 
védelmezői, ha nem is támogatja, de tudatlan
sággal legalább is nem támadja meg.

*
A KASSAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 

szellemileg és erkölcsileg értékesebb része, a 
kipróbált régi szociáldemokraták minden közös
séget meg fognak tagadni a bolseviki frakcióval 
— olvassuk az Esti Újságban. Nem is képzelhető 
el — mondja tovább e lap - hogy az évtizedes 
múlttal dicsekvő és eredményesen működő szo
ciáldemokrata pártot szó nélkül kiszolgáltassák 
jött-meut kommunista kalandoróknak, akik része
sek voltak már egyszer egy szegény ország jobb 
sorsra érdemes munkásságának tönkretevésében 
s akik ide az igazságszolgáltatás keze elől me
nekültek. Az Esti Újság felsorol néhány ilyen 
„menekültet", akik Kassán „működnek". Mi is 
megtehetjük, mert nálunk is vannak: Nagy István, 
Fűzi Bertalan, Hockmann, György Ferenc,

Mi köze az ungvári 
munkásságnak ezekhez az emigráltakhoz, akik 
nemzetköziségükre hivatkozva, mosdatlan szájjal 
saját nemzetüket gyalázzák, akik a világtörténe
lem legaljasabb feladatára vállalkoztak: magyart 
magyar előtt piszkolni, magyart magyar által 
megutáltatni ? Mi közük van'a komoly munkás
sághoz a bolseviki társadalomfölforgatóknak ? 
Váljon lehetnek-e ezek az egy-két iiét, vagy leg
feljebb egy-két hónap előtt ide menekült fickók 
a komoly munkásság vezérei ? Munkás testvérein, 
hát valóban nem tudsz meglenni György Ferenc 
zsidófiu nélkül? Nem tudom elhinni, hogy ha 
százszor mondod is, hogy ez a nagyság, ez a 
modor, ez a bolseviki ingben járó ki tudja ki, 
ez a beteges, degenerált kinézésű, az utcán tisz
tességes emberekre kölyök-megjegyzéseket tevő 
zsidó fickó volna a te ideálod?

*
HINDENBURG tábornagy cikket irt egy 

német folyóiratba, melyben a családi rend, fe
gyelem és erkölcs helyreállítását sürgeti. Szerinte 
Németország újjáépítés ét csak a családi élet

pilléreire lehet alapítani. „A gyógyulás gyökere 
a családban van" — mondja. Amit a nagy had
vezér Németországra nézve megállapít, az teljes 
mértékben igaz minden helyre, ahol most sebek 
vannak és gyógyulást várnak az emberek. A 
serdülő félben lévő mindkét nemű fiatalság sok 
veszélynek van és még többnek lesz kitéve 
mindazokon a helyeken, ahol a túlzó eszmék 
könnyen terjedhetnek. Ha most a túlzó eszmék 
legnagyobb hirdetése idején az apák és anyák 
nem lesznek éberek, nagyon szomorú statiszti
kára lehet nálunk is kilátás. A családban rend, 
fegyelem és erkölcs legyen. Ha talán szervezett 
munkás is az illető családfő, azért ő mégis apa 
és a család életének felelős őrzője. Tocquille, 
Franciaország egykori külügyminisztere s a világ
irodalom egyik leglogikusabb feje, az amerikai 
demokráciáról írott miivében kimutatja, hogy a 
demokrácia elve nagyban hozzájárult a családi 
patriarchalis viszony meglazitasához. Először 
megrendült a fellebbvalók, aztán a családfő, 
végül az Isten tekintélye is. Az embeiek először 
kétkedőkké, azután erkölcstelenekké végül hitet
lenekké váltak. . . A szervezeti ügyek a szerve
zetbe valók, a család maradjon csalad, különben 
a demokiacia suk embtt igazán szereteti és 
tellett liának s lányának életébe és boldogságába 
kerülhet.

A béke felé.
A kassai lapok május hó 13-iki számában 

olvassuk a magyar külügyminiszternek a béke- 
szerződésre vonatkozó nyilatkozatát, melyet a 
képviselöhaz előtt tett.

A közlemény szerint Podkarpatszka Russra 
vonatkozólag az mondatott, hogy a ruszinok 
autonóm testületé fogja óhaját nyilvánítani, hogy 
iiová akar tartozni: Magyarországíioz-e vagy 
pedig más államhoz?

Nincs jogunk kétségbevonni ezen közle
mény hitelességét. El kell hinnünk, hogy az antant 
csakugyan óhajtja a békét, a rendet, a dolgok
nak igazságos Kifejlődéséi. Ha pedig ezt elliisz- 
szük, akkor azonnal szabadabban kell felléleg
zettünk, mert olyan képtelenség sem el nem 
hihető, sem fel nem tételezhető egy komolyan 
békét es rendet akaró hatalomról, hogy ebben 
ami sziveinket megdobogtató kijelentésben csak 
ámítás foglaltassák. Nem, mi elhisszük annak 
minden szavát és meg vagyunk róla győződve, 
hogy Podkarpatszka Russ népe igazán szivének 
es eszének egész szabad folyása szerint fog 
megnyilatkozni.

Nem akarunk az eseményeknek elébe vágni. 
Az eseményeknek most már megindult folyása 
feltartóztathatatlanul kell hogy haladjon a maga 
utján. Ezt kitéríteni utjából merénylet lenne bárki 
részéről is. Merénylet, mely a merénylőt okvet
lenül magát seperné el. Az események folyása 
pedig azt az irányt követi, ahol az igazság vau, 
ahol a népek megértése van, ahol a népek bol
dogsága van.

Álljon félre tehát ebből az útból mindenki, 
aki ezt eddig gátolni merte, de álljon félre az is, 
aki gátolni akarja, álljon félre addig* mig lehet, 
inig nem késő.

Tisztának, minden hamisítástól mentesnek, 
az igaz meggyőződés hófehér ruhájába kell meg
jelenni annak az óhajtásnak. Annak hozni kell a 
békét a népek megváltását. Az igazságot, a sze
reteted a népek megértését, az emberek közös 
boldogságát. Ezen az óhajon az igazságtalanság 
foltjának tilos helyet adni. A legkisebb folt is 
értéktelenné teszi a nagy müvet. A békét gyil
koló öldökléssé, az igazságot szemérmetlen hazug
sággá, a szeretetet sárga gyűlöletté, a népek 
boldogságát százezrek poklává változtatja.

Lapunk mai azAma < oldal.

Tehát jól gondolja meg bárki is, mit tesz 
akkor, amikor a népakarat, a nép óhajtásának 
fehér köntösét igyekszik bepiszkolni.

Az ántánt nem kifejezetten népszavazást 
mond. De az értelem, az akarat kell, hogy ez 
legyen. Józan ésszel mást nem hihetünk. Az az 
autonóm testület, amelyről szó van, az is lehet 
a népakarat kifejezője, ha annak összeállításánál 
az igazságot követjük.

De lehet ezt ma itt megcsinálni? Ehhez 
semmi köze < akinek. Sem cseheknek, sem kül
földi agitátoroknak, sem hadseregnek, sem igaz, 
sem ál-jóakaróinknak. Ez egyedül a mi ügyünk. 
A miénk, akik itt éltünk, itt szenvedtünk és itt 
fogunk meghalni. A segítő társakat kérjük, töltik 
követeljük, hogy álljanak félre az Htunkból.

A m agyar béke bejelentése 
a m agyar parlam entben.

j A magyar béke az összes békék között a 
j legrosszabb. — Inkább Lengyelország sor- 
! sát! — T iltakozik  az egész Magyarország. -

T?H ky k íilü g ym in isz te r nagybeszédje. -

Gróf Teleky Pál külügyminiszter máj. 10-ikén 
jelentette be a magyar parlamentnek a módosított 
magyar békeszerződést, érdekesnek tartjuk e 
bejelentés minél részletesebb közlését, mert 
sokunknak fáj az antantnak Magyarországgal 
szemben való kérlelhetetlen szigora és sokunk
nak lesz némi vigasztalására, hogy magyar test
véreink olyan emelt fejjel és olyan jobb remény
nyel fogadják a kiabáló igazságtalanságokat s 
a kegyetlen intézkedéseket, amint az Teleky 
külügyminiszter beszédjéből kitűnik.

.4 magyar külügyminiszter legelső szerep
lése olyan eseménnyel kapcsolódott össze, amely 
az ezer eves Magyarországot darabokra akarja 
szaggatni, s az egykor hatalmas és joggal rettegett 
Hungáriából egy liliputi államot akar kreálni. 
De a magyar külügyminiszter legelső szereplé
sének nemcsak e tragikus alkalma, hanem a 
szereplés maga is váitott ki érzéseket és ezek: 
a bizalom és remény. A magyar külügyminiszter 
azt bizonyítgatta, hogy az antant hatalmai a 
fegyveres erő és a gazdasági kényszer eszkö
zeivel ráerőszakolhatják ugyan igazságtalan törek
véseiket a magyar nemzetre, de a magyar nem
zetből soha sem fogják tudni kiölni azt a rajongó 
szeretet, mellyel az a sajátjához, sajátítanak 
minden rögéhez ragaszkodik s azt a méltóság
teljes önérzetet, mellyel a legválságosabb hely
zettel szemben is igazságtudatában néz szemben.

A külügyminiszter bejelentése minden szé- 
pilgetés nélkül tarta a magyar nemzet elé a 
valódi helyzetet. Előtte a békedelegáció elnöké
nek levelével foglalkozott, majd a békeszerződés 
szövegének egyes részeivel. „A  kisérő levél hangja 
ugyan jobb szándékot mutat irántunk, de ez 
nem csökkenti azt a biztos tudatot, hogy a 
magyar béke az összes magyar békék között a 
legrosszabb.“ A szerződés tárgyalásánál mindenek
előtt rámutat arra, hogy világszerte bizonyos 
kijózanodás van kialakulóban s azért erős a 
meggyőződése, hogy a magyar igazságnak is 
elöbo-utóbb érvényre kell jutnia. „A  békét nem 
a béke, nem az élet, hanem a háborús jelszavak 
alapján kötötték meg mondotta. — Az élet 
maga kell, hogy helyrebillentse ezt a mérleget. 
Föl kell ismerni, hogy a princípiumok, amelyek 
alapján a békét megkötötték, helytelenek voltak. 
A békét csak egy kritérium, a nyelvészeti kri
térium alapján állapították meg. Rokonoknak 
jeleztek népeket, amelyeknek gazdasági és egyéb 
érdekei már nem azonosak Ez a háborús 
pszichózis következménye és csak a háborús 
hangulat hatása alatt van létjogosultsága". (Pél
dákat sorol fel, hogy Magyarország ellenségeinek
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nagy tudósai is igy vélekednek.) A továbbiakban 
leghatározottabban, határozottabb szavakkal uta
sította vissza azt a passzust, hogy ezer éves 
birtoklás sem jogcím akkor,jan iiko r az a b ir
toklás jogtalanná vált.

^békeszerződés módosított intézkedé
seinek felsorolása után még ezeket mondotta: 
„A békeszerződés rossz, nagyon rossz s ezt az 
udvarias hang sem enyhíti. A jelen generáció 
szerencsétlen generáció, mint a mohácsi vész, 
vagy a tatárjárás generációja. De a közős sors 
érzése össze kell, hogy tartsa ezt a kevés magyart 
s inkább a teljes felosztást választjuk, inkább 
Lengyelország sorsát, semhogy elszakítani enged
jük magunktól véreinket.

A magyar külügyminiszter beszédének be
fejező részében^ emelkedett szellemben mutatott 
rá arra, hogy a magyar nemzet a szerencsétlen
ség óráiban mindig nagy volt s hiszi, hogy 
most is az lesz és méltóságteljes magatartásra, 
munkára buzdított. „Magatartásunk alapvonása 
ne az életért való könyörgés, hanem az élni 
akarás legyen" - mondotta. Idézte a volt francia 
kabinet kereskedelmi miniszterének szavait: „A 
lustaság ideje lejárt Európában. Egyetlen darab 
föld se hozzon kevesebbet a maximumnál, 
egyetlen bánya se maradjon kihasználatlanul, 
egyetlen csöpp viz se essék kihasználatlanul a 
hegyek lejtőjére.“

*

A magyar újságírók Toldi-Miklósa, Rákosi Jenő 
a magyar újságírók f. hó 10-én tartott rend
kívüli közgyűlésén a békeszerződés ellen nyilat
kozott.

Rákosi Jenő nyilatkozata utal arra, hogy 
a magyar a háborút dicsőn kiállta, de azt a 
fegyver nélküli hadjáratot, amely a magyar be
csületét, hitelét, tekintélyét és tisztességét támadta, 
azt a háborút elvesztette. „Saját magunk döntöttük 
magunkat szerencsétlenségbe4 — mondotta. — 
„Magunknak kell a veszedelmet fejünkről elhá
rítani. Mellékes, hogy aláirjuk-e a békét vagy 
nem.*

Figyelmeztet a históriai tényre, 
hogy valahányszor a magyar erő egy-egy időre 
megtört, ezalatt az idő alatt szolgaság volt itt 
is, de körülöttünk is mindenhol.“ Indítványt 
fogadtak cl, hogy tiltakoznak a békeszerződés 
föltételei ellen. A határozati indítvány, amit 
elfogadtak, a következő :

Az Otthon irók és újságírók hétfőn tartottak 
gyűlést: Hoitsy Pál terjesztett elő határozati 
javaslatot, a beszédet itt is Rákosi Jenő mondta. 
A beszédben ez vo lt: „Amíg háború nem volt, 
mindig szegénynek és kicsinek hudettiik ma
gunkat s most ez a rettenetes áldozatokkal járó 
háború hihetetlen gazdaságunkról rántotta le a 
leplet, amely gazdagság azonban mind elpusztult 
a háborúban. A könnyelmű, a hevenyészett forra
dalom és a proletárdiktatúra elpazarolta azt, 
ami még megmaradt s az oláh fosztogatás után 
ma már azt mondhatjuk: itt maradtunk min
denünkből kivetkőztetve.

Az Otthon írók és Hirlapirók tiltakozásához 
a Pázmány egyesület is hozzájárult.

*
Soha külügyminiszter válságosabb állapo

tokról be nem számolt, mint Teieky Pál. Soha 
tiltakozás a szivnek nagyobb mélységeiből nem 
fakadt fel, mint a magyarországi tiltakozások. 
Soha külügyminiszter és nemzet egyetértőül) nem 
volt mint Magyarországon. Nincs különbség már

ott magyar és magyar, egyik és másik társa
dalmi réteg között, mert közös a veszedelem, 
közös a fájdalom és közös a szivdobbanas a 
legkisebb reményre, biztatásra és bizakodásra.

*
A Teriiletvédő Liga is erős akciót indított 

a békeszerződés aláírásának megtagadása érde
kében. Egy előzetes értekezlet alapján, amelyet 
Pest megye székházában az összes társadalmi 
és kulturális egyesületek bevonásával tartoltak, 
f. hó 12-én az Akadémia tanácstermében gyűltek 
össze, ahol a tudományos egyesületek képvise
lőivel megnagyobbodva elfogadták Raftay Sándor 
püspök beszédjének hatása alatt azt a határo
zatot, hogy három egymás után következő napon 
eny-egy tiltakozó Írást nyújtanak át még azon 
nap a parlamentnek, másnap Horthy kormány
zónak, Apponyinak és a miniszterelnöknek, a 
harmadik napon pedig Budapest népe felvonul 
a városligeti milenáris emlékműhöz Ez meg is 
történt. A felvonulás alkalmára úgy a zászlókon, 
mint a ruhákon a jövőbe velett törhetetlen Ilit 
jelét, a zöld gályát lehetelt látni. Csütörtökön 
tiltakozó gyűlést tartottak a Gólyavárban az összes 
magyarbarát nemzetiségi kisebbségek is, utána ők 
is az előbbi menethez csatlakoztak. Máj. 14-én 
pénteken az egyetemi ifjúság a Vörösmarthy, 
majd a Petőfi, szobrához végül a Kossuth sír
jához vonult ki.

♦
Az is nagyon érdekes, hogyan gondolkozik 

a magyar békéről a világ, még az antant jobb 
világa is. A Telegrafen információn rámái távirata 
szerint a katholikus néppárt a magyar béke ügyé
ben interpellációt jelentett be. A kérdést igy 
fogalmazzák: „A Magyarországra rákényszeritett 
erőszakos békével szemben az olasz kormány 
milyen álláspontot foglal el?" Az interpellációt 
a képviselőház egyik legközelebbi ülésén tárgyal
ják. Az összes francia lapok máj. 10-iki számai 
a magyar békével foglalkoznak. Az „Action 
Francaise" (a royalisták lapja) a következőket 
írja : A szövetségeseknek Magyarországhoz inté
zett válaszát filozófus szellem hatja át. A kisérő 
levél csaknem atyai hangú. Az igazság az, hogy 
látszatra a volt Monarchia területének elrende
zése — ideiglenes. A történelmi végzett talán 
kedvezni fog a magyaroknak. Magyarországnak 
szolgálatot kell tennie Európa iránt, meg kell 
mutatnia mikép válhatik belőle az egyensúly és 
a rend eleme Akkor el fog következni az ö órája. 
Az „Eclaire" igy ir :  „A  válasz ugyan nem tar
talmaz közvetlen módosításokat, ífe mégis nyitott 
ajtót tart fönn az enyhítésekre.

♦
A svájci sajtó rámutat a magyar béke igaz

ságtalan voltára és kiemeli, hogy Magyarország
gal még rosszabbul bántak, mint Németországgal. 
A Züricher Post ezt Írja: A központi hatalmak 
mind elvesztették a háborút, Magyarország azon
ban valamennyi közt a legtöbbet vesztett.

A bécsi Deutsches Volksbkatt vezetőcikk
ben kifejti, hogy az antant gyarmatot akar csi
nálni Magyarországból, de hozzáteszi, hogy ez 
mulónak és eredménytelennek fog bizonyulni.

*
Tiltakozó népgviilések Angliában az erősza

kos magyar béke ellen. Budapest, máj 9. Berlin
ből jelenti a 8 órai Újság munkatársa, hogy egy 
ottani semleges diplomata értesülése szerint 
Angliában a közeli napokban népgyüléseket fog
nak rendezni a magyar békeföltételek megvál
toztatása érdekében. Különösen aggodalommal 
és elkeseredéssel látják, hogy Erdély protestáns 
lakosságát kiszolgáltatták a román uralomnak. 
Az illető diplomata kifejezte meggyőződését, 
hogy Angliában mindinkább számolnak a béke
szerződés sürgős revíziójának gondolatával. A 
mértékadó körök azt vallják, hogy Magyar- 
ország sorsa a békeszerződéssel koránt sem 
dőlt el.

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.

Keresztény-keresztyén egyesülés.
A címben foglalt eszme — sajnos még 

nem tartozik a megtestesült igék közé. de ina 
már — a közelmúltak gyászos tapasztalatai után 
— igen sok komolyan gondolkodó, népe s ha
zája boldogságát szivén viselő embernek őszinte 
vágya s hinni szereljük, hogy talán már a nem 
messze jövőben a megvalósulás tárgya lesz. Ami 
e tárggyal kapcsolatban ma különösen e sorok 
megírására késztet, az a múlt vasárnapi kaposi 
kér. szoc. népgyülésnek egy epizódja, az egyik 
jelenlévő ref. lelkésznek ez ügyben történt fel
szólalása.

Mondhatom, reám igen mély benyomást telt 
ennek a gyűlésnek lefolyása ; felemelő volt 30 szili- 
magyar község lakóinak lelkes tüntetése, katho- 
likusoknak és reformátusoknak testvéri egyetértése 
közösen megválasztott képviselőjének, Körmenily-

Ékcs Lajosnak szivekbe markoló tüzes szávai 
nyomán. Fölemelő volt látni ennek a józan ma
gyar népnek önuralmát, okos türelmét az ..ön
tudatos- proletároknak hatósági bölcs előre
látás következtében ugyanott és ugyanakkor 
a kommunt magasztaló inzultusaival szemben. 
Az elhangzott szavakból s egyöntetű lelkesedés
ből azt a jóleső meggyőződést merítettük mind, 
akik ott jelenvoltunk, hogy végre - -  ha későn 
is, de megértettük egymást, rátaláltunk arra 
az útra, amelyen karöltve haladhatunk s harcol
hatunk a közös ellenség: a nemzetrontó, a ke
resztény erkölcsöket aláaknázó destruktív irány
zattal szemben.

Ezen az örvendetes gyűlésen - -  vélemé
nyem szerint — sem a hely, sem az alkalom 
nem volt helyesen megválasztva a kath. egyház 
házasságjogi intézkedéseinek kritizalására, illetve 
felszinrehozására.

Készséggel elismerem és nagyrabecsülötn a 
felszólalt lelkész urnák nemes intencióit a kér 
együttműködés, kölcsönös megértés irányában; 
volt alkalmunk erről személyesen is kicserélni 
eszméinket. De éppen e nemes szándék érdeké
ben sokkal jobb lett volna nem emlegetni azt a 

mondjuk ig y : felekezeli sérelmet, amely oda 
éppenséggel nem tartozott és csak disszonáns 
hangot vegyitett a lelkes, harmonikus hangulatba. 
Éu igaznak találom felszólalónak azt a megálla
pítását, hogy mi keresztények eddig az egymás 
elleni küzdelemre használtuk ki energiánkat, kop
tattuk fegyvereinket s hagytuk megerősödni, 
nyakunkra ülni azt az idegen fajt, amely mindig 
ériette a módját, hogyan kell egymás ellen uszí
tani a keresztényeket s azalatt sikerrel folytatni 
a maga keresztényellenes aknamunkáját. Zsilinszki 
Istvánnak debreceni beszéde szomorú tényeket 
szögez le erre vonatkozólag. Ám ebből nem az 
következik, hogy most újból folytassuk a régi 
nótát, nyílt piacon támadjunk egymás ellen, em
legessünk pápát, egyházat s feszegessünk olyan 
kérdésekei, amelyek csak a kedélyek felizgatását
okozhatják.

Hogy a kath. egyház uj törvénykönyve a 
vegyes házasságok kérdésében — mert erre vo
natkozott a gyűlésen elhangzott panasz — szi
gorú elvi álláspontjára helyezkedett s nálunk is 
megszüntetett minden eddigi kivételes állapotot, 
ez az egyháznak legbensőbb ügye, mely a leg
lényegesebb elveket: a házasságnak szentségi 
jellegét s a családi nevelésnek egyöntetű, vallá
sos irányál érinti Lehetséges, tiogy ez az állás
pont fájhat prot. testvéreinknek, amint sok eset
ben még érzékenyebben érinti a kath. egyház 
gyermekeit. Arról is lehetne talán beszélni, hsgy 
nálunk a mai viszonyok között talán óhajtandó 
volna a régi kivételes állapot fenntartása, amint 
tudomásom szerint a legilletékesebb helyről: a 
magyar püspöki kar részéről történlek is czirány- 
ban lépések. De semmi esetre sem tartozik a 
kérdés eldöntése egy népgyülés keretébe, sem 
pedig egy politikai képviselő hatáskörébe, ahová 
a kaposi gyűlésen adresszálva volt. Nagyon sze
retném, ha ebben a kérdésben is szem előtt tar
tanánk a protestánsok nagynevű vezérének, Zsi- 
linszkinek debreceni beszédét, különösen a beszéd 
utolsó szavait; „Üljenek össze egyházi és világi 
nagyjaink és küszöböljék ki kölcsönös jóakarattal 
a kér. felekezetek között lévő esetleges ellenté
teket, vagy ha dönteni netn tudnának, függesszék 
fel a vitát jobb időkre. A testvérharcból elég volt. 
Elég volt egymás erőinek sorvasztása külső és 
belső ellenfeleink nagyobb örömére. Majd ha 
ismét urak leszünk enhazánkban és nem teher
hordó kuliai törpeszámu idegen parancsolókuak, 
mint ina : ám jöjjenek a testvérek közötti eset
leges viták, addig azonban hidakat kell építenünk 
a testvérlelkek között és együtt harcolnunk Uj 
Magyarországért1“

A kaposi felszólalással szemben ezeket a 
szavakat ajánlanám kartájaim nak s minden jó 
akarata prot. testvérünknek megszületésül. Ha 
magyar testvéreink odaát, ahol mégis csak mind
nyájan magyarok laknak, magyar szivek dobog
nak, igy beszélnek, igy gondolkoznak: mennyivel 
szükségesebb, hogy mi ilt, az édes haza kebléről 
leszakadt kicsinyszámu keresztény-magyarok egy
mást megértve, kezelfogjunk és küzdjtlnk létünk
ért, jövönkért, boldogságunkért. Ne keressük ma 
az elválasztó pontokat. Kölcsönös jóakarattal, 
egymás elveinek, vallásos meggyőződésének tisz- 
teletbentartásával megtalálhatjuk a közös alapot, 
amelyen karöltve dolgozhatunk és ez: a keresz
tény erkölcsi rendnek, a magasztos krisztusi esz
méknek érvényesítése, diadalravezetése a népünket 
mételyezö s az egész társadalmat feltorgatással 
fenyegető keresztény telén irányzat feleli.

Pásztor Ferenc,
dobóniszkni plébAnos.

K özép isko la i ta n u ló k  vizsgára való 
előkészítéséi elvállalja Györke István helybeli ref. 
segédlelkész.



KIM. május 16. 1. •Mai.
Az antant kontingentálja a magyar gabonatermést.

Hadlsarchitcl 1926-ig.
Elterjedi hírek szerint az antant a magyar 

békeszerzídés egyik gazdasági függelékében rend
kívüli és súlyos intézkedést tervez. Eszerint a 
győztes hatalmak fenntartják maguknak a jogot 
arra, hogy Magyarországgabonatermését legalább 
részben ők ározi/mr-fn/d/yu'á. Gyakorlati nyelvre le
fordítva ez azt jelentené, hogy az antant hatá
rozná el, hogy a kivitelre kerülő magyar gabo- 
nafölösleget kinek, milyen arányokban és milyen 
árban adhatják el?

Hír szerint a külföldre kerülő kontingens 
ára nem múlhatná felül a belső fogyasztás ható
ságilag maximált árát.

Ha ez a rendelkezés érvényre jut, — amint
hogy nem juthat — akkor a kegyetlenül győztes 
antant egyszerűen megfosztja ti magyart minden 
valutajavitdsi eshetőségtől, annektálja még az idei 
májusi eső áldását is. A gabonatermés kivitelre 
kerülő része hatalmasan megjavíthatta volna a 
magyar gazdasági és különösen valutáris viszo
nyokat, lehetővé tette volna reális külföldi hitel 
szerzését, iparcikkek és nyersanyagok importá
lását, közvetve a termelés megindítását. Az an
tant örök koldust akar csinálni Magyarországból.

Ezzel kapcsolatban, de nem mint ebből 
következő tényt említjük meg, hogy a magyar 
békeküldöttség kérni, illetve javasolni fogja, hogy 
az országra a békeszerződésből háramló pénz
ügyi követelések csak 1926-ban kezdődjenek, 
mivel a mai Magyarország, különösen a mostani 
valutáris v isonyok miatt képtelen a rettentő 
igazságtalansággal számított hadisarc törlesztését 
megkezdeni.

Mi tö r té n t  N a g y k a p o so n ?
Nagy kapós, 1920. május 9.

Meg vagyok róla győződve, hogy az „elv
társak" hamis és vörös szinti tudósítást fognak 
leközölni az ő hivatalos lapjukban arról, hogy 
mi történt Nagykaposon, azért azok számára, 
akik érdeklődne!: a kisgazdatársadalomban mutat
kozó mozdulás iránt: im elmondom híven azott 
lejátszódott eseményeket.

A közigazgatás nagyobb dicsőségére egy 
délutánra engedélyezett a kaposi járás föszolga- 
birája két gyűlést. Az orrtulajdonosok ugyanis 
jól szimatolták, hogy dr. Körmendi-Ekés Lajos 
kér. szoc képviselő meghallgatására nagyszámú 
földmives fog beözönleni Kapósra s ügyes puccsot 
csináltak : kieszközölték a főbírónál, hogy ugyan
azon a délutánon ők is gyűlést tarthassanak, 
mégpedig ugyanazon a helyen, ahol a kisgazdák. 
Vörös világ van Szlovenszkón, tehát a főbíró ur 
összeegyeztette a tüzet a vízzel és majdnem 
elérte azt, ami talán belülről vágya is v o lt : meg
akadályozni a magyar képviselőt magyar népé
vel, magyar választóival való érintkezésében. Nem 
a főbírón és nem a szájaskodó kommunistákon 
mulolt a dolog. Ök mindent elkövettek az aka
dályozásra. de a higgadt, komoly és értelmes 
magyar földmives szokott méltóságával és nyugodt
ságával imponálóan, fölényesen, mosollyal, majd 
kinevetéssel fizetett a kommunistáknak az ő 
kedveskedésükért

Az „öntudatos" s többnyire görbeorruság- 
gal tündöklő „ifjúmunkások" a „dicsőséges vörös 
lobogó" alatt mintegy hetvenen kiállottak a 
placcra és a tőlük megszokott modorban és az 
agyoncsépelt kommunista szólamokkal bőven 
elegyes dikciókat mondtak. Szegény Marx, hogy 
forgolódhattál amaz órában sírodban, mikor a te 
eszméidet olyan pocsékká kiabálta az a két 
orátor! A nagy eszmék kurta eszű és bomlott 
existenciák szájában.

Miután a mi gyűlésünk 4 érakor kezdőd
hetett csak, azok a kérges kezű földmivesek, 
akik a munka megtestesülései, végig hallgatták 
Hochmann és György elvtársak buzdító szónok
la ta it: »Csak dolgozzatok!" „T i meg majd el
raboljátok és megeszitek munkánk gyümölcsét !" 
— kiáltott oda egy munkában meggörnyedt ősz 
gazda. A beszédek — természetesen ocsmány 
módon gyalázták a magyart, a nemzet fogalmát 
ismerő és valló magyart és ismét csak mindég 
újra a magyart No ugyan jó helyen cseleked
tek ezt I Láttam szikrázó szemeket, ökölbe szoruló 
vaskezeket. „Hogy mernek ezek locsogni? 
kérdik ilt-o tt, hiszen pozdorjává tesszii ezeket 
a szájaskodókat I" Nyugalom, magyar földmi vé
sem ! Nem illik  a mi szánkba az ilyen beszéd. 
Hadd locsogjanak, az a kenyerük, azért járnak 
gyujtogatók módjára, hogy majd, tudod, a zava
rosban a te ökröcskédet, lovacskádat, lisztecské- 
det, pénzecskédet egy-egy elvtárs aláiiásával 
szabályszerűen ellátott nyugta ellenében úgy 
szépen — elkommunizálhassákl Oszt ihatsz majd 
rá hideg vizet és megtörölheted utána a — szádat.

Sohasem tettek a kommunisták nagyobb 
szolgálatot a kér. szoc. pártnak, mint Kapóson. 
Meglátta végre szemtöl-szembe a földmives 
magyar, hogy kikből verődött össze ez a társaság 
és mit akar ez a világbolonditó párt. A szoc. 
demokraták nehogy magukra vegyék e két jelzőt I 
Ez a kaposi társaság és párt annyira esik a 
szociáldemokráciától, mint Makó Jeruzsálemtől, 
vagy mint Marx Szamuellitől. A szociáldemok
raták komoly elem, ez a Kapóson szerepelt 
kommunista társaság pedig — csőctelék.

Megállapítom, hogy a „szónokok" közül 
az egyiknek bödüietes orgánuma, de kevés vágott 
dohánya volt, György elvtárs pedig leviharzott 
gégefővel olykor a hápogás mezein bolyongott, 
bár „tömör, egyéni11 líráját is iparkodott itt-ott 
használatba venni. Lírája és a hangja egyaránt 
felmondták a szolgálatot. Sőt I

Roppant derültséget keltett egy jóizü bácsi 
a következő közbeszólási jelenetben:

A szónok: (ordítva) „A kapitalisták és ál
kisgazdák követei autón járnak ki a falvakba, mi 
gyalog járunk eszméinket hirdetni . .  .“

A közbeszóló'. „Hát Kun Béláék min jártak?"
A bácsi: „Hónaljmankón?-‘
Az történt tehát Nagykaposon, hogy ha 

volt magyar kisgazda, földmives, aki talán bujto- 
gás következtében húzott egy kicsinyég a szociál
demokratákhoz, látva ezt a diszbandériumot és 
hallva azt a köpküdést, ocsmány magyar gyalá- 
zást; hallva továbbá azt az őrületig emelkedő 
hangú izgatást, mellyel ezek a „békeapostolok" 
egy borzalmas, proletárokból álló gyilkosokat 
ígérő forradalomra lazítottak, hallva, hogy ez a 
csőcselék már a falvak lakosai közé is üszköt 
kíván hányni és féktelen terrorjával ott, a gyűlé
sen is el akarták már némitani a más véleményt 
s ebből következtetést vonva arra, hogy mit 
jelentene ezeknek az uralma : undorodássa, fordul 
el ettől a „komjánista" bandától és ott keresi 
békéjét, nyugalmát, megélhetését, ahol azt meg 
is találja, tudniillik a kisgazda keresztyén párt
ban. Ez történt Kapóson.

György elvtárs és Hochmann elvtárs és ti 
többi elvtársak ! Köszönet nektek e kiábrándító 
munkáért. Nem ok nélkül szólt le hozzátok a 
kaposi öregbiró imigyen: „Nektek pedig azt 
mondom : Csend, rikkancsok !“

*
Hát kérem ez , történt" Nagykaposon. De 

még egyéb is történt azért.
A kaposvidéki magyar kisgazdák megismer

ték egyik magyar képviselőjükéi, dr. Körmendi- 
Ékes Lajost. Izig-vérig magyar ember, nagy kon
cepciójú, jó elokvenciáju, szeles ismeretkört! férfiú, 
aki szereti a magyar kisgazdát, megbecsüli a 
szorgalommal összegyűjtött, becsületes utón szer
zett kisbirtokot; aki felemelt fővel tett bizony
ságot arról, hogy magyar és keresztyén és po li
tikájának célja a keresztyén világnézletü magyar
ság védelme Szlovenszkón a békeszerződésben 
biztosított kisebbségi jog alapján. A mintegy 
kétezer főnyi harminc községből összegyülekezett 
kisgazda közönség lelkesen ünnepelte képvise
lőjét, aki meghallgatván a kisgazda magyarság 
panaszait és sérelmeit, megígérte, hogy minden 
erejével iparkodni fog a sérelmek orvosoltatását 
keresztülvinni. E sérelmekről még szólani fogunk 
lapunk hasábjain.

HATÁRSZÉLI UJSAq

Tisztelt Szerkesztő U rl
Kérem a helybeli Kér. Szocialista pártve

zetésig alábbi nyilatkozatának szives közlését:

Nyilatkozat.
Mai pártértekezielünkből kifolyólag tudó

in ísára adjuk azoknak, akik még nem tudják, 
vagy szeretnék nem tudni, — hogy a Keresztény 
szociális párt, mely a köztársaság által hely
benhagyott programul szerint az egész Cseh
szlovák köztársaság területén él és működik, a 
Ruszinszkó fővárosának kijelöl: Ungváron és 
környékén is megalakult, sőt már a környék 
azon részén, amely Szlovenszkóba esik, már 
képviselőt is választott. Ennek nyilvánosságra 
hozatala a Közlöny munkatársának azon híradá
sával kapcsolatban vált szükségessé, amely 
híradás egy zsupánnal való beszélgetés közlé
sének keretében tudatlanságból vagy rosszakarat
ból úgy állította be a dolgot, mintha Ruszinszkó- 
batl csak a nagy és kisoroszok, továbbá még 
csak a szociáldemokraták és a cionisták készül
nének a nemzetgyűlési választásokra, nem pedig 
első sorban a keresztény szeciálisták, amely 
parinak a ruszinok után vagy azokkal első sor
ban van létjogosultsága és lehet reménye, hogy 
a választásokból diadallal kerül ki.

Igenis nekünk jogunk van az éleihez és mi 
élünk. é« élni fogunk a Közlöny tudta és bele
egyezése nélkül is, de tiltakozunk a Közlönynek

igazságtalansága ellett, amely olvasó közönsége 
félrevezetését célozta.

Igenis a választásoknál mi is ott leszünk a 
küzdőtéren és szemébe nézünk nemcsak a szoc. 
demokratáknak de még a kacapoknak is i — Ml 
tudjuk, hogy Közlöny urék a keresztény szocia
lista pártot szeretnék egy tollegyintéssel elintézni, 
mert a kér. szocialisták bátran kiáltják önök 
fe lé: Kárpáto-Ruszia szegény keresztény lakossá
gának elég volt már a zsidójáromból!

Soraink közléséért a Szerkesztő úrnak kö
szönetét mand

A kér. szoc. pártvezetőség.Ú JD O N S Á G O K .
Angyalok közt já rtu n k . . .

A világkerekeinek ötéves csikorgása meg
őrölte az emberek idegeit. De íme mennybe me
netel napján mintha feljebb emelkedtünk volna 
egy felsőbb régióba és jólesett nem hallani az 
ördögi koncertet. — Angyalok közt jártunk — 
vagy inkább angyalok jártak mi köztünk. Fehér 
lelkeket láttunk sietve repülni a fehér Jézuská
hoz. . . S míg egyrészt égbe vágyó tekintetük 
első boldog napunkra emlékeztetett, addig más
részt örömtől kipirult arcaik reményt gyújtottak 
bennünk, hogy az ö ártatlan lelkűk imádságára 
megkönyörül rajtunk a menyben lakó Isten.

120 ártatlant mutattak be az ungvári jó 
szülők a mennybe szállott Jézusnak s könnyes 
szemmel zsúfolásig meglelt templomban imád
kozták: Nem miattunk Uram, hanem ez ártatla
nok miatt irgalmazz nekünk!

S a 120 közül kiválóit egy jkis leányka 8 
mikor a mennybe szálló Jézusát szivébe fogadta, 
esdve kérte, hogy vigye fel őt is magával. Ké
rése nieghallgatlatásra talált s azóta Blaskó 
Adrienna agyhártya-gyuladástól kiszenvedve az 
angyalok társaságában követi a mennyei Bárányt.

— M a gyar pápai nuncius. Magyaror
szágba Monsignore Schioppát fogják nunciusként 
küldeni. Jelenleg Münchenben tartózkodik.

- -  Uj táb lab iró . A köztársaság elnöke dr. 
Stachura Dánielt Ungvári a tablabiróva nevezte ki. 

E ljegyzés. íjjász Gyula festőművész f.
hó 10-én eljegyezte Schultz Viktát.

— E lhuny t első áldozó. Blasskó Sándor 
és neje szült Lángh Adrienné egyetlen leánykája, 
Adrienke a Gizellaház Iil-ik  osztályának növen
déke, életének 9-ik évében, az első áldozás, a 
haldoklók szentségének felvétele és hosszú kínos 
szenvedés után f hó 14-én reggel fél 4 órakor 
Teremtőjének visszaadta ártatlan lelkét. Temeté
sén, amely f. hó 15-én délután 4 órakor volt, a 
szülök iránt nagy részvét nyilvánult meg.

— A ka tona i nyugdíjasok nyugdijkiuta- 
lása pénteken megérkezett. Az érdekeltek fel
vehetik.

A Kath. Legényegyle t rózsaünne
pélye. A Kath. Legényegylet meghívót bocsátott 
ki, amelyben egy nagyszabású ünnepély vonalai 
jelennek meg. Az ünnepély a vadaskertben lesz 
május 24-én (Pünkösd másodnapján). Részletes 
programmot a jövő számban hozzuk.

— Legújabb. Erdélyben véres zavargások 
vannak a magyar békeszerződés miatt. A romá
nok kihirdették a statáriumot Erdélyben. Petro- 
zsényben kedden d. e 32 ezer felfegyverkezett 
magyar megütközött az oláhokkal, azokat meg
szalasztotta és Petrozsény környéket birtokukba 
vették. Még ma is megszállva tartják. Avarescu 
tábornok azzal a tervvel foglalkozik, hogy ha
zaárulás és felségsértés Ciliién eljárást indít az 
erdélyi kormányzótanács tagjai ellen és vala- 
mennyüket börtönbe akarja juttatni.

K ertünnepély. A helybeli könyvnyom
dászok szakcsoportja karöltve a vas- és fém
munkások szakcsoportjával 1920. május hó 23-án 
(Pünkösd első napján) a vadaskertben délután 
3 órai kezdettel, könyvtáralapja javára, tombola- 
játék, confetti-, szerpentincsata, világposta, tűzi
játék, kabaréelőadással és reggelig tartó tánc
mulatsággal egybekötött kertünnepélyt rendez.

E ltö rlik  az egyházi adót. |,A „Föld
munkások Otthona" ciniü lapból értesítünk arról, 
hogy az uj adórendszer bevezetésével eltörlik 
Szlovenszkóban az egyházi adót, ezáltal végkép 
elejét akarják venni a lelkészek és földműves 
között felmerülő súrlódásoknak. A lelkészeket 
ellenben kártalanítják azzal, hogy az adóalapból 
emelik a fizetésüket.

— Lengyel zenetnn fo tyan i Ill ik növen
dékhangversenye folyó hó 20-án csütöttökön d. 
u. 6 órakor a Korona nagytermében lesz meg
tartva. Jegyek Balázs könyvkereskedésében kap
hatók.
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— Festőiskolát nyit a nyár folyamán 
IjJ.'sz Gyula nemes festőművészünk. A festötan- 
fo.yam résztvevők! a szabadban való oktatás és 
gyakorlás által sajátítanák el a festést, valamint 
a grafikának összes ágait, melyek a modern 
illusztrálás terén szükségesek. Hogy az ilyen fe
stőiskoláknak magukban véve is milyen nagy 
fontosságuk van, arról ma már felesleges be
szélni, de még Így sem felesleges, hogy néhány 
buzdító szót intézünk nem a festőiskolát meg
nyitó művészhez, aki az ügyet úgy is lelkesen 
fogja végezni, hanem az ifjúsághoz, akinek ugyan 
soha sem késő de valóban a legcélszerűbb a 
nyári hónapokat fölhasználni arra, hogy ilyen 
irányban is kiképezvén magukat, a szépmü'vé- 
szetek megértése szeretető, sőt szolgálata által 
sok lelki öröm forrását nyissák meg önmaguk 
és embertársaik előtt. Jelentkezéseket a festőisko
lát megnyitó művész elfogad Füzes utca 15. sz. 
alatt naponta d. e. fél 12 órakor.

— Az ungvári áll, reálgimnázium ta
nári kara. Nem úgy van már mint volt régen, 
hogy ha egy uj ember került a városba, azt 
egy-két napon belül minden férfi, minden asszony, 
de még jobb felfogású gyermek is azonnal 
ismerte. Pláne, hogyha az illető tanár ember 
vo lt! Most úgy van, hogy még csak névről sem 
ismerjük egymást. Így vagyunk például a reál
gimnázium tanári karával is! — Diáktól hiába 
kérdik most, liógy ki tanítja ezt, vagy azt a tár
gyat: a diák sem tudja. Itt leközöljük a reál- 
gimnázium tanári karának névsorát. Lehet, hogy 
a többi iskolára és hivatalra is rákerül a sor. 
Helyettes igazgatója a reálgimnáziumnak Midiik 
Emil eperjesi egyházmegyei pap. Tanárok: Boksay 
Emil, Boksay József, Bárdos Oszkár, Dr. Gagaiko 
András, Kullász Antal, Kinczler Gyula, Plösz Jó
zsef, Szóvá Péter, Sztászeva Júlia Anna, Sléfán 
Ágoston, Trochta józseí is  Hibovniczky Jaroszláv. 
óraadók: Egressv Emil, mérnök, Zubriczky Dé
nes eperjesi egyházmegyei végzett papnövendék, 
Frigyes Miron és Kapisinszky Vladimír gk. lel
kész. Kincsler tanár Munkácsról, Plösz Lemberg- 
ből, Hlibovniczky, Gagatké, Sztászeva Galíciá
ból kerültek ide. Trochta József végzett theolo- 
gus, Szóvá Péter gk. lelkész. A tanári kar tagjai 
közül 3 róm. kath. a többi — azt hisszük -  
gör. kath. Az összes kinevezések ideiglenesek.

— S zétzü llik  a fe lsöausztria i szociá l
dem okra ta  pá rt. Az egyes állásokra megvá
lasztott tisztviselők egymásután küldik be lemon
dásukat. Legutóbb Rulirmeier tartományfőnök és 
Ferman járásbiré hagyták ott a partot.

— Ágoston Péter tigye. Budapestről je
lentik : dr. Ágoston Péter egyetemi tanárt, volt 
külügyi népbiztost legközelebb vonják felelős
ségre különböző bűncselekmények miatt. A k i
rályi ügyészség ügyétől függetlenül külön vád- 
inditványt adott be ellene sajtó utján elkövetett 
izgatás miatt, mert a Vörös Újságban két lázitó 
cikket irt.

— Adom ány. A Ligethy-árváknak Krajnyák 
Miklós áll. isk. igazgató gyüjtőiven 165 K-át kül
dött. Lapunk utján továbbítottuk.

— V illám csapások. A múlt héten Vásár
helyen (Zemplén) nagy vihar volt, melynek egyik 
villáma a rkath. templom tornyába csapott. A to
rony leégett. — E hó 3-án villámcsapás nagy 
kárt okozott Felsőhricsó trencsénmegyei község
ben : 40 ház leégett.

— Kárté rítés a jog ta lan  m arharekv irá - 
lásoké rt. A Gömöri Gazda című rimaszombati 
lap közlése szerint a Gömör-Kishontvármegyei 
Gazdasági Egyesület dr. Srobár miniszterhez kér
vényt intézett, melyben kártérítést kér azon gaz
dák részére, akiktől ez év február elseje után a 
marharekvirálást beszüntető kormányrendelet da
cára a katonaság szarvasmarhákat rckvirált. A 
miniszter válasza szerint a gömöri gazdák remél
hetik, hogy ezen kártérítést megkapják s az 
egyesület most összeírja a károsult gazdák név
sorát, hogy a szükséges lépéseket megtehesse.

— K orm ányrende le t a bélyegzetten 
pénz ügyének rendezésére. „A Gömöri 
Gazda" közli Szlovenszkó teljhatalmú miniszte
rének azon rendeletét, melyet voltaképen a 
Gömör-Kishontvármegyei Gazdasági Egyesület
nek a bélyegzetten pénz beváltása" ügyében tett 
felterjesztésére tettek. A miniszter ezen rendelete 
szerint a beváltásra nézve rövidesen történik 
kormányintézkedés. Ez a hir bizonyára meg
nyugvással fogja eltölteni a Gümör déli részén 
lakó azon gazdákat, akiknek nem állott módjuk- 
bán pénzeiket lebélyegeztetni, s akiknek érde
kében felemelte szavát az érdekük védslmére 
hivatott gazdasági egyesület.

— M agyarország i h irek. A magyar béke
delegáció f. hó 9.-én ismét sürgönyözött Párisba 
és egy jegyzéket adott be a baranyai területek 
azonnal való kiürítése tárgyában. — A csonka 
kerületekben megtartják a választásokat. — Anglia 
Csicserinnek (orosz bolseviki külügyminiszter)

adott válaszában kijelentette, hogy nem vállalko
zik arra, hogy az osztrák kormánynál lépésekét 
tegyen az internált Kun Béla és a többi magyar 
bolseviki vezér kiszabadítása és Oroszországba 
segítése érdekében Az angol kormány egyébként 
egy röpiratot adott ki a magyarországi viszo
nyokról, melyben többek között Horovitz ezredes, 
az amerikai hadsereg tagja, aki maga is zsidó, 
jelenti, hogy Magyarország alkotmányos kormá
nyát a bolseviki érzelmit zsidók meggyilkolásáért 
nem lehet felelősségre vonni, a kormány éppen 
ellenkezőleg azon igyekezett, hogy az atrocitá
sokat szigorral és igazságossággal fojtsa el.
A Bécsben lévő hazaáruló „magyar" ál-einigrán- 
sok közül Tiószegi T ibort csempészet miatt 
dutyiba tették. A többiek egyelőre szabadon 
folytatják árdrágító tevékenységüket. Horthy 
kormányzó Lipták Pál dr. nemzetgyűlési kepvi- 
selöt kereskedelemügyi államtitkárra nevezte ki.
A kormány a közvéleménnyel egyetértve cl van 
tökélve ezen lehetetlen békét alá nem Írni. Ha az 
entente a békefeltételek változatlan elfogadását, 
követeli, ez esetben a kormány lemond és Apponyi 
Albert gróf egy uj nagy nemzeti kabinet alakí
tásával lesz megbízva. — A magyar tudományos 
Akadémia bolsevista üzelmek miatt 5 megbélyeg
zettet, köztük Alexander Bernátot és Asbóthot is, 
kizárta tagjai sorából. — Urmánczy Nándor arra 
a kérdésre: mi <. véleménye a magyar béke- 
szerződés aláírásáról, Így nyilatkozott: „Nincs is 
arról szó, hogy alá kell-e Írni a békeszerződést! 
Mert nincs az a kormányzó, miniszterelnök, kiii- 
ügyminiszter, akinek joga lenne aláírni olyan 
békeszerződést, melyben lemond az ország két
harmad részéről és 134500 magyar állampolgár
ról. A békeszerződés minden egyes pontja egy- 
egy tőrdöfés, egy-egy bilincs, mely lehetetlenné, 
koldussá életképtelenné teszi azt a darabka földet, 
amit a magyarnak meghagytak. Ezt a gyilkos, 
igazságtalan szerződést aláírni nem szabad. 
Inkább szállják meg a meghagyott részt is ellen
ségeink. Úgy sem tesz itt tarlós maradásuk. A 
magyar nemzetet kipusztitani nem lehet erről a 
földről. — Tárgyalják Auerbach Antal és társai
nak (terroristák i büupörét. A vád : gyilkosságra 
való szövetkezés büntette. — Schnetzer volt 
magyar hadügyminisztert a . kommunisták bécsi 
tartózkodása alatt tőrbe akarták csalni, de nem 
sikerült A kommunistákat azonban elcsípték. 
— Bokányit a jászberényi kommunista bünpör- 
ben gyilkossággal vádolják. Az ö beszédje hábo
rította fel múlt év nyarán a kommunistákat, akik 
aztán 11 embert megöltek és sokat megsebesí
tettek. A pestvidéki törvényszék már Ítélkezett 
a volt csepeli forradalmi törvényszék és direk
tórium tagjai felett. Kertészt, a legfelsőbb tör
vényszék elnökét, aki annak idején három embert 
végeztetett ki, kötél általi halálra Ítélték, úgy
szintén Zvlck János vádlottat, aki az itéieteket 
végrehajtotta. Rády Istvánt 31 esetben! gyilkos
ságra való felhajtás büntette miatt életfogytiglani 
fegyházra. Diósi Pált a forradalmi törvényszék 
ügyészét 15 évi fegyházra és további 9 vád
lottat 3— 15 évig terjedő börtönre Ítélték. Egy 
vádlottat felmentettek.

— ÚJSÁGKIHORDÓNK betegsége m iatt 
helybeli rendes előfizetőinket kérjük, hogy 
lap ja ikat a Földesi-féSe trafikban vegyék át, 
ahol a helybeli e lőfizetők névsorát a meg
felelő lappéldányokkal elhelyeztük.

— Syion-m ester szuggeszciós seancea. 
Csak elismeréssel emlékezhetünk meg arról az 
érdekes, eseményekben változatos előadásról, 
melyet Syjon-mester tartott szerdán este a Ko
rona nagytermében. A rendkívül szimpatikus fiatal 
mester első megjelenése megnyerte a közönség 
rokonszenvét, mely csak fokozódott az est folya
mán tarlóit sikeres kísérletek után Telepathikus 
gondolatátviteles kísérleteket rövid idő alatt pon
tosan végrehajtja, éber szuggeszciói pillanatok 
alatt akarata rabjává teszi az elébe kerülőket. 
Meglepő a kísérleteknél az a nyugodtság, könnyed 
elegancia, mellyel a legnehezebb kísérletek elvég
zésére vállalkozik, mellőz minden theatralis pózt, 
erőltetettséget, mondhatni, mindent szinte termé
szetesen végez. Halk, szinte fáradt hangon beszél, 
mindig barátságos és mosolygó, úgy hogy az 
ilyesféle előadások komor hangulatú, idegfeszitő 
izgalma nem vesz rajtunk erőt. A jelenlévők leg
nagyobb elismeréssel, megelégedéssel távoztak a 
magas nivóju előadásról. Sajnálhatják azok, akik 
nem voltak jelen. G.

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.____________

Sportélet köréből.
UTK.-UAC. 5:1 (0:0).

Vasárnap revanche-tnérkőzés volt az UAC. 
és az UTK. között. Az első félidőben az UTK. 
csatársorának legnagyobb buzgalma sem vezetett 
Nyomatott rtildasi Gyula könyvnyomdájában, Uihorod.

eredményre az UAC. gyönyörű játékával szem
ben, sőt több Ízben komoly veszedelem fenye
gette az UTK. kapuját. Az UAC. csapata lelkesen 
játszott és különösen Kanyuk, Melega és Markó 
voltak formában, támadásaikat azonban aeni tud
ták értékesíteni. Félidő 0 : 0.

A második félidő az UAC. heves támadá
sával kezdődött, mely az 5. percben Kanyuk 
révén golt eredményezett. Ekkor az UAC. mintha 
elvesztette volna lélekjelenlétét, még Markó miatt 
is büntető rúgást kap az UTK. s közvetlen a 
kapu elöl lőhet. Az UAC. igen szépen kezdett 
délutánja az UAC., de talán az UTK. közönsé
gének is nagy meglepetést hozott.

K irándu lás. Az UAC. turiszliliai szak
osztálya folyó hó 16.-án (vasárnap délután) tár
sas-kirándulást rendez a rndvánci erdő alom 
tisztásra. Indulás délután 2 órakor. Gyülekezés 
a vadaskerti kisállomáson. Gyaloglás oda-vissza 
1 óra. Uzsonnát k i-k i hozzon magával. Vendé
geket szívesen lát a vezelőség.

í - ís r rS ís fm ó ru l Az ungvári ltözkárháznál -  i W U U H l U i y  • üzemnagyobüitás folytán —

bly„ tevöa 8 íóejös lökomobil-8 ö z k a z á n
eladó. — Üzemben ugyanott megtekinthető.

NöFk  A L A P O K
valam int FORMÁK nagy választékban 

S  c í i «! a JK I  jk s í  ís  sí 8,
K O S ! C E, Srobár-u. 26.

NAGYBAN! 4 -:i KICSINYBEN!
susasís&BaEgs®

Környékbeli középiskolai,

képezdei, polgári iskolai

m a g á n v i z s g á r a
rövid idő a la tt S IK E R E S E M  előkészítek.

1*A E 1> A «O « SJS, S Z Ű R T E .

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

ingatlan forgalm i irodája
UNOVÁR, (SZOBRANCI-U. 34. szám. a.) 

közvetíti házak, szőlők, mezőgaz
dasági- és erdőbirtokok, valamint 
ezek termékeinek a dá s -vé te lé t.

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

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve tett. — Raktáron van 
óriási választékban mind. nféle inise- 
ru lia , b ire ttum , KEHELY, gye rtya - 
ta rtó , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
in iakönyv, b rev iá riu m , szentkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb eztlstolvasóig. 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 űintézet
Bratisiava (Pozsony), Huinmel-u. 4. sz.

Elköltözködés m iatt jókarban T JT  Á 
levő és három lakásból á lló J ft.3 t.xX  AJ 
eladó. Ugyanott a lakásberendezés is eladó. 
Cint megtudható a kiadóhivatalban. i—t




