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SZIL/ÁNKOK.
NEAA AKARUNK ezen a szép napon ünnep- 

rontók és bántalmazók lenni, de bántalmazottak 
sem. A Kreisler Géza ügyére vonatkozó és h i
teles másolatban kezeink közölt lévő akta kül
sőleg nagyobbára csakugyan megegyezik azzal, 
amit Kreisler (úgy sem tehetvén egyebet) lapjá
ban most már maga is elismenés aminek elkö
vetését azzal indokolja, hogy mindenáron lapot 
akart kiadni és azt akkoriban máskép nem te
hette. Az akta külsőleg is annyival tartalmaz 
többet, mint amennyit Kreisler bevallott, hogy 
Namyslov Károlyt nem fordítónak, de igenis ki
mondottan munkatársnak kérte a zsupántól és 
hogy feltűnően kiemeli, hogy a lapot a Cseh
szlovák állammal barátságos viszonyban Jog ja  
szerkeszteni. — i\r. akta szószéi int igy szól : 
„Méltóságos és Főtisztelendő Zsupán Ui ! F. hó 
17 iki beadványommal kapcsolatban tisztelettel 
bejcleniem, hogy megindítandó lapom felelős 
szerkesztőjéül dr. Lukács Géza helybeli ügyvéd 
urat sikerűit megnyernem, aki kijelentene azon 
készségét, hogy a lapot a csehszlovák állammal 
barátságos viszonyban fogja szerkeszteni. S mint
hogy Rózsahegyről sikerült ujságpapirost is sze
reznem, amely 8 napon belül itr lesz, a lap meg
indításának egyetlen akadálya a távirati tudósítás 
hiánya. Ennélfogva tiszteletű i kérem «i inéit, és 
főt zsupán urat, niéhóztassék a Ceskoslovenska 
Telegrafská Kancelária távirati tudósításait nap
nap melleit rendelkezésemre bocsátani és egyúttal 
megengedni, hogy Namislov Károly ur lapom 
csendes munkatársai közé léphessen. A lapnak 
„Esti Újság" címet óhajtom adni s az vasárnap 
kivételével mindennap délután 3 órakor jelenne 
meg. Kérésem mielőbbi elintézését kérve vagyok 
— Ungvár, 1919. évi május hó 21. napján. 
Kiváló tisztelettel Kreisler Géza nyomdatulajdonos". 
Nézzünk egy kicsit az akta belsejébe, magya
rázzuk azt nemcsak a külső mán, verbálisán 
szöszei int, hanem történetileg is. Gondoljuk meg, 
ki volt nekünk, magyaroknak abban az időben 
Namyslov Károly, hogy éppen őreá kellett gon
dolni. (Nem sokkal azelőtt Perccsenyböl hozta a 
Közlönynek a szubvenciót I) Gondoljuk meg, mit 
tartottunk mi akkor még arról a magyar ember
ről, aki a Csehszlovák államot máskép volt haj
landó tekinteni, mint megszálló hatalmat! M in
denekelőtt fontos, hogy az akta szerint Kreisler 
előbb já rt Moys zsupánnál, csak ezután kereseti 
és jelentett be szerkesztőt, inig a Kreisler nekünk 
adott válaszában és a Lukács nyilatkozatában az 
van hogy ők erre nézve is előre megállapodtak. 
Melyik az igaz? Ha mindezt meggondoljuk, meg
értjük e két kitételnek eziigyben a Kreisler ma
gyarázatánál sulyosabb ét leimét. Nem a mostani 
szemmel kell azt a beadványt olvasni és nem a 
mostani füllel kell annak szavait hallgatni. Aki 
most jótáll az akkori cselekedet ártatlanságáért, 
az a Lukács Géza sem egészen az most, ami 
akkor volt, bár nála fordítva áll a dolog, nála a 
mi régebbi szigorú felfogásunk, óvatos tartózko
dásunk és magyar aggódásunk inkább ma lát
szik meglenni és akkor látszott hiányozni. Tehát 
mivel ő az akkori időket jelek szerint másképen 
fogta fel, mint mi, ő nekünk ilyen értelemben te
kintély nem lehet. Lukács Géza résztvelt — ha jól 
emlékszünk — Podkarp. Rtts önállóságának prokla- 
málásán.A Namyslov lapja öt akkor mint ruszint ne
vezte mega megjelentek felsőt olásánál. Lukács Géza 
nem tiltakozóit akkor ez ellen, akkor az apathi- 
kusok közé tartozott, vagy talán nehezére esett 
pár helyreigazító sort megírni az újságba és en
gedte, hogy öt ruszinnak mondják, de most azon
nal siet a Kreisler kérésére a jótálló nyilatkozat- 
mintát aláírni. Hát az mindenesetre- nagyon szép, 
ha más védelmében készebbek vagyunk mint a 
magunkéban, de akkor mi is gondolhatunk va
lamit, legalább is annyit, hogy itt az események

és idők szálai nagyon összekuszálódtak és nin
csen az a becsületbiróság, amelynek egy pár 
helyen e szálakat elszakítani és újból össze
kötni ne kelljen, hogyha már egyáltalán föl 
akarja gombolyítani. Mi egyebet mondunk. 
Kreisler már sokszor megbántott bennünket 
már több ízben végezni akari velünk, amilyen 
módon lehet végezni egy panamistával, lehet 
végezni egy olyan emberrel, akinek vaj van a 
fején, de nem lehet végezni az eszmék harcosá
val, aki a saját tét (Hetén maradt mindig és üz
leteknek és más hasonló veszedelmes passziók
nak (amelyek lótávolba hozhatnák), nem hódolt 
soha. Velünk olyan módon, hogy elmond min
dennek, aminek maga sem hisz, végezni nem 
leltet. Ne küldjön ó minket sehova, mi sem küld
jük öt akkor sehova. Tegye azt, ami jobb 
meggyőződése, amit nem a harag sugall, 
higyje meg, hogy nem lesz baja velünk. - 
Dönthet az a becsületbiróság bármit is, soha 
sem lesz annak a döntésnek nagyobb az ered
ménye az ö vallóit magyarságának igazolására, 
mintha ö bennünket, a magyarság 'ügyét más 
időkben is szigorúan védelmezőket és /negv altokat 
beken hagy — ennyi a mi szavunk. Mi bántot
tuk Kreizk-rt, nem azért mert bántott, hanem 
azért, mert rajtunk keresztül bántotta az ügyet, 
amely nekíin; minden más földi ügynél szentebb. 
Hogy pedig üt valakinek eszébe ne jusson, hogy 
hátha talán mi is áldozni ok áital jutottunk az 
akla birtokába, hát elmondjuk még annak is a 
történetét. 1919. májusában panaszkodni mentünk 
Moys zsupánhoz a cenzúra szigorúsága miatt. 
„Magukkal mindig baj van mondotta Moys 
zsupán; — olvass,?; csak el milyen újságírók 
jelentkeznek it t !"  Volt idő, amikor mi is kértünk 
valamit Moys zsupántól. Kértük, hogy engedje 
újból megalakítanunk a keresztény szociális pár
tot, de nem hisszük, hogy minket Moys zsupán 
olyan kitüntető dicséretben részesített volna. Mi 
nem voltunk és nem akartunk olyan újságírók 
lenni, hogy ö dicsérhetett volna! — Még egyet: 
Reizmán Henriknek ehhez a dologhoz semmi 
köze sincs Ö akkoriban bolsevista sajtóügynök 
volt Csapon.

Mit hozott a karácsony?
Reményeimből, melyeket az elmúlás küszöbén 

levő 1820. évhez fűztem: nem váltott be semmit.
Az uj államalakulat második éve végéhez 

közeledik anélkül, hogy a polgári jogok szabad 
gyakorlatának ismét részesei lennénk.

Kenyerünk, a mindennapi kenyerünk, amiért 
hogy meglegyen, ha nem is imádkozik mindenki 
mindennap, - -  de amiért még a nemimádkozó is 
megereszt egy-egy foliászt Istenéhez az nin
csen, vagy legalább is nincsen kielégítő mennyi
ségben és minőségben.

Az adók különböző nemei sújtják egy és 
ugyanazon jövedelmét azoknak, akiknek látható 
vagyonuk vagy jövedelmük van, anélkül, hogy a 
hozol! áldozatnak bármely tekintetben hasznát is 
látnák.

Házával, lakásával mindenki, csak ép a tu
lajdonos nem rendelktzik — s igy még az ott
hon igazi kellemességeitől is megva yunk fosztva, 
otthonunkban is megzavarva.

A közvagyon, városunk vagyona teljesen 
érdektelenek gondozására van bízva, —- a tulaj
donosnak, a város közönségének még mindég 
nincsen megadva a mód, hogy törvénybizlositotta 
jogával élve. afelett rendelkezzék.

Katonai diktatúra alatt állunk a béke har
madik évében.

A kereskedelem békókba van szorítva, — 
árut csak egy forrásból szerezhet, s igy még 
oly árut Is lul kell fizetnünk, amit pedig uj álla
munk oly mennyiségben termel, hogy abból még

a külföldnek is óriási mennyiséget tud szállítani, 
(pl. cukor, kőszén.)

Határaink még a testvér Szlovenszkótól is 
elzárva, behozni onnét nem, csak innét oda ki
vinni szabad.

Gyermekeink, testvéreink egy nagy része 
még mindég a hadifoglyok keserű kenyerét eszi, 
apai csókra vágyó apróságok százai epedve 
várják a viszontlátás édes perceit, de hiába. 
Nincsen, aki hazaszállításukról gondoskodjék.

A társas éiintkezést nemcsak a szigorú ren
dőri intézkedések gátolják, de lehetetlenné teszik 
az ily célokat szolgálni hivatott helyiségek 
rekvirálásai.

A napról-napra fokozódó áremelkedések, 
s ennek révén ugyancsak a munkástümegek elé
gedetlensége állandó zavarói a békés életnek, a 
haladásnak, az annyira kívánatos társadalmi és 
állami rendhez való visszatérésnek, a munkaal
kalmak nagyobb arányú megteremtésénének, mely 
utóbbi pedig a nagy tömegek idejét lekötné, 
azokat keleseihez juttatná: s ezáltal őket elvonná 
attól a felesleges időfecsérléstől, amit politizálás
nak neveznek, s amire tulajdonképen az igazán 
képesek bírnak csak hivatoltsággal.

A kisebbségek nyelvi és politikai jogait nincs 
aki respektálja, a békeszerződéseknek erre vonat
kozó in-gállapitásai mind ismeretlen terület még 
éppen azok előtt, akiknek érdekében azokat a 
szerződésekbe foglalták.

Tovább folytathatnám, de a felsoroltakat is 
elégnek találom annak igazolására, hogy az 1920 
évikarácsony nem váltott be reményéitnből semmit.

De erősen hiszem, hogy azonnal jobb idők 
köszöntenének ránk, ha a szabadság, testvériség 
és egyenlőség tényleg érvényesülni, s ha az 
illetékesek e három szót nemcsak hirdetnék, 
hanem államférfiul mivoltuknak megfelelően ér
vényre is juttatnák, mindenütt, még Podkar- 
pastka Rtis-ban is.

Jóságos Isten, akinek tudta és akarata nél
kül még egy falevél sem mozdul, — engedd, 
hogy az 1921 év karácsonyán ne csak a mi 
Urunknak, Jézus Krisztusnak születéséi ünnepel
hessük, de hálát adhassunk egyben jóságodért 
is, mellyel visszaadod az embert az embernek.

Gaar Iván.

i keresztén? és magyar gondolatért.
Vass magyar vallás- és közoktatásügyi mi

niszter Tóth h. államtitkár üdvözletére a követ
kezőkéi mondotta:

„Ennek a minisztériumnak teljes erővel kell 
érvényesülnie a nemzet vezetésében. Itt tűznek 
kell égnie, a gondolatok tüzének. Ebből a mi
nisztériumból az egész keresztény magyarság lelke 
sugározzák ki és most, mikor még kavarog min
den, amikor azt látjuk, hogy a magyar nemzet 
lelke nem találta még meg nyugvóhelyzetét, akkor 
ebből a minisztériumból kell kisisteregni az irá
nyításnak. amelyre az országnak szüksége van.

Minden gondolathoz fanatizmus kell, hogy 
az a tűz erejével tudjon hatni. Nem elhidegiteni, 
hanem a lelkeket tűzre akarjuk gyújtani. Nekünk 
nagy gondolatunk van: az, hogy ennek a saját 
bűnei poklán keresztül ballagó nemzetnek meg
adjuk ősi öntudatának fentartó erejét. Ezt a gon
dolatot kell itt nekünk kidolgozni. Aki ebben 
velem van, keblemre ölelem, aki nincs meg
győzni törekszem. Ez a keresztény és magyar 
gondolat fanatizmusa. Ki kell dolgoznunk mind
azokat a lehetőségeket, melyek szinte beláthatat
lan méretekben vannak meg ebben a gondolat
ban. A mi gondolatunk egy nemzet gondolata : a 
kereszténység és a magyarság egybeforradása. 
„Invisibiliter et inseparabiliter" jelszó érvényesül
jön közöttünk most a magyar és keresztény eszme 
összeforradása alakjában".

Lapunk egyes számának ára I korona.
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A szokott négv kis oldalon lövünk csak ma 
is, de mégis hozunk olyasvalamit, aminek olva
sóink minden bizonnyal meg fognak örülni. Az 
alábbi emléksorokban összegyűjtöttünk olvasóink 
számára sok meleg, őszinte, igaz szót, sok re
ményt és sok-sok szeretetet! Akik Írták és akik
nek Írták, azokat mind-mind egy érzés Itassa át 
és a betlehemi Kisded lelke áldja meg!

Kedves Szerkesztő U r! Karácsonyi gon
dolatokat vár bizonyára tőlem ; sajnos, de az 
én lelkem és azt hiszem velem együtt most 
számtalanoké csak adventi érzéseket táplál, csak 
ilyenekre reflektál. Mint az őshajdanban a Meg
váltás, a Szabaditó, a Béke Fejedelme után 
való forró sóvárgás adta az Istentől ihletet lát
nokok ajkára a „Rorate" és az ehhez hasonló 
fohászokat: úgy tör ki a meggyötöri, a valódi 
szabadság, testvériség és igazi béke után vá
gyódó telkekből az imaszerii sóhaj: Jöjj, óh 
jö jj el. nagy Emánuel, és teremts békét a szivek 
mélyén, a leikek belsejében; békéi, mely az 
igazságból fakad, mely a megértésen alapszik 
s mely az emberi jogok tiszteletén épiij fel!

Tahy Ábriit,
föespcres.

Arról ismerik meg az emberek, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha egymást szere
titek.

Komjáthy üábor
kér. tinácsbiró, rcl. lelkes/..

*
Hogy vártalak valamikor ts  hogy állok 

előtted most, karácsony ünnepe !
Valamikor gyermeki örömmel, teli szívvel, 

teli szeretettel, — most fájdalmasan, össze
törve.

Nem mások, nem idegenek erőszakossága 
zúzta össze egész valómat, bárha igaz. hogy 
minden falat kenyerünknek megalázás az ára, 

nem mások, idegenek zaklatása fá i : de fáj 
látnom saját fajom lázas vergődésélés látnom, 
hogy hitfeleim nem a régi egyházközségek
módjára szeretik, értik és segítik egymást.

A jó Isten csapása ez talán magyarsá
gunkon és megpróbáltatása a kereszt híveinek, 
— nem tudom. De csapásnak látszik, hogy 
magyar anyától született, magyar anya kebelén 
táplált, magyar kenyeren felnőtt, a közpályán 
talán érdemen felül is előnyben részesült egye
sek mintha nem is lettek volna sohasem ma
gyarok, s az Egyház kebelén nevelkedettek 
a szent Bibliából mintha egyedül csak Iskárióti 
Judás teltét tanulták volna meg. Azok is, ezek 
is árulók. Könnyekig megható hizek;'. szókkal 
hirdetik a szabadság, illetve a testvériség esz
méjét és vallási tanát és bíinös csókkal árulják 
el életük módjával a hitet és

A csodák kora lejárt, én mégis c.-odát 
várok, mert nem szabad kétségbeesnem, mert 
nekem Istenem van: a világ megváltójának 
született Isten, a betlehemi imádott Jézusom.

Lőrinczy Jenő,
a róni. katli. cgyhAztznács 

világi elnöke.

A „szocializmus" azon törekvés, mellyel 
az egész társadalom jólétét igyekszünk lehető

leg biztosítani; ezen jólét alatt pedig az em
berek megelégedett Állapota értendő. Csak 
azon szociális tevékenységnek lehet állandó, 
alapvető eredménye, amely az emberi lélek 
physichologiájának megfelelő. Az élet külviszo- 
nyaitól el nem torzított emberi lé lek: jó, mun
kás, kiváltságra törekvő, a valláserkölcsi alapon 
él, a szülőföld rögéhez ragaszkodó s annak 
szuggesztiv hatásából nő meg benne a haza- 
szeretet s a veleszületett családi szeretetből nő 
ki a faj- és íelejmráti szeretet. A „jóság" és 
„munkásság*' biztosítékot nyújt arra, hogy az 
emberi társadalmak a jólétre vezethetők, de 
nem a hangzatos .,egyenlőség", nem a yatlás- 
talanság s nem a hazaszeretet megtagadásával, 
mert ezek lelkünk östermészetével ellenkező 
dolgok, melyek általános megelégedésre vezetni 
solísem fognak.

A karácsony mint a szeretet ünnepe — 
alkalmas arra, hogy a fenti kérdések fölött 
elmélkedjünk. Hisz’ a mi Jézusunk jelölte meg 
részünkre a sikeres szociális tevékenység 
egyetlen biztos ösvényét, amidőn kimondta,hogy 
„aki a nélkülözőknek ad valamit, azt nékem 
adja" s amidőn elrendelte, hogy „Szeresd fele
barátodat, (kivétel nélkül) mint lentien ma
gadat".

Dr. Novak Endre.

Ifjúságunknak rég elmúlt korszakába 
visszagondolva azl hinné az ember, hogy azt 
az azóta lezajlott sok esemény nyoma in ijtt 
homályosnak s az emlékezőtehetség fogytán 
zavarosnak találjuk; pedig sokszor éppen el
lenkezőleg áll a dolog. így midőn most a 
közeledő karácsonyi ünnepekre gondolok s 
azokat több mint egy emberöltő előttiekkel 
összehasonlítom, sokkal ünnepélyesebbeknek, 
hangulatosabbaknak találom a mostani szür
kék- s egyhangúaknál és vájjon miért? El
mondom.

Eltekintve a külső s z il itő l igazi Ka- 
karácsony csak az, ha fehér, zuzntarás, csak 
akkor fest jól a karácsonyfa — vallási érzü
letből fakadó hangulat kelt az ünnephez, mely 
öreget, ifjút egyaránt hit, remény és szeretet
ből fakadó örömmel hat át, midőn a szent 
estén együtt látja kedves övéit a zöld f i és 
fehér asztal körül, akik sokszo:- messzeföldröl 
hazasietiek ezen örömteljes találkozásra. Kis 
tanítványaim ne gondolják azt, líogy akkorá
ban kekkre terjedő vakáció jutott ki az ünne
pekre, sőt még aznap délután javában referál
tunk és sötétben, hóban törtük a befújt utal 
fáklya mellett, hogy estére otthon I ■liesstink. 
De azért meg volt a Betlehem és a kántálás, 
de meg az éjféli szent mise is. Mint elemisták 
pedig hordtuk a karácsonyi ostyát ékes dik- 
ció kíséretében s jártuk a koladát még a 
szomszéd filiákba is. Bezzeg most mindez 
múlófélben, kiveszőben van. A vallásos érzü
letet kiölte a bábom, a felebaráti szeretetet 
kiölte a táisadalmi harc; felekezetek, nemzeti
ségek halálharcot vívnak egymással s ritka 
ház az, ahol még a családi béke honol s nem 
csoda, hogy a hívők sóhajtva zengik: Hatnia- 
tozzatok, égi magasok.

M edreczky István.

1920 éve, hogy megszületett a megváltó 
Ige: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Sokszor volt azóta ennek az Igének szo
morít nagypéntekje.

A legutóbbi évtized alatt a keresztények 
tnilliárdjai álltak Aliig fegyverben és gyilkolták 
egymást az Ige szégyenére s mikor egyik- 
másik már békét akart, annak testét megtipor
ták, szétszaggatták.

Az Ige nagypéntekjét éljük ma is, de bár
mennyire elragadta is a téli zivatar a keresz
tények milliárdjait s bármennyire fészkelte be 
magát lelkűnkbe a nagy pénteki gyász: tör
hetetlen bizalommal hisszük, hogy amint a téli 
zivatarok és a nagypénteki gyász után mindig 
elkövetkezett még a kikelet, most is rövidesen 
el fog következni a mi nagypéntekünk után is 
a tavasz, a tmsvct, a Jelámadás.

Higyjünk Istenünkben, bízzunk önmagunk
ban. Higyjünk isteni örök igazságunkban. 
B i z z un k élj ö ve n d ő f el á m ad ás u n k b a n.

Dr. Korláth Endre 
:i ruxzinszkói magyar p&rtokszftvetségíHfk lijí’yvezetője

*
Iparos és Munkás Testveiéiül! T i hoz

zátok, magunkhoz szólok ! Legyünk vallá
sosak, jó keresztények és szorgalmasak, mert 
csak vallásossággal, munkával, de főleg kevés 
politizálással érhetjük cl az élet lehető teljes 
boldogságát.

Legyen n/eg közöttünk a keresztényi sze
letel és összetartás, akkor együtt és erősek 
leszünk. Imádjuk az Istent, akkor jók mara- 
radunk s az Isten leszáritja könnyeinket, me
lyeket fájdalmasan hullatunk.

Havasi István.

„Társasléuy az ember1, tehetségei kifej- 
léséhez, törekvései, vágyai teli si'aséíi: z, céljai 
eléréséhez,. igényéi kielégítéséhez már a tér 
mészettől szivébe öntött szükséges érzés? a 
szociális hajlam, a társas egyesülés.

így (avultam ezt egykor. S a bölcselők 
iskolájából az. élet iskolájába lépve kérdi' ve 
kérdezem: „Azért társaslény-e az ember, hogy 
kölcsönös jóakarattal, vállvetett erővel halad
jon az egyéni és társadalmi tökéletesedés felé, 
vagy pedig azért nevezik-e társaslénynek, mert 
csoportosan rohan a földi gyönyörök s élvek 
vályújához, ahol a sociális érzés nagyobb iga
zolására a később jövök társulva rohannak a 
mohó szívvel habzsolókra, kik szintén társulva 
védekeznek a kiszorultak dühe s irigysége 
ellen ?

Búrtfay Kálmán,
perccBcnyi lelkész

Sok javunk elveszhetett, a családi szere
tet megmaradt, mert ős törvényen alapszik 
Zimankós tél összetereli az erdő vadjait T e r
iiéit időkben még bensőbb lesz a családi élet. 
Önző békeszerzök vetése gyűlölködést termett. 
A szülői ház az egyetlen menedék, mely bnt- 
gondot fist egyedül felejtet. Viszontagságos 
ut. határzár, zord tekintetek vissza nem riaszt
ják a gyermekeket, hogy a szent estén, a 
legnagyobb születésfés a családok c legnagyobb 
ünnepén ne siessenek a szerető anya ke
belére. Fenyőillatos szobában, viaszgyertyák 
bágyadt fénye mellett mesél a jó nagyanya

J O s ífo g iiy w s s w k  sí I r ó & a n .

Megjelent a hó, ha nem a valóságban, de 
a képzeletben már eljött a szent karácsony szár
n y á n ... Természetszerűleg megjelentek tehát a 
lábnyomok is a hóban és a gyalogút olyan telt 
töltik, akárcsak egy darab tömegléleklan. Az egy
mást taposó, egymásba kanyargó talplenyomatok 
ékesszólóan hirdetik a tömegfelfogást:

— Miért ne tapossak rajta én is egyet, 
hiszen tapossa ez is, az is, m indenki!

Nem igen lehet kárhoztatni a hóban-taposás 
kegyetlen játékáért senkii, hiszen beletaposnak 
az emberek sokkal becsesebb, szüzibb, mocsok- 
talanabb és tiszteletreméltóbb dolgokba is, mint 
az a múlandó fehérség, amely úgyis arra van 
szánva, hogy végigpaskolja a szürke esőié és 
megsemmisüljön a csúnya februári lucsokban.

Végigsétálva a havas gyalogúton, egyéni 
motívumokat keresve a fömeglenyotnatban, nem 
akarok kihámozni az unalomig ismert lábnyo
mokat. Szögcstalpu vadászcsizma apró állatlábak 
nyomában, a végén ott leselkedik a hideg puska- 
cső és az vhnaradhatatlanul pirosló vércsepp a 
hóban . . .  Nálamnál sokkal szebben lefestették 
az elmúlt század romantikus tájképfestői és olaj- 
lenyomatban ott diszlik még most is sok régi 
kúria férfiszobájában .. Egymásbaolvadó széles 
férficipö és apró nöi-topánka szerelmes rajza, 
amely a felismerhetetlenségig egymásra tapad 
valami sötét fenyőcsoportnál. Egy harmadik nyom 
pedig elborilva mindkettőt, leselkedve viszi rájuk 
a még sütétebb tragédiát. . .  Az enyémnél hiva-

tottabb tollak már rég kihasználták, ami érdemes 
volt ebben, kevésbbé hivatottak pedig úgy el
torzították nyomonküvelésükkel, hogy az ember
nek semmi kedve ntégegyszer arra járni . . .  Van 
még ezeken kívül más története is a lióbarajzott 
fotográfiáknak, lia nem is annyira frappáns, de 
tatán kedvesebb, közvetlenebb, mert eredetibb, 
egyénibb...

Gyermekkorából talán mindenki emlékszik 
valami nagy nemezcsizma nyomára a kertrenézö 
ablakok alatt, amiket megdöbbent tisztelettel 
csodáltunk, mint az ereklyét:

— Bizonyára a Mikulás járt erre! 
ifjúkori ■ halálos" érzelmeire mosolyogva

emlékező gavallér kedélyesen mondja ei az ese
tet, hogy hagyta a hóban kezei, sőt egyet buk
fencezve orra-hegye nyomát is, mikor túlzóit 
lelkesedésében csókkal akarta boriidul a ,.dér
ütötte avar teleti" boldogan föllelt lakkcipöcskc 
piskótanyomdokát. Más valakit súlyosabb kudarc 
éri. Órák fáradságával préselte imádotlja nevét 
cipőlenyomatokból a hóba. De „ö “ nem méltá
nyolta még a közben szerzett lábfagyási kínokat 
sem és sértődve üzent búcsút:

— ön  csak annyira máltaija a nevemet, 
hogy a lábával Írja?

Egy rajongó fiatal mama mit nem adott 
volna, ha valami anyagba vésve megkaphatja 
Babukája első, téveteg lépéseinek megörökítését I 
És a földre boruló lágy takaró megadta az ötle
tet: végigtipegtette a babát rajta és megkapta 
vágyai teljesülését. Ha nem segit benne a nap

sugár, úgyis bizonyára elolvadt volna a prim itiv 
szobormunka, olyan forró szeretettel, meleg gyö
nyörűséggel csodálta a kis mama I . .  .

Itt halra, egy kis kattyarodónál a hiúság 
pecsétjét látom a hóban. Tökéletes alakú kis női 
láb vonala vész el a többiek össze-visszaságá- 
bait. De minden öt-hat lépésnél nem restell bele- 
toppanni tulajdonosa az érintetlen, mély hóba, 
hogy bolyhos karmantyúja mögül maga is elé
gedetlen nézze és mások állal is inegcsodáltat- 
ítassa tökéletes arányú, nemes formáját.

Es nem is olyan régen mennyi fáradt láb
nyom kanyargót! tel, mennyi tipródott el halálos 
tusában a Kárpátok haván ! Valamennyi megér
demelte volna, hogy örökéletil hóba, fehér már
ványba másolja a géniusz, mi pedig örök hálával, 
el nem múló tisztelettel hajtsunk fejet, ha reá
tekintünk. Szurmay világ állal megcsodált hős 
honvédéi I

Hagyjuk, hadd hurkolja be őket egy 
újabb allató, lágy réteg, lelkűnkben is havazza 
be a róluk való gondokat tárogatószavas ének 
mindenre megfelelő balzsama :

„Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél,
Hóval lepi be a té l ..  ,•

NátolyAné, Jaczkó Olga. 
v r »
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dicső elődökről, jobb időkről! A szülők uj erőt 
merítenek a gyermekek ártatlan őröméből.

Uj hitet szebb jövő iránt! Hogy együtt 
tesz még az édesanya minden gvermeke test
véri ölelkezésben, megértésben ! És itt eszembe 
jut Szerkesztő uramnak egy nem régiben mon
dott mondása: „Mindaz, amit a társadalom 
megjavítására a lapok, könyvek, egyesületek és 
intézmények tesznek, mindaz hasonló ahhoz a 
munkához, mellyel a beteg vérli ember feké
lyeit tisztogatják, nyílt sebeit fáslizzák. Ez csak 
pepccsélés, az ilyen beteg csak belülről gyó
gyítható meg, tia vérét tisztítják. Az emberi
ség nyílt sebeit be kell kötöznünk, de ennél 
sokkal fontosabb, hogy a gyógyulást belülről, 
a család belsejéből indítsuk meg. Amíg nincs 
egészséges, józan, családi nevelés, marad min
den a régiben, marad még a seb is, csak leg
feljebb a kötés lesz újabb. (// vert a csal dók 
mcgszcnfülésc és u j nevelése adhat" ez az 
amit a Szerkesztő Úr mondott. Ez az, amit 
várunk. Az egymásra utalt, összébb szorult 
családok természetszerűleg ujjas ziüik a társa
dalmat, az összeszoritott magyar családok az 
uj, a szebb, a praktikusabb magyar generációt 
fogják nekünk adni. Lesz kölcsönös megbe
csülés, béke! Lesz hit a földi gyarlóságokat 
elbíráló É >i hatalomban ! „Hiszek egy Istenben"!

Takács M iklós.
*

Vadvihartól felkorbácsolt szenvedélyek 
közepette, megtépázva a keserű kenyér elér
hetése utáni mindennapi küzdelemteljes harc
tól, lelkünk kétszeresen vágyik a testet öltött 
Ige szeretetteljes, megnyugvást kiváltó meg
ünneplésére.

Az örök Igazság érzésének csodatevő 
erejt. ellcnálhatatlanu! magával ragadja azt is, 
ki balga módon harcba szál! ez érzéssel, hiú 
reményt táplálva, hogy olyan lelki erőt küzd
het le gyarlóságával, mely emberi cselekvési 
körén kívül esik.

Az ünnepi érzés ezért látszik meg azok 
valóján is, akik e megnyilatkozó érzést a kö
zöny színtelen takarójával szeretnék befödni.

A hit megnyugtató érzését élvezők köte
lessége, bog ,' azokat, kik az élet valódi céljának 
félreismerése, vagy nemié cn semmibevevése mel
lett életüket a lélek örök tön vényeivel való kínos 
vergödésii harcban pocsékolják el, a bennük 
rejlő örök erők felismeréséhez rezeiéi útra terel
jék, mert csak ezeknek birtoka hozhatja meg 
a megelégedés megnyugtató érzését.

E munka harccal jár. De aki a tiszta ön
zetlenség vértjével van felfegyverkezve, az se
beket nem kai >hat.

D r. Eperjese? József,
c Kárptti NÍplu'í/.érkesztftje.

*
Nötitn sorsot élő embernél a magába- 

száliás nehéz ünnepe a karácsony este. Leiki- 
ismerelvi/sgálá'-.. Visszanézés a múltba.

Ez idén a mai uj világban, hol társtalan 
magyarnak nem szabad lenni, nem úgy van, 
mint inaskor. Karácsonyfám, gyertyák ég lek 
rajta s kö-íilfe két gyermek, ki apának szólít
hat. Egyik komoly, inelytüzü, szókimondó sze
mű, tizenhárom éves, bátor fiúcska, a 
„Határszéli L//.w7;“ , a másik féléves, álmodozó, 
mosolygó kic-iséif, a „Ruszinszkói Mag .ar H ír
lap*. Mindkettőnek api volnék. Az első hal 
éve elkerült kezem alól s nagyot nőtt azóta. 
Ha időnként összekerültem vele, megköt holtam, 
hogy nem ilyennek neveltelek fiam I Vígan 
szembeszállóit: „Ne korholj öregem, én már 
legény vagyok, tudom, mit csinálok". A másik 
érzi melengető karomat mindennap s kicsi, pi- 
hegö magyar szive dobbantgatja apja és a H ú
sok szivét De ma velem vannak. S megdob
ban lelkem láttákon: két magyarral több ez 
elszakított uj országrészen. Mert niagyne mind
kettő, a legényke s az apróság is. Apai sze
mem a karácsonyfa fényénél végigfut rajluk. 
Nézi a szemöket, az ajkukat, a termetüket s a 
bennök duzzadó erőt, a magyar erői, melyre 
ma oiy szükség van, a bátorságot, mely nél
kül ma nem tudnunk élni . . . Karácsony estém 
vau. Igazi karácsony. Csaaládipa vagyok.

loldniives biztosító sző vetkezet Siovenskó és Podkarpadska-Rus részére Uzsiiorodon,
mint első belföldi biztositó intézet, megkezdte működését úgy TŰZ mint 
MINDEN MÁS biztosítási ágazatban. A korm ány által gondnokság alá 

vett külföldi biztositó intézetek biztosításait átveszi és azonnal elintézi.

Büszke öröm tölt e l, . . De azért sóhaj fakad, 
száll, száll a csillaguk szárnyán a kicsi Magyar- 
ország felé, hol hhnbálódzva kopogtat be egy 
édes leányhoz, kit az én menyasszonyomnak 
hívnak

Dr. Zoinbory Dezső,
:t •tlu lárizíli UlsAt' alapítója, 
a ,K«ízin«zkói Magyar Hírlap11

l-lelőa szerkesztője.
*

A világtörténelem nagy kereke szünet nél
kül forog, horgasa közben államokat emel, má
sokat maga alá sodor, bennük nemzeteket tesz 
nagygyá, vagy megfosztja őket a nemzeti élet 
lehetőségétől. Ezek azonban a történelem nagy 
könyvében apró fejezetek csupán. E fejezetek
ben a korok emberei még kisebb jelentőség
gel kísérleteznek azon, hogy fajuk-, nemzetük
nek a történelmi pillánál által fölkínált előnyü
ket állandósítsák. De emberalkotta mű, törvény 
nem lehet ürül; . . .  A világtörténelem nagy 
kereke lendül tovább s a megscmruisültnek 
látszó nemzeteket kiemeli - -  talán ismét a má
sok rovására . . .

Boldizsár Boldizsár.

Egy barátom hónapokon keresztül készült, 
heteken át fáradt, hogy karácsony estére a 
Dunántúlról Erdélybe juthasson. Erdélybe, ahol 

mennyasszonya várja. A nagy mindenség
ivel) ma talán épen ez a két pont fekszik leg
távolabb egymástól. Barátom 1 Mennyit kellett 
neked barangolnod az utlevélszerzés nagy út
vesztőjében : mennyit kellett kiizdened gúnnyal 
és bürokratizmussal; mennyit kellett bujdos
nod és szöknöd, még Csehszlovákián is keresz
tül menned, még a mi fővárosunkat is érinte
ned, inig Édesed közelébe juthattál! Barátom 
irigylem ha szabad ma ezt mondani -- 
irigylem minden fáradalmadat és minden örö
mödet. Mert'neked, aki annyi fáradalmat vál
laltál, neked bizonyosan nagy-nagy az örömed!

A Szerkesztő fölkért, hogy karácsonyi em
léksorokat írjak lapja kedves olvasóinak. A Te 
sorsodat és örömödet írtam le, derék jó Bará
tom. Sz.ereltem volna versben Írni, ódában zen
geni a Te karácsonyesti utadat, de csak any- 
nyit írok : a betlehemi csillag vezetett Téged .. .

Betlcbemtelen az élet, ha szivünk vagya 
megfakul s magányosan nagy árvaságban jár
juk az utat szótlanul. Ha nem találjuk meg a 
párunk, ki ép reánk vár, csak reánk, ha nem 
találjuk, óh ilyenkor hideg, kihalt legényszo
bánk. Irigyellek I Szép kéz a kézben vándo
rolni világos réten s virágot szedni boldogan. 
Menni sokszor hangtalan, némán, sehol össze 
nem rogyni bénán, inig szivünkben cseng bong 
az élet muzsikája. Óh szép, szép ez órak tit
kos varázsa s szivünk úgy szomjazik, úgy meg
verne# sejtelmesen — érzi, varja, hogy jönnek 
a csodák.

Győrire István.
*

A nagybeteg emberiséget csodarabbik és 
csodadoktorok állották kortil. ismerték a baji, 
talán tudták az ellenszerét is, de az érdekeik 
úgy kívánták, hogy a baj nevet t i  ne árulják; 
nehogy valami kolduló barát, vagy vénanyóka 
feltalálja a baj orvosságát.

A beteg leste a titokzatos szavakat. Csodás 
dolgokat vélt kifejteni azokból s veszte felé 
rohantában kapva kapott a vérszornjat növelő 
méreg után. Ereje fogyott. Mád um le tt a csoda- 
rabbik és csodadoktorok kísérteti asztalait s 
lázálmaiban zúzni, túrni, gyilkolni, vérben- 
gazolni indul!. Az öli: et jelet mutatkoztak rajta.

Egyszer észbekapott es széjjel ütött a 
csodarabbik és csodadoktörox közölt.

A láz alábbszáll! A beteg érverése azóta 
nyugodiabb. Hagymázos álmuk elmaradoznak. 
Kezdi megismerni uz igazságot. Nem a Harcot, 
a békét álmodja már. Nem rombolni, építeni 
akar Munkát kér és kenyeret követei.

A baj elmúlt. Ez már a javulás jele.
A munka megtel mi a kenyeret s ti ken, ér 

a szeretetek
S ez a hit teszi boldoggá az idei kará

csonyi ünnepet.
Kalász Andor.

*
Kedves Főtiszleiendő Ú r! Nem Írtam 

szemelvényt a karácsonyi szántba, — de most 
egy, talán minden jóakarómnak örömére szol
gáló hirt közölhetek a Határszélivel, hogy 
Gyula bátyám, ki 1916 évi jun 6. óla az orosz 
hadifogság keserű kenyerét ette. — ma reggel

Traxler Jánossal váratlan karácsonyi ajándék- 
képen — hazaérkezett.

Az emberi szív önkéntelen indulatával — 
hogy mások is örüljenek velünk — közlöm 
elsőnek Magával e hírt.

Glória in excelsis Deo!
Őszinte, igaz tisztelettel

Bratlács Gabi.•
Újból itt a szép karácsony, - nékem már 

a tizenhatodik. — Az. előbbiekről csak azt 
tudom, hogy boldogságot hozlak, erről csak 
azt érzem, hogy idegenbe vitt. Igen, mintha 
idegenbe mentein volna karácsonyt ünnepelni 
s valahonnan messziről haza vágyódnék a lel
kem. De honnan? Hova? - Sirni nem merek, 
mert még kisebb testvéreim vannak, akiknek 
őröm kell. Az édesanyám ölébe sem hajthatom 
a fejein, mint akkor régen, hiszen mar nagy 
vagyok. Én nem tudom, mii csinálnék, ha 
most nem volna templom és nem volna Mária!

A szem keresztségben Erzsébet nevet 
nyertem, de ez nem tetszett nekem és Ellznek 
kezdtem hivatni magam. A dolog valamiképen 
fülébe jutott az én jó hitoktató uramnak, aki 
megmagyarázta, hogy büszke lehetnék szép 
magyar nevemre és örülhetnék, hogy e név 
említésével sokszor eszembe juttatják védőszen- 
temel, Magyarországi szent Erzsébetet. De mert 
én mégis Eliz akartain lenni, a tisztelendő ur 
attól kezdve — mái egy fé l éve — se nem 
Erzsébetnek, se nem Eliznek, hanem — Zsu
zsinak szólitoit.

Már attól féltem, hogy örökre Zsuzsi ma
radok, mikor nagy örömömre karácsony előtt 
a tisztelendő ur ismét Erzsikét mondott, mikor 
hozzám szólott. A karácsony szent és meleg 
hangulatában visszakaptam tehát amit elvesz
tettem . . .  Az Ur Jézus is azért jött a földre, 
hogy visszaadja elvesztett boldogságunkat.

Pileczky Erzsébet,

Pár mondat az Ifjúsághoz!
Tudjátok-e, hogy mikor a világháhorut

követő forradalmakban tevékeny részt vettetek, 
akkor megtagadtátok azokat a iradiciókat, ame
lyek titeket évtizedek óta tápláltak, bs miért? 
Azért mert ti az ősapáitoktól örökölt tradíciók
ban nem alapokat láttok amelyek hivatva vagy
tok építeni, i, óiéin akadályokat, amelyekét le
romboltatok.

Vigyázzatok! Minden rombolás kár, mikor 
oly nagy szükség van az építőkre.

Reicliariit István Ignác,

Isten ke i! nektek  !
Az utóbbi évtizedekben az a Ilii terjedi el 

a világ népei között, hogy a gépek, a technika, 
a gazdagság mindent pólóinak, hanem ezeket nem 
pótolja semmi.

Ebben az irányban indult el a fejlődés és 
különösen Európa színié tulfejlődöít önmagán. A 
század elején eljutott oda, hogy a társadalom 
egy része már fuldoklóit a végtelen bőségben, a 

'felgyülemlett pénz utat keresett magának s végül 
megtalálta levezető csatornáját a ragyogásban, a 
kényelemben, a gondolatnak es a szellemnek az 
anyagokon át való áhitatos halvány ozasaban. A 
dreadnoughtok és a Góliát ágyuk nem tudtak 
annyi aranyat elnyelni, hogy mindenfelé ragyogó 
paloták és — játékbarlangok is ne épülhetlek 
volna. Forró és nagyszerű küllők születtek, kik 
fejedelmi bőkezűséggel vágtak zsebre elmámoro- 
sitö, vagy érzékeket izgató regényeikéit a gazdag 
vásárlók obultisait. A tudomány dübüiögve szá
guldott előre, mindent megmagyarázott és vég- 
credménykép bebeszélte az embereknek, hogy 
mi csak nemesitett állatok vagyunk. Modern filo 
zófusok, bölcselők jöttek, akik essayket Írtak 
cgy-egy szép mondatról, körültáncolták a szín
házakat és boudoirokat, meg Indiák Őrölni egy 
szin miatt, szavaltak, énekeltek, s ha valaki egy 
merész és szertelen vonalat vetett vászonra, vagy 
kitalálta a Riibista-őrülelet, akkor lebonihak és



»«bw 26.
4. oldal.______________________________________________HATÁRSZÉLI UJSAO,________________________________________

imádták őt. Ugyanezek a költők, tudósok és böl
cselők olykor a tenger homokján végignyulva 
hanyag aforizmákat mondtak az asszonyokról és 
a szerelemről. Különösen a házasságtörés prob
lémáját szerették tetszetős és megengedett szín
ben tüntetni fel, vagy a modern psychologiát 
feszegették, lélektant tanítottak, míg cselekedeteik
kel tagadták a lelket. Egyesek a kéj-hez Írtak 
ódát, mások tettetett cinizmussal nézték a világot 
s a hitetlenek és szkeptikusok fanyar szavaival 
rabolták el az ifjúság erejét vagy életkedvét.

Könnyelmű és léha kurtizán volt ez a világ, 
a groteszk a tragikussal, a piszok a tisztasággal, 
a magasrendűség a nivótlansággal v'egyült össze 
benne. Kétségtelenné váít, hogy a szellemi és testi 
túlfűtöttség e beteges állapota nem tarthat sokáig. 
Az a nagy lelki feszültség émely, jóllakottság, 
beteltség, unalom és csömör biztositó szelepet 
keresett magának és . . .  kitört a világháború, jött 
az emberek vadállati öldöklése és kitört a téboly, 
a társadalom fenekestől való felforgatásának esz
telen terve.

Isten kell, emberek, Isten kell nektek! — 
A vallástalanság alapjáról elindult, eltévedt meg
zavart emberiség csak az Istenben vetett pozitív 
hit, a vallás alapján térhet vissza önmagához. A 
tudomány csak addig alkot boldogítót és gyö
nyörűséges, amíg nem akar elvezetni az Alkotó
tok Költészet, filozófia csak általa, benne, csak 
Vele adnak szimfóniát. Az Isten-nélküli rendezők 
ezer boszorkányos reflektorral világíthatják meg 
a világot, ha nem ez mégsem lesz megvilágítva és 
nem lesz meleg, amíg nem gyűl fölébe az Isten 
napja és nem melegíti meg a szeretet melege.

Isten kell, emberek, Isten kell nektek; atya 
kell, ha egymás testvérei akartok lenni, tekintély 
kell, ha a szeretet általános törvényét mindenkire 
kötelezőnek akarjátok tudni és igazságszolgálta
tót kell tudnotok magatok felett, mert különben 
bűnre bizakodtok, mint már annyiszor.

A száműzött Istent visszasírjátok, mert kellett 
sírnotok . . . S ő jön és angyalok hirdetik, hogy 
a jószándéku embereknek születik. Nem mond
ják ezek, hogy jószándéku ember csak a cseh, 
vagy a román, vagy a szlovák lehet. Nem mond
ják azt sem, hogy a betlehemi jászol csak a 
miénk, a szegény magyaroké. Nem mondják az 
angyalok, hogy békességes csak a királyi sors 
lehet, de nem mondják azt sem, hogy Isten csak 
a szegények ura. Mindnyájunknak kell Ő és ha 
még most sem akarjátok hinni, egyik világkatasz
trófa a másik után fogja k iá ltan i:

Isten kell nektek!

ÚJDONSÁGOK.
F o g o l y  m a g y a r  k e s e r g ő je .

Sötét az éj, nem gyűl csillag 
Kósza hírek hangja károg 
Kényes hajnal variak, hívlak . . .

Arra messze napny ugatra,
Tat a fehér hó tengeren 
Csobog még az élet habja?

Büszke ormán hármas bércnek 
Lágyan zengő kolampszóval 
Ki nyájai legelésznek ?

Rak e fészket gólya, fecske?
Zö'd muskátlis házuk elölt 
Ülnek-e még beszélgetve ')

Tréfagyártó víg fonóba 
Búg a rokka, perg az orsó?
Cseng-e nóta ? . .  . Milyen nóta ?

Muszka /öldün gond, bú rajtunk . . .  
Porkohi. les minden szóra . . .  
Bánatunkkal fent virasztmik . . .

Mindmi kis hír sebez, éget. . .
Ólomlábon já r az óra . . .
Mikor is ér könyúnk véget

Szabó S. Zslgmond.

— PapsZentelés. Papp Aulai munkácsi 
püspök a múlt vasárnap szentele áldozópapokká : 
Chira Sándor, Földes Elemér, Gyurkovics Endre. 
Kampó József, Rákóczy Ferenc és Szucliy László 
tanulmányvégzetl papnövendékeket. Ez a szen

telés a háború folyamán tisztekké avatott kade
tokat juttatja eszünkbe. Azokat is, ezeket a 
levitákat is a front számára avatták fel. Szo
morúan látjuk ugyanis, hogy a munkácsi egy
házmegye területe a muskofilizmus érdekében 
kifejtett lélektelen agitáció következtében valóban 
fronthoz hasonlit. Görög szert, katli, hitük miatt 
üldözött, elűzött, személyi és vagyonbiztonságuk
ban veszélyeztetett, tettleg is bántalmazott lel
készek, a gör. szert, katli. egyháztól erőszakkal 
elrabolt templomok, tulajdonok, a gör. szert, katli. 
egyházhoz ragaszkodó híveknek vagyon- és 
személybiztonságuknak veszélyeztetésével azonos 
üldözése valóban azt igazolják, hogy az egyház
megye területe front, ahol az ellenséget vallás- 
üldözésnek nevezik, ahol ha mindezek megtör
ténhetnek, ugylátszik, hogy ex-lex is van. A múlt
ban szelid és törvénytisztelőnek ismert és eré
nyeiért megbecsült és szeretet ruszin nép ugyanis 
az evangéliumi rablók, Lenin-fiuk és a inuskofi- 
lizmus érdekében minden eszközt felhasználó 
lelketlen agitátorok karmai közé jutott s ennek 
következtében tévedt meg egy része ily szomo
rúan. Csak egy kis része, mert az értelmesebb 
és a józanabb része még az üldözések közepette 
is méltó önmagához és meggyőződéssel kitart 
gör. szert katli hite mellett s nem egy község
ben - az első keresztények korára emlékeztető 
bátor hitvallö támadt a nép közölt, türelmetlenül 
várva, hogy mikor jön már az állam segítségükre 
ebben a vaílásüldözésben, avagy talán a népnek
kell majd az őt védő törvénynek érvényt sze
rezni? Hangsúlyozva azt, hogy ez az állapot az 
isteni, emberi és állami törvényekkel homlok
egyenest ellenkezik, államveszélyes és a vallás- 
szabadság s demokratizmus szégyene,

Várjuk és köve
teljük a gör. katli. egyház törvénybiztositotla jogai
nak sürgős és erélyes megvédését, biztosítását 
és a jogrend helyreállítását, ha nem akarják, 
hogy itt vallásháború legyen.

E ljegyzés. Perszina Géza eljegyezte 
Virányi Máriát.

— Uj e g y íiá z k e rü te íi  fő g o n d n o k . A du
nántúli ref. egyházkerület főgondnoki állására 
199 szavazat köztit 174-gyel Balogh Jenő volt 
igazságügy minisztert választolták meg.

Esküvő, Kovússy Albert máramarosszi- 
geti jogakadémiai tanár dec, 15-éit tartott eskü
vőiét Orosházán Berták Jolival.

--  Kinevezés. Medreézky Istvánt a tanügyi 
hatóság a helybeli reálgimnázium helyettes igaz
gatójává nevezte ki a róni. katli. egyháztanáccsal 
kötött kompromissum alapján. Ügyköréhez tartozik 
róni. katli. ügyekben és linepélyeken képviselni 
a gimnásiumot, róni katli. tanárok és tanulók 
érdekeit védelmezni és esetleges fegyelmi ügye
iknél hivatalból jelen lenni. •

— Az eszte rgom i egyházm egye új iro d a 
igazgató ja . Csernoch hercegprímás az eszler- 
gomi egyházmegye uj iiodaigazgatójavá ű r . 
Drahos Jánost nevezte ki.

M ac— C orm ick budapesti megbeszé
lései. Az Egyesült Államok nagytekintélyű sze
nátora, kiről a nemzetgyűlés hétfői gyűlésen 
Hegyeshalmy kereskedelmi miniszter is megem
lített, kedden több órán át megfigyelést folytatott 
Sigray Antal képviselővel, volt nyugatmagyaror
szági kormánybiztossal. Mac Cornick informál- 
tatta magát, hogy a trianoni szerződésnek mely 
pontjait tartja Magyarország elviselhetetleneknek. 
Hir szerint Sigray azóta már fölszólalt a nemzet
gyűlésen és kijelentette, hogy pár nap múlva egy 
nagyhatalom akcióba fog lépni a Versaillesi béke 
revíziója érdekében.

M a jo r H enrik  városunkban. A világ
hírű karikaturista néhány napra városunkba ér
kezett. A kitűnő művészre felhívjuk lapunk olva
sóinak figyelmét.

— Az uj szlovenszkói egyházkerület 
gondnoka Lukách Géza volt gömöri főispán lett.

H a rd ing  és a népszövetség (Paris, 
dec. 20). Harding végleg elhatározta, hogy sem 
versaillesi békeszerződésről, sem a népszövet
ségről nem vesz. tudomást Uj népegyesülést akar
alakítani.

— Kivégezték Soltra rendőr gyilkosát.
Mészáros Imrét, Soltra rendőr gyilkosát 18-án 
kötél általi halálra Ítélték és azóta már ki is vé
gezték.

Románia és Magyarország.~ti|iy|;3
cikket irt Párisban. A cikkben az á l l : hogy 
Magyarország más országokkal azon mesterke
dik, hogy mig Romániát keleten egy ellenfél 
tartja lekötve, addig ő hátba támadhassa.

Pécs és Baranya. A magyar miniszter
elnök egy interpellációra válaszolva Így nyilat 
kozott Jasziékról: „Amit Lovaszy és Liuderék 
csinálnak, az becstelen hazaárulás. Ezt itt le k j i  
szögeznem. Ezek az emberek csak azért szalad
tak az ellenséghez, hogy a jogtalan megszállási 
továbbra is fenntartsák és s megszállás alatt 
kisded játékaikat tovább űzhessék". Hír ya„ 
róla, hogy Baranyát jan. 18 án fogják a jug‘o. 
szlávok kiiiiiteni. Dec. 21-ikéröl jelentik, hogy a 
pécsi szocialista városi uralom összeomlott 
Linder és Lovászy kiáltványt bocsátott ki. amelv 
ben beje'enlik, hogy a szerb hatóságok részéről 
nélkülözőit támogatás hiányában a város közigaz
gatását tovább nem vállalhatják. A Linder féle 
uralom gyászos összeomlása nagy ötömet kel
tett a hetekig terror alatt élő pécsi polgárság 
körében. A vezéreket a munkásság szólította fel 
a lemondásra, Linder, Hajdú és társai el akartak 
utazni Pécsről, de a munkásság nem engedte.

--- A versaillesi béke helyett washing
toni békét akar Amerikában Harding. Kijelentette, 
hogy a népszövetség nem érdemli meg, |-,Ogy 
beszéljenek róla. Rövid időn belül Európában 
olyan helyzet alakul ki, hogy az európai államok 
Amerikához fognak közeledni azzal a kéréssel, 
hogy a civilizáció érdekében lépjen közbe. Ez az 
időpont lesz alkalmas arra, hogy Washingtonban 
uj értekezletet"- hivjon egybe valamennyi kér 
dés szabályozására. A versaillesi békét akkor a 
Washingtoni béke fogja követni.

A m erika i p r im ic ia  Lehóczon. Petrik 
István theologiai tanulmányait bevégezve Ame
rikába ment ki s Kanadában szentelték fel áldo
zópappá A múlt vasárnap volt a tengeren tul 
primiciáia, első szentmiséje, amelyet Lehóczon 
lakó szülei úgy varázsolták idehaza, hogy a 
primiciáns helyeit annak egyik testvér bátya 
mutatta be Lehóczon a Mindenhatónak az amerikai 
primiciát, ez által részesítve a boldog szülőket 
és testvéreket abban a -n ag y  örömben és ünnep
ségben, amelyről távol kelleti maradniok, a 
tengeren futnak engedve át a közvetlen örömöt 
és boldogságot.

Mennyit tö rö tt a cenzúra?  Ez. éven 
át lapunkból a cenzúra összesen 1882 sort törölt 
ki. Tekintve, hogy egy-egy szánniuk a hirdetési 
oldalon kiviil átlag 990 sorból áll, a cenzúra által 
törölt sorok annyit tesznek ki, hogy abból kél 
egész Határszéli Újság kitelnék. Ezen kiviil egy 
inár teljesen kész példányunk a megjelenés előtt 
jött betiltás miatt nem jelenhetett meg. Munká
éi (ékben — csak a szedés! munkát értve a 
törlés 3600 K-ánkba került. Csak három olyan 
lapszámunk volt, amelyben törlés nem fordult 
elő és négy olyan, amelyben a törlés 100 sornál 
több volt. A többi számokban átlag 40-50 sori 
vétetett ki a cenzúra.

(fehér, u j) eladó HARSÁNYI MIHÁLY tníi- 
aszfalostiál, Vargasor utca 22. szám alatt.
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