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(Folytatás)
— Várj csak, Tamás, nem
hagysz itt, ahelyett okosabban
teszed, ha végighallgatsz. Ügye
sebben kell csinálni, mert ha apa
észreveszi, tudod, patália lesz
belőle.
— De mi lett?
— Az lelt, hogy tegnap éjjel
pötttösan tizenegykor fölkeltél
•tz ágyadból, csendbe felöltöztél
<!s kimentél az udvarra. Ezt jól
áthallottam a falon, mert még
nem aludtam el. Egyszer aztán
elálmosodtam ős ahogy megint
kinyitottam a szememet, hirtelen
valahogy arra gondoltam, hogy
te talán még mindig nem jöttél
vissza. Megnéztem az órámat:
félkettő volt. Erre lábujjhegyen
^tmentem a szobádba: az ágya
dat üresen találtam. Én nem
tudom, Tamás, mit csináltál éj
jel a házon kivül, nekem azt ta
lán nem is szabad tudnom, de
azt már tudom, hogy három óra
lett, mire visszalopóztál. Nagyon
Megijedtem. Tamás, jó lesz, ha
fticsit óvatosabb leszel.
Tamás legyintett rá:
— Édes gyerek vagy, hugoCSkám. Hátha annyira meg vagy
ijedve, megnyugtatlak, hogy ti
zenegytől pontosan három óráig
Jlint voltanj a kertünkben. Még
azt is elárulhatom, hogy a harÉhatban feküdtem, mert ugy fájt
£ fejem, hogy nem tudtam az:
ágyban maradni.
Ilus ráhagyta s hitte, ha akarMásnap viszont pontosan
Ibéd előtt és ugyancsak a veran
dán, ezzel a kérdéssel nézett a
bátyjára:
— Doktor ur, ma megint fája feje?
A doktor «r erre már dühös
lett:
— Semmi közöd hozzá. Keve
sebbet beszélj és ne leskelődj
utánam 1
S ezúttal már ingérült volt
Halmy Tamás. Annyira, hogy
tenég ebédelni se akart. Az apja
futólag megkérdezte az asztalMái, mi van a fiúval, az édes
anyja Ilusra nézett és igy a kis
lány mentette ki:
— Rosszul érzi magát, kicsit
ledült a verandán.
Az öreg az égető gazdasági
munkával volt elfoglalva s igy
nem nagyon törődött "ele, mi
Itlte a fiát. Talán meg se je
gyezte magának, mert éppen a
Étéresgazda jelentkezett nála. Sőt
őz öreg Halmy valószínűen azt
se tudta még, hogy két nap óta
a faluban van már a vendégkisAsszony és ha hallott volna is
tola, nem hiszem, hogy érdekel
te volna. Halmy bácsit egy dolog
érdekelte mindössze: a gazda
lági napló bevétel rovata.
Tamás tehát a pamlagon he
vert, a tágas, üvegfalu verandá
tkan. Hanyatdült, két kezét a
leje alá dugta és értelmetlenül
fcezett föl a mennyezetre. A vef&nda nyugati oldalán már le
voltak eresztve a vászonfüggöjivök, az asztalon egész kazal ré
gi képesujság volt szétszórva, a
•kiskertbe nyiló ajtó fölött pedig
ket kezdetleges szines rajz rikitott. Tamás egy darabig eleszmélődött a két derűs képen, az
Hőiknek cime Május volt, a máfáké Búcsúzó Darvak. Nem csi
lláit semmit, csak nézte őket
mozdulatlanul, közömbösen, mint
fzokta az ember, ha olyan una
lom veszi elő, hogy nem tudja
mihez fogjon, vagy ha nagy el
határozások előtt áll és nem tud,|a, hogy vágjon bele. Közbe
Hyugatnak kezdett siklani a nap,
jt fák árnyékot próbáltak eresz
leni s kelet felé, a tarjáni erdő'jpelc, üditő enyhekékben pompáÍBOtt az ég boltivü kárpitja. Kint
gubbasztó csend fülelt, a szérűs
kertek alatt még egyre búgtak a
Malmyék cséplőmasinái, később
4ggy bricska zörgött el az uccán,
<ialószinü, hogy a tavarnai görögkatolikus pap hajtatott hazafelé

^-Í. .

az újhelyi hetivásárról, mert
ilyen komiszul csak az ő bricskája csörömpölt az egész járás
ban, később elnyújtott, álmos
kakas-szó hallatszott igen meszsziről, alighanem a Pikor Zsuska
udvarából, lehetett már öt óra
is és Halmy Tamás még mindig
ugy feküdt hanyatt, olyan elnyúl
va és tehetetlenül, mint a szél
ütött ember, aki kezét-lábát moz
dítani nem tudja.
S Halmy Tamás egyszerre
csak arra lett figyelmes, hogy va
laki óvatosan rányit az ebédlő
felől s lábujjhegyen odaáll a feje
mellé:

te még a leányt. Tegnap délelőtt
mutatta be neki Halmy Tamás,
Csopak előzékeny próbált lenni
ennél az első találkozásnál, de az
erőlködésével csak annyit ért
el, hogy szokása szerint ügyetlen
maradt és amikor végül is ész
revette, hogy a kisasszony egyre
jobb kedvvel mosolyog rajta, cél
szerűnek gondolta, ha elrendeli
a visszavonulást. Azóta egyszer
látta még a leányt a tegnapi va
csoránál, ahol Tamás is megje
lent, mert ha elmaradt a fiu, Cso
pak alig mert mutatkozni.
Félt a leánytól, mert sejtelme
nem volt, mit kezdjen vele, egy
általán elgondolni is képtelen
— Mi van veled, Tamás?
volt, mihez fogna, ha egyszer vé
A huga volt. Tamás ránézett
letlenül negyedórára négyszem
és elfordult.
közt maradna a leánnyel?
— Beteg vagy?
— Nem, fáradt vagyok.
Rémülettel gondolt egy ilyen
— Elkészítsem az uzsonnát?
eshetőségre az öreg, hisz ügye
— Köszönöm; nem kérek sem fogyott, göthös legény volt és
mit.
boldog, ha nem zaklatták. Egy
— De vacsorázni csak fogsz? ilyen esetleges találkozó ellen
— Fogok, de nem itthon. Va legcélszerűbb oltalomnak találta
csorára a kastélyba hívtak meg. tehát, ha egyfolytában iszogat,
Ilus erre visszament, szótlanul ügyelve, hogy el ne ázzon, de
és rosszkedvűen, mert haragudni minden pillanatban készen rá,
kezdett már a kastélyra.
hogy a részeget szimulálhassa,
A kastély vitte el a Halmy Ta ha egy óvatlan másodpercben —
más kedvét is. Egész délután tegyük föl, — minden bevezetés
ezen törte az eszét, de csak nem nélkül melléje ülne a kisasszony.
tudott kiokoskodni semmit. Sej Ha egy ilyen jelenetre gondolt
tette, hogy előbb-utóbb mégis Csopak József, égnek állt a haja.
csak ki kell rukkolni az apja Pedig alaptalan volt minden rém
előtt és jobb, ha nem később. üldözve, mert kéznél volt Hal
Tudta, hogy nagy kavarodás lesz my Tamás, Tamástól pedig nem
tőle a házban, de most már kez tágított a kisasszony és Csopak
dett semmivel nem törődni.
rövidesen megállapíthatta, hogy
Megnézte az óráját: félhat volt. ezek ugyancsak összebarátkoztak.
Még ráért az indulással.
Mindazonáltal élt a szükséges
A jegenyék átvetették már ár elővigyázattal és Marcit hússzor
nyékukat az országúton, külön is maga elé citálta, hogy merre
ben hallgatás ült köröskörül: az tartózkodik a kisasszony?
udvaron, a ház mögött, a kugliS különösen helye volt az ér^
zónái, a falu felett, a dombon,
deklődésnek ma délután, mikor
az Omode kertjében, a kastély
Halmy Tamás elsőizben maradt
terraszán, mindenütt, mindenütt.
odahaza és nem sok remény le
A terraszon egyébként Csopak
hetett rá, hogy vacsoraidő előtt
József üldögélt ebben az idő
felnézzen. De Marci ismét csak
pontban. A piros ernyő alatt he
megnyugtató kijelentést tett.
nyélt a nádfonatú székben és vá
Hat óra volt ekkor és Csopak
lasztékos öltönyben, az Omode
újra töltött a pohárba, felhaj
kamaráséban tudniillik, mert a
totta és cuppantott hozzá, mint
zsaketthez hering volt az öreg,
a nagyon elégedett emberek. S
de azért két nap óta ugy érezte
mért ne lett volna megelégedve?
Csopak József, hogy őt igazság
Ur volt, szabadságon volt s a
szerint urnák teremtette a jó
szabadságból még tizenkét napja
Isten, csak rossz foglalkozást
szabad.
jelölt ki a részére. A lábát ke
Arra aztán, hogy milyen körül
resztbehányta egymáson, unottmények között cseppent a szokat
nyeglén, a feje búbjára bur ka
lan előkelőségbe, arra igazán
lap volt felhaj litva, mert az
nem gondolt Csopak egyetlen
Omode garderobjából ez a tíz
egyszer se komolyan.
esztendős divatú hányi-veti ka
Hogy beszélnek-e róla a kör
rima kapta meg legjobban a boj
nyéken és hogy mulatnak-e raj
tárt, közbe szólóban kvaterká
ta: ez a probléma egyáltalán nem
zott és mellékesen egy uj aláírá
izgatta. Szimplavágásu volt a
son veszkődött. Vagyis, hogy az
bojtár, azonban pompás filozó
aláírásban megállapodott tegnap
fus. A dolgokat ugy vette, amint
óta és ezidőszerint már csak egy
voltak, de nem feszegette őket.
jóképű aláhúzás hiányzott volna.
Jól kosztolt, jó étvágya volt, do
De most hirtelen nem várt öt
hánya is volt: ez az egész.
lete támadt és örömében majd
Közbe — a maga szórakozá
nem elkiáltotta magát. Azonnal
sára — fölvett egy uj gesztust és
kipróbálta ceruzával is, tintával
kitalált egy uj aláírást, a lánnyal
is: brilliánsnak találta. Passzolt,
pedig nem gondolt.
veszettül passzolt! A keresztnév
Eddig annyit haHött míndösz*
"f" betűje után ugyanis villám
sze, hogy a kisasszony a kastély
szerű kacskaringót kanyarított,
északi szárnyában alszik, de azt
aztán gyors ivben kört lendített
is csak véletlenül hallotta meg.
ki a Csopak alá és ugyanabban
Tizenkét' nap múlva visszajön
a pillanatban áthúzta az egészet,
Omode, akkor őt kilakoltatják,
ugy, hogy egy betűt nem lehetett
a kisasszonnyal pedig csináljon
többé kisilabizálni. A remekmű
Halmy Tamás amit akar... De
annyira tetszett Csopaknak, hogy
hol van még az az idő? Ki gon
halkan felkuncogott és jókedvé
dol ma rá, hogy mi lesz tizenkét
ben az asztalra csapott egyet:
nap múlva? Marci jelentése egye
— Az Isten se tudja elolvasni!
lőre ugy szólt, hogy Klári kis
El volt ragadtatva a talentu
asszonyt a fenyves felé látta el
mától és ivott rá kétszer egymás
menőben s ez elég volt' Csppak
után. Később csengetett. Marci
Jóskának.
huszár összebokázott előtte.
Klári kisasszony csákugyan a
— Huszár, hol a kisasszony?
fenyvesben ült, azon a helyen,
.— A fenyves felé láttam el
hol egy kőasztal szélén patkóalamenni, nagyságos ur, — liléit
ku támlásszék futott körbe, kö
Marci.
zel a kert északi oldalához és
— Csak ezt akartam. Abtreten!
mindjárt a faluba vezető sétautCsopak ezt a kérdést minden
nál, honnan, ha kicsit kihajolt az
órában föladta egyszer Marcinak.
ember, tisztán láthatta a kastély
Nem mintha féltékeny lett volna
elejét a terrasszal, a terraszon a
a kisasszonyra, hanem hogy meg
merengő Csopakot, a fenyvesbe
nyugtassa saját magát. Két nap
ellenben senkise láthatott be.
óta aludtak már közös tető alatt
és Csopak úgyszólván alig ismer
(Folytatjuk.)

Néhány héttel ezelőtt az olasz
diktátor pöffeszkedve jelentette
kí, hogy Abyssziniát rá kell kény
szeriteni a "civilizációra" és hogy
erre vállalkozik — ha szükséges
— az olasz nemzet és különösen
az olasz diktátor.
A
nemzetet
természetesen
megkérdezni nem fogják, a diktá
tor természetesen tudja, hogy
neki nem kell ezúttal a frontra
menni és meghalni, könnyű tehát
elhatározni, hogy az afrikai fe
kete királyságot megcivilizálja
Mussolini hadserege.
Talán egy kis civilizációra rá
is szorulnak.
Hiszen Abysszinia lakosai ma
is ugy élnek, mint a fehérek öt
száz vagy ezer év előtt éltek,
gyárakban ma sem görnyednek
és sztrájkolniuk soha nem kell
a kenyérért.
Afrikában csupán az a nefffeet
bir némi önállósággal, a többit
a "civilizáló" fehérek felosztották
maguk közt.
És sokat beszélhetnének pél
dául a belga Congo őslakói arról
a boldogságról, amit a fehér ci
vilizáció hozott a számukra. A
belga Congoban tudniillik évti
zedeken át az volt szokásban,
hogy amelyik fekete gyarmatlakó
az adót be nem szolgáltatta —
amiből a vén Leopold király fia
tal szeretőit tartotta, — annak
mondjuk az egyik karját lenyiszszantották.
A francia gyarmatokon hason
lóan nagy a boldogság, az angol
gyarmatokon a képmutató angol
szász a bennszülöttek karját nem
szokta levágni, de megtalálja az
utat, hogy rajtuk a va*»Uátus
adóját behajtsa.
A volt német gyarmatokon a
bennszülöttek szintén a fehér ci
vilizációt koldulják.
Abysszinia eddig mentes volt
ezektől az "áldásoktól", mert
Menelik császár az olasz hadse
reget olyan alaposan megverte,
hogy azután békén hagyták a fe
hérek.
Mussolini azonban diktátor és
diktátoroknak hóditás kell, kü
lönben elkopnak.
Elhatározta hát, hogy meg
fogja a fekete királyságot ro
hanni és gyarmatot szerez a nem
valami gazdag Olaszországnak.
A gyarmatszerzésnek mindig
ugyanaz volt a formája.
Egy "vadak" által lakott or
szágba betolakodott egy csomó
fehér ember, lehetőleg hittérítő,
akik addig szemtelenkedtek, a
míg közülük egyet-kettőt meg
öltek.
Epre a fehér hatalmak büntető
expediciókat vezettek és az
expedíciók rendesen bent marad
tak a meghódított és megbünte
tett országban.
Az utolsó két évtizedben nincs
felosztani való gyarmat és fino
mabbak, illetve képmutatóbbak
lettek a fehérek.
Anglia kiadta a jelszót, hogy
"a fehér ember terhét" veszik
fel a fehér hatalmak, mikor egyegy szines nemzet területét el
rabolva, ott megkezdik a "kor
mányzást". Amire ráfizetni, cso
dálatosképpen, soha nem szok
tak.
A fehér ember terhét tehát
Mussolini is fel fogja venni, mi
helyt elmúlik Afrikában az esős
időszak és az olasz diktátor a
pofátlanság legnagyobb hangján
azt állítja, hogy a "civilizációt"
viszi a tankekkel, ágyukkal, re
pülőkkel és géppuskákkal a feke
ték országába.
Most aztán egy kedves kis
hirt olvastunk róla, hogy miben
csúcsosodik ki igazán és főkép
pen az a latin civilizáció, amit
Abyssziniába készülnek bevinni.
"Száz lángszórót vittek Afri
kába az olasz csapatok a mult
héten, a legújabb modelből.
A lángszóró szakasz olyan fel
szereléssel van ellátva, amely
egy csőből ötven-hatvan láb
nyira veti az állandó lángot,
éppen ugy, ahogy a vizet lö
vik ki a tűzoltók a gummicsőből."
Hát EZ kérem a civilizáció,
aminek a nyomán és aminek a
nevében a fehérek Abyssziniába
mennek.

MÉRT NE TEHETNÉ EZT A KORMÍNY ?

Ha ezt a hunok hadjáratának
a kapcsán, vagy Ghengis khan
hadjáratának a kapcsán olvas
nánk, megborzadnánk a "barbár"
időktől, amely élő és égő láng
gal tör az ellenfélre. Most azon
ban tudomásul kell vennünk a
Mussolini beszédéből, hogy a
lángoszlopok ki vannak nevezve
civilizációnak.
És annyira el vagyunk fajulva,
hogy az arcok nem is pirulnak,
mikor ezt a hirt olvassák, sőt
bizonyára Mussolini sem pirult
el, mikor a civilizációt igérte
az "elmaradt" országnak, amit
lángoszlopokkal küld be hozzá
juk.

JÓBARÍTAINK
Hearst és az a fascista cso
port, amelynek az élén Dias
kongresszman áll, csak három és
fél millió "foreignert" akar de
portáltatni az országból.
Élénken sajnálják, hogy ennél
több emberre nem tudnak gon
dolni, de azon aggódnak, hogy
ez is nagy összeget igényel.
Alább azonban nem adják.
És folyik az agitáció minden
Hearst és hasonszőrű újságban,
hogy a negyedfél millió idegent
mielőbb toloncolják ki e hazából.
E nemes program érdekében
Hearst erősen udvarol a légió
nak és minden létező fascista
csoportnak és a patrioteerek nagy
gárdája hajlik is a jó szóra.
Ennek a Hearstnek az általá
nos programjához ajánlotta fel
a barátságát, a segítségét, a szol
gálatait Nagy Dezső detroiti ka
tolikus magyar pap, aki hónapok
óta udvarol magyar újságjában
közölt angol cikkeiben ezeknek
az elemeknek és aki nem szégyenlette egy másik magyar pap
társaságában Michigan törvény
hozása elé elmenni, hogy a ki
sebbségek ellen ajánlott drákói
törvényjavaslatot pártolja. Sze
rencsére a született amerikaiak
józanabbak maradtak és a hír
hedt Duncan törvény méregfo
gait kivették.
De a Hearst által vezetett ide
genellenes fascista agitáció to
vább folyik és Nagy Dezső lel
kesen tapsol és szövetségesül
ajánlkozik ehhez a programhoz.
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A nagytőke mindenáron kormány-funkciókat akar gyakorol
ni ebben az országban, ahogy
azt az utolsó ötven évben tehette.
Nem akar lemondani arról a
jogáról, hogy a nép sorsát in
tézze, még akkor sem, ha időn
ként és pillanatnyilag a nép szájaize szerint kénytelen a kor
mányzásra.
Az uj deal uj felfogásokat ho
zott magával és ha azt egyelőre
a Supreme Court el is buktatta,
vannak dolgok, amiket többé a
nép fejéből kiirtani nem tudnak.
Roosevelt szociális javaslatai
valamivel több biztonságot Ígér
tek a nincstelen embernek és
ezekkel a javaslatokkal nem mer
egészen szembeszállni a nagy
tőke.
Amig tehát egyik kezével
igyekszik a kormányt és az el
nököt leszúrni, a másik kezével
odanyújt, egy morzsát abból a
kis darab kenyérből, amit az el
nök igér a nemzetnek.
A U. S. Steel Co. (az acéltrust) a mult héten állítólag
négyszáz millió dollár ára biz
tosítást kötött egy csomó biz
tosító társasággal, mert biztosí
tási kötvényt vesz a' trust szol-

gálatában álló mindén embernek.
Valószinü ugyan, hogy ez a
biztosítás nagyon kevés lesz,
valószinü az is, hogy a biztosí
tási dijak terhének nagy részét
a munkás fogja majd viselni, de
mégis megvalósítanak egy mor
zsát abból, amit az elnök igért
a munkásnak.
Hogy eddig eríé mért nem
gondoltak, azt nem mondják.
Azt azonban tudjuk, hogy'
MOST mért gondoltak a do-„
logra.
Csak azt nem értjük, hogy
mért nem bizzák hát a biztosítás
dolgát igenis a kormányra, hogy
mért nem teszik azt lehetővé
általánosan, minden munkás ré
szére.
Csak egy felelet van rá, hogy
az uralkodó tőkés osztály to
vábbra is teljes mértékben kon*
trolálni akarja ezt az országot és
inkább ők is engedményeket tesz
nek, csakhogy a teljes kontrolt
megtartsák a kezükben.
A munkásságnak rajta kell
lenni, hogy ilyen morzsákért ne
adja el az örökségét és ne nyu
godjék most már, amig a szociá
lis javaslatokba foglalt Ígérete
ket meg nem kapja az országtól.

EGYENESEN BESZÉL AZ ELNÖK

"WÜ2 '

A reakciós sajtó könnyen uszít gával és kritizálta a Supreme
hat az elnök ellen, mert Roose Court-ot.
velt megszokta és gyakorolja az
És az a reakciós sajtó, amely
egyenes beszédet.
itt két éve a sajtószabadságról
S mert a nagytőke sajtója a üvöltött, most szentségtörésnek
Supreme Court biráit valósággal tekinti, hogy az elnök élt a szó
szentekké avatta, azokról külö lásszabadság teljes jogával.
nösen bajos politikusnak egye
Amerikai polgároknak jé léi*
nesen beszélni. "
megérteni, hogy a Supreme
Roosevelt azonban megtette. Court határozata döntő minden
Azt mondta, hogy mikor a. tekintetben és annak engedel
munkások ellen kellett tiltó pa meskedni tartozik az ország minrancsot kiadni, akkor a Supreme den hatósága és minden polgára.
Court ugy találta, hogy a szén
De semmi nem korlátolhatja as
bányászat államközi kereskede amerikai polgárt, hogy a bíró
lem és a szövetségi bírónak joga ság döntését szabadon kritizálja,
van a tiltó parancsot kiadni.
vagy hogy az alkotmányt módo
Most azonban "A CIPŐ A sítsák, amely aztán a bíró urak
MÁSIK LÁBON VAN", mond-' kezéből kiveszi a nemzet sorsát.
ta szószerint az elnök, most te legalább abban a kérdésben, a
hát a biró urak ugy találják, minek az érdekében az alkot
Jiogy a bányászat NEM állam mányt változtatták.
közi kereskedelem, amihez tehát
Ez a "cipő a másik lábon vaa*
igy nincs köze a szövetségnek.
kijelentés állítólag ráment a bi
Semmi jelét nem adta az el ró urak veséjére, akik megfeled
nök annak, hogy szembe akarna keztek róla, hogy régebben a
szállni a bírósággal, amit józan szénbányászatról másként be
ésszel nem is tehetne, ellenben széltek és saját magukat cáfol
élt az amerikai polgár szabadsá- ták meg a mostani döntéssel.
*

LELKÉSZ URAK
FIGYELMÉBE
értesítjük a protestáns lelkész urakat, hogy több
oldalról jött kívánságra angol-magyar nyelven egy
házi bizonyítványokat nyomattunk s azokból bár
mily mennyiségben a rendelés vétele után azonnal
szállíthatunk.
Minthogy néhány bizonyítvány rendelésénél kis
összegről van szó, kérjük, hogy a bizonyítványok
árát szíveskedjenek a rendeléssel együtt beküldeni.
A következő bizonyítványok kaphatók ai alább
megjegyzett ^rakon:

Esketési bizonyítványok —

$5

fi

10c

Halotti bizonyítványok
Keresztlevelek

7c

Konfirmáció* bizonyítványok

6<

•A

7c

Szives megrendeléseket erre a címre tessék küldeni
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