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AZ EX FALUM
f Ahol kétszer estitek "belevetyit" naponta)
Az én falum minden ma sem golfozni, hogy testgyakor
Régebben azonban négyen- közül sokan orca buknának
hatan jártak állandó nap alatta.
"
mám, azt a cédulát semmi gyar zsellérfalu, ahol a föld latot végezzen.)
műves nem a saját, hanem az Ezek a tizenharmadik bu- számra a vasútra, vagy hatan Ha a krympli, a tengeri meg
képpen.
— De már miért ne, Pirók uraság földjére megy aratni. zakeresztek azok, amik Vere munkát kaptak egy közeli kő van kapálva, ha a kender ki
Az én falum minden ma bélyt táplálják. Mert terem bányában, s amit igy keres van "nyőve", ha a cséplés el
koma?
— Hogy miért ne? Hát nem gyar zsellérfalu, ahol a földek ugyan egy kevés búzája né tek, azon vettek búzát maguk múlt és az "élet" meg van
őrölve, akkor jön a csendes,
tudja kegyelmed, hogy ez tit nadrágszíj jakra vannak ha hány gazdának, de bizony ab nak.
sítva, ahol a népnek nincs se ból a falum nem tudna éven A búzát maguk viszik a vá nyugodt élet a falumban.
kos szavazás?
Körülbelül olyen dolgot me földje, se munkája, ahonnan te három hónapon át sem jól rosba a malomba és bár ott Ez a csendes élet a lovas
"megpitlélik" azért hát a ke gazdáknál abból áll, hogy fu
sélt valamikor a kövér Taft hat határt is keresztül jár lakni.
A cséplésért — amit külön nyér, a tészta bizony jó fekete vart, fahordást — mit keres
elnök is, amikor elmondotta, néha a szegény ember egy
bandák végeznek — régebben belőle. (Azért hát jobb az a nek maguknak, mert annyi
hogy Kentucky államban, a napszámért.
Az én falum Mátraverebély, három százalékot adtak a ban fekete kenyér annál, amit nem terem nékik sem, hogy a
hegyek között, egy kis bánya
városkában polgármester vá amit több igazsággal lehetne dának és gyerek koromban, élesztővel meg szódával olyan termésből fussa £z adóra, a
lasztásra került a sor, de csak az Almássy család falujának mikor én is cséplőgépnél dol selyem-puhára fújnak fel a zsellér meg elmegy a hatodik
A francia köztársaság je
egyetlen jelölt volt és igy az nevezni, mert övéké volt a há goztam, nagyon bántott, hogy pék shopban.)
határba is egy kis munkáért,
lenlegi miniszterelnökét Leon
zal érvelt mindenki, hogy ilyen ború utánig a falu határa; s a munkásokat a százalékkal
Amig a férfiak a kenyér egy pengős napszámért.
Blum néven hivják. Politikai
körülmények között semmi nem azoké még ma sem, akik is becsapták. Először az ura után járnak és "az élet" (bú Az asszonynép hozzálát tipártállására nézve szocialista
Verebélyt a rongyosok gőgjé ságnak mértek száz mázsát, s za) megszerzése a gondjuk, lolni, héhelyezni, fonni-szőnni,
szükség a szavazásra.
és vallására zsidó ember, ami
Felemelte erre a beszédre a vel, a gyermekek megható ra azután adtak a munkásnak addig az asszonynép sem rin bár a kender termelés és a
•tlágosan mutatja, hogy te
maga szavát Abner Hawk, aki gaszkodással "az én falum három mázsát, vagyis nem gatja magát a 'rocking chair'- szövés kezd már kimenni a di
mérdek hibája mellett van a
felől mindenki tudta, hogy nak" szokták nevezni.
száz, hanem százhárom má ekben.
vatból. Ezt sajnálhatja, aki
francia nemzetnek jó vonása
nem járt születésekor arrafelé, Ezernyolcszáz lelket számlál zsából kapták meg, ami száz
Azt az egy-két hold földet, akarja és én például erősen
is. Nemcsak mondogatják, ha
ahol eszet osztogattak és erő Verebély, de csak valami har mázsából járt volna.
ami be van vetve tengerivel, sajnálom, mert nékem a leg
nem gyakorolja is azt az el
minckét "fogat" van a falunk
teljesen tiltakozott:
Aki nem jut be az arató- krumplival, bizony az asszo kedvesebbek azok a parasztvá
vet, hogy minden ember egy
— Én szavazást akarok! ban és az én gyerekkoromban cséplő bandába, annak erősen nyoknak kell kapálni és hát szonbői szőtt emlékek, amit
formának született és egy
Nem azért jöttem a városba csak négy gazdának volt fer igyekezni kell, hogy búzát ve mert a gólyák a szántóvető lánycimboráimtól hoztam ma
forma joga van az állam éle
hét mértföldről, hogy mégcsak tály-földje és szavazati joga, gyen magának.
házánál köztudomás szerint gammal, de megértheti, aki
tében. Nálunk is benne van
szaivazni se engedjenek.
mert a kocsis-lovas gazdák is Ma már ugy látom, a nyo nyáron szoktak megjelenni, tud számolni.
esz az alkotmányban, de azzal
Meg kellett tenni neki a szegények. Ha jól emlékszem, morúság élelmesebbé tette a bizony sok asszony súlyos te Mikor a verebélyi asszony a
a különbséggel, hogy kathotörvény által előirt szivességet egyszer kiszámítottuk gyerek falum népét, sok lett közülük herrel megy kapálni. Vagy kender "nyövésével" áztatásá
iikus vagy zsidó emberből so
és elrendelték a szavazást. koromban a jegyzőnél, hogy kőműves vagy szénbányász, s viszi a kis gyereket a hátán a val, szárításával, tilolásával,
ha sem lett elnök. De talán
héhelyezésével, fonásával, szö
Nem tartott az tovább három két egész és kétharmad hold ezek szegények messze járnak, határba.
ez is megváltozik idővel, főleg,
esett
a
határban
minden
csa
ki
gyalog,
ki
biciklin,
munká
vésével, fehérítésével elké
Mikor
a
verebélyi
asszony
óránál és akkor hozzákezdtek
Ha mi pápisták továbbra is
ládra.
ba.
Némelyik
nem
jut
haza
alaposan
kikapálja
a
maga
tiz
szült,
kiszámíthatja, ha akar
a szavazatok összeszámolásá
Ugy szaporodunk, mint eddig.
A
háború
után
kaptak
a
vi
csak
egyszer
hetenként
és
el
óráját, akkor szalad csalamá- ja, hogy a munkájával nem v*
hoz. Ment is az, mint a karika
tézek
és
az
özvegyek
elég
ol
képzelheti
mindenki,
hogy
az
dét vágni a tehénnek és olyan keresett öt fillért óránként.
Másnak kellene efelől be
csapás. Mindenki rászavazott
szélni, de mivel nem teszi, el
az egyetlen jelöltre, csak egyet csón háztelket, ami erősen alatt a hét alatt mit esznek, terheket visz belőle magával, Az asszony vagy a nagy
mondom én, hogy nagyon sok
len szavazó cédula mondta a ránk fért, mert hiszen például hogy jusson valami a család hogy a tejes kannákhoz szo lány munkája, hogy télen elDe egyebet is köszönhetek következőt:
a Laci portán négy család, a nak.
(Folytatás a 7-ík oldalon)
kott amerikai gazdasszonyok
fajta vallásfelekezet van Ame
Zagyi portán öt család, az
rikában, de számra nézve leg farmingtoni Hornyák barátom
— Abner Hawk.
Oláh vagy a Miska portán ta
több a katholikus. A metho- nak. A titkos szavazás felől
A
feltűnően
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Írásról
szóló
anekdotát,
ami
pedig
ré
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egyik
egyletünknél
(nem
Ugyancsak a háború után
sincsenek annyian, mint pá
ték:
az Almássy család a birtokot
pisták, akiknek száma manap mondom meg semmi pénzért,
Csak nem gondoltad azt, kis földesuraknak eladta s ju
ság a hycjonhat milliót meg hogy melyiknél,) nagyon kü
Abner,
hogy belőled is lehet tott belőle a falu népének is;
lönös
dolognak
voltam
tanuja
haladja.
polgármester?
legutóbb.
Azt
tapasztaltam,
már t. i. annak, akinek volt
De hogy a\!_ancia fftiniszter— Nem én! Nem gondoltam pénze és fogata, mert a zsellér
hogy
mindenki
megegyezett
a
Élnök mellett\iaradjui>k, ez a
soha. Buta vagyok éh ahhoz. ember hiába is kért vagy vett
Leon Blum csodákat csinált. régi elnök újraválasztásában, Védekezett Abner.
volna magának. Se megfizet
Más francia miniszterelnök olyan nagy volt az egyhangú
—
Hát
akkor
mi
a
csodának
ság,
mint
soha,
amikor
egyszer
ni,
se meglodozni nem tudná.
nem tudott három hónapon át
irtad a szavazó cédulára a
csak
felugrott
az
egyik
dele
Csak
az Isten tudná tán
megmaradni a piros bársony
magad nevét?
gátus
és
harsány
hangon
kiál
megmondani,
hogy miképpen
székben, mert az ellenzék ki
Amire Abner kivallotta az tud az én szegény népem há
totta:
rúgta azt alóla, de Blum, aki
igazságot:
rom holdnál kevesebb földön
től annyira féltek, valami mó
— Az alapszabály azt mond
don megteremtette a sok po ja, hogy a választás titkos le
— Mert a nevemen kivül családonként megélni.
Még akinek legalább van
litikai párt között az egyet gyen és én követelem, hogy nem tudok egyebet imi.
Egyebekben pedig, ha már egy tehénkéje, ott van mit
értést. Azt a valamit, amit mi. tartsuk be az alapszabályo
amerikai magyarok, több mint kat, mert ha hazamegyünk, szavazásról van szó, hadd adni a gyereknek és ott jut
ötven érve mintáig emlegetünk, számon vonnak majd bennün mondhassam el, hogy mostan egy kis vaj néha a belevetyi-re
Ée megcsinálni sohase tudtuk. ket azok a tagok, akik válasz ság igen különös hirt olvas esténként, de bizony hát ná
tam a lapokban. Azt irják, lunk nincs minden családnál
No, erről a Mózes vallású tottak.
hogy Kansas államban nincse tehén sem.
Hasztalan
magyarázták
ne
ffancia államférfiuról farmingA verebélyiek természetesen
toni Hornyák barátom jóvoltá ki, hogy teljes egyhangúság nek megelégedve a választás
eredményével
és
valami
vizs
mellett
nincs
szükség
titkos
az
"uraság" földjén dolgoznak,
ból eszembe jutott egy másik
gálatfélét rendeltek el. Azt akár Almássynak a kezén van
szavazásra,
a
delegátus
ur
ma
ssidó ember felől szóló anekkacson ragaszkodott jussához akarnák megállapítani, hogy a föld, akár az utána követ
dóta, amit sietve elmesélek,
és bizony meg kellett tartani a Kansas állam alapjában véve kező kisebb birtokosokén, akár
Tudnunk kell azt, hogy volt titkos szavazást. Az is teljes és igazság szerint nem Roose a bérlőén.
valamikor Marosvásárhelyen egyhangúságot adott a régi veltet választotta elnöknek.
Az "Ezeregy Éjszakák Meséi"-ben megismertük Aladdin lámpáját, amelyet csak meg
Bizony a tizenkét éves gye
egy "Egyetértés" netvü vendégkell csavarni és az engedelmes szellemek a csuda-lámpa tulajdonosának miíiHpw
rekek már eljárnak sommáz
elnöknek.
Hát
láttam
már
sok
köpe
ló, helyesebben nagykorcsma,
kívánságát teljesitik. Nekünk nincs birtokunkban Aladdin lámpája, de
Az amerikai magyarság so nyeget eső után, de ennél os ni, elmennek egyezni és apra
aminek az volt a baja, hogy
ja-nagyja
elmegy
a
sovány
tobábbat
soha.
Mi
haszna
len
sehogyse ment. Kézről-kézre rában nagyon kevés az olyan
napszámért répát meg tenge
adódott, évente háromszor cse ember, aki ne lenne tisztában ne abból a republikánus párt
rit
kapálni.
rélt gazdát, de mindenki bele a titkos szavazás lényegével, nak, ha két állam helyett hár
Télen
bandába állnak a
bukott az üzletbe addig, amig de annál több tájékozatlan van mat Ítélnének oda Landonabban az Írásban, amely néhány hét múlva lát napvilágot lapunkban.
zsellérek
s
elszegődnek aratni.
Valami Rosner Samu nevü be Magyarországon, ahol a titkos nak, amikor négy évre most Nem tudom, hogy most mi a
csületes zsidóember bérletére szavazás felől egyelőre hallani már úgyis Roosevelt az elnök?
A vádak között ott van töb fizetség, az én időmben min
nem került, aki hamarosan se akar a magas kormány,
bek
között az is, hogy egy den tizenharmadik csomó ju
így
történt
azután,
hogy
a
fellendítette a válságos helyleány
állítólag háromszor sza tott a munkáért. Ezen kivül
mezőtúri
függetlenségi
körben
getben levő üzletet.
választásra került a sor, uj vazott volna különböző nevek naponta egyszer enni adtak,
Mikor már erősen járogat- végrehajtó bizottságra . volt alatt Rooseveltre. Erről eszem néhány font szalonnát kimér
tak volna a vendégek az szükség és mivel két csoport be jut az, hogy egyszer egy tek az arató munkásnak.
Találkozik ebben as ismertetésben Gomez Vitéz magyar származású félvérrel, ta
Egyetértés helyiségbe, éppen állott egymással szemben, néger embert vittek Cleveland Nagy lányok, fiatal suhan
lálkozik Vitéz Jóskával, a forradalmi évek magyar kalandorával, aki a saját vérével
akkor Erdélyben tartották a mindegyik részére kinyomat ban Kováchy Gyula biró elé cok, — akik még nem let
irta be magyar mtét Amerika történelmébe, mikor a Loae Star State a háborút
hadgyakorlatokat és azokon ták a szavazó cédulát és min a rendőrök. A fekete azután tek a félliter pálinka lefize
Mexico ellen megkezdte.
maga Ferenc Jóska is résztvett. den tagnak két ilyen cédulát megkérdezte az áldott lelkű, tése mellett legénynek "bevéA minden idők leghíresebb ösvényét, az arannyal kivert, vérrel öntözött Santa Fe
Nem ment be ugyan Maros adtak a kezébe. Dobja a sza nemes jellemű magyar biróí: ve'\ — félrészesnek, marékve
Trail-t magyar lábak is taposták.
vásárhelyre, hanem az Ara vazó urnába a kettő közül azt,
— Mivel vagyok voltakép tőnek szegődnek és elhigyje
mindenki, hogy aki hajnali
nyos folyó partján ütöttek ré amelyiket akarja, mikor a ne pen vádolva, biró uram?
. Tanulja meg a ma minden lenézett "hufiky"-ja, hogy száz percentes barátaink tu
szére sátrat, de az nem volt vét felolvassák és szavazásra — Azzal, hogy nyolcszor sza kettőtől este hétig a sarlóval
datlanok s nem ismerik saját hazájuk történetét, ha lenéznek bennünket, mert
görnyed
a
kalász
után,
sem
messze Vásárhelytől ugy, hogy hivják.
a
pioneerék hosszú, bátor sorában magyar emberek is törtettek előre, mikor a va
vazott
különböző
álnevek
a polgármester kiadta a jel Gubódi Hajas András tanyás alatt a republikánus pártra. mivel nem dolgozik keveseb
donból ezt a hatalmas országot építették a nemzetnek.
bet,
mint
aki
17
órán
át
a
ka
szót:
gazda is megkapta a két cé- Ha ez igaz, akkor meg "Ml
Szellemet Idézünk ebben az Írásban, Vitéz József szellemét hivjuk tanúnak, hogy a
szát vágja a búzába. (És an
i
dulát
és ki akarta az egyiket büntetnem magát.
— Ha a király nem jön el
Santa
Fe romantikus, vérrel-könnyel áztatott útját a mi elődeink is megjárták.
A jámbor fekete égnek emel nak nem kell sem teniszezni,
hozzánk, akkor mit tehetünk bontani, mert össze voltak
Igyebet, elmegyünk mi hozzá azok hajtogatva, hogy megnéz te szemeit és bánatosan kiál is lenne érdekes a választás,
FIGYELMEZTESSE A BARATAIT ERRE AZ ÍRÁSRA, SZEREZZEN UJ ELŐFIZE
á táborba tisztelegni. Szedje ze a neveket és a maga párt totta:
ha az emberi furfang mulat
TŐT LAPUNKNAK S TEGYE TAMOGATASAVAL LEHETŐVÉ, HOGY FOLYTON
— Megbüntetnek? De a ku ságossá nem tenné. Ezer és
össze magát a városi tanács jára szavazzon. De elkapta ám
UJ, MINDIG ÉRDEKESEBB, MINDIG ÉRTÉKESEBB ÍRÁSOKAT KÖZÖLHESSÜNK
és holnap reggelre tiszteleg Gubódi Hajas András uram ke tyafáját, biró uram! Nekem egy módja van annak, hogy
AZ UJSAGBAJI, - FIGYELJE A LAPOT ÉS KEZDJE AZ ELEJÉN OLVASNI:
jünk előtte annak rendje és zét nagy sietve a legkedvesebb azt ígérték, hogy megjutal miként lehet kifogni a tisztelt
komája, Ajtai Pirók Márton és maznak érte.
közvéleményen és azoknak, ha
fliódja szerint.
Amire megszólalt Agyagossy oda súgta a fülébe nagy izga Míg a világ világ lesz, addig élünk, apránként sorát ejti
a választásokon mindig tör majd
Mózes czizmadia mester és vá- tottan:
— Ki ne nyissa kend, ko ténik valami huncutság. Nem
kakasházi Kakas Márton.
jsosi tanársng Wfgg bölcsen:
— Az ám bizony! Látogas
suk meg szegényt. Ne mond
ja, hogy ilyen közel voltunk
hozzá és mégcsak rá se köp
tünk.
Kiszállott a marosvásárhelyi
tanács a táborba, de nem ju
tott nyomban a király szine
elé, mert a tordaiak korábban
kelő emberek voltak és igy
előbb mentek a királyhoz.
Megadta a tisztességet a tordai
tanács is, akiket faggatott a
király:
— Hát hogy vannak Tor
dán?
Amire a tordai polgármester,
Vertán Endre nagy busán fe
lelte:
— Meglenni meglennénk, de
mi haszna, ha Tordán rossz
az egyetértés.
Szeget ütött az egyetértés
kérdése a király fejébe és mi
kor a marosvásárhelyi kül
döttség tisztelgésére került a
sor, az üdvözlő beszéd végén
megkérdezte a polgármestert:
— Majd hanyatdült a kér
désre a polgármester, de azu
tán csak megfelelt reá:
— Mióta Rosner Samu bérli,
felséges uram, azóta megle
hetős.
A francia egyetértés is meg
lehetős, mióta Leon Blum ke
zén van az üzlet vezetése.
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MAGYAR NYOMOK
A SANTA FE ÖSVÉNYÉN

Magyar nyomok a Santa Fe ösvényén
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