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f Zdill Andrásnét 
felmentették. 

A férje meggyilkolásával megvá-
dolt magyar asszonyt az esküd
lek határozata alapján a bíró fel-
\ mentette a vádi alól. 

A MUNKAVISZONYOK 

Ni' 
1 

Olyasóink bizonyára emlékez
nek arra a gyászos végíi családi 
drámára, a melynek hőse Zdill 
Andrásné volt, a ki néhány hó
nap előtt a férjét önvédelemből 
meglőtte. 

Annak idején részletesen beszá
moltunk a tragédiáról és megir 
tuk azt is, hogy Zdill András ne-
Hány hétig feküdt a Szent Erzsé-
tiet kórházban, a hol azonban a 
leggondosabb ápolás dacára i-1 

belehalt a gplyó okoata sérülésé
be. ' 

Kedvén kezdte meg ennek at 
ügynek a tárgyalását az Anderson 

r biróhoz beosztott ésküdtszék. Az 
első napot a vádlott Zdill 

, né. kihallgatása kötötte lé? Zdill-
1 né tolmács segélyével mondotta' 

el az egész tragédia történetét é? 
ártatlanságát hangsúlyozva !jc-

^ntetfe ki. hogy kizárólag önv-
elemből lőttjpmeg a férjét, a 1 i 

ő reá jraarffffört fogott. 
A in egyei ügyész nem gyilkos* 

sággal, hanem emberöléssel vá
dolta, és igy a biró ezen a cimen 
vonta felelősségre a vádlottat, a 
kinek Friedman József, a kitűnő 
magyar ügyvéd volt a védője. 
Friedman ügyvéd az igazoló ér
vek és döntő tények egész cso
portját hozta össze annak igazo
lására, hogy az asszony kénytelen 
volt a fegyvert az ura kezéből ki
csavarni és védekezni vele, meri 

v^llenesetben egész biztosan Zdill-
•? lőtte volna le az nra. 

"***• Anderson biró a vádés vétlelem-
meghallgatása után feltette a kór 
|(ést az esküdteknek, a kiknek 
Éiegmagyará7Tta, hogy miről van 
szó és teljes lelkiismereti sza
badságot biztosítva nekik az Ítélet 
meghozatalában, arra kérte őket. 
hogy az Ítélet meghozatalánál 
csakis a meggyőződésükre hall
gassanak. 

Szerdán déli 12 óra< «lőtt 
mentek ki az esküdtek a szobájuk
ba és 10 perccel 12 óra után tér
tek vissza. Az esküdtek főnöke 
írásban adta át a verdiktet An
derson bírónak, a ki felolvasta 
azt. Az esküdjek esrvhancrulasr 
nsrv döntöttek. hogy-Zdillné nem 
bűnös, igy tehát azonnal szabad
lábra helyezték. 

Munkatársunk.1 beszélt Zdülné-
vel az ítélet kihirdetése után és 
több kérdést intézett hozzá. ^ 
szabadságát visszanyert asszony, 
aki hangos zokogásban tört ki a 
fölmentő ítélet hallatára, kijelen
tette, hogy a Zdill-féle házasság
ból származó két gyermek gon 
dozását magára vállalja. azonban 
a Zdill első házasságából szármaró 
két gyermeket nem gondozhat in 
n legiobb akarata mellett sem, 
mert őt nagyon beteggé tette a 
börtön és neki okvetlen pihenésre 
van szüksége. : • 

A kik a tárgyalás fültatmi vol
tak. egyhangúlag annak a meg
győződésüknek adtak kifejezést, 
bogy Friedman József ügyvéd 
mesteri módon végezte munkáját, 
ámelylyel esak frzt igazolta, hogv 
A tudásnak még a legnehezebb 
esetekben is megérdemelt siker", 
vtn. : 

Ismét javult a helyzet. — A mun
káshiány egyre nagyobb lesz 

A bét fblyamán ismét örvende
tes javulás tapasztalható a gyárak 
üzemében. Mintán a nagy tele
pek most. már elegendő mennyi
ségű szenet és más nyers anyago
kat kapnak, az üzemet felfokoz
ták, ugy, hogy a völgy leghatal
masabb telepe, a YoungstowH 
Sheet and Tube Company mái* 
teljes erejű üzemet jelent. A. 
többi nagy telepek sincsenek hát
ra a munkával. A legkisebb üzem 
jelenleg a Mahoning völgyében a 
leljes 75 százaléka. A gyárosok 
jelentése szerint összes embereik, 
akik nem mentek haza vagy más 
városba, visszatértek a munkába 
és hogy bizony naj$" szükség 
Volna munkás kezekre. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

gazs 
A LEGÉRDEKESEBB LEVÉL, AMELY SOK MINDENRŐL BESZÁMOL, A MIT 

EDDIÖ NEM TUDTUNK 

Egy közismert magyar tizlct-1 dig. Tin egyi hiprjjadt, okos tő- j Nem a. tudás volt a fontos, hanem 
meg hallgatta Ivolna ezeket a nép- a meggyőződés és hogy az illető ember a napokban levelet kapott 

Budapestről 1920 május hó 4-ről 
datálva. 

A levelfet égy tekintélyes bu
dapesti üzletemeber barátja irta 

\ifm-

t  Vasárnap tartotta a Verhovav 
Segélyegylet rendes havi gviiié 
sét, amelynek egyik főtárgya a 
delegátus konvenció jelentése lett 
volna. Azonban a nagy vihar 
miatt esak igen csekély számrtial 
ielentek a tagok a gyiilévr. 
és igy a íwitfkivdl fontos jelent's 
megtételét a jövő gyűlésre halasT 
tották. A tfÉctikár márVmöst ké
ri a tagokat,híj^y a Jfrvő gv".. 
lésre teljes sjj|i|&l>an j^lenjenek 
meg, mert a delegátusi jblenté«orr 
kivid ezen a gyfilésen t*rjesz*il: 
elő a félévi szátna^St^if 

NAGYBIZOTTSÁGt ̂ GYÜLÉ8 

Tudatjuk a Nagybbíbttsá# ösz-
szes tagjaival, hogy e hó 19-én, 
azaz most szombat este 8 órai kez
dettel fontos gyűlést tartunk a 
K o s s u t h  K ö r b e n . r  

A gyűlés- tárgy áff Képezi juliu3 
4-ikének megünneplése és az egy 
házak és egyletek által közösen j lás parancsnoksága volt. 
rendezett piknik ügyének végleges Nagyon sokszor voltam halálos 
elintézése. Miután a szóbanfor- veszélyben, amibe egész ártatla-
ofó ügyek halasztást nem szenved mii kerültem, de egy kis ,ijedtsó 
hetnek, azért kérjük, hogy a ta- gen kivül más nem történt velem. 

Voltam az ^gész orosz fronton, a 
Kárpátokban, Erdélyben, Roma 
niában, az olasz fronton s voltam 
Albániában és a szerb fronton. 

Legrosszabbul jártam az /albán 
fronton. Itt kaptam egy tropi
kus. maláriát és vérhast. 65 fo
kos melegben kellett lovagolni 400 
kilo.métert nekem, aki kiskorom
ban. á hintalóról is leestem s az
óta ̂ sem ültem lovon. 

A. malária, mit 1916-ban szerez
tem, még mai nap is gyötör. Bá»* 
már. nem olyan intenziven, de hó-
naponkint egyszer legalább fel
üti a fejét, ' J 

Amit te évekkel ezelőtt tettét 
meg, hogy re'ngeteget tanultál, h/A 
én az utóbbi két év alatt tetterő 

volna engem aiztosan az a félre
vezetett, fanatizált tömeg. Hét 
inkább csak nevettem magamban. 
Es láttam és hallottam, hogy mek 
kora gazemberek vezetik íélre a 

ámitókat (algik később annyit 
loptak a gaz<%goktól, hogy már 
azt sem tudták,'hogy mi az övék), 
közbekiáltotta^ volna, egy fpáii 

és pedig 16 nagy oldalon, sürün íszor, hogy haz|dik, de agyon vert 
teleirva. A személyes vonatkozá- volna engem aii 
sokat elhagyva leközöljük a le
vél érdekesebb részleteit, a melyek 
bői sok olyan dolgot tudunk meg, 
a mi még ismeretlen volt előt
tünk. •• 

Beszélő igazságok vannak a le
vélben, a mely többek között a kö 
vetkezőket ihondja: 

"Te- jól emlékszel, hogy 1014 
augusztus elején tört ki a nagy 
világháború.' Énnekem a plakát 
szerint elsőnek kellett bevonul
nom (21—24 éves korosztályúak) 
s vittek le a szerb haretérre. Ott 
.voltam Sabác bevételénél, ahol 
három heti csatázás után három 
sebesülésemmel (egy golyó a 
gyomromon ment keresztül, egy 
prolvó a lapockámba fúródott, még 
máig is benne van, s megvakul
tam a* jobb szememre egygrápát-
légnyomástól.) 

Sebesüléseimiáe) két • hónapig 
feküdtem egy horvátországi kór
házban, mig hazakerültem Pestre. 
Pesten bementem az Ország-Vi
lág szerkesztőségébe, ahol megkér 
tem a szerkesztőt, hogy küldjön 
ki a hadsereg (magyar-osztrák) 
sajtóhadiszállásra mint a lap ha
difényképészét, Ez sikerült is és 
én * 1914. íTécembírrétidn Síár Zsol
nán voltam, ahol a sajtóhadiszál 

politikailag megbízható volt. — 
Xagy műszaki gyáraknak a ve
zetőjükké egyszerű lakatosokat 
vagy asztalosokat tettek meg. 

Aztán, ha egyszer egy ilyen 
"proli" vezetőszerepet kapott, 
akkor parancsolt, nem dolgozott, 
de parancsolt, de ugy, hogy már 

a többi elvtárs (pl. a kivel együtt 
hordta a piszkot a talicskában) mégris 

pesti munkásnépet és ezek hagv- j megsokalta a garázdálkodást és 
ták is ma^ukaf, lepofozta az "elvtársat" a vezető 

Mit mon djaí neked 

gok lehetőleg teljes számban je
lenjenek meg a gyűlésen. 

, Tisztelettel 
A tisztikar. 

MIT ée egy pAn csizma—élel
miszerben 

• /A .mostani valutáris viszonyo
kat jellemző kis hirt olvasunk a 
Kőszegen megjelenő Giinser Zei
tung cimü politikai hetilapban. A 
vasmegyei alispán nagyobb meny 
nyiségü csizmát szerzett, a me
lyet a hatóság csakis élelmiszerek 
ellenében ad el a lakosságnak. 
Egy pár csizmának hivatalosan 
megállapított ára 450 kilogram 
burgonya, vagy 300 kilogram ár
pa, vagy ugyanannyi morzsolt 
tengeri, de elfogadnak érte 120 
kilogram zöldbabot, vagy 10 ki
logram zsirt, sőt,ha a csizmára 
vágyónak mindez nem volna, 400 
liter tejet is. 

AGYONVERTE A TlAT 

meg. 
Mikor tüzér lettem, egy napon 

kiütött a forradalom. Az első, de 
ronda. A katonák a ^frontokon 
letették a fegyvert, s jöttek ugy 
haza, ahogy tudtak. A horvát 

Ba*>a Gábor községi csősz volt a határon mindenüket elvették a 
pestmegyei Túra községben. Evek 
óta rossz viszonyban élt mostan? 
harmadik feleségével és az asz-
szony tavaly nyáron el akarta 
hagyni. A fé'/ sokáig kérlelte, 
de Basáné csak ilyan feltétellel 

SOK 
t,,'. 

f?" 

NYELVEN BESZÉLNEK 
MEW YORKBAN 

A bevándorlási hivatal egyik 
iőtiszt viselője megállapította, 
nogy New York utcáin a külön? 
böző bevándorlottak 32 különféle 
nyelven beszélnek. Egy másik 
megállapítása szerint pedig New 
Yorkban olyan 1,700,000 egyén 

Ülj aki állandóan idegen nyelven 
lueszéi. Í -

katonáknak, még a kenyérzsákju
kat is. Aztán egy pár napig nagy 
felfordulásokat éltünk át.' 

Gróf Károlyi lett a köztársaság 
elnöke, s őt körülfogta (vagy in
kább vezette) egy pár zsidógye-

akart az urával kibékülni, ha Ba- j úgynevezett nemzetközi szo-
sának első házasságából való 24 J cialista s íratott alá olyan rette 
éves fia elmegy a háztól. Basa netes békét Szalonikiben (Szer-
Gábor, hogy megszabaduljon a bja)^ hogy gyalázat.. November
fiától, mult év augusztus iíl-en, ^('}j márciusig mindenki szocialista 
eijel, a mikor a fiu az udvaron VOl|f Magyarországon és orditot-
aludt, egy kőtöiró kalapácscsal j hogy a királyság nem jön 
nddig ütötte fiának fejét, aniig az J többet vissza és hogy le a kom-

Imeghalt. A pestvidéki törvény- munistákkal, .inert azok gazembe-
szék most felelősségfe v^anta Ba-1 reij 
sa Gábort, 

Mfy mi
csoda népünnepélyt vagy helye'-' 
sebben "proli 'jj ünnepélyt rendem 
tek Pesten a kommunisták. Hogy 
fogalmad legyen, hát megirom. 
hogy tizenhat millió koronába ke
rültek a diszitések, a miket az ut
cákon látott az ember. Vörös 
volt Pest! 

Azt orditotpik a prolik, hogy 
"Minden a mienk !"' De övék is 
volt minden. * Ne hidd, hogy túl
zok, de egy verklis volt Miskolc 
'' várparancsnoka,'' Böhm elek
trotechnikus liadseregfőparancs 
nok" lett, egy bádogos vezette az 
összes bankok ügyeit, egy több
szörös rovottmultu betörő volt a 
rendőrség parancsnoka. A gaz
dagok 182 napig remegtek, hogy 
még az utcára sem mertek lemen
ni. Tlust, zsirt és más élelmiszert 
csak a proletár kapott és ehetett. 
A gazdag, a fcurzsuj, az éhen dö
gölhetett. áiu'g.városokkal, bau-
károkkftf és Wrmrokkal utcákat 
söpörtettek és alig adtak nekik 
enni. 

Általában Budapesten a lég
több ember l.'J2 napig tököt evett. 
A vendéglök elé már 10 órakor 
délelőtt álltak az emberek, hogy 

(ebédet kapjanak. Vacsoránál 
minden Vendéglőben és kávéház
ban verekedtek az emberek az en
nivalóért, olyan kevés volt Pes
ten. Csak a söpredék zabált, az 
"elvtárs," a proletár, a komnn: 
nista. 

A ga^lagokat kidobták a laká
sukból é« "elvtársakat" helyez
tek bele, akik azután olyan van
dalizmust esináltak a lakásokban, 
hogy azok ugy néztek ki a kom 
munizmus után, mint egy disznó
ól és poloskás is volt persze. 

A csillárokon hintáztak a gye
rekek, a parkettára köptek, letép 
ték a tapétákat és a drága mii-
becsű képekkel betüzeltek a hí
res, "világotmegváltó" kommu
nisták. 

Voltak itt Pesten terrorcsapa 
tok. Bőrkabátos gyilkosok, akik 
ugy ölták a magyar parasztot, 
mert nem akart kommunista len
ni, mint a répát. Némelyik fa 
luban 30 parasztot is felakasztat
tak. Egész Pe-ten (1.500 000 la
kos) egy nérycldalas vörös ui-
sá" volt. És mert papirosuk nem 
volt, csomagolónapirosra nyom
ták. Olvasni alig lehetett. 

Az emberek ugy éltek a kom
mün alatt, mint a* őrültek. Azt 
sem tudták, mit osinálianak. A 
ré-ri hivatalnokokat elbocsátot
ták s felvettek ujakat. Voltak a 
minisztériumokban olyan osztály
vezetők (parancsolt 200 ember
nek), akik két elemivel birtak. 

ITÍNY GÉPKOCSI > 
*^?AN HASZNÁLATBAN 

Howard Greene, a közlekedési 
osztály vezetője, jelenti, hogy ez-
időszerint az Egyesült Államok
ban 8,000,000 különféle gépkocsi 

Ivan használatban, , ' 

Megírhatom néked, hogy mind
azok a szocik, akik a kommunis

tákat szónoklatukban legazembe-
rezték és rágalmazták (később 
beigazolt igazsággal), azok a szó
nokok március 21-én mult évben 
már a kommunistákat dicsérték 
és verték a mellüket, hogy mek* 
kora kommunisták voltak ők min* 

FRANCIA NÉGYEST 
tanit 

REMÉNYI DEZSŐ 
táncmester 

A KOSSUTH KÖRBEN 
háromszor hetenkitit 

A PRÓBA-BÁL 
JUNIUS 28-AN LESZ 

M 

szerepről. Ezek voltak az "ellen-
forradalmárok." Ha pl. valaki 
azt mondta, hogy Kun Bélának 
nagy az orra, ass ellenforradal
már volt, ha valaki azt állította, 
ho^y Kun Béla orra klaffszikusan 
írörög, az egy veszedelmes kom
munista volt. 

A kommunisták "vörösek" 
voltak, az ellenforadalmárokat 
fehéreknek nevezték. Ha valakit 
Fehér Gyulának hivtak, annak 
legjobb volt, ha eltűnt Pestről. 

Ha valaki egy bicikli kormány 
ra hangosan azt mondta, hogy 
rossz, és ezt egy vörös meghallot
ta, hogy "rossz a kormány " azt 
vitték a forradalmi törvényszék 
3lé s ott agyonlőtték. 

Különben ez egy zsidódiktatu^n 
volt, mondják ma, amikor keress 
tény kurzus van. .] 

A vörösöknek a h&dseregit a 
románok alaposan elpüffölték é5* 
a . romj|n oj^ szépen . bj|vpnjultal^ 
Pestre. Pf amilyen furcsa a pestf 
ember,, hát megéljenezték a mi el
lenségeinket, a románokat. 

Nem lett volna szabad igy fo
gadni őket. « 

A bocskoros román katonák 
.'•agy urak lettek Pesten. Mindé-
•íz övéké lett. Az Andrássy ut sí
kos asztfált járdáján rakásra dül 
tek hanyatt a román katonáit — 
nem tudtak rajta járni. 

No, most kezdődött csak az iga-
zi cirkusz! Pesten alig .volt mit 
°«»ni és még ide jöttek a románok 
zabálni. Mondhatom, szép napo
kat éltiink át — étlenül. Jó, hogy 
:  iziink volt, legalább azt nyelhet
tük a gyomrunkba. Minthogy a 
kereskedők külföldről árut be 
s/erezni nem tudtak, minden ref-
tenetesien megdrágult, alkalmazó' 
t'ikat elbocsátottak, kommnnistá 
knt elfogtak (vasry 15.000 em 
bert) és elvitték őket mindenfelé 

— dolgozni, Romániába és Albá
niába. 

Aztán, hogy a románok kivonul 
*ak az ántánt hatása alatt. beyo-~ 
nultak a fehérek, a nemzeti had 
•;ereg. Jól felöltözött, marcon i 
lunántuli gyerekekből álló had-
«ere<? vonult végipr Pesten. 

Később Friedrich István (vol'' 
hadügyminiszter) kezdte a zsidó 
nszitá:t, ami egész szépen kifej
lődött,, ho?y már széTy^ílhetjük, 
's magunkat a külföld előtt. 

Igaz, ő zavarta ki Pestről az ái* 
•írágitó galíciai zsidókat^ de es 
még nem jelenti azt. hogy a be
csületes zsidókat is verni kell. 

A zsidóktól az ajándékokat el
fogadják, de szidják a zsidókat. 
De hoqry szidiák! > 

A mi koronánk a világ legrosz-
•tzabb pénze. Most rebesgetik, 
•íocry valami más magyar pénzt, 
kapunk, de én már nem bizok ben
ne. Mert tudom énr hogy mit fog 
az érni! 

.A mostani viJéyróJ. * 
tény kurzusról" is sokat tudnék 
n«ked irni, de hasryom, mert ma 
kinyitni a szájat ép oly veszélyes, 
mint nem is helyén való. 

Az emberek Pesten fantasztiku
san élnek. Pl. earv iobb hivatal
noknak 1200—1500 korona fize-

(Folyt. a $. oldalon) 

Prohászka püspök 
levele. 

Őszinte szó a képviselőházban. 
" • 11 - .. ' 

'• « •• :*• v 

A főváros és a magyarság. 
_ j -T-

Részletek báró Szterényi József beszédéből, amelyet a nemzetgyű
lés előtt mondott. — Ne okolják Budapestet, hangoztatta Szte- . 

ré^yi. ^, 

Nem sokat foglalkoztunk laj*j,az államhatalom köteles m.'gto-
punk hasábjain a magyar képvit-j rolni, de a fővárost magát bűn* 
selŐház' tárgyalásaival. Az orj | tetni nem lehet. A főváros <i ma 
szágházán dühöng az egyetértési. J ga összetételében, arányszámánál 
a felekezeti izgatás, a személyest, j fogva á hlttltban is keresztény 
kedés. Komoly munkát nem végf ! volt. ' 
zett ez a parlament, mely mar hof 
vá-tova négy hónapja, hogy ösz-
szeiilt. Nem is vártunk munkái 
ettől a parlamenttől. Ezt mogirj-
tuk négy hónapja. 

Időközönkint azonban 
mondanak érdemeset a magyar 
képviselőházban is. Néha néha 
feláll egy ember azok közül, akik 
tényleg # értenek valamihez, ázok 
közül, akik szakértelemmel ren
delkeznek. Igy alább közó'jiik 
báró Szterényi József beszédét, 
amelyet május 21-én mondott a 
nemzetgyűlésben, a Budapest köz
igazgatásáról szóló törvényjavas
lta tárgyalása alkalmával. !  

Érdemes elolvasni, mit mondott 
Szterényi. Aki gondolkozik és 

[figyelmesen elolvassa beszédének 
kivonatát, az megalkothatja ma
gának a mai Magyarország ke
pét és láthatja, szerencsétlen Bu
dapest tragikus helyzetét. I 

A nagyfnd&tu püspök levelet in
tézett Mihók Sándorhoz. 

Székesfehérvár nagy tudásu 
római katholikus püspöke, dr. 
Prohászka Ottokár, a kit kiváló 
munkái révén az egész müveit 
világ ismer, a napokban levelet 
intézett Mihók Sándorhoz, a mely 

a ben többek 
ket1 írja: 

között a következő-

Szterényi József báró; A j^ 
vaslatot általánosságban azzal 
a feltétellel fogadja elp hogy a 
részletekben módosításait el 
fogják fogadni. A múltban 
Budapest az .ország szive volt. 
Ma a bolsevizmus miatt Buda
pesttől megtagadták magyar, 

''Igazán felujjongott i / 
lelkem; mikor a régi j6 
emlékek felfrissültek ben
nem. A budapesti szegé
nyeknek juttatott adomá
nyáért köszönetet mon
dok. Arra kérem, hogy 
karolja fel a magyar ügyet 

.ott künt, minden vonatko-. 
fásban. Higyje el, sokat 
tehetnek ez árva és büszke 
nemzetnek, a mely jogai 
és igazsága öntudatábaa 
itt állt. Nem könyörgök 

nemzeti és keresztény jellegét^ jenkinek, bár Magyaror
szág kettős idegenségének 
szomorú sorsára későn éb
redt. 

Bizony, bizony. OH, de 
most érezzük, mi mindent 
kell tennünk és kitípor-
nunk a földből és idegen
ségből. Adja Isten, bogjr 
e rengeteg drágaságot áll-
iuk és bírjuk. Gondolom, 
horry a legközelebbi jövő
ben a ruha kérdése is óriá
si gfond. 

A vetési kilátások biz
tatók: a rozs gyengébb, de 
a többi páratlanul szép. 
Isten segítsen jó termésre. 
Aiánlom b. figyelmébe & 
Kispesten építendő "Ma* 
gyar Béke - templom" 
ügyét. Ha ^ itt-ott tehefe 
valamit érdekében, akkor 

•tegyen.'' 

*• 

'A volt regiemekkel nem volt" 
íisszeköttietése, bizottsági tagf-
ságáról évek előtt egy helyte
len főpolgármesteri kinevezés 
miatt lemondott. El kell simí
tani az ellentéteket a főváros 
és a vidék között. A főváros
nál a legnagyolA) baj a tisztvi
selők rövid időre való válasz
tása volt. Ez hozta V*1 a kor
rupciót. A közgyűlés felekeze
ti összetételében elsősorban 
azok a hibásak, akik y;-.t en
gedték. A főváros lakosságá
nak passzivitása eredményezte 
ezt. N(Zajos helyeslés a keresz
tény párton ) Ha összeálltunk 
volna, letörhettük volna a de
struktív elemeket. A bolseviz
mus miatt a főváros lakossá gá' 
nem lehet felelőssé tenni. Fried
rich Istvánnal együtt voltunk 
a gyűjtőfogházban, de ugv-e 
ott voltak a zsidóság "vezető 
egyéniségei szintén? (Friedrich 
Tstván helyeslőn bólint.) A 

..bolsevizmus vezetői a| főváros 
söpredékéből (kerülted ki. de 
ezekkel nem lehet bűnös Buda-, 
pest jelszóval az ejfész főváros 
lakosságát felelőssé tenni. Fe
lelőssé kell tenni azokat a radi
kális elemeket, akik ellen nem 
léptek fel elég erélylvel. Én 
ezekkel szemben állottam, épp
úgy, mint a félrevezetett mun
kástömegekkel, amely áldozata 
lett a nemzetközi katlan tarok< 
nak. 

Emeljük fel a munkásságot! 

— A munkásosztály tovább 
fogja érezni e bűnös r'endszer 
következményeit, mint a pol
gári osztály. De a munkásosz 
tálytól gazdasági rendszerünk 
felépítése függ — tévtanaiért 
ne büntessük őt, hanem emel
jük fel jftagynkluiz. /j*;|énk 
helyeslés.) 

-t-i $égebbí kijelentéseit idézi, 
amely szerint csak nemzeti alapon 
erősödhetünk *meg gazdaságilag 
felekezeti szempontok azonbaii 
nem nem játszhatnak szerepet, 
A terror idejének eseménveiért 
Budapest összességét nem szabad 
felelőss  ̂tenni, 

m. 

A levelet főleg azért kö/.öltük 
le,, mert dr. Prohászka Ottokár a t  

társadalom minden rétegébea 
népszerű és nagyrabecsült férfiú, 
a kinek írásai az igazság erejével ^ 
esnek a megítélés mérlegébe Azt ^ 
írja a nagytudásu püspök, hogy , 
karoljunk , fel minden magyar -
ügyet minden vonatkozásban, . 3 
mert ezzel sokat tehetünk az ár- ' 
va magyar nemzetnek. A yoangs ^ 
toni magyarság felekezeti és elvi -
különbség nélkül pártolt .^ddigf i 
minden hemes magyar ügyet és a 
jövőben is ezt fogja tenni, mert 
a szive és lelke diktálja azt, hogy ; 
segitsen azokon, a kik arra reá 
vannak szorulva. Prohászka pü» 
pök levele csak megerősítette azt, 1 

hogv az óhazának segítségre van '» 
szüksége és ez az írás megnyug* !  

tat bennünket abban, hogy adomá Í; 
nyaink nemes és beqsülete«, $élt ;. 
s z o l g á l n a k .  ; •  

SELKI GYAKORLAT 

Főt. Várlakr plébános a héti leg-« 
nagyobb részét Clevelandban töl
ti, ahol a püspök által elrendelt 

A mulasztásokat papi lelkigyakorlaton., vesz résatt. 
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