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A szibériai hadifoglyok hálája 
í«kelfalusi Miklós levele Mihók Sándorhoz 

A nikolsk .- ussuriski fogoly
táborból ismét kapott levelet Mi-
bók Sándor e héten. 

' A levelet az alábbiakban közöl
jük: 

Nikolsk-Ussurisk, 1920 jun.ö. 
Mélyentisztetl Uram! 

Végtelen hálás köszönettel vet* 
tem a napokban április hó 4-én 
kelt beqses h .«?lét. Kimondhatat 
lanul jól esik olvasnom kedves 
soraiból a részvétet' és jóindula
tot, mivel irántunk viseltetik. Az 
amerikai magyarság általában oly 
óriási áldozatokat hoz, hogy soha 
nem fogjuk tudni nekik kellőkép
pen meghálálni. De meg is van 
az eredménye ,mert nemcsak haza 
menetelünk lesz lehetővé teve, — 

mire az ő segítségük nélkül igazán 
ex évben sem lehetne kilátásunk, 
— hanem addig is megélhetésüik 
biztositva van. A tél folyamán 
az első amerikai segély beérkezté
ig életünk bizony csak tengődés 

mára, mit az azon megadott cí
men kérek továbbítani. Szíves
ségét még egyszer hálásan kö
szönve, maradok kiváló tisztelet
tel, ̂ szolgálatára kész 

Jtkelfalussy Miklós, fhdgy. 
III. tiszti zászlóalj. 

A sárosi leányok 
Hogy Wtazott Amerikába Takfcs 
Veronika és Vahoska Mariska? 

Két Sáros megyei tót ajka, le
ányról szól most a krónika. Mind 
a kettő fiatal, alig 17 éves, de a 
bátorságuk, hogy ugy mondjuk, 
"lebitol," sok megjett férfit. \ c" 

Takács Veroniki és Vahoska 
Mária, a Sáros megyei Jernye 
községben laktak. Egyik közeli 
rokonuk, a ki Youngstownban la
kik, május hó első napjaibn be

volt és valósággal éreztünk! Csak állitott Loschitzer és Engel köz
volt és valósággal éheztünk! 
Csak éppen tájékoztatás végett 
írom, hogy az itt helyben levő 
japán felügyelet alatt élő hadi
foglyok, úgyszintén Pervaja-
Rjetskán levők havi 50 yen fize
tést kapnak. (Egy yen mai árfo
lyama kettőezer kettőszáz szibé
riai rubel). Ezzel szemben mi 
orosz felügyelet alatt állók ma 
kapunk, tisztek, 100 (száz) szibé
riai rubel havi fizetést és napi 52 
rubel étkezési pénzt és kenyeret. 
Arak: 1 font hus 500 rubel, liszt 
1 font 350 rub., 1 font háj 1200 
rub., 1 pár cipő 15,000 rub. Eb-

3^ Ml * pár számból láthatja mé-
lyentisxtelt uram, hogy az ameri-

'm n Kai segély nélkül valósággal éhen 
pusztulnánk. 
is** 

Sajnos a címemre küldött napi
lapokat még ezideig nem kaptam 
kézhez, de előre is hálásan köszö
nöm. ......... 

Ezekután rátérek ftat legin
kább érdeklő részre, kedves öcs-
esére. Jelenleg ő Krasnojarskon 
tartózkodik. A krasznojarszki 
hadifoglyokat mult év novembe
rében szintén erre kelet felé akar
ták szállítani. Egy kb. 1000 
tisztből álló transzport nov. 27-
én ide el is indult invalidusok és 
önként jelentkezőkből. Ezel$ át is 

ismert hajójegy-ügynöíök irodá
jába és hajójegyet vásárolt a két 
leánynak. Loschitzerék május 
r> én elküldték ajánlott levélben a 
hajójegyeket a leányoknak pon
tos címére és ugyanakkor a 
youngstowni rokon is megírta, 
hogy megvett a hajójegyeket, a 
melyek az Antwerpenből induló 
hajóra érvényesek. 

Julius 26-án visszaérkezett a 
Loschitzerék által feladott aján
lott levél, a melyben a hajójegyek 
voltak. A levélboritékon jelezve 
volt, hogy a cimzett elutazott és 
ismeretlen helyen tartózkodik. 
Loschitzerék kinyitották a leve
let és meglaláiták-benne a két ha
jójegyet. Azonnal értesítették a 
hajójegyet vásárló rokont, de még 
be sem fejezhették a levelet, a 
mikor beállit az irodába a szóban* 
forgó rokon a két sárosmegyel 
leánynyal. 

Adjon Isten, mondották, hit 
szerencsésen megérkeztünk Ame
rikába. 

Hogyant kérdette Engel Zsig
mond, hiszen a hajójegyeik épen 
most érkeztek vissza. És a jegy 
hátán a következő figyelmeztetés 
van: "Az utasok minden uti elő
írást a hajótársaságtól kapnak és 

jutottak a Csitánál levő fehér'figyelmeztetnek, hogy addig ne 
hadsereg vonalán. Itt azonban 
kivaggonirozták őket és a tél fo
lyamán a Gsitához közeli fal vak
bán voltak elhelyezve s most áp
rilis folyamán jöttek ide. Ezek
től tudom* hogy kedves öcscse a 
fenti időig egészséges volt. A má-
sodik transzport elindulása előtt 
azonban Krasznojarszkot. a ta
nács oroszországi (vörös) csapa
tok elfoglalták s igy ez időtől ve
lük innen semminemű levéli ösz-
szeköttetésben nem lehetünk, s 
róluk semmi bizonyosat nem tu
dunk.. Amit ugy nyugat felől ér
kező hadifoglyoktól hallunk, kik 
Csita környékéről jöttek,' ezek 
Krasznojarszkról csak rossz hírt 
mondanak, de ezek nem megbíz
hatók. Egyik hír, hgiy a két 
crosz párt harcai közben a fogoly 
tábor több tüzérségi lövést ka
pott, a másik hir szerint a tél fo
lyamán az ottani táborban flek-
tifusz és takonykór pusztított. 
Dr. Montandon svájci vöröske
reszt kiküldött a napokban akar 
egy expedíciót vezetni a Nyugat-
Szibériában levő hadifoglyok se
gélyezésére és kiszabadításba. 
Vele egy levelet küldök k. öcs-
csének s ha választ kapok, azon
nal továbbitaní fogom. Nézetem 
szerint legelső tenni való lenne a 
tanács Oroszország területén levő 
hadifoglyok kiszabadítása, kik 
hallomásunk {szerint rossz hely
zetben és nagy terror alatt van
nak. 

Jftólsgos engedelmével egy le-
yélit- mellékelak - feleségem saá-

induljanak el otthonról, a mig er
re nézve értesitést nem kapnak, 
hogy helyük elő van készítve. A 
kik értesítés nélkül a kikötőbe ér
keznek, azok vonják le i^agukra 
nézve az esetleges kellemetlensé
geket." 

Hát bizony, mondották a leác 
nyok, mi ézt nem tudtuk, de azt 
tudtuk, hogy a rokonunk megvet
te a hajójegyet, a mely az Ant
werpenből induló valamelyik ha
jóra szól. Mi bizony nem akar
tunk sokat várni, hát a rokonunk 
levele vétele után azonnal vonat
ra ültünk és Antwerpenbe utaz
tunk. Ott igazoltuk magunkat a 
hajóstársaság irodájában, a hol 
meggyőződtek róla, hogy tényleg 
megvették részünkre a hajóje
gyeket és igy azután a hajóra en
gedtek. Mikor már a hajón vol
tunk, akkor tudtuk, hogy bizto
san Amerikába kerülünk, no és itt 
iá vagyunk. 

Loschitzer és Engel épen ugy 
örült a szerencsés megérkezés* 
nek, mint a rokon, mert hiszen 
minden jó, ha a vége jó. Mind
azonáltal nem ajánlatos ilyen 
"csenszeket" venni, mert a leg
jobb esetben hetekig, sőt hónapok
ig kell a kikötőben rostokolni 
azoknak, a kik nem várják be a 
hajó jegyek megérkezését. Kül8 
nősen most nem szabad a hajó
jegy nélkül elindulni hazulról, 
mert a hajók majdnem mind zsú
folva vannak utasokkal és csak 
azokat engedik a hajóra, a kik
nek megvan a jlrgyük 

FONTOS GYŰLÉS 

A M látván Egylet tkjainak 
Zigyelmébe. 

A Szent István Egylet vasár
nap délután 2 órakor tartja ren
des havi gyűlését a Kossuth Egy
let nagytermében. Tekintettel ar
ra, hogy ezen a gyűlésen különös 
megbeszélés alá kerül az egylet 
uj haláleseti biztosítása, kéretnek 
a tagok, hogy minél nagyobb szám 
ban jelenjenek meg a gyűlésen. 

Különösen kéretnek egyletünk 
nő tagjai, hogy kis könyvecskéjü
ket vagy hozzák be vagy küld
jék be, mert tagjaink életkorá
ról pontos kimutatást kell készí
tenünk. 

Kérjük a szülőket, akiknek 
gyermekei a gyermekosztályban 
elmaradtak a tagsági dijjak fize
tésével, hogy a gyűlésre okvetle
nül küldjék be a hátralékot, mert 
különben igen sok gyermek ke
rül törlés alá. 

A tisztikar nevében 
Balaskó György, elnök. 

A MUNKAVISZONYOK 

NAGY SIKERŰ PIKNIK 

Dacára a rendkívül hűvös idő
nek mégis szép számú közönség 
jelent meg a Magyar Athléta 
Klub piknikjén vasárnap délután 
a Sharon linei Stop 28 közelében 
fekvő kies erdőben. A fiatalság 
ugyancsak jól mulatott. Nem 
sajnálták, hogy a földön kellett 
táncolni és iparkodtak kimeleged 
ni, mert a tánc volt a legjobb or
vosság a hideg ellen. 

A versenyeket a következők 
nyerték meg: Kis leányok tojás 
futása: Haraszti '(Mariska. Fel
nőtt leányok 50 yardos futása: 
Peck Ilonka., Fiatalemberek 100 
yardos futása: Kiss József és a 
mértföldes futásban: Barkó Já
nos vitte el az első dijat. A mu
latság, mint halljuk, anyagilag is 
elég jól sikerült. 

HAZAFELÉ. 

Szombaton ismét többen vették 
kezükbe a vándorbotot és elindul
tak a hosszú útra amely az ó ha
zába vezet. Az elutazók közt volt 
Herceg András,és neje is. Herceg 
szép levelet intézett hozzánk, a-
melvben bucsut vesz a szerkesz
tőségtől. Többek közt így ir Her-
eeg András, aki a református egy
háznak éveken át presbitere volt 
és aki mindig kivette a részét a 
magyarság összetartó, épitő mun
kájából: "A legnagyobb szere
tettel mondok bucsut és köszöne
tet a Youngstowni Amerikai Ma
gyar Hírlapnak és annak szer
kesztőségének. Lapjukkal mindig 
bátorítottak és tanítottak hosszú 
évek során át (Herceg 15 éyig 
volt youngstowni lakos)." 

Herceg András felkért arra is, 
hogy nevében mondjuk bucsut a 
Református egyház közönségének 
és elöljáróinak valamint a refor
mátus férfi és női betegsegélyző 
egylet tagjainak. Bucsut vesz me
leg szeretettel kereszt komáitól 
és falubélieitől és megkéri mind
azokat akikkel nem válthatott 
egy utolsó kézszorítást, hogy en
gedjenek meg érte. 

Tudjuk, hogy Herceg András; 
és derék felsége otthon is foly
tatni fogják nemes magyar mun
kájukat a magyar haza javára. 

BALTAZÁR PÜSPÖK AMERIKÁBA 
KÉSZÜL 

A fenyegető szénhiány éi a kocsi 
hiány dacára a gyárak még min

dig csaknem < teljes erővel 
dolgosa ak. 

A youngstowni hatalmas ipari 
telepek kéményed még mindig 
füstölnek. A kohók ontják a lán
got és a vasat és folyik a munka 
a világ második legnagyobb acél 
és vas termelő városában. A jövő 
hétre azonban a, öiunka csökke
nése várható mert Északnyugati 
Amerika szénnel taló ellátása na
gyon elmaradt. Ugyanis ezekre a 
vidékekre nyáron szállítják a 
szenet, amikor a nagy tavakon a 
hajózás lehetséges. Az idén a 
vasutas sztrájk miatt é?. a nagy 
kocsi hiány miatt eddig hat mil
lió tonnával kevesebb szenet szál
lítottak mint az elmúlt években. 
Hogy ezt a hiány még december 
előttj behozhassák az Interstate 

Commerce Commission, amely a 
legfőbb forgalmi hatóság Ameri
kában elrendelte, hogy július 26-
tól kezdve a vasútok elsősorban 
olyan szénbányáknak adjanak 
kocsikat rakodásba, amely bá
nyák az Északnyugatnak szállíta
nak. A mai szenes kocsi hiány 
mellett miután a banyák megrak
ták a vasutaknak, az északnyugat
nak, a városi villafnosok, villany
telepek és egyébhf közmüveknek 
szánt kocsikat néá igen sok ma
rad az ipari tele|>$k és a házi fo
gyasztásra. 

Ezen a héten 
a youngstowni 
hiányt, mert még egyre érkeznek 
a szenes kocsik amelyeket a mult 
héten raktak meg' a bányákban. 
He g, jövő hét elején már érezhe
tő lesz a hiány és akkor a gyárak 
kénytelenek lesznek üzemüket re-
vhikálni. A~ n~agy--ÍSeSikiány miatt 
jelenleg egy negyed millió tonna 
kész acél áru hever a gyárak ud
varán mig egyébb árukból másik 
egy negyed millió tonna van fel
halmozva a kerület egyébb ipari 
telepein. A felhalmozott áruk ér
téke meghaladja a harminc mil
lió dollárt, ainely holt tőke addig 
mig nem rakják vasúti kocsikba. 

Valószínű, hogy elsősorban a 
finiseiő osztályokat (sheet millek, 
tube millek, rolling millek) fog
ják lezárni és amennyire lehet ü-
zemben tartják a kohókat, mert 
.9 nyers yas iránt is óriási nagy a 
kereslet/."; 

Az e heti jelentések szerint a 
munka igy ment a nagyobb gyá
rakban: Youngstown Sheet & 
Tube company 100 százalék (tel
jes erő), Republic Iron & Steel 
company és a Sharon Steel Hoop 
company 85 százalék, A Carnegie 
gyárak sharoni, farreli és new 
castlei telepei 75 százalék; h Brier 
Hill Steel company és Trumbull 
Steel company 70 százalék mig a 
nagy gyárak közül a Carnegie 
Steel company youngstowni te
lepei állanak legalacsonyabban 55 
százalékos filmmel. A kisebb 
gyárak nagyrész teljes erővel dol
gozik egész héten. 

g n-efa- érezték 
gyárak a szén-

TOíp;-

J O U R N A L  

ALLAT AZ EMBERBEN 

A M a saját leányát összeszur
kálta. 

Az elmúlt pénteken este olyan 
sajnálatos dolog történt, a mely 
bizonyára gondolkozóba fogja ej
teni az illetékes tényezőket. Egy 
apáról van szó, á ki a saját leá
nyát összevissza szurkálta. Az 
apa a rendőrség őrizetében van, 
n leány pedig suylos sebekkel fek
szik a Szent Erzsébet kórházban. 

Tezik István legyei ajkú mun
kás ember a magyarok által is 
elég sűrűn lakott Ilezlep street 
1222. számú házában élt a család
jával. A család egyik tagja, a 
16 éves Victoria a City Market 
házban dolgozott Deibel péküzle
tében, ahol mint fezorgal-
msa és jóravaló leányt mindenki 
szerette és becsülte. 

A leány az elmúlt péntek este a 
szokottnál későbben jött haza. 
Tiz óra mult el, a mikor a szobába 
lépett és jó estét köszönt. Az 
apja végignézte a leányát és a 
nélkül, hogy egy szót is szólt vol-
r-a, felkapta a keze ügyébe eső 
nagy konyhakést és gyomron szúr 
ta a mitsem sejtő teremtést. Mi
kor Victoria összeesett, újból ne
kitámadt és ekkor a lábszárán és 
karjan ejtett súlyosabb természe
tű sebeket. A leány fájdalmas si
koltásaira összeszaladtak a ház
bei iek és nagy küzdelem árán ár
talmatlanná tették a dühöngő em
bert. 

Hamarosan megérkeztek a* idő 
közben értesített rendőrség em
berei is, a kik feltették Teziket a 
Pfitrol-koesira és bevitték a rend
őrségi állomásra. Ki akarták 
hallgatni az embert, de ez a szán
dékuk hajótörést szenvedett, mert 
olyan össze-visszft beszélt, hogy 
abból mjt sem értette^. Végre^ 
a rendőrorvos elé került, aki meg 
allapitotta, hogy az ember nem 
ér elméjű. A vizsgálat csakhamar 
kiderítette azt is, hogy Tezik 
nemrégiben került vissza az el
megyógyintézetből, a melynek 
hosszabb ideig volt lakója. 

A leányt bevitték a Szent Er
zsébet kórházba, a hol az orvo
sok megvizsgálták és kijelentet
ték, hogy aligha maradhat élet
ben a sok vérveszteség folytán. 
Masnap azonban állapota jobbra 
fordult és most már bizna'k abban, 
hegy teljesen felépül. 

A szurkáló apát orvosi felügye
let alatt tartják és a megfigyelés 
eredményétől függ, hogy milyen 
vádat vaery egyáltalán fognak-e 
ellene vádat emelni. 

A leány iránt általános a rész
vét, rilert szelíd és jóságos visele-
táárt nagyon sokan tisztelték és 
beesülték. 

EOT FRANCIA EZREDES HALÁLOS 
VÉOÜ AUTOMOBIL8ZE3BNCSÉT-, 

A KANÁSZ JÁRANDÓSÁGA 

Debrecenből jelentik, hogy Bal
tazár Dezső dr., a tiszántúli egy
házkerület elnöke és Dégenfeld 
József gr., a tiszántúli egyházke
rület főgondnoka Amerikába ké
szülnek az ottani magyar refor
mátus egyházak meglátogatására, 
Baltazár püspök amerikai útját a 
jövő év tavaszán szándékozik meg 
kezdeni, de Dégenfeld Józseg gróf 
már az idén, valószínűleg szep-

mber havában útra kel, hogy 
ott Baltazár püspök útját előké-

laátae. • 

Désről jeléntikíiöche francia 
ezredes, a cseh-román határmeg-
állapitó bizottság tagja, Kolozs
várról Szatmárra menet, automo 
bil baleset áldozata lett. Szamos-
íjváron tul az automobil egy pa
rasztszekér elől ki akart térni. A 
kanyarulatnál az árokba fordult. 
Az ezredes nyomban megh%£. 

ÖREG EGYLET 

A tisztikar nevében felkérem 
az Elsé Magyar Bfetegsegélyző 
Egylet tagjait, hogy a vasárnap 
délután 2 órai kezdettel megtar
tandó rendes havi gyűlésre ok
vetlenül jelenjenek meg a reform 
máflis egyház gyüléstermében. 

|r f Menyhért tt&oa, titkár. 

A Békésmegyében levő Gyula
váron a községi kanász járandó
sága egy darab sertés után a kö
vetkező : egy hat kilós kenyér, hu
szonöt liter tisztp buz^, fél kiló füs 
tölt szalonna, ötven cső tengeri, 
két hasáb fa és tiz korona kész 
pénz. Ha tehát a község érdemes 
kanásza összesen ötven disznót 
őriz, akkor a naturáliákból és a 
készpénzből ötvenszer többet kap, 
vagyis annyit, amennyiről a leg-
i^agyobb fantáziával rendelkező 
állami tisztviselő még álmodni sem 
mer. 

KÉT HALÁLOS ÍTÉLET 
SZÉKESFEHÉRVÁROTT 

YOUNGSTOWN, Q., 1920 JULIUS 29. 

A kompánista nő szerelme 
vagy , 

A KÖZTÁRSASÁGI MUNÍCIÓ 
GYÁR ÁLDOZATA 

vagy 
SZERELEM A VÉRVIHARBAN ÉS A LEVEOÖK KIRÁLYA 

Csendes, holdvilágos nyári éj-
rzakán, a mikor a naD melegétől 
eltikkadt fűszálak is uj életre éb
rednek, a porcsokon és az autók
ban bizalmas együttesben láthat
juk az elegáns leányokat és kar
csú ifjakat. Hogy miről beszél
nek, azt nem tudjuk, de sejtel
mes susogó hangon bizalmaskod
nak egymással. A leány a fin ol
dalához simul és ábrándozva hall
gatja a hold szerény világa mel
lett az éltető és lüktető szavakat. 
\ fiu vall, szerelmet vall és a le
ány elpirul. Először haltány ró
zsaszín az orcája, majd bibor pi
ros szinben káprázik és a mikor 
lassan, lágyan felemeli i fejét és 
a fiu szemei közé néz, hogy a val
lomás igazságát keresse, önkénte-
Vniil is odatapad az ajka a fiu 
l:'zas ajkához és § szivük érzeftne 
•^gp hosszú csókban összeforr. 

Ezt a jelenetet látta lelki sze
mei előtt egy közismert magyar 
'egény ember, mikor az üzlete 
előtt ülve, behunyt szemmel áb
rándozott az elhagyatottság és m? 
•ránosság szomorú isorsa felett 
\ kép annyira káprázó volt és 
annyira- megfogta a L'5Ué-, hogy 
^lövette az újságot és elolvasta a 
házassági hirdetéseket. Azonnal 
talált egy megfelelő hirdetést, a 
melyben egy csinosnak mondott 
leány magához való férjet keres. 
A mi emberünk leült és levelet irt 
i leánynak. Érdekes, ábrándozó, 
hogy ne mondjuk maidnem szerel 
mes levelet. Mikor irt, maga előtt 
fátta ismét «5r és 
í nnek a hatása alatt irta meg az 
epistolát. 

Teltek, multak a napok, s egy
szerre csak beköszönt a levélhor
dó és átad egy szarkalábas betűk
kel megcimzett levelet, a mely So. 
Bethlehem, Pa.-bőli érkezett. Tz-
cratott, reszkető kezekkel bontotta 
fel a levelet a mi emberünk és 
az aranyos szegélyű, díszes papi
roson legfelül a következő nyom
tatott sorokat találta: 

i JUSTIXA ALMÁST 
Amerika köztársasági muníción 

gyár kompánistanő 
Washington, D. C., Pittsburg, Pa,. 

és Columbus, O. 
rclefon office No.: 1204, Wash

ington, D. C. 
A levelet azonban már nem tud

ta elolvasni, mert a betűk össze 
'issza voltak dőlve, mintha "ré-
zin dzsek"-et ittak voln°.. Elvit
te tehát a levelet e sorok írójá
hoz, a ki kibetűzte a tartalmát. 
Azt írja Jusztina leányzó a töb
bek között, hogy alacsony nő. 
barna és kék szeme van, azután 
divatos is, és ezért csencsolja, a 
nevét. Szabolcs megye Dombrád-
ra való, de azt nem irta meg, 
hogy van-e olyan szép, mint a 

nieiós gyári kompánistanőnek és 
ebben a minőségben levelezik * 
szerelemre szomjazó fiatal embe
rekkel. Van neki offica Wash
ingtonban, Pittsburghan, Coluni-
busban és a Holdban, a telefonját 
is oda vezette be, mert csak ugy 
érintkezhet a "Levegők királyá
val." Jusztina leányzó különben 
nagyon jámbor nő, a ki már 28 
évet megért és a mint irja Fran
ciaországba akar nászútra menni, 
de csak azért nem megy, mert a 
pénzét elvitte a muníció gyár. 
Abba fektette ugyanis a pénzét. 
A munició gyár ugyanis felrob
bant a beféktett pénzzel együtt. 
Most a -'Levegők Királyával" 
tárgyal, hogy visszaszerezze a mu-
ir'eió gyárat, a melynek a Hold
ban van a telefonja. Mint koin-
pánistanő" kompánia stort akar 
nyitni a West Federalon, a hová 
meg fogja hívni az összes legény 
embereket, hogy kipikkolja ma
gának a jövendőbelik 

A mi emberünk is á jelöltek 
között van, és épen azért máris 
készül elmuffolni a városbólT 

Azt mondja, hogy fél a munició 
cváros kompánista nőktől. Főleg 
azonban Jusztina leányzótól, mert 
"> köztársasági alapon működik és 
a köztársaságban sokan vannak 
éí de kel ve. Igaz, hogy a mi em
berünk szereti a kékesbarna sze
li ü nőket, meg azokat, a kiknek 
"kontor" hajuk van, dé azért bi
zonyos respektussal ;, yiseltetik 
Mntvk.; . .• 

így tetiHt-jtratina ^ 
íosan kerül a mi városufikba, pe
dig már előre örültünk, hogy köz
társasági alapon fogunk működ
ni a munició körül. Mert tetszik 
tudni, a mai száraz világban a jó 
féle itóka is az úgynevezett "láu-
pieió" közé tartozik. 

KELLEMETLEN KALAN& 

Ugyancsak megjárta a napok
ban egv John Wilson nevü fiatal
ember, aki babáját késő este vit
te sétálni a Mill Creek park ár
nyas, lombos útvesztőin. Wílsont 
egy másik fiatal ember a Glen-
wood és High utcák sarkához kö
zel eső park bejárónál találta. 
Wilson fejéből csorgott a vér és 
a kórházba kívánkozott. A má
sik fiatal ember elvitte a városi 
kórházba, de felhívta a rendőr
séget is, ahonnan elküldtek egy 
rendőrt, hogy a sebesültet hall
gassa ki. Wilson elmondta a 
rendőrnek, hogy barátnőjével sé
tára indult, mikor egyszerre va-
ki hátulról fejbe vágta. Az ütés 
következtében elvesztette eszmé
letét és mire magához tért, nem 
is találta a leányt sehol sem és 
•110 készpénze is eltűnt a zsebé
ből. Miután nem látta támadóit, 

lmsz év előtti dombrádi posta-! a2okr<'i "e,m személyié-

A székesfehérvári kir. törvény
szék halálra ítélte Berta Istvánt 
és Barkóczi József kóbor cigányt. 
Berta bűne az volt, hogy június 2-
án feleségét, kire állandóan fél
tékenykedett, megfojtotta. Bar-
kóczy József cigányt május 10-én 
elfosrta a rendőrség, me^t őt tar
tották a vizmütelepi gyilkosság 
tettesének. A cigány megszökött 
s az őt üldöző rendőrökre vissza
lőtt. Szándékos emberölés kísér
lete miatt Ítélték halátea* 

rást, a leány nevének bemondá
sát pedig kereken megtagadta. 
Tanulság: nem jó este a parkban 
cryalog járni, különösen szép le
ánynyal az oldaladon és száz dol-

'•rral a zsebedben. 

A ROMÁNOK SÜKET-NÉMÁKAT ÉS 
VAKOKAT IS KIUTASÍTOTTAK 

SOLOZ8VÁRRÓL 

mesternő nővére Kintzig Piroska. 
A végin azután megírja azt is, 
hogy pénze nincs, mert elrabolta 
tőle a munició gyár. 

Mikor a mi emberünk megtud
ta a levél tartalmát, beleült a 
kádba és megzuhanyozta magát. 
Mikor jobban lett, újból elolvas
ta a levelet és azután kijelentet
te, hogy épen annyit ért belőle^ 
mint az előbb, azaz, hogy sem- A le„lltóbb Budapestre érkezett 
mit. IsryhAt nem maradt más hát- .,leneki.ltvonattal itren sok siiket-
ra. mint átadni a levelet e(ty és vak érkezett a 
ucryes nporternek, a ki azután a 1IV,1(!ati pályaudvarra. Ezeket a 
következőket szimatolta ki: |>z(.re„csétlnn embereket a romá-

Jusztina leányzó ténylep* le-1 *mk azért utasították ki Kolozs-
ényzó. Ábrándozó, kék és bar-J várról, mert a román hazaellenes 
na szemű leányzó, a ki férjhez /mayatartásukkal erre rászolgál-
* kar menni, de mióta a "Szerelem , tak. A magukkal tehetetlen sii-
a vérviharban, vagy a Levegők j ketnémákat és vakokat négy ko-
királya" cimü hoskódiát, hogy ne lozsvári süket-néma intézetbeli 

ÍŰ 

• in 

mondjuk regényt elolvasta, azóta 
kissé zavaros lett a gondolat vilá-

Felcsapott köztársasági Dffu« 

felügyelő kisérte el Pestig s in
nen a szállítmány megérkezése 
után visszautaztak Kolossvárrft. 

:> 4 íMSiL'fivért . 
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