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Davis győzött. 
Ö lesz a republikánus kormányzó 
jelölt az ősszel. — A szenátori je
löltséget Willis nyerte eí. — A 
helyi előválasztás jk eredménye. 

Kedden folytak le országszerte 
az előválasztások. Az ed.lig be 
étkezett eredményekből megálla
pítható, hogy a republikánus nárt 
Harry L. Davis clevelandi polgár 
toestert jelölte nagy harc után 
három ellenfelével szembeni. A 
demokratáknak Vic. Donahy les^ 
a jelöltjük, neki rem volt most el
lenfele. A szenátori jelöltségre 
liatan is pályáztak, ezek közül 
Willis volt kormányzó kapta a 
legtöbb szavazatot, mig a demo
kraták a cincinnatii Juliánt jelöl
ték (VNeil akroni bíróval szem
ben. 

Mahoning megyében nag# Ér
deklődés kisérte az előválasztáso-
kfit, a melyen több, mint 11 ezer 
szavazatot adtak le. A demokra
ta tiketen a legtöbb jelöltnek nem 
volt ellenfele, ezért a demokrata 
szavazók legnagyobbrésze nem 
járult az urnához. Sheriffnek a 

derék Ed. Milliken volt sheiffet 
jelölték a demokraták, mig a kon
gresszusi képviselői állásra Jame* 
Kennedy volt képviselőt jelölték. 

Annál nagyobb volt a harc a re
publikánus jelöltségekért. Davis 
óriási többséget kapott a megyé
ben, 3000-nél több szavazata volt, 
mint a második legtöbbet kapott 
jelöltnek. Yonngstown szavazni 
szintén nagyrészt Willisre szavaz 
If.k a szenátori állásra. 

John G. Coopert, a .19. kon-
l gresszusi kerület jelenlegi kén-
I viselőjét újból jelölték arra a 
^ a tisztre, melyet már két ciklu 

V..-|mi át viselt. A 19-ik kerület 
v , i Trumbull és Ash tabui* 

1 * megyékből áll és nemcsak itt, ha 
bem a másik két megyében is 
Cooper kétszerannyi szavazatot 
knpo+t, mint két ellenfele A me
gyében és a kerületben a legni-
g>c<bb harc ezen jelöltség körül 
forgott. Az American Federation 
of Labor E. C. McTvibbent pár
tolta, mint munkásbarát jelöltet, 
mert haragszanak Cooperre, aló 
pedig mint mozdonyvezető tag
ja a Federationnak. A wet-ek 
is állítottak jelöltet a dry Cooper
rel szemben A. C. Cook volt ash-
tabulai polgármester személyé
ben. De mégis Cooper győzött. 

A sheriffi jelöltségért is öt re
publikánus vetekedett, ennek tu
lajdonítják, hogy Ben Morris 
mostani sheriffet újra jelölték 
meglehetős többséggel. Ben Jen
kins kapta utána a legtöbb sza
vazatot. Őszre nagy harc lesz 
majd Morris és a demokrata Mil
liken között és nem lehetetlen, 
hogy Morris ur kibukik. 

Telekkönyvvezetőnek (record
er) a republikánusok Thomas R 
Atwoodot jelölték Morgannal 
szemben. Mig a halottkémi (cor
oner) állásra Dr. Milton E. Hayes 
nyerte el a jelöltséget. H. H. 
Hull, a jelenlegi megyei ügyész 
(prosecutor) ismét megkapta a je
löltséget három ellenfelével szem 
ben. A népszerű ügyvéd kétszer 
annyi szavazatot kapott, mint 
mind a három ellenfele együttvé
ve. A többi republikánus jelölt
ségekért nem volt harc, mert csak 
azok pályáztak, akik a tisztet 
most viselik. 

Ugyancsak ezen Választás al
kalmával szavaztak a polgárok 
három adójavaslat felett is. 
Ugyanis ugy az iskolaszéknek, 
mint, a városnak pénzre volt szük
sége. de a szavazók valószínűleg 
azért, mert a város háztartását 
meglehetősen pazarló módon veze
tik, elvetették az adójavaslatot. 

HARRY L. DAVIS 
Ohio republikánus kormányzó

jelöl t ja Siró levelek hazulról. 
1 

Fájó irások a nyomor városából: Budapestről. — Élelmiszert és ruhaneműt kérnek a letört ás 
agyonnyomoritott tisztviselők. — Milyen levelezőlapokat kapott az Amerikai Magyar Hirlap? — A 

kinek helyén van 4 szive, segítsen a Szegény és sze nvedő honfitársain. 

Huszonkét levelezőlapot hozott I A ki egy havi jövedelméből nem 
a posta az Amerikai Magyar Hir- tud egy pár cipőt venni. 

A VERHOVAYAK GYŰLÉSE 

A 108-ik fiók egyhangú határo
zattal a fegyelmi eijárás megin
dítását kéri Zámbory Sándor | 

szerkesztő ellen 

A youngstowni 108-ik szárr.i 
Verhovav fiók az elmúlt vasár
nap tartotta rendes havi g.vülé 
sét, a tagok érdeklődése mellett. 

A szokásos tisztviselői jelenté
inek, havidíj befizetések és egyéb 
folyó ügyek elintézést* után )az 

>inditváfiyeft fárgya+asára kerflt 
a sor, a melyek során felmerült 
az a hir, hogy az egylet hivatVos 
lapjának, a Verhovayak Lapjá
nak szerkesztőjét, Zámbory Sán
dort, olyan vádakkal illetik, »» 
melyeknek valódisága esetén 
Zámbory szerkesztő nem lehetni' 
tovább a hivatalos lap szerkesz
tője. 

lapnak. Siró, fájó, keserű irások. 
Minden soron meglátszanak a 
reá hullott könnyek és minden 
sorból kisírnak a reszkető kezii, 
éhségtől meggyötört,. fájdalomtól 
halódó emberek asszonyok és 
gyermekek bizakodó és remény-
lő vágyakodásai. 

Mind a 22 levelezőlapot Buda
pesten irták, de Londonon át to
vábbították hozzánk. Dacára an
nak a bojkottnak, a mely miatt, 
most nem lehet sem innen az ó 
hazába, sem* pedig az ó-hazából 
ide irni, mégis megérkeztek az 
irások hozzánk. Az "American 
Relief Committee." vagyis ma
gyarul az "Amerikai Segítő Bi
zottság" megtalálta a módját an
nak, hogy ezeket a levelezőlapo 
kat megkapjuk és meg fogja ta
lálni a módját annak is, hogy \ 
választ is illetékes helyre juttas
sa. 

Cipőt, ruhát, harisnyát, tejet, 
cacaot, cukrot, szalonnát és pénzt 
kérnek főleg az ismeretlen levél
írók. Férfiak, asszonyok, gyer
mekek irják ezeket a kártyákat 
és a mikor mi elolvastuk, elszo
rult a szivünk. De elszorul a szi
ve minden nemes érzésű magyar 
embernek, a ki e kártyákat elol
vassa, mert hiszen a kik azt ir
ták, azok ártatlanul szenvedik a 
nyomorulság és megpróbáltatás 
keserű napjait, hónapjait, sót 
éveit. 

Segítséget kérnek az Amerikai 
Magyar Hirlap utján a youngstow 
ni magyarságtól. Bizonyára 
ugyanezt teszik más magyar vá 
rosokban megjelenő magyar új
ságok utján is. És ez érthető. Ki
hez forduljanak a szerencsétle
nek? Hiszen szegánység, letó-
röltség és nincstelenség uralko-

A tárgyhoz többen szóltak hoz- ^ ma BU(japest;e]lt Tízezrével 
zá és végül egyhangúlag a kö vet
kező határozatot fogadták el • 

HATÁROZTATIK: 
1. Mivel az alapszabályok 17-

ik fejezetének 19-ik pontja ki
mondja, hogy "Ha valamely 
megválasztott ügyvezető tiszt i 
viselő múltjára vonatkozólag 
panasz érkezik be, ellene a fe
gyelmi eljárás megindítandó 
és a felügyelő bizottság leg
közelebbi gyűlésén felfügges^ 

laknak most ott Erdélyből, a Fel
vidékről és a Bánátból menekült 
magyarok, a kik nem akarták le
tenni a hűségesküt, azoknak, a 
kik elbitorolták a földüket, va
gyonukat és mindenüket. Össze
roncsolt vasúti teherkocsikban 
^aknak a szerencsétlen áldozatok, 
főleg ártatlan gyermekek, a kik 
esdekelve nyújtják felénk össze
kulcsolt kezeiket ás ugy kérnek, 
hogy "amerikai magyarok adja-

tendő és ha a vád a fegyelmi mert veszün'k-
Olvassa el mindenki az alábbi 

.1 

A budapesti büntetőtörvény-
Rzék dr. Diószeghy Gábor táblabí
ró elnöklésével Bálint Ödönt, az 
jállamnyomda műszaki főtiszjét a 
diktatúra idején elkövetett több
rendbeli bűncselekmény miatt két 

t*yi fegyházra itélte. 

eljárás után beigazolást nyert, 
azonnal elmozdítandó,'' azért 
a 108-ik Verhovay fiók egy
hangú határozattal kéri a fei-
ügyelő bizottságot az alapsza
bály szerű fegyelmi eljárás azon 
nali megindítására. 

2. Mivel az egylet hivatalos 
lapja még a mai napig sem lv' -
zölte, hogy kik pályáztak a 
szerkesztői állásra és kik pá
lyáztak a. nyomdai munkára, 
azért egyhangúlag felkéri a 
fiók a tisztikart, hogy a hiva
talos lap legközelebbi számá
ban közölje le a Verhovayak 
Lapjának szerkesztői állására 
pálvázó összes egyének neveit, 
a fizetési igények pontos meg
jelölésével, valamint közölje 
le a pályázó nyomdák nevét és 
pontos árajánlatát. 
Erről a határozatról a .tiszti• 

kart, a felügyelő bizattságot és a 
Verhovayak Lapjának jelénlcgi 
szerkesztőjét ajánlott levél utján 
értesiti azzal, hogy a Vrrhovaynk 
Lapja a fenti határozatot a leg
közelebbi számában feltétlen kö
zölje le. 

A gyűlés felkérté a titkárt, 
hogy a fenti határozatokról az il
letékes tényezőket mielőbb érte
sítse és az eredményről a legliö-

Izelebbi gyűlésen jelentést tegyen. 

kártyákat. Betű sorrendben kö
zöljük le azokat, feltüntetve az 
Írójuk nevét és pontos cimét. 
íme az első: 

A ki bármily segítséget köszö
nettel vesz: 

Államvasút! tisztviselő neje 
vagyok, ez megmagyarázza 
anyagi helyzetünket. Bármi
lyen segítséget köszönettel ve
szek. 

Schweiger Gyuláné. 
Budapest, VI. k., Andrássy-ut 

92., II. 8. 

Az alábbi kártyát egy iskola
igazgató irja: 

Kedves Amerikai Magyar Test
véreim ! 

Budapesti iskolai igazgató 
vagyok. Családos. Kevés fi-
zetésemből nem tudom magam 
ruházni. Kérlek benneteket, 
kfildjetek ruhát ét harisnyát. 

Üdvözöl 
Fhrlich Béla. 

Budapest, VIII. Dugoxuc«-u. 21 
22-b. III. 

' . ' A« , 
Angolul kér segítséget egy sxe. 

gény magyar tanítónő: 
I am a poor teacher with 

large family. 
Gulácsy Aranka. 

Budapest, VI. Rózsa utca 46, 
f. 3. 

R.MI " ' tVrfc* » . 

^kíSÉBfcjf' > * 

.1 iis.% -t-ls F \ - , " W ? ' • -r • 

Az élelmiszer hiányon kívül 
különösen a cipő és harisnya
hiány nehezedik erősen reánk. 
Egy havi összes jövedelmem
ért nem lehet venni egy pár ci
pőt. A segitő készségért hálás 
köszönet! 

Ember Jenő. 
Budapest, IX. Üllóo-ut 121, II. 

12. 

A ki cipőt és ruhát kér: 
Tisztelt Honfitársaink, kérek 
segélyt, különösen cipő és ru-
hiány van, nagy a szenve
dés. Hálás köszönetemet kül
döm. 

JTuhász Antal. 
Budapest, VI., Kmety u. 11. sz., 

földszint. 

Mit kér a háronji árvás özvegy 
asszony? | 

Kedves Honfitársaim! öz 
vegy asszony vagyok, három ár
vát nevelek, rosszul fizetett al
kalmazott vagyok, ekdósodva. 
Mindenben hiányt szenvedek 
Bárminő támogatást szívesen 

• fegadunk. 
Hazafias üdvözlettel 

* Özv. Müller Béláné. 
Budapest, VI. Kú'ály utca 12. 

sz., II. em. í 

• félárva fiüenj&sszony irása: 
Félárva vagyok, menyasz-

szony is vagyok, vőlegémyem 
is nagyon szegémr, esedezem se 
gélyért, hálás leiekkel üdvöz
löm a nemeslelkü amerikaia
kat, 

Kluger Malvin. 
Budapest, VIII. Aggteleki-u. 

12., I. em. 16. 

Harisnyát kér az árvaházi igaz
gató : 

Kedves Amerikai Magyar Test
véreim ! * 

Budapesti családos, árvaházi 
igazgató vagyok. Kis tisztvi
selői fizetésemből magamat és 
családomat ruházni nem birom. 
Kérlek benneteket, ruhaneműt 
és harisnyát küldjetek. 

Kurucz Kálmán. 
Budapest, VIII. Üllői-ut 76. 
Mi kell a tanítónak és család

jának? 
Kedves Honfitársaim! Hiá

ba próbálnám önöket a fix fi
zetésű ember nélkülözéseiről 
informálni. Nem is takargat
juk siralmas helyzetünket. Há
lásak leszünk bármily adomány 
ért, elsősorban mégis ruhára, 
cipőre szorulnánk. Fogadják 
leghálásabb köszönetünket. 

Kiváló tisztelettel: 
Láng Ede tanító és család ja. 

Budapest* VI. Kmetty-u. 20., 
f. 1. 

Itt az ősz és nincs cipő! 
őszre cipő nélkül maradunk! 

Itt egy pár női cipő 1400—1600 
K, havi fizetésem pedig 800 K. 

Női cipő 37-es, férfi cipő pe-
fiig 41-es számú kellene. 

Hálás köszönet, hogy gondol
nak reánk is. 

Lakits Elemér. 
Budapest, IX. ÜUői-ut 121., II. 

1«. 

Az iskola igazgató kérelme: 
tekintetes Szerkesztőség! 

Amerikai rokonaim nincse
nek. De bizonyára lesznek a 
jólelkű amerikai magyarok kö
zött olyanok, akik lelki meg-
elégülést lelnek abban, ha szük
séget szenvedőkön segíthetnek. 
Ie-en hálás lennék, ha ily neme3 
lelkeknek az alábbi cimet aján
lanák : 

Fronts István, isk. igazgató. 
Budapest, IX; k, ut U9., 

I. 3T. . ; " : 

Géressyék öröme. Csalók áldozata. 
Géressy Ferenc megszabadult a Ötödször ült fel csalónak egy 

szibériai fogságból olasz suszter. — Most 900 dollár
jába került hiszékenysége. 

A hol ennivalóban van hiány: 
Kérek szalonnát és különféle 

élelmicikkeket. 
Tisztelettel 

Mayer Sraimirné. 
Budapest, VIII. Rökk Szilárd 

utca 2. sz. 

A ki mindenből kifogyott: 
Hat évi hosszú háborús idő 

alatt mindenből kifogyott sze
gény államvasuti tisztviselő 
.yagyok. Bárminő támogatása 
köszönettel veszek. 39 éves va
gyok. 

Schweiger Gyula. 
Budapest, VI. kerület, András-

* ly-ut 92., II. 8. 
Egy 70 éves nyugdíjas kérel

me: 
Kedves Honfitársaim! 70 

éves vagyok, tengődöm csalá
dommal, se ruhám, cipőm, élel
miszerem nincsen. így jószívű 
ségűkhöz appellálok és kérek 
valami segítséget. 

Hazafias üdvözlettel 
Salamon János. 

Budapest, Péterfy Sándor u^ 
< 28. sz. fldszt. 

A kinek három gyermeke van. 
de munkája nincs: 

Kedves Honfitársaim! Foglal
kozás nélkül, három gyerme
kemmel együtt hiányt szenve
dünk cipőben, ruhában, pénz-

. bm. Segítséget kérek. 
Sebestyén Arthur. 

Budapest, VI. Kmetty u. 20., 
III. em. * 

Egy szegény özvegy asszony ké
relme: 

Kedves Honfitársaim! 
Szegény özvegy vagyok, ki 

esekély nyugidjából tengődik. 
Bármilyen adományt szívesen 
elfogadok, fogadják érte leg-1 
hálásabb köszönetemet 

özv. Sugár Gézáaé. 
Budapest, VIII. Prater u. 29., 

III. 5. 
A kinek a férje eltűnt a harc 

téren: 
Kedves Honfitársaim! Fér

jem a harctéren eltűnt, 6 év 
éta küzködöm, hogy magamat 
és gyermekeimet fentartsam. 
Beteges vagyok, ami helyzete
met elviselhetetlenné teszi. Ké
rem, tessék bármily adomány
ban részesíteni, melyért hálás 
köszönetemet küldöm. 

Schédl Nándomé. 
Budapest, VI. Kmetty u. 20. 

szám, fldszt. 

Mit kér egy kicsi leányka? 
Ugy ennék néha egy kis tész

tát, de nincs cukrunk. Kérem 
az amerikai bácsikat és néni
ket, küldjenek cukrot, hogv 
anyuka tésztát készíthessen. 
Köszöni és kezeiket csókolja 

Schweiger Stefike. 
Budapest, VI. Felsőerdősor, 

u. 17., II. 8. 
Bgy közhivatalnok kérelme: 

Közhivatalnok vagyok egy 
beteg nővel és két kiskorú 
gyermekkel s cipőkre volna leg 
inkább meg élelmiszerre s cu
korra szükségünk. Örökké há
lásan és szívélyesen üdvözlőin 
ftz amerikaiadat. 

Schweiger Andor; 
Budapest, VI. Felsőerdősor 17. 

II. 6. 

A ki özvegy édes apját és test
véreit tartja: 

Anyám elhalt, öreg apámra 
és testvéreimre én vezetem a 
háztartást, így a házi gondok 
reám nehezednek, ennélfogva 
kegyes jóindulatu támogatásu
kat kérem. 

Kluger I41i. 
Budapest, VIII. Aggteleki-u. 

12,, I. 16. 
X«DI«pio 'Z ü TMJ) 

Ha valaki érzi és tudja, hogy rai 
az igazi öröm, ha valaki megitta
sult szívvel beszélhet arról, hogy 
mi az igazi boldogság, akkor a 
Géressy család minden egyes tag
ja tudja és érzi az öröm és bol
dogság felemelő nemes igazságát. 
. Városszerte közismert és köz
becsülésnek örvendő honfitár
sunk : Géressy Sándor a napokban 
egy levelező lapot kapott a Né
metországban levő Lipcse váro
sából. A levelező lapot bátyja : 
Géressy Ferenc irta, a ki hat hosz-
szu és keserves esztendőn át ette 
a rabság kemény kenyerét a szi
bériai fogságban. A levelező lap 
igy szólt' 

Kedv<w ftcsém: Végre sikerült 
Oroszországból megszabadulni. 
Ma itt vagyok, Németország 
ban, Lipcsében, pár nap múlva 
otthon vagyok. Tavaly au
gusztus 9-én küldött csomago 
dat megkaptam. Otthonról 
majd többet. Mindnyájatokat 
csókol: Peri. 

A levelező lapot a posta bé
lyegző tanúsága szerint ez év ju 
lius 14-én adta fel Géressy, a ki 
azóta már bizonyára otthon van 
és bizonyára irt is, de a bojkotl 
miatt nem továbbítottál: levelét. 
E néhány sor roppant örömül 
és boldogságot jelent a Géressv 
családnak és tudjuk, hogy 
youngstowni magyarság is kész
séggel osztozik Géressyék nagy 
örömében és boldogságában. 

De mást is jelent ez a levelező 
lap. Jelenti ugyauis. azt, Jhogy 
a fogoly megkapta a Szibériába 
küldött csomagot. Megkapta é> 
kézhez vette ugyanakkor, a m) 
kor itt is voltak ugynevezetl 
"Hitetlen Tamások," a kik kü
lönös előszeretettel azt hirdették, 
hogy nem kell küldeni Szibéria• 
ba sem pénzt, sem esomagot, meri 
ugvsem kapják meg. Ez a kár-
tya igazolja, liogv a kételkedők
nek nem volt igazuk, igenis kö
telesség volt "csomasrot. és pénzl 
küldeni, mert ezzel jóformán a? 
életét mentettük meg szerencsét 
len testvéreinknek. 

A közel jövő, a mikor majd ez 
révei térnek haza a többi magyar 
hadi foglyok, még mást is igazolni 
fog. Akkor fog kisülni, hogy mi
lyen bünt követtek el magyar 
véreik és saját maguk ellen azok. 
a kik lázító és felelőtlen szavakrA 
hallsratva, lebeszéltek többeket 
arról, hogy •segítsék a szibériai 
maprvar foglyokat. 

De vár junk addig. Nemsokára 
iönnek ujab levelek. Addig po 
dig örvendezzünk Gérossyékkol 
egyetemben és várjuk epedő szív
vel az ujabb szerencsés megsza
badulásról szóló kedves és örven-
letes híreket. 
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SZABÓT ELFOGTÁK 

Gondatlanságból okozott ember
öléssel vádolják. 

"Warrenből jelentik, hogy Sza
bó Péter honfitársunkat, aki a 
mult héten szerencsétlen véletlen 
folytán elütötte automobiljával 
William Parry koros városi alkal
mazottat, aki később sérülései kő 
vetkeztében meghalt, elfogták hét 
főn. Ugyanis miután a megyei 
halottkém a lefolytatott, vizsgá
lat után kinyilatkoztatta, hogv 
Szabót nem terheli vád, mert a 
baleset elkerülhetetlen volt, az el
hunyt fia magánfeljelentésben 
gondtalanságból okozott ember
öléssel vádolta meg az ügyészség
nél. Szabót megfelelő biztositéic 
letétele után azonnal szabadlábra 
helyezték. Ügyét a szeptemberi 
negy esküdtszék veszi majt tár
gyalás alá. # 

Bizzi Bertalan nevü olasz susí-
ter, akinek műhelye a Shehy 
Streeten van, csak nem akar a sa
ját kárán tanulni. Eddig csak 
négyszer esapták be a mindenféle 
mesének felülő taliánt, most aztán 
ötödször is megjárta. Az ötödik 
lecke csak 900 dollárjába került. 
Mi mindig figyelmeztetjük olva
sóinkat, hogy ne üljenek fel ide
genek aranyhegyeket igérő mesé&. 
nek. A dollárt nem adják ingvee, 
azért dolgozni kell. Ezért leír
juk, hogyan csapták be Bizzit ft* 
mult héten. 

Egy olasz honfitárs áHitett be. 
Bizzi üzletébe a mult héten és 
megkérdezte Bizzitől, hogy igaz-e, 
hogy ő becsületes ember. Bizzi 
önérzetesen verte mellét és eli*-} 

merte, hogy mindenki becsülete 
embernek ismeri. Erre a nyájai 
idegen megsúgta Bizzinek, hogv 
öt megbízták avval, hogy keres
sen egy becsületes embert, aki 
hajlandó volna bizonyos ideig 18 
ezer dollárt megőrizni Bizzi 
mindjárt ajánlkozott, mert az 
idegen a pénz felét igérte neki 
őrzési dij fejében. 

Másnap beállított a nyájas ide
gen egy másik olasz kíséretében. 
Mutattak Bizzinek egy nagy te
kercs piénzt, hogy a suszternek 
csak elállt a szeme meg a szája. 
Aztán vitába kezdtek, hogy mi
ben volna legjobb a pénzt meg
őrizni. Végre abban állapodtak 
•nesr, hogy az idegenek hoznak egy 

>léh dobozt és abba teszik a pénzt. 
De mielőtt a pénz betételére ke» 
rvilt volna a sor, az idegenek ki
jelentették, hogy habár Ők e]h£. 

*zik, hogy Bizzi olvan heesiilet^f 
mint mondta, mégis nagyobb biz* 
fonságban éreznék a pénzt, ha Bir-
zi is hozzátenné megtakarított 

•oénzét, mert akkor jobban ügyel
ne arra, hogy a dobozt el ne lop-
;ák. 

Bizzinek, pedig már négyszer 
ma jdnem hasonló módón csapták 
be, még mindig nem volt gyanús 
i dolog. Fogta magát, lesietett a 
bankba és hazahozta az utoisó be-
"sapódás óta megtakarított 90$ 
iollárját. Boldogan tette be A 
déhládába a pénzt a többihez, 

majd megkinálta honfitársait egy 
kis jó borral. Azok elmentek. De 
búcsúzóra visszafordultak a kü
szöbről és meghagyták Bizzinek, 
hogy hétfő délutánig várjon rá-
íuk, ha addig nem jönnek vissza, 
ugy minden, ami a dobozban van, 
az övé. Bizzi majd hanyatt esett 
örömében, hogy most 18 ezer dol
lárral megszaporodik vagyona. Do 
amikor a kedves idegenek már 
messze jártak, elővette a pléhdo-
bozt és gyönvörködött benne. 
Homloka hirtelenül elborult. 
Eszébe jutott, hogy ő már látott 
ilyen dobozt azelőtt és hogy már 
azelőtt is mondták neki, hogy 
várjon eddig meg addig a kibon
tással. A gyanú sietésre készt?T-
'e. Rohant a dobozzal a rendőr* 
ségre, ahol már mint régi ismerőst 
üdvözölték. A dobozt kinyitot
ták és Bizzi megkapta mindazt, 
ami benne volt 
mó újságpapírt. 

A csalóknak a szokott 
üti a rendőrség a nyomát. 

<3 
J US 

% 1 

4 *'í 

>HS r-í 5*3 

V-í 
'Ú 

11 

15 

\ I 

í| 3 

• - V i n. .c: -

•3 

'% N -M 

egy nagy cs<J-
} 

OTTHON A FOGLYOK 

Szombathelyről jelentik: Most ; 
érkezett magyar földre az első 
keletszibériai fogolyszál litmáuyi 
tí9 tiszt és 450 főnyi legénység. 
A hadifoglyokat a Shunku Maru 
nevü japán hadihajó hozta Via-
divosztokból Triesztbe. Útjuk \ 
talában kellemes volt, de az an
golok sehol sem engedték partn*1 

szállni a foglyokat., Szentgutff. 
hardon gróf Cziráky József k3r&-
leti kormánybiztos üdvözölte a ha% 
difoglyokat a kormány képvufe*. 
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