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G Y Ű L É S .  A kis Cigányok a Tündér játékban. 
Két gyönyörű flucsteá teszonyatos tűzhalála. —/Anyjuk a karján 

sebesült meg. — Ki ölte meg a gyermekeket? -—•' Ki sebezte meg 
m anyát? — Ki gyújtotta fel a házat? — A Koehler család 

tragédiáját a titokzatosság leple borítja. 

A Toungstownnal szomszédos 
Hubbard község, valamint Mahon
ing és Trumbull megyék lakosá
ét rémes eset tartja izgalomban 
vasárnap este óta. Akkor ugyanis 
ai Hubbardtól mintegy egy mért
földre keletre fekvő Kansas Cor-
nersnek nevezett helyen Koehler 
Tamásné beesett nevelő anyja 
Mrs. Haggerty ajtaján. Az aszr 
szony arca egy vér volt. Csa'k any-
nyit mondott: "Egy nagy erős 
néger volt" és ezzel elájult. Hag-
gertyéknél társaság volt. A meg
rémült vendégek egyike félre
húzta az ablak függönyét és még 
nagyobb rémülettel látta, hogy a 
szemben fekvő Koehler ház abla-
Jjtiból lángok csapnak az égnek. 

.Azonnal összefutottak a szom
szédok de a házat nem tudták 
megmenteni, sem pedig a Koehler 
házaspár két gyönyörű gyerme
két az 5 éves Vilmost és a 3 éves 
Warrent. A fink bennégtek a 
házba. 

Koehlernét azonnal borházba 
szállították. Ott kiderült, hogy 
balkarját revolvergolyó fúrta át 
és hogy homlokán valamint teü-
te más részein zuzódásokat szen» 
vedett. Az orvosok szerint okvet- Gyűlés helyett megbeszélés. — 

kőrházban fc^syÉt.' A? ellene fel
merült isulyofc gyanuokok miatt 
mihelyt jobbah lesz, gyilkossággal 
fogják vádolfti, mert közben az 
egyik Koehler gyermek megma
radt lapockaesodüjábán egy re
volvergolyó njfymát találta a 
lialottkAn. * %; ,ip 

Amerika szfHr óriásT föltűnést 
keltett* a hubbard^tilokzatos e-
set, amelynek részleteit szerkesi-
tőnlk, mint a Vindicator munka
társa maga szedte össze az ame
rikai napilap részéri Hogy ki 
Ölte meg a gyermekedet és hogy 
miért, azt talán csak Koehlorné 
tudná megmondani. t)e viszont 
csaknem elképzelhetetlen, hogyan 
ölhette meg eg^ asszony ilyen 
borzalmas módoi' gyermekeit, ha 
csak nem őrület Ében. Még érde
kesebbé teszi az ügyet hogy Ko
ehler Tamás az Asszony ura fel-, 
tétlenül hisz feleségének és már 
is ügyvédeket fogadott védelmére 
és bescenyezett Revének tisztá
zására. ^ ^ ' * 

Nagybjzottság ; 

A nagybizottság szombaton este 
.i. tartja gyűlését. 

. •  a . ;  

A hétfőn este elmaradt gyűlés 
helyett a nagybizottság szomba
ton este tart gyűlést. Kéretnek a 
tagok hogy okvetlenül jelenjenek 
meg, mert ez a gyűlés ez évben az 
utolsó lesz. 

Habodász Gusztáv, elnöfc. 
Neményi Miklós, titkár. 

Felsőfokú gyilkosság 
megint a verdikt 

Vernucci olasz bankár második? 
gyilkosára is a villamosszék vár. 

Omeisz Vilmos, Küllő Margit, Gerenday Ilona, Molnár Margit és ifj. Gerenday László. 

TÜNDÉRORSZÁG A KOSSUTH | versenyezni fognak Rigó Jóska 

]énül felépül. 
A hubbardi rendőrség termé-

ttetesen azonnal munkához látott 
» Trumbull megyei hatóságokkal 
e|pyetemben, akiket rögtön értesí
tettek a rémes esetről. Az asszony 
ftZavái alapján először arya gon
doltak, hogy egy néger bandita 

Szombaton eflte lesz gyűlés. 

A hétfőre öffezehivott 'nftffjí^i-
zottsági gyűlést |iem lehetett meg
tartani, mert a vtagok közül fiiak 
nyolcan jelentei meg. Igaz, hogy 
a nyolc képviselte csaknem az 

^ Összes w uaíí:^'«e%^ba tai^scó 
jffllitott be ar házba, ahol az asz- testületeket, de mivet az elnök 
Rzony egyedül volt a gyermekek- • sem jött el, a gyűlést nem tnrtot-
kel, mert férje a youngstowni ták meg. -i 
gázgyárban munkában volt. Az | 
asszony eszerint a feltevés szerint 
ellentállt a rablónak, aki pénzét 
követelte. Efre a bandita revol
vert rántott és rálőtt az asszony
ra aki csak harisnyába, alsószok-
ftyába és füzővédőbe volt öltözve. 
Aliikor az asszony megsebesül
ve kirohant a házból, a rabló fel-
kutatta a , házat értékes dolgok 
után és aztán felgyújtotta azt. 
if^Ez a feltevés azonban nem so-
k&ig állott meg. Ugyanis nehárty 
órával a tüz keletkezése után a 
porrá égett ház pincéjében a ha
tósági emberek egy izzó revolvert 
találtak. Miután kihalászták hor
gokkal megállapították, hogy az 
Koehlerné revolvere volt. A fegy
verben nő?y íkilőtt töltényt ta
láltak. A fegyver alatt pedig az 
ágy elégett roncsain megtalálták 
á két gyermek csontvázának ré-
ezeit. A többi teljese^ megsemmi-
«ü]t a lángokban. 

Ugyanakkor jelentkezett egy 

KÖRBEN. hires bandájával, énekelni és sza-
válni fognak, és olyan jelenete

id református egyház gyermek j ket fognak bemutatni, a mit még 
gárdája december 12-én tartja j Amerikában sekoi. sem játtak hon

előadását a Kossuth Körben, jfitársaink. 
A jegyeket tanácsos előre meg-

megváltani. 

r A helybeli magyar református 
egyház kiváló lelkésze, az ó-hazá
ban is általánosan ismert kitűnő 
nevű iró: Ger^Hday László ismét 
bemutatóra hozza egy remekbe 
készült alkotását e hó 12-én, azaz 
most^vasárnap a Kossuth Körben. 

A református egyház kipróbált 

Ebben az előadásban vagy \u-
ven gyermek vesz részt 3 évtől 
kezdve egész 12 évig. Fiuk és leá
nyok egyaránt. A névsort majd 
az előadás után közöljük. Hogy 
mit jelent ennyi apróságot mind
ezekre betanítani, azt sokan még 
el sem tudják képzelni. De még 
a legszínesebb képzeletet is felől 

zsúfolásig megtelik), azok csodál
kozni fognak az eredményen, 
mint mi, akik szemtanúi voltunk 
a próbáknak. 

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy a református egyház derék 
tisztviselői megtalálják a módját 
annak, hogy honorálják Geren-
dayné munkáját, a ki eddigi elis
merést és dicséretet érdemlő mun
kájával reá szolgált arra, hogy 

Fobert Leo, 19 éves suhancot a 
Mahoning megyei esküdtek ked
den délután ekőfoku gyilkosság 
bűntettében találták bűnösnek és 
ugyanakkor nem ajánlották ke
gyelemre a legényt, aki két tár
sával wiszki eladás ürügye alatt 
kicsalta Vernucci Anselm olasz 
bankárt a* Logan Avenuera 1920 
január 11-én. Vernuccit ott a 
banditák közül az egyik megölte 
de a pénz nem volt nála. 

A verdikt alapján Jenkins biró 
kénytelen lesz Fobertet halálra 
ítélni, ha elutasítja a fiatal ember 
védőinek perujjitási javaslatát. 

Már múltkor mejfirtuk, hogy 
Funcheon Eduárd ügyében ha-

érdemes karácsonyi meglepetés- sonló verdiktet hoztak két héttel 
ben legyen része. .leselőtt. A banditák közül ugyanis 

• , , , , , csak ez a kettő Forbert és Fun-
A jegyek ara. 1 d&llar 50 cent es [eh(Hmi kerüt, rend6r uézre h„t 

foKja mnlni a valósáff a mikor $1.20 darabnnklnt. Tekintettel, , a Kvnkossá„ ulán. A 

mindenki ineg(ryo26dhet.k arról arra, hogy •fans nagy sokan vet- !harma(lik rablÓ!tvi,kos egv Roch. 
gvermek gárda ja (a melyben róm. I hogv mit lehet a gyermekekkel tek meg a jegyeket a lelkészi » A .. .. , 
?* .. , . I • í. , , i j ,• » w i'01" nevi1 pinten fiatalember 
es gor. katholikus gyermekek is!csinálni, ha azokkal, rendszeresen hivatalban es az egyház eloljaroi-
uagy számmal vannak '"képvisel- ! és ügyesen foglalkcíznak. Ezt a 
ve.) valóságos tündér^.., (H^zágot^ Uigbéj^uiunkáU f 'jppindegAs-
fog a színpadra varázsolni: nék*^' neveznek Oerenday fJászíó-

. .volt, állítólag az akinek revolver 
nal. J„ lesz mar most beszerezni, „o|y,lja. letcritrtte , szerPncsétlen 

Egy gyermek előadásnak kereté
ben be fogják mutatni az ismer

né a lelkész csodálatos türelmű és 
valóban ihletett lelkű neje végzi. 

A jelenvoltak, akik közdtt volt 
Nt. Gerendáy László a ref. egy
ház lelkésze, Géressy Sándor ref. ; ~ 
egyház gondnoka. Sebők Gábor | 
a ref. egylet elnöke, Balasko I 
György a Szent István egylet el- j 
nöke, Hoffer András a Verbovay i 
egylet 108-ik fiókjának titkára' 
és a nagybizottság pénztárnoka, 

tebb nemzetiségek hires táncait, j A kik ezt az előadást végig nézik 
egy öttagú zenekar keretében (és hisszük, hogy a nagyterem 

azokat. Az. előadással kapcsolat olaszt. Rochford állitójag T>él-

Utazás a Szegénység Országában 
Beszélgeftéj Fhillipp Hugóval. 

Phillipp Hugó ismert honfitárr 
Péli Ferenc, id. Molnár János és sunk a napokban tért. vissza Ma-
Neményi Miklós titkár élénk esz
mecserét tartottak. Szerkesztőnk 

gyararszágból. Három és fél hó
napot töltött az ó-hazában. Köz

előadta, hogy a nagybizottság til- vetlen közelről látta azt, amiről 
takozását ai botbüntetés ellen uta
sítás szerint kiküldötte.; Ugyan-

mi állandóan gondolkodunk. A 
magyar földet, a népét, a magyar-

Oeller Harry ̂  nevű 19 éves 8nj(péiaből ismét vissza adnak egy 
hanc, aki állítólag Koehlerné j-ég^tet, a nagybizottság szélit 

csak ő említett fel két uj tervet. ! országi korállapotokat, a paloták, 
Az egyik hogy a nagybizottság!a kunyhók, az titcák és .mezők 

rendezzen "ócska holmi" bált far- [ ^etét. 
sáng elején. Ezen a bálon a be-! Felkerestük, hogy beszélges-
léptidij használt ruhanemű és jsünk vele> hátha tud valami ujat 
cipő lenne. Nagy ládákba helyez-1 mondani nekünk a sziilőhazánk-
nék a holmit és azt az ennivaló v61 (Phillipp Hugóra olvasoink 
és innivaló hasznából befolyó is emlékeznek. Négy év előtt a 
pénzen hazaküldenők a ídidefrgő Szabadság youagstowni iroda 
ruhátlan testvéreknek. A másik j vezetője volt.) s 

az, hogy miután a War Chest FÜSTÖLNEK A GYÁRAIK. 

Kezdjük Bécsnél'— mondja 
(aki 25 éves volt), szeretője lett 
volna, habár ezt az asszony férje 
és hozzátartozói hazugságnak ál
lítják. Ez a fiu azt mondta a vizs
gálatot eszközlő detektiveknek, 
hogy néki vasárnap este 6 órára 
találkája volt az asszonnyal. Ami
kor a ház felé közeledett egyszer
re lövést hallott a Koehler ott
honból. Odarohant az ajtóhoz. 
Kopogására Koehlern maga 
nyitott ajtót. Amikor meglátta a 
f^ut igy szólt volna hozzá: "Har
ry agyonlőttem két gyermekemet 
és magamat is meglőttem. 
Mit csináljunk?" A fiu megijedt 
és elszaladt sógorához, akinek 
afcon frissében elmodta a dolgot. 
Néhány perc múlva már égett a 
Koehler ház. A Coller lesrényt el
fogták és Warrenbe, Trumbull 
Hiegy* székvárosába vitték. Áll
hatatosan megmaradt vallomása 
*ell*tt dacára, hogy napokon át 
fijrefltf&k a detektívek és az ii-
yyéezség emberei végül 1000 dol
lár biztosíték alatt mint fontos 
tanút szabadon bocsátották. Ko
ehlerné még a youngstowni városi 

JAVULNAK A VASUTAK. 

A hajdan ragyogóan tiszta vi
dám jóil ápolt város kopott, fá
sult és lehangolt. Csak a .színhá
zakban van még élet. A szépért, 
a nemes művészetért rajongó szo
morú Pest a színházakhoz fordul 
vigasztalásért. A kávéházak na-inak, de van a kettő közt egy-két 
gyon csendesek. A nagy szegény- j kilóméteres vonal, amit a lehetet

len helyzet semlegesített. Ez a 
semleges terület teszi lehetővé, 
hogy a magyarok ellátogathatnak 
a szülőföldjeikre. 

A csehek különben, állandó ret
tegésben élnek. A. kis állomást 

tat" ma is, de legtöbb ember jegy cseh különítmény őrzi és jó 
csendes embér jaa Pesten. tágra nyitott szemekkel. A legki-

bat. igen könnyű mefrjosotni art, :„m(,rikáha raenekigjr . ..ddig 
lmwy zsúfolt haz fogja mogtap- kerü,t ké2re 

solni a legnagvobb erkölcsi es ^ , . 
anvagi siker jegvében lejátszandó ' ^ v0 ̂  a a os ** ' 
tündér elSadást. , let Mahoning megyeben erthet# 

j tehát a közönség nagy erdeklo-
i dése az ügy iránt, most amikor 
'nem is "egy, hanem két halálos 
Ítélet kimondásáról lesz szó. Sun-
rheou ügyében is ujrafelvételt 
kértek a védők. Ebben az ügyben 
Anderson biró fog határOzni e 

!napokban. 
i Biztosra veszik, hogy mindkét 
biró elutasító határozatot fog hoz
ni és akkor a két fiatalember e-
lőtt kihirdetik a halálos Ítéletet. 
A védők erre az esetre kijelentet
ték, hogy okvetlenül fellebezéssel 
fognak élni. 

i j MAGYAR TŰZOLTÓK fis 
A CSEH KATONÁK. 

Sátoraljaújhely — mint tud
juk — határváros. Itt a magyarok 
és csehek közvetlen szomszédok. 
A nagy állomás magyar, a kis ál
lomás cseh. A város a magyaroké, 
a szőlők a csehek birtokában van-

ségben se pénzük, se kedvük 
nines ahoz a pestieknek, hogy ci
gányt hallgassanak a megviselt 
kávéházakban. Van — szó sincs 
róla — olyan is, aki "muzsikál-

A' régi társas életnek vége. 
Élelem van Budapesten elég. 

sebb gyanúra fegyverben áll, vagy 
fegyverben.... fut az őrség. 

A nyáron tüz volt a városban s 
sa fel a magyarságot, hogy azt aí^illipp Hugó, mert Magyar-
pénzt. amit u<ryis jótékony célra orsz»g abban az időben, amikor j Talán csak tejből van kevés. De . 
szánták és amelyet már régen ki- '0^ jártam, nagyon érdekelve' volt i akinek pénze van, ahoz is hozzá a tuzoltosag hangos trombitaszo-
adottnak tekintették adják egy lr7' ̂ ykori császárvárossal. A boy- j juthat. A széninség az igen nagy.;val vonuflt- ki a tuzhoz. A kurt-

kot lehetetlenné tette*azt, hogy!Az Ívlámpák helyén apró körték a robogo kocsik, az ízgal-
vasuton menjünk Budapestre. A I égnek és ez is csak minden har-!mas vörös alkony annyira megré-
koldus Bécsből hajón usztunk lé ! madik. A villanyos kocsi kevés. I Miitették a cseheket, hogy vonatra 
a Dunán. Reggel 7-től esti 8-ig j Reggel 5-töl késő éjjelig futnak J kaptak és meg se álltak Legenye-
tartott az ut s volt időnk meg-' ugyau a kocsik, de a közlekedést • mihályig. Alig sikerült őket a ma-
figyelni a Duna rffentéről ellopott [nem képesek lebonyolítani. A leg-' ?yar°knak visszacsalogatni. 

HALÁLRAÉGETT TÓT 
ASSZONY. 

Hankó Gyulát 
meglopták 

Három negyed millió korona ér
tékű amerikai dollárt loptak el 

tőle. 

Hankó Gyula, a helybéli refor
mátus egyház hosszú időn át 
volt lelkésze, a mint azt olvasó- ; 
ink jól tudják, leköszönt állásá
ról és a Bolla-féle bankházban 
Detroitban vállalt alkalma
zást, a múlt év jwveittber elseje 
óta. . ' 

^Ebben a minőségben hasznos ; 
és értékes szolgálatot tett a szó
banforgó cégnek, a mely ez év 
ápril havában megbízta Hankó 
Gyulát azzal, hogy utazzon Ma
gyarországba és intézze el a reá 
bizott ügyeket, mint például: 
egyes egyének kihozatalát, meg- -
látogatását, és ezekhez hasonló 
dolgokat. ' 

Hankó Gyula el is utazott és 
szerencsésen megérkezett Magyar
országba, a hol azonnal hozzá lá
tott megbízásainak elvégzéséhez. 
Youngstownból is voltak megbí
zásai és a megbízó felek türelme
sen várakoztak arra, hogy Hankó 
visszatérjen és beszámoljon meg
bízásairól. •? ' • » -

E helyett azonban nagyon kel- . 
lemetlen hir jelent meg a buda
pesti lapokban, a mely Hankó 
Gyulát roppant fájoan érintő 
dologról számol be. A hír 
ugyanis azt újságolja, hogy Han
kó november első napjaiban vala-, 
hová vidékre igyekezett és villa
moson sietett ki a keleti pálya- -
udvarra. Épen }e akart szállni a ; 
villamosról, a mikor észre vette. •. 
hogy a zsebében kotorászott vala- , 
ki. Meg akarta csípni a zsebtol
vajt, azonban az ügyesen le ug- , 
rott a villamosról és a nagy tö- r 

megben eltűnt. > « 
Hankó fájdalmasan -állapította 

meg, hogy három negyed millió , 
koronát érő amerikai dollárt lop
tak ki a zsebéből. Hankó 50.000 . 
korona jutalmat igért annak, a ki 
a tettest kinyomozza) vagy elfog- , 
ja, de ez sajnos meddő maradt 
és a tettest még ma sem ismerik.. 

A mai szomorú és bizonytalan 
budapesti állapotok közepette ma 
az ember élete sem biztos Buda
pesten hol a zsebtolvajlások és 
rablások napi renden vannak. 
Ebben- az esetben különösen az 
sajnálatos, hogy Hankó Gyulával 
történt meg az eset, a melyhez • 
hasonló dolognak számos áldozata 
van nap nap után odahaza. 

Kovács Jánosné borzalmas halála 
zsirolv&sztás közben East Young-

stownban. 

PROHÁSZKA LEVELE. 

Borzalmas látvány tárult szer
dán délelőtt Dukát István east 

A székesfehérvári püspök Mihók 
Sándorhoz cimzett levelét felöl 
vasták a Szent István templom

ban. 

Mihók Sándor a Szabadság 
youngstowni lakos elí. amikor le-!irodaveze,6je ís laP»nk belmun-
ment a szomszédos 12-ik utea ikatár8a a napokban hosszabb és 

később meghatározandó magyiair 
jótékonysági célra és pedig lehe
tőleg gyermek segélyre. 

A jelenvoltak szívesen fogad
ták a terveket és a szombaton este 
megtartandó gyűlésen fognak ha
tározni. 

r»üi -yy1111111 , 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 

Alulírott Özv. Kiss.Béláné ezen 
az uton is kifejezem nyilvános 
köszönetemet a Szent István római 
és görög katholikus egylet tiszti
karának és tagjainak azért mert 
néhai férjem temetésén részvétü
ket oly nagy mértékben megnyit 
vánitották és azért mert a férjem 
után járó haláleseti és temetési 
segélyt pentosan és hiánytalanul 
kezemhez kifizették. Isten áldása 
legyen az egyletén és annak min-? 
dM/tatón-

far. En Biliná. 

magyar földek életét. 
Biz az szomorú. És nagy szo

morúság nézni a partokon cirkáló 

több ember gyalogol. A villanyos 
árak: reggel 5—8-ig 1 korona, 
reggel 8-tól esti 8-ig 2 korona, 

cseh zsándárokat, a pályaudvaro-; esti 8-tól 4 korona. 
kon lengő idegen lobogókat. És! A magyar vasutak " állapota 
fájdalmas dolog arra gondolni,.'még májusban nagyon rossz volt. 
hogy az a sok-sok vizi szárnyas,' De azóta egyre javul., Májusban 
ami a kiöntéseket ellepi és áthúz (csak minden két napban indult 
néha-néha a Duna fölött, aetii egy vonat Pestről. Éjjel — mi-

A bátor cseh armádia Kassán se 
érzi magát biztonságban. Rákóczi 
városában is rémeket látnak a 

277-ik szánni ház pincéjébe ahon
nan füst szált a téli ég felé. Ko
vács. Mária, magyarországi szár- , 
mazásu tót asszony holttestét ta- nemzetgyűlés kormány partinak 

érdekes levelet kapott a mai ma
gyar viszonyokról Prohászka Ot
tó székesfehérvári püspöktől, a 

lálta ott. Az asszony szénné égett. 
Dukát azonnal értesítette az east 

elnökétől és a felujhodott ma
gyar keresztény szellem nagy-

youngstowni rendőrséget, allon ; nevű előharcosátóK A levelet Mit 

nan a bizottság kiment a l.ely-l1,ók Sándor ál adta Főt. Varia ky. 
szinre és megállapított., liogy I .Sándornak, a Szent István egy-
Kovácsné valószínűleg szalonát1 ház plébánosának, aki azt a mult 

vasárnapi mise után felolvasta,* 

csehek, ha magyar 
ver feléjük a szél. 

trombitaszót 

olvasztott a pince tűzhelyén. Na
gyon közel állhatdtt a tűzhöz, 
mert a forró zsir egyszerre na
gyot locsant és végig öntötte ru
háját, amely azonnal lángot fogott 

S. H. 8. * a bűztől. A szerencsétlen asszony 
menekülni próbált de a pinceaj-

Egy cseh ormésterrel beszélget- tóban összeesett és felismerhete.t-. ^ 
tem el egyszer. A kitűnő hadfi |enn£ égett. Kovácsnénak nem' Hétfő virradóra éjszaka eddig, 
nagy csal adu ember,^ d? csak e- gyermekei ebben az or- még ismeretlen tettesek betörtek^ 
orűflííl van TTaccun áiC * hurnAti . . . . . 

megfelelő lcomentárok kíséretéi ^ 
ben. A templom közönsége nagy^ •' 
érdeklődéssel hallgatta a levelet» 
amelyet a ránkkövetkező vasár- * J. 
nap is felolvas majd a plébános. »" 
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MEGLOPOTT MAGYAB. 

magyar madár többé. jután a jelző lámpákat nem tud- # 0t. 0 , _ 
De ezt a sok szomorú látványt ták petróleummal ellátni, — még tgyedül van Kassán és burdon sz£gban. Férje Kovács János még Ország György borbély mester 7 

elfeledtette az, emberrel az a meg- májusban nem járt vonat. Julius-
lepő dolog, hogy Budapesten füs—ban már naponta indult és érke-
tölnek a gyárak. Majdnem min- zett egy vonat a fővonalakon, 
den kémény vastag, fekete füst- Szeptemberben mindennap két 
tel jelzi, hogy a magyar gyárak vonat indult Pestől és érkezett 
munkához láttak s az annyiszor Pestre. Szeptemberben vége felé 
szivén szúrt, szerencsétlen Pest pedig elindult as első éjjeli vonat, 
nem halt bele kegyetlen sorsába.! Már a kocsikat világították. 

él. A famíliája a Kárpátoknál ta- eimenf munkába és csak 2622 Mahoning avei lakásának,*- ^ 
nyázik. Ott biztosabb az élet. Kas amikor szerdán este hazaért érte- hátulján felépített automobil ga-
Sára mindennap betörhet Horthy, Seieséfe''gTteo.'~iÍhnnVtá- ngáü."Á'"mint Ország megána-'1' 
akit Slovák.ában egyre vár a nep. rí, Kov4csné misodjk felesésr pitotu £ tett(.Rtk feltörtek egy 
A a a on tito zatos je z se iv- yo^ aijj amerikás koffert,a melyben elhelyezett fér-; 
i 8xi 6 ra«° w ^ 4 m^^ar Odahaza János, István és Anna fi ruha neműt ellopták. A betörj 
katon at. 8. H. 8. Ez a rom nev^ gyermekei gyászolják be?- a garage hátsó ablakát törtebb* 

(Folyt • 4. oldalon.) zalmas halálát. ,és ugy jutott be. 
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