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ÉU a sir lábánál térdeltem p$ rázta melle
imet a zokogás- Nem röstellem, ámbár a 

könnyhullatást sokan vénasszonyosnak tart
ják. De nem tudom, ki birna száraz szemmel 

•végighallgatni kilenc esztendős fiu szájából 
«ilyeti szavakat. 

Este, mikor magunkban maradtunk Zsó
fimmal, mondtam is neki: 

— Ez az Aurél valami különös gyérek. 
-Nem tanultam annyit, mint a fiunk, mégis 
»<esküt mernék rá tenni, hogy ebből nagy em-
*ber lesz! Gondolom, Kossuth Lajos lehetett 
il^en gyerekkorában. 

—~ Én meg arra mernék mérget venni, 
"liogy Tildácskából jó gazdasszony lesz. Ugy 
-segített vacsorához teríteni, mintha mindig 
nitt lett volna nálunk — felelte Zsófim. 

Másnap reggel énekszó ütötte meg fü
lemet. Kis vendégeink zsoltárral köszöntötték 
-31 napot, de nagyon szépen. Éppen olyan kelle
mes hangjuk volt, mint az apjuknak, meg 

• az anyjuknak. Reggelinél azzal fogadtam 
•őket, hogy szeretik-e a muzsikát? 

— Nagyon! — felelték egyszerre. — Min
iden vasárnap énekelünk a templomban. 

— Csak a templomi énekeket szeretik, 
"vagy a nótákat is? ^ 

— Én az olyan nótákat szeretem, ame
lyikre táncolni lehet! — felelte Tildus. 

— És minden nótát, minden hangszert 
-szeretek. Zongorázom, hegedülök, van ott-
"iíon egy szakszofonom is. 

(Akkor hallottam azt a szót először, ame
lyikbe kitörhet m ilyen tanulatlan magyar 
myelve.) 

— Itt ^ tanyában van egy juhászbojtár, 
sákt meglehetősen furulyái, meg egy béres
legény, aki szépen citerázik. 

Nem is kellett egyéb. Atirél nyomban 
iszerette volna hallani mindegyiket. 

Azok eleinte huzakodtak, restelkedtek 
•az urigyerekek előtt, keményen rájuk kellett 

parancsolni, hogy mutogassák a tudományu
kat, Kelletlenül fogtak hozzá, mihelyt azon
ban látták, hogy nem csúfolódnak, hanem na
gyon figyelnek rájuk, belemelegedtek. Aurél 
pedig oda volt a gyönyörűségtől- No, nem ís 

•élezte hiányát uri gyerekek társaságának, 
<<jlyan vastag barátságot kötött a furulyással, 
meg a citerással. Sok nótára megtanította 
őket, amiknek azok hirét se hallották, ő meg 
elleste, miképen furulyái a bojtár, citerázik 
a béres? Alig próbálgatta, már felülmulta 

amazokat. így mulatgattak szépen. 
(Igaz, hogy a két fiúnak abba® az idő

dben vajmi kevés hasznát vettük.) 
Tildácska se; unta magát. Mindenütt 

."Zsófim vagy menyem sarkában volt, akár a 

pincében fölözték le a tejet, akár a baromfi
udvarban dolgoztak. Érdekelte minden kony* 
hában, kamrában. Húzgálta a köpülőt és 
egész délutánokon át fejtette a babot, ámbár 
a száraz hüvelyek összevagdosták gyenge uj
jait. Közben pergett a nyelve. Tervezgette, 
mi mindent • fog csinálni, ha neki kell majd 
gazdasszonykodnia s elegendő pénzzel ren
delkezik? Vesz porszívó gépet, olyan főző
edényeket, amiknek nem pattan le a mázuk, 
fehér Leghorn kakasokat, pekingi kacsákat, 
emdeni ludakat s egy zöldszemü angora ci
cát. Az árváknak eszük ágában sem volt, 
hogy hazakéredzkedjenek, talán több szabad
ságot, vagy több szeretetet találtak nálunk — 
azért maradtak. 

Vagy két hét múlva Átlag tiszteletes 'út 
pendítette meg levélben a hazatérést. 

— Engedelmeskedünk! — mondta Aurél 
olyan ábrázattal, mintha savanyu almába ha
rapott volna. 

— Igen, hazamegyünk! — sóhajtotta 
Tildácska s gyönyörű kis szája lefelé görbült 

— Majd csak ősszel, mikor kezdődik az 
iskola. Nyomban irok a tiszteletes urnák, 
hogy addig ne háborgasson bennünket. 

Nyakamba ugrottak mindketten. 
— De hátha kikapunk? Otthon ám nem 

olyan nyájas tiszteletes bácsi, mint mikor 
valahová visz bennünket, — sugdosta a kis
lány. 

— Ne féljen, majd én eligazítom. 
Könnyen ment! Miska küldött pár sort 

Átlag tiszteletes urnák, hogy őszig hagyja 
náiunk az árvákat és egy szóval se követelte 
eket többet. 

Ősszel azonban mégis csak meg kellett 
válniok tőlünk Ürmöspuszta leendő uraságai
nak- Könnyezve szálltak fel a kocsiba. Aurél 
furulyát szorongatott, Tildácska egy üveg 
mézet. (Az. ülés alá több vigasztalói is rak
tunk fel.) 

— Jövő nyáron megint szívesen várjuk, 
ha szerény házunkat meg nem vetik! — így 
bucsuzkodtunk tőlük. 

Jött az ősz. Nőttek az éjszakák, nőttek a 
gondok. Mert bizony már csak akkor moso
lyodtunk el, mikor gyermekekre néztünk. A 
helyzet egyre nehezedett, a pénz végkép le
romlott. Akiknek pénzben volt a vagyonuk, 
mint milliomosok lettek koldusokká. Nem
különben azok is, kik hadikölcsönkötvényekbe 
fektették mindenüket. Mi ugyan szerencsénk
re a földhöz, meg arany és ezüst pénzeink
hez ragaszkodtunk, de azért volt min aggód
nunk nekünk is. 

Ki érezheti magát biztonságban, ha kö
rülötte egyre több áldozatot nyelnek el az 
örvények ? 

Télen nagyon ráér az ember töprengeni, 
kivált tanyán. Mióta rádiónk van, a tanya is 
wtás. Beszélnek hozzánk a városokból, tu
dunk minden újságot. De akkor még csak a 

.fzél siivöllözését hallgattuk téli estéken s ha 
nagy hó esett, egészen elzárt bennünket a 
világtól* Alig vártam a tél múlását. 

Tavasszal a sürgős munkák mányira 
fejbekólintják a legtolakodóbb gondokat is, 
hogy elkábulnak. Ez a földműveléssel foglal
kozók szerencséje, akár kisgazdák, akár nagy
bérlők. Mert ugyan mi lenne belőlük, ha min
dig ráérnének arra gondolni, hogy kedvezőt
len időjárás esetén a föld nemcsak az egész 
év" szükségletet nem termi ki, hanem tán még 
az adót, vagy vetőmagot se? 

Bármennyi dolgunk és munkánk volt 
azonban, sürün eszembe jutottak a Gerdán 
árvák. Milyen régen nem láttam őket! Nem
sokára egészen elfelejtik Mihály bácsit. Ne
hezteltem a gyámjukra, ki még vakációzni se 
engedi őket őseik birtokán, holott addig jö
hetnének, mig mi béreljük. Májusban emle
gettem Miskámnak, hogy meg ne feledkezzék 
az árvák meghívásáról- Neki az volt az ál-
láspontja, miszerint felesleges a meghívás. 

— Minek tennénk ki magunkat másod
szor is visszautasításnak? Érje be édesapám 
a* unokáival, meg az Abendstern árvákkal. * 

— Hivd meg őket, fiam. Ha megint visz-
szautasitanának is, mi megtettük a magun
két. 

— Édesapám pályát tévesztett. Jó lett 
volna árvaatyának! — incselkedett fiam. 

— Mint kocsisra se volt rám semmi pa
nasz. És neked talán nem vagyok hűséges 
ispánod? Akkor törjük kétfelé a kenyeret. 

Miska megölelt. 
— Drága apám, uraságom nékem és nem 

ispánom. Teljesítem parancsát, csak el ne 
csapjon! 

Azonban Ígéretének beváltására nem ke
rült sor, mivel az életben többnyire ellenke
zőleg történik minden, miftt ahogy az ember 
előre elgondolja. 

Junius elején levelef kaptunk a tudós úr
tól. Ezúttal hosszasan és igen nyájasan irt. 
Már a levél érkezésén is meglepődtünk, mire 
elolvastuk, azt se tudtuk, hová legyünk a 
ízivfájdalomtól. Mert ez állt benne: 

Kedves Tanú ur! 
A múlt nyáron rendkívül szívesen és ked

vesen hívta meg a Gerdán árvákat vendégsze
rető házába a nagy szünidőre. Akkor más
ként intézkedtem, az idén azonban hasonló 
kívánságát a legnagyobb örömmel teljesíte
ném, sőt rendkívül hálás lennék érte. Ugyanis 
nagy gondban vagyok az árvák srrsa miatt. 

Ismerve irántuk táplált megbecsülhetetlen 
jóindulatát, bizalommal közlöm, hogy gyá-
moltjaim apjuk végrendelkezése s a közgaz
dasági viszonyok szerencsétlen alakulása foly
tán ma úgyszólván teljesen vagyontalanok. 
Az árvaszék által kezelt jelentékeny készpénz 
vagyonuk a pénz leromlása folytan elérték
telenedett és további neveltetésükie se futja. 
Ezért kénytelen • vagyok a lánykát vizsgák 
után kivenni az apácáktól s bátyját a drága 
intézelből. Eddig ugyanis iparkodtam őket 
rangjukhoz méltóan neveltetni. Sajnos, erről 
többé szó se lehet. Igen nagy szerencse lesz, 
ha tömérdek lótás-futás, kilincselés után, ösz-
szeköttetéseim révén őszre be tudom őket jut
tatni egy hadi-árva intézetbe. Mert ha ez nem 
ÉŰierül, igazán nem tudom, hova hszek. 

Mindenesetre rendkívül lekötelez, ha 
őszig, mig elválik, mit birok kijárni érdekük
ben, kedves családja körébe fogadja őket. Sze
gények, nagyon rossz színben varinak, aminek 
oka, hogy erősen nőnek s ma még a drága 
nevelőintézetekben is szük és rossz a koszt. 

Remélem, ©nök a pusztán nem érzik 
annyira a rossz gazdasági viszonyokat, mint 
mi, városiak. Ha mégis tévednek, szívesen 
megfizetem gyámoltjaim ellátását. Persze, 
csak ugy, ha mérsékelt árat kérnek, mivel sa-

*ját zsebemből megy. 
Szíves válaszukat fnostafordultával líé* 

rem, mert ha kérésemet bármely okból nem 
teljesítenék, ugy nem akarok elkésni attól, 
hogy őket Hollandiába, vagy Belgiumba in
gyen nyaraltatásra induló gyermekek csoport
jába előjegyeztessem. 

Szívón üdvözlettel , 
* Hásztig Fülöp. 

Mialatt Miska felolvasta ezt a levelet, fe
jemet a kezemre támasztva hallgattam. Alig 
tudtam magamon erőt venni, ho^v az asztal-
la ne boruljak. Fiam arcáról látszott a meg
döbbenés, akadozva olvasott, ami nem volt 
szokása. Már régen elhangzott utolsó szava, 
midőn akaratlanul kitört belőlem a szemre
hányás. < 

Azt mondtad, ne aggódjak az árvák 
vagydÉá miatt, Van az árvaszéki uraknak 
annyi eszük, mint nekünk-

*"** joggal hihettem. y 
—"•Hát eszük lehet, hanem én ki merem 

mondani, hogy lelkiismeretük nincs egy csepp 
se! Be kellene csukatni azt, aki nem fektette 
az árvák pénzét ingatlanba, ami nem érték
telenedett Volna el. " 

— Megérdemelné. Csakhogy valószínűleg 
nem egy, hanem számos árvaszéknél történt 
ugyanaz számtalan árva pénzével. És akkor 
nem bün, de még hibaszámba se megy eljá

rásuk. Csupán szerencsétlenségnek minősítik, 
mely előre nem látható események folytán 
következett be. . v 

— Gyalázat. Mért ia nem haÜgattál rám, 
kedyes gazdám! Hej, mert tudom, megfor
dulsz sírodban. Bünbánatod gazdaggá tette 
az Abendstern árvákat, de koldusbotra juttat
ta saját édes magzataidat. Uram, Teremtőm, 
világosítsd meg elméinket, mi tevők legyünk 
most! 

— Ne háborogjon, édesapám. Nyomban 
megírom, hogy tárt karokkal várjuk az ár
vákat s vendégszeretetünknek nem szabjuk 
arát. Azután majd gondolkozunk, mit tehe
tünk érettük? Majd találok valami megol
dást... később. Mert e pillanatban magaig $s 
!e vagyok sújtva, megállott az eszem! 

— Nem csoda, kedves jó fiam! 
Ment a levél, melyben az is benne fog

laltatott, hogy értesítést kérünk, mikor jö
hetnek a gyerekek? Mert valaki elmegy ér
tük közülünk. ^ 

Az a valaki pedig, mikor elérkezett az 
ideje, a menyem volt. A fiatalabb, asszony
személy mindig örömmel utazik Pestre, akár
milyen ügyben, mert mellesleg be is vásárol
hat. És ha nemi is cifrálkodó természetű, azt 
hiszi, ő maga, meg gyermekei szebbet mutat
nak pesti holmikban. Ezért küldtük Katinkát, 

no, ineg azért, mert őt Zsófim helyettesitet
te a háztartásban, de bennünket, férfiakat 
ttflh nélkülözhetett a gazdaság. 

Annyi időt azonban mégis szakítottam, 
hogy magam mentem elébük az állomásra. A 
két legjobb igáslovunkat fogtam be egyetlen 
kocsinkba, a ruganyos ülésü, sárga bricskába. 
Sóhajtottam is egyet. (Valahányszor lovat 
fogtam be, mindig szemem előtt kápráztak a 
régi fogatok..A hintó, a négy gyönyörű ösz-
szetanult ló, amelyekkel megnyertem a fo
gatok szépségversenyét, azon a napon, mikor 
Miska született. A parányi fejű, gyönyörű 
arabsok, meg a többi féltett telivér, melyek 
csak ugy odavesztek a harctereken, mint a 
katonák. Igaz, nem voltak az enyémek. Még
se parancsolhattam ostoba öreg szivemnek, 
mikor sajgott és visszavágyta az egykori 

pompát.) 

Terka unokám, a minden lében kanál 
unokám nem bánta, igáslovakat fogok-e a ko
csi elé, vagy szamarakat, csak felülhessen 
mellém a bakra. Élt-halt a kocsikázásért, meg 
akár az Abendstern árvák voltak a vendé
geink, akár a Gerdánok, egyformán örvende
zett a játszópajtásoknak. 

{Folytatás a 7*!k oldalon) 

Példátlan dolog történt a mult 
Plléten ebben az országban. 

A bányabárók országos egye
sületének a titkára megjelent a 
bányász-szervezet konvencióján s 

* a nagytőke nevében szövetséget 
-ajánlott a munkásnak. 

A bányász vezérek nagyon tud-
*ták, hogy ezt a meghívást mért 
rendezték, a bányászoknak eszé
be villanhatott valami abból a 
""partnerségből", amit Roosevelt 
ajánlott a munkaadónak meg a 
munkásnak és meggondolatlanul 
tapsolták a beszédet. Talán ugy 

'érezték, hogy meg is vannak 
-tisztelve. 

E sorok írójának szerencséje 
volt jelen lenni, mikor a nagy
tőke egy hivatalos képviselője 

nemcsak a "kompánia juni" ne
vezetű hamisítványon, hanem 

-egy trendes munkás-szervezeten 
keresztül is szövetséget kinált a 
munkásnak, ezúttal először eb
ben az országban. 

És mert e sorok írójának szo
morú szerencséje, hogy a sorok 
között és a sorok mögött is szo
kott olvasni, ki kell jelentenem, 
hogy engem a lelkes tapsorkán
ban sem tudott az uj szövetség 
tehetősége meghatni. 

Elsősorban tisztában kell len-
nffnk vele, hogy a vezérek mért 
rendezték az indianapolisi cir-

4cusznak ezt a mutatványát. 
Áprilisban lejár a bányabárók

kal kötött, nagyon rossz, szem
telenül rossz szerződés, amelyben 
a vezér urak az egész code-ot el-
Icárfyázták. Amelyben a code 
iltal megszállott minimális mun-
Icabérek maximális bérekké avan-
««általc. ^ 

Bizonyos, hogy olyan szerző
dést nem fognak kapni, illetve 
azért nem mennek egy sztrájk 
rizikójába, amilyennel meg len
nének majd elégedve a munká
sok. 

Mert ha igaz, hogy a mun
kások nem szeretnek sztrájkolni, 
százszor igaz, hogy a vezér urak 
még kevésbé szeretnek. Sztrájk 
idején ugyanis nem kapják az 
ezer dolláros havi gázsikat, amit 
fizetés címén rabolnak ki a .-mun
kásokból. 

Szükségük volt hát rá, hogy 
«egy bányabáró pnondja el a 
konvención a szénipar nagy ba
jait, hogy az hivja fel a szén
ipart fenyegető veszedelmekre a 
bányászok figyelmét. 

Mert azon a cimen fogják a 
bányászoktól a tisztességes nap
számot megtagadni, hogy nem 
emelhetik fel a széntermelés 
költségeit, ha nem akarnak teret 
adni a gáznak, a viti-villan^nak 
meg az olajnak. 

(Arról nem beszélt a bánya
báró, hogy a "code" alapján a 
munkabérek kis felemelése csak 
tizenöt centtel emelte tonnánként 
a széntermelés költségeit, mig 
ők az árakat ötvea-hetveuot 
centekkel emelték. 

Ez azonban csafr az egyik 
célja volt a vizitnek., 

A másik cél, a nagyoSfe cél az 
volt, hogy a bányabárók tényleg 
keresik most a bányászok szö
vetségét, mert velük akarják ki
kapartatni a gesztenyécskéjüket 
az uj deal tüzéből. 

Mindenki tudja, hogy a vizi-
villany, az olcsó olaj és a termé-

Mikor a tőke szövetséget kinél 
A bányabárók szövetségének a titkára a bányász-gyűlésen 

tették, hogy ma kevesebb, tok
kal kevesebb szenejt fogyaszt az 
ország, mint 1913-ban. Körülbe
lül kétszáz millió tonna szenet 
lökött le ez a három veszedelem 
az utolsó tizenöt évben a mar-
ketról. 

És még nem értek el a határra. 
Az uj deal meg akarja szaba

dítani a lakosságot a villany-
trustok rablásaitól s két kézzel 
ad pénzt minden városnak vagy 
államnak, hogy vizierőre beren
dezett villanytelepeket csinálja
nak maguknak. 

A Tennessee Valey nagy mü
ve, a Hoover Dam, a Columbia 
River szabályozása s különösen a 
Seaway kanális több millió ló
erő olcsó villanyt ad az ország
nak és ezt akarja elblokkolni a 
bányabárók szövetsége. 

Minthogy azonbati mosg a 
nagytőkének sincs egész szabad 
keze Washingtonban, sőt mert 
most a tőkések becsülete erősen 
fogytán van, ők nem tudnak út
jába állni az elnök nagy tervé
nek. 

Két órán & rémitette hát a 
bányabáró a bányászokat, hogy 
mi lesz velük, mi lesz a munká
jukkal, a kenyerükkel, ha a kor
mány gázkutak fúrására, olajme-
zők fejlesztésére és különösen a 
vizi villanytelepek építésére pénzt 
ad. ..s 

Ez ellen hivta csatasort*é tő-
szetes gáz a szénipart tönkre ke a szénbányász*. 

Természetesen ostobaság ezek 
ellen a veszedelmek ellen a küz
delem. 

Igaz ugyan, hogy a fentjelzett 
fűtőanyagok mind szenet szorí
tanak ki a forgalomból, de azért 
a fejlődést megállítani nem tud
ják és arra nincs is szüksége a 
nemzetnek. 

Ha kiszorul ujabb százmillió 
tonna szén a piacból és ha fe
lesleg lesz egy pár tízezer bá
nyász újra tíz év múlva az ipar
ban, azért a munkásnak a feje 
ne fájjon. 

Mert munkát leap azokban az 
iparágakban, amelyek a szén 
helyét pótolják és mert különö
sen az olcsó villany száz meg 
százezer munkaalkalmat ma
gával. 

Éppen olyan ostobaság lenne a 
szénérdekeltségnek oda állni pél
dául a vizi-villany útjába, mint 
amilyen butaság lett volna a 
talyiga-gyárosoktól, ha a truckok 
és automobilok gyártását aor
ták volna elállni. . 

Ma ötszázezer ember dolgoz-
hatik — már annyit amennyit 
— a bányákban. Nem lesz sem
miféle nemzeti veszedelem be
lőle, ha 10-15 év múlva csak há
romszázezer ember lesz kényte
len a föld alá buját, hogy a 
kenyerét keresse. 

Kétszázezer ember szorult ki 
az utolsó tizenöt évben a bá-

ola$r* víHany és a természetes 
gáz, százezret kilöktek a gépek. 
A bányabáró urak azért nem ha
boztak a gépeket használni. Azok 
ellen nem hívják szövetségbe a 
szénbányászt. 

A szénnek csak egyetlen mód
ja van, hogy a harcot a többi 
erőforrással (fűtőanyag erőfor
rás) felvegye. Ehhez a módszer
hez azonban nincs köze a mun
kásnak. 

Tessék a bányabáró uraknak 
követni a többi iparágak példá
ját. Tessék nekik a széntüzelés 
olcsó, gazdaságos módját kutat
ni és keresni. Tessék a szénből a 
benne levő vegyi szereket ki
vonni, ahogy azt más országok
ban megteszi a tőke. Akkor majd 
olcsóbb lesz sokkal a szén hasz
nálat^ és akkor nem kell félteni 
a piacot. Legfeljebb az egész 
olcsó vizi-villany tói. 

És a kutya voltaképpen itt 
van eltemetve, a — villanyban. 

Mert a tapsoló bányászok 
ugyan nem tudták, de a szénbá
nyászat legnagyobb részét éppen 
az a tőke uralja,*amelyik a bir
tokában tartja a villanytrustot, 
amelyik a villannyal az ország 
lakosságát rabolja. 

A Morganok, a Windberek, a 
Peabodyk, a "Mellonok egész 
villanycsászárságokat uralnak és 
ezeké a szénipar nagy részben. 

Mikor tehát a bányászokat 
nyákból. Százezret kiszorított az szövetségre kérték, hogy bom

bázzák a kormányt meg; a kon
gresszust a vizi-villany fejlesz
tése ellen, akkor nem a szén
ipart, hanem a saját kis villany
pecsenyéjüket féltették. 

És aztán ne bolonditsák a bá
nyászt azzal, hogyha drága lesz 
a széntermelés, (vagyis ha tisz
tességes munkabért követel a 
bányász magának) akkor elvesz
tik a marketot. 
v Tessék az olaj munkásaknak, a 
villanymunkásoknak, a gázmun
kásoknak szintén megadni a tisz
tességes napszámot, hogy az 
egyensúly fel ne boruljon. 

Erre nem is kellene a munká
sok szövetsége a tőkének. 

Csak üljenek össze a tisztelt 
bányabárók egymás közt. Hatan 
el tudják intézni az egész dol
got, hiszen mindent hatan ural
nak. 

Mondják ki, hogy a bányász
nak megadják a hat dollárt (ami 
elég kevés a földalatti munká
ért) és ha az egyensúlyt fenn 

üzem mellett dupla osztalékot 
tud fizetni, addig a tőke nem 
akar — nem is tud — becsüle
tes lenni az országgal, még ke
vésbé a munkással. 

Ne áltassák hát magukat se a 
bányászok, se a többi munkások, 
hogy az indianapolisi meghívás 
őszinte, hogy együtt vállvetve, 
közös előnyre tudnak haladni a 
tőkével. Ne dűljenek be eimek 
az uj maszlagnak. 

A nagytőke — most először — 
egy kis bajban van. Érzi, hogy 
ég a talaj a lába alatt, hogy a 
saját falánksága néhány évtized 
vagy néhány év alatt önmagát 
emészti fel, most hát szövetséget 
igér a munkásnak. 

Mint ellenféllel nem tudott 
még a munkás elbánni a tőkés
sel. 

Mint baráttal soha nem tud 
vele elbánni. 

A két érdek nem egyezik meg 
egymással. 

A piacot bízzak a jpunkások 
karják tartani, akkor azonnal a tőkésre s csak a becsületes 

Imegfiteeltik a többi fűtőanyag 
előállításánál a o^egfelelő ? nap-
számot. 

Ehhez nem kell négyszázezer 
ember szövetsége, ehhez nem 
kellenek hadüzenetek, ehhez 
nem kell véd- és dac szövetség. 

A tőke nem lehet és soha nem 
is lesz őszinte szövetségese a 
munkásnak. 

Amig a Wigginshez hasonló 
crookok a maguk negyedmilliós 
fizetését emelik, ugyanakkor, a-
mikor a gyárosoknak elrendelik 
a bérvágást, addig szövetségről 
kár és ostobaság beszélni. 

munkabért követeljék ki maguk
nak. 

BAJ, HA AZ ASSZON 
NEM AKAR MULATN f 

Szajle János kéthelyi (Somogy 
megye) péksegéd a napodban 
mulatni akart. Meginvitálta hát 
egy ismerősét, Ruska Jánosné 
marcali asszonyt: tartson vele! 
Az asszony nem akart mulatni, 
mire a megdühödött péksegéd 
négyágú vasvillával szivendöfte. 
A szerencsétlen nő borzalmas 
kinok közepette kiszenvedett. 

Amig a General Motors fél- Gyilkosát letartóztatták^ i 
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