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Kedves Jenőkém! 

Uegkaptam s . k?szönöm aug. 4- én kelt kedves- leveledet .- an pár do
log,amit meg kell irnom,azért nem yárok az irással, hanem neki ülök.-

1. Az előző levelemben eml'it ett ' derék asszom1yal . többször beszél
tem azóta és az a- ismeretsége révén találtunk is edtlig két szobát .-Az 
egyik igen jó,van benne két szépen felszerelt ágy ,nincs mesezire irLY1e~ 

a tábortól, a községtől pedig egy jó km- re ,egy jóképü tanyán . Az egész 
szoba nyaralóknak szánt . .Ara konyha- asználat t al-a felhasznált fát is bE 
leértve-, továbbá naponta 1 l it er teljes tejjel : 9 Sch.-Szeptember 1-tő] 
elfoglalható kb . két hónapi időtartamra.-A másik szoba is jó let t volnE 
ott is be van ~endezve két s zemélyre,az asszonnyal meg is alkudtam,akj 
szembBn az előbb e litett szoba árával már napi 10 Sch-et kért volna , 
azonban tegnap hazajött . az ura ,aki hazulról távol do _ ,ozi _,mint ác s, 
és a vele történt megbeszélés után közölte ve e ,ho 7 ne~ a 'ák ki a 
szobát ,mert ' sulyos beteg van a háznnl és a hi e iaő beálltával a 0 zo
ba nem füthető .-Beszélt em ég egr1 harmadi k tulajjaris,de az nem.veze
tett eredményre .-Megbiztá.m aztán egy ke:res edőt ' és' e51 másik as Pzonyt 
is,hogy legyenek segltsége e,-igért ék.-Mint látod~, egy-egy i lyen kis 
szoba napi 9- 10 Sch- ]Je kerül_. Nem csoda ,rengeteg itt a nyaraló a vilá@ 
minden t ájáról ,a közs~g rendes körülmények között 10 . 000 lakással bi! , 
ezzel szemben ezidőszerint ll.'000 nyaralója van·, tehát 'több , int a két
szerese_ a mo stani' léleks zám.- Az els őp.ek említet t zoba gazdája várja 
válaszot okat . Ha közben sikerül még t alálni szobákat , egr1-egy lapon a
zonnal meg fogom irni.-Kérem a választ minden esetben sürgősen ! 

2.Ugy látom ,hogr1 ar~1ak a kis háziállatnak a meséj e nagyon vegJes 
érzelmeket váltot t ki a bajtársak lelkében. A komolyak undorral f ordul
nak el az ilyen kloáka hangtol .-Kontna Kálmán a napokban ér kezett le
velében szóról- s_zóra ezeket irja: "Kaptam egy jeles kör levelet Grazból , 
amely a cső .-ket számomra uj alapon gyüjti a Harcos' Bajtársak fiókja
ként .-Elolvastalll és undorral félrete t tem a piszkálódásai és piszkoló
dásai m.iatt ,m.elyek nyilván K.J ené5± illét"ik. - Semmi mecjF>gyzést nem te
szek rá,pedig nehezemre esik!"-Há'.t,J enőkém,a komoly emberek igy veszi1 
ezt a kérdést ,ez -tünik ki Török,Vajda ,Szentandrássy f elfogásából is . 
A kevésbbé jó felfogásuak érdekében nem artana reagálni pár szóhan a 
multkor_ megad_ott formában. Különben-,Te jobban el tudo.d hirálni a dolgot 
több levél birtokába.~. Nem leTu~e jó,ha egyesek azt h~nnéK,hogy mi nem 1 
látjuk a szennyet, érzékeltetni kellene, hogy i genis. látjuk mi nagyon jé 
a pocsolyát,de: nem vagyunk hajlandók belesülyedni, mint· ők*-



3. A kivió.ndorláa cw.k M'eze~ ""trf "'ég mindii;.l.!ég mirutie ott tar 
tanak ,hoi:;yaki e . 6. "<inként11a"volt arrlgivilli.ghm,az ehó vlá.tiábor 
előtti idökben , az "önként"jelentk(lzett harcolni az U. S, A, ellen ,UQ'llZ 
Un a~ ie ,aki - "1int ki11 alreáliata- "önként""'ent klltonán11k nyilvffit !M.T 
aHorazzalarettantógondol11.ttal ,hooe;;::razerl!llljdazU. S. A. ell11n 
harcolh&sson!-~ee;na.p aztán azt hallottrun,hom' az U. S. A. küm. hozzájáru 
!tár a katonák ée ceendór<ik ee:;énkónti elhir41áe. 1't!Í!l tört~nó kivfudo 
lá11li.hoz ,11zonban az U. S. A. i:;az111'gügy "ég odrlig rte~ &dh 1"B[; a partra-
11zálláei ertt:edélyt . - Ha icr n:ezy ,gondolo"- ,5- 6 óv alatt csak eldlH a m 
kivlindorláaunk 11or"8 ,ha ueran élünk "é& a~kor , „wrt i" dr a Héheet 
tée ~..egl::ez.d6dött. a bátran hi~Zei:1 1 hocr majd "TiR~e.zu13i""-éreteket ölt 
dolog az"árzén jeg;·~h11n" . - Kö zben a háboru ,c 'l&k ~enyved,mint a vizes 
ta ée cae.~ nm. ttkar lángr11lo.ba~.n i . -P1!.r perccel el&b hallotta„ a le, 
ujabbhirt,hocraz "~6paiUnio"távirntot küldöttttnacrSztalinnak 

várjontl'égaMboruval ,waigfelállitjákazeurópail'l>ldshset ! 
4. Elófi;:et éB"ketlriildök,„ostie;ylevélben, kérve , hocrju+ta ...... e 

rencloUez~si helyUkre/'llint irtAtok ,aug.1-tól n""' """' biztoe a Czark . 
eiI!.e/énnyugtázzátokaszokott„6don: 

l.Sohajda3ándore/0Franci11H. J.:eAdoo ,Jr. Brooklandville ,li.ary 
land,U. S. A, Seh , 70,-

2. Dr . ,,erth!.ejosKutstein ,P. D. P. La:;or 
3 . l!:'.iss-"'erene iru~~lelmoJ' . D . R . LageT 

"('s-~~-„-,"--„~.--
SohajdBnak elkiildött111:1 juniue vPg.'iig bez.U-6lai; az én~1dfuiyai'"' 

a B. L,- ekból , !i juliusit kiildjéhk el "'i a ~~nti eimre. 1'.a utánornák & 
atöbbibajtároo.k ,roásk6ppállniiahlde<itek. 

5. llai:ronkivá.ncúvtt:.'JokiílO . i.Je:ye.Jile,arra ie,l!lit ezólMkrajd 
hozzá klerikában!Iiem ár•ana e:y~zer nár puJ,Jieitágt adni az HO . ilf'...,, 
netnek,grtmyl:lrUpéldávalezole;álMtn• kam;;améeafiuDP. áletéból 
KiilönbenaMpokba.ni:egúrksze't eJYaAr.urancem ,anit k~t hóMP"rtl ez
elo-t u.r tbröltek Waeint;tonbwi. H&eonlóahoz ,„int a"'i'"or rágenelőbb 
kijöt t e:;y rendel et h„Jy„abit~ee,nint "8(.'l' a ,...,ndelet . 

6. Amulthétenkaptru::'ev11Jeto.Slin7it6l , Fehérviiry Ferit öl ,ak 
szintén osztj'k a mi vélenényünkei ~s lli>fuOJl áldat lWlllll.k.I'. 1:tinösitik 
acBO . teetvérhareot.- ue::re(;'!n•~n"e;_;P,,. vo lt VasTáryaltábo~ , 

j 6barátom, az6bakerUlt a BK.ii;;ya ,ó nein tulajdonit nPki jelent6&é01t , 1, 
f0ljebb111intn7ivúntart6hivutal „.rucrna;:,ye.i j6akar!<ttaltisztikaez 
n6jöhettekintetbe . 

Buceuzom most Olár ,cP&k 111\g ~ae;amr6l armyit ,hoL7 etfszeé„.,,s v 
gyok , l\üldö111 azeratatteljee U:l.vözlet eimet htl ha j tárMinbmk , tirztelet 
teljee kézce6kjailna.t Kedves l<a3l1ágoS Atazon;frul.t , ~~.:;ed y die; , "edvPe 
JenÖ!!! , iD<zbaráti 11zeretettel sokszor ölellek: -· ;:;,-------


