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AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP
A HORGOLÓ BUDAPEST.

Hogyan dolgoznak a pesti zsebtolvajok

Nag}' liajók jöttek út az Óceánon,
kerek, kürtőik barna füstöt'pipáztak s
tttácculé. meg többi zsebes munkában.
H nagy hajók bent a szürke kaijirák
mélyében rengeteg gyapju-pamutot, ci
A detektív • szobában fthol
a zseb tart maga elé, ugy tesz, mint aki bor- j
peltek magukkal, .lótékony amerikai
tolvajokkal
foglalkoznak,
ft
fal
mellett zaszt.óan el van merülve az olvasásba, :
kezek amoda messze elguritották utjokra a pamutgombolyagokat s azok hosszú sárban állnak fiatalemberek, egyre közelebb és közelebb megy az
begurultak mosolyogva a pesti házak közöttük néhányan jól, sőt elegánsan áldozatához, egy ügyes mozdulat és a !
ba. Alig van ház ma Pesten, amelynek öltözve. A szemük a földet nézi, kezük nyakkendőtűt már is kiemelte az újság
mindahány emeletén ne metélnék, so idegesen babrál, az egyszer most a sa papírjával. Ha a tü nagyon megtet í
dornák, fonnák, pörgetnék, gyűrűznék ját zsebeikben kotorásznak, mert ezek szik a zsebtolvajnak, az sem akadály,
ftzinésx. Már többször irtunk arról, hogy a színészet egyike a gyors fehér kezek az amerikaiak szür mind zsebtolvajok, hármasával, négye ha biztositókészülék van rajta, mert
legnehezebb "mesterségeknek" éppen azért, mert nem mesterség. ke panmtjáa. Nagyanyánk kézimunká- sével hozzák be őket a detektívek. akkor az egyik kezével véletleuül mell
Művészetet pedig nem lehet tanulni, a'hhoz születni kell s legfeljebb zásának hőskora tért vissza. Este, a Ennyi zsebtolvaj sohse volt mint mos belöki áldozatát, másik kezével pedig !
fejleszteni lehet. írásából következtetve nem ajanlom önnek, hogy lámpák csendjében, cikkáznak halkaíi tanában. Az egyik asztalnál ott ül egy hirtelen rántással kitépi a tüt, s
Xagv Ignác detektivfőfelügyelő, ő a az áVlozat tudatosan vagy gyanakodva
foglalkozzék tovább is ezzel a gondolattal. Teljes lehetetlenseg, hogy a fehér horgolótűk. Nő a kis harisnya,
a karcsú kabátka, a zömök téli sapka. pesti zsebtollvajok réme, ha megpillant oda is kap a nyakkendőjéhez, nem sok
valaha is elfogadható színésznő legyen. Ks szinpadról-szinpadra A biedermeier-korasszonyai annak ide ják valahol, rtiessKi el kerülik. A zse- ideje marad gondolkodni^ mert a tolvaj,
járva, örök szegénységben, nyomorúságban végig bumlizni az rletet, jén talán több és merengöbb derűvel besekot senki sem ismeri olyan jól mint mint a gyík furakodik át a tömegen
horgolgattak, csakhogy akkor ám leg ő, Nemessy, Csehe és Sréber detektiv- és máris elszelel.
nem a legjobb sors.
A mai zsebtolvajok kSzqtt, qkik
Válasszon csak magánttk ftt&s dzsábot. És örüliön
hogy feljebb halk szerelmi gondok árnyéka felügyelők segitének neki abban a rendőrkézre
kerülnek, ttagvon sok a
lopózott a rizsporos hajak nngv tor- nem éppen kőnnvü munkában, hogy a
Éva néni ilyen őszinte volt Önhöz.
fiatalkorú,
ezek
saját valomásuk sze
pesti
embert
meg
mentsék
a
hosszúuyai köré, a sarokban lágyan szólt a
írónő. Szívesen közöljük, ha alkalmas közlésre. A téma hatá spinét s a horgolótűk zajtalan forgá kezű zsebe&ektől. Akik ott állnak a rint egyes külvárosi csapszékekben
rozottan érdekes. Ha jól megírta, mar a jövő heten sorra kerülhet. sába bclesusogott a pamutgöngyölitő fal menté.), nem először vannak itt, a valóságos leckeórákat vesznek a ta
2.) Tessék orvoshoz fordulni. Fogyasztó kúrát nem szabad orvosi gavallércsöndes bókolása, a ma horgolo detektívek valamennyiüket ismerik, pasztalt öreg zsebtolvajoktól és igy
mennek "munkára". De munkában van
tanács nélkül folytatni. .'{) Azt a leikket egy ó-haizai magyar újságtól asszonyának ablaka előtt pedig a gond van olyan közülük aki már hatodszor
és nélkülözés balag sánta lábakon, a kerül huroikrrt. Mert a zsebtolvaj nem a zsebtolvajüldöző detektív -is, fárad
vettük át. Ha jól emlékszünk, a Kassai Hírlaptól.
fűtetlen kályhában a szél cincigtatja okul, ha egyszer rászánta magát hogy hatatlanul künn van a vonalon, figyeli
Gyermek. Nem szabad azt hinni, hogy azért, mert még gyér- hegedűjét és az örökifjú gavallér: a az óvatlan erhber zsebéből kiemelje a a zsebtolvajt a villamoson és a villa
meknek nézi mindenki a házban, Önnek minden szabad. Egy 15 éves mosoly, régóta elkerüli a ház tájékát. tárcát, vagy 'kikapcsolja az óráját, az mos megállónál. Most is az egész cso
lánynak már gondolkodni kell azon, hogy ha cselekszik valamit, S a szomorú szivek mélyén mégis öröm többé nem szokik rá a írendes munkára. port megv ki ellenőrzésre. Nagy Ignác
javában magyarázza nekem a zsebtőlokosan cselekedjék. Sőt azon is, hogv szabad-e egyáltalán bizonyos ég, mig a munka gyors kis fehér dár Mert a zsebtolvajlásnál ma úgyszól
vajvilágot,
igy megyünk lassanként ki
ván
nincs
könnveb
kereset
Budapesten,
dái össze -összozörrennek, mert a pa
helyzetekben ".megmukkannia." így irta, ugv-e?
felé az ajtón, odakünn alaposan meg
mut jó, finom, meleg és amit belőle olyan kevéssé óvatosak az emberek.
Mindenesetre jó lesz, ha megkéri a mamát, hogy tartson ön»ek ma amatőr-kezek termelnek, kincset ér.
Egy nagy könyvben vannak nyilván tapogatom magam. Még megvan a tár
' leckét az illemtanból. Üdv. Éva néni.
Dolgoznak Budapest asszonyai s ami tartva a zsebtolvajok, ha valamelyiket c á m , n e m e m e l t é k e l t . . .

KARÁCSONYRA

Éva néni levelei.

HA EDDIG ELMULASZTOTTA ELKÜLDENI
A VÁRVA-VÁRT AJÉNDÉKOT,

sürgönyileg még elküldheti
és nyugodt lehet, hogy azt idejében megkapják, ha

Hámory bankjai által küldi
Ne felejtse el, hogy ax otthoni szenvedőknek
soha oly nagy szükségük nem volt a segítségre,
mint ebben az esztendőben.

Kétszer ad, aki gyorsan ad

Több levéli* a jövő héten válaszolok.

kézimunka kezük alól kikerül, egyszerű behozzák^ egy-kettőre megállapítják,
szürke, csupán egyetlen disze van; mikor és hol "rajzolt" utoljára. Je
szükség. Ha valakinek a lába eltörik, szegény úriemberek lelke fénylik kö lenleg nemzetközi zsebtolvajok, — a- CSALT, HOGY KIVÁNDOROLHAS
QVERMEK GONDOZÁS.
SON.
jvngy vakbélgyulladása vau, a legjobb rülötte, kiknek öröm volt e munka és kik között leghíresebbek a spanyol
(Második közlemény)
sebész sem túlságosan jó.Ha valakinek annak eredménye pedig jótevő aján /.sebesek, — nem igen jönnek Buda
(Pesti Hirlap) pestre, de itt van helyettük "Reiner
' a lova beteg, feltétlenül szakképzett, dék a tél ellen.
.Neubauer Jánoa rézműves elhatároz
Mielőtt * gyermek stületik.
J'zidor, gúnynevén Cigánykarcsi, ÍK<*
állatorvost hivat. Nem érdemli-e meg
ta odahaza hogy kivándorol Amerikába
vács Mihály, aki állandóan kis kézi
az anya és gyermek élete és jövő egész
A RABLÓGYILKOS HÁZASPÁB.
A jövendőbeli anyának ft kővetke sége a .legjobb .megszerezhető .orvosi
táskával jár és rendkívül elegánsan A kivándorlás költségeit ugy szerezte
Rablógyilkos házaspárt hajszolt a öltözködik. Amikor kiszemeli az áldo meg, hogy huszonöt társától élelmiszerzőkre kell vigyáznia:
kozelést és ápolást?
budapesti rendőrség. A pesti lapok köz zatát, a kis kézitáskát tartja maga elé
1. Jókor meg kell mag&t tüzetcsen
A gyermek születése után.
vásárlás ürügye alatt ezer koronákat
vizsgáltatnia orvossal és jjVakran
Az anyának legalább egy hétig ágy lése szerint a tettesek Valentin Gyula fedezékül és alatta nyugodtan emeli ki csalt ki. A pénzzel megszállt területre
%ell vizeletét vizsgáltatnia.
ban kell feküdnie és a szülés után egy harmincegy éves orvostanhallgató és az áldozat tárcáját, vagv óráját. "Stuc
fi* Tápláló ételeket egyék és sok te hónapig nem szabad semmi komolyabb T)engg Anna steierországi nő, akik col'' fedezi magát, így liivják tolvaj szökött, a határon azonbon a románok
Pingau községben meggyilkolták és ki nyelven. Azután itt van Keresztény elvették tőle a pénz legnagyobb ré
jet igy ék.
munkát végeznie.
3. Gyakorta meg kell magét méret
A pihenésre azért van szükség, hogy: rabolták Berger Frigyes dúsgazdag ke Jóska, a Reinfr Jenő, a Pozsgai I^aci, szét. A megmaradt részt Aradon el
nie és vigyázni arra, hogy súlyban
1. Az anya teljesen meggyógyuljon reskedőt, azután Budapestre szöktek Klenács Kálmán, a nők közül pedig költötte, majd Mezőhegyesen és Oegl?
automobilon, ahol különböző helyeken Bakó .Tulia, nki állandóan egy Tót
ne gyarapodjék túlságosan. Ezt
és magához jöjjön.
den, Orosházán és Nagykörösön többe
legjobban ugy lehet elérni, ha nem
2. Hogy túlságos vérzés ne álljon be. bujkáltak és mindig sikerült elmene Etel nevü zsebtolvajnövel együtt dol ket megkárosított. Ttt a csendőrök ke
kül
piök
az
üldöző
detektívek
elől.
Az
eszik é»le* ételeket.
3* Hagy legyen elég teje a csecsemő
gozik. Ennek a két nőnek az a metó zébe került, de megszökött és Buda
egyik szállóban ottmaradt a táskájuk, dusa, hogy ..áldozatukat valamelyik
4. Sok folyadékot igyék, mii^éltöbb
számára.
pestre jött vissza. Ttt elfogták a de
megtalálták okmányaikat. kocsmában vagy kávéházban szemelik
vizet.
'
Az anya energiáját nem szabad ne amelyben
tektivek. Beismertésben van, de nem
5. Vigyázni kell arra, hogy rencUee- héz testi munkára használni, mert a Egy este megjelent a főkapitányságon ki, lehetőleg lejutják és azután elsze- emléksaik arra, hogy kiket és hol esa
res székletéte legyen.
nehéz munka elvonja a csecsemőt® % egy kereskedelmi iskolai tanuló és kö dik értéktárgyait.
pott be, A rendőrség letartóztatta.
zölte dr. Máiffy kapitánynyal, hagy
6. Naponta meg kell fürödnie.
'nagyon szükséges anya tejet.
A
pesti
zsebtolvaj
ren.ikivül
ügyes
7. Vigyázni kell a fogakra, 'Tia roszJegyzet: A Munkaügyi Minisztérium a Gyarmati-utcában egy gyanús házas
és főként fih-oré, az ujja érzékeny, való
szak azonnal menjen fogorvoshoz.
fi vermek-Osztálya készséggel küldi pár tartózkodik. "Detektívek mentek ki,
TOLVAJ ÁLGRŐÍV
sággal kifinomult. A tolongás, a villa
akik
a
személyleírás
alapján
felismer
8. Bokát pihenjen és nvugodtaa ael bárkinek az anya és gyermek
moson való é4*ymfish'.>7 préselödés az
ték
a
házaspárban
a
gyilkosokat
és
be
tudjék.
yondozásárn
vonatkozó füzeteit.
! eleme, akkor tud igazában "dolgozni".
9. ÍR end szeresen és mérsékelten kell
A füzetekért vagy személyes ta vitték őket. a főkapitányságra. Mind! Az ember áll r a villamoson, lökdösik
Zerkovitz Béla hires budapesti zei
ketten
beismerő
vallomást
tettek.
A
wiozognia és dolgoznia.
nácsért erre a cimre kell írni:
• jobbról, tolják" líalróí, s amig hátra aeszerző följelentést tett a rendőrsé
|
férfi
elmoudta,
Jiogv
az
áldozat
tízezer
10, Az időjárásnak megfeTSW "rfíllftz*
Children's "Bureau, "Washington.
' koronáért át akarta csempészni őket felé néz egr"-' fPÍTltfnntig, hogy kilépett gen, hogy Eötvös-utca 29. szám alatt
" íodás és elegendő szórakozás,
T). C.
az osztrák hatáou. Osztrák területre i lábára, vniy. ki lökte meg a vállát, 'évő lakásán a napokban egy elegánsan
líl. Xaponta sétáljon a szabad leve
érve, megszálltak egy szállóban, ahol •uár kiemelték az óráját. Tla az óralánc öltözött fiatalember jelent meg, a ki
gőn vagy legalább is jól Jti kell a
f
HUNKA
A
PITTSBURGHI
SZERZŐ
mikor fizetésre került a sor, összevesz- ulságosan komplikáltán is van befűz "íagát gróf Waldener-nek mondotta.
hálószobát szellőztetni lefekvés
DÉS BETARTÁSÁÉRT.
| tek. Ö erre fejszével agyonverte Ber- ve, ez még távolról sem ok arra, hogy Miután Zerkovitz nem tartózkodott a
előtt.
' gert és kirabolta. A bűntény elköve- •t zsebtolvaj ötthagvia, mert hilietet- lakásban, helyette felesége fogadta az
A másállapot nem betegség, csak az
Prágából jelentik: A képviselőház j tésekor az asszony kiment/ A ren/lőr- 'en, szinte pillanatok alatt észrevét- állitólagos grófat, aki azt mondotta,
egészség van megerőltetve. Tanuljuk
, r t niil kioldja, xr.,ujjának egyetlen érin
hogy a dolgozószobában, levelet ír Zeregyik
nem régen megtartott ülésén ség letartóztatta a házaspárt.
meg, hogyan kell ezen a megerőlteté
tésére az órátj'tartó kapocs kiugrik a kovitznak. A "gróf" bement a dolgo
Hlinka képviselő ismertette a szlovák
sen könnyíteni.
A nemzetközi Dunabizottság párisi helyéről és az óra máris könnyű, sza zószobába, de ott irás helyett az ott
Ha minden jövendőbeli anya kellő katholikus néppárt által kimondott kö
I konferenciáján
a folyam rendőrségi bad préda. Egyedül ritkán dolgozik a talált értéktárgyakat vette magához öl
kép gondozza magát, hozzáértő keze veteléseket, majd beszédének végén ki
S szabályzat kidolgozására kiküldött al zsebes, mindig van társa és legkedve eltávozott. Zerkovitz kára 200.000 ko
jelentette,
hogy
Szlovákia
minden
erő
lésben részesül mig másállapotban van,
bizottság Budapesten gyűlésre ült ösz-. sebb vonaluk a Rákoczi-ut és a nagy rona. A budapesti reiylőrség megálla
a szülés alatt és a betegágyban, az vel meg fogja védeni a pittsburghi
sze., pesti hir szerint. — A tanácskozást korút villanifíftű, főként amelyek a pította, hogy az állitólagos gróf egy
szerződést.
A
köztársaság
alkotmányaanyaság nem lesz veszedelmes.
j Baule francia sorhajóhadnagy, ideig- pályaudvar felé tartanak. A zsebtolvaj régen keresett tolvaj. A rendőrség a
nak
az
abban
foglalt
jogokat
el
kell
Hogy a szülés ne legyen veszedelmegáll ?z áldozattl szemben, újságot nvoinozást megindit.ot.ta.
j lenes főtitkár vezeti.
hes, speciálisan képzett orvosra van ismernie.
- I
~

Adjon cipőt és papucsot

HIRES GYÉMÁNTJAIRÓL ÉS ÓRÁIRÓL
A korai karácsonyi ajándék vásárlók, akik már most fel
keresik üzletünket, hogy az óriási és remek választékból aj&nkaikat kiszemeljék, jól 'cselekszenek, inert azok, akik e!6ízör választanak, a legjobban járnak.

HOST OLCSÓBBAK

Üzletünk természetes megnagyobbodása mindig éágjpobb
és nagyobb választékot nyújt SAMI'ELS-nel, mint máshol
karácsonyi ajánlékokat vásárlók számára.

A mi UJ HELYISÉGÜNK több alkalmatosságot nyújt
atra, hogy áruinkat bemutassuk és hogy pontosabban és fi
gyelmesebben kiszolgáljak.
/

Leányok alacsony
sarkú {ápol, tisz
tán bőrből
.$3.91

Nálunk megtalálja a legszebb és legjobb GYÉMÁNTO
KAT, ÓRÁKAT, ÉKSZEREKET, EZÜSTNEMÜEKET,
EZÜSTÖZÖTT EVŐESZKÖZÖKET, FALTÓRÁKAT. ÚJDON
SÁGOKAT, ELEFÁNTCSONT TOTLET KÉSZLETEKET
«tb. Mindezek a legjobb minőségben és exelusiv mintákban.
Ne felejtse el, hogy nálunk találja a legnagyobb jegy
gyűrű választékot.
*

NŐK TÖMÖTT TALPÚ NEMEZ
PAPUCSAI

%6Y ÁB JUXPBNKTNEK, Al/KTJ NÁLUNK NINCS

Pinom nemezből. Minden szín és nagyság*
50 centet takarít minden páron.

ftg uj helyiségben

$1.98

16 SOUTH PHELPS STREET
A városháza közelébf#.
' '\•'

Leányoknak
ugyanaz
?1.79

"A megbízhatóság otthona."

H

TAKARÍTSON PÉNZT!

$4.99

Mi jól vásárolunk és mert egyszersmind NAGYKEREB
KEPŐK is vagyunk, nagyban veszünk, valamint az a körülBiény, hogy nem vagyunk a főutcán, lehetővé tetzik^ hogy
méltányosabb árakat szabjunk, mint mások.
<
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YOUNGSTOWN, 0.
19 North Phelps Street

SHARON, PA.
State ét Dock St. sarkán.

A mentő
horgony

> k*

Mostanáig az időjárás kedvezett, nem
ügyelt,a keletkezőben levő viharra. Eddig
élvezte a jó utat.
De már gyűlnek a vihar felhők a feje
felett. A természetes gáz készlet egyreegvre fogy.

sarkak, minden szin és
nagyság.

/

i

FÉRFIAK ÉS FIUK MAGASSZÁRU
CIPŐI
A legjobb minőségű borjú bőr
ből. $2.00 megtakarítás minden
papon.
Férfiaknak
$5.98—$8.98
Nagy fiuknak .. ..$4.98 és $5 98
Kis fiuknak .. '.

A! fokozatosan emelkedő dijszabás amelyét az East Ohio Gas Company elfoga
dásra ajánl azokat érinti, akik több gázt
^ használnak, mint kellene*
(Nyilványosságra hosz& az East Ohio
{fas Company.)

$3.98és$4.98i
Minden cipőért jótállunk

"
)
A

'A,

±

fö

'

i#

Csak egy mentsége van és ez a termóajfetes gáz készlet életének meghosszabbí
tása. Ezt pedig csak ugy érheti el, ha az
árat ugy szabja meg, hogy érdemes legyen
véle takarékoskodni.

tfgyanaz leányoknak $1.48 és $1.79

/

f

%

Ha hamarosan nem bocsátja le n hor
gonyt ugy nemsokára a zátonyon lesz.

$1.98

NYITVA MINDEN ESTE 7-1#, SZOMBATON ESTE 10-IG

t

saját házaiban:

Gyoiisan halad a magas- árak homok
zétonyai felé, a szén ára $8.75, mestersége
sen fejlesztett gáz $1.50, gazoliné 31 cent
egy gallon petroleum 21 cent, villany 6 cent
egy kilowatt.

259 WEST FEDERAL STREET
Nők fekete, barna, szürke j NŐK PRÉMMEI* DÍSZÍTETT
magas vagy alacsony sarJULIETJEI
»
A legjoblx ihlinftségii
, ku cipői. Minden
nemezből, bőr - talpak és
nagyság 2V2—8-ig.

Amikor órát vagy gyémántot vese, ttenjeft y e#a«is jó hirii
ékszerészhez. Olyanhoz, aki minden tekintetben felelősséget
Vállal mindazért, amit önnek mond. A SAMUEL cég 27 év
•latt a becsületesség és megbízhatóság hírnevére tett szert és
«ibben a tekintetben az elsők között áll Youngstownban:

G. V. Hámory tulajdonos

Hasonló helyzetben találja magát ma
a természetes gáz használója.

Keresse fel magyar elárusítónkat.
Ö segíteni fog a kiválasztásnál akár
cipőt, akár papucsot akar.

. legalkalmasabb ajándék a család
minden tagja számára és azért

INTERNATIONAL
BANK

Tengerészek gyakran kénytelenek a
szél ellenében horgonyt yetni, hogy meg
mentsék a letört hajót attól, hogy a szik
ládra kerüljön.

karácsonyra

SAMUELS

Küldjön tehát minél többet és küldje általam, a
magyarok legrégibb és legmegbízhatóbb bankárja
által.
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