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<-©»! HIDASSY ÜGYBEN 

A strut&ersi bahk hűtlen jpfÉstár-
nokát 30 évi fegyházra itélta 

Jenkins bifé • 

I 

Bruce B. Campbell, a Struthers 
pavings Bank sikkasztással vá-
áolt főpénztárnoka, akit az 
ügyészség Í4 különböző esetben 
vádolt hűtlen pénzkezeléssel és a 
jkinek manipulációi tönkifetettéik 
S bankot, amelynek elég szép szá
mú magyar betevője volt, szer-
dán délután Jenkins megyei tör
vényszéki biró előtt bűnösnek 

^ vallotta magát. A biró, miután 
öieghallgatta "Wilson védőügyvéd 
Eérlemét, aki tekintettel arra, 
§ogy a kár csaknem teljesen meg 

írül ,enyhe büntetést kért és 
*rice állami főügyészt, valamint 
[ull megyei ügyészt, kihirdette 

|z Ítéletet : 30 évnél nem több 
tényszermunkával súlyosbított 

fegyház, 10,000 dollár pénzbünte-
" |és és a költségek viselése. Caanp-

%elt Morris sheriff azonnal a me-

fyei börtönbe vitte, ahonnan a 
ét végén viszik a eolumbusi ál-

mi fegyházba. 
A Struthers Savings je

lenleg felsízámolás alatt áll, miu
tán az állami bank inspektorok 
április 3-án bezárták a pénzinté
zet kapuit. A betevők az eddigi 
számítások szerint visszakapják 
pénzüknek jó részét és talán az 
egész betétet, de a részvényesek 
elvesztik pénzüket, sőt talán még 
zsebükből pótolni lesznek kény
telenek. Campbell a bank pénzét 
spekulációkra használta. Nagy 
pénaeket fektetett olaj kutatá
sokba és építő munkálatokba. A 
Iiiányzó összeg meghaladta a fél 

killió dollárt. .Campbell cigész 
vagyonát, mintegy 200 ezer dol

lárt a banknak adta, míg azok a 
vállalatok, amelyekbe jogtalanul 
fektette be a munkások pénzét, 
megígérték, hogy kölcsöneiket 
visszafizetik. 

Állítólag a gyilkossággal vádolt 
Rose ártatlan. Két bevándorlót 
gyanítanak a gyilkosság elköve

tésével 

Olvasóink emlékeznek arra, 
hogy ez év március 13-án Hidassy 
Emil girardi magyar szalonost a 
New Castle, Pa., közelében levő 
erdőségben ismeretlen tettesek 
kegyetlenül meggyilkolták. 

A rendőrség a gyilkosság elkö
vetésiével egy Rose nevü girardi 
olasz embert gyanúsított, a kit 
is tartóztattak és Pennsylvania 
állam Lawrence megyéjének bör
tönébe zártak. A megyei állam
ügyész elsőfokú gyilkosság elkö
vetésével vádolta meg Rose-ot, a 
kinek már a közel jövőben tár
gyalta volna az esküdtszék a bűn
ügyét. 

IVfost azonban ujabb fordulat 
következett be * ezzen az ügyben. 
Rose, a ki persze még mindig a 
börtönben ül, folyton hangoztat
ta ártatlanságát és olyan bizonyí
tékkal állott elő, a mely valószí
nűvé teszi, hogy a gyilkosság 
ügyéiben másokat fognak vád alá 
helyezni. A new castlei rendőr
ség most két állítólag farrelli, 
Pa., olasiz ember tuán kutat, aki
ket azzal gyanúsít, hogy a gyil
kosság éjszakáján Hidassy auto
mobiljában ültek s a kik Rosie sze
rint Hidassy gyilkosai voltak. 

Egyelőre ugyan még nyoma 
sincs a két gyilkos jelöltnek, azt 
azonban tudják, hogy a Hidassy 
ügyben az esküdtszéki tárgyalást 
ez év szeptemberében fogják meg
tartani. • ' , 4, 
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A gyötrelem hónától a szabadsá g fo 
utat. A magyar foglyok U 

: - • -M1 -vs 

olva és ruhát íanul tették meg a hosszú, nagy 
indultak Jhasa egy másik hajón. 

'A* Am erikai Magya* I.Népszava tudósítása. 

A LEGNAGYOBB CSAPÁS 

. — ~t 
NAGYBIZOTT8ÁGI GYŰLÉS 

Wohlgemuth Ferenc házából el
lopták az egész ital készletet. — A 

tolvaj ismeretlen. 

A mai hipokrita száraz világ
ban bizony nagy csapás az, ha va
lakinek az ital készletét ellopják. 
A gyémánt és a gyönigy ma pem 
ér közel sem annyit, mint egy kis 
jó papramorgó, vagy egy kis jó 
borocska, mert hiszen gyémántot 
igen sok helyen lehet kapni, bort 
ás whiskeyt ellenben nem lehet, 
vagy legalább mi nem tudjuk, 
hogy hol ? 

Azt hissizük, hogy egy .vélemé
nyen van velünk igen sok ember, 
főleg pedig a 372 Alameda ave-
iiuen lakó "Wohlgemuth Ferenc, 
a közismert magyar üzletember, 
akinek a Crescent és a Bridge 
ave. sarkán van a "xkumt beer" 
szalonja. , , a Sr , 

"Wohlgemuth bátyánk az el
múlt héten szombat reggel arra 
ébredt, hogy a pincéjét ismeret
len tettesek kifosztották1, illető
leg "kinedvesitették." A pontos 
megállapítás szerint elloptak hat magukat. Mint értesülünk a- Szt, 
láda pezsgőt, két láda importált I®tván egylet kiviszi három zász 

Alig néhányan jelentek meg a 
nagybizottság szombat estére hir 
detett gyűlésére, de azért a Szent 
Isltván egylet, a Kossuth egylet, 
a Verhovay egylet és a Feformá-
tus Féirfi egylet képvüselöi ott 
voltak. Habodász Gusztáv elnök 
távol lévén, a gyűlést Horváth 
Tstváh alelnök vezette. Neményi 
Miklós titkár jelentette, hogy az |a a(ija most is a szegény rab 

Az első szibériai transzportha
jó, amelyen csehek, németek, 
osztrákok között már magyarok 
is útban vannak hazafelé, a 
Mount Vernon, 5000 katonával, 
köztük mintegy 140 magyar ha-
difogolylyal indult el két hónap
pal ezelőtt Yladivosztókból. Az 
uton egy kis baleset értle, mikor 
átjött a Panama csatornán. A 
csapágy eltörött az egyik csa
varja darabokra zúzódott, miire 
24 fütőházi munkást a kapitány 
lecsukatott. A két esemény kö
zött az volt az összefüggés, hogy 
a fütőházi munkások szándékosan 
törték el a csapágyat és a csavart. 
Ugy szerződtek a hajóra, hogy 
Newport Newsiig menniek. Az 
uton azonban a csehek addig nyuz 
ták a kapitányt, hogy az megvál
toztatta az utitervet és egyenesen 
Hamburgba akart hajózni. Erre 
a legénység Newport Newstól 
pár száz mértföldnyire megbéní
totta a hajót, hogy a szerződés
nek érvényt szerezzen és igy a 
hajó kénytelen-kelletlen Newport 
Newsban. kötött ki. 

Innen a hajót átvitték á Taat-
folki Navy Yardba, hogy ott 
megreparálják, a foglyokat pe
dig addig a luorfolki kikötőben 

•helyezték el asr égyfk'Ttér eme
letén, egy óriási hodályban, ami
nek a végét se tehet látni. A te
rem körül az örökös drótsövény, 
a foglyok örökös társa választja 
el őket a külvilágtól. Itt látogat
tam meg a magyar foglyokat és 
erről a látogatásról akarok be
számolni az amerikai magyarság
nak, amely oly sok tanújelét ad-

A HADI 
SZABAD 
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rOKKAL NEljf 
ÉKEZNI 

putottam, hogj^ be-
fel nk, valóságot kis 
tt megjárnom. 

>ban sokan láto-
német foglyokat a 

^fedélzetén és ilyeoi 
: almával néhány 

M>tt, a látogatók 
íiatt aztán alapo

zták a látogatási 

Amiig öK| 
sfzélgethetl 
kálváriát 

San Fri 
gatták föle] 
Mouait V« 
látogatásod 
fogoly mt 
segitségével."" 
sail megszigí 
engedélyeket/ 

Mikor azi Base /Srártá-
ján beállitottiÉii Norfolk mellett 
a várostól egy órai kocsizásnyira 
és elmondtam1 Jrz őrmesternek á 
látogatásom .jakját, az kijelentet
te, hogy szigolu parancsa van, 
hogy senkit béiic engedjen, aki 
a foglyokkai . -akar érintkezni. 
Husz órai utazás után ez egy kis
sé lehütött, ' nem .engedtem 
magam csak iijjr szép szerrel le
rázni. Montom neki, van-e nála 
nagyobb ur Army Baseben? 
Annyi generá|tet Játtarn nyüzsög
ni az uton KÜ* automobilon, hogy 

'e*n fel, ho'gy nem 
mester itt a leg-

A MOUNT VERNON 
HAJÓ FOGLYAI 

A Szibériából hazautazó magya
rokat szeretet adománynyal lep

ték meg Y.oungstownból. 

hajlandók volnának kiadni per
kot. Jelientette, hogy a parkot 
hajlandók volnánank kiadni per
centre és megmagyarázta a felté
teleket és azt is, hogy esetleg va
sárnap is megkaphatjuk. A bi-
bottság utatsitotta a titkárt és el
nököt, hogy abban az esetben, ha 
a parkot julius vagy augusztus 
folyamán egy vasárnapra meg
kaphatják,- vegyék 'ki. 

A Fourth of Julyra vonatko
zólag is tudomásul vették a titkár 
felentéfcéit. Elhatáro'zt'áik, hogy 
az egyletek nem rukkolnak ki a 
youngstowni parádéra, ellenben 
Czene G-ábor indítványára felhi-« 
vást intéz a nagybizottság az ösz 
szes youngstowni és east youngs
towni egyletekhez, hogy lehető
leg küldjék ki ugy a magyar, mint 
az amerikai zászlóikat "Warrenbe 
a zászlószentel ésre. Ez lesz az el
ső alkalom, hogy remek magyar 
zászlóinkat is kivihetjük és nagy
ban emelnők a warreni parádé fé
nyét, ha a youngstowni egyletek 
a!zon zászlóikkal képviseltetnék 

magyar bort, két láda otthon ké
szült bort,' két gallon brandyt és 
egy nagy üveg Canadian Club 
whisíkeyt., 

Nem is merjük öslszeszámolnfi 
az ellopott dolgoknak értékét, 
mert akkor roppant nagy össze
get kapnánk. De hogy áz ello
pott italok vagyont értek, bizo
nyítja az hogy a tolvajok sem az 
ékszert, sem más tárgyat nem' vit 
tek el, hanem kizárólag az italt 

* emelték el. 
A nagy éaapásban csak az az 

egy a vigasztaló, hogy velünk 
égyütt sokan vagyunk, la kiket 
hasonló es&pás nem érhet, mert a 
(p&neénkben csak pókhálók vara
inak. > 

lóját, ugyancsak kiviszi az öreg 
egiyflet is a zászlókat, valószínű
leg a többi egyletek is követik a 
jó példát. x , 

TÁVFÉNYKÉPÉSZET 

magyarok iránt érzett szereteté
nek és rokonszenvének. 

Ézekre a fiukra valóban büsz
kék is lehetünk. Annyi keserves 
szenvedésen mentek át és ezernyi 
poklokon keresztül is színtiszta 
lelkületű, józan, okos, lelkes ma
gyarok maradtak, akiknek az fáj 
legjobban,,, hoigy a társaik még1 

mindig ott vannak a szibériai 
poklokban. 

Kérdeztem tőlük, van-e plnzttkí 
küldjünk-e? 

— Ne -tessék pénzt 'küldeni, 
gyűjtsék csak azok hazaszállátá
sára, akik még ott vannak. Mi 
majd átsanyarogjuk hazafelé az 
utat pénz nélkül is. 

Az önzetlenség, a testvéri, baj
társi szeretet ott égett a szemük 
ben. 

joggal tét 
ez a vöri 
nagyobb 

Kis gondofBPás ntán beismer 
te; hogy%van -Snia n^gySKb ür is. 
Mondom majd azzal beszélek, 
így adott egy nyomtatott enge 
délyt, amire ráírta, hogy mehe
tek a "Warehouse Four-ba, ahol az 
Adjutant General osztja áldásait 
az egész rettent-ő nagy hadügyi 
raktár felett, ami akkora, hogy 
egésiz nap se tudná végigjárni a« 
ember. Egy katonai raktár ez, 
ahonnan az egész hadseregeit el
látják anyaggal, van száz utca 
benne, ezer épület, vasutak, síd
nek mindenütt. Elindultam gya
log a "Warehouse Four felé. Egy 
órai ut volt. A tábornok sokkal 
kellemesebb legény volt, mint a 
vöröshaju őrmester. Kikérde
zett alaposan, aztán kiállíttatott 
egy engedélyt ilyenformán: 

Headquarters 
Pört of Embarkation 

Army Supply Base 
Norfolk, Va. 

Jfyrt Adjutant's Office 
. 1 / .June lo, 1920. 

Memorandum fof : 
Colonel Faymonville. 

The bearer, Mr. Joseph Szebe-
nyei, under such regulations as 
you may desire to .impose, has 
permission to consult with Lieut. 

Paul Tefcey, Hungarian War 
Prisoner. 

This pass will be honored by all 
guards at Main Gate and else
where to enable the bearer to 
consult with Colonel Faymon
ville. 

ISA A. CORREL 
Adjutant General 

Adjutant. 

Faymonville ezredes a hadi
foglyok parancsnoka, aki már Via 
divosztokból együtt jött velük. 
A foglyok azt mondják, igen de
rék ember. Még egy félórai gya 
loglás után a virginiai hőségben, 
végig a hussz bloeknyi hosszú 
Warehouse Four mellett eljutot
tam a Pier No. 2. elé. Visszafelé 
kellett mennem vagy ötszáz lé
pést, hogy az emelkedő fahídon 
feljussak az emeletre. Egy tucat 
amerikai katona, óriási revolve
rekkel a tarsolyukban, álldogált 
és izzadt a bejáratnál. Mutatom, 
nekik a passzust., de az ezredes 
nem volt sehol. Az őrmester ití 
jó fiu volt, nem sokat teketóriá
zott, hanem kihivatta Térey Pált, 
a hazatérő szibériai magyar fog
lyok egyikét, egy pompás, intelli
gens magyar fiut. Leültünk egy 

•padrar- a ' nyitott- -terraee-srserit 
Pier-en, szemben velünk egy-egy 
kéményes hajó. A farára a Wesi 
Ashave név volt irva. Beszélget
tünk, mialatt a többiek kíváncsian 
gyülekeztek a drót sövény mögé 
és aránylag pereenkint visszahív
ták Téreyt, hogy egy-egy levelet 
adjanak át neki ho'gy azokat én 
majd adjam fel bejövet a város
ban. 

Akikről régen lerongyolódott a 
ruha 

.".Térey Pál hadnagy volt a 68-
gyalogezredben, az apja Térey 
Ödön, a budapesti Szépművészeti 
Muzeum igazgatója, kiváló tudós 
és kiváló magyar. Térey hadnagy 
igen fiatal ember, bár tiz évvel 
idősebbnek látszik, mint amilyen. 
Erre az alkalomra felvette a jó 
ruháját, az egyetlent, amit a vla-
divosztoki amerikai Y. M. C. A. 
adott neki, mert öt hónapig mine 
pincér teljesített ott szolgálatot, 
havi egy dollár fizetésért, 

A többiek ott a drót mögött, 
mezítláb, kabát nélkül, egy ócska 
munkás nadrágban, vagy csak ga-

Lapimft más helyén feSzőljiik az 
Amerikai Magyar Népszava hír
adását arról, hogy a Mount Ver
non hajóval Magyarországba uta
zó 165 magyar hadifogoly ma 
utazott tovább a Virginia állam
ban levő Norfolk városából Trieszt 
be. 

A hajó magyar vándor fog
lyainak vezetője Térey Pál buda
pesti születésű hadnagy, a kinek 
Mihók Sándor levelet irt és meg
kérdezte őt, hogy vájjon nem-e 
tud valamit Géza öcscséről ,a ki a 
legutolsó híradás szerint Kraszno-
jarszkban volt. Térey hadnagy 
azonnal válaszolt Mihóknak é« 
tudatta vele, hogy a hajón van 
két magyar hadifogoly, a ki 
Krasznojarszkban együtt, volt a 
fogoly táborban Mihók Géza hon-
védkapitánynyal, a kivel azonban 
legutoljára a mult év junius ha
vában bésizéltek, a mikor Mihók 
kapitány egyészséges volt. Többet 
azonban ők sem tudnak, mert el
kerültek a táborból kelet Szibériá
ba, Krasznoiarszk pedig az összes 
magyar foglyokkal, tehát Mihók 
kapitánynyal együtt bolseviki kéz-' 
re került. 

Térey hadnagy levele végén ar
ra kérte Mihókot, hogy küldjenek 
a hajóra öreg ruhát, fehérneműt* 
használt cipőt, cigarettát, csokolá
dét és újságokat. Még aznap, a 
mikor a levél megérkezett, négy 
csomag ment Térey címére. Az 
egyikben öreg ruha és cipő volt, 
a miásük'ban cigaretta*, ceruza, 
vatta, kenőcs.^ deák flastrom, 
szappan és hasonló dolog volt, a 
következő két kis csomgban pe
dig budapesti és amerikai ujsá-
srok, naptárak és könyvek voltak. 
Térey azt irta levelében, hogy 
az öreg ruha féléket a legnagyobb 
szükségben levőknek fogja kiosz
tani, a cigarettákat ellenben test 
vériesen fogja egymás között ki
osztani. A beszerzési költségek
hez járultak hozzá: Loschitzer és 
Engel, Neményi Miklós, Kolonits 
Béla. Grosshandler N. és Mihók 
Sándor. A patika szereket Fil-
singer Aurél ajándékozta. 

A négy csomagot Mihók Sán
dor a saját, költségén továbbítot
ta. 

A mint emiitettük is, a fogoly 
magyarok ma utaztak el Norfolk; 
ból Triesztbe. Kisérje utjukon az 
amerikai magyarság legjobb ki-
vánásga. 

Családi perpatvar 
A mikor revolverrel akarják a 

családi békét megteremteni. 
« 

Áz elmúlt vasárnap este 8 óra 
tájban arról értesítették a rend
őrséget, hogy egy ember rettegése 
ben tartja a Waverly ave. tájé
kán az ottani lakosokat. 

Csakhamar ott termettek a ren4 
őrök, a kik hamarosan megtudták, 
hogy Pekosky Max, aki a Wav
erly avenuen lakik, a Division 
street közelében, lelövéssel fenye
gette a feleségét. Mikor Pekosky 
meglátta, hogy a rendőrök jönnek, 
futásnak iramodott, sőt futás köz
ben még a revolverét is eldobta. 
Manning rendőr a levegőbe lőtt 
egyszer, hogy ezzel megállásra 
kényszerítse Pekoskyt, de bizony 
ez reá sem hederített a lövésre és 
tovább futott. A végén mégia 
miégis csak elfogták és beültették 
a rendőrkocsiba, ahol verekedni 
kezdett az egyik rendőrrel, a s«»« 
gitségére siető.öcecsével egyetem, 
ben. Persze mindketten a hű
vösre kerültek ' és különféle cí
men megindult eljárás folyamán 
módjuk lesz védeke»éeük*i elő
hozni a biró előtt. , 

MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ. 

A hét éves Haluska Juliska eltűnt 
hazulról, de hamarosHi rémav 

került. 

&• 

AZ EGYLETEKHEZ, 

A nagybizotság- szombati hatá
rozata értelmében felkérjük az 
összes youngstowni és east youngs 

tvában ültek, jöttek, mentek, egy towni magyar, egyleteket, hogy 
páran egészen meztelenül kártyá>: 

(Folyt, a 2. oldalon) 

V 
H. G. Mattews, angol drótnél-

kiili-te/lefon szakértő kijelentette, 
hogy sikeres kísérletezéseket vég 
zett a drótnélküli távfényképészet 
terén, ugyanis sikerült neki a 
hanghullámokat lefényképezni. 

Azonkívül biztató eredményt 
ért el egy sajátmaga által terve
zett és készített drótnélküli vil
lanykészülékkel, mely által messze 
levő látványosságokat, hihetetlen 
pontossággal képee megörökíteni. 

mm* 

If FRANCIA 
megbánja, ha nem nézi meg ezt a pompás tánoot, amelyet 

REMÉNYI TÁNCISKOLÁJÁNAK KdVÉNDÉKEI 
hétfőn este, JUNIUS 28-ÁN, mutatnak be a KOSSUTH KÖRBEN megtartandó 

» P R Ó B A - B Á L O N <  
. Sere az alkalomra van szerencsénk a Youngstowfe és környéki magyar 
. . * közönséget meghívni . . •-

V Az estély programja: FRANCIA NÉGYES, táncolják tx tfggxeft növendékek. KÖRMAGYAR, táncolják 
a «51gyek. CONFETTI-DOBÁÍLÁS, BÁL KIRÁLY és BÁL-KIRÁLYNŐ VÁLASZTÁS. Tánc regeiig. A 
m a g y a r s á g  s z í v e s  m e g j e l e n é s é t  k é r i k  *  *  f í  '  " W "  REMÉNYI ÉS NÖVENDÉKEI. 

ugy amerikai, mint magyar zász
lóikat küldjék ki Warrenbe ju
lius 5-én a Warreni Első Magyar 
Férfi és Női Betegsegélyző Egy
let kettős zászlószentel ósére. A 
legjobb útirány Warrenbe az 
Erie vasúttársaság vonata, amely 
11 óra 50 perckor indul Youngs-
townból. A parádé pont 2 órakor 
indul. Gyülekezés egy órakor a 
Walnut streeti Román hallban. A 
ki később menne, az vegye a vil
lamost Warrenbe vagy tegye meg 
az utat automobilon. , 

A tisztikar nevében 
íflabodász Gusztáv, Vlnok. 
Keményi Miklós, titkár. 

AKIK BtÉG NEM TUDNAK TÁNCOLNI 
iratkozzanak be a próbabál estéjén az uj 

TÁNC-TANFOLYAMRA 

> ,  
-K „ 

Q-.t \ K>t\ i , * v,'/ «, V . íTí 

vv nT»Hy jj£erdán; vagyis junius 30-án kezdődik. 

SZÜLÖK nOTBLMÉBBI 
Ne mulasszák el ezen jó aJkaímát és tsaitt«ssák gyermekeiket * tánc tovtedefi mft* 

vészetére, most itt a jő alkalom. 
( - Gyermekeket felveszek 6 éves kortól kezdve és a legszebb színpadi táncokg£ 

tanítom őket. Az ered ménynyel meg lesz minden szülő elégedve. 
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KITÜNTETETT MAGYAR 
ÁPOLÓN ő VÉREK 

Genfből jelentik: A nemzetközi 
Vereskereszt bizottság most osz
totta szét az ápolónővérek között 
azokat az emlékérmeket, amelye
ket 1912-ben Florence Nightingale 
alapított. Az emlékérmek közül 
kettő magyar ápolónővérekneb 
jutott, névszerint Apor Gizella 
bárónőnek és Dorgha Ilonának. 

SZEEINOSÉTLENBÉO 

Donetz János, 1122 Manning 
avenue alatt lakó családjának 
gyászhírt hozott a táviró a mult 
héten a nem messze fekvő Frank
lin, pennsylvaniai váróból, ahol 
Donsetz dolgozott. A szomorú 
hir szerint a Dick Sand Company 
telepén leszakadt a> kő és agyon
ütötte Donsetzet. A szerencsétlen 
ember holttestét ide hozták és \ 
mult pénteken temették el nagy ; 
részvét mellett. 'Halálát felesége 
Mária és négy tgyermeke gyinaol- * ír t+ * ***- < 

Nagy volt az ijedtség ac elmúlt ' -j 
szombat délelőtt a Florence ave. ^ 
1621. számú házban, a hol a Mar 
gyarországbőt származó Haluska «. 
család lakik. 

A jelzett napon délelőtt 10 ór^ 
tájban Mrs. Haluska elküldte 
het eves Juluska nevű leányát & 
Steel -streetnT levft -boltba; --h 
néhány szükséges házi dolgot ha-
x& hozzon. A kis Juliskával 
együtt ment öt éves fivére Ro
bert is, akivel együtt, távoztak a 
b o l t b a .  •  *  - ' r '  '  

Yagy htwz per* irm!$¥a a fittes-
ka haza ment az édes anyjához, a 
kinek elmondta, hogy a bolt előtt i 

egy ismeretlen ember szóba ele
gyedett Juliskával, a ki azután 
felült az ismeretlen ember auto-
íára és- hamaroisan elrobogtak a 
gépkocsin. Az édes anyja azon
nal a boltba szaladt, és felkutat
ta az egész környéket, de nem ta-
'álta a leányát sehol sem. Ter
mészetesen jelentést tett az eset
ből a rendőrségnek, a mely azon
nal megindította a nyomozást, a 
mely azonban nem vezetett ered- ^ 
ményre. Köziben a helybeli an-
srol nyelvű lapok is leközölték az - £ 
esetet azzal, hogy valaki * leány-
kát elrabolta. ' * •• . ^ 

Persze csakhamar híré "terjedt 
az esetnek a Steel Planten, a hűi . . 
már a legfurcsább dolgokat me-
félték scz esetről. Szegény Ha- '.•?} 
luskáné persze kétségbe volt es
ve és már tálán 1'e is mondott "ar
ról, hogy a leányát viszontlássa, 
a mikor egyszerre csak megjelent 
a házban az elveszett Juliska. 

Csakhamar kiderült, ho«ry az 
Ohio "Works eeyik alkalmazottba, 
aki a leánykát jól ismerte, meg-
autóztatta és megtritolta iee 
creammel és azután vissza yittega, 
szülei házhoz Juliskát. * 

Az ijedtségen kivül tehát tiettf 
történt, semmi baj. aminek a szü
l ő k  ö r ü l n e k  l e g j o b b a n .  .  „ ^  -
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