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(Folytatás.) 
Megértettem anyámat ő Ifoz-

zám beszélt, de Eí izhez szólott. 
Nem az én jóbarátomat akarta 
kiszabadítani ihásfél éves fogsá
gából, hanem az Eliz — vőlegé
nyét. Mert.1 most már semmi két
ségem sem volt, hogy anyám biis-z 
kesédét és ellenállását megtörte 
az Eliz betegségi* és szenvedése, 
húgom és Ottó boldogságának 
immár semmi sem állott útjában. 

(Meghatva csókoltam meg kezét 
a Elizhez fordultam, aki fénylő, 
könybelábadt. szemmel hallgatta 
mindezt. 

— Hát te nem örülsz, Eliz, hogy 
visszakapom . . . barátomat? 

Nagyon elpirult s zavartan mo
solygott. Aztán örömkönnyeket 
sírva, fehér areoeskáját anyám 
kezére nyugtatta. 

— Mily jó vagy te, anyám. 
— Ohó, mondám tréfásan, mi

csoda sírás ez az én barátomért? 
Tulajdonképpen nekem kellene 
örömkönnyeket hullatni, nem ne
ked. Vagy Ottó neked is bará
tod ? Ezt ugyan kétszer se mondd 
anyám előtt, mert kész lesz Bécs
ben azt kérelmezni, hogy zárják * # el az istentelen szivtolvajt tizenöt 
esztendőre. Pedig szegény Ottó 
jobban szeretne holtig raboskod
ni, bezárva lenni a húgom szerel
mes kis szivébe; megláncolva, 
mint a világ legboldogabb gálya
rabja, az E>liz hófehér, fiatal két 
karjával; nem látva e^yéb vilá
gosságot és napfényt, mint a mi 
a húgom kék szeméből ragyog 
reá. 

— Jól van, jó, fiamuram, csak 
rágalmazd anyádat, szólt anyám 
cs kinézett az ablakon. Kint szép. 
derült téli idő volt, a hófelhők 
elvonultak; a mlegfagyott hófú
vásokon csengőbongó szánok re
pültek tona. 

— Megváltoztatom határozato
mat. (Eliz arcán az aggódás ár
nya futott végig.) Nem a jövő 
héten megyek fel Bécsbe, hanem 
holnap. Attila majd elkísér . . . 
ámbár ő nagy hazafi. 

— Szívesen elkísérlek Bécsbe, 
mama. Ámbár talán Pesten is el 
lehetne intézni ezt a dolgot. 

Anyám nem tudta megállani 
. nevetés nélkül. 

— Nem mondtam? Ezek a ku
rucok csak egyetlen esetben sze
retnének a császári városba be
menni: lóháton, hadizászlók alatt, 
mint győzelmes ellenség; ugy, 
ahogy Hollós Mátyás király. De 
most meg kell adnod magadat. 
Attila. Bécsbe kell jönnöd, nagy 
urak előszobájában ácsorognod, 
lia hamarosan vissza akarod kap
ni a .. . barátodat. 

Soha sem készültem még na
gyobb örömmel útra s Eliznek 
sem, volt, egy év óta nyugodtabb 
napja ennéL 

Másfél két múlva szük családi 
körben tartottuk meg Eliz eljegy
zését Ottóval. 

Anyám' elnézve Ottó szép ar
cát, elegáns, karcsú növését, elő
kelő, könnyed járását-kelését és 
hallgatva a szerelem pezsgőjétől 
megittasult fiatal embernek eezef 
finom, szikrázó ötleteit, halkan 
mondá nekem: 

— Jól fog illeni neki a nerrtesi 
* cim. Mert reménylem, hogy ki 

fogja érdemelni. Ennyit legalább 
elvárhatok a leendő vömtől. Még 
sokra fogja vinni, ha az András-
i'alvy-család áll a háta mögött. 

Szegény jó öreg asszony, ha te 
akkor, mikor ezt mondtad, föl
emelhetted volna a végzet fekete 
leplét s beláthattál volna a jö
vendőnek gyászos szövedékeibe! 
Ha beláthattál volna! ... ^ 

*. 
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| KILENCEDIK FEJEZEf. 

* Régi ismerősök. 
Vagyoni viszonyainkat rendez

tük a tavaszon. Az ősi birtok két 
harmadát s az ősi házat eladtuk, 
a vételárból kifizettük a család 

(Vége az első kötetnek.) 

minden adósságát. Az andrásfalvi 
omladék vár aljába csinos gazda
tiszti lakást építtetett apám, utol
só évében; ez a tiszta, hófehér, 
derült, kényelmes ki.s ház most 
anyám és Eliz menedéke lett. A 
megmaradt birtokrész körülötte 
terült el, igy hát a jó öreg Szek
rényes, akit bottal se lehetett 
volna elverni házunktól, oly hü 
maradt anyámhoz a megpróbálta
tás napjaiban, könnyű szerrel 
gazdálkodhatott, a keze ügyébe 
eső földeken. 

En kijelentettem anyámnak^ 
hogy a birtok jövedelmét az ő 
fentartására és Eliz hozományára 
kívánom teljesen fordítani. Né
hány ezer forinttal zsebeimben 
megyek a fővárosba, szerencsét 
próbálni, pályát nyitni magam
nak. Vegye ugy a dolgot, mintha 
valamelyik ősöm menne hadi ka
landokra idegen országba, lóhá* 
ton, talpig fegyverben, egy szál 
csatlós kíséretében. A hasonlat 
szerencsésen volt megválasztva 
arra nézve, hogy anyám ellenál
lása legyőzessék. A régi lovasrvi 
lág színében tiint fel előtte a do
log, hogy a család fiatal sarja di
csőséget, hírnevet, magas állást 
megy keresni az ország szivébe, 
honnan talán porlepetten, kifá
radva, de a diadal koszorújával 
fején tér majd meg az ösi vár al
jába épitett uj családi lakba. 

Érzékeny bucsut. vévén envé-
imtől s erős fogadást téve, hogy 
hetenkint legalább egyszer hosz-
szu levelet írok haza, vidáman és 
merész reményekkel eltelve hagy 
tam oda Andrásfalvát. Négy nap 
múlva már a főváros egyik jóhi-
rii vendéglőjében ebédeltem, azon 
határozott szándékkal, hogy a fa
lusi élet unalmáért s az elmúlt 
tél kellemetlenségeiért néhány 
heti uras, vidám szórakozásokkal 
telt élettel kárpótolom magamat. 

Amii kedves fővárosunk ekkor 
már az a hely volt, ahol az ilyen 
dicséretes szándéknak semmi sem 
állott útjában. 

Csinos, két szobából álló legény 
szállást béreltem, ki a Váezi-utcá-
ban; a nappalt elegáns klubbok-
ban és kávéházakban töltöttem 
el; hat óra felé pompásan meg
ebédeltem az Angol királynéban; 
azután színházba, orfeumba, szen-
gerájokba jártam; színház után 
egy kis csendes ferbli követke
zett, ugy, hogy gyakran reggeli 
szürkületkor vetődtem haza, vé
gigkopogva a kemény kövezeten, 
valami felkapott operett fülbe
mászó dallamát dúdolva, abban a 
szent meggyőződésben hajtva 
álomra kábult fejemet, hogy jól 
töltöttem el a napot. Másnap fé
nyes délben ébredtem fel, a fejem 
kegyetlenül fájt a hitvány fran
cia pezsgőtől, de egy jó hideg 
fürdő helyreállított s én bátran 
kimehettem a májusi lóverse
nyekre, hol az előkelő világ szo
kott összetalálkozni. 

Ugy látszik, még nem tucítáfc 
az emberek, mily nagy változás 
állott be anyagi helyzetünkben, 
mert szívesen fogadtak, avval a 
figyelemmel, aminővel nagy fek
vő birtokok szerencsés örökösét 
szokta fogadni a világ. 

A lóversenyeken jelentékeny 
összegekben fogadtam, csak 
elvétve nyertem. " 

így mnlt el két hónap, mint 
egy fényes, zajos táncvigalcm. 
Eleinte kedves /volt nekem az 
élénk színek összhangja, a sely-
miek, ékszerek, ragyogó szemek 
fénye, a zene hangja, a langyos, 
illatos légkör, a fiatal vállak, — 
mint hajnalpirban égő havasok. 
Aztán az az érzés kezdett erőt 
venni rajtam, ami a táncoló fia
talok szivét reggel felé elfogja, 
mikor a gyertyák tövig leégtek, a 
virágok meghervadtak, a jókedv 
felszökellő halláma bágyadtan 
visszahull, a csipkék meggyűröd -
nek, az arcokon unalom köde lát
szik . . . s a lebocsátott függő 
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EOT alacsony áru mosógép, felülmúlhatatlan J6 
és itt van. hogy miért, v 
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A Maytag gyárban, mely a Világ legnagyobb mosógép gyára, 
precíziós munka és szigorú vizsgálat a gyakorlat.. A munká
sok a legnagyobb gyakorlattal birnak. ők csak elsőrendű 
anyagot és presiftiós gépeket használnak. 
Természetes, hogy egy ilyen gyárban késztilt mosógép a leg
jobb mosógép.. .amidőn uj és évekig tartó használat után is. 
A minőség bele van épitve. Minden egyes része óvatosan van 
készitve, aminőt csak ember szerszámmal készithet. 
Tehát ne engedje összetéveszteni ezen Uj Maytag alacsony 
árát minőségével viszonyítva. Ha elhatározta, hogy mosógé
pet vásárol, azt tegye meg egy Maytag vásárlásával, most 
van az ideje. 

Néfcxe meg a Maytag helyiségeiben 
kiállított uj Mayt&g-ot. 

THE MAYTAG COMPANY FOUNDED ísw NEWTON*J0WA 
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W A S H E R . . . T A B L E  I R O N E R  

The Youngstown Maytag Co. 
321 W. Federal Street Phone 43733 

nyök résein betör a reggeli szür

kület hideg, józan? fakó világos
s á g a  . . .  

Ebben a lelki állapotban ba
rangoltam egy délután az utcá
kon. 

KésŐ tavaszi délután volt, — 
kezdték meggyujtogatni az utca
lámpákat. Hideg szél fujt, a lám
pák üvegburkaik alatt is nyugta
lanul lobogtak. v 

Kevés ember járttált, csak aki
nek dolga volt; az ég be volt bo
rulva a s-ziirke esőfelhők alacso
nyan függtek a háromemeletes 
házak felett. 

Mindenféle szolt utcákon át, 
kiértem a Dunához. 

Előttem jól ismert alak tiint fel 
hirtelen, aki egykedvűen támasz 
totta m>eg hátát a kőpart vas rá 
csához. 

— Csecse Jóska! kiáltám, meg
ölelve őt nagy örömoben. 

Nem sok idő múlva legényszál
lásom legkényelmesebb karosszé
kébe ültettem, szivart dugtam 
szájába, frissítőket, hideg hust 
hozattam: s unszoltam beszélje el 
történetét, attól az időtől fogva, 
mikor a kis város nagy megbot
ránkozására elszöktetett egy csí
nos színésznőt, tőkepénzesnek ad
ván ki magát. 

A hozzá hasonló embereknek 
vannak néha, ily lélektanilag 
megfejthetetlen tettei. 

Még jól emlékeztem ez esetre: 
a szöktetést megelőző napokon 
minden este a színházban láttuk 
Csecse Jóskát. Rendkívül ki volt 
csípve; kifogástalan fehérnemű
je, fekete szalonkabátja, frissen 
borotvált, ragyogó tokaija valami 
tőkepénzeshez tette hasonlóvá. 
Kabátja gomblyukában egy szál 
piros szegfűt viselt, gyöngyház-
foglalatú, elegáns gukkerén erős 
sortüzeket irányzott a színésznők 
felé, kik lenge, könnyű ruhájuk
ban ugyancsak ki voltak téve an
nak a kedves veszélynek, hogy 
tüzet fognak a szakács égő par 
rázsboz hasonló szemétől. 

(Folytatjuk.)  ̂

'MI ATYÁNK, KI VAOY 
A MENNYEKBEN..." 

Katholikus páter imája a zsidó 
tünetőgyalácások ellen. 

Németországban az antiszemita 
gyiilölködévs most jutott el a szá
zadik temetőgyalázás szomorú ju
bileumához. A szomorú jubileum 
alkalmával megjelent tiltakozá
sok között legmegkapóbb egy ka
tholikus lelkésznek, Páter Au-
gusztin Rhenanusnak megrendítő 
irá.sa és imádsága a megtévelye-
dettek érdekében, többek között 
ezeket irja : 

— Éppen egy temetésről jövök, 
mely két óráig tartott. Megindí
tott a hátramaradottak fájdalma, 
kik elhalt fivérüket siratták. 
Mint idős katholikus lelkész, igen 
sok sirt szenteltem be itthon és a 
harctéren. Mielőtt lebocsátották a 
koporsót a földbe, az egyház ne
vében "a szent angyalok védel
méért" imádkoztam az előirt szö
veg szerint. A hálottak koporsó
ját és nyugvóhelyét meghintet
tem szenteltvízzel. 

— En ismerem a müveit ember 
lelkében élő érzést, mely tiszteli a 
sirkövet. Én ismerem azt az imát, 
amelyet a jámbor katholikus a te
mető mellett elhaladva elmond: 
"Uram add meg nekik az örök 
nyugodalmat és az örök fény vi
lágítson nekik!" Ezért sújtja le 
az embert, ha irni akar arról, 
hogy antiszemitáig meggyalázták 
a zsidó sírokat, f 

— Az is felizgat, ha az ember 
egyszer-kétszer olvas a vadság 
ilyen megnyilatkozásáról és szé
gyenkezik az ember, hogy ezt 
külföldiek is olvasgák. De ha húsz 
szor, ötvenszer, százszor a pusztí
tásnak ugyanarról a borzalmas-
ságáról kell olvasni, az megtá
madja a legnyugodtabb ember 
idegeit is. 

— Ha valaki, ugy mint mi, a  
vallásos zsidó érzést ismeri és aki 
tudja, hogy éppen a zsidó sziv oly 
túlzottan finom érzésű a halottak 
nyugalma és tisztelete iránt, azt 
mélységes és őszinte gyász és rész 
•ét tölti el azokkal» családokkal 

szemben, akiket a temetőgyalázás 
szerencsétlensége érint. Anélkül, 
hogy ismernők ezt a sokezer csa
ládot, emberi és keresztényi rész
véttel mélyen megszorítjuk kezü
ket. És miért éri őket ez a ki
mondhatatlan fájdalom? Csak 
azért, mert az ő annyira egyszerű 
sírköveiken a biblia és a tóra tisz
teletreméltó írásjelei állnak! 

Elmondja a lelkész: milyen fel
háborodást keltett, amikor 1917-
ben a Somme-menti Nesle hősi te
metőjében az angolok a német 
katonasirokon bemeszelték a vas
keresztet és kitörölték a sírfel
iratból a "vitéz katona" felírást. 
De még itt sem történt meg, hogy 
egyetlen sirkövet is felborítottak 
volna! Mit kell békés zsidó polgá
roknak, béke idejében eltürniök. 
Majd elmondja, hogy egv zsidó 
anya sirján olvasott egy elégiát. 
amelyet egy gyermek irt, ki a fáj
dalom hangjai mellett azzal vi
gasztalja elhunyt anyját, hogy a 
sírban nem éri Őt gyalázat, irigy
ség és guny. Amint azt elolvasta, 
száz zsidó temető meggyalázott és 
felborított sírköve, zsidó anyák 
megszentségtelenített sírjai tűn
tek fel előtte: Ennek a sírfelirat
nak még az emlékét is csak köny-
nyeken keresztül tudja leirni. 
Zsidó gyermekek már nem zokog
hatnak nyugodtan anyjuk sirján 
Németországban! 

Csodaszép irását ezzel ae imá
val zárja be a lelkész. 

— És én imára kulcsolom a ke
zemet: "Mi atyánk, ki vagy a 
mennyekben. Szenteltessék meg a 
Te neved. És szabadíts meg ben
nünket a gonosz — pártgyiilölet-
tőllAfnen." 

VEBHOVAY 108 
Beteg tagjaink: Szabó István 

Ellsworth, 0. Balogh János 171 
Millet st.- Czika Ferenc 749 Cale
donia st. Korbács László 1428 
Salt Spring Ed. Turner József 
11' Manchester a ve., jelenleg Ci
ty kórházban. Dóka Sándorné 
542 Mabel ave. — Betegség a tit
kárnál jelentendő : 211 Edward 
st Telefon 75782. 

Hegedűs árvái' 

1 kapják a pénzt 
W 

fFolyt, az 1-ső oldalról) 
gyatéki bíróság á hagyaték gond-
hokának nevezett ki, az örökösök 
javára követelte az összeget. 

Közel egy hetes tárgyalás után 
Neményi nyerte raieg a pert. 

Turócyné ügyvédjei azt vitat
ták, hogy az asszony volt, megne
vezve örökösnek a biztosítási köt
vényhez csatolt felvételi iven. 
Reményi azt vitatta, hogy Turó
cyné soha sem volt örököse Hege-
diisnek> és hogy a biztosítási tár
saság miután meggyőződött ar
ról, hogy Turócyné nem1 volt sem-
m/iféle rokona Hegediisnék (a 
felvételi ivre azt volt irva, hogy 
sógornője), világosan beleirta a 
kötvénybe, hogy az elhunyt ha
gyatéka az örökösé. 

A tárgyalás alkalmával kide
rült, hogy a felvételi iven Turocy 
Ágnes neve alatt volt valami 
más irás. is, amjelyet azonban ve
gyi szerekkel csaknem teljesen 
eltávolították. Clyde Osborne 
ügyvéd és Írásszakértő nagyító 
üveg segítségével mlegállapitotta, 
hogy eredetileg a kedvezménye
zett megnevezésére fenntartott 
rovatba "estate" (hagyaték) volt 
írva és elmlosódottan számok is 
láthatók voltak. Az esküdtek 
nemcsak nagyító üveg, de két-

ezerszeresen nagyító mokrosz£óp 
alatt is feaaeAílélték az eredeti fel
vételi ivét, amely a biztosítási 
társaság Cincinnati-^ ^őirQdáj|l|t)l 
k e r ü l t  a  b í r ó s á g  e l é , ' %  í - ' »  ̂  ^  

Turócyné tanúi nem voltak ma
gyarok, miig a Hegedűs örökösök 
mellett -egész sereg m<agyar ti 
vonult fel, de Haines ügyvéd, 
Friedman és Rommel, Nemi 
ügyvédeinek kérésére. Vezette 
Örökösök ügyét, --ésfefe;néhái 
hallgatót ki közülük.. "*Páhuk 
tak Lukovszky András, Luki 
szky Pál, akik unokatestvérei 
voltak Hegedűknek, Török Albert 
és Török Albertné, valamint özv. 
Szilágyiné. Ezek igazolták, hijáv 
Hegedűs közvetlenül ihálála dtftH 
arról beszélt nekik, hogy haza ké
szül és ezzel megcáfolták Turóq|'-
né ügyvédeinek azon állítását, 
hogy Hegedűssel családja szakí
tott és azért hagyta ö reá az örök
séget. ' ' >' f * 

Az esküdtek esak 2 és f/4 órát 
tanácskoztak és egyhangúlag a 
hagyaték javára döntöttek, 'ki
mondva azt is, hogy Hegedi'7 

szándéka nem az volt, hogy a 
biztosítást a burdos-asszonvnájk 
— hanem hogy Ü;% <»aládján$1; 
hagyija. 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Vi -. , > 

A. B., Yottngitowto. Nem', kö
zölhető. 

Süsse Finom Izü Pulykáját 

* EGYUJ 

es 
• T akaréktüzhelyben 

s  ; '  .  

Igen, nekünk van minden nagysfcg és ár, amilyet kivin. Ni bagjfta 
magát félrevezetni—Ez az egyedüli 

Tiszta Levegőjű 

SÜTŐ 
Ezen takaréktűzhely bii-
tosit jobb lűtést—8000 
megelégedett háziasszony 

Yonngstownban. 

Ez a mi rendes $59-oc 
értékünk 

$OA 
ajánlunk ezen elsőrangú tűzhelyet, v M .W m. M 
mint valódi sütőt ezen alacsony ároi.t -

(Mi 40 év éta Aruaitjuk as ESTATE TAKABÉKTÜZKBLYEKET) 

NEM NEHEZ ELŐÁLLÍTANI EGY KIMAGASLÓ 
EBÉDET A KELLŐ HOZZÁVALÓVAL 

Az ön sütője jó állapot ban van és elég nagy ah
hoz, hogy egy nagy piüykát süthet benne? Ha nem 

akkor látogassa meg minél előbb ami . 
háztartási cikkek osztályát, ahol nagy C C|| 
választékban megtalál mindazt, amit V I t W 
kiván, a legolcsóbb áron. 

í! WILKINS-LEONARD 
Ú  7 V  H A R D W A R E  C O .  
V I •' " 2129 E. FEOERAl ST. i 

$100,000 RAKTÁR 
Ruhán einüek az egész családnak. Gyémántok—Órák—íb-
rebztők—Ékszer—Vasáru—Takaréktiizhelyek—Sport cik
kek—Bőröndök, stb. Most vannak kiárusításon 

Y4 áron >^XÁ% áron % áron 

CREDIT 
TO ALL YOUNCSTOWN 

Még ezen önfeláldozó árak mellett is—U1TJBL FÖLTÉ* 
TELEK eszközölhetők. 
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Elfogadunk * bezárt bankokban elhelyezett 
; betéteketi 

Yoiiagftown isgaacrftbb 
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