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•AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP" 
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Mont, itt van az ideje, hogv 
ezek keresztülvillanjanak az 
eszünkön, inert a legtöbb eshető
ség most van meg a választásra, 
mikor az egyleteknél a tisztvise-
löválaéiztások vaunak. Nemesak 
be kell szervezni a magyar ifjú
ságota magyar egyletekbe, ba-
iiem be kell őket szervezni a mun
kába, még akaratukon kívül is, 
húzód ozásuk ellenére is. 

Sok helyen, sőt túlságosan sok 
helyen tapasztalható, hogy ifz 
öreg, hatvan és hetven éves ma
gyarok vezetik az egyleteket és 
vesződnek a sokkal, fiatalabb egy
leti tagok ügyeivel. Sok szeretet
ből és megszokásból teszi, sok pe
dig azért, mert ha ö félre áll, nem 
lesz, aki elvégzi a munkát. 

Hát ez sehogy sincsen rendjén. 
Bármennyire szereti is az öreg 
magyar egyletét és bármilyen jó
akarat Js van benne, be kell lát* 
nia, hogy ő nem képes ellátni azt 
a munkát,, amit egy fiatalabb k?-
pes. Rzzel a belátással félre kell 
állnia és helvet kell adnia a fia
talnak. 

Ahol pedig azért dolgozik az 
öreg tag, mert nem akad fiatal. 

AZ EGYLETI VEZETOSEG 
^ ÉS A MAGYAR IFJÚSÁG 
— A, chicagói Magyar Tribune cikke. — 

(Az alábbi figyelemre méltó' 
torokat minden magyar ember 
szíves fi^yelmlé-be ajánljuk. 

Szerk.) 
'Ne áltassunk magunkat azzal, 

hogy a magyar egyletek működé
se folytatódni fog a máaodik ma
gyar nenuzdéknek a kezében. Az 
utóbbi néhány esztendőn át szor-
galiriazzuk ngyan a második nem-
zedéknek egyleteinkbe való bevo
nását, d'e ha a jövőben is csak 
annyi eredményt érünk el, mint 
eddig, akkor nem lesz belőle 
Bemmi •' 

Hiába ' siránkozunk azon, •— 
hogy évekkel ezelőtt elhibáztuk, 
nem fordítottunk elég sok gondot 
a fiatalságra, nem vontuk őket 
be egyleti ügyeinkbe, sőt talán 
egészen kirekesztettük őket, az
zal már neni seg it hetünk a baj^n. 

Ma már csak az az egy segítség 
van, hogy ezt az utóbbi évekkel 
megkezdett be.vonási munkát 
több akarat erővel, nagyobb szor
galommal és nagyobb megértéssel 
végezzük. 

Aki figyelemmel kiséri az egy. 
letek működését, pláne az orszá
gos egyletekét, tapasztalhatja 
hogy mindenütt azok a régi, öre<r> 
magyarok kormányozzák az egy
leteket, akik azelőtt husz és'har
minc ewe! if* kormányozták. 
Változnak a nevek és a szemé
lyek, de mindig csak az öreg ma
gyarok láthatók az. egyletek élén. 

Ez pedig nem egészséges do'og  
Ki fogja vezetni a magyar egy
leteket, ha az öreg magyarok ki
dőlnek? Ki fog gondot viselni 
azokra az érdekekre, amelyekre a 
magyar egyletekre vonatkoztat
va, vagy azokkal kapcsola+b<m 
már milliókkal kell és lehet mér
ni? Kiben fog tovább élni az 
Amerikába szakadt magyarok hi
re, neve és intézményei? Olyan 
kérdések, melyekre sürgősen meg 
kell adni a választ, mert egy év
tized nvulva már késő lehet, két 
évtized múlva már biztosan ké
ső lesz. 

Amlit elhibáztunk a múltban. 
forgósén helyre kell hozni. Min
den erőnkkel azon kell lennünk 
hogy az ifjúságunkat magunkhoz 
csábítgassuk és át kell rájuk há
rítani a munkát, felelősséget és 
mindazt, amit eddig az öreg ma
gyarok végeztek és viseltek. 

Hogy a fiatalságunk igy elma
radt tőlünk, annak a magunk hi
báján kivül az is oka volt, hogy 
egyleteink nem ugy voltak fel
építve, mint az amerikai egyle
tek. A mi igényeinknek és felfo
gásunknak megfelelnek, ugyan, 
de az Amerikában született, és 
felnőtt fiatal magyarokénak nem. 
Nem tagadhatjuk el, hogy egyle
teink még tiz évvel ezelőtt is: 
olyan kezdetlegesek voltak, hogv 
egyáltalán nem vehették fel p 
versenyt az amerikai nagy egy le 
lekkel. Az ifju magyarok tudtak 
erről és nem is lehet csodálkozni 
hogy nem velünk tartottak, ha 
nem inkább odahuztak, az ame
rikai egyletekhez. 

Jelenleg azonban nem igy áll p 
helyzet. A magyar egyletek mű
ködnek. Fiatalságunk mindazt 
megtalálja a magyar egyletekben 
is, amit a nagy amerikai egyletek 
adnák. Sőt a legnagyobb biztosi 
tó társulatok sem adnak többet. 
jnint a nagy egyleteink. Ezt tud
tára kell adni a fiatal magyarok 
nak, mert önmaguktól nem sokat; 
törődnek vele. 

Most már nekünk, öreg ma 
gyaroknak is érdekünk, hogy 
tudjanak róla, hogy csatlakozza
nak hozzánk, hogy átvegyék a 
munkát. Persze nekünk is engedn' 
kell a régi szokásokból és felfo
gásból, mert ha nem, akkor eleje' 
vágjuk annak, hogy hozzánk jö.i 

..jenek. Mi öregek, sohasem talá 
lünk bele az amerikai életbe és a? 

, amerikai viszonyok közé ugy 
tnint azok a fiatalok, akik itt jár 
tak iskolába és ezen országnak ; 
fezellemét szívták magukba. Ne 
kik sokkal könnyebb lesz az ál 
faluk ismert amerikai viszony* 
között elkormányozni egyletein 
jn,enetét, mint nekünk volt. 
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aki elvégezze a munkát, az egy
szerűen szégyen a fiatal tagokra 
Xem vohia szabad elkívánni az 
öregtől, hogy ő fáradozzon i töb
biért, a fiataloknak a. javára 

Azt is tudtára kell adni t fia
tal magyaroknak, hogy ezek az 
általuk sokszor lenézett magyar 
egyletek az ő javukra vannak. TTi 
"?zen azokat a biztosítási összege
ket. melyeket a nagy magyar egy
letek kifizetnek, nem viszik ma
gukkal az öregek a sírba, hanem 
cégeredményben az utódaié l^sz. 
Már pedig, ha elfogadják a ma
gyar egyletek által nyújtott se
gítséget, akkor illő, hogy tegye
nek is valamit ugyanazért a ma
gyar egyletért. 

Akiívmely oldalról fogjuk te 
fel a döleot és akárhogyan fejez
őik is ki, elérkezett az ideje, 
hogy helvet ndjunk a fiatalabb 
nemzedéknek az egyleti. Vezetés
ben, mert ez egyformán érdeke 
ugy az örgeknek, miV a fiata-
'oknak. 

A most december havi gyűlé
sekkel megkezdődtek » tisztnii-
+ások a magyar egyletekben. Min 
lenki tudja, hogy mit jelent egy

leteinkben a tisztviselő választás. 
Mindig a tisztviselőktől fiicrg a? 
egylet, sorsa. Ila a tisztikar jó. 
ikkor az egyleti év is jó. Évtize
dek óta tapasztalhattuk ezt egy-
Weink élén. A szorgalmas, lelki
ismeretes és magyarságában is 
megingathatatlan tisztviselők 
mndif? áldásos fejlődést, egészsé
ges vérkeringést jelentenek az 
egyletekben. Ahol ilyen a tisztvi
selő, ott az egylet él; P tagok is 
dolgoznak. És legyőzik a vesze
delmeket miég az ilyen esztendő
ben is, — mint a muló egyleti 
^sztendő volt. 

Egyleteink ebben az esztendő
ben jó kezekben voltak. Tapasz
ait és lelkiismeretes, tevékeny 

•isztviselők gondozták az egyle
teinket. Minden baj és nagyobb 
megrázkódtatás nélkül usztuk 
meg ezt az egyleti évet És most 
gondolkodnunk kell a jövőről. 
Nem szabad elhirtelenkedni a vá
lasztásokat. Sok mindenre kell 
tekintettel lenni a tisztviselők 
megválasztásánál, mert; az egy
letekre egyre súlyosabb eszten
dők jönnek. 

Kötelességünk figyelmeztetni 
irra az egyesületek tagjait, hogy 
csaknem minden egyesületünknél 
a mi magyar testvériségünk az 
alapépítmény.- Ez a testvéri ka
pocs tartja fönn ma is egyletein
ket Ha ezeket lekapcsoljuk róla 
— bármelyikről is — az egylet 
:8szehull. A tisztviselőkar megvá
ltásánál tehát elsősorban arrr 

Veil gondolni, hogy a megválasz-
andó tisztviselő elég ember-e ar-

*a, hogy az egylet alapjainak sé» 
fenségét megvédje és az egvle 
^t megtart»a magyarnak. MerJ 

ehet bármilyen fejlődésben is a' 
jylet, ha ez az alap összeomlik, 

jvakor megszűnik minden értelme 

az egylet életének. 
Mi már isinrjük egymást. Jól 

ismerjük azokat is, akikre egyle
teink sorsát rábízhatják. Válasz-
szuk meg tehát azokat tisztvise
lőknek, akik embernyi emberek. 

Azonban még egy fontos körül
ményre kell felhívnunk az egyle
ti tagság figyelmét. Ugyanis nem 
elegendő az, hogy alkalmas tisz
tikart választunk meg, mert lehet 
az a legjob tisztikar is, de ha a 
tagság nem támogatja munkájá
ban, nem, érhet el eredményt. A 
világ legjobb és legzseniálisabb 
hadvezére sem trtd csatát nyerni, 
ha a sorkatonaság nem teljesiti 
kötelességét. 

Egyleti életünkben régi beteg
ig az, hogy a választás alkalmá
val kisebbségben maradtak kö
zött olyanok is akadnak, akik, 
mert az ő jelöltjük megbukott, 
nemcsak, hogy nem támogatják 
az uj tisztikart munkájában, ha
nem mindenféle gáncsokat vetnek 
útjába, hogy ne tudjon eredmé
nyes munkát végezni. 

Ezek, sajnos, nem gondolnak 
arra, hogy a tisztikar elgánesolá-
sával saját maguk érdekét ássák 

i alá, mert ha az egylet nem tud 
fejlődést elérni, a tagság érdeke 
az, amely legtöbbet szenved. 

Ezt a szomorú jelenséget kell 
elsősorban kiküszöbölni egyleti 
életünkből és helyre kell állitani 
az önzetlen testvéri szeretetet, 
amely minden intézménynek az 
alapja, s akkor a tisztikar meg 
tud felelni a követelményeknek 
és fejleszteni tudják az egyeietet 
az össztagság örömére é« teljes 
megelégedésére, t 

G. B. SHAW ÉS A PROHIBICIÓ 

Londonból jelentik: — A lon
doni Caxton Hallban gyűlést tar
tottak az angol antialkoholisták. 
A hatalmas terem zsúfolásig meg 
telt, mert már jóelőre közhírré 
tették, hogy a gyűlés ünnepi szó
noka G. P.. Shaw lesz. A kiszámít
hatatlan Shaw valóban meg is je
lent a pódiumon, de olyan beszt * 
det mondott, amely helyenként 
egyenesen megdöbbentette a de
rék gyülekezetet. Ezeknek az an
tialkoholistáknak az volt mindig 
a legfőbb programpontjuk, hogy 
amerikai mintára Angliában is 
életbeléptetik a szigorú alkohol
tilalmat. Nos, Shaw természete
sen éppen a prohibició ellen tá
madt szilaj harci kedvvel. 

— A prohibició — mondottad-
ostobaság és, mint látjuk, Ameri
kában is csak azt eredményezte, 
hogy felvirágoztatta a csempé
szetet, a gangsterizmust és még 
mértéktelenebbé tette az alkoho
lizmust. 

Majd igy folytatta: 
— Engem senki sem vádolhat 

meg, hogy a szeszesitalok barátja 
vagyok. Ha tőlem függne, én 
nemiesak az alkohol élvezését, de 
a husevést is megakadályoznám. 
Csakhogy a szigorú tilalmi tör
vén}'' ebben az irányban nem ve
zet célhoz. Ha azt akarjuk, hogj* 
Anglia valóban "száraz" legyen, 
ennek elengedhetetlen feltétele, 
hogy minden ember mentalitása 
gyökeresen megváltozzék. 

— És akkor sem érünk el ered
ményt, ha azt prédikáljuk, hogy 
az alkohol megrövidíti az emberi 
életet. A tapasztalat ugyanis azt 
matatja, hogy az iszákos em<ber 
gyakran az emberi kor legszél
sőbb határáig makacsul kitart 
s z e n v e d é l y e  m e l l e t t ,  !  ' ; V •  

Tehát maradjon minden á ré
giben? Aki szereti az italt, igyék 
tovább is háborítatlanul? Nem, 
Shaw azért nem ezt hirdeti. Deuj 
módszert ajánl. 

-- Hiába prédikáljuk, hogy az 
alkohol káros. Ennek nincs sem
mi értelme. Ellenben azt kell 
hangoztatni, hogy szégyenle
tes, lealjasitó. És magyarázzuk 
meg, hogy az alkoholista a boldog 
ság illúziójával csapja be magát, 
amikor pedig valójában szánandó 
és boldogtalan pária. 

—————— luj' • ' 
At engedékeny 

Feleség: Képzeld, Gyuri, a ma-

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS 

$zivből hálás köszönetet kívá
nunk mondani mindazoknak, akik 
hőn szeretett férjem és drága 
apánk Varga István halála és be-
tegsége alkalmával fölkerestek 
vagy kisegítettek bennünket, é* 
vigasztaló szavakkal igyekeztek 
fájdalmunkat enyhiteni-

Köszöuetet mondunk át aláb
biaknak, akik virágokkal elhal
mozták a mi drága halottunk ko
porsóját: Bárdoez Lajo* és es., 
Prekop István és neje üetvaj Já
nos és gyermekei, Görge Tamás 
és-; cs., Krancicski Ferenc, Presbi
ter társak, Verhovay f*s. Egylet 
m fiók, P. & L. E., M. of \V., 
Amerikai szomszédok és Zgella 
Gergelynek. 

Köszönetet mondunk Nt. Xak'y 
Zsigmond lelkésznek vigasztaló 
beszédéért, a Napsugár Egyesü
let énekkarnak azért a gyönyörű 
gyászénekért és Balog Ferencnek 
megható szavaiért a sírnál. 

Végül köszönetet mondunk 
Julius polgármesternek, P. & L. 
E., Y. M. C. A.-nek és mindazok
nak, akik automobiljaikat rendel
kezésünkre bocsátották, de nevei
ket nem sikerült följegyeznünk. 

Ö*v. Varga Istvánná 
és gyermekei. 

NAGY BIRKÓZÓ MÉRKŐZÉS 
LESZ HÉTFŐN ESTE 

Alex Thomas kezdeményezésé
re nagy birkózó mérkőzés lesz 
december hó 28-án, hétfőn este 
8:15-kor a Hayen-Wood Auditó
riumban. 

Ezen a napon méri ösrtze erejét 
Frank Brunowicz, a hires lengyel 
birkózó bajnok Billy Barefoot 
Evanssal, az indiánok főnökével. 

Birkózni fog ChviSs Fox, Ohio 
állam bajnoka is. 

Jegyek ára 50c és 

GYŰLÉS 

A Youngstown, Ohio-i Magyar 
Református Egyházi Férfi és NŐi 
Bs. Egylet, f. l)ú 27-én, vasárnap 
délután 2 órai kezdettel tartja 
rendes havi gyűlését a szokott 
helyen. A tagok kéretnek, hogy 
nagy számban jelenjenek meg a 
gyűlésen, sőt kívánjuk, hogy tel
jes számban jelenjenek meg, mi
vel ez az év utolsó gyűlése lesz 
egyletünknél. Az alábbi tagok ké
retnek, hogy kedvezményük e 
hónapban letelik . és hátralékjaik 
rendezése végett jelenjenek meg 
a gyűlésen: Asztalos Áron, Balog 
József, Balog Balázsné, Erdélyi 
Andrásné, Epler Jánosné, Géresi 
Sándor, Géresi Sándorné, idb 
Höresik Mihály, ifj. Höresik Mi
hály, Jancsurák János, Kovács 
Tivadar,' Kapitány Jánosné, Len
gyel Andrásné, Nagy Péter, ifj. 
Pallai András, ifj. Pallai András
né, Varga Gáborné, id. Varga Ist-
vánné, Varga János, Zuti István. 
Egyben felhivom a tagság figyel
mét Kulcsár Miklós elhunyt tag 
után járó haláleseti illeték e*edé 
kes ezen a gyűlésen. 

Menyhért J&noe, titkár 

RÉGI ÉS UJ KARÁCSONY! 
Karácsonyest volt akkor is, áhítatos ójjol, 
A'A angyalka szeretetet hintett szeWeszi'jjel ... 
Milliónyi hópehelyke szállt alá a földre, 
Istenadta áldást hozva minden kiesi rögre! 
Kis gyermekek játszadoztak karácsonyfák mellett, 
Ajándékot vettek szülök ... Kinek-hogyan teliéit! 
A gyerekhad vigan rágta a puha kalácsot • . |. 
Igy töltötték biz* valaha, a boldog Karácsonyt. 
A szegények hajlékába is betért az angyal, v 

Lelkiik mélyén, hogy támadjon fényességes íiujnal. 
,.. Fordult azóta ;r/ idő, más ma már nz ének, 
Akik régen adakoztak, most maguk is ké'rne-k. 
Akik mellett valiamikor orom volt az éiet . . . 
Sorainkból, jaj, de sokat a halál kilépett! 
Sok jó apának a képe, fájó régi emlék, 
$ az anyának szegénysége mindennapos vendég ... 
Az árváknak bus könnye hull, fekete kenyérre. 
Árvaságuk nyomorából nem kerül egyébre! 
Oh Megváltóm, kis Jézusom, nom kérnek ök többet; 
Csak fájdalmas arcaikról töröld le a könnyet. 
Hallgasd meg, oh nagy Úristen, imádságink árját? 
Karácsonykor áldd meg Uram, az özvegyet s árvát! 

A HEGYISZONY 

VILÁGDIKTATURÁTÓL VÁRJA 
WELLS A JAVULÁST 

Londonból jelentik: —- H. G. 
Wells, a hires iró rádióelőadásá-
ban kijelentette, hogy az emberi
ség sorsának javulását az Összes 
kormányok fölött álló világdik-
taturától várja, mely az összes 
országok ügyeit intézné egy vi
lággazdasági, világ-közoktatási, 
világrendőrségi stb. tanács segé
lyével. A jelenlegi kormányok 
szuverénitását e világdiktaturá-
nak kellene alárendelni. Az egész 
világnak természetesen egyetlen 
pénzrendszert és közös hitelszer
vezetet rendel el. Ilymódon véli 
Wells az uj és még súlyosabb há
borúk veszélyét kiküszöbölhetni. 
A születések kontrollja és a sza
porodás mesterséges korlátozása 
mlegszabaditaná a világot a túl
népesedés veszélyétől. 

MEGGYILKOLTA AZ APJÁT 
MENYASSZONYA SEGÍTETT 

BOLDOG KARÁCSONYI ÍS 
ÚJÉVI ÜNNEPEKET KÍVÁN 

Youngstown és vidéke magyar-, 
ságának Éber Ferenc magyar pa
tikája, Oor. Rigby és Jackson St. 
Youngstown, Ohio Hol ingyen 
tanáccsal szolgálnak egészségére 
vonatkozólag. —. Jól jegyezzr 
meg Éber patikus cimét! (Hird.) 

KÖSZÖNET 

A Mahoning megyei Magyar 
Demokrata Klub a leghálásabl 
köszönetét fejezi ki a f. hó 19-én, 
azaz szombaton este megtartott 
ismerkedési estélyen részt vet 
szereplőknek, névszerint Kóbor 
Irén művésznőnek, Dr. Lauri iin 
Jenöné úrnőnek, Dévay Györgyn' 
nak és Dévay Györgynek, Jam-
brik Ilonkának, Braun Zelíná 
bak, Miss Anna Flocky-nek, An 
dy Tracy-nek, Éber Ferencnek, 

ma mindenáron azt óhajtja, hogy Morrison Róbert Lajosnak és a? 
halála után éJégemrttk. 

Férj: Nincs kifogásom ellene. 
Mond meg neki, hogy már meg is 
teheti az előkészületekei, 

összes kisegítő tagtársaknak, va 
lamint az estélyen megjelent n. £ 
kösöndgnek. Hazafias tisztelottel" 
• .  ; v ; 1  . .  4 -

LETARTÓZTATOTT 
KÖIiCSÖNKÖZVETITÖ NŰ 

OLVASSA, HTRT>KTKKF.| \ KKT 
PÁRTOL TO v A HIRDETŐKET' 
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OLDAC 

hasznon azután osztozkodni fog
nak. Sternberg el is küldte a há
rom szőnyeget, amelynek értéke 
körülbelül ezer pengő de sem a 
szőnyegeket nem látta többé sem 
az árukat nem kapta vissza mire 
feljelentést tett a rendőrségen, 
ahová előállították Ligeti Tgnác-
nét. valamint a társát is és miu
tán kiderült, hogy a szőnyegeket, 
amelyekre nem is volt vevőjük, 
900 pengőért elzálogosították és 
Sternberg Abristól, mindkettőt 
letartóztatták és átkísérték ar 
ügyészségre. 

A nyugalmazott őrnagy ftitftMte *' 
• törzsasztal mellett : v j 

— Csaknem az egész háború 
alatt, hegyekben szolgáltam. Kezd 
tem Boszniában, folytattam &' 
Kárpátokban, aztán végeztem Ti* 
folban h mikor végre hazajöttem, 
megfogadtam, hogy többet éle
temben nem megyek fel" hegvre/ 
Még a nyugdíjaztatásomat is 
aaért fértem, mert a Várban kap
tam beosztást. Jó pár évig éltem 
a civil világban a síkságon, '*ú-. 
nyosan nézegettem fel még a Gel
lért-hegyre is, könyv nélkül tud
ván, hogy az ember nagy kínnal 
felmegy az ilyen hegyre, ott talál* 
ja az ellenséget, elkergeti, aztán 
lemegy és kezdheti újra a felka- í 
paszkodást egy másik, még maga- > 
sabb hegyre. 

Valaki közbeszólt: 
— De hiszen ugy hallottam, 

hogy majd minden vasárnap ki
rándulsz a budai hegyekbe! 

Az őr nag}* mosolyogva febdte* 
— Igaz. Engedtem az elvből, de 

nagyon megválogatom a lie erve
ket. amikre felmegyek. Tudniillik -
tavaly a fiammal egyszer mésris 
muszáj volt felmenni a Svábhegy-,; 
re s ekkor történt, hogy legna
gyobb csodálkozásomra nem el
lenséget találtam ott fenn, hanem 
egy korcsmát, ahol friss sört csa
poltak. Életemben nem izlett 
olyan jól a sör, mint a kirándulás 
céljánál s azóta módosítottam fo» : 
gadalmamat s csak oiyan hegyre 
nem vagyok hajlandó felmenni, 
amelynek esucsán nines sermérés. / 
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meg. 
Gramlieh valószínűleg bánatában 
követte el tettét. 

BORZALMAS CTSALÁDIRTÁS 

Mannheimból (ílémetorszáfir) 
jelentik: — Gramlieh Ferdinánd 
özvegy kereskedő Erika nevii 12 
éves leányát pisztollyal agyonlőt
te, Ruth nevü 8 éves leánykájá
nak pedig borotvával átvágta a 
torkát. Ugyanazzal a borotvával 
azután a fürdőszobában a saját 
nyakát is átvágta. A borzalmas 

—: j tettet a hazatérő legidősebb leá-
A somogymegyei Szcntgáloskér j nya vette észre. A gyermekek any 

községben apagvilkosság történt, ja egy évvel ezelőtt halt 
Major Antal 73 éves gazdálkodó 
udvarából elhaló nyöszörgésre 
lettek figyelmesek a ház előtt el
haladó szomszédok. A nyitott ka
pun keresztül bementek az ud
varra, ahol összezúzott fejjel ta
lálták a 73 esztendős gazdálkodót. 
Kihívták hozzá a községi orvost, 
aki azonban már nem tudott raj
ta segíteni, mert az idős emb?r, 
mire az orvosi segítség megérke
zett, meghalt, 

Major Antal fejét hatalmas fej
szecsapások borították, öt fejsze-
csapás nyomát fedezték fel a fe
jén ,amelyek közül orvosi megál
lapítás szerint már kettő is li&li-
los lett volna. 

A gyilkosságot a gazdálkodó 
fia, Major József követte el, aki 
már régebb ideje rossz viszony
ban van apjával. Még aznap si
került elfogni a környékbeli köz
ségben a gyilkossággal gyanúsí
tott fital legényt és szeretőiét, 
Gerz Juliannát, aki segédkezett 
neki a véres baltát elrejteni. 

A gyilkos fiút és szeretőjét a 
csendőrök a kaposvári ügyészség 
fogházába szállították, 

PEJSZÍVEL AGYONVERTE 
FELESÉGÉT EGY MUNKÁS 

Miskolcról jelentik: — Sajó
szentpéteri községben Sáfrán La
jos bányamunkás hat fejszecsa
pással agyonverte feleségét. Mire 
a szomszédok közbeléptek, az asz-
szony már halott volt. A hitves
gyilkos a csendőrségen jelentke
zett, ahol letartóztatták. 

IZGATÁS MIATT 
ELÍTÉLT TANÁR 

Szegedről jelentik: — Bugyi 
Gyula apátfalvai polgári iskolai 
tanárt izgatás vétségével vádolta 
meg az ügyészség, mert az ottani 
uri kaszinóban kártyázás és poli-
tizálgatás közben komunista jel
legű kijelentéseket tett. A tör
vényszék Bugyi Gyulát 14 napi 
fogházra Ítélte, az ítélet végre 
hajtását azonban felfüggesztette. 

NINCS 
LEFIZETÉS S 

PIANO VÁSÁR 

Álló Zongorák 
egészen $CSS értékig 
Igen jó állapotban 

Csak 

$12.00 
a törlőmét cttk 

85c hetenként 

Player Zongorák 
egészen $575 érié-ág 

komplet, padkával és 
rólokkal Csal: 

$39-00 

a tBrlesitfe caifc 

85c hetenként 

Grand Zongcra 

aseldtt $975-os érték 
Kltttnő karban Gmk 

$193 

64 m&s songora alkalmi vétel, 
könnyű törlesztésre 

WURLÍIZES 
110 JBast Federal Street 

Nyitva este 

Budapestről jelentik: — Sik
kasztás és csalás büntette miatt a 
főkapitányságon letartóztatták 
Ligeti Ignácnét és Spatz Bélát, 
akiknek a Lázár-utca 8. számú 
házban kölcsönközvetitő irodájuk 
van. A Dob-utcai Sternberg Áb-
ris-féle régiségkereskedő cég fel
jelentése alapján történt a letar
tóztatás, mert Ligetiék bárom ér
tékes szőnyeget csaltak ki a cég
től és azután elzálogosították. A 
feljelentés szerint Ligeti Ignáené 
ée társa megjelent a Sternberg-
féle üzletben ég közölte a cégtu
lajdonossal, hogy van egy vevő
jük, akinek három jóminőségü 
szőnyeget el lehet adni. Azt aján
lották, hogy Sternb«rg Ábris <bo 
csá&sa bizományi áru formájában 
as 6 rendelkezésükre a három 
asÓxgreget és §$ eladásnál elért 

Egy Mindenhol 
Általánosan Használható 

^ Gáz Melegitő ? 
Ez egy CSODA! 
Divatos, otthon a nappali 
szobában, divatos árban, 
gazdaságosan kezelhető és 
megadja a legnagyobb 
megelégedést mint egye
sült melegítő, vagy ha 
egyedül használja egész 

télen át az ő hőmennyiségéve«r. És az ő heníeny 
nyisége meg fogja lepni önt. Nézze meg kereske
dőjénél vagy a Gáz Irodában, v 

Phone 4447r * 

THE EAST OHIO CAS CO 
Boardm&n and Champion Sts. 
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