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* * * -

(Folytatás.) 
Tulajdonképpen neki nem is 

fczabad ensr^ni itt hagyni ebben 
6 .siralom völgyében. Kiszakad-
tain érte családomtól, követten» 
elszántan, dacolva hariiiineliárom 
unokah u^r om m e »bo t rány ko/á sa
vai, (hopy tudniillik magamnak 
tartottam meir Ottót »s nem en
gedtem át nekik). 

Felégettem majrara mögött min-
jflen hidat. ho$ry az ft oldalánál 
Iszivem szerint, boldogan éljek: 
jnit csináljak hát n:'ila nélkül? 

I>erék dolog volna ha n fa ár
tól gondolkoznék, hogy elhagyja 

leveleket, melyek rajta nőttek: 
vagy a tiiz arról, hogy elalszik, 
tekintet nélkiil a szobára, melyet 
melegítenie kell; vagy a nyár ar-
Jrfl, hogy didergii (kssz«5i válik mi
előtt az általa kiesalt természet 
igazában virágzásba borulhatna 
fc a boldogság érett gyümölcseivel 
lehetnének ellepve a fiatal gá
lyák. 

' Minél többször búslakodtam, 
-töprenkedtem helyzetemről, mely 
a szeretett férj kora halála után 
következnék be. annál makaesab-
bnl fészkelte meg magát lelkem
ben a föltevés, hogy Ottónak nem 
szabad meghalni. Nem szabad! 
Jíern lehet! 
' Mig mások élvezték a szokat
lak hosszú ősz szépségeit, engem 
egyetlen sötét komor kérdés fog
lalkoztatott, melyet emberi ész 
még eddig soha ki nem fürkész
hetett s meg nem fejthetett tel
jesen. 

Ez a kérdés igv hangzik: 
— Mi hát tulajdonk peii i 

halál? 
Ottó lélekzik, őröl, bnsní, sze-

Jret: mindezt életnek ^íivják.' Ot 
tó meghal, nines többé, por és 
semmi: ez a b'ilál. A halál az elet 
természetes következménye, t'ofy-
iatása: mért hát oly iszonyú" A 
virágzás következménye a virág
hullás. Mikor a bimbó a napsu
gártól felpattan, már előre tudja 
liogy azért nvilott ki. mert el kell 
hervadnia. Mi egy szép női test 
folytatása, mely minden .szemet 
feyönvörködtet.' Megmondjam f 
egy hulla ... 

Mint a tőrbe esett madár, 
fagy vergődik lelkem e saomoro 
'gondolatok körében. 

Ahogy az eziistlevelii nyár ft 
lombjait az ablakom alatt, ug? 
látom napról-napra pusztulni az 
én drágámat. Amarról egy-eg;: 
levél válik le halkan, észrevesz; 
az ember, csak egyszer* teljesen 
kopaszon, lombjafo.sztottan al* 
jpiajd egv csípős októberi regge 
len. 

Ottó életfájáról is minden nay 
leválik egy-egy levél, ügy leso
ványodott apránkint, ho-gv kar 
jai levéltelen, száraz faághoz ha-
fonlitanak már is. Pedig mily fia 
tal volt, hogy tele volt lombbaJ 
ég virággal, mily kedvesen érne-
kelt verőfénytől elárasztott ga-
Üyain a boldogság s az öröm ma
dara ! • • • * 

Ottó meg fog halni, már csak 
tetei vannak hátra: ez a félelme 
tes bizonyság mered rám tiizsze-
mével a jövő eseményeinek nagy 
[éjszakájából?/ 

Sötét előttem a 5$v5. nem 
látok egy lépést se előre benne, 
<*ak az ö siri lámpájának rette
netes piros fényét; a néma, bal' 
'jóslatu csendben nem hallok ked-
Jves dalt, csak a temetési ének lé 
lekrázó siralmát, melyet kopor
sója körül fognak énekelni. 

Ottó arra készül, hogy itt 
Jiagyjon. Ez nem szép tőle. Meg-
Ízleltette az üdvösséget, elárasz
tott a boldog szerelem világossá
igával s most hirtelen itt akar 
hagyni örök sötétségben. Ugry 
tesz, mint azok az irók, akik egj 
'erőszakolt jelenettel váratlanul 
fejezik be regényüket, sőt telje-
0tn befejezetlenül hagyják. 

De mit csináljak én Ottó nél
kül 1 Az én drágám nem gondol
ga meg, IMI Ő meghalt in sem él-
tietek.  ̂ . • 

Én szép és költői dolognak tar 
tom, hogy fiatal indus özvegyek 
a maguk jószántából megégette
tik magukat férjük holttestének 
máglyáján. 

Eletünk minden gyökénszála' 
együvé van nőve elvá'lhatatlanul. 
Ha egy erőszakos kéz az Ottó 
életfját kitépi földjéből, az én 
életem gyökereit is halálosan 
megsérti. 

Mint az emberi arebpn' a két 
szem: ugy össze van kötve finom, 
láthatalan idegszálakkal az én 
életem az Ottóéval. Ha veszedel
mes sérülés éri az egyik szemet, 
elpusztul vele a másik is . . . Ot
tó anyja megjött, gondosan ápol
ta egyetlen fiát, de neki ellenére 
van; azt hiszi, hogy nincs szük
sége ápolásra, mert határozottan 
a gyógyulás utján van. 

Egy éjszaka mégis, a tisztánlá
tás e«rv csodálatos pillanatában, 
felköltött álmomból; nagy féle
lem szállotta meg, ugy vergődött 
párnáin, mint a meglőtt vad, ha 
érzi, hogy sebe életveszélyes. 

-T— Meghalok, Eliz. 
—r-' Dehogy halsz, egyetlenem. 
Kzemei tágra voltak nyitva a 

rémülettől, keze forró volt, mint 
a tiiz. az izzadtság, mint valami 
belülről hirtelen felfakadt talaj
víz, elborította sápadt homlokát 
s beesett, sovány arcát. 

— Szegény öreg anyámnak ne 
mondd meg a rettenetes titkot: 
egyetlen fia va^jNÉc* nem tttdná 
elviselni . . / 

Észrevette, hogy rosszul esett 
nekem, hogy csak anyjára gon
dol ; megsimogatta fejemet és 
suttogva tette hozzá: 

— Te fiatal vagy. édes minde
nem. mé«? kiállja szived a mély 
sebet, de ő belehal, szesrénv. Mily 
iszonyú a halál, mikor olyan szép, 
hü, drága nőt kell itthagvni a 
földön, mint a minő te vagy! 

Férjhez kpll menned valami 
nemeslelkü, jó emberhez, aki el
felejteti majd, hocry szived első 
lakója, az a szegény halott volt, 
aki a föld alatt fekszik mozdu
latlanul. 

Xem bírtam erőt venni maga
mon, wrásba törtem ki. 

— Csendesen, szivecském, — 
monda aggodalmasan — fel ne 
költsük ezt az áldott öreg asz-
azonyt, aki engem a Vszive alatt 
hordott. Csendesen, drágám, hisz 
te erős vagy, veled lehet komo
lyan beszélni a válás pillanatá
ban ... 

Átkaroltam, erősen magamhoz 
szorítottam, ugy, hogy nem tu
dott vad öleléseméből kibonta
kozni. 

— Xem engedlek meghalni, öt-
tó! Jobban kell lenned, édes 
uram, hisz mi még "esak most lép
tük át a boldog házasélet küszö
bét. Nekünk még beljebb kell ha
tolnunk e szép épületben. Mit 
«zólna a világ, ha oly hamar itt
hagynál? Ha, mint a ki megmér
gezett kútból ivott, holtan rogy
nál Össze az én szerelmes csókja
imtól. 

Szomorúan rázta fejét s arcán 
az a mélabús, megható, szemre
hányó kifejezés látszott, mely az 
oly emberek szemében és moso
lyában van meg, akik fiatalon 
halnak meg, 

— Oh, ha tőlem függne, drá-
ffám! De egy erőszakos, sötét ha
talom keze visz . * . visz . . . hi
ába minden ellenszegülés, hiába 
a kérés, az átkozódás, a kétség
beesés, a könvek . . . Meg kell 
Italni ... 

Az áréfr asszony felébredt, mi 
mindketten elhallgattunk, egyi
künk se tudott elaludni többé, 
ngy virradt ránk a reggel. 

Másnap Ottó jól érezte imgít, 
amin az éjjel történt dolgok után 
nagyon csodálkoztam. 

A tisztánlátás pillanata újra el
múlt. reménykedett újólag. De
rült kedve ránk is elragadt és én 
készséggel í megnyugodva egyez-
lem bele azon kívánságába, hogy 
men jele kí a .szabad levegőre. 

^ . ' 

j menjek az erdőbe sétálni, a moz-
i gás s az erdei levegő jót fog ten
ni nekem. 

Valami kimagyarázhatatlan ér-
I zelem hatása alatt arra vettem 
j utamat, ahol Ottóval az éleben 
legelőször találkoztunk; 

Ugyanazon árnyékos." kedves 
erdő volt ez, de a fák erősen hul
latták levelüket s a mi levél még 
fenmaradt a fán, az sárga és pi
ros volt, mint az én egyetlenem 
lázas pirban égő, halvány area, 
mióta nagy beteg. 

Az erdőben most is fát vá-gtak, 
mint akkor. Szivemben vissz
hangzott a fejszék csapása s a 
hogy a hanytvágódó fiatal fákra 
néztem, eszembe jutott az én lel
kem ura, aki meg fog halni. 

Nvomról-nyomra menve, elér
tem az erdei lakot. Az öreg erdész 
nem volt sehol, a ház ablaka, aj
taja zárva, a küszöb begyepesed
ve, a tető behomosodva, tele nőve 
késő őszkor nyiló moharózsával. 
A keskeny gyalogutakat. melyek 
a házhoz vezettek, benőtte a fü. 
Nem járt itt senki régi időtől 
fogva nehánv szarvason és őzön, 
meg vaddisznón kiviil, melyeknek 
nyoma világosan meglátszott a 
kut körül. A kut, a kedves^ kut. 
melynek tükrében először pillan
tottam meg szorosan az enyém 
mellett az én lelkem uram szép, 
liemcs areát. meg volt még most 

•í# » 
A zöld mohával fedett kut-gá-

dorra ülve, sokáig belenéztem: a 
viz csak ugy csillogott benne, 
mint egy nagy. gömbölyű üveg
szemgolyó. 

(Folytatjuk.) 

OUCH! 
Írja : Miszter Mondok. 

(Ezen rovátkában közöltekért 
mindazon személyek felelősek, 

akikről itt a szó lee«ik.) 

tán gyün a java. A mi Tónink 
szive párja, a miszisz Horváth 
Antalné, akinek eddig is vótnagy 
női szabósága Floridában, mán 
m,egint. mi a csudát kelepelek, azt 
akarom kibeszéílni, hogy Florida 
Avenuen, hát nem tudni hogy és 
hogy nem, dzselesz lett a Tónira, 
ókontrisan kibeszélve ez mán azt 
jelenti, hogy nem nagyon szereti, 
ha Tónit más is szeret, hát a mi-
szisz Horváth Antalné gondot 
nem is egyet, hanem kettőt és 
Floridábul odakötözött "minde-
nestii" szive szerelméhez a Tóni
hoz és elválasztották a nagy sap-
pot egy spanyol kontriból depor
tált, őriit nagy spanyol ^illal és 
a miszisz Horváth Antalnénk szé
pen letelepedett Tóni mellé és 
megcsináta nagy divatos női ruha 
szabóságát, ánglisul ugy beszélik 
ki, hogy szalónyát és ennek a sza-
lónynak ezt a titulust adta mán: 
Dressmaking and Ilamstitching. 
Ez mán aztán döfi. Mondom to
vább komámnak: hát most mán 
befellegzett a mi Tőninknak, most 
mán vige van a nagy aranyos 1c-
giny szabadságnak. Mondja ko
mám : mi a csudát beszélsz: befel
legzett. hát mán csak nem dogo
zik a sötitben, hiszen a mi Tónink 
abban a nagy biznisz stórban elül 
dógozik, a miszisz meg hátul do
gozik. Mondom komámnak: hát 
mán ez is ólrájt vóua. de aztán a 
mi nagy városunk magyar nípe 
ne felejtse el a South Avenue 
2800-as numeráját és akár a ma
gyar mjsztereknek, akár a ma
gyar misziszeknek van rongyos 
cipője, vigye el azokat Tónihoz, 
aki uj lábbelit ad azok helyébe 
olcsó pizért. A misziszeknek, akár 
leányzó, akár szerelmet esküdött 
misziszeknek, olyan ruhát csinál 
a miszisz Horváth, hogy abban 
büszkén mehetnek el a dens/ing 
iskolába, a sóba, vagy akár az 
ókontriba... A tiszteletteljes párt
fogást ugv a miszter, mint akár a 
miszisz megérdemlik, mert kiilö-

L 

A mi nagyon nagy városunk 
jangsztáji, ánglisul ugy beszélik 
ki, hogy Youngstown, mán me
gint egy uj stórral, amerikáni<nl 
kibeszélve biznisszel megszaporo
dott, mondja nekem az egyik ko
mám. Mondom komámnak, hogy 
hun? Hát azt mondja a koma: 
hát te. aki mindig újságolsz a mi A1 ,  ,  T i ' .  •  h o g y  f p  í a  o l r a i t .  nagy varosunk derek magyar ni-
pinek, még neih jutott a halko-
pollyus filedbe, hogy "Tóni" ör
döngös masinákkal és nagy lár
mával föl fik szolt eipőkiigazitó és 
foltozó bótot nyitott, ánglisul ki
beszélve sú strórt a South Avenue 
2800 numera alatt. A stórnak ezt 
a titulát adta : Champion Service 
Shop, ahun városunk magyar ni-
pe által igen ismert Menyhért 
József atyánkfia és családja vót 
a l(?gelső kosztirner. Hát Tóni ko
mám el is tanáta a stór titulusát, 
mert ebben a csampion sapban 
fogják adjusztálni az ókontribul 
a losandzseleszi olimpiászra ki-
gyüvő ókontris csampiónok szege
zett bakancsait. Most mán ki
mentem a sorbul. Mondom ko
mámnak : beszéld ki nekem, hogy 
mit is jelent az a South Avenue? 
Hát erre azt mondja a koma: hát 
te még mindig abban az afarikai 
sötétségben vagy mint vótál a 
hódnékiili sáncárokban? Mondja 
a koma megint: hát South Ave
nue az azt jelenti ókontris nyel
ven, hogy egy utca a szántból, 
vagyis $farikábul egészen jang-
sztánig. Mondom erre a komá
nak, hogy bizony nagyon szép, 
hogy Tóni mán enyire fődógozta 
magát, hogy egy ilyén hosszú 
mezei uton csinát egy ilyen orosz-
Ián nagyságú, nagy lármával és 
modernikus, legnagyobb ameri-
kánus gépekkel fölfikszolt eipő
kiigazitó stórt, és mondom to
vább : hát bizony ez a Tóni, aki 
ókontrisan kibeszélve nem más 
mint Horváth Antal, a mi nagy 
városunk magyar nipe körében 
nagyon jól ismert "vendég", 
mert hát bizony a miszisz nem 
igen szokta meg "Tóni" kimenő-
zését és igy csak néha mint ven
dég gyün be kompániánkba, de ü 
azért jó gyerek, mert ü mindég 
ott az első, ahun adni é» segíteni 
köl a szegény magyar nipet. ITát 
ez mán ólrájt vóna, de csak ezu-

arcán, igy hát akkor menjünk a 
Hazel stritre beretválkozni a ma
gyar barber sapba, a jó fődbe 
gyökeresedett és hosszura meg-
nyiit Vas Jánoshoz, mert akármi
lyen kicsi a szerencsétlen csonka 
magyar kontris ember, ii meglás
sa és ellássa a baját. Mondja a 
komám, hogy ólrájt, de te azt 
nem halottad komám, hogy sza
porodás lészen majd Va«s Jáno-
sék portáján, hát most mán ne
gyedszer várják Vasék házuk tá
ján a hires Oólya asszonyságot és 
ilyenkor Dzsani lédafolVa lesz a 
sapban, hát akkor ki fog bennün
ket beretválni? Mondom komám
nak: ne busnj komám, p mi Dzsa-
nink nem marad sokáig a háznál, 
csak addig amig a kis bébi elka-
jáltja magát és utána mán is 
gyün vissza az ü posztjára, mert 
mán üt várják ókontrink nagv 
emberei, mint mondjuk példának 
kokáért: Géresv Sándor, a refor
mátusok nagy gondozója, Hámo-
ry Gusztáv, jangsztán legnagyobb 
lónélküli kocsi állomás gazdája, 
ánglisul ugy beszélik ki, hogy 
parking station, Báthory György, 
a United Printing kompánia kul-
csárosa, Molnár Lajos, a Kossuth 
Kör biznisz komandánsa, Hajdú 
János jangsztán magyar nipinek 
egyik fiskálisa és tanács el
látója és Dzsimi a junyion nacio
nalizmus spórkassza, ángliml 
Union National Bank reprezentá-
tusa, a "szép asszony" öccse és 
még nagyon sokan nagyon nagy 
városunkból. Mondja komám: ez 
mind nagyon ólrájt, de az »?em 
ólrájt, hogy épen most, ebben a 
se ide, se amoda időben Gólya 
asszonyság gyün mán negyedszer 
vendégségbe Vassékhoz. Mondom 
komámnak: hát mit csinájon sze
gény Dzsani, amikor nem fogad
ta meg az én ádvájzomat és Samu 
nagybátyja, ánglisul ugy beszé
lik ki, hogy Uncle Sam mozgósí
tási parancsára hallgatott, mert 
azt mondta neki Samu nagybáty
ja, hogy néki sok katona kő a 
csájnai nagy háborúban, de most 
mán azt mondja Dzsani, hogy be-
fiuiselt és nem hallgat mán Samu 

nősen a miszisz Horváth Antalné 
asszonyság, ha arró van beszéd. 
hogv magyarokon segiteni kő, 
vagy valami nagy komédiát vagy 
parádét csinán!f akkor ü az első nagybátyja hívogató seavira. 
a többi közii, aki segiti a magyart ' ' 
a sárbó kihúzni. Sok szerencsét 
kívánunk a miszter . és miszisz 
Horváthnak a duplekszes biznisz
hez! Hát azt mondja a komim. 

.. 

Mondom komámnak : "mán me
gint tanálkoztam Dzsimi vei. a 
jnnyion nacionalizmus spórkasz-
sza — ánglisul Union National 
Bank —— nagy reprezentátusával 
és stardolt, nekem mesélni egy 
sztorit, azt mesélte, hogy vót a 
magyar borbélynál a Ilazel stri-
ten, a Dzsaninál. Ókontrisan üiry 
hívják, hogy Vass János, aki 
magyarosan jól föl és le beret
válja a nagy barber sapba beté
vedő magyar kosztümereit. Dzsi
mi tovább meséli a sztorit, hoiry 
odavitte Dzsa ni hoz a 48-as sza
badságos háborúból, Istenben bol 
dogult nagyapjától örökölt he-
retváját fenés viget. Mondom ko
mámnak: de bizony Dzsani nem 
hariapolt azzal a beretva fewVsel 
és szegény Dzsimi kénytelen volt 
egy amerikánus széfti béka nyúzó 
beretvával lenyúzni a saját finom 
képe bőrit. hát le is nvuzta. ugy 
hogy szikrákat hányt a két sze
me világa, de ez még nem volt 
elég. hanem össze és vissza nyi
szálta a bőrit és ngy nézett ki 
egzektli, mintha a esajnai hábo
rúból gyütt vóna, Dzsimi ahogy 
ez a trubel megesett vele. hogy 
igy összenyiszálta . magát, , hát 
rajdové elment Dzsánhoz az ü 
nagyapai beretvájáért, amelvet 
Dzsani ólrájt kiélesitett. Mondja 
komám: nagyon sajnálom a min
den magyar ember által szeretett 
Dzsiminket, hogy ez a nagy nyi-
szólás megtörtént véle, de most 
mán nagyon örülök, hogy a ma
gyar borbély majszter. a Vass 
János mindent ólrájt elintézett. 
Mondom komámnak;: hát én fa 
azt mondom, hogy ólrájt, mert a 
mi nagy városunk nagy magyar 
beretválója, az a Va«« János a jó 
Isten igazában megérdemli, hogy 
a mi magyar nipünket csakis az 
ü magyaros keze beretválja, mert 
a magyarnak fájn bűre van az 

Mondom komámnak. Hála lé
gy ék a Teremtőnek, hogy Guszti 
bátyánk meggyiitt a szombat es
teli nagyon nagy bizottsági cso
portosulásra és elfoglalta az ü 
neki kijárandó lócás széket az 
asztalfőn, de vót- is neki dóga, 
plenti, mert néha kigyütt a sod
rából és akkor kanapálta az asz
talt; de ne is csudálkoz/ál. mert 
Isten igazában mondom, hogy én 
is kigyiittem vóna abból a bike-
türésböl. Mán minden ólrájt lett 
vóna, ha azok a kominista nyel
vűek nem gyüttek vóna, mert 
ezek aztán megfikszóták az egétez 
csoportosulást, de azért hála lé
gy ék Neményinek, aki világossá-
gott adott be az egész csoporto
sulás koponyájába és amikor mán 
az egész csoportosulás világos
ságot látott, akkor ehalgattatta 
a junyistai kominista nyelvüe-
kel, akik azt kajabálták, hogy 
nagy városunk magyar nipe küd-
jön ki nyilt paranccsal embereket 
a szovjet junyiba, akiket majd 
ottan arrul biztosítják, hogy 
marsrutával kertinek haza nagy 
városunkba. Mondja komám: hát 
ez mán nem ólrájt, mert ha ez 
a delegációzás ólrájt vóna, akkor 
ezek az istenadta emberek nem 
vónának az amerikai kontriban, 
hanem mán mind ott vigezne 
dógát a szovjet junyiban. 

X <• GYÖNGYSZEMEK 
r- ' • _—; . ;• 

ítélni, de nem minden áron el
itélni : ez a biró hivatása. 

• 

Sok járás elrontja a nemeket. 
Sok ülés betegség a szívnek. Sok 
állás veszedelem az egész testnek. 
Felváltva járj, ülj és állj munkád 
közbea, 

» * 

Lehet a viz olyan forró, hogy 
már éget. Mágis viz marad. És ha 
a forró viz összekerül a tűzzel, el
oltja a tűset. 

•Mbb u 8MB, untán a ttnyir. 
JU41)b s h*rwr> antta » megMii-
kodát. Kíbb & tay«gC!t$«, Mntto 
Jta a UtaySrgtfi. 

a vaum, o -t Kxro&MiTus 
taraíz • 

belkéu: é 

L CtóPXE ISTVÁN. * 
Templom a Second Síreet-eo. 

Parókia a templominál szemben. 

Prezsbiteri gyiilés. E héten 
szombaton este fogja rendes havi 
gyűlését tartani égyháznnk prezs 
bitáriuma. Február hónapról va
ló elszámolás, könyvek átvizsgá
lása és egyéb ügyek elintézése 
fogja képezni a gyűlés tárgyát. 

Ifjúságnak szép programmal 
készül megemlékezni 1848 Már
cius 15-ikérŐl. Az ünnepélyt 13-án 
fogja rendezni templomunk ba
sement jé(ben, este fél 8-kor kez-
dődőleg. Két egyfelvonásos szín
darab, szavalatok, zongora és 
táncszámok fogják kitölteni az 
est műsorát. Reméljük, hogy 
ngy mint máskor, ngy most is 
megtelik majd basementünk, — 
hogy legalább érdeklődésével ju
talmazza a közönség az ifjak tö
rekvését. - • 

Közeleg a húsvét. Észre sem 
vesszük jóformán, már is itt lesz 
a húsvét, legnagyobb ünnepünk. 
Már eddig is kéjszültünk böjti va
sárnapjainkon s 'hétköznapi el
mélkedéseinken méltó megünnep
léséhez, de ezt a rövid pár hetet 
még jobban fel kell használnunk, 
hogy ugy nagypénteken, mint 
húsvétkor mindnyájan igaz lé
lekkel ünnepelhessük a világ, 
megváltás legnagyobb ese 
menyét. ' 

MI VÁR AZ AMERIKAI 
' ' MAGYAR SAJTÓRA 

1932-BEN 

egészen kivonulnak az idegen jj 
nyelvű lapokból, a magyar üzlet- ' 
emberek száma egyre kevesebb 
lesz, az előfizetők pedig képtele- ^ 
nek lesznek rá, hogy három napi-
lap közt válogassanak. ITa két , 
napilap marad a piacon, akkor is > 
el kell készülnünk oly súlyos le- 3 
építésekre, ámilyek erősen meg-
lepik majd a közönséget. ; 

A magyarok találkozni fogrnal: 
a négyoldalas napilapokkal jam it 

^észszerű len^e már is bevejjjtni. 

Hirdetések hiányában a Áégy-
oldalon is kapnának az olvasók ; 
annyit, amennyit idáig hat olda
lon kaptak és nem lesz módjában 
egy lapnak sem, hogy jelenlegi 5 
terjedelmét megtartsa. 

Ha a napilapok nem keretek ; 

megegyezést arra nézve, hogf a 
leépítést idejében megtegj'ék, ak
kor esetleg -már ebben az évben; 
válságos helyzetbe juthatnak/ 

Hetilapjaink egy része el fog ( 

hullani ebben az essztendobenl a 
másik részük kénytelen lesz ki
sebb lapot adni, vagy a lap elő- ' 
fizetési árát emelni. *' 

Jól tennék é*» a saját érdekék
ben cselekednének a magyar egy
letek s esetleg egyházak fokosat-
tabb támogatása tarthatja a ijfia-
gyar sajtót életben." -íl 

•f 

i 
* 

AL-GYERMBKRABLÖK 
ZSAROLÁSI KÍSÉRLETE 

A "Magyar Bányászlap" egyik 
számából vesszük át az alábbi so
rokat, amely a maga siralmas va
lóságában tárja fel az amerikai 
magyar sajtó helyzetét. 

i*Áis amerikai magyar sájtÓ ^-
irja a lap — haláltusája ebben az 
évben megkezdődik. Ha New 
Yorkban az uj napilapot megin
dítják, akkor, vagy áz nem l.esz 
életképes, — vagy a régi napi
lapnak még kell szűnni, mert a 
jelenlegi viszonyok közt három 
napilapot az amerikai magyarság 
eltartani nem hajlandó és nem 
képes. 

A nemzeti 'hirdetések maholnap' tartóztatták. 

Miskolcról jelentik. — Vakme
rő bandita fogással akarták meg--
zsarolni Lannert Györgyöt, a Ma
gyar Nemzeti Bank miskolci fiók 
jának főnökét. A rnult napok 
egyik délelőttjén egy kifutófiú i 
levelet kézbesített Lannertnek 
hivatalában. A levél küldője azt 
irta, hogy ő és társai Lannert 
egyik fiát elrabolták s ha kedves 
a gyermek élete, azonnal adjon 
át ezer pengőt a levél kézbesítő
jének. Lannert a kifutó fiút le
fogatta és azonnal' érintkezésbe 
lépett a rendőrséggel. A nyomo
zás megállapította, hogy Lannert 
mindkét fia még az iskolában 
volt, tehát a levél tartalma nem 
igaz. A kifutófiú vallomása sze
rint ismeretlen megbízója egy kn 
pualjban várakozik reá. A kikül
dött detektívek elfogták a tet
test, egy állásnélküli ékszerészse
géd személyébüt. A zsarolót te-

STROUSS-HIRSHBERCS 
BASEMENT • ' 

Évi tavaszi kiárusitás 
.J8.* 

•' Vadonatúj 59 és 79 centes -

Rayon Női Alsók 
ssámos teljés darab, valamint 

blumerek, nadrágocskák, • 
Mépők és melltartók 

Mindezek rendes és extra 
nagyságokban. Teljes darabok 
csak rendes nagyságban. Sima 
vagy" runmentes rayonok. Hal
vány rózsaszín vagy barack 
szinek. Teljes isabás, szépen 
diszitve. Nemrég egy ilyen vá
lasztékot egy nap sjatt szét
kapkodtak — magasabb áron. 

Extra Nagyságú 
Krép Alsók 

Nagy, teljes w&Meu, 
csipke díszes ingek, 
nadrfcgocskák ét 
pök. Testssintt ét te»-
róEsa árnyalatoic. 46-Wl 
52 számok 

97 
Hires 81x99 incses 

Waldorf 
Rendes áruk $1.15 

ezért a ; ( 

nagyságért 
Nehée, hófehér, 64 aégysnöf^e lepeO^k. JÓI«ne )u»«»sab. 

gak mlat as átlag ispedők. Term4u«tes finiseién Mindegyikre 
S7 centet takart neg. — Cm* SéO va« 
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