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angSffi 
(Folytatás.) 

Ekkor minden valószíniiség sze-
frint mély álomba merültem s 
csak éjfél felé ébredtem fel. 
Mintegy félálomban láttam a szo-

' t>át; az asztalon lámpa égett, Ka
tinka levelet fejezett be. Halvány 
fcrcoeskáján meglátszott a sirás 
jivoma. Egy széken kis kézi bő
röndje állott, egyszerű köpenye 
a szék karján függött, kalapja 

' már fején volt. 
Felállott, felöltötte köpenyét, 

foly óvatosan, mint valami egér, 
osont át a szobán s ágyam felé 
tartott. Lehnnvtam szememet.. A 

.következő pillanatban éreztem, 
hogv fölém hajol, kibomlott, sely
mes haja homlokomat érinté, aj
ka gyöngéden és szeretettel ért 
ajkamhoz. ' ' 

Valami kábulat tartott vissza 
fiattól, hogv átfogjam nyakát, ar
comhoz szorítsam édes, - könnyes 
larcát s szeretetteljes szavakat 
mondjak neki. 

Rá akartam kiáltani « hangom 
megtagadta a szolgálatot. Még 
egyszer megcsókolt s lassti lép
tekkel kifelé indult s talán már 
Ott jár a sötét fák árnyékában, a 
csillagos ég alatt és uramistenem, 
ti inc.* erőm hogy vissza tartóxtas-
6am. 

Alig hogy kiment, egy másik 
, 'fejtón anyám lépett be. Éjjeli pon 

£volában volt, bizonyára •aggó-
1 dott, értem, azért jött, hogy meg

nézzen nincs-e valami bajom? 
Kezében gyertyát tartott, a 

jgvertya ráeső fényében idősnek 
és szenvedőnel§ fcetsoett jóságos, 
nemes area. 

Pillantása az asztalon hasr>ott 
hyitott. levélre e«ett. Valami meg
kaphatta benne figyelmét, mert 
kezébe vette és mohón futotta át 
fez egyformán irt sorokat. Szokott 
Nyugodtsága eltűnt, arca fel volt 
dúlva, térdei reszkettek, ugy, 
logy székbe kellett fogódzni, ne-
logy elessék. -

Ezalatt sikerült magaaíra von-! 
kii figyelmét. • • ' 

— Ott . . . ott... mondom, a 
r Nyitott ajtóra mutatva. 

— Ott ment ki? kérdé anyám, 
|kissé erőt véve felindulásán és 
'ágyamhoz lépett. Régen ment ki? 

— Most . . . válaszolám és te-
lk intet emm#l* kezemmel sürget
tem, hogv menjen utána. 

Anyám megértette, mit akaTok. 
Keze ismét nyugodt és hűvös volt. 
mikor megérinté vele arcomat. 
Aztán körülnézett; fogason egy 
Gőtét szinü gyapot kendő függött, 
magára vette. Aztán kezemet biz-
iatólag megszorítva, kiment az 
ajtón* 

A kínos várakozásnak tiz ne
héz perce telt el. A nyitva ha
gyott. ajtón betört az éjszaka sö
tétsége és behallatszott a szél zú
gása, amint végigfutott a faso
rok között. Fáztam; ügyeltem 
minden neszre s a végtelen elha
gyatottság érzete vett rajtam 
erőt. 

Egyszer -e*a«k lépteket hallot
tam. Vájjon ők-e azok, akik visz-
Ssza jönnek? Vagy csak anyám ma
ga jő vissza s a kis babát nem 
tozza kézenfogva? 

Szivem összeszorult & nagy fé
lelemtől. Nagy erőfeszítéssel fel-

. ^iltem ágyamban, s tágra nyitott 
szemmel néztem a világos falba 
vágott sötét nyilast, ahol ő, kö
penykéjébe burkolva kétségbe
esetten kiment . . . Jönnek . . . 
kezemet szivemre nyomtam, hogy 
elszoritsam lázas dobogását... 

Végre! Csatugyan jöttek; —• 
fcnyám karonfogva hozta Katin
kát, könyektől áztatott arcocská-
ját simogatva és gyöngéd szavak
kal vigasztalva, őt. 

A kis baba lassan lépdelt mel
lette, kezeit csókolta mig szemé
ből patakzott a boldogság köny
ve. 

— Anyám, mondá balkan, s 
^mélyen lehajtotta fejét. 

A jó öreg asszony felemelte őt, 
«. ágyamhoz vezette s egymásba tet-

!te-kezünket. 

— Tme. Eliz, mondá gyöngéd 
szemrehányással, a másik leá
nyom itt akart hagyni szó nélkjil, 
mintha nem volnék épp oly $6 
anyja neki, mint neked. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZED 

•Hazatérés 

A börtönben ugy bántak velem, 
mint egy közönséges gonosztevő
vel, Még el'fogatásom éjszakáján 
kihallgattak, a rendőrtiszt na
gyon a lelkemre beszélt, vallanám 

.be, kik voltak bűntársaim, akkor 
a büntetés kiszabásánál tekintet
tel lesznek rá, hogy töredelmes 
vallomásommal nagy szolgálatot 
tettem az államnak. 

Azt kérdeztem, mivel vagyok 
vádolva? 

— Ön levelezésben volt külföl
dön élő forradalmárokkal. 

— Soha sem voltam külföldön 
élő hazafiakkal összeköttetésben. 
De minek is! A magvar-kérdést 
nem forradalom utján kell megol
dani. Megérik az szépen magától, 
mint fáján a gyümölcs s a nemes, 
drága gyümölcs érését nem lehet 
elfogatásokkal megakadályozni. 

— Ön hát maga bevallja ¥ 
— Mit? 
— Hogy ön és társai a magyar

kérdést érlelik sehogy az szépen 
érik. 

Én az ellenkezőt mondtam. 
Nem mi érleljük, hanem az elnyo
matás hűvössége növeszti, az édes 
anyaföld ereje táplálja, a nem
zeti szellem napfénye érleli meg. 
Csak egv szélfuvás kell, hogy a 
teljesen érett gyümölcs leessék 
fájáról. Mért ne vám ók be ezt a 
Rzélifuvást türelmesett. 

A rendőrfőnök mnsrflvgott és 
ujjait ropogtatta megelégedésé
ben. 

— Concipist, irja, Andrásfalvy 
ur beismeri, hogy külső bonva-
dalmaktól remélték reményeik 
teljesülését. Tehát gondolatban és 
szándékban a monarkia ellenség 
geivel cimboráltak. IBs világost 
hazaárulás. 

Egy kissé felpattantam ez ön
kényes magyarázatra. 

! Tiltakozom, hogy ilyesmit 
jegyzőkönyvbe Írjanak. Én azt 
nem mondtam.-

— Hát nem szélfuvásról be
szélt? Szélfuvás alatt mi mást 
érthet az ember egy kis háború
nál, amiért maguk, rebellisek, 
jobban imádkoznak, mint az 
esőért ? 

Észrevettem, hojáry veszedelmes 
dolog felelni kérdésére, mert 
minden szavamat ügyesen félre
magyarázza s még igazán bajba 
kerülők. Annál inkább tartottam 
ettől mert a rendőrfőnöknek ér
dekében állott egy nagy összees
küvést felfedezni, habár összees
küvésnek hire-hamva sem volt. 
Érdemeket akart szerezni a jó em 
ber az előléptetésre. Ilagyfam, 
hadd mulassa ki magát, hanem e 
naptól fogva egyetlen szót sem 
feleltem kérdésére. 

A várakozásában megesalat-
koarott férfiú dühöngött, fenye
getett az Ő rengeteg hatalmával, 
égre-földre esküdözött, hogy majd 
megtöri ő a magamfajta nyakas 
magyart és a legsötétebb cellába 
záratott, nem adott enni, csak 
éppen annyit, hogy éhen ne hal
jak s minden éjszaka felvert ál
momból, szobájába vezettetett, 
hogy az álmatlanságtól megtörve 
vallomásra bírjon. 

Ez két hétig tartott igy, mely 
idő alatt nagyon kimerültem, 
megsoványodtam, a hangom 
gyöngévé és rekedtté vált; csak 
árnyéka voltam a hajdani An
drásfalvy Attilának. 

Ugylátszik, belátta végre, hogy 
velem sem éheztetéssel, sem meg
félemlítéssel nem megy semmire; 
talán tartott is anyám befolyásá
tól mellyel véleménye szerint egy 
csillagkeresztes hölgynek az ud
varnál még ebben a felfordult vi
lágban is okvetetlenül birni kell \ 
mert az első napon mondott meg
gondolatlan hasonlatom alapján 

AMERIKAI MAGYAR HHt^P-

befejezte a vizsgálatot és mint 
odatart ozót, ügyemet a esász&ri 
had bírósághoz tette át, 

Itt is kihallgattak, aáMn bárom^ 
hónapig az ördög se- gondolt ve
lem. Ezt ők bizonyíték beszerzé
sének nevezték. Ezen idő alatt 
külvilággal nem volt szabad érint 
keznem. Családomból, ismerőseim 
közül senkit sem bocsátottak be 
hozzám, újságot nem adtak olvas
ni, ugy, hogy teljes tudatlanság* 
ban és sötétségben éltem s fogal
mam se volt róla, mi minden tör
tént odakint a világban ecen idő 
alatt. 

Pedig történt; nagy dolgok 
történtek, világesemények foly
tak ie kápráztató gyorsasággal e 
néhány hónap alatt; erős s^zél tört 
rá Ausztriára s lefújta a,1 fáról 07. 

érett magjTar-kérdést. 

Minderről azoitbaii' atft 
tudtam, mikor szeptember vége 
felé, egy sápadt alkonyatkor meg 
borotváltattak, rám adták ruhái
mat, aláírattak velem valami 
irást s azt mondták, , hogy most 
már .szabad vagyok, mint a ma
dár, mehetek, ahová, nekem tet
szik. 

Egy percig sem akartam to
vább időzni a városkában, alléi 
ártatlanul fogva voltam. 

Fuvarost fogadtam, jó négy lo
vas parasztszekeret. Mig meg
etette, megitatta lovait, én a ven
déglő kapujában álldogálva néz
tem a csinos felföldi városka fe
hér kővel kirakott, négyszegletes 
piacát, a régimódi oszlopsort a 
házak alatt, a lemenő nap piros 
fényében barátságosan villogó 
ablakokat. r 

(Folytatjuk) 

sem 

MIKÉNT LEHET A NYÁRI 
HŐSÉG HATÁSÁT ENYHÍTENI 

A lehűlést, amelyre mostanában 
millió és millió ember vágyako
zik, ép ugy el lehet érni, a tudo
mány segítségével, mint sok más 
mindennapi dolgot, szokást, mü
veletet. Abban a küzdelemben, 
amit a rettenetes hőséggel szem
ben vívunk, sok olyan szokást te
szünk magunkévá, amelyeknek 
tudományos hátterük van, bár az 
átlag ember nem is gondol rá. Tgy 
például a nagy melegben ösztön
szerűleg könnyebb ruhát vise
lünk, áttetszőbbet, szellőset. En
nek az a célja, hogy a testünk me
legét könnyebben eltávolítsa, — 
ugyanis a hőségben nem az a 
probléma, hogy miképpen tartsuk 
távol a meleget, hanem, hogy mi-
kép szabaduljunk meg a melegtől. 

Függetlenül az időjárástól, tes
tünk hőmérsékletét a normális
ban kell tartanunk. Hideg időben 
a hő egy magasabb mérsékletből 
egy alacsonyabba oly könnyed
séggel hatol, mint ahogy a viz le
folyik az emelkedésről. Amikor a 
testünk körüli hőmérséklet eléri a 
testünk hőmérsékletét, a test fe
lesleges melegétől igen nehéz meg 
szabadulni. 

Elsősorban arra kell törekedni, 
hogy testünk melege ne fokozód
jék. Tehát ne együnk sokat, kü
lönösen pediig ne olyan ételeket, 
amelyek sok hőt fejlesztenek. A 
magas kalóriáju ételeket különös
kép kerüljük ,mint: keményítő és 
protein tartalmú ételeket és édes* 
ségeket. 

A lehűlés egy másik módja az 
izzadás. A viz több hőt képes alig 
é.szrevehetöleg eltávolítani, mint 
bármi más. Természetesen sok Vi
zet kell innunk, hogy testünk víz
tartalma ne csökkenjen. Azok, 
akik melpg iejőben nem szoktak 
izzadni, sokkal kellemesebben fog 
ják magukat érezni, ha sok forró 
kávét, vagy teát isznak, hideg he
lyet, ugyanis a forró ital elősegíti 
az izzadást. 

Amikor az ember egy kwtnyi 
vizet izzad, körülbelül 500 kaló
riának megfelelő hőtől szabadul 
meg. Ha azonban a levegő nem 
képes több nedvességet magába 
foglalni, az ember nem hül le az 
izzad ássál és ezért van az, hogy 
nedves, párás napokon oly kényei 
metlenül érezzük magunkat. — 
Ilyenkor igyekezzünk testünk 
körül a nedves levegőt szellős he
lyen, vagy szellőztetéssel, legyez-
tetéssel eltávolítani. 

A Science Service a hőségben a 

következők betartására figyel 
meztet: 

Kevesebbet egyíink.x Válogas
suk ki azokat az ételeket, ame
lyeknek nem tul sok "h kalória 
tartalma. ; T 

A nagy mélegben Jeleljünk 
könnyű, szellős ruhát. 

Mossuk le magunkát langyos 
vizzel és hagyjuk, hogy a via 11 
párologjon. 

Igyunk sok hideg vizet. 
Igyunk forró kávét,' vagy 

Ne igyunk jeges italt.? , / » , 

Tartózkodjunk sokat árnyékos 
helyeken, *vagy viseljünk széles 
karimájú kalapot, va£y naper
nyőt. \ - • 

Kerüljünk a szeszes italokat. 
Igyekezzünk mindig friss szet* 

lőt nyerni," szellőztetéssel *a#y 
huzattal. i 

Végül pedig —^-,ne beszéljünk 
olyan sokat az időjárásról . . . 

A DIVAT ÉS AZ EGÉSZSÉG 

A kutya szőre télen esak egy 
és négytized százalékát teszi ki 
egész teste súlyának; ; mig egy 
férfi rnhazata a téli évszakban 
körülbelül tiz százaléka n test
súlyának.' i Husz esztendővé eze
lőtt az (észak-amerikai férfi irúhA-
zata tizenhárom* font völt ' általá
ban,! a: feleségé pedig, valamivel 
több. 'A férj ruházata netti iválto
zott,,^, feleségé azonban ' tiíszer 
könnyebb lett, mint két évtized 
előtt. Egy minden nemes, iigvre 
kiterjedő figyelmű dán tudós tel-, 
jes elismerésünkre tarthat szá-> 
mot azért a fölfedezésért, amelyet 
fotografáló papiros segitségévol 
tett. Kimutatta ugyanis,-hog^ egy 
nő • (bizonyára csinos) ruházata 
alá- tett ilyen, papiros haitmine 
pere multán fekete lett, mig egy 
férfi (közömbös külsejű) nadrág
ja és trikója alá tett papiros nem 
változtatta meg a színét, mert a 
dupla öltözék nem engedte a leg
csekélyebb sugarat sem át. Mind
azonáltal nem lehetne az állítani, 
hogy a nők sohasem tévednek és 
a bölcsesség monopóliumát élve
zik a ruházkodást illetően. A se
lyemharisnyának megvan az a 
nagy erénye, hogy átereszti a nap 
sugarait és ez jótékony hatással 
van a nő egészségére, de ha a di« 
vat diktálásának engedve, akkor 
is (különösen átlátszó és vékony) 
selyemharisnyát ölt, ha a hőmérő 
higanya a zéró alá sülyed, ugy ez 
már nem nagyon szolgál az egész
ségnek. Az említett dán orvos egy 
orvostestületben tartott értekez
leten beszámolt ez irányban- tett 
tapasztalatairól és előadta hogy 
hozzáforduló fiatal nők azt pana
szolták, hogy hamar - elfáradnak 
és lábaik izomzatában merevséget 
éreznek. Néhány esztendőn át 
tartottak ezek a panaszok és 
osaknem kivétel nélkül télen. A 
vizsgálatok bebizonyították, hogy 
nemcsak a lábszárakon mutatkoz
tak nagyobb fokú rendellenessé
gek, hanem megérintésre a jlábiz
mokon kivül a kézfej és a kanok 
is fájdalmasan reagáltak^ még 
pedig fokozottabban akkor, ha a 
hőmérsék jobban esett. Általában 
a végtagokban megmutatkonott a 
kellő vérkeringés hiányossága is. 
Azok a fiatal nők, akik térdte# 
felüli szoknyát is viseltek a se* 
lyemharisnya / mellett, rendszer 
rint jobban panaszkodtak. Távol 
legyen tőlünk még csak a gondo
lata is annak, hogy propagandát 
csináljunk a hosszú szoknya visz-
szatérésének (hiszen a rövid 
szoknya viselése óta tudjuk, hogy 
a nőknek lábaik is vannak), de 
noha a mai divat izléges -is, szép 
is, nem kellene azt mégsem vakon 
követni, hanem számolni kellene 
az éghajlat, illetően az évszak kö
rülményeivel is. (Szerk.) 

van szó, amelyet az orosz szovjet-
hatóságok valamelyike nacionali
zált. Minthogy azonban husz esz
teridővel ezelőtt sikerült megálla
pítani, hogy kik voltak a Guten
bergtől nyomtatott és 41 példány 
ban fennmaradt bibliának szeren
esés tulajdonosai, nem lenne ne
héz dolog határozottan megálla 
pitani a szóbanforgó biblia ere
detét. A legutóbbi példány, amely 
a mostanit megelőzően a 41 biblia 
közül gazdát cserélt, az volt, ame
lyet az ausztriai Melk hires ko
lostora 1926-ban 7 millió frankért 
vásárolt meg egy amerikaitól. 

A TÖRVÉNYTELEN , 

Á törvénytelén gyermekek hely
zete semmiféle szempontból nem 
neVezihető brilliánsnak. Ezeknek 

'az ártatlan teremtéseknek a ha
landósága csaknem mégegyszer 
olyan nagy, mint, azoké a gyerme
keké, akiknek szerencséjük van 
egj* normális családba beleszü
letni. Az előítéletek, amelyek még 
ma is uralkodnak, megnehezítik, 
sokszor megkeserítik az úgyne
vezett természetes gyermekeknek 
egész életét. Anyagi létük távol
ról sincs biztosítva, ellenére an
nak is, ha a közigazgatásnak si
került kinyomoznia és eltartásr^ 
kötelezni az apát; mert a bíróilag 
megállapított tartásdijakat vagy 
egyáltalán nem lehet behajtani, 
vagy ha igen, ugy sok üggyel
bajjal lehet fizetésre kényszeríte
ni. "Gyakran sokkal célszerűbb 
megegyezni az apával, mint per
re vinni a dolgot, amint azt a ta
pasztalat többizben megerősítette. 
A hivatalos gyámi intézmény ao-
jkat- változtat, esen a helyzeten, 
ahol ez be van. vehetve, mert az 
anyának hiányzanak a megfelelő 
eszközei arra, hogy a tartásdijak
hoz rendszeresen hozzájuthasson. 
A skandináv államok e tekintet
ben igen emberséges és igazságos 
eljárást követelnek a törvényte
len ígyeímek anyjának javára. 
Ezek ugyanis előlegezik az anyá
nak a tartásdijat, amelyet aztán 
az apán behajtanak. Minden esz
közük mégvan nelfik arra, hogy 
kikutassák és fizetésre kötelezzék 
a saját gyermeke iránt részvétlen 
és szűkkeblű adóst. 

KÖNYV, MELY MILLIÓKAT ÉR 

-t, * 
' - \ * 

, íÁe. iLJSteJÉéi 

- I f f .  

Mostanában adták hirül egyes 
külföldi lapok, hogy Gutenberg 
égyNc bibliáját négymillió frank
ért vásárolta meg egy svájci 
könyvkedvelő, egy londoni könyv 
árustól. E ritka könyvről csak 
annyit árult el a londoni könyv
kereskedő katalógusa, hogy az 
egy északeurópai könyvtárból 
származik. Ebből az következtet-
feetd, bogy itt (^att k^x^rTÓl 
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ÁRVERÉS SANKT-GALLISN 
KINCSES KÖNYVTÁRÁBAN 

Hosszú ideig őrizték a titkát, 
amíg kitudódott, hogy a sankt-
galleni könyvtár kincseinek egy 
réaze, amely egyike volt a német 
középkorra vonatkozf) tanulmá
nyok egyik leggazdagabb tárhá
zának, árverés alá került, ame
lyen eladták a Nibelungenlied 
legrégibb ismert szövegét. Egy 
XV. századból való Mappa Mun-
di> melyből csak három példány 
létezik, egy zürichi könyvkeres
kedő birtokába jutott 16,750 sváj
ci frankért. A kereskedő hamaro
san ennek az összegnek a kétsze
reséért adta el ezt a kincset egy 
washingtoni gazdag amerikainak, 
amint ezt a Tribune des Indust
ries Graphiques hirül adja. 
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> KÉSZÜL WASHINGTON-

ÜNNEP EMLÉKÉRE 

Aíf Egyesült Államok kincstára 
slhatározta, hog^ a "Washington 
emlékünnep alkalmából uj, az 
eseményt megörökítő 25 centese
ket bocsát forgalomba. Körülbe
lül junitüi végén kerülnek forga
lomba az uj 25 centesek és miu
tán1 minden bizonnyal nagy lesz 
az u/j |iénz iránti érdeklődés, — 
a kincstár megfelelő mennyiség
ben bocsátja majd kí az -uj pénz
nemet. , • • 

Az uj ezüstpénz Washington 
profilját /ábrázolja, a fej felett 
"(Liberty" felírással, alatta a ke
let: 1932, másik oldalán "In God 
"We Trust" felírás az amerikai 
sas és a "E pluribus unum" jel
mondat van bevésve. Az újfajta 
pénz készitését a kongresszus kü
lön törvénnyel engedélyezte és a 
legközelebbi huszonöt éven át 
nem is fog másfajta negyeddollá
ros forgalomba kerülni. 

Az uj pénztervrajz John Fla
nagan new yorki szobrászművész 

ANALFABETIZMUS ELLEN 
KÜZD SZOVJETO&OSZOR3ZÁG 

A cári Oroszországiig ar lakos
ság kétharmad része,_yplJL analfa
béta, a nőknek csak o®dt|p9ze tu
dott irni és olvasni. A^ft^orü ki
törésének idején -—.inint azt Lu-
nacsarszky volt közöttatásügyi 
népbiztos egy nemrég 'Bécsben a 
mai Oroszország kulturális és tu
dományos életéről fczólóf előadá sá-
ban elmondotta — a gyermekek
nek csak 55%-a járt ^Ji|áába. A 
forradalom lezajlása fjái} Lenin 
az analfabetizmus ellen való küz
delmet jelölte meg a szovjetkor
mány legfontosabb föladataként. 
1928 óta ezen a téren nagy a ha
ladás. Minden 16 és 35 év között 
levő egyínt írásra és olvasásra 
kell tanitani. Ehhez kapcsolódik 
azután,í a féíanalfabéták oktatá
sa, akik tudnak ugyan irni és. ol
vasni, de tovább akarnak műve
lődni. Az oktatásban 1929-ben 7 
millió, 1930-ban 20 millió és 1931-
ben 25 millió ember részesült.' Je
lenben 3 milliónál kevesebb anal
fabéta van Oroszországban. 1930-
31-ik évben elrendelték az általá
nos tankötelezettséget, még pedig 
nyolc, kilenc és tiz éves korig, le
galább négyéves tanfolyam ide
jére. Ezzel kapcsolatos a 10-15 
éves korú gyermekek tankötele
zettsége is. Ez kétéves tanfolyam. 
Minden városban és ipartelepen 
tehát kétéves kurzusok vannak a 
gyermekek részére. '1930-ban 13 
millió gyermek járt iskolába, az 
idén 19 millió látogatja az isko
lákat. Háború előtt legföljebb 5 
millió gyermek járt iskolába. A 
cári Oroszországban legföljebb 
100,000 gyermek részére voltak 
gyermekkertek, 1930-ban 2 millió 
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gyermekét befogadó gyermekkel, 
tek létesültek, mig ma 5 millió 
gyermeket fogadnak bé. A taní
tás*-elve Oroszországban, hogy az 
szigorúan az élethez alkalmazkoxl 
jon. Ezeken kivül vannak még 
szaktanfolyamok, technikumok és^ 
gyári iskolák. Az egyötemeken 
ma 300,000 ifjú tanul, inig a réfei 
Oroszországban 90,000: A techni
kai főiskolákon 650,000-en tanul
nak. Szovjet-Oroszország sajtója 
is örvendetesén fejlődik. 1929-ben 
jlg2 millió volt a napi példány
szám, ebben az évben már .27 iflíll-
lióra emelkedett ez a szám. 

v' ff ' 
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ff a V an waír t>olláésa, 
AZ MOOT 1.63 CENTET ÉR 

A department of Labor stataSÖT 
tikai alapon azt állapította meg, 
hogy most á dollárnak 1.52 cent 
a bevásárló értéke, vagyis másfél
szer annyi, mint 1926-ban volt. v-
Szóval 1926-ik évvel szemben az 

élelem 1.63, farm termények 2.ÖB, 
cipő áru 1.31, szövött áru .1.715, 
fűtési és világítási anyagok 1.42, 
autók 1.06, építő anyag. 1.39, bál-
tartási felszerelések 1.31 mennvS-
ségben kaphatók 1 dollárért, He 
hol van a dollárt ; ' ? 

BEJÖHETNEK AMERIKÁBA; 
AZ 1DEOENXK SZÜIjfl 

—n— . ; • ' 
Washingtonból jeleiítik: — k 

szövetségi képviselőház elfogadta 
Dickerson Congressman-nek azt 
az indítványát, hogy amerikái 
polgároknak Európában élő szü
lei — apák és anyák — bejöhes
senek az országba. A törvényei 
szülők részére csak egy eszten
deig biztosítja ezt a kedvezményt. 

CSŐPPEK NÉLKÜL G L A S S E S  
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CREDIT 
uj divatú t 
12-kt.-os 
keretek 3M Q Fehér 

É*fO arannyal 
bevonva 

BR. N.H.DOYLE 
látszerészeti 

orvos 
kiszolgálja 

ÓVJA MEG SZEMEIT 
Dt. Doyle mondja: Ön jáxhat miilábakkal, ön ebet mülogakkal 

ön hal mtt füldobokkal, de ön nem láthat nil szatüekkel. Jbjjön be a 
hét bármely napján és engedje meg, hogy szemeit megyizsgjUjagL A 
föltételek és árak rendkívül alacsonyak Junius hónapban. *.' 

P 271-275 
East Federal St. 

Villany Jégszekrényeket 
AZ ALÁBBI ÁRAKON—CSAKIS WUEIITZEB 

TEHETI LEHETŐVÉ! , v 

EVERCOLD 

'59 
8.88 négyz. 14b 
polc űrtartal
mú. Ample jég 
kockák—kilenc 
féle hűtő fok 
szabélyozóvai* Ftttséereiéflsel 

SPARTON 
Nagyon kényei-
mes. Három re-  ̂*4 Jk 
keezes gazdasfc-  ̂ I fl ~J 
iti és egy életre * * 
való Spar ton 
jégsatekrény. Elszereléssel 

AMPLE 
j£a KOCKÁK 

MINDEM IDŰBBif/ 

KÉSZÍTVE A " 
LEOOTOBSAB9 
FAOTASZTÁSI 
EOYSÉGCKEL 

KIZÁBÖLAO 
MOHAWK 
DVOZONE 

EOYSÉO 

OHAVK 
MFklGEPATOR 

O ^ O N f t  H H I T  

A legöregebb jégszekrény, 
gyártók Által kéositve, kl-
váló, sima menetű konden
zátor egysé^gti. * 

LEONARD 

,, 

; V: 

# Gyártja a Wurlitzer Oo. 
telje* jótálláasaL Sgy ki-

< váló szolaAlatot U*6 
'' lany jégiaekrény. 

CH1L-WEL 

J'S 
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