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íjFotfUtás.) , ji:,.., 
_ állomások, ihelyeketi a '4ai-

Hónát nj hai szárhadnagy keresz
tülment^ el Toltak lepve Olaszors 
sz&g felé igyekvő katonasággal. 
Sok magyar fiúval találkozott 
ftssze, akik íj fejük, fölött függő 
bábomról iigy beszeltek, miqt a 
szórakozás egy nemőröl. Lelkese
désre bajtársainál nem talált, se-
jhol, dicsőségéét senki sem várt a 
küszöbön álló harcoktól, az ém-
berek zárkÓTjottak voltak ós egy
kedvűen, mogorván, hallgatagon 
felfedték At magukat az eseraé-
íiyek sodrának, a habokra bízva, 
fcog? Valahol partra vessék őket. 
Ezét & magyarok valamennyien 
kíváncsiság nélkül tekintettek a 
Jrégzet ama szürke, kifürkészhe
tetlen ködtőnaegére, mely mögött 
& készül 5 események, a jövő, a 
harcok kimenetele rejtőzött. Nem 

de nem is óhajtották a 
líaíalfT mert nem volt miért élni 

r f +  ^ 
iés nem volt miért ^meghalni. Az-
<2$ ázegy dologgal tisztában vol-

ihbgy feljjebbválóik bizalmat-
ggal kis^rik minden mozdu

latukat, latolgatják egymás közt 
ejteti minden vigyázatlan szavu-
kpt+Bredendő biinük az volt, 
Jwgy-egy leigázott szerencsétlen 
*H»m»thez tartoztak, mely — le
galább; poroszlói ugy vélték — 
kétségbeesett mennyieteken, vé
res boszun, felszabaduláson jár* 
fatj# eszét. -
- -llÜWapatok a hires várnégv-
£*9gfei>n gyűltek össze, de a há-
•boru felhője ínég néhány lábnvi-
Ta függött a szép ország felett. 
Néhány hét- múlva leereszkedik a 
5óL mivelt, gazdag, népes olasz 
földre, á narancsokra, olajfaer-
'dökre, csatornázott rizsföldekre, 
'derült, fallal körülfogott, kedves 
Tárosokra. Füst és köd fog ellep
ni mindent, melyből felégetett 
tfrro&ok lángja csap fel, haldok
lók és sebesültek jajgátása hal
latszik ki és vér, tapadós v'ér íoly 
mindenütt. 

Szentegyed y Gábor ezrede 
Mantnához közel fekvő helyiség
ben volt elszállásolva. A legény
ség csatakészen állott, minden 
percben várta indulásra a paran
csot, ^ tisztek kártyával, ivással 
oltéK az idő<t, mig á polgárság 
sötét gyűlölettel tért ki előlük. 
Fefe?li»- szemükből kilátszott a 
goüjttolat, hagy az "osztrák" el-
leíiáég utolsó órája nemsokára üt 
s íiogy ők ezt a n&Jpíényes orszá
got nemsokára megtisztítják ettől 
a szívós bogárfajtól, melyet, ha 
beveszi magát valamely ország 
repedéseibe, századok múlva sem 
léltftjgnnan kiirtani. 

\ Szfeitegyedyt néhány tiszttár-
s&Val együtt olasz grófnéhoz szál-|J > • > 1 
l&sojtak el, kinek férje Plórenc-
líen láágas állami hivatalt viselt 
állítólag, de aki még egyszer sem 

Élí 
Í kastély lapos tetejével, ha

talmas terasszával és gyönyörű 
parkjával kedves hely volt az 
ábrándos, fiafal urnő számára. 
Eteentegyedy legalább ábrándos
nak tartotta a grófnőt, bár ezen 
{vél'eményét nem tudta mással tá-
mogatni, mint azzql, hogy hold-
Világos, langyos, derült olasz éj
szakákon többször látta át. a te-
raaszon sétálni t^rsalkoflónéjp 
kíséretében. 4 ' . ' 

!A kert két részre oszlott, jfz 
egyik nyitva állott a tisztek szá 
mára, a másikba még a madár se 
juthatott be a grófnén és cseléd-
séfen kivül. 

Hősünk szobája ai épület sar
kánvolt, melyről a terasszra s 9 
grófné elzárt paradicsomára lát
hatott. Ismerős volt előtte a szép' 
asszony selyem napernyője, vilá
gos ruhájának szine, nyugodt, 
«fogáns járása és fekete baja alól 
fcftéiffft halvány, kissé. sárg&4: 

jAbogy sfobáji^al.jendbs |ö 
lekft' irt 

£&*** »«>Í4k941 jrtJkiM.q|r le-

látogatta meg magányában epe-
keéfopárját. 

ment a íiap, az égbolt, mint a hű
lő vas, halványodni és sötétedni 
kezdett. Érő narancs és szjirke 
olajfák illata volt a levegőben, a 
csatornák vize elhomályosodott, 
mint az átmos ember szeme. 

Szentegyedy tekintete a grófné 
halkan mozgó alakját kiivette és 
emlékében ellenállhatatlanul fel
tűnt egj' másik nő képe, amint — 
legutóbb a méhesnél — a vete
ményes ágyak között járt-kelt, 
óvatosan védte kartonszoknyáját 
a reggeli harmattól, mig aranyos 
szőke fejecskéje visszafordult 
oda, ahol Gábor ur cigarettázva 
lopta a napot. 

Először történt, — mint ké-
sőbb Szentegyedv szégyenkezve 
megvallotta — hogy eljövetele 
óta némi vágyakozással „gondolt 
a leányra, ki tiszta szívét odaad
ta neki, akinek élete nyugodtan 
foly tovább az elhagyott uriház-
ban, de aki bizonyára mindig ró
la gondolkozik s levelét szivsza-
kadva várja. 

Fel se tűnt neki, hogy most is 
egy más nő látása keltette fel 
benne ez érzelmeket, s hogy mi
kor a szerelmes gondolatokat 
egymásután papírra veti, mohón 
ügyel a dallamos, lágy kacagás
ra, melyre odakint a grófné, egy 
magas, sötét arcú olasz ur beszé
de folytán fakad. 

Bella rm in grófné lángoló gyű
lölettel viseltetett hazája ellen
ségei iránt, és ellenszeren vét a 
hozzá szállásolt "osztrák" tisz
tekkel feltűnően éreztette. Ő ma
ga ugy tudta intézni a dolgát, 
hogy sohasem találkozott rákénv 
szeritett vendégeivel, s ha a lép
csőn, vagy az utcáéi néha mégis 
összejött velük, bájos fejét meg
vetéssel fordítva el tőlük, szemei 
szikráztak és sárgás, kreolszin 
arcát sötét pirosság borította el. 

A tiszteket sértette ez a maga
viselet és maguk között csak a 
''szép farkas'-nak nevezték a 
grófnét, aki áldozatát széttépni 
készül. Tömérdek éle és szójáték 
keringett róla a táborban. Egy-
egy hetyke, elbízott dalia pikáns
nak találta a gondolatot, hogy a 
grófné szivét meghódítja és gyű
löletét szerelemmé változtatja. 
Volt- olyan is, aki tolakodással 
felelt a kihivóan tanúsított ellen 
szenvre, mig végül többen arra 
az ötletre, hogy Szentegyedy Gá
borral kell próbát tenni, aki kül
sejére is szép ember, aki magyar 
és kinek csendes, zárkózott élet-
unalma hivatva van rá, hogy el
forgassa vele egy szenvedélyes 
olasz asszony fejét. 

Gábor visszautasította e megbí
zást, éles szavakkal nyilatkozott 
az efajta tervekről, melyek fér
fiakhoz sohasem méltók, s ezért 
meg kellett verekedni két társá
val. Mind a két kardpárbaj javá
ra dőlt el, ami közte és társai 
közt a békét helyreállította és te
kintélyét emelte. . M 

Néhány nap mtUva cigarettáz
va ölt szobájában és honi lapo
kat olvasott, melyeket ismeret
len kéz mindennap asztalára tett, 
mikor halk kopogást hallott s 
meglepetésére Antonió, Bellar-
min grófné magorva ,sov£ny ko
mornyikja lépett be. Mélyen meg
hajolt az osztrák tiszt előtt és 
kiváló udvariassággal adta érté
sére, hogy úrnője szerencséjének 
fogja tartani, ha a magyar gróf 
urat szobájában fogadhatja. 

Szentegyedy ellenvetéseket tett 
a "grÚP* cím miatt, de Antoniót 
ez nem renditette meg szilárd el
határozásában, sőt nyíltan érté
sére adta, hogy a magyarok va
lamennyien született grófok, az 
olaszok mindnyájan született her
eegek és királyok, az osztrákok 
pedig született svábbogarak, akik 
nek kellemetlen szagok van. 

(Folytatjuk) 

AVASSA ÉS TÁMOGASSA AZ 
PtoWBUiliyefly levelekét; irt btffe.7AMBKEKAI MAGYAR HÍRLAP 

(Folytatás az 1-ső oldalttil) 

teni gyártmányok több mint 90 
százaléka ebben az országban ta 
lál piacra — prosperitás és de* 
presszió idején egyaránt. Csak a 
többi kerül külföldre. Hogy 
országba kevesebb külföldi áxítt 
kerüljön, mint amennyit mi kül
földre szállítunk, ez a védvámok 
feladata, melyet csak a republi
kánus kormány képes sikere^ 
végrehajtani, 

A demokraták uj véd1 

beszélnek, mely vámengedmény
ben részesítené mindazon orszá
gokat, melyek velünk készek ke
reskedelmi viszonyt fentartani. 
Az, hogy az egyik országot vám
kedvezményben részesíteni, a má
sikat nem, magában véve nem 
igazságos és elégedetlenséget vált 
ki. Az ilyen vámtarifával életbe
lép a külföldi ipar és kereskede
lem diktatórikus ellenőrzése, — 
mely intézkedésbe az amerikai 
nép nem egyezik bele. Ellenőrzés 
nélkül azonban a mi piacainkat 
elözönlenének külföldi ipari ter
mékekkel — az amerikai munkás
ság nagy kárára. Általában a de
mokrata pártinak sohasem volt jó 
tarifa programja c6 mostan sin
csen. A republikánus párt vám
tarifájának lehetnek hibái, de 
megvan a célja: — a teljes vé
delem. 
• demokraták nagy élőszere

tettel beszélik, hogy a nemzetek 
beszüntették a vásárlást nálunk, 
nem vásárolnak olyan nagy mér
tékben, mint ezelőtt tették — a 
magas vámtarifa miatt. Ez nem 
igaz. Az Öszzes nemzetek beszün
tették bevásárlásaikat nemcsak 
Amerikában, de mindenütt. Min
den ország most "önálló" akar 
lenni, ami azt jelenti, hogy egyik 
sem akar a másiktól vásárolni, de 
eladni — azt már igen! És mi 
ezen állapotok közepette nyissuk 
meg kapuinkat a külföldi ipari 
termékek előtt? 

Európa nem akar tőlünk vásá
rolni, ellenben eladni akar, hogy 
ezáltal és így lefizesse apránként 
a billiós hadisarcot. Ha ezt meg
engedjük, akkor a mi gyáraink 
teljesen beszüntetik üzemüket, a 
mi farmáink tönkremennek. Miu
tán Franciaországon kivül egyet
len egy európai államnak nincsen 
aranya adósság-fizetésre, Hoover 
elnök indítványozza, hogy mind
azon országok, amelyek határai
kat megnyissák a mi áruink előtt, 
azoknak kisebb összegenként en
gedtessék el a tartozás. A tarto
zók számára ez nagy megköny-
nyebbülést, nekünk pedig nagy 
segítséget jelent. 

Hogy a demokrata párt orvos 
ság volna a mi depressziónkra, — 
azt csak a hiszékeny, tudatlan 
embernek lehet beadni. A legna
gyobb és legsúlyosabb bukások 
New Yorkban történtek — egy 
olyan államban, amelynek élén 
demokraták állanak a mostani 
demokrata elnökjelölttel az élén 
Az egyik new yorki állami bank
ban a takarékbetevők közel száz 
millió dollárt vesztettek el. A 
new yorki tőzsde Hew Yorkban 
van és nem Washingtonban. A 
legnagyobb részvény és bond 
csalók Hew Yorkban éltek. A 
nemzetközi bankároknak Hew 
Yorkban van a táboruk. Kreuger 
ott hajtotta végre csalásait. In-
sull ott adta el értéktelen részvé
nyeit. Hew Yorkban kerültek el 
adásra értéktelen délamerikai és 
német bondok, amelyeken a nagy 
pénzügyi vezetők száz milliókat 
kerestek és a nép billiónokat ve
szített rajtuk. Hew Yorki bankár 
rok száz milliókat szíttak ki más 
államok különböző bankjaitól 
hogy eleget tegyenek hazárdjáték 
szenvedélyüknek, mely összeg 
elúszott. A new yorki demokraták 
nemcsak, hogy szemet hunytak a 
fentemiitettek felett, hanem még 
a nőket is megtanították arra, 
hogyan kell részvényeken — 
"keresni!" 

Hem, mi nem látjuk, Hogy 
demokraták angyalok volnának. 

A szájuk telp van szép dicshim 
nuszok&t zengő frázisokai és ez az 
egész. De tényeket nem lehet lát
ni A demokraták már két év óta 
többségben vannak a kongresz 
sznsban, — s mint "olyan" nagy 
mesterek, már régen visszahelyez
hették volna ar ország prosperi 
t-áflAt. 

EGY EMBER 

J9gy-"ember áll az utcán 
Egyedül, árván, 
Elveszve a néptömegben 
Merre induljon, 
Merre kutasson, 
A boldogságot hol kérésiét 

•Szomorú ember áll éz utcán 
Fájdalmas némán, — 
Bánat van szemére irta; -*• 
Hű társa lennék, 
A sírig követném, 
Ha észrevenne, ha rámtalálná! 

Braun Zelma. 
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MAGY. BÉP. ÉGTHÁZ HIBEI 

(Folyt, a 2-ik oldalról) 
Elősegíti ezt a szabad természet
ben való kirándulás. Múlt. kedden 
a Napsugár E«?ylet tagjai, a nagv 
tiszteletű asszony vezetésével, aki 
az énekkarokat is tanítja s más 
ténykedésből is önkéntesen kive
szi részét, kirándulást rendezett 
a Mill Creek Parkban. Milyen 
gyönyörűséges s 'aldot.t a szerető 
testvérek közös törekvése és szor
galmatoskodtak Isten országa 
építésében. 

Álarcos bál. Tfjuságunk Nap
sugár Egylet csoportja e hó 31-én 
este álarcos bált rendez a "Wiek-
liff Manor gyönyörű termében. 
Bonni.e Blue Bovs, a fiatalok na-
jryon kedvelt zenekara fogja a ze
nét szolgáltatni. Négy dij lesz ki 
osztva: a v legszebb férfi, a leg
szebb nő, a legkómikusabb férfi 
és a legkómikusíibb nő jelmezt 
fogja a rendezőség megjutal
mazni. Belépti dij, ami nemcsak 
belépésre jogosít, hanem frissítő 
italra és harapni valóra, csak 50 
cent előre váltva. 

Megnyugtatásul. Szombaton eft-
te 7 órakor egyházmegyénk egyik 
főtisztviselője telefonon értesí
tette a lelkészt, hogy magyar for
rásból értesült, hogy a vasárnapi 
istentiszteletre egy ember revol
verrel fog jönni. Ez az értesité* 
azt is jelenthette, hogy jó lesz el
készülni. A lelkész nem azt tette, 
amit ilyen esetben mások tettek 
volna talán, hogy értesiti a ren
dőrséget. vagy serif irodát, hogy 
önbiztonságról gondoskodjék. A 
főgondnokkal, Tóth Istvánnal, a 

pénztárnokkal Balogh Balázszsal 
egyik prezsbiterrel Demény T.-

nal közölte az értesítést, valamint 
a meggyanúsított ember nevét, s 
rájuk bizta a többieket a vasár 
nap délelőtti istentisztelet folya
mán. Mások nem tudtak semmit 
a dologról. Vasárnap nem történt 
semmi. A meggyanúsított ember 
nem is volt a templomban. Isten
tisztelet után a megjelent prezs-
biterekkel közölte a lelkész az 
esetet. Közösen megállapodtak, 
hogy a lelkész, a főgondnok s két 
prezsbiter meglátogatják a meg
gyanúsított embert. Megtették. A 
gyanusitot ember, aki nem is re
formátus elképedve hallgatta, 
hogy milyen gyanúsítás központ
jába kerUlt. Megállapodtak még 
akkor vasárnap, hogy fi gyanúsí
tott és a lelkész személyesen meg 
látogatják azt az egyházmegyei 
tisztviselőt, aki a lelkészt értesí
tette, akinél az a másik magyar 
ember a feljelentést tette. Ez az 
amerikai megismételte azt, amit 
szombaton este közölt a lelkész
szel. Még ugyanakkor, hétfőn 
jreggel előkerítették a feljelen
tőt, aki, mert mást nem tehetett, 
személyesen megjelent az ameri
kai egyházi tisztviselő hajlékában 
hol szembesített a gyanúsítottal. 
Itt mindent tagadott, azt állitot-
ta, hogy félre magyarázta az üze
net átvevő az ő közléseit, de azt 
nem tagadta ,hogy olyan kije
lentéseket tett, hogy a magyarok 
olyanok, hogy könnyen elkövet
nek ilyen vadságot, mert a ma
gyarok nem olyanok mint az ame 
r^aiak. t Ifcnyi tö^té^t. íjhtyez 

csak annyit fűzhetünk, hogy 
-minden magyar ember szivét szo
morúság töltheti el, arra gondol-
vi, hogy ki van téve annak, hogy 
ilyen végzetes gyanúba keverheti 
egy másik honfitársa.'ffa véletle
nül valami baja történt volna a 
lelkésznek, a gyanúsított férj és 
apa, mint, ebben az esetben a szó 
bán forgó magyar honfitárs, el 
nem kerülheti az esetleg végzetes 
kimenetelű meghurcoltatást, da-
éára ártatlan voltának. Bfi^ a 
szóban forgó amerikai értesítette 
a jrendőrséget, tudtunkkal ren-
d^rök nem voltak templomjuk
ban. Nem is lett volna rájuk szűk 
ség, .mint eddig sem volt egy eset
ben sem, mert a nagy nyomorú
ság és az okvetetlfenkedők által 
izgatott magyar lélek is tudja, 
hogy hol a határ. Mindenesetre ez 
az • incidens betekintést enged 
mindannyiunknak a háttér tit
kaiba, az események okozóit is
merteti mindannyiunkkal. Neve
ket nem emiitjük, nem akarjuk 
világgá kürtölni, szenzációként 
azt, ami. történt, megnyugtatásul 
közöljük a fentieket. Másnak 
nem minősíthetjük azt, ami tör
tént, mint hogy az egy beteg agy
ban született rémlátomásnak gyű 
mölcse. Az illetékeseken múlik, 
hogy az ügy tisztázásában meny
nyire akarnak menni. Mi csak ar
ra kérjük az érdeklődőket mint 
az érd< ! elteket, hogy akinek füle 
van a hallásra halljon, akinek 
szeme van a látásra, lásson. Jó 
népünket pedig arra kérjük, 
bogy jól megválassza tanácsadóit 
és hogy ne üljön fel könnyen min 
den híresztelésnek és gyanúsítás
nak. Ha szükség lesz rá, további 
fejleményekről informáljuk hí
veinket. 

ÉÉtíaAéfcsstt! 

FARRELL, PA. 

FA&RELLI MAGY. DALÁRDA 
-BASKETBALL CSAPATA 

A Farrelli Magyar -Dalárda leg 
utolsó gyűlésén elhatározta, hogy 
uj helyiségbe költözik rövidesen. 
A jelenlegi helyiség ugyanis nem 
felel meg azon követelménynek, 
hogy ott basketball csapattal dol
gozhassak. Megalakítottuk ngy 
a férfi mint a női csapatot. — El
határoztuk, hogy november hó 
közepe í$lé megkezdjük • a 'rég 
tervezett vegyeskart. Már jó elő
re felhívjuk erre az énekelni sze
rető leányokat a dalárda helyi-

ségébeá jslftntkeZni. A jötő^ heti 
számban bejelentjük, hűkor tart
juk mulatságunkat. Ííérjük ugy 
M-ígyhá<akat,,.jtfnlamint az egy-
Wmklt, vétM tik * mulaisági 
naptárt, ffiiílt. mi tésítaük, ifiért 
helytelennek tartjuk egy napon, 
:J§|J§két m»gy*r táncmulatság 
legyen és egy seih sikerüljön. 

 ̂ Komlós AÍddof. „s l- t 4 • 
* * 7lÉtWifWlri»-rti» 

fcjfTARHttTATOrr HÁXALÓ 

A rendőrség letartóztatta -M. 
Kraimer 44 éves, 760 Hayes ave.-i 
gyümölcs házalót, aki engedély 
nélkül járt Marói-házra és árusí
tott gyümölcsöt. 

BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 

Beteg tagok: Ajvász .Márton 
246 Elm st., Strnthers. Kiss An-
drásné 216 Crescent st. Vezse Ist
ván 127 Trumbull ave., Campbell, 
O. — Betegség Ilusóezki József 
ügykezelőnél jelentendő 1734 
Silliman street. 

& 

CREDIT 
TO ALL YOUNGS ÍOWH 
4JJ ÖSZI RUHÁK 

tagéi 
•ezze KUnvan's kittlnl nltel tervet as 
ön és gyermekei mháckodása eéijiból 
könnyű fisetéal feltételekkel. 
PÁRTOLJA KLIVANB-t—Y<ran*ttor*íi 
legöregebb leszállított ára ttsitte Vas-
áru, szeneim, üveg, festék, 
sport és optikai cikkek, gyémántéi, 
órák, ékszerek, stb.-ben. 

\ Ti 

Nézze meg len&Uitott árainkat és 
tételeinket, legalacsonyabbak 1914 

Vásároljon és hasonlítsa össze az 
UJ ŐSZI 

FEI4Ő UJ ÖSZI NŐI RUHÁK 

$1.00 — $8.95 
Uj őszi női ruhák pazar szőrme 
díszítéssel a legújabb divatban 

és színekben 

$9.75 — $29.50 
Kjbnnyü feltételek * 

árafcft^. 
rti&n övtö&YöK 
tá ávmencti 

kaíáto* 
$9.75 — $22.50 

ht-

C R E D I T  

171-175 
East FoUrii St. 

Youngstown legnagyobb készpénz és hitel üzlete 

IMMIIIIIIIIKMIIIII 
*jf 

: « 

MAGYAR EGYHÁZAK, 

• 
L .  . < }  

: « 
MAGYAR EGYLETEK 

• 
L .  . < }  

: « SZÍVES FIGYELMÉBE! • 
L .  . < }  

Egyházi és egyleti nyomtatványok. 
Alapszabályok és nyugta könyvek, i 

Levélpapír, meghívók és felszólítások, 
Színlapok, körlevelek, 

mindenfajta üzleti nyomtatványok 

• k 

ízléses kivitelben, na990n olcaón 
. • pontosan késztílrmhL 

Az Amerikai Magyar Hírláp nyomdája 
' i a legmodernebbül felszerelt Union nyomda e környéken, bbb 

320-322 W. Federal. Street 
TELEFON: 42129 '<*—.-••• 

Leveleim: P. O. Box 417. Youiufstown,0. 
„ )/'. wmsesssssx&sdsatm' V : ̂  * 

Vidéki megrendeléseket gyorwa ét pwles^kéuitiialí. -/ 
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