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ANTEUSZ Regény — Jfeía: 

WERNER GYULA 

rmwTt 
(FolyUtáfi.^ 

Szontegyedy mindjobban elko
morodott s otthon hagyott öreg 
Hnyjára, szépséges, fiatal unoka* 
húgára gondolt. Soha som félt a 
lm Iáitól, olykor óhajtotta is és 
most, mikor alig néhány óra vá
lasztja el tőle, nyugt alanj mint. a 
tőrbe esett madár. 

;  :  x  '  ..  • ;  •••; 
ií!% alig virradt, mikor az aj-

jfcó nagy robajjal felnyílt k ezro-
dose lépett be. Katonásan kö
szönt, Szent ogyedy felugrott fek
téből és mereven, tisztelettel ál
lott feljebbvalója előtt. 

Jó hirt, hozok önöknek, 
tiraim, monda röviden s szünetet 
tartott, mig a többi huszártiszt 
is fel ijedt álmából. Ő felsége meg 
kegyelmezett. Szontegvody, ön 
Velem jön, a többi urak folytat
hatják UK alvást, melyből őket 
felzavartam. 

Sarkon fordult és kifelé indult. 
Még csak kivánesi sem volt a 
hatásra, melyet beszéde tett. 
Szentegyedy támolyogva követte, 
szeme előtt a tárgyak összefoly
tak s ajka nem tudott köszönő 
pzóra nvilni, oly nagy voft meg
lepetése. Az ajtó előtt két nyer
gelt. ló nyugtalanul kaparta a 
földet, gazdájukra vártak. 

Az ezredest odasiető iegénye 
nyeregbe segítette, kezével in
tett, hogy iSzentegyedy is üljön 
fel s néhány pillanat múlva, a 
helyőrség nagy bámulása közben, 
elvágtatták az átásott ország
úton. 

Vagy két óráig lovagoltak, igy, 
szótlanul, közel egymáshoz. Még 
alig .szürkült. A mezőn minde
nütt katonasátrak fehérlettek, 
bakák sorakoztak, miközben a 
gyülekezést kiabáló altisztek 
olyanok voltak, mint épülőfél
ben leviLházak állványai. Oly
kor szemben velük bizonytalan 
fekete pontok látszottak az or
szágúton, melyek sebesen nöte-
kedtek, mig végül egy-egy tábori 
futár bontakozott ki a szürke
ségből. Sovány legények, cson
tos, nagy lovakon, fülig besá
rozva, kik végig sarkantyúzták 
paripáikat és nehéz lovagosto
raikkal őrült vágtatásra serken
tették. Ugy látszik, ismerték fon 
tosságukat, mert a szokásos ka
tonai üdvözlés nélkül vágtattak 
el az ezredes mellett. 

Egy b^ly011 erdőn mentek á&. 
Könnyű köd lebegett a fák felett, 
a levelekről függő vízcseppek 
szikráztak a felkelő nap sugarai
ban. Tisztásokon kisebb tócsák
ban állt a viz, melyek gyöngén 
rengtek ,mintha az áthült föld 
kissé Összeborzongna. De rigó
fütty nem hallatszott sehol a bo-

• korból, az erdő néma volt, mint 
aki hangját elvesztette. A tegna
pi lövések riaszották el a. rigó
kat és vörösbegyeket. 

•*- Inter arma silent mus&e {a 
Jíadizajban hallgatnak, a mú
zsák), mondá az ezredes, meglas
sítva lova futását és kengyelé
ben felemelkedve. 

— Az egyetlen idézet, fiatal
ember, mely a latin nyelvből fe
jemben megmaradt. Az erdő mű
vészei is elhallgattak a tegnapi 
lövésektől. S ön is elhallgatott 
volna örökre bizonyos lövések 
után. Az ördögbe is, fiatalember, 
hogy számolok be nagybátyjá
nak önről? Az én öreg barátom 
abban a boldog hitben él, hogy 
öccse ura legalább is Mária Te-
rézia-rend jelet kap az olasz há
borúban ,s ime, egy hajszálon 
múlt (de nem asszonyi hajszá
lon), hogy agyon nem lőtték, 
mint szökevényt. Átkozott mü-
vész-vér! elég jutott belőle ön-
hek is. A fiatalok közt igen sok 
szenved művészi véralkat nyava
lyájában. — Nem feltétlenül 
szükséges, hogy ezek, az embe
rek verseket Írjanak, vagy táj
képeket fessenek, hanem mind
nyájan az idegeikre, pillanatnyi 
hangulatokra hallgatnak, oly 
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gép felvételi hártyája' nyomot 
hagy rajtuk minden lárgy s min 
den alak, mely eléjük korült. 
Mint a főfájást, ugy kialnssza a 
férfi egy nő emlékét és szerelmét 
egyetlen éjszakán, de önök, mű
vészek, büszkeségüknek tartják, 
ha egy érdemetlen asszony hajó
töröttjei lehetnek. Pedig inkább 
otthon a cséplőgép szakította 
volna el egyik karját, mint hogy 
ennek az olasz kávéőrlőnek, en
nek a senki grófnénak legyen ál
dozata, akinek összes művészi ké
pessége abban rejlik, hogy te
mérdek festéket pazarol a saját 
becses képére s igy szorosan vélte 
arcképfestő. . 

Az ezredes jnirtdezt ketoény, 
feddő hangon mondta, de beszé
déből kiérzett a szánalom és jóin
dulat melege. A még hátralevő 
utat szótlanul tették meg és 
Szenegyedy nemsokára a főhadi
szálláson volt, egy olasz főúr kas
télyában, mely körül diszőrség 
állott. Az előszobák tele voltak 
magasrangu katonatisztekkel és 
polgári méltóságokkal. A nehéz 
selyemfüggönyök zajtalanul hull
tak le a belépő után, bolyhos sző
nyegek fogták fel a lépéseket, 
fényes öltözetű szolgák álldogál
tak az ajtó körül, frissen borot
vált, kékes arcuk ragyogott a 
megelégedéstől. — mozdulatlan, 
porcellánszemüket e gykedvuen 
szegezték a bejáratra. Az abla
kok mind be voltak zárva, vala
mi nehézszagn füstölőszert éget
tek a lépcsőházban; a szegletek
ben álló leanderek és déli cser
jék tele lehelték a levegőt illa
tukkal. A függönyökön nem tó
dulhatott be világosság és nap
fény: örökös félhomály volt itt, 
mint a'templomban. Az emberek 
lassan beszélgettek, még mozdu
latukat is mérsékelték, minden 
zajt óvatosan kerültek, még kard 
jukra és sarkantyú jókra is na
gyon ügyeltek, nehogy megpen-
'diiljön. 

Szent ogyedy a sebes mozgástól 
kipirulva, a világosság és szabad 
levegőből jőve, elszédült a lan
gyos, homályos előszobákban és 
sápadtan, arcából kikelve támasz 
kodott a falhoz. Szerette volna 
kitörni az ablakokat, hogy széles 
sávokban tóduljon be az éltető 
verőfény s a friss légvonat. Leír
hatatlan izgatottság fogta el, — 
tombolni és kiabálni szeretett 
volna, hogy eliizze a nyomasztó 
csöndet, az elfojtott suttogást, 
mely a férfiak gyülekezetéhez 
sehogy sem illett. -

Negyedóra telhotétt el 
kor az ezredes hozzá lépett s oly 
hangosan szólt hozzá, hogy á-ltá-
lános feltűnést és megűtődést 
keltett. 

— Bátorság! Tegyen ugy, mint 
ha templomba lépne, legyen ko
moly és egyszerű. Ha beszélni 
kell, a teljes igazságot mondja, 
mintha imádkoznék. Ezer villám, 
csak semmi müvészkedés, semmi 
fantázia! 

Ezzel mérges, kihivó tekintetet 
vetve a szolgahadra, maga előtt 
tuszkolta a fiatal, kardnélküli 
hadnagyot s a lesuhanó függöny 
árnyékában erősen megszorította 
kezét. • 

Szentegyedy olyasmit írzett. 
mint mikor valaki langyos, ful
lasztó hullámok közül hirtelen , a 
felszínre kerül: világosság és sza
bad levegő csapta meg. 

Nagy, négyszegletű szobába lé
pett, négy ablaka valamennyi 
nyitva, rajtuk vakitó, szőke vilá
gosság özönlött be. Mennyire el
ütött a befüggönyözött, mester
ségesen elsötétített, langyos elő
szobáktól, melyekben fulladozik 
az ember s elveszti eszméletét! 

A berendezés fehér volt, arany
nyal, a falon néhány csatakép és 
fekete feszület függött, a szoba 
közepén hatalmas íróasztal* ál
lott, egyszerű, rőgi stilü asztal, 
faragványos fiókokkal, apró 
bronzalakokkal, meggyszínű posz 
tóval behúzva. Az asztal mellett, 
karos yagai, fiatéi 

WÍ-v/Í.V :  > 

katona ült, osztrák tábornoki ru
hában, hófehér kabátban, mely 
l'ialaI, hosszúkás arcának frisse
séét és fehérségét fokozta. , -

Huszonnyolc éves férfi volt, 
magas, erőteljes, daliás alak, 
megkapó, nyílt, tekintetű kék sze
mekkel. Az asztalon katonai tér
képek voltak szétterítve, figye
lemmel, szinte aggódó gonddal 
hajóit föléjük s férfias, eres ke
zének mutatóujjával követte a 
Szol ferinóhoz vésétŐ utak háló
zatát. 

Szentegyedy szivét dermesztő 
félelem fogta el: as uralkodó 
előtt állott. Emlékezett rá még 
abből az időből, mikor 1851-ben 
gonosz tanácsosai körülhordoz
ták a leigázott órszágban, mikor 
leégett faluk és városok fel sem 
épültek még. a kozákok őrtüzei
nek nyomát még el sem mosta az 
eső, mikor minden családnak volt 
halottja, akit szivszakadva sira
tott. 

At uralkodó felnézett térképé
ről s Szentegyedyt keze mozdu
latával közelebb intette. Arca.ko
moly, gondolkozó volt, csak sze
me pillantott nyájasan, az a kék 
szem, mely mélységre, szinre és 
derültségre olyan volt, mint az 
ablakokon át betekintő olasz ég. 

(Folytatjuk) 

SZERKESZTŐI ÜZEMETEK 

nagy 1*tsze^vez , ,  erö, talentum 
lakozik; hogy azt, amit ön a "vá
mon*' kerosztül akar vinni, job
ban mondva csempészni, azt si
mán, minden botlás nélkül ke
resztül visz, stb.. stb. Ezen tulaj
donságok hozzáadásával bizva-
bizunk, hogy élete párja szivét 
toljeaen megnyeri, hatalmába ke
ríti és — ön lesz a "big boss". , 

AZ ÉTÜL ÉS EGÉSZSÉGÜNK 

Irta: Shirley W. Wynne, Dr. P. 
H., New York város egészségügyi 

biztosa. 

Névtelen Telefonálóknak. — 
Kutya ugatás nem hallatszik az 
égbe, de macska nyávogás még 
kovésbbé. Akinek nem inge ne 
vegye magára. 

Törekvő, Youngstown, 0. — 
Kempelen Farkas lovag, techni
kus, 1769-ben feltalálta világhírű 
sakkozó gépét és egy beszélőgé
pet. —- Körösi Csorna Sándor el
hunyt 1842-ben, hires Ázsia-uta
zó és gyűjtő, a tibeti nyelv legér
demesebb tudósa. — Bolyai Far
kas meghalt 1806-ban, fiával, -Já
nossal az emberiség legnagyobb 
matematikusai közé tartoznak.— 
Vásárhelyi Pál meghalt 1846-ban, 
mérnök, Széchenyi munkatársa, 
az Alduna szabályozója. 

Háztulajdonos. — A legújabb 
statisztikai kimutatások szerint, 
az Egyesült Államokban élő ide
gen származású lakosság 51.8 
százaléka, tehát több mint a felük 
saját házában lakik. Ezzel az 
aránnyal az idegensfcármazásu la
kosság vezet az- Egyesült Álla
mok minden más rétege lelőtt és 
ők az ország legnagyobb otthon-
tulajdonosai. 

K. I. — Nem érdemli meg, hogy 
érdemlegesen foglalkozzunk vele. 
Kár volna a nyomdafestékért. 
Ezzel csak reklámot és vele nagy 
szívességet tennénk üzletmeneté
nek. 

K. J., Youngstown, 0. — Sokat 
akar a szarka, de nem bírja a 
farka. Ezen esetben egyetértünk 
önnel. Igaza van. 

D. V., Youngstown, O. — 1. Ki 
mint vet ugy arat. — Lassan járj, 
tovább érsz. Jobb ma egy 
veréb, mint holnap egy túzok. — 
Kutvából nem lesz szalonna. •— 
2. Észrevettük, hogy nemcsak a 
példabeszédeknek híve, de a ma
gyar dalok is kedvencei közétar
toznak. A kívánt zenemüvek ci-
me: "Hullámzó Balaton tetején" 
és "Nem vagy legény Berci!" 

Szerelmes, Youngstown, O. — 
On azt kérdi tőlünk, hogy mi
lyen módszerrel keríthetné hatal
mába férje ön iránti szeretetét, 
illetve szerelmét, bizalmát stb. a 
nyugodt házaséletbe vágó legjobb 
tulajdonságokat. ' Valóban nehéz 
probléma, melynek megoldása 
mindamellett, hogy nehéz, nem is 
olyan nehéz mint amilyennek 
látszik. Fogadja szerény taná
csunkat: főzzön férjének szegedi 
halászlét és háborús kukorica
málét, amitől szive olyannyira 
meglágyul, hogy teljesen hatal
mába keríti, s ilyenkor aztán 
Paprika Jancsi módjára táncol
tathatja, orránál-füleinél vezet
heti, szóval azt tehet férjével, 
amit kíván. Férje teljesen az ön 
befolyása alatt fog állani. Mond
hat és tehet neki a legrosszabbat, 
annál jobban fogja önt imádni, 
különösen akkor, ha látni és ta-
pasztafcu hm oobsn gtjjjg 

, Együnk több tésztát 

Tésztákban a makarónira, a 
spagettire és a leves-tésztákra 
gondolok jelenleg. Ezeknek a 
tápláló lisztkészitménveknek igen 
nagy szerep jut testünk felépíté
sében és életben tartásában. Ha 
megnézzük, hogy melyik az a há
rom anyag, amelynek legna
gyobb fontossága van á táplál
kozásban, azt fogják látni, hogy 
a három: a liszt, tojás és tej kö
zül a két. első: a liszt és a tojás 
képezik a tésztáknak az alap
anyagát. Ebből azt a következte
tést vonhatjuk le, hogy a tészták 
feltétlenül szükségesek a minden
napi menünkben. 

Amerikában az olaszok kedvel
tették meg a spagettit és fajtáit. 
Az olaszoknak nemzeti eledelük, 
mint ahogy a magyarnak a gu-
lás, csakhogy amig a gulás csak 
zsírokat, egy pár ásványt és fű
szereket tartalmazza és ha tul 
van fűszerezve, akkor esetleg 
meg is árt, addig a tésztanemüek 
egyenletesén elosztva tartalmaz
zák. a zsírokat, a lisztet és a to
jást. Az olaszok spagettije még 
más hasznos anyagokkal is ren
delkezik. Sajtot hintenek rá, vá
gott húsból, gombából és paradi
csomból készült szószokat önte
nek rá. Érdekes megfigyelni, 
nogy sok olasz családnak min
dennapi étele a spagetti és a ma
karóni, és bár hibás dolog a vál
tozatlan menü, mindennap egy
formát enni; az olaszok, akik ne
héz testi munkát végeznek, erős 
és egészséges nép maradtak itt 
Amerikában. Ez is igazolja a tész
tanemüek nagy tápláló erejét. 

Az amerikai háziasszonyok 
gyorsan eltanulták az olaszoktól 
a spagetti és makaróni készítés 
titkát. Ma- már minden amerikai 
házban heten kint egyszer-kétszer 
spagetti szerepel a menün és * a 
vendéglőkben épen ugy elterjedt, 
mint a magyar "goulash". Az 
amerikai magyar családok lassab
ban veszik át ezeket az idegen 
étkeket, pedig a spagetti jó étel 
és megérdemli, hogy készítését el
tanuljuk. Nálunk, magyaroknál 
sokban helyettesíti a spagettifé
léket, a közkedvelt levestészták, 
tarhonyák, csipetkék és az ide
gen nemzetiségüeknél ismeretlen 
főtt tészták. 

A spagetti helyes készítési mód 
ja a'következő: A spagetti vagy 
makaróni rudakat, minden előze
tes megmosás nélkül, megfelelő 
nagyságura törve 20 percig főz
zük sós vízben. Aztán szűrjük le 
és öblítsük le hideg vízzel, hogy 
ne legyen tul puha és ragadós. 
Tálaljuk melegen reszelt sajttal 
vagy paradicsomszósszal. 

Levesekbe a legtáplálóbb a to
jással készült hosszutészták, hús
hoz pedig a. galuskák. A főtt tész
ták fontos szerepéről egy legkö
zelebbi cikkben tesz 

guUket megőrizzük, minden kö
rülmények között.., 

Rzekben a neh&z klökben eg^ 
tanácsunk van a háziasszonyok 
és anyák számára : a tejet semmi 
körülmények között Xem adják 
fel étrendjükről és helyezzék min 
den más elé. tej ma talán a leg
olcsóbb és a' legjobb táplálék, 
amelyet nem helyettesíthet sem
mi sem és, amely képes minden 
más ételt helyettesíteni. A gyér-
mekeknek a legfontosabb az éle
tük fenntartásához, de a felnőtt
nek egyaránt, szüksége van reá. > 

Minden embernek legalább egy 
quart, tejet kell naponta elfő- • 
gyasztani, mert a tej tartalmaz
za mindazokat az anyagokat, 
amelyek testünk fenntartásához 
és egészségünk megőrzéséhez na
gyon szükségesek. Egv pohár 
tejben 100 caloria energia (erő) 
van, fontos ásványok, mint cal
cium, protein, zsir és carbohyd-
ratok. Ezek az anyagok segítenek 
elhasznált izomrostjainkat s ener
giánkat helyreállítani. A tejben 
levő vitamin G sok betegségtől 
mentesiti az emberi testet. 

A tejet ezer formában ét Véd
hetjük. Ihatjuk szabadon, kávé
ban, csokoládéban, tojásnemüek-
ben, szószok és levesekben. Turó 
formájában a süteményekbén és 
tésztákban élvezhetjük. A vaj a 
legjobb zsirnemü, amit ételünkbe 
Használhatunk. A legegészsége
sebb édesség pedig a fagylalt, 
amely tejszínből készül. Az ame
rikai módon kifőzött és vajjal le
öntött főzelékek szintén nagyon 
egészségesek. : í' 

' \ 

Sok házban a tej máris a leg
főbb ételnemű és az emberiség 
nagy része ma már meg van győ
ződve a tej fontos szerepéről, do 
még mindig akadnak hitetlenek, 
akik nem hisznek a tej fontossá
gában és a túlságosan zsiros éte 
leknek sokkal nagyobb szerepel 
tulajdonítanak. A tej a logbalan-
cirozottabb étel, megvan benne 
majd minden anyag, amire a tes
tünknek szüksége lehet: zsir fe
hérje és ásványok; ezért a tejet 
a legtökéletesebb tápláléknak is 

nevezik. 
Akiket ez kérdés érdekel. 1: 

végy kételyeik volnának a tej fon 
tosságát illetőleg, írjanak nekem 
ezen újság címére es egy 3 centes 
bélyeg melléklésére el fogom kül
deni címükre a "Food. Tooth and 
Health" könyvecskét, amelyben 
mindezen kérdésekre részletes és 
kimerítő választ kapnak. írják 
^nevüket és címüket 
világosan. 4 

SZADISTA RÉM 
A BAJAI UTCÁKON 

Bajáról jélentik: —- Néhány 
nap óta egy fiatalember j?aráz-
dálkodik a bajai utcákon és meg-

t-a mad egyedül sétáló fiatal Iejí>r*'/ 
nyokat. Legutóbb egy nyugalmat--
zot állampénztári főnök leánvátj. . 
Sommer Mariskát támadta meg. 
Leteperte a földre és ül legelni ^ 
kezdte. A fiatal leányt csak b$*,,o 
rátnőjének, Cabdobo Erzsébet-
nek erélyes fellépése mentette kl 
szorongatott helyzetéből. Cabde-
bo Erzsébet a támadó arcát össas 
karmolta, mire a támadó futáé
nak eredt. Ugyanez az ember egy 
asszonyt kemény tárggyal hátul*, . 
ról fejbevágott és több fiút ii 
megtámadott. A rejtélyes táma* v 
dót keresi a csendőrség. 

OLVASSA AZ AMERIKAI 
MAGYAR HÍRLAPOT 

CREDIT 
TO ALL YOUNGSTOWN 

HASZNÁLJA KLIVANS' KIVÁLÓ ÉS ELŐNYÖS HITEL 
TERVÉT ugy az ön mint családja ruházkodása szempont
jából könnyű feltételekkel. - ... 

PÁRTOLJA KLIVANS-t— YWUlgs-
town első és legöregebb leszállított 
áxu üzlet\t, ahol vasáruk, szerszá
mok, üveg, festék, fegyverek, halá
szati cikkek, sport cikkek, optikai 
cikkek, gyémántok, órák, ékszerek, 
stb. kaphatók. 

Nézze meg a mi jelenlegi leszállí
tott árainkat, leg alacsonyabbak 
1914 óta. 

Uj Őszi Ruhák 
, $1.00-tól $8.95-ig 

: 
( Női 

Uj Őszi Kabátok 
'Különleges szőrme szegélyezéssel 

a legújabb divat és minták. 
$0.75-től $29.50-ig 

Uj Tavaszi'Öltönyök, Felső Kabátok, Átmeneti Kabátok 
valamennyi a legutóbbi divatú éa mintájú. Teljes készlettel ren

delkezünk; minden youngstown! ember számára való ruhák. \ 
$9.75-től $22.50-ig 

Könnyű feltételek 

271-275 
East Federal St. 

Youngstown legnagyobb készpénz és hitel üzletei 
, Szemüvegek hitelbe kaphatók 

Ml mm 
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MAGYAR EGYHÁZAK, 

1 • « 
MAGYAR EGYLETEK 1 • « SZÍVES FIGYELMÉBE! 

1 • 

Tej a leggazdaságosabb táplálék 

A jelen gazdasági válság kö
vetkeztében a családok kereseti 
forrásai nagyon megcsökkentek. 
•Sokan csak egy családtag meg
rokkant fizetésére, vagy a leszál
lított munkanapokra támaszkod
hatnak; sokan pedig minden ke
reseti forrás nélkül maradtak. 
Ilyen körülmények között az álta
lános jelszó ''takarékosság" lett. 
Odáig viszik némelyek ezt a ta
karékosságot, hogy csak a leg
szerényebben táplálkoznak. Bár 
sok esetben ez is elkerülhetetlen, 
mégis meg kell jegyeznünk, hogy 
az élelem legyen az utolsó, amely
nél takarékoskodunk, mert leg
fontosabb, hogy rendes táplálko-

jís fitosé-

Egyházi és egyleti nyomtatványok. 
Alapszabályok és nyugta könyvek, 

Levélpapír, meghivók és felszólitások, 
Színlapok, körlevelek, 

mindenfajta üzleti nyomtatványok 

ízléses kivitelben, nmon olcsón 48 
' " ;  - : i . . ;  . pontosan készülnek. 

a legmodernebbül felszerelt Union nyomda e környéken, 

320*322 W. Federal Street 
1 ; '  \ *  1  • ;  < T É U 9 F O N :  4 X 1 M  \  ; * •  •  • '  / -

Levélcím: P. O. Box 417. Youngstown,O. 
ti,' 
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Vidéki megrendeléseket gyorsas és pontosan készítünk. 
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