
J J 

^ íA«Wi^P«w.|P»Ji f».. . 1,1 JH||I|1 | ... j •, *•*,>* f <% 
•^ti* 

W- KJtC OUPAG 

ANTEUSZ Regfény -?* Irtfl: 

WERNER GYULA 

[|  ̂

f ' v  
\%- *• 
F"V 
if'v-

i 
r 
l; 
lf> 

(Folytatás) 
^ Elég baj, leán\öia» szélt 

Silbermanné. nincs in it- dicseked
ned velő. Az ón időmben az volt 
a házasság célja, hogy örömet és 
bánatot megosszon a férfd a nő-

• vei 'és viszont. Én apád mellett 
\eí?ész pénzügyi kapacitássá nöt-

íiem ki magamat, annyira be vol-
tAm avatva terveibe, számításai
ba:; üzletének minden Ízecskéjét 
)«inertem. Láttára az arany hul
lám eredetét, amint, vékony ere a 
földből előszivárgott. Végigszeli* 
vedtem a: meggazdagodás minden 
kiftját, mert a gazdagság olyan, 
mint egy -erős, mosolygó, jól táp
lált. babá!: mikor karjainkra 
'vesszük és örömünk telik benne, 
kinek jutnak eszébe az anyának 
a verítékea. soha meg nem szűnő 
inon kának .szenvedései, csalódá
sai, sziilőfájdalmai? Ila férjed — 
hisz az eskü.vöt egy hónap múlva 
megtartjuk, — rosszkedvű és szo
morú, neked kell öt megvigasz
talnod. Ez a nő leffszebb hivatá
sa » én nem engedném át más nő
nek semmiért,, mert a vigasztalás 
oly nagy jótétemény, mely aka
ratunk ellen hálára kötelez ben
nünket s veszedelmes érzések for
rása lehet. Soha sem engedném 
meg, hogy férjem szivéhez s lel
kéhez egy idegen nő oly közel 
férkőzzék, hogy eloszlassa aggo
dalmait s megenyhítse bánatát. 
A férj szomorúságát és bánatát 
ngy meg kellene becsülnötök, 
mint azokat a kedvező alkalma
kat, melyeken bemutatjátok leg
újabb ruhátokat s azokat az ék-
Szereket, melyek est« legtöbbet 
mutatnak, 

JSzék s hasonló beszélgetések 
dacára a Melanie makaes. elra
gadóan kedves fejecskéje a ma
ga utján ment, tanácsot nem kért 
s nem fogadott el senkitől és 
szorgalmasan folytatta éneklec
kéit, mióta egy énektanára arra 
a felfedezésre jutott, hogy Mela-
nienek nagyszerű hangja van s 
nagy művésznő veszett el benne. 

Ezalatt Silhermann a világ leg 
kedvesebb palotáját rendeztette 
be a fiatal pár számára. A palo
ta kicsiny volt s néhány év előtt 
a 'Melanie terve szerint épült. Fe
hér márványlépcsője s a bejárat 
karcsú márványoszlopai végtelen 
derültté tették az egész épületet. 
4Jblakok, falak, szobák ragyogtak 
a tisztaságtól, a szögletekben 

, márványszobroeskák állottak, a 
lépcsőházat török szőnyegek s 
déli virágok borították, a búto
rok színe szobaról-szobára meg
egyezett a falfestés színével és 
minden szoba más-más stílben 
Tóit bebutorozva.. ' 

Egyikben XIV.'1*1** korabeli 
kényelmetlen, apró, szubtiljs hol
mik, másikban magashátu, szeg
letes, ónémet székek, ónkarikás, 
színes ablakok, a harmadikban ki 
varrott rikító szerb vászon a bú
torokon, a könyvtárszobában fa
burkolat köröskörül a falakon, 
roppant nagy térképek, földgöm
bök, mérőeszközök s egy hosszú 
lábakon álló messzelátó, mely. 
amint a szoba közepén gunnyaszt, 
a csalódásig hasonlít valami nyu 
galomba helyezett gólyához, — 
ahogy a tóparton egyik kinyitott 
éíárga szemével zsákmányra les. 

>. A fiatalok naponkint megnéz
tek, mint halad a munka, de „ 
hálószoba zárva volt előttük, azt 
Silbermanné maga rendezte ie és 
meglepetésül tartotta fenn. 

Szobáról-szobára vándorolva, 
gjimgéd pillantásokat váltottak, 
egymás kezét szorongatták s do
bogó szívvel állottak meg a szé
les, ruganyos kerévetek, a barát
ságos, kissé homályos fülkék 
előtt. Földig érő tükrökben meg
látszott Melanie nyúlánk alakja, 

tükrözték vissza az üvegszek-

•AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP' 

ftt 
lények falai s aroyéka könnye
dén rávetődött á fényes selyem-
*2&vet«kre. 

JNeha a leány leült valatteljrik 
karosszékbe, feszesen, napernyő
je zománcos nyelére támaszkod-

kalapja alól Gáborra moso-

• 

Ivogva. Ilyenkor az ifjút elra
gadta képzelete, a feszes, fehér-
kesztyűs alak eltűnt, előle s ő len
ire háeiruhában látta ott Mela-
niet, barna haja lebomolva folyt 
alá vállain, szemei nedves fénv« 
ben égtek s mosolyával felbáto
rította, hivta, ellenállhatatlattttl 
magához ragadta a férfit. f 

Melanie szépsége lassankint 
mély, állandó hatást gyakorolt 
Szentegyedyre. Ha nem volt, ve
le, ritkábban jutott eszébe, de ha 
eszébe jutott, látni kellett őt, be
szélni kellett vele, ilyenkor a 
férfit erős vágy ragadta meg. a 
belső tüz lángja kicsapott szeme
bői és szive oly rendetlenül s erő
sen vert, mint mikor Rellarmin 
grófnét várta. 

Nem tudott róla nyugodtan, ál
modozva gondolkozni, mint egy
szer — talán éppen száz év előtt 
— Máriáról* gondolkozott. Akkor 
egy megmozduló virágos ág, szél 
fúvása, csillagok fénye, a sötét
ség, egy olvasott könyv — mind 
ez Máriát hozta eszébe. Gondola
tai róla nyugodtak és mélyek 
voltak, felidézte lelkében minden 
legkisebb szavát, kutatta rejtett 
értelmüket, s amint vele foglal
kozott, mozdulatlanul, csendesen 
ült helyén, csak szeme ragyogott, 
mint a jóllakott tigrisé, aki sen
kitől sem hábogatva, a verőfény
ben, forró homokban sütkérezik. 

Ha Melaniere gondolt, éhséget 
és szomjúságot érzett és sohasem 
tudta elképzelni a leányt nagy-
uras, hideg modorával, amint a 
viláffban jár-kel, emberekkel szó
ba áll s a szép időről beszélget, 
megnéz valami uj szindarabot, 
vagy az utcán vcgigkocsizik, so
ha. egyetlenegyszer sem gondoli 
ugy'a menyasszonyára, amint az 
más, idegen emberek előtt, a tár
saságában vagy a családi körben 
megjelenik, hanem ugy látta, 
ahogy tartózkodását leveti s mig 
szeme szenvedélyt lehel, csak a 
"zászló" becsületéért védelmezi 
erőszakos csókzáportól édes aj
kait. (A tezászló becsületéért" — 
így nevezik a katonák az olyan 
ütközetet, melyet a győzelem re
ménye nélkül, sőt a biztos vere
ség tudatában, fogad el a gyön
gébb fél.) 

Ugy jelent, meg neki a leány, 
ahogy fiatal, virágzó, ruganyos, 
karcsú alakja — mint valami 
fénylő, fáradt hullám — az ő 
karjaiban pihen. 

Néha hideg szélben, permetező 
esőben gyalog ment haza s forró 
feje nem tudott áthülni. Valami 
kimondhatatlanul édes fáradtsá
got érzett, de ez a. fáradtság 
olyan volt., mint a megkönnyeb
bülés, etóérzete a mennybemene
telnek. 

Éjjel sokáig fent volt, A lám
pát eloltotta, de a tüz fénye so
káig világított, tisztán látott 
mindent. Gondolatokba merülve, 
csaknem összeroskadt képzeleté
től mindannak, ami még szerel
mes szivére vár. • Olyan összeros-
kadás volt ez, mint a fáé, mely 
gyümölcsei súlyát nem birja meg. 
Apró dolgok jutottak eszébe: a 
rózsaszínű függőlámpa, melyet 
előtte való nap hoztak haza, s 
mely bizonyára a rejtegetett há
lószoba számára készül. Megvil
lant előtte a lámpa enyhe, de
rengő fénye, jnely -alul félho
mályban hagy mindent s felfelé, 
a szoba 'tetejére ontja sugarát. 

Képzelőereje erősen működött. 
A lány ajkát ajkán érezte, hal
lotta suttogását. Annyira átérez
te gondolatait, hogy csaknem el
veszítette eszméletét. Aztán ajkai 
és kezei hirtelen hidegek lettek, 
a tüz végsőt lobbant, sietve le
vetkezett és füléig magára huztá 
a takarót. Egész éjjel Melanieról 
álmodott. 

A leánj képe betöltötte Szent-
egyedy egész valóját, ahogy £ 
napfényben csillogó tavaszi ára 
dá* színültig betölté medrét. 
Nélküle — ngy érezte — kiszá 
rsdt folyamágy volna, 

az élet mozgása és stf&psége örök
re eltűnt* -

Azt nem gondolta inog. ha 
eszébe ötlik, akkori lelki állapo
tában felháborodással utasítja 
vissza a gondolatot, hogy az oly 
kiszáradt folyamágy, aminőnek 
ő az életét Melanie nélkül kép
zelte, nem marad sokáig üresen. 
Csak a következő tavaszi áradá-

„sitf, mely színültig. betiilü,ryj|^r. 

• ( - XI?.% V 
— Hogy Szentegyedy szerelme 

mennyire érzéki termés/etii volt, 
tanúsítja néhány levél, meijr tl>-
legénvkorából fenmaradt... 

A« é^küvő előtt egy hittel el
küldték falura s ő naponkint két, 
vagy három levelet is irt meny
asszonyának, melyekben ilyen 
mondatok fordultak elő: v 

14 Folyó hó 19-én kelt édes so
raid boldoggá tették egész napo
mat . . . Azt írod, kissé megso* 
ványodtál — én bizony nem an
nak tulajdonítom, hogy beteg 
voltáh És ha a mult éjjel álmat
lanul eltöltött éjszakádat- jó 
atyád a vacsorára fogja. — < én 
jól tudom, hogV a vacsora artat-
lan abban . . . Legyünk nyíltak, 
édes Melanie! Szeretsz, —- szeret
lek ; egész valóm, minden gondo
latom a tied, vágyódom utánad s 
te vágyódol utánam.'' 

(Folytatjuk.) 

KONZULI KERESTETÉSEK 

melyből 

Az alant felsoroltak felkéret
nek, hogy saját érdekekben vagy 
személyesen vagy irásbelileg je
lentkezzenek a clevelandi m. kir. 
konzulátus hivatalos helyiségé
ben, 1529 Union Trust Bldg. Hi
vatalos órák 9-től l-ig. 

Nagy Jánosné sz. Adamics Gi
zella, Gyöngyszentkereszt, Cle
veland, O. Klein Benőné sz. Ta-
lamon Tilda Gyöngyösháza, Pitts 
burgh, Pa. Sivák József, "Detroit, 
Mich. Szilágyi Ferene-né sz. Szé-
csi Erzsébet, Lórántháza, ITowe. 
Kocsis Sándir, Olaszliszka. Cle
veland, 0. Balla Péter, Gyula. 
í\kron. O. Fűtő György. Mezőkor 
vesd Barberton. O. Tamás Jó-
zsefné sz. Szemán Mária, Napkor. 
Geneva, Ohio. Gecseg Tstván, Sár-
hida. Cleveland, O. Potesnvík Mi 
hálv, TáJJya, Akrón, O. Molnár 
János és Balázs. Mezőkövesd. 
Barberton, O. Varga Tstvánné 
sz. Balázs Szerén, Szabolc*báka. 
Homestead. Pa. Papp József, 
Nagykanizsa, Detroit. Mieb. Ber
zsenyi Lajos, Göd, "Detroit vagy 
Pontiac. Gejer Ádám, Duna föld
vár. Detroit, Mich. Sibalin Sztan-
kó. Katymár, Kent, 0. Kovács 
Tmre Sárhida, Detroit, Mich. Ká-
mán Victor, Kapuvár. Cleveland, 
O. Szraka Antal Baja, Ohio ál
lam. Kreitl Tstván, Mezőörs, Al
liance, O. Hacker X7ilmo.s, Cleve
land, O. Özv. Bosnian Mómé sz. 
Bárkánv tÉva, Bosnian Béla, Pát-
roha, Cleveland, 0. Varga La.ios. 
Tiszalők. "Wyandotte, Mich. Fe
kete László, Tápiósüly, Detroit, 
Mieh. Pásztor Ferenené sz. Szat
mári Erzsébet Mátyns, Star City. 
Varga József felesége néhai szül. 
Kati Terez, Pátvod, Detroit vagy 
Akron, Szabó Ferenc, Apátfa. 
Pittsburgh, Pa. Borki Ferenc, 
Szentpéterfa, Northhampton, Pa. 
Ritzkó Mihály, Tálos Imre gyám
ja, Melvindale. Hirsch Mária, 
Kisküküllő m., Cleveland, O. Mol-
nar János és Balázs, Mezőkövesd, 
Detroit vagy Barberton. Bara
nyai József, Szekszárd. Detroit, 
Mich. Szlivka János, Ötvösfalva. 
Cleveland, O. Helléis Jánosné sz. 
Kochman Teréz, Budafok, Cleve
land, O. Petőfi Sándor, Apátfa, 
Pittsburgh, Pa. Décsi Károly. 
Mernye, Detroit, Mich. Bakonyi 
János, Szakályi, Akron, O. Teu-
bel Mátyás, Pál, Erzsébet, Rozina 
férj. Nuck Józsefné és Tetzl Mi-
hályné sz. Tenbel Mária. Végh 
Jánosné sz. Barátli Veronika, 
Ozora, Akron, O. Cs. Kovács Jó
zsef, Özora, Akron, 0. 

KÁNTÁLÁS CAMPBELLBEN 

/ Kzerkilencszázharminekét év 
pwrgett le az. idő homokóráján 
azóta,1 amióta megtörtént a világ 
legnagyobb és legmaradandóbb 
csodája, amikor Isten elküldte 
az igazságot testbe öltözve, az O 
egyetlen Fiának személyében, 
hogy hirdesse a népek millióinak, 
hogv boldogság e földön, béke és 
szeretet nélkül nem lehetséges. Az 
lí)."52-ik esztendő igen sók gene
rációt ölel fel, és a történelem 
'így jegyezte fel, hogy az isteni 
küldött ezen igéi, hogy legyen 
béke és szeretet ezen hosszú idő 
alatt nem sokszor lett figyelembe 
véve a népek által, aminek követ
kezménye gyűlöletre és véres há
borúkra vezetett. Ma is ott ál
lunk, hogy követni kell Isten fiá
nak intelmeit, mert soha nem 
volt nagyobb szükség a szeretet 
gyakorlására, mint- napjainkban. 
A mult karácsonyok alkalmával 
Santa Claus néven ismert ameri
kai nagybácsi hozott a gyerme
keknek m felnőtteknek ajándé
kot, akinek helyét a szegények 
házaiban nem igen foglalta el he
lyét senki sem, kivéve egynéhány 
jótékony intézmény. A szegé-

nyeb sorsú emberek nem tudnak 
egymásnak ajándékot adni, de 
érzik, hogy valami csodálatos erő 
markolt bele a szivekbe decem
ber 24-én este és az egész évi tor* 
zsalkodást eldobva, a feledés ho
mályába csoportostul útra indul
nak és Krisztus urunk áldott szü
letését hirdetik az ő barátaik ab
lakai alatt, felidézve a régi óha-
zai szokásokat. Campbellben is 
útnak indult egy ilyen kis cso
port, hirdetve: "Dicsőség a ma
gasságban Istennek, Békesség a 
földön a jóakaratú embereknek.'' 
Ezen kis esoport ezúton köszöni 
a szíves fogadtatást. Kántálok 
voltak: György Tamás és neje, 
Almásy Gábor és neje. Vezse Mi
hály és neje, valamint György 
Mihály. Mi nem gyűjtöttünk 
pénzt, mert arra nincs szüksége 
Jézusnak, hanem hirdettük az ő 
béke üzenetét. Bár beteljesedne. 

* György Tamás. 
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tulzsiros és tulfüszercK nehéz éte
leket és a hirtelensült, vagy ki
rántott- húsokat. Mindkettő sok 
gyomorfájd alomnak az okjpfója. 
Helyettük együnk sok főtt és sült 
hust, ha megengedhetjük szár
nyast. Halat sülve éa főve. Vá
gott. hust jól átsütve, gulyást, 
vadashust, és jól kifőzött füstölt 
sonkákat. A husfajták közül kü
lönösen a sovány disznóhús és a 
birkahús ajánlható. A kannás jó 
halak közül a salmon és a tuna 
nélkülözhetetlenek, mert a test
nek szükséges jódot tartalmaz
nak. A téli hónapokban az osztri
ga nagyon jó, már olvanoknak, • i 7 

akik fogyasztani tudják. A ma
gyarok általában nem aok tenge
ri halat esznek. ^ 

Tél a meleg cerealok időszaka. 
Együnk reggelire oatmealt. fari
nát, bnza és kukorica cerealokat 
sok tejjel vagy krémmel. Minden 
reggelit gyümölccsel kezdjünk 
el, ha lehet, együnk friss gyümöl
csét, narancs és grapefruitlevet, 
de főtt szilva és barack szintén 
értékesek és tisztítják a gyomrot. 

Ebédhez és vacsorához jjöl el
készített főzelékeket és salátá
kat együnk és vigyázzunk arra, 
hogy étkezésünk változatos 
mértékletes legyen.-

4rvington N. Y. -Mészáros Tstván, 
Csikvánd, Győr vra„ Bethlehem, 
Pa. Nóvák Antal, Kenyéri. Vas 
vm. Pizdurfea Béláné szül. Benka 
Amália, Aranyipatak, Sáros vm., 
Bitumen, Pa. Rajezy Vilmos Er
vin, Mill vale, Pa. Sárközi József, 
Nagyhöresök, Munhall, Pa. Ver
ba András, Johnstown, Pa. és 
mindazokat, akik az alább közölt 
elhunytakat, vagy azok hozzá* 
tartozóit ismerték: Bella Bellin 
Ferenc meghalt 1917-ben, Latro-
be, a.-ban, özvegye és leányai Má 
ria és Hanna kerestetnek. Dombi 
Ferenc, Borzavári, Monessen, Pa. 
Faragó Mihály örökösei, ifj. Fa
ragó Mihály és özv. Farangó Mi-
hályné. Akik az 1928-1929. évben 
elhalt Pestibor községi születésű 
Friedl Jánost ismerték. Akik az 

es 

KONZULI KERESTETÉSEK 

Az alant felsoroltak, vagy áaok 
hollétéről tudomással birók felké
retnek hogy címüket vagy olyan 
egyéneket, kik a nevezettekről 
felvilágosítást adhatnak, sürgő
sen közölni szíveskedjék a cle
velandi m. kir. konzulátus pitts-
burglii kiküldöttjével. Cim: 508 
Magee Bldg. Pittsburgh. Pa. 

Bujdosó Lőrinc és Flóra. Benes 
Péter, Wilkinsburg, Pa. Bieinek 
János, Budapest, E. Pittsburgh, 
Pa. Bajneez Mária, Zala m., ííow 
York, N. Y. Dencsecs Titare, Csö-
rötnök,, valamelyik tébolydában. 
Faragó Tstván. Golddsléger Jó
zsefné sz. Rohlieh Aranka, Boto
sán (Erdély), Scranton, Pa. Kol-
ler Mihály, Sáraba, Fejér vm., 

1910-ben llfethlehem, Pa.-ban él-
hunyt Grosies Jánost ismerték. 
Hargitán, vagy Margit A Mária, 
volt piispökHat.vani illetőségű, 
meghalt Philadelphiában, akik 
elhalálozásáról tudomásul bír

nak, Akik Takács Tuker János 
meghalt, a Coal Valley kórházban 
Montgomery, W. Vn.-ban. Pálin
kás Mihály meghalt Midland, 
Pa.-ban. Az elhunyt Klemcns An
drás fivére, Klemens Mihály la
kott Canton, G.-ban jelenleg ál
lítólag Pittsburgh, Pa.-ban. 

Adók—Biztosítás—Karácsony 
Kerülje ki a 10% büntetést, amelyet kivetettek a nem fizetett 

adókra. Biztosítsa biztosítási kötvényét, mély évek óta tulajdonftt 
képezi. Készítse elő magit a jövő karácsonyi bevásárlásra egy 
Christmas Club megnyitásával, mely lehetővé teszi ezen fontos 
szükségletek fedezését. 

Á City Trugt and Savings Bank egy speciális osztályt nyitott 
a Christmas Club takarékbetétek lebonyolítására és kezelésére. — 
Ön tudja azt, hogy a Christmas Clubbok betevőinek 80%-át nők 
képezik, és hogy ezek 60%-a háztartási szükségleteket vásárol? 
Meghívjuk önt, hogy legyen egyike a ml takarékbetevőinknek. 
Állatni felügyelet alatt. — Az Egyesült Állam is tskarékbetevfak. 
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BOLDOG UJ £VET 

''V.'kiváimak 
Youngstown város magyarságának. 
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• €ie CITY TRUST 
SAVINGS BAJViL 

Main Office:  ̂ . - * 

South Side Office I 
1507 Market St. 

JX&ERAI. *t f H£U?S STS; 
Campbell Office: 

Wilson Ave Ac 10th 

— Ifi iiwi|l 

v A ssierelem lélektan  ̂ \ 
——— rl'"kf 

— Te, tudod mí a boldogtalan 
szerelem? 

—' Boldogtalan azerelem aí, 
amikor az emiber olyanvalakit 
szeret, akinek nincs pénze. 

1 
i 
t 

ETKEZESÜNK \ 
| Irta: Shirley W. Wynne, M. D., Dr., ! 
| P.H., New York egészségügyi biztosa I 

TÉLI ÉTELEK 

Ila az emberiség belátná, hogy 
a gyomornak milyen nagy befo
lyása van az egészségre, akkor 
kevesebb beteg gyomor és több 
boldog ember lepne a világon. A 
gyomorbetegségek okai pedig 
egyedül az étkezésünkben rejle
nek; ha helytelenül étkezünk, 
akkor gyomorfájdalmaink kelet
keznek és később esetleg gyomor 
bajunk lesz, ha helyes időközök
ben és egészséges ételekkel táp
lálkozunk, akkoij gyoraruakiui k 
kutya baja se lelz. 

Az a tanács, amelyet egyesek 
Adnak, hogy "egyed, amit .sze
retsz" nagyon helytelen. Gyak
ran kénytelenek vagyunk olyan 
ételeket megvonni magunktól, 
amelyeket szeretünk és viszont 
olyanokkal táplálkozni, !  amelyek 
kevésbbé kellemesek szájunk Íz
lelő mirigyeinek. Mindezt azért 
kell tennünk, mert az előbbieket 
esetleg gyomrunk nem birja el, az 
utóbbiakra pedig szüksége van. 

A nagy amerikai lapokban 
gyakran találunk recepteket és 
ételek készítési módját, amelye
ket fiatal lányok, vagy elfoglalt 
ujságirónők írnak, akiknek bi
zony a főzésről, vagy az egész
ségtanról vajmi kevés tudomá
nyuk van és aki|c kannák kibon
tásán és csemegeüzleti bevásárlá
sokon kiviil nem sokat értenek a 
gazdasá'ghoz. Ezeknél már sokkal 
tanácsosabb az anyáink recept
jeit, vagy a jó magyar gazdasz-
szon^ok szakácskönyveit útmu
tatónak használni. Ezekben meg
találhatjuk, hogy hogyan kell 
egy ételt Ízletesen elkészíteni, 
hogy minden tápláló értéke meg
maradjon. 

A magyar konyhában, az orvos 
csak egy kivetni valót találhat, a 

HIHIHI Mlllllllllllllliádllllllllgg 
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MAGYAR EGYHÁZAK, 

1 • 
MAGYAR EGYLETEK 

1 • SZÍVES FIGYELMÉBE! 1 

Egyházi és egyleti nyomtatványok, 
Alapszabályok és nyugta könyvek, 

Levélpapír, meghivók és felszólitások, 
Színlapok, körlevelek, 

mindenfajta üzleti nyomtatványok 

Ízléses kivitelben, ms®m °<csón 
pontosan készülnek. 

3 

Az Amerikai Magyar Hirlap nyomdája 
a legmodernebbül felszerelt Union nyomda e környéken. 

Öröm 
-4* Miért nem öriü maga mar

ha, hiszen magának van egy gaz
dag nagybátyja? \ 

— Na, örülni csak akkor öltfil-
hetek már, ha majd nem lesz.. 
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320*322 W. Federal Street 
»y 1 f * .  

Levélcim: P. O. Box 417. Yoiirtgsft)wn,0. 
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