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; Mert megcsináltatták! 
kiáltott Tím. — Gyorsan meg
csináltatták, 'Hogy le lehessen 
tagadni. 

-— Én már hét' ólakor bent 
voltam a hivatalban —' nyug
tatta meg Slimley fogalmazó az 
izgatottan hadonászó embert —* 
és már akkor rendben voltak at 
ablakok. Éjjel nem dolgoznak az 
üvegesek. Mit akar még? Miért 
akarja, hogy letartóztassuk? Ta
lán nincs lakása? Ok nélkül néni 
szabad letartóztatni valakit. 
— De én este a Száraz Hal-* 

ban is botrányt csináltam, ösz-
szetörtem az üvegeket és meg
sebesítettem az egyik vendéget 

— Minden jelentés hozzám 
érkezik .Bettieham azonban nem 
tett' panaszt. Pedig Bettleham 
nem az az ember, aki lenyeli, 
ami a begyében van. A szolgá
latot teljesítő rendőr sem jelen
tett semmi rendellenességet. 

/ Kénytelen vagyok a szemébe 
f mondani Mr. I^aybody, hogy 
' valótlanságot. beszél. 
^ Igen? — kiáltott Tim el-
* torzult arccal és vörösen a düh

től — igen?! Maguk nagyon 
is ravaszok, barátom! De én ki-

* jelentem, hogy meg fogok ölni 
valakit! Érti?! Éz életveszélyes 
fenyegetés. Ezért börtön jár! 
Tartóztasson le! 

"• — Dehogy ~ mosolygott 
Slimley kis madárarca — ez 

* nem életveszélyes fenyegetés. 
Csak akkor válik azzá, ha meg
mondja, kit akar megölni. 

— Megmondom — tajtékzott 
- Tim — a polgármestert! Ha 
< .nem tartóztat le, megölöm a 

polgármestert! Érti?! 
jíSlimley vállat' vont. Ezt a fe

lelősséget már nem vállalhatta 
egyedül. Felállt és megnyúlt arc-
eal lépett be a főnökéhez. 

'M- wlt l>enn. 
mialatt Tim a fogalmazói szo
ba iblalcából a főtérre bámult, 
ahoí most a reggeli piac élete 
nyüzsgött. Tim egyszerre nagy 
nyugalmat érzett. Igaz, hogy egy 
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ségét érezte, hogy azonnal ráírja 
akármivel, akármire, — mert félt, 
hogy elfelejti. És Tim most a 
városháza piacra néző falára irta 
a kezében lévő szénnel azt a 
szót, amely a reggeli napsütés
ben ugy feketéllett, mint a me-
ne, tekel, annak idejéig: < , ' / 
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, , "Tgft felügyelő egyike 
J| világ legmagasabb em
bereinek, — nem csoda te
hát, hogy annyit iszik. 
Mire a whisky leér a 
gyomrába, már újra meg 
izomjazott*. 

Haybody. 

•--**, =•. f , • 
Fatklink, a fekete zakkóban, 

amelyet derékon sárga "bőröv szo
rított össze, szomorú arckifeje
zéssel ült Trift mellett az Abb-
gate-kávéház terraszán. Sokak 
nak feltűnt a délutáni órák járó
kelői közül, hogy Trift ilyen top
rongyos alakkal ül le a főtéri ká
véház elé. I)e Trift nem tö
rődött ezzel. Régen ismerték 
egymást, ő és Fatklink. A fel
ügyelőt állandóan arra emlékez
tette ez a szerencsétlen flótás, 
hogy az Egyesült Államokban 
még sincs minden rendben. A 
gazdag és hatalmas gangsterek 
és racketeerek minden büntetés 
alól ki tudnak bújni és pénzzel 
még a közbecsülést is meg tud
ják vásárolni, sőt bizonyos érte 
lemben a rendőrséget is. Helyet 
tük szerencsétlen fickók ülik le 
az enyhén kiszabott büntetést 
pár dollárért, amelyet a bünte 
tés kitöltése napján hittéritőnek 
öltözött küídönc hoz a cellájukba 
Fatklink mestersége egyike a leg
sajátságosabb amerikai foglalko
zásoknak. Amikor egy Messari, 
vagy Capone kedves emberét a 
rendőrség már sehogy sem tudja 
tytni engedni, jelentkezik egy je
lentéktelen külsejü Fatklink, 
vagy Brown, vagy Fincey és be
vallja, hogy ő követte el a lövöl-

elözetess letartóztatás még nem főzést vagy csempészést, vagy 
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ítélet és a H ay body-vagyon 
csak akkor száll Timre, ha jog
erősen elitéli a város, a jelen
legi örökös. De ez mégis szép 
kezdet lenne' és a letartóztatás 
most már nem maradhat el, hi
szen tanú előtt kijelentette, hogy 
meg fogja ölni a polgármestert... 

Az ajtó kinyílt és Corner egye
dül lépett a szobába. Kezet fo
gott Timmel és így szólt: 

«— Kedves Haybody, ne ha
ragudjon, de a titkárom teljesen 
nagyot hall és egy szót sem ér
tett abból, amit ön mondott ne
ki. 

Corner, őszintén szólva azt 
várta, hogy az ifjú Haybody 
megőrül a dühtől, ennek hal
latán. De Tim lenézett az abla
kon át a főtérre és figyelmét, ugy 
látszott, teljesen leköti valami. 

A főtéren, a kofák és vásárlók 
forgatagában, két kényelmes em-
| ber sétált karonfogva. Az egyik 

két méter magas volt, a másik 
alacsony. Az alacsony rettene
tesen kopott és rossz ruhát vi
selt: fekete-piszkos zakkót, ame
lyet derekán egy barna nadrág
szíj szorított össze. A két méter 
magas ember most lehajolt és hi
hetetlen ügyességgel kilopott egy 
tele kosárból két darab sárga-

;*j répát. Az egyiket az alacsony
ig nak adta. A kofa nem vett ész-
•r re semmit. Most mindaketten a 

fülük mögé dugták a sárgarépát 
fjf és ugy mentek büszkén tovább, 

mint a kereskedősegéd a ceruzá
val a füle mögött. Tim szájtát
va bámult utánuk, amíg el nem 
tűntek a Bank Street felé. 

Akkor megfordult, mint az alva 
járó, megszorította a meglepett 
Corner kezét és letámolygott az 
emeletről, kilépett a kapun és 
keresgélni kezdett ; a* zsebében. 
Csakhamar talált is egy faszén
darabkát. Amikor Timnek eszé
be jutott valami, sürgető szűk* 
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emberrablást, amivel a befolyásos 
gangstert gyanúsítják. A nagy 
gangster is örül, hogy elitéltet 
valakit és Brown vagy Fatklink 
is örül, mert nyolc-tiz dollárt kap 
minden napért, amit ártatlanul ül 
le a börtönben. így lehetséges 
aztán az, hogy Fatklink, aki a 
világ legjámborabb fickója és so
ha még egy idegen fillér a kezé
hez nem tapadt, huszonnyolc éves 
koráig összesen hat évet töltött 
már a börtönben és hivatalosan 
bejegyzett gaztettei között a rab
lógyilkosság is szerepel. Fatklink 
azonban nem törődik ezzel, mert 
a lelkiismerete tiszta és a kedélye 
derűs, bár érzelmességre hajló. 
Most szomorúan néz Triftre, 
mert nagyon szereti a felügyelőt, 
de nem teljesítheti a kérését. 

—Miért nem mondja meg, — 
faggatja Trift — hogy ki irta ma
gának azt a levelet? 

—Nem tehetem, sóhajtja 
Fatklink — nem tehetelc többet, 
mint hogy megmondtam magá
nak, hogy valaki idehívott, mert 
valaki helyett magamra kell majd 
vállalnom valamit. De hogy 
ki hívott és mennyit fizet, azt 
nem szokás megmondani, nem 
akarom, hogy kizárjanak a szak
mámból. 

— Waddewaiter irta a levelet? 
— kérdezte a Nyomasztóan Ma
gas Charlie, égszínkék szemeit 
Fatklink arcára függesztve. 

Fatklink nem felelt, csak só
hajtott és másfelé nézett. Volt 
egy szégyenlős mosolya, amelyet 
a rossz emberek utáltak, a jóin
dulatúak azonban szerettek ben
ne. Trift elégedetten bólintott, 
a hallgatást beleegyezésnek is 
vette. 

— Mondja, Fátklink — kér
dezte ugy mellékesen — tudja 
már, hogy ki az, aki helyett majd 
magára kell vállalni valamit? 
;/—« Tudom, -*-» bólintott Fat

klink — jól megnéztem tegnap 
este a Száraz Hallban. ^Nagyon 
szenvedélyesen viselkedett, Ari
zonában az első öt perc után le
lőtték volna. De a rendőr nem 
akart hozzányúlni és garanciát 
vállalt érte. őszintén, Charlie 
nem egészen értem a dolgot, de 
megteszem, amit kívánnak tőlem. 
De valahogy olyan nyomasztó ér
zésem van, mint soha. Mintha 
valami készülne ebben a város
ban, ami még az én viharedzett 
gyomromat is megfekszi, már az 
előérzete is. / , 

— Semmi mondta Trift 
gondtalanul — Haybodynak 
minden oka meg van rá, hogy 
elkövessen valamit a városnak 
pedig minden oka meg van rá. 
hogy ne ítélje el. Ezért van 
szükségük valakire, aki mindent 
magára vállal, amit Haybody el
követ. 

— Igen —- morogta Fatklink 
— olvastam a Timesban. És mé
gis.. Tudja, megnyugtató érzés 
lenne az, hogy maga itt van. De, 

•őszintén szólva, az a benyomá 
som, Charlie, hogy magának J 
tétlenség az agyára ment. Más
szóval, azt hiszem, hogy szép 
csöndben megőrült. Különben 
nem tudnám megmagyarázni ma
gamnak, miért kiváftta tőlem ma 
reggel, hogy egy sárgarépát te 
gyek a fülem mögé és- azzal sé
táljak végig a piacon? 

— Gondolja — felelte szórako
zottan a felügyelő — hogy ez 
bárkinek sikerülne, minden gya
korlás nélkül ? Olyasvalakinek 
is, akinek kisebb füle van, mint 
magának és nekem? Igaz ugyan, 
hogy egy legyező könnyebb s 
sárgarépánál. 

Fatklink reményvesztetten né
zett a szerencsétlen felügyelőre 
Arcán szégyenlős mosoly piros
lott. Fatklink mindig a mások 
tettei miatt szégyelte magát. De 
Trift nyugodtan folytatta az. esz
telen fecsegést: 

— Nézzen hátra, Al. Én már 
egy fél órája bámulom azt a fe
kete krétával irt szót a város
háza falán — és nem tudok ki
okoskodni belőle. . Amint látja, 
az van odaírva e szokatlan hely
re, hogy: "Ziegfield... ?" Az írás 
erősen hasonlit Tim Haybody 
Írásához. Mindenesetre furcsa 
szenvedély, a városházát hasz
nálni noteszkönyvnek. Van vé
leménye a dologról. Fatklink? 

—Nekem nincs, — hangzott a 
válasz. Trift felállt és fizetett. 
Smith pincér rajongó tekintettel 
állt előtte. r. Felmegyünk a 
városházára, érdeklődni s — 
mondta Trift, mert megesett a 
szive a pincéren, akinek szemé
ből égő kíváncsiság sugárzott. — 
Kíváncsi vagyok, hogy fogadta 
Haybody barátunk az ablakcsi 
nálók gyors munkájának a hí
rét. Velem jön Fatklink?-

Fatklink bólintott. Isiííferte 
már Trift veszekedős természe
tét és máris fázott attól a csete
patétól, amit a felügyelő a vá
rosházán való érdeklődésnek ne 
vezett. Smith irigyen nézett a 
lompos Fatklink után. Szerette 
volna, ha mindig ott lehetne 
Trift kíséretében és sütkérezhet
ne a tiszteletben, amely a hosz-
szadalmas felügyelőnek kijárt. 
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A veszekedés már a kapuban 
megkezdődött. A Timmel való 
érintkezéstől eltekintve, Silver 
Crack hatósági közegei meglehe
tősen barátságtalanok voltak. Ez 
talán azért van, mert fizetésük 
jóval meghaladta a létminimu
mot. Trift a városháza kapu
jában posztoló rendőrhöz for
dult : 

-*• Ismeri maga az^ifjabb Hay-
bodyt? 

— Nem. " « ^ . ;*i 
— Mit, nem — kiáltott, talá

lomra, Trift — hiszen ma reg
gel is beszélt vele! Vij, . > S 

.'ÍV \ {Folytatjuk! 

Két iacgcn hangzású szó, de 
értelmét és jelentését mindenütt 
széles e viláigon egyformán Ma
gyarázzák. 

A revízió és irredentizmus 
eszméje mindig- élt a világon, 
amióta a kérdéseket erőhatalom
mal intézték el. Irredenták vol
tak a franciák a legutóbbi fél
századon át; irredenták voltak a 
engyelek, hazájuk felosztása óta; 
irredenták voltak a románok az 
Erdély és Besszarábia iránti vá
gyakozásukban; irredenták voltak 
az irek az angol világhatalommal 
szemben és igy folytathatnók 
tovább. Elmondhatjuk, hogy alig 
volt állam Európában, ahol a re
víziónak és irredentizmusnak ta
laja nem lett volna. Megvan az 
Franciaországban épugy mint 
Olaszországban, és Bulgáriában, 
szintúgy mint a Német biroda
lomban vagy épen Lengyelor
szágban. A revízió és irredentiz
mus talaja megvan mindazon or-
ázágokban , amelyek nem alkot
nak vagy nem alkothatnak egy
séges nemzeti államot és megvan 
mindazon nemzeteknél, amelyek 
kisebb nagyobb részei - nemzet 
testei - más országok fenliatósá-
ga alá kerültek.. • • 

Az irredentiziftttk £*• revizionis
ta mozgalom között mindössze 
az a különbség, hogy mig az e-

>bbi kizárólag nemzeti érzelme
ket vesz figyelembe, ad'lig az 
itóbbiuál a nemzeti célok hát

térbe szorulnak és gazdasági 
okok játszák a döntő főszere
pet. A revízió és irredentizmus 
!ő tényezők, amelyekkel mind

addig és mindenütt számolni kel!, 
amig igazságtalanságot csináltak 
és ahol a lelkekben élő fájdalom
mal számolni kell. A revizios 
mozgalmak egyidősek a világhá-
ijorut követő békeszerződésekkel 

A revizio ma: fáklya 
amely végig világit a civilizált 
országokon és bevilágít az agv-
velokbe es szivekbe; perzselő 
fáklya, amely maga előtt és mö
gött feléget mindent ami az igaz-
ségtalapságot^fciM*^akarja -tar
tani és felégeti mínd^t, ami út
ját akarja állani a lelkek kien-
gesztelődésének és megbecsülé
sének. Ahol ugy szükséges, ott 
önmaga késziti elő önmaga ré
szére az utat és igy a revizio 
magáért az igazság érvényesülé
seért, a revízióért győzedelmes
kedik; ahol pedig ugy szükséges, 
ott az irredentizmus szálláscsi-
nálója lesz a revíziónak. 

Amig még csak mosolyogtak 
és szánták a revizió — gyéren 
jelentkező — harcosait, addig 
csak ártatlan jelenség volt, de 
ma, mikor már végig dübörög 
az egész világon, sorompóba ál-
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lit ja Európa és Amerika állam
férfiak ; ma amikor már véde
kezni kényszerülnek ellene; ma 
a revizió már a minden nap 
problémája döntést és megoldást 
váró feladatá lett. Államférfiak, 
tudósok, politikusok egymással 
versenyeznek a revizió szüksé
gességének hangoztatásában és 
nincs ország, akár győző akár 
legyőzött, ahol ne sóvárogná
nak a nagy kiengesztelődésért. 

Már a tizennegyedik határ-
mesgyét is átléptük. Már tizen
négy éve járjuk a békeszerződé
sek kálváriáját. Tele van nyitott 
sebbel, fekéllyel a világ teste. És 
ezt a nagy szenvedést, nyomort, 
ezt a nagy katasztrófát azok a 
zerződések indították el, amelye

ket Páris környékén csináltak 
meg a gyűlölettől elvakult po
litikusok. És ebből becsületes 
szabadulást, a megváltást csak a 
béke revizió hozhatja meg. Azt 
a bizonyos mellényt rosszul gom 
bolták be. És itt nincs próbál
kozásnak, itt nincs kísérletezés
nek helye. A mellényt ki kell 
gombolni — akár tetszik ez az 
érdekelt feleknek, akár nem — 
és aztán újra és jól be kell gom
bolni. 

És amíg ezt není látják be, 
amig ezt nem csinálják meg az 
illetékesek, addig a világon szél
tében és hosszában marad és 
lesz irredentizmus. Ezért irreden
ták a revizionisták, a Szent 1st-
váu birodalmáról leszakadt és 
uj hazát kereső menekültek és 
irredenták és revizionisták ma 
már nemzetiségre való tekintet 
nélkül mindazok, akik megismer
hették a Páris környéki békék 
rettenetes igazságtalanságát. 

(OAZSleOT KELL SZOLGÁLTATNI 

HA EGYLETÉNEK 
meghívóra, levélpapírra, borí
tékra, báli belépti jegyekre, 
lunch ticketekre, vagy egyéb 
szép kivitelű nyomtatványokra 
volna szüksége, ajánlja lapunk 
modernül felszerelt nyomdáját 

IHCUIOVUtCUAC, 
' REALLY 

Roosevelt uj dealt ígért és azt 
próbál adni az országnak. 

Igazságosabb és helyesebb lesz 
első sorban a bankrendszer és ez 
mindenesetre nagy érték. 

Ezzel azonban nem lehet el-
siklani a mult fölött és a nép 
nem fog adni nyugodni, amíg 
teljes igazságot nem fognak az 
eddigi manipulációkéit szolgál
tatni, 

A világ második legnagyobb 
bankjának elcsapott elnöke (Roo
sevelt kívánságára csapták el) 
olyan nyíltan, olyan cinikusan is
merte be, hogy a közönséget tu
datosan csalták és fosztogatták, 
hogy a lemondással nem lehet 
beérni. 

Nem a bosszúállás, hanem a jó 
zan ész készteti a lakosságot ar
ra, hogy igazságszolgáltatást kö 
veteljenek és a bünosok megbün
tetését kívánják. 

Will Rogers nagyon helyesen 
jegyezte meg — tréfából, hogy 
Amerika nemzetközi bankárjai 
az amerikai nép végtelen türel
mének köszönhetik az életüket, 
mert a helyük régen a lámpava
sakon lenne. I 

Nem kívánja ééa küldeni sen
ki őket. 

Nem kíván anarchiát ragy 
forradalmat egy józan ember sem 
az országban, dc igazságot, azt 
követelnek. 

Mert uj deaí, vagy nem uj 
deal, visszaélések újra lesznek. 
If a azokat nehezebb lesz elkö
vetni, az még nem jelenti, hogy 
nem is próbálják, nem is fogják 
elkövetni. Különösen, ha a ban
kár urak azt látják, hogy a régi 
biinök megtorolva nem lettek. 

Insullt, a villanycsalót, nem 
tudják Görögországból vissza
hozni. 

De bánjanak el azokkal a töb
bi csalókkal, akik még itt vannak. 

Akik az összeharácsolt nagy 
vagyonnal egyszerűen elvonul
tak a bankcsalások szinteréről és 
milliók birtokában élvezik az 
életet, milliók tönkre tett re-
n.énységén. 4 

Tudja a közönség, hogy a ban
kok összeomlásának nagy részét 
az értékek összezsugorodása 
okozta és nem kívánják, hogy 
csukjanak be minden bankárt az 
országban. 

De igenis csukják be, még pe
dig sürgősen csukják be azokat 
a multi-milliomos gazembereket, 
akik tudva értéktelen papírokat 
varrtak a nagyközönség nyaká
ba, akik bevallották, hogy csalá
si szándékból gamblereztek a 
közönség pénzével. 

Ha Roosevelt csakugyan uj 
dealt akar adni az országnak — 
és ebben ma senki nem akar ké
telkedni — akkor elsősorban a 
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régi deal-t kell likvidálni. 
Nem ugy, hogy a multi-millto-

mos tolvajokat nyugdíjba kitt* 
dik, hanem ugy, hogy könyörte
len szigorúsággal felelősségre 
vonnak mindenkit, aki a pénzvál
ság felidézésében bűnös volt. ' 

Végtelen nagy csapás az or
szágra, hogy Walsh kinevezett 
feazságügyiriiniszter Meghalt, mK 
előtt beült volna a hivatalba. 

Ez azonban ne jelentse azt, 
hogy az utóda nem fogja a bűnt 
épen olyan félelmetes szigorú- ^ vt 
sággal és pártatlansággal üldöz-
ni, mert akkor a nép nem bizha« ~ 
tik az uj deal-ben. 

Csak akkor kaphatja meg a . > ^ 
Roosevelt kormányzata igazán a I| 
teljes bizalmat, ha minden vo
nalon igazságot szolgáltatnak, ha 
megnyugtatják az országot, hogy 
a multi-milliomos gonosztevők 
épen ugy elveszik a megérdemelt 
büntetéseiket, mint azok a sze
gény emberek, akik kenyérre va
lót lopnak a családnak. 

Mielőtt bank-ügyek likvidálá
sát bevégeznék, jó lesz erre te
kintettel lenni a polgárságnak és 
egyre erősebb hangon követelni, 
hogy minden esetben valóságot 
és igazságot követelned 1 •: 

A SZTTERZSÉBET 
MAGYAR ÍMHÁZ 

A Sswnt Erzsébet Magyar Af^ 
vaházhoz befolyt adományokról 
és az eszközölt kiadásokról rész
letes kimutatást fogunk július 
hónap folyamán jótevőinknek 
megküldeni. Ekkor lesz az első 
éve, hogy a Katholikus Magyar 
Árvaház alapítását az amerikai 
magyar közvéleménynek bejelen
tettük. 

St. Elizabeh Hungarian 
Orphanage f 

8428 South Street '• | 
Detroit, Michigan 

E héten beérkezett adományok:: 
Horváth Gáborné, Detroit, 

Mich. $25.00. Domiter György és 
neje, New Brunswick, N. J. "A 
Jó Pásztor" utján $10.00. Molnár; 
János, Detroit, Mich. $5.00. Kos- •'%? 
suth Lajos Egylet, Detroit, Mich. 
5.00. Verhovay Bs. Egylet 40-ik < 
fiókja, Martins Ferry, O. 5.00. 7 

Verhovay Bs. Egylet 90-ik fiókja ^ 
Allen town, Pa. 5.00. Verhovay 
Bs. Egylet 129-ik fiókja, Colum-
bus, O. 5.00. Rákóczy Bs. Egy-
let 43-ik osztálya, Cleveland, O. ? 
5.00. Mrs. A. Gyurk, Linderu 
N. J. 2.00. " 
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XIÁRÖM ízben elhelyezhettem 

volna egy bizonyos munkást", mond
ja egy munkaadó. "Minősítése kitű
nő volt, de nem volt telefonja. Nem 
volt veszteni való időnk, ahogy a 
munka megindult. Másokat kellett 
felvennem — olyanokat, akiknek volt 
telefonjuk." ^ X 
Szereltessen fel telefont, hogy mun
kaadók érintkezhessenek önnel. Pár 
centbe kerül naponta  ̂
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Yefret-amooth...piquant! 
A delicious blend of 
toeted oil, mellow vinegar, 
choice eggs, rare spices* 
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OHIO BELL TELEPHONE CO* 

perfect flavor. 
, Delivered freéh to gto* 
cenerery fewdays. Tiyit! 
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