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«-r\ St.' Louis mellett táboroztunk 
*^v és kivételesen "tough" gangét 
f- találtunk a dzsungelban. 
*••^ Ezelőtt huszonöt évVel St. 
j " :/ .Í<owis maga is tough város volt. 

A nem sokkal azelőtt tartott 
felállítás minden zsebtolvajt, min
den rablót és utonállót oda vitt 
é$ St. Louis alvilága tiz éven át 
Birbedt és rettegett volt az egész 
^fszágban. 

De a hobó-dzsongelt az alvilág 
ragjai nem látogatták, a. békés 
hobókat lenézték es nagyobb sti-
lü gazemberhez tragjfon ritkán 
Volt szerencsénk. 
; 1908 őszén történt, hogy Dixi-

: |Jnd felé vezető utunkban ott 
akartunk tanyázni és akkor ta
láltuk a hobó-idfesungdlt meg-

'ifallva. v 
. Voltak ött liobók íjfc- biszen 
|¥t. Louis dzsungeljai mindig 
téle vannak, de észre vettük az 

• élső pillantásra, hogy a mi békés 
/jiinyánkat gangszterek tartották 
inegszállva. Gangszterek, akiknél 
Revolver volt, akik durvák voltak 

akik egy görbe nézésre kék-
bemmel feleltek. ; 

. Two-Bits Mike sem tudott va
lami jól angolul, én meg keve
sebbet beszéltem vagy értettem. 
A harmadik cimboránkra voltunk 
jfeorulva, hogy információkat 

.ifcerezzen a számunkra. 
v? Hoboken Joé volt a harmadik 

: Cimbora, husz-huszonegy éves 
.Imm, aki már akkor életének 
'nagyobbik felét töltötte a dzsun

gelben. Olyan régen járta húszon 
H^gy éves korában az acélsínek 
pégtelen országút ját, hogy nem 
fí| emlékezett más életre. Csak 
'ífczt tudta, hogy ott nőtt fel vala

hol a hobokeni vízparton, tough 
szomszédságban és tough népek 
között és hogy tiz éves korában 
'indult először csavarogni. Ismer
ete már akkor az egész országot 
és ahány "sweet spot"-ja volt 
*'.fz Egyesült Államoknak, pzt 

^j^iind megjárta. 
" Akik a "sweet spot0 alatt vala-

'Jpi. különösen kedves helyet kép
jelnek, .azokat keli .^4fdi-
w g m o n v "  m -J " <  _  • • •*  "  

t* Sweet-spotnak azokat á leg
inkább kis városokat nevezték 

'.:$z alvilágban és a dzsttngelekben, 
amelyek tisztán és kizárólag az 
emberek .szórakoztatására létez
tek. 

: ' A bányavidékeken, a lumber 
^|fimpek környékén, a nagy ipar
ig közelében voltak — és 
„Ínég ma is vannak — kis váro-
; Sok, amelyek csak ilyen fteúies 

Célokkal épültek. 
• Ezekben a "nyitott" városok

éban minden szabad volt, amit 
JjÖjiás helyeken a W. C. T. U. 
öreg hölgyei, vagy a hatóságok 
elleneztek. Szalon szalon hátán, 

\ bordélyház bordélyház hátán 
*plt, a zongora-verkli hü szonnégy 

; ifirán át nem állt meg és ha pe-
•jr^ták voltak a környéken, akkor 

• talán még a fák és a vasúti sínek 
is részegek voltak egy hétig. Ak
koriban még hónapós pedák vol
tak az országban és a leányra, 

^szerelemre, muzsikaszóra éhes 
"emberek ezrei pedák után egy 
JNétig is eldorbézoltak, egy-egy 
atareet-spotban. 

V7 Magyarok sokan ismerték Key-
átone-t West Virginiában, Mont-

*jfgomery-t a New River vidékén, 
-Calumet-et az északi michigani 
rézbányák hómezőin, Raton-t a 
new mexicoi bányák közt és 
(Walsenburg-ot a coloradoi szén-
mezőkön. Akik jártak ezekben a 
városokban, azok megértik, hogy 
milyenek voltak a "sweet spot"-
ok, akik nem jártak, azok higyjék 
ál nekem, hogy Sodorna ezeket 

városokat nem nagyon bitol-
hatta. 

.A A sweet-spotok mulatós leányai 
a hobókat mindig szívesen látták, 
— különösen a csinosabb és fia
talabb hobókat — nemcsak a-
|ért, mert pedák közben meg-
^jizthatták velük az unalmat és 

pálinkát, hanem azért is, mert 
•% hobók össze-vissza csavarogva 

mindig tudták, hogy merre van 
jobb világ, merre lenne a leányok 
jBámára jobb üzlet az országban. 

; Hoboken Joe érintkezésbe lé-

gekkel, akik azonban igen kevés 
információt nyújtottak, mert rr* 
nem mertek beszélni. -

Vacsora és ital bőségesen volt 
a vendégek számára és Joe csak 
késő éjjel sugdosta a Mike fü
lébe, hogy a köztünk levő gangsz 
terek valami nagyobb hold-up-ot 
csináltak és itt bújtak meg a 
dzsungelben. Ahol a rendőrség 
a legkevésbé szokta rablás után 
a vakmerő banditákat keresni. 

Reggelre kelve jöttünk rá, 
hogy mit jelent a gangszter-
uralom a dzsungelben. 

A rendes napirendet akactuk 
követni és be akartunk menni 
a városba, hogy szétnézzünk egy 
kis élelem, egy kis ital egy 
pár cent irányában. 

Nem engedték meg, hogy a 
dzsungelt elhagyjuk. 

Egy öreg hobónak bankókat 
adtak, hogy ételt és italt hozzon 
és megtiltották, hogy hangosan 
beszéljünk. 

Egész náp ott voltunk, unat
koztunk, de akik távozni akar
tak, annak a gangszterek útját 
állták és mert két hobó nagyon 
erősködött, hogy ők elmennek, 
nekik menni kell, hatalmas kék 
szemeket osztottak ki a szá
mukra. r 

Rabok voltunk. 
És rettegtünk, hógy valami 

nagyobb baj js lesz a dologból, 
mert a gangszterek" erósen fel 
voltak fegyverkezve/ ' 

Másnap este már igazán nem 
éreztük jól magunkat barátság
talanná vált otthonunkban és Joe 
azt sugdosta a fülünkbe, hogy 
az éjjel sötétjében tovább állunk, 
mert ennek nem lehet jó vége. 

Nem volt szükség rá, hogy 
elszökjünk. 

Este tiz : óra< felé valaki fütty
szóval jelt adott a fogolytáborrá 
vált dzsungel fegyveres urainak 
és egy ötödik gangszter jelent 
meg közöttünk, aki izgatottan 
sugdosott a négy gonosztevőnek. 

A haditanács nem tartott to
vább öt percnél. 

A víz partján voltunk, sí iagy 
patak egy holt-ága mellett, ahol 
motoros és közönséges csónakok 
százai voltak kiláncolva. ^ ; 

Egy csónakról a lakatot lever
ték és beleparancsoltak mindnyá
junkat. Motoros csónak volt, de 
gazolin nem volt rajta, előbb 
tehát összeszedtek vagy nyolc 
evező lapátot a kisebb csónakok
ról. ' '' *'. 

Csak annak az öreg hobónak 
állták az útját, aki élelemért volt 
aznap kétszer a városban. 

Sötét volt, nem láthattuk na
gyon, hogy mi történt, csak egy 
mély hörgést hallottunk é$ a 
gangszterek be ugráltak, a csó
nakba. 

Tudtuk, hogy az öreg hobót 
meggyilkolták és mikor á locs-
csanást hallottuk, tudtuk, hogy 
a vizbe lökték a bulláját. S<juee-
ler volt. * 

Remegtünk, de szólni nem 
mertünk és a durva parancs
szóra nekiláttunk az evezésnek. 
És' addig eveztünk, amíg a hplt-
ágról az öreg 1 fivérre Id nem 
értünk. ^ . 

Ott aztán a viz vitt bennünket. 
Csak azt parancsolták meg a 

gyilkosok, hogy ne merjünk han
gosan beszélni. Egész bátran el
hiheti mindenki, hogy nem mer
tünk sem hangosan, sem csende
sen beszélni, hogy talán a léleg
zet is belénk volt fagyva, mikor 
a gangsterek revolverjeit és még 
annál is félelmetesebb arcait 
néztük. -

Másnap reggel a csónakot egy 
a folyó közepén levő sziget mel
lé, fák alá eveztük és nem hagy
hattuk azt el egész nap. Enni 
és innivaló nem volt a csónakban, 
hangosan beszélnünk nem lehe
tett, rettegve néztük egymás ar
cát, hogy mi lesz a vége a ki
rándulásnak. 

A gangszterek dél felé meg
nyugtattak bennünket. 

Megmondták, hogy még aznap 
éjjel valahol partra tesznek ben
nünket, de megmondták azt is, 
hogy ha squeel-olunk, vagy ha 

hogy. miképen érkeztünk arra i 
Vidékre, akkor megölnek minket. 

Mi természetesen semmit nem 
bántunk már, .csak örülni tud
tunk, hogy yége lesz a rettegés 
tortúrájának. Dehogy akartunk 
mi squelolni, dehogy akartunk 
mi azzal dicsekedni, hogy gyil
kosságnak voltunk tanúi és gyil
kosokkal utaztunk és bujdostunk. 

Este 10 óra felé elindultunk 
a csónakkal és mikor mentünk 
vagy egy órát, két hobót kitettek 
a folyó partjára. Vagy öt-hat 
mértfölddel odébb megint kien
gedtek hármat. Minket hármun
kat, Hoboken Joet, Two-Bitset 
meg engem csak hajnal felé tet
tek partra és akkor már csak 
két öreg bum maradt velük a 
csónakban, v ~ 

Mielőtt az első csapatot part
ra tették, mindnyájunknak adtak 
husz dollárt. Bőségesen volt ná
luk pénz és nekünk eszünkbe 
se jutott volna,hogy kérjünk tő
lük. • V' 

Nem volt" valami kellemes éj
jel, ismeretlen vidéken, a puszta
ságban partra szállni, ahol nem 
tudtuk, bogy hol, mikor és merre 
fogunk emberlakta helyet talál
ni, de azért nagyon boldogok vol
tunk, hogy végre elbocsátottak 
bennünket. Sok dzsungelben 
megháltam, tök lebuj ban meg
fordultam, a könyököm az al
világot nagyon gyakran érintette 
abban az időben de ilyen kö
zelségben sem azelőtt, sem az
után azzal nem voltamé 

pett a dzsungelben talált ore- égy 'szóval említjük valahogy, 

Addig mentünk, am% ;#agy 
két mértfölddel odébb egy "land-
ing-platform"-ot nem találtunk a 
folyó partján. Arról tudtuk, hogy 
ott városnak vagy falunak vagy 
legalább egy csomó farmnak 
kell lenni a közelében. Ott vártuk 
be a reggelt. 

A pénzünket megolvastuk és 
megállapítottuk, hogy közel het
ven dollár volt hármunknál. 

Hoboken Joe tapasztalt fiu volt 
ő figyelmeztetett bennünket, 
hogy ha valami nagy holdup 
volt, akkor esetleg ismerik a 
bankók számát és mi el akartuk 
a pénzt dobni magunktól. Joe 
azonban nem engedte. Betettük 
hát a cipőnkbe és csak vagy 
másfél dollárt tartottunk össze
sen a zsebeinkben. 

Joe azt mondta, hogy van egy 
hely, ami nem is lehet már na
gyon messze, ahol mindenféle 
£>énzt elfogadnak. Hogy van egy 
"sweet spot" Dixilanden, ahova 
a sheriffek karja není ér el, 
ahol a rablók és a gyilkosok me
nedéket találnak és ahol a pénzt 
bátorságban elkölthetjük. 

A közeli faluban reggel tisz
telegtünk és elég könnyen meg
szereztük aznapra az élelmet, 
dél felé egy tehervonatra kapasz
kodtunk és útban voltunk Nat
chez felé. Az volt a sweet-spot, 
ahova Joe hivott bennünket. 

Ha sheriffek vagy detektívek 
figyelemmel kisérték a hobókat, 
mi nem tudtuk, mert a három 
rongyos, piszkos kis csavargóban 
a St. louisi elegáns gangsztere-
ket nem láthatták. 

Késő este értünk Natchez-be 
és nagyön sajnálom, hogy nincs 
itt helyem, hogy a yárqst, annak 
múltját, történetét ^ állapotát 
leírjam. 

Mikor az ötvenes-hetvenes é-
vekben az Old-Man-River volt 
az Egyesült Államok nagy és 
forgalmas országútja, mikor a 
nagy patakon hajó hajó hátán 
tolongott, mikor a gyapottal telt 
teherhajók közt fürge személy
szállítók siklottak a víz hátán, 
mikor a river-hajózás a fénykorát 
élte ebben az országban, Natchez 
volt a legélénkebb és legvesze
delmesebb pontja a nagy é£ ha
talmas országútnak. 

A hajókon utazó gamblerek, 
sipisták, lókötők, rablók, gyilko
sok Natchezban tartották a hadi
szállást, ott ¥ftlt a folyam-kalózok 
központja. 

A lopott, rablott holmit oda 
hordták és az egész nagy folyó 
országutjának az alvilága onnan 
indult üzleti útra és oda tért 
meg a zsákmánnyal. 

Hangos, fÉngos *áros - "volt 
Natchez, de tisztességes, jószán-
déku ember ném mert ott partra 
szállni és a kalózokon, rablókon, 
sipistákon, gyilkosokon kivül csak 
orgazdák látogatták. Meg azok 
a tough matrózok, akik igazán 
szabadon akartak mulatni. 

Mississippi állam miliciája nem 
tudta a várost megfékezni és 
volt két eset is, mikor a szövet
ség katonái vonultak Natchez 
ellen. 
' Egy izben a várost felégették, 
de hat hónap alatt nagyobb, va
dabb, mulatóbb . és — veszedel
mesebb város volt az elhamvadt 
házak helyére építve. 

Mikor mi Natchezba értünk, 
ott már szomorú és csendes vá
rost találtunk. 

Csakhogy azi mi nem tudtuk. 
Mert Natchez még akkor is 

Dixiland alvilágának a találkozó 
helye volt, rendes és tisztességes 
ember azt még akkor is elkerül
te és harminc-negyven hangos 
kocsma, gamblingház, bordélyház 
még akkor is volt a városban. 

Mi csak arról láttuk, hogy ké
sőn érkeztünk, hogy az épületek 
kétharmada üres volt. 

Nekünk nem állt szándékunk
ban valami soká ott időzni. Én 
titokban azt gondoltam, hogy ott 
a gyilkosoktól kapott nagyobb 
bankókat felváltjuk és hogy i 
pénzünkkel hamarosan leme 
gyünk Orleansba, ahol végre 
tisztességesebb ruhát szerzünk 
magunknak. 

ft * 

Titokban alfa is gondoltam, 
hogy talán haza kellene küldeni 
egy pár dollárt egy levélben, 
íogy egy szegény öreg Édesanyát 
megnyugtassuk egy ilyen levéllel 
aki abból látná, hogy jó sora van 
a fiának. ? 

Azt láttuk 'Jmz első natchezi 
kocsmában, hogy ott igazán nem 
kell félnünk- a bankóktól, leg 
feljebb attól, hogy azt a kocs
mában időző nemes társaság va
lamelyik tough tagja el fogja 
tőlünk rabolni. 

Szalonról szalonra, házról ház
ra jártunk. 

A gyapotot a délen már be
szedték, volt pénz Dixilandon 
elegendő — mert ott abban az 
időben pénzhez csak gyapotsze
dés után jutottak — és Natchez 
tele volt mulató emberekkel.r-F®* 
hérekkel és négerekkel. ** 
, A szalonok ugyan követték a 
déli államok törvényét és külön 
csárdák voltak a fehérek meg 
a feketék számára, sőt egy pár 
lányosház is volt, ahová feketé
nek nem volt szabad belépni, 
de a fehérek bemehettek a szí
nesek szerelmi fészkeibe és ezt 
nem is mulasztották el megtenni. 
Ilyen helyen aztán demokratikus 
egyformasággal itták egymás 
közt és egymással a pálinkát és 
a fekete lányok egyenlő kész
séggel szolgálták ki a vendége
ket, ha azok "légyottra" vágya
koztak. 

Egy ilyen néger-lányos háznál 
tudtam meg, hogy mit értenek a 
déli államokban a szerelmes fe
hér gentlemenek, mikor azt mond 
ják, hogy elmennek "luck-ot 
change-olni" és félrészegen is 
szomorúan gondoltam a West 
virginiai Thacker nevü bánya-
plézre, ahova zöld koromban 
transzporton vittek .New Yorkból 
és ahol én akaratlanul is "luck-
ot change-oltam", mikor a fekete 
bánya-drájver feleségéhez egy he
tes amerikás koromban egy ta
vaszi éjjelen bekopogtam. (Talán, 
ha megint tizennyolc éves lennék, 
megint megpróbálnám, hogy a 
szerencsét megcseréljem, meijt 
arra igazán szükség lenne mosta
nában.) 

Azt — gondolom —<• nem kell 
bővebben kifejtenem, hogy két 
nap múlva egy megveszekedett 
centünk sem volt, hogy Mike-
nak elő kellett venni a seven-
eleven tudományát, hogy cent 
nélkül ne távozzunk Natchezból 
és hogy egy teheirhajón dolgoz
tunk két napig, amiért levittek 
bennünket New Orleansba. 

Uj ruhát akkoriban nem vet-
i ,tem — de a "Sunny South-on" 

erre bizony-isten kár is lett vol
na költekezni — és nem irtam 
meg azt a bizonyos dollárral bé
lelendő levelet se Verebélybé. ; 

St. Louisba másfél évig nem 
mertem menni, Natchezba nem 
kerültem el csak tizennyolc év
vel később, jnikor onnan egy 
magyar orvosv ajánlkozott Him-
ervillebe. Az a régi emlékeket 
felelevenitette és egy floridai ut 
alkalmával vargabetűt csináltam 
Natchezba. - sí 

Amit nagyon megbántam. ííJ 
Mert tizennyolc rövid év alatt 

Natchez kivetkőzött magából. 
A régi log-paloták és faházak 

íelyén modern tégla és frame-
•rázak emelkedtek és a nagyzási 
mániába esett kis város büszkén 
mutatta a tizenkét emeletes pa
lotáját: 

A háborús prosperitás ambició
zus, tiszta várost csinált Natchez-
ből és a régi kedves, barátsá
gos szalonokból, gambling há
zakból és másféle mulató házak
ból nem lehetett egyet sem ta
lálni. Vasárnap voltam ott és a 
tipikus amerikai kisvárosok szo
kásához hiven, Sunday Schoolba 
hivtak a hotelból. Ahova én nem 
mentem. 

Mindössze négy ház húzódott 
meg a folyó partján, amelyek 
fel voltak még szerelve automa
tikus zongorával, de amelyekben 
vasárnaponként — a W. C. T. 
U. nénikék kívánságára t-t nem 
volt szabad zongorázni. 

A "vendégek" bootleg whiskevt 
ittak a lányokkal és gramofon le
mezek mellett danoltak,.,. c 

Tizenöt-husz év eltelte után 

sehova nea» érdemes. még«gy«a^r 
elmenni. 
• Mikor Verebélybő! eljöttem, 
még messze volt a számomra a 
falu egyik vége a másiktól és 
sok sok éven át vágyakozva gon
doltam a fehéf falura,, bogárhátú 
házakra. * 

Husz év múlva azt láttam, 
hogy a falu egyik végétől bátran 
elkiabálhat az ember a másikra, 
hogy a harangláb tornya nem 
magasabb egy amerikai emele
tes faháznál és hogy a szalma-
zsuppos házak falai csak mesz-
sziről fehérek. 

A keystoni "sweet spot" már 
hat év elmultával egy nagy és 
gennyes fekélynek tünt fel előt
tem. v ' 

Ibor City drága csárdáinak a 
helyén ma szivargyárak füstöl
nek és a ragyogó szemű, köny-
nyelmü creol lányok ma a s*i-
vargyárakba járnak dolgozni. 

Natchez barátságos mulatóinak 
a helyén Sunday schoolokat ta
láltam, a new orleansi Vieux 
Carreból egy-egy háa«| majd 
minden évben lecsípnek. • 

Talán jobb is, hogy az ember 
öregen már nem kívánkozik he
lyekre, mert ma félelemmel ke
resném fel a Ball Tabarint vagy 
az All Nations Házat Párisban, 
ahol Bakó cimborával valamikor 
olyan szépeket mulattunk. 

Ahány régi emlékkel újra ta
lálkoztam az életben, annyiszor 
újra meg újra csalódtam. 

Annyiszor vettem észre, hogy 
ahol valamikor ifjú fejjel elmen
tünk, az ifjúságot nem tették el 
jégre a számunkra,. 

c*»C'<U » t- .-í, 

LEGGYORSABB 
•IttMOny irti automobilja 

112 tnoa tengelytáv 
>VV $425 ... i 
^' 1* feljebb F. O. B. 

L. F. DONNELL. Inc. 
2106 MARKET STREET 

Youngttown, JOhio 

AUTO GIHiMC 
Uj, Használt vagy Áthúzott | 

A legalacsonyabb árakon 

LACKEY'S 
; k >633 South Av» 

Telefon 40810 
Minden vulkanizáltéért J6t Állunk 

OROSZ FERENC 
RÁDIÓ ZENEKARA 

elvállal zenei kiszolgálást 
Táncmulatságok, Bál, 

Lakodalom és m&j alkalmain* 
Cim: FRANK OROSZ 

23 Rhoda Ave. Youngetown, O. 
Elsőrangú hegedű tanitás 
háznál vagy házon kivül 

XEMPLOMRABLÁ& 
ALGYŐN 

Az algyői (Csongrád m.) ka» 
tolikus templomból ismeretlen 
tettesek különböző kegyszereket 
raboltak.-A csendőrség nyomoz* 

•sssrsssB! 
,* » s

k, *• ' 

VIZITBE JÖXNEK AZ 
OTTHONIAK HOZZÁNK 
Médiában áll minden amerikai ma gyarnak, hogy tátha*$a a moziban 

v« hazai hozzátartozóit, láthassa a mozivásznon járni-kelni, beszélni 1 

'azokat, akik nekik a legdrágábbak, legkedvesebbek: a családja odor 
haza élo tagjait, a régi barátait, az otthoni jó ösmeróseit. ^i.Xsl j 

LEGNAGYOBB AMERIKAI MAGYAR SZENZÁCIÓ 
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Hogy vágyódunk az otthon élő mieink 
»tán, hogy szeretnők még egyszer látni 
.iket? Amint mennek-jönnek, amint ott 
•ürögnek-forognak otthon az utcán. — 
Látni a mosolyukat, nézni, hogy hogyan 
Integetnek felénk, szemtől-szembe ke-
Ütilnl velük, mintha mi is odahaza len

nénk és egy kis tereferére, néhány Meg
hitt szóra hajolnánk össze. 

Minden amerikai magyar vágyódilr 
utána: LÁTNI AZ OTTHONI HOZZÁ
TARTOZÓIT, barátait, ismerőseit a mo
zivásznon — és most teljesedésbe me
het minden amerikai magyar vágya, i 

% & 

AKARJA-E LÁTNI 
itt Amerikában, abban a városban, ahol ön lakik 

•rnsSss AZ OTTHONI 
HOZZÁTARTOZÓIT? 
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Ma igen, töltse ki az alábbi szelvényt és küldje be a megjelölt cimre* 
. Ősszel at amerikai mozikban be fognak ma- bárkinek a hazai hozzátartozóiról, icmeröeel-

latni egy,. Magyarországot ismertető egész ró'l, barátairól, ha közlik velünk az illetők ne-
4ttét betöltő mozidarabot éa a darab keretébAt ^ veit és azt, hogy hol élnek, melyik. 
Srivesen matatnak be mozgófényképfelvételt " tárosban, vagy falóban lehet megtalálni 6ket» 

ífem kell senkinek egy centet sem f izetnie a felvételért, sem itt Ame
rikában, sem otthon. Nem kerül pénzbe a dolog. Se most, se később-
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^T*«ék megirnl a naelTényen, hogy hogy 
Uvják azt, aidt látni aar ét hol él az illető, 
««lyik váróéban vagy melyik falnban. Mi ott. 
hon — minden helyen — felvételt esinálank és 
• « I  f a r i a k  U n d  a z  i l l e t ő t ,  h o g y  á l l j o n  ó b a  

iMifihrerf gép elé, hadd legyen rajta ő is a 
h* f«|]ak mntatid a mozgé> 

fényképfelvételeket as amerikai mocikbaa ém 
akkor ajntán, ha agy tetadk (Snek, elmehet 
a moziba éa megnézheti aaekat, akiket Mtaft 
akar. Semmivel eem fog tftbe ketiM a 4a-
log, mint amennyibe a móriba rali beMptijogy 
kerül majd. 8em itt, eem etthaa, egy ee«tat 
m kell senkinek sem flsetnle a félrételéft;  ̂

fiw tudjuk, kik azok, akiket ön látni akar, hol laknak az illetik? — a hogy 
Mjoic, Ukfffl és hol kell odshsza felvételt fjfltgf ki és a MmUE unKij. 
4*M> Mfe bcHI kUdJe b« az alábbi swirényt: ™ ífr'i i c ̂  A va. *Sr-7 

MAGTAR FILM COMPANY. BOX 20, WESTCHESTER STATION, NXW YORK, N. T. 
Látni akarom a követkesokets , 
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ill*'" " # myi—ifmiin iKiii'i . faikcnie: 

/ At én nevem és a dnemtr 

Hmm 
a sselvényen, bekHéfceti a és a se|M levelfaaissMfla 
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