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Chester felvitette magát a tí
zenegyedik emeletre, ahol Yuba 
lakott, kétszobás garszonlakásá-
ban, ami csupa puha sarokból, 
otthonos szögletből, párnából és 

->' psecsebécséből állott. Ko^pogás 
\ nélkül lépett be, mint mindig. 
jEgy nagy állólámpa alatt Yuba 

.Tim Haybody ültek, teával. 
Tim fehér szövet ruhában volt, 

^ Miss Cramford pedig fehér-fekete 
pongyolában. Vakító fehér bőre 

" most rózsaszinünek látszott a 
lámpa fényében. Már estére jár: 
az idő, a redőnyök leeresztve. 

; Lent, végtelen mélységben, a po-
kolian nagy város lármája tom
bolt. De itt csönd, puha, békés 
csönd uralkodott. Tim a teáját 

^'kortyolgatta és Chester felé bó-
v lintott. De Chester szó nélkül, 

sötét arckifejezéssel ült le közé-
v jük és éles tekintetet vetett Yu-
' bára. 
-v • — Nagyon csodálom, ilfuba, 
; * hogy a szegény papa gyilkosával 

a ülsz itt kettesben, amikor tudod, 
- hogy ilyenkor én szoktam fel-

^ jönni. Nekem ez az egész barát-
' ság nem tetszik, megmondhatom 

neked. 
— What's the matter with you, 

, Chester? — csodálkozott a lány, 
^ — nem értelek. Csak nem gondo-

lod komolyan, hogy Mr- Hay-
t' body ölte meg a.... >f 

/•»c " — Magára vállalta ! — kiáltott 
^• Chester keserűen. — És •meg

mondom magának, fiatalember, 
hogy nem szívesen veszem a 
jelenlétét a menyasszonyomnál és 
egyáltalán rosszul leszek, tat lá-
tom. .x*" 

Tim csöndben felállt. 
Nem tűröm, hogy igy be

szelj a vendégeimmel, Chester, 
>— kiáltotta elkeseredetten a lány, 
— térj eszedre végy pedig menj 
el innen és hütsd le magad vala-

fickó látta a házból ki-
a gyilkosság idején! Az 

- mivel. 

-•íí* 

— Ahá! >— mondta Chester 
gúnyosan, — hát igy állunk! Ez 
gyorsan ment. De én három na
pon l>elül megkapom a pénzt és 
akkor ott hagyod a szinházat és 
feleségül veszlek. Addig pedig 
azzal érintkezel, akivel én meg
engedem, érted? Ez az ember 

& J-*-? itt megölte ^az apámat.... 
Tim szeliden a vállára tette a 

tf kezét és igy szólt: -
— Nem szívesen beszélek igy, 

de mert megértem a fiúi fajdal
mát, megmondom magának, hogy 
én nem öltem meg senkit. 

— Akkor az - apja az a vén 
szélhámos! — kiáltotta dühtől 
tajtékozva Chester, — akinek 
eszeágában sem volt meghalni, 

^ csak egyszerűen megbánta az e-
gész komédiát, megbánta, hogy 

3 a városnak adta a vagyonát és 
megpróbálta visszakövetelni sze
gény papátoí, ami persze nem 

í sikerült neki. Ezért lőtte le és 
H ezért nem akarom látni magát, 
| kivéve majd a villamosszéken, 

ahová az apja helyett leültetik. 
Tim tartózkodó és lágy maga-

% tartása eltűnt, vonásai megnyul-
: tak és egész üestében kiegyene-
| sedett. Tudta, hogy helytelenül 
| cselekszik/ de nem tudott már 

uralkodni magán. Teljés erejéből 
5 a Chester arcába sújtott, aki vé-
i; gigterült a földön. De feltápász-
i kodott és neki akart rohanni 

a* 

% •  

I' í-
f 

v 

% 3. 

ti í 
i.. >' • • •. •; i • - •. >;4; 
Senki /sem vette ésrre, amikor 

Trift a szobába lépett. Trift el
kapta Chester ütésre emelt kar
ját és véget vetett az izgalomnak. 

— Mi jbaj ? — kérdezte a düh
től halottsápadt ifjú tőzsdebizo
mányost, akiből most minden ki
tört, mint egy gejzírből, amely
nek eljött az órája. 

— Megmondom magának fel
ügyelő, hogy ki a gyilkos: Ro-

.#£* nald Haybody! Aki egyáltalán 
nem halt meg, bár nem tudom, 

K 
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& 
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Ez a 
jönni 
apja sapkája Volt nála, ez a ma
gyarázata annak, hogy a fiu ma
gára vállalta a gyilkosságot. Ami 
kor én Yubával bementem a ház
ba, a lépcsőhöz vezető uton ezt 
találtam. 

Átadta á detektivnek az össze
hajtogatott papirost. Égy Red 
Star Line hajójegy volt*.. New 
Yorkból Cherbourgig és vissza, 
Ronald Haybody névre szóló. 
A jegyet ezerkilencszázhuszon
hatban állították ki. 

— Nem valószínű, — mondta 
Chester, — hogyha valaki 1925-
ben jogerősen meghal, akkor egy 
év múlva Európába utazhassék. 
A vén gazember jónak láthatta 
egy időre eltümii a porondról. 

— Igen, — mondta Trift, — 
ilyesmire én is gondoltam már. 
De ez a hajójegy nem elég bi
zonyíték. Valaki visszaélhetett 
Ronald Haybody nevével. És a 
fiától nem kívánhatjuk, hogy el
lene valljon. Nem lehet t^y ha
lottat csak ugy gyilkossággal vá
dolni, mert hiszen még az élők 
közül sem tudjuk rábizonyítani 
senkire. 

— Ezen könyen segíthet, fel
ügyelő, — mondta Chester. —' 
Ronald Haybody állítólagos holt
testét saját kívánságára a Gil-
lingsgatertóba sülyesztették. Ki 
kell emelni a koporsót és meg
győződhetik róla, valóban elte
mették-e az öreget, vagy pedig 
valami komédia volt az egész. 
Azonkívül le kell nyomoztatni % 
környéket, mert egész bizonyos, 
hogy Haybody él még és ujab* 
ban Silver Crack környékén tar
tózkodik. Én megmondtam, amit 
tudok, a többi a maga feladata:? 
'd bye, —• mondta és elment a* 
nélkül, hogy Yubára * nézett 
volna. - . . ^ < 
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Tim kimerülten fégyott egy 
recamierre. 

— Remélem, felügyelő, nem 
hiszi el. Az Istenért, csak nem 
gondolja tényleg, hogy egy szó 
igaz abból, amit az member 
mondott ?1 ^ 

— Maga nagyon jól tudfá, '— 
mondta Trift felügyelő, —• hogy 
én mit gondolok. Maga jobban 
következtet, mint én és-az agy
berendezése, vagy hogy hívják, 
jobban sikerült, mint az enyém. 
Tény az, hogy MacKeghlen pol
gármesternél Corneren kivül még 
valaki, egy érthetetlen és isme
retlen. harmadik is volt., amikor 
a gyilkosságot elkövették. És 
tény, hogy az a hármadik előbb 
távozott el a házból mint Corner 
és elvesztett egy Ronald Haybo
dy névre szóló hajójegyet és az 
Abbgate kávéház felé ment, ahol 
Corner főnököt meggyilkolták. 
A kérdés ezek után csak az, 
hogy Corner miért csukta be mö
götte az ablakot? ^. . 

— Dehát felügyelői — mondta 
elhúzott arccal Tim> csak
ugyan azt hiszi, hogy-az apám 
él és ő gyilkolta meg MacKegh-
lent és Cornert? 

— Oh, boy, — sóhajtott Trift, 
~ hányszor kénytelen .az ember 
olyasmit hinni, amit szívesebben 
nem hinne. Engem az események 
sodornak magukkal és én min
dig azt hiszem, ami pillanatnyi
lag a legvalószínűbbnek látszik. 
Az én véleményem az, hogy min
den bűntény magától felderül, ha 
az ember nem törödik vele. Az 
én véleményem ázonban sajnos 
sók mindenben eltér a főnökeim 
véleményétől. És igy kénytelen 
vagyok Valamit keresni, amiben 
hihetek, nehogy ujira azt mondja 
nekem Nick Wavesend főtaná
csos, amit reggeh mondott. 

Trift várt, hogy, megkérdezzék 
tőle, mit mondott neki ma reggel 
Wavesend főtanácsos. Azonban 
Yuba Tim arcát nézte. Trift el
mondta*. qpagától: v" 

—. Magához hivatott ma reg

mondják. Trift, azt mondja, mi 
nagyon is megbízunk önben;, a-
zonban pft egész nap sétál és 
este a színházba megy, mikor 
New York közelében megölnek 
két városi főtisztviselőt. Eddig 
még semmi ujat sem hozott az 
esetről. — Talán, — feleltem én, 
— sőt valószínűen onnan van ez, 
hogy nem vagyok megfelelő em
ber-erre a feladatra. Oda kellene 
adni az ügyet Sam Hacktruttle-
nak, aki kiváló számtani zseni. 
Isten őrizz, mondta a főtaná
csos, csak ezt ne. Mi nem tűr
jük, hogy ezt az ügyet más ve
zesse, mint épen ön. Ragaszko
dunk a személyéhez. Sam Hack-
truttlet pedig verje ki a fejéből. 

Tim nem hallgatott oda. Egész 
lelkét betöltötte az apjáért való 
aggodalom. Igy ültek hallgatva 
mind a hárman. Tim elgondolko
dott. Sohasem ismerte a családi 
élet, vagy apai szeretet melegét 
Idegen intézetekben nőtt fel és 
apja nem törődött vele. Ezután 
pedig hazajött és egy kis házban 
élt, amely a kertészné gondjaira 
volt bizva.- De Tim egy bizonyos 
este óta hallatlanul megváltozott. 
Vad és zárkózott lénye felmele
gedett és ellágyult. Csak azt kí
vánta, hogy bár más körülmé
nyek közt találkozhatott volna 
újra Ronald Haybodyval. Rájött, 
hogy szereti az apját, akiről csak 
most tudta megj hogy milyen 
ember. 

NEGYEDIK RÉSZ 

Haybodyt nem lehet agyonütni. 

x i x . FEJEZET 
"Ezzel a különös ügy-

> gyei Charley Trift fel-
~l',r ügyelőt bízták meg. 

; f Nyilván tévedésből." 
" >: . , New York State Post. 

Mit hoz az uj ipartörvény 
Az uj ipartörvény minden az 

Egyesült Államokban élő és sok
sok millió külföldön élő ember 
kenyerébe bele fog vágni, de 
az ország népe ezt nem látszik 
felismerni. 

Az ország sajtója bőségesen ir 
a flinti* gyilkosságról, a német 
olimpiádról, a kansast hőségről, 
a chicagói kiállításról, amelyek 
mind-mind muló és jelentéktelen 
események, de nem tartják szük
ségesnek, hogy a forradalmi tör
vény felöl Informálják a lakos
ságot. 

Nincs egj[ élő ember ebben a 
nagy országban, akinek a sorsát 
meg nem változtatja az uj tör
vény és olyan rendszer-változást 
hoz az magával, amilyent más 
országokban eddig csak forra
dalmakkal tudtak elérni. 

Alább megpróbálom, hogy az 
uj törvény fontosabb részeit, an
nak céljait és várható hatásait 
ismertessem, mert én szükséges
nek tartom, hogy minden olvasó 
hozzávetőleg tisztában legyen az'nek az a szándéka, hogy az egyes 

kétségtelen, hogy ezek az in
tézkedések jóval több embert 
juttatnak munkához, mert a je
lenleg dolgozó emberek munka
idejét erősen korlátozzák. Ha te
hát a termelés nem is emelked
nék azonnal, egy pár millió em
berrel rögtön több jut munkához. 

A szövetségi törvényhozás 
(congress) természetesen csak 
azoknak az árucikkeknek az elő
állítását szabályozhatja, amelyek 
államközi forgalomba kerülnek. 

Igy nem szabályozhatja a ke
reskedések alkalmazottainak a 
munkaidejét, ahol pedig hasonló 
intézkedésekre lenne szükség. 

Kétségtelen azonban, hogy az 
egyes államok gondoskodni fog
nak megfelelő állami törvények
ről, hogy az uj gazdasági be
rendezkedést az egész vonalon 
be lehessen vezetni. 

EMELKEDŐ MUNKABÉREK 

A kormánynak és a törvény-

hogy egyenlőre szabják meg negy 
ven centben a vasgyári munká
sok legkisebb munkabérét, de 
értesüléseim szerint a kormány 
ötven centet tervez. Esetleg 45 
centben- fognak megegyezni. 

Ha aztán a munkás szervezve 
lesz, akkor még a várható mun
kásfelesleg dacára is képes lesz 
rá, hogy a minimális munkabé
rekel: időközönként emeltesse s 

melést korlátozza s mikor 
doskodik róla, hogy a mttnl 
állandó alkalmazásával a 
tást is állandóbbá és egye 
sebbé tegye, akkor voltakéi 
megkezdi az egész ipar és 
reskedelem tervszerüsitését, a-
melynek nemzeti programot ad. 

"Planned Industry", program
szerű, központi és nemzeti irá
nyítás mellett működő ipar üzem 
nek nevezik jelenleg azt a nem* 
zeti szervezkedést, amit előttünk 
idáig csak Oroszországban esi* 
náltak. 

, Amig tehát a kapitalista or-
hogy az ipar eretaenyeből a s2ágok leggazdagabbjának , „j. 

mi célja volt ezzel a komédiával!gel az öreg inkvizítor, vagy hogy 

* - -4 <Ct * v * P*- ' 
Fatklink éjféltájban felébredt. 

Silver Cracknek olyan pompás, 
modern, biztos börtöne van, a-
milyenhez hasonlót a környékbeli 
szegény városok és telepek nertí 
építhettek maguknak. Előfordult, 
hogy Debtane, vagy Sukk Hill 
hosszabb időre elitélt komoly bű
nöseit a silvercracki börtön vetté 
át. Csupa beton, páncél, üveg és 
csupa csengő volt ez az épület, 
csák az egyik szárnya volt régi
módi: a régi börtön, amelyhez 
öt évvel 'ezelőtt hozzáépítették 
az ujat. Ebben a szárnyban he
lyezték el Fatklinkot. Ez az épü
letrész egyetlen hosszú folyosó
ból állott, amelynek végén egy 
konyhaszéken ült Daniel Sed-
dam börtönőr és olyan pózban,, 
mintha semmisem kerülhetné el 
a figyelmét* aludt. 

Fatklink felült a priccsen és 
a beomló holdfény ezüstös fé
nyében látta, hogy az ablak vas
rácsai közt egy pők közlekedik, 
elárulva hálószövési szándékát. 
Fatklink elkeseredetten nézte a 
pókot és a pokolba kívánta' azt, 
aki felfogadta őt és aztán cser
ben hagyta. Fatklink megszokta 
már a börtönt, a cella csöndjét, 
a fárasztó ülésszakot, az unal
mat, az időtlenséget, a patkányo
kat, pókokat és a börtönőrök 
penetráns humorát. De mindig 
tudta, hogy kiért és miért ül és 
számítgatta, hogy mennyit kap 
érte, ha lejár a büntetése. Meg
szokta, hogy gyakorlott gangsztc 
rekkel dolgozzék együtt, akik a 
világ legpontosabb és legmegbíz
hatóbb kereskedői. De itt hatá

rozottan érezte, hogy amatőrök 
keze van a játékban, ijedt, tájé
kozatlan, kapkodó amatőröké, a-
kik — nem tudni milyen okból 
— nagyon csúnya ügybe keve
redtek és most fogalmuk sincs 
róla, mihez kezdjenek. Fatklink 
attól félt, hogy benthagyják a 
pácban, talán megtudták, hogy 
száztíz dollárja van a bankban 
és azt akarják megszerezni. Ve
rejték csöppek gyöngyöztek Fat
klink homlokán, felkelt az ágy

elkövetkezendő változásokkal. < 
Figyelembe kell venni, hogy 

mikor e sorokat írom, a törvény 
még nincs végleges formában el
fogadva s hogy az alább követ
kező megjegyzések csupán egy 
errber szerény véleményét ké
pezik. ] 
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A TÖRVÉNY AZONNALI 
CÉLJA ÉS HATÁSA * 

Az ipartörvénynek két® célja 
van. 

Az egyik cél, hogy a munkát
lanságot csökkentse. A másik 
cél, hogy az egész gazdasági 
rendszerünket megváltoztassa és 
lehetővé tegye, hogy a jövőben a 
túlságos nagy gazdasági hullám
zásokat. boomokat és depressio-
kat elkerüljük. ^ 

Az azonnali cŐt a következő 
eszközökkel igyekszik az ipar
javaslat — .talán mire e sorok 
napvilágot látnak, ipartörvény 
lesz a jovoslatból —^ elérni. 

1. Megállapítják, hogy e-
gyes iparágakban hány mun 
kanélküli ember van és igye 
keznek a dolgozó munkások 
heti munka-idejét olyan a-
rányban korlátozni, hogy 
minél több ember kaphas
son alkalmazást. 
2. Nehogy a munkások rö
videbb munkaidejét az egyes 
iparágakban ugy próbálják 

^ á tökéletesebben felszerelt 
gyárak felhasználni, hogy 
mondjuk négy hatórás shif-
tában hetenként hat-hét na
pot dolgoztatnak s ezáltal 

.* a kevésbé szerencsés válla
latot tönkre tegyék, az ipar 
telepek munkaidejét i|| kor
látozzák. 

Ha tehát ugy találják, hogy 
például a rendesen felszerelt szén 
bányák heti harminckét órás 
üzemmel tudnák az ország Szá
mára szükséges szenet kibányász 
ni, akkor az ipar tör vény végre
hajtója gondoskodik róla, hogy 
a szénbányák üzeme négy 8 órás 
shiftára legyen egy-egy héten 
korlátozva. 

Ugyanez áll a gyáraknál is és 
a nehéz ipar például már ajánla
tot is tett a kormánynál, hogy 
egyenlőre a heti négynapos 
naponkénti nyolcórás shiftát en
gedélyezzék a gyárak számára. 

ról és felöltözött, — ami abból 
állt nála, hogy kívülről a dere
kára csatolta sárga nadrágszíját 
és nyújtózkodott. Ismét az ablak
ra nézett és azt látta, hogy a 
pók otthagyja kifeszített szálait 
és elmenekül. Közvetlen ezután 
furcsa zörejt hallott. A holdfény
ben uszó rácson egy vékony kis 
reszelő tünt fel: nem volt na
gyobb egy női körömráspolynál. 
Fatklink tudta, hogy ez a leg
jobb szerszám, ami Newark la
katos műhelyeiből kikerült. Tiz 
percig .dolgozott halk zümmö-
géssel a földszintes ablak rácsain 
a rejtélyes ráspoly. Azután clr 
hallgatott. ' á" „ f 

iparágakban céhek, ipartestületek 
szerveztessenek és ezek a céhek 
maguk készítsék el a korlátozó 
rendeleteket, amiket aztán a szö
vetségi Jiatóság végre fog haj
tani. * 

Hogy a tőke nagy akadályo
kat az ujitások útjába ne gör
dítsen, hogy a törvény ellen ne 
forduljanak a U. S. Supreme 
Courthoz, ami annak végrehaj
tását esetleg egy évvel hátrál
tatná, elsősorban arról gondos
kodtak, hogy a tőke fokozottabb 
profitot találjon az uj rendben. 

Joga lesz ezért az ipartestü
letnek megszabni, hogy milyen 
legmagasabb árat lehet egy-egy 
árucikkért számitani. Vagyis a-
mit eddig a Sherman traszt-elle-
nes törvény megtiltott, azt most 
az ipartörvény még fogja enged
ni. Hogy a zabolátlan versenyt 
meggátolják és az árakra nézve 
megegyezzenek a gyárak egy
mással. 

Ez egyenlőre súlyos teherté
tele a* uj rendnek, de ha a nép 
igazságot és igazán egészsége^ 
szociális reformokat akar köve
telni, misem állja útját, hogy az 
emelkedő profit legnagyobb ré
szét elvegye .a kongresszus „ *— 
jövedelmi adó formájában* 

Miután igy a töke nagy pro
fitjáról gondoskodtak, gondoskod
tak a munkásról is,- akinek első
sorban a szervezkedés teljes jo
gát megadják. (Ezt még e sorok 
írásakor erősen vitatja a nagy
töke s kísérletek történnek a 
szenátusban, hogy a javaslat eZt 
a részét kitörüljék, de nem 
hihető, hogy sa. igyekezet sike
rülne.) 

Miután a murikások szérvezve 
lesznek s miután az ipartestü
letekben a munkások képviselői 
is benn ülnek, a munkásoknak a 
beleszólásával és a legteljesebb 
meghallgatásával fogják azt a 
legalacsonyabb munkabért meg
szabni, amit szalad lesz fizetni 
a munkásnak. 

Nagyon természetes. hogy ezek 
az intézkedések mindennek az 
árát felemelik, hiszen ha a gyárak 
és a munkások munkaidejét kor
látozzák, mindennek az előállí
tása jóval többe fog kerülni. 

Ezzel arányban a munkások 
munkabérét is azonnal fel kell 
és fel fogják emelni. 

Minthogy azonban ismeretlen 
utakra térünk,. minthogy forra
dalmi ujjitásról van szó, min
denkinek az a szándéka, hogy 
aránylag lassan fognak .minden 
újítással haladni. 

Bár a törvény célja az, hogy 
végül a hat órás muifkanapot ve
zessék be az országban, egyenlő
re fontosabbnak fogják tartani, 
hogy a heti munkaórák számát 
korlátozzák éa sok iparágban 
megelégszenek majd azzal, ha 
négy 8 órás shiftát dolgoznak 
hetenként. - • 

Ugyanilyen lassan akarják — 
természetesen — a munkabéreket 
emelni. . 

A nehéz iparnak például az az 
ajánlata fekszik a kormány előtt, 

jogos részt kikérje. 
Természetesen az . g&onnali 

munkabér emelés, nem sokat je
lent a munkás számára, mert 
épen olyan gyorsan emelkednek 
az árak, a munkásság első és fő
kötelessége tehát, hogy éljen a 
szervezkedési lehetőséggel és 
száz százalékos szervezeteket te
remtsen a saját maga védelmére. 
Akkor aztán emberibb munka
béreket tttd kikényszeríteni ma
gának. 

A munkába álló milliók, az 
emelkedő munkabérek, az érték
telenedő dollárok következtében 
természetesen az üzleti forga
lom, a fogyasztás jóval nagyobb 
lesz és el lehet képzelni, sőt 
bátran fel is lehet tenni, hogy a 
fokozottabb fogyasztás végül 
»munkához juttat mindenkit, aki 
haladó les? dolgozni. 

AZ ÁLTALÁNOS 
ÉS TÁVOLI CÉLOK 

Mikor ipartörvény a 

tója és az "értelmisége" (?) a 
bolshevik irányzatot állandóan 
szidta és gúnyolta, a kapitaliz
mus anarchiája épen ezt az or
szágot kény szeritette rá elsőnek, 
hogy átvegye és módosításokká! 
utánozza Oroszország példáját 

És ne képzelje senki, hogy 
mert az első pillanatokban az 
ipar és kereskedelem vállalkozási 
szabadsága megmarad, azt azu
tán is korlátlan mértékben fog
ják gyakorolni az amerikai |>ol 
gárok. * ' 

A javaslatban berni **i> és- * * 
törvényben bizonyára benn ma
rad a kormánynak az a joga, 
hogy engedélyhez (license) köti 
az egyes iparvállalatok műkö
dését, ami egymagában is forra
dalmi ujjitás. 

Jelenleg azért van benn ez a 
pont a törvényben, illetve a nagy 
tőkét azzal a magyarázattal nyűg 
tatják meg ezt a pontot illetőleg* 
hogy a "piszkos konkurrencia" 

(Folytatás & 7-ik oldalonV 

j; 

Feladjuk az Üzletet 
Az egész raktár mélyen leszállított árakon 

HÁROM CSOPORTBAN 

$8.88 $10.88 $13.88 
azelőtti értékek $12.50-től $20.00-ig 

ILYEN ÉRTÉKEKET NEM KAP SOHA TÖBBÉ 

NADRAGOK 
AÍuitka és Kimenő 
Sport 
Fehér Flanel 

. * 

• é • 1K* • 
*, •, # * * • • .< • * 

$1.45—$1.95 
$1.00—$2.95 
$3.25—$3.50 

FARR'S Clothes 
H. UEBENTHAL, Egyedüli Tulajdonos 

1—3 MARKET ST. TOD HOUSE ÉPÜLET 
NYITVA SZOMBATON ESTE 9-IG 

V 
mould I have done..!!̂  ̂
' uKÜttít *it 

T E L E P H O N E ?  

< 'A 
ÍK 

MI LETT VOLNA VELEM 
TELEFON NÉLKÜL? 

•f * 
El ÓV CŐLÜMBUSI nőt, 
teljesen egyedül volt otthonában, rész
leges szélütés ért. A telefon, volt az 
•gyedüli reménye, segélye, bizton
sága. Lassan a telefonhoz vonszolta 
jmagát és felhívta'egyik szomszédját. 

A szomszéd azonnal orvost kivott-
Mrs. Edith Rankin, a leánya mondta: 
""Teljesen reménytelen lett- volna 
anyám állapota telefon nélkül. Első 
azava, miután magához tért, ez volt: 
Mi lett volna velem telefon nélkül?" 

Minden otthonban előadhatja magát 
'Olyan baleset, amikor gyors segély 
szükséges, Mikor legnagyobb a ve
szély, a telefon hoz segélyt a leg
gyorsabban. Még a legtakarékosabb 
háztartás is megengedheti azt a na
pi pár centet, amibe a telefon kerül 

mikor 

4§Üi 
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