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Fourth of July a dzsungelban 
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nyarat töltöttem . temben nem láttam. 
«bben az országban és őszintén j Mert igaz, hogy nagy volt az 

* % 

" .-megvallva, a Foürth of July-hoz 
"u;nem túlságosan értettem, 

•h4vi Bejártam már akkor a félor-
*• szágot s Colonel Holdén, az ak-

; tlcori hobók közszeretetben álló 
Tidoyenja sokat beszélt nekjm 

' csillagos estéken az ország tör-
fcénetéről, de az ő programjában 
A Fourth of Julyjiem volt benn. 

^ A civil háború volt a speciali
tása s én bizony sokkal többet 

tudtam akkor Lee-ről, mint 
f Washingtonról, * haza állítóla

gos atyjáról. ' , 
A középnyugaton csavarogtunk 

|és voltaképen Wheelingen át 
. Pittsburghba készültünk, de a 
Vonatunk nem ment tovább az 

•Ohíoban levő Athensnál. 
& Később Athenst jó egynéhány
szor megjártam, mert a kör
nyéken a magyar bányászok közt 

: J ~ |>edlerkedtem, de akkoriban ilyes-
1 ~ tnire nem gondoltam. Hanem 

r
:^Athens az tetszett nekünk bor
zasztóan, mert tele volt a. város 
Ni*— szép lányokkal. 
>•: Valami felső leányiskola van 
jkbban a városban és ugy lát

szik, hogy nyári tanfolyamot is 
: tarthattak. Mikor egy nyári reg
iül a vasút mentén fekvő viz

slánktól bementünk reggeli után 
' fc városba, örömmel láttuk, hogy 
fehérbe öltözött; csinos leányok

kal voltak az uccák megtelve. 
(Abban az időben nagy divat 
volt a fehér mosó ruha a nők-
fiek ebben az országban.) 

^ Fiatalok voltunk, Two-Bits 
timborám sem veit idősebb 21-22 

/^vésnél, én a huszadik évem ta-
postam, ne essék hát senkinek 
zokon, hogy a szép fiatal leányok 
jérdekeltek bennünket. 

Athens szép kis város, alapo
san be van fásitva és mert a 

:f>ányavidék elég messze van hoz
zá, olyan kedves, csendes, álmos 

ítészek volt, amilyen csak az 
jajnérikai farmer-város volt >a 
század elején, de amilyent ennek 

kornak a gyermekei már nem 
Jlognak ismerni. 

Voltunk vagy öten a dzsun
gelban s nem láttuk semmi okát, 
hogy miért siessünk be Pitts
burghba. , -

% Nagy városban akkoriban min
idig megtörténhetett az a sze
rencsétlenség az emberrel, hogy 
Valami vendéglőben vagy sza
lonban munkát kapott egy pár 
liapra és sokkal kellemesebb volt 
nappal az athensi parkban, este 

r |i dzsungelban hasalni, mint tá
nyért mosogatni valami olcsó 
lunch room-ban. 

> Igaz, hogy a Colonel morgott, 
amiért az időtt ott "semmivel" 
költöttük, t. i. az a megye és az 
% város akkor már száraz volt, 
<le valamelyik cimbora italt szer-
tett a számára és a Colonel egy 
jflrága, jó ember volt, aki ugy 
fzeretett bennünket, mintha a 
fiai lettünk volna mindannyian, 
pálinka nélkül sem hagyott volna 

%át el bennünket. 
Hallottuk, hogy másnap nagy 

ünnep lesz az egyik vidéki vá
mosban, hogy az egész környék 
Glouster-ba megy, ahol együtt 

Jánneplik a Fourth of July-t az 
gégész megyével. 
í:i Lassan megértettem, hogy mi 
|#z a "fordzsuláj" és a Colonel 
fnegigérte, hogy az ünnepet a 
dzsungelban is megtartjuk. De 

. j>erszemi is Glouster-ban. 
Csak tizenöt-husz mértföld 

felouster Athenshez s egy üres 
|zénvonaton az utat mindannyian 
|zerencsésen megtettük. 
J Soha szebb ünnepnapot az éle-

"fi* • 

öröm és leírhatatlan az ünnep 
New Yorkban, mikor a fegyver
szünetet kihirdették a világnak 
s igaz, hogy láttam egy-két virág
fiestát CgJiforniában és Texas
ban, de sem ezek, sem a nyugati 
julius negyediki rodeok olyan 
szépek nem voltak. 

Áz okit könnyen megértheti 
mindenki. 

Mikor New York részegre ká
bult milliói boldog örömujjon
gással ünnepelték a fegyverszü 
netet, nekünk Trianon eljövendő 
bánata sajgott a szivünkben. 

Mikor a vad-nyugat rodeoit 
megnéztem, akkor még másfajta, 
egyéni seb volt a lelkemen, ami 
nem távozott el azóta és ami 
valószínűleg halálomig hűséges 
barátom fog maradni. 
^ A virág-fiestákon már legin
kább a fejemen tartottam a szal
ma kalapot, hogy a nap ne égesse 
a fejem, ami aiár. akkoriban —* 
kopasz volt. > i 

De mikor Glousterban az 1908-
as Fourth of July a maga száz 
fokos melegségét ráhozta a vá
rosra, csak boldog, mosolygó, ne
vető arcokat láttam az uccákon. 

Óriási tömeg jött a kis vá
rosba* ~ J 

Modócöt, Hollistert, Twenty -
eightet, Congot nem ismertem 
meg csak öt hat évvel később, 
mikar a vidéken jó nagy zsoltá
rokat tntg Lelki Mannákat ci
peltem a táskában, de azok a kis 
bányavárosok mind kiürültek az
napra. 

Nem volt épen jó világ, de 
nyomorúság sem volt az ország
ban és a szegénységet nem érez
ték és nem panaszolták fel ak
koriban, mert kisebbek voltak az 
igények. v , , ,(, 

És az isr egyik oka volt, hogy 
boldog voltam Glousterban. 

A tehervonatokon nem utaz
tam valami elegánsan és bizony 
hobó voltam, ha bementem egy 
nagyobb városba. 

De a bányászok nagy része 
akkoriban még ünnepre is dzsek-
nadrágot vett fel, a farmerek sem 
szokták meg a nyolcvan dolláros 
ruhát, meg a selyeminget, ami
ről, hej, ma már mindenki le
mondott és én nem éreztem, 
hogy a tömegbe vegyült nép 
jobban van öltözve nálamnál: 

Két banda szólt a városban 
és mivel elég korán érkeztünk, 
oda furakodtunk az emelvény fe
lé, ahol — tudtuk — az ünnep 
programja szokott lefolyni. 

Tizenegy óra felé megérkezett 
a "march", amely vagy tizenöt 
gyönyörű "float"-ból és a bugy-k 
végtelen sorozatából állt s a gya
logosok c«ka bugy-kat követ* 
ték. 

Hát én azelőtt felvirágozott 
float-okat nem láttam. 

Odáig a Rákóczi budapesti 
temetése volt az egyetlen lát
ványossági emlékem, de az egy 
komor dolog volt. * 

Itt ellenben szép, diszes, virá
gos float-ok voltak, amelyek 
mind mást-mást ábrázoltak, de 
egyik szebtf volt a másiknál. 
(Hát nem tagadom, a pasadenai 
rózsa-float sokkal szebb, de újra 
csak hivatkozom a huszonöt év
vel ezelőtt elszaladt —busz 
évemre.) „ 

Mikor mindenki megérkezett 
a helyére, mikor a march-nak a 
vége is bejött az ünnepély helyé
re, diszlövéseket adtak le az 
ócska ágyukból és száz meg száz 
ember lövöldözött, ki seréttel, 
revolverből, tűzijátékból és a 

I I  a  g  y a r a  r  a z  á g b a  
HAMMfltéON AT 

Ék 

Ingért calkkftlítd késstUékltel ollátott 
hajótak ká&jrolmea utaaást blatosltanak 

as ér bármely ssakábaa 
NftW YORKBÓL. BUDAPESTIG #1££ 
ta VISSZA S-4K oaXTÁLVoN flOO 
Baadiawm hatt járatok. 

rota vaaatir 

MIEttCM 
igraftkvaft* 

LINE 

bányákban lopott dinamitból ké
szült bombákból. 

Mindez nagyon tetszett nekem 
abban az időben és mikor a ve
rejtékben fürdő szónokok elkezd
tek beszélni, már én is annyira 
lelkesedtem, hogy akár háborúba 
mentem volna, ha hirtelen ve
szély fenyegette volna a Fourth 
of July-t. 

Nem kell mondanom, íiogy a 
szpicsekből bizony nagyon ke
veset értettem és jobban érdekelt 
a rezes banda, a lövöldözés, meg 
azok a frissítők, amiket a ^ 
meg közt árultak. 

Ugy éreztem magam, mintha 
a pásztói országos vásár össze
vegyült volna a szentkuti bú
csúval. 

A szentkuti búcsúnak í i. az 
volt a hibája, hogy nagyon ko
moly volt és csak a templom 
körüli tisztástól jó messze fekvő 
sűrűkben szoktunk viháncolni, 
mikor a fiatalok esténként az áj-
tatosságok elől és az öregek 
mellől megszöktek,-

A pásztói országös vásárnak 
viszont az volt a hibája, hogy 
ott mindenki sietett. 

Hát a glousteri fordzsulájon 
ennek nyomát sem találtuk. 

Jókedvű emberek nevetgélve 
tolongtak az uccákon s a gyer
mekekkel versenyeztek, hogy ki 
pukkant el több tüzes békát az 
ünnep díszére. 

Természetes, hogy "cinch" volt 
aznap élelmet szerezni g hogy 
Two-Bits erősen üzembe vette a 
kockákat és tekintélyes mennyi
ségű daj mokkái megrakodva tért 
meg délután a dzsungelba. 

Ahol a Colonel négy órára 
tűzte ki a programot. 

Lehettünk vagy harmincan a 
város szélén fekvő dzsungelban, 
mikor a Colonel megnyitotta az 
ünnepélyt, de a közönségnek leg
feljebb a fele volt hobó, a többi 
suhanc volt, akiket mi, fiatalab
bak hivtunk ki magunkkal. 

Hát nem valami sikerült ünnep 
volt. 

Pénzünk volt elegendő, tűzi* 
játékot, égő békát szereztünk s 
négy órára már "hangulat" is 
volt az öreg cimborák agyában, 
mert hát volt a szárazság dacára 
elég ital a városban. 

Az emelvényül szolgálló láda 
is fel volt kellőképen színes papír 
ral díszítve és mikor a Colonel 
elkezdett beszélni, — mert ter
mészetesen ő volt a szónok — 
nem volt hiány a tapsból és a 
hurrah-ból. 

De zene nélkül és kellő számú 
közönség nélkül valahogy suta az 
ilyen ünnepség. 

A Colonel egy kicsit el volt 
már ázva s egy félórán belül 
nem tudta befejezni a beszédét. 

Elmondta a Fourth of July je
lentőségét (a Colonelt jobban 
megértettem, mint a város szó
nokait) és felhívta a figyelmün
ket, hogy mi mindent köszönhe
tünk a szabad hazának. Hogy 
mennyi áldását élvezzük a de
mokráciának és hogy milyen bor
zasztó dolog lenner ha Anglia 
jármát nyögné az országunk. 

A hallgatóság tapsolta a Co
lonelt, én pedig akkor voltam 
először boldogtalan a dzsungel
ban. 

Mert miközben a Colonef Ikk 
szélt, én azon ]gondolkoztam, 
hogy voltaképen mit jelent az 
egész Fourth of July, az egész 
demokrácia, az egész független
ség és az egész szabadság a 
sokszor rongyos és éhes hobónak. 

Én méltányoltam mindazt, a-
mit a Colonel tulajdonított a 
szabadságnak, de ugy éreznem 
magam, hogy julius negyediké
nek az örökségéből a hobók ön-
tnágükflt kízártákr „ 

Nem tudóin, azért történt-e 
á dbiog, mert Athensban sze
rettem volná a szép fiatal lányok 
előtt réndesebb fuhában sétálni, 
vagy ázert, mert akkoriban vagy 
nyolc-tiz napot arattunk és na
gyon beképzeltem magamnak, 
hogy rendes ember lesz belőlem, 
vagy hát taláH igazin Azért, men 

megéreztem, hogy 0 hobónak a 
számára semmiféle ünnepnap 
nem tud virradni, de a Colonei 
beszéde után nagyon szomorú 
gyerek lett belőlem. 

Ugy éreztem, amikör az ez
redes a szabad haza áldásait 
sorolta, hogy "outsider" lettem 
megint s hogy a* maradok mind
végig. 

Mert hiszen mikor az acélsí
nek országútjára ráléptem, kí
vül helyeztem magam a rendes 
emberek polgári társadalmán és 
a saját akaratomból lettem out-
sider. 

Igaz, hogy ahobók közt, a 
dzsungelekben Cimborákra, baj
társakra, testvérekre találtam, de 
a városok uccáin egyedül kellett 
a fal mellett surrannom, mert a 
rendes emberek nem tetvesen 
mentek el mellettem. 

Mindezt ott éreztem meg a 
dzsungelben tartott Fourth of 
July-on, ami tehát az én részem
re nagy flop volt és attól kezdve 
gondolkoztam rajta, hogy véget 
szakitok a csavargó életnek. 

Persze, a szakitás nem könnyű. 
A munkátlan, szabad, függet

len élet hónapokig ott tartott 
még magánál, de mikor egy fél
évvel később Two-Bits a ho-
bóságot is, engem is dezertált, 
mikor a kenyeres pajtásom az 
őszi szél tőlem elfújta, én is 
erélyes lépésekkel távoztam a 
dzsungeltól. , t-

Azóta sokszor," itagyon sok
szor vágyódtam vissza az ország
út szélére, ahol nincs kötelezett
ség, nincsen házbér és ahol a 
papirszámlák, meg az Oliver 
írógép nem tudják az embert 
üldözni. 

De mikor á liideg őszi szél 
végigszánt az országon, mikor a 
fagyos, ónos téli eső leesik a 
városra, akkor mindig eszembe 
jut, hogy Glousteren milyen na
gyon boldog voltam egész dél
utánig, amig rá nem jöttem, 
íiogy a hobó számára semmit 
nem ér a Fourth of July, meg 
a szabadság. 

És hogy milyen "blue", mi
lyen boldogtalan voltam aznap 
este >*• '. dzsungelban. , j 

BIZTONSÁGBAN A KIS EMBER PÉNZE 
Borzasztó nagy árat fizettünk 

mindenért, amit az uj deal adott 
áz országnak, de talán megérte., 

Kimondhatatlan sokat szenve
dett és nyomórgott az ország 
munkássága, de a depressio el
hozta az ipartörvényt a számára. 
És ez uj korszakot nyit ebben 
az országban. 

Megalázó volt a welfare ke
nyér, de a nyomában a szegény 
emberek az aggkori nyugdijat 
egész biztosan megkapják. 

Árvereztek a farmokon, de 
végre olyan törvényt hoztak, 
amely a jövőben a földműves 
véres verejtékének minden gyü
mölcsét biztosítja a számára. 

Ezermilliók vesztek el a be
zárt bankokban, de ezentúl a 
kisember pénzére a szövetség 
fog ügyelni és biztos lehet min
denki, hogy az a bankban nem 
vész el. 

Január elsejétől kezdve a szö
vetség biztosítja a 2,500 dollár
nál nem magasabb betéteket, ha 
azt olyan bankban tartják, amely 
tagja a Federal Reserve System-
nek. 

Egy fél évvel később a be
tétek összegét ötezer dollárig 
biztosítja az ország, olyan jó 
lesz tehát és olyan biztos lesz 
a szegény ember betéte, amilyen 
biztos lesz a hazája. 

Csak akkor vesztheti el va
laki a bankban levő pénzét, ha 
az egész országunkat elvesztjük. 

A nagyobb betéteket nem száz 
százalékban garantálja a szövet

ség, de a nagyobb összegek na
gyobb részét szintén garantálják. 

Egyenlőre bonban az nem 
is bir olyan végtelen nagy fon
tossággal. 

Végre akiftek tizezef dollár
nál több készpénze van a bank
ban, az valahogy elbir egy kis 
veszteséget, ha vesztenie kell és 
az már ért ahoz is, hogy a pén
zét ne mindet tartsa' a bankban. 
Az már vehet a pénz egy részéért 
kormánybondot, amely a pénzét 
szintén száz százalékosan biz
tosítja. 
. Valahogy ugy vagyunk i 

pénzzel, mint a réjgi magyar 
közmondás' a hivatallal. Azt 
mondják, hogy akinek az Isten 
hivatalt ad, annak észt is ad 
hozzá. Hát akinek tízezrekben 
van a vagyona, az csak ritkán 
tartja a készpénzt a bankban. 

saasB9B9Bnasew 
biztosítási alapba kell majd 
csekélységet a bankoknak 
den betét után befizetni. 

De bátran lemondhat minden* 
ki a kamat egy kis töredékért 
ha ennek fejében a tőke telyi 
biztosítva lesz a számára. 

Újévtől kezdve tehát csak arm 
kell minden kis betét tulajdono* 
sának vigyázni, hogy olyan bank
ba helyezze a pénzét, amely tagja? 
a Federal Systemnek. 

Millió és millió polgártársunk 
siratja, hogy ezt a törvényt lé
gen nem csinálták meg és hogf 
az utolsó pár év veszteségei el
len nem voltunk biztosítva, de> 
jobb későn mint soha és csak 
elismeréssel fogadhatjuk ezt wct-
ujjitást a kormánytól és a kon
gresszustól. 

in 

ELÍTÉLT ASSZONYRABLÓ 

A pécsi törvényszék hárofl* 
odavalósi henteslegényt: Nádasdi 

A legfontosabb a számunkra Ferenc, Kovács Ferenc és Szacy 
az, hogy a szegény emberek, az 
úgynevezett kisemberek pénzét 
biztosítja és garantálja újévtől 
lcdzdve kétezerötszáz dollárig, 
a jövő év julius elsejétől kezdve 
ötezer dollárig a kormányunk. 

Azontúl tehát csak arra~ kell 
ügyelnünk, hogy. a pénzünk o-
lyan bankban legyen, amely tag
ja a Federal Reserve Systemnek. 
Aki még erre sem vigyázz, aki 
még ezt sem hajlandó megtenni, 
az magára vethet, ha esetleges 
bankbukás a pénzét elvinné. 

Megtörténhetik, sőt valószínű, 
hogy a pénzünkre kapott kamat 
valamivel kisebb lesz, hiszen a 

Károlyt három-három évi, illet6* 
leg négy évi fegyházra ítélte* 
mert részeg fővel elrabolták Hotv 
váth Jánosné negyven éves asz-
szonyt és mindhárman erőszakot 
kövattsk el rajta. . 

HASBASZURTA VEJÉT 

Kovács Elemér pápai (Veaa* 
prém m.) faszobrászt, aki rossa 
viszonyban élt felesége család
jával, egy konyhakéssel hasban 
szúrta hetvenéves apósa. Aa 
apóst: Szalay Jánost letart&É* 
tatták. Kovács meghalt. 

»  <  ' f  «  »  * '  1  • ' 1  i - *  • »  •  > 1  - v j  ' •  j  j • *  •  «  

A 
a test szűrő és tisztító telepe, tehát a test legfontosabb része, ha a* nincs 
rendben, nem lehat egészséges, ha rendben tartja UROSOL-al, ne migtn le
het beteg. — A vesebaj jelenségei: Gyenge látóképesség, ingerlékenység, 
rövid lélegzés, változé étvágy, álmatlanság, idegesség, kevés és forró viae-1 

lés, éles fájás az ágyékban vagy derékban, duzzadt alsó szemek, gyakori fő
fájás, dagadt láb s heves szívdobogás. Mindezen bajok onnan származnak, 
hogy a testben, a vérben s a csontok közt sok hugysav rakódik le s ar nam 
tué altávoaoi a taatből, innen támad minden fájdalom a csontok között a a 

köszvényes, csúzos fájdalom. Aa  ̂ * 

v* 
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GÓLYA AZ ERDŐBEftf 

Cserinkó Istvánné szombathe
lyi asszonyt a kámoni erdőben 
szülési fájdalmak lepték meg. A 
szerencsétlen asszony teljesen 
magára hagyatva szülte meg 
gyermekét. Csodálatos az anyai 
ragaszkodás ereje, mert Cserin-
kóné másnap kötényében a mez
telen csecsemővel saját lábán ha
za vánszorgott. Anya és gyer
meke életben maradnak. 

áv («4 .<• 

HAMIS PÉNZZEL 5 
FIZETTE AZ ADÓ? 

Szabó Kálmán földest {Hajdú 
megye) gazdát másrél évi Jbörtön 
re ítélte a debreceni biróság, 
mert hamis száz pengősöket ké
szített és hozott forgalomba. 
Szabó azzal védekezett, hogy 
nyomasztó adó tartozása kész
tette a hamisításra. > 

LEGOLCSÓBBAN 
Férfi és .Gyermek Nadrágok, 

Cipők, Sapkák, Kalapot > 
Alsónemüek 

Nyaralási, utazási, táborozási fel-
aasnslássk a régi árakon méfl 

mindig bsszerezhotők a 
M. & E. Army Store-ban 

203 EAST FEDERAL 8TRE*£ 
Youngstown, Ohio 

SCHWARTZ ADOLF, U. V. 
Magyarul Is besztlUnk. 

ERRE VART 
MOST ITT VAN 

"Forest City 
Waldorf Laf er | Sör 
: .  
* 1 *, • " >V 

UNITED BREWERS 
Fifth ás Commoros sarak ~ 

-Tolofoo: 77111 
Hátho* ariUlltuak 

kizavarja mind a rossz savakat a testből, kitisztítja a szervezetet, miáltal uj . V 
arőt ad a szenvedőnek. Elgyengült férfiaknak uj férfierőt ad, nőknek, akik 

rendetlen havi tisztulásban szenvednek, megbecsülhetetlen. 

EGY DOBOZ 1 DOLLAR. HAT DOBOZ 5 DOLLÁR. ; ' 
KÉOI ÉS SÚLYOS ESTEKNÉL 6 DOBOZ EGY TELJES KURA 

GRE1NER í V : 
Szentháromság 
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8902 BUCKEYE ROAD ' / CLEVELAND. OHIO 

RENDELÉSNÉL VÁQJA KI EZT A SZELVÉNYT 
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SZENTHÁROMSÁG 
PŐGYÓGYSZERTÁR 

8902 Buckeye Roa4 . 
Cleveland, Ofaip 
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.Mellékelek dollárt, amelynek ellenében 
kérem, sziveskedjenak részemre........ dbboa Uroaol 
küldeni. , ^ v 
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