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(Folytatás.) 

— György kiszámíthatatlan,. 
— Bizd csak ránk. A fehér asztalnál, 

emelkedett hangulatban rendbe jön minden. 
Adja Isten. 

—~ Csak annyit ígérj meg, hogy mikor 
intek neked, koccintasz Györggyel. 

— Nagyon szívesen, csak.Ju 
A többit már nem hallottam, mert gaz-

•dént, aki megfeledkezett róla, hogy paran
csára várok, kiadta a rendeletet s elindultam. 

»—• Hét-ha ugy vacakkor nagyőnjSy 
van. •'* '' 

Mikor kifogtam s elláttam a lovakat égy 
kis pörköltre befordultam a vendéglőbe. A 
lei? szobából, tarka abroszom mellől beláttam 
a nagy terembe, ahol sürgő-forgó pincérek a 
bankettre teritettek. Az udvaron is szaladoz
tak, hordták a pezsgős üvegeket a jégverem
ébe. Majd felbuktak egymásban a nagy igyeke-
-zettől, jókedvük volt, madarat lehetett volna 
fogatni mindegyikkel: tudták, hogy jó borra
való üti a markukat estére. 

A cigányok is gyülekeztek az udvaron, 
atimmoltak, szimatolták a konyhából kifelé 
Jövő jó szagot. Sfeóval nagy készülődés volt a 
fogadóban, kinn is bent is. 

Alkonyodott erősen, mikor a főpincér 
#aólitotta a cigányokat. 

— Helyre morék! Jönnek már az urakt. 
A morék loholtak befef^s mikor az urak 

vonulták a nagyterembe, rái-ántották a Rá-
'kóczi indulót, de olyan gyönyörűen, hogy a 
•lovaim fejüket összedörzsölve figyelmeztették 
^egymást rá. 

Megkezdődött a vacsora, hordták a jé 
"ételeket-italokat, közbe szólt a muzsika. Már 
besötétedett, az ég kicsillagosodott. Én kiül
jem egy tuskóra a kocsiszín elé, hallgattam a 
szép nótákat és sajnálkoztam, hogy Zsófim 
vem hallhatja. Azt is tudtam, mikor mond az 
urak közül valaki pohárköszöntőt, mert a vé
gén éljeneztek s a banda tust húzott. Vártam, 
mikor szólal fel gazdám. Amint ott üldögé
llek, egyszer csak hallom, de nagyon erősen: 

— Éljen... éljen Gerdán György! — 
£s rázendítették a cigányok. 

+ Nem tudtam mire vélni, hogy alig pár 
perc múlva jött kifelé a banda, de ugy, mint
ha valamennyit félképelték volna. Az nem 
tünt fel, hogy a pincérek is ugy szaladoztak, 
mint a megbolygatott hangyák, mert hisz 
egész este olyanformán cselekedtek. De hogy 
a cigányok a kapu felé tartottak, nyomban 
^gondoltam, hogy az valami rosszat jelent. 
Utána szóltam a nagybőgősnek. 

— Hé, Sanyi, már mentek ét? 
Elzavarnak bennünket. így se jár

tunk még. Egyszer lenne egy kis kereset, ak 
kor is elviszi a Devla! 

— Mit vétettetek?-
*— Mink? Semmit! Az urak vetetek ösité 

és a banda issza meg a levétt. 
(Soha se voltam kíváncsi természetű, de 

akkor belülről lökdösött valami, hogy kérde
zősködjek.) 

— Hát a két légfinomabb ur: a Gerdád 
György, meg az Abendern Aurél. 

Loholt a banda után. melytől elmaradt, 
tőle nem tudtam meg.< többet. Nagy nyug
talanság kergetett az udvar egyik sarkából a 
másikba. A jégverem előtt két pincér állott. 
Hallom, amint az egyik mondja: 

— Becsukhatjuk a jégvermet,' ma nem 
fogy el a pezsgő. 

Odamentem hozzájuk. " * -
— Az Isten áldja meg, Béla ur, világo

sítson fel, mi történt odabenn? Mert ánnyit 
tudok, hogy a gazdám is benne van. 

— De benne ám! ő az oka, hogy fuCCS 
az egész bankett! Pedig milyen szépen be
szélt. Ott álltam a háta mögött s így közel
ről láttam mindent. Amikor bevégezte és a 
a cigányok tust húztak, a főispán felállt a 
utána az összes urak, odamentek gazdájá
hoz, hogy koccintsanak vele. A főispán háta 
mögött az Abendstern Aurél ur lépkedett. A 
főispán koccintott Gerdán úrral s azt mond
ta csendesen: 

— Koccints legjobb barátoddal is, bé
külj ki vele! Alig várja, hogy összeölelkezze
tek. — És helyet engedett Abendstern urnftk, 
aki nyújtotta poharát. 

Gerdán ur olyan lett, mint a láng. Visz-
szarántotta poharát és a pezsgőt Abendstern 
ur szeme közé loccsantotta. Nagy kavarodás 
lett, egyiket egyik szobába tuszkolták, a má
sikat másikba. Vége a bankettnek. Párbaj 
lesz. 

Ugy álltam, mintha doronggal csaptak 
volna fejbe. Mit cselekedett az én gazdám! 
Hirtelen haragjában. Meg talán már pezsgő 
is volt benne. Szegény Aurél ur. Hej, nem 
álmodja.egyik feleség se, mi készül... meg.a 
szülők se. 

Visszaültem a tuskóra, mert ugy kiment 
az erő a lábamból, mintha Ürmöstől idáig 
gyalogoltam volna. Jártattam az eszemet er
re is, arra is, de nem leltem meg az utat, 
amelyiken elébe állhatnék a közelgő vesze
delemnek. Mindegyiket féltettem, Aurélt 
csakúgy, mint Györgyöt, — hiszen a szemem 
előtt nőtt fel mind a kettő. , 

Az urak szétszélédtek. Csak négyen tÉÉt 
radtak a fogadóban: azok beszélték meg egy
mással, hol, mikor legyen a párbaj. Ha hall
gathattam volna a belső biróra, bementem 

volna, hogy kikergessem őket a karikás os
torral, ne tanakodjanak az öldöklésen. De hát 

, még két parasztlegény is az ellen fordul, aki 
szét akarja őket választani, hát még két 
olyan ur hogy engedné, hogy egy kocsis
ember tegyen igazságot köztük! Nem avat
kozhattam bele abba, ami történt, mert hiszen 
bár a békítő barátok se avatkoztak volna a 
kettőjük dolgába. Annál rosszabb pedig ninés, 
mintha az ember lelke háborog, mint tu 
enyém akkor és tehetetlen. '-•« 

Jóval éjiéi után üzent ki György ur; 
hogy foghatok. Már akkor olyan koromsötét 
volt, mintha gyászposztót szegeztek vo!na 
az égre. Nehéz borulás fedte be a csillago
kat. A hintó lámpása világított csak, gyengén. 
Még a bakon, készenlétben is jóidéig vára
koztam, pedig alig tudtam már a lovakat 
tartani, annyira mehetnékjük volt. Végre ki-

jött gazdám, felszállt. 
~ Mehetünk! 

: A lovak megindulták s amint kiértünk a 
házak közül, az ég sötétsége összeolvadt az 
egész környékével. Nagyon vigyáztam az út
ra, ámbár még nem szerencsétlenkedett mife
lénk annyi automobil, mint manapság, hanem 
azért a lovak akkor is ijedeztek. . * / 

Tul voltunk a fele uton, anélküt, hogy 
gazdám egy szót szólt volna, pedig máskor, 
kivált éjszaka, beszédes volt. Nem tudtam, 
alszik-e, vagy csak magába zárkózott? Egy
szerre csak kuvik szólalt meg az egyik or-
szágutmenti fán. A lovak riadoztak. Pedig 
azok nem tudják, mi a babona! Mégis irtóz
nak a kuvik szavától. Éppen az forgott az 
eszemben, hogy tán rájuk kéne hagyni, hadd 
fordítsák bele az árokba a hintót. Aztán ha 
kificamodik György ur keze vagy lába, ak
kor nem párbajozhatik. De hátha semmi ba
ja se történik, vagy a nyakát töri ki? Akkor 
csak az én becsületem lesz oda, anélkül, hogy 
elhárítottam volna feje felől a veszedelmét. 
Ezen megakadtam. 
C — Mihály bácsi! — szólított meg György 

tir, olyan rekedten, mintha három najr m$g 
három éjjfel danolt és ivott volna. 

— Parancs! ....... , 
— Fene sötét van. 

» 1— Sötét. Jobb lett volna reggelig mulat
ni! "Csakhogy nagyon hamar vége lett a 
bankettnek. 

— Tudja, mért? 
— Hát... kifecsegték a cigányok. Bár 

lelt volna ki tegnap a harmadnapos hide£? 

hogy más kocsis ült volna helyettem a bakrá. 
— Hibáztat, Mihály bácsi? 

" — Ahhoz nekem semmi jussom nincsen. 
Tudom, mi a regula, megtanultam a katona
ságnál. Aki feljebbvaló, az előtt nekem 

hallgass! v j k , 
— Ezt most mérg&en mondja, fcíiháiy 

bácsi... mert hibáztat. 
Hát igen! Ha el is tetszik csapni. Mi

re való volt belekötnti Aurél urba, most, mi
kor már semmi értelme sincs, aztán csak'".# 
szülők, meg asszonyok szivét szomoritják. *' 

— Igaza van, Mihály bácsi. Megbántam 
már én is, hogy elragadott aa indulat. 

— Mindig megbánta, kicsi kora óta, 
aztán mégis; • 

\-— Ilyen vagyok. És ha meg is bántam, 
most már nincs vissza. Holnapután reggel 
megverekszünk. Azaz pisztolycső elé állunk. 

Majd lefordultam a bakról. Mert még 
karddal — hagyján! Karddal nélía az urak 
csak megkarcolgatták egymás bőrét egy ki
csit, aztán kibékültek. De a golyó veszedel
mesebb. Amelyik uton az befurakodik, azjon 
könnyen kiszalad a lélek az emberből. 

. .v— Pisztolyba ménnek! 
• Elkáromkodtam magamat, megfeledkez

tem még a tiszteletrőlis. 
— Mihály bácsi... otthon senkinek éjgy 

szót se. Holnapután hajnalban indulunk visz-
sza a városba. És., akármi sors ér, Mihály 
bácsi vigyen* engem haza is. Aurélt ne féltse^ 
én a levegőbe fogok lőni. 

-— Akkor nincs semmi baj! Alkalmasini é-
I® Ugy cselekszik. És azután kibékülnek. 

«—Ki. Ugy szokás. 
Megint hallgattunk hazáig. 
Másnap nem kellett az étel ét Zsóf^ 

perelt, hogy minek ettem kispörköltet a foga
dóban, ha elrontom vele a gyomromat. Misi 
fiam ne mvolt otthon, hizott ökröket szálit-
tatott az állomástól. Este kiadta György ur a 
parancsot: 

— Négy órakor indulunk, a sárga brics-
kával. * 

Háromnegyed négykor készen völtam — 
gazdám is. Mikor felszállt, visszanézett a' ' 
kastélyra, de olyan bánatosa?!, mint aki örők^ 
re megy el. 

Alig hogy kiértünk a határból, megállít
tatta a kocsit és két levelet szedett ki a tár
cájából. "» 

— Tegye el, Mihály bácsi, de csak akkor 
adja át feleségemnek, meg apámnak, ha meg
halok. Ha csak megsebesülök, addig tartsa 
magánál, míg felgyógyulok, vagy... . 

— Nemsokára vígabban jövünk hazafelét 
— biztattam, de azért jól eltettem a a leve
leket. — Csak meg ne tessék arról feledkez
ni, hogy a levegőbe lőjjön csak lyukat, mert 
annak nem árt meg! 

— Nem feledkezem meg, Mihály bácsi. 
És... köszönöm a hozzám való hüségéfc ' 

Kezet fogott velem — és az enyém 
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ugy reszketett, mint a.kocsonya. 
A város erdejéhez hajtottam. Gyöfgy Irt 

leszállt az erdőszélen. 
— Itt várjon rám, mig jövök — Mfcjfry 

hoznak. 
És megindult befelé az ösvényen. AHg 

pár perc múlva Aurél ur kocsija állt meg 
mögöttem. Aurél ur a segédeivel érkezett. 
György úréi már várakoztak rá az^er^ei .tiipr^ 
táson. ök is eltarrtefc'va sürtis^gbén. T 

Csend "Volt.t Egy kis szél rázogatta a har
matot a levelekről. Madarak csicseregtek. 
Ibolyaszagot hozott felém a szél. Kis sár
ga virágok nyíltak a*, útszélen. Az ülésre dob
tam kalapomat, felnéztem a kék égre a Uh: 
hászkodtam: 

— Uram, Teremtőm, Te vigyázz, hógy 
azok egymásban kárt ne tehessenek f 

A szivem ugy vert, mint a kalapács, mi
alatt várakoztam. Ugy tetszett, borzasztó 
sokáig, de lehet, hogy egy negyedóra se volt. 
Az idő se egyformán halad, mikor bajtól fél 
az émbér. 

'Két lövés verte fel a csendét. Lovaim 
nagyot nyerítettek, megrántották a kocsit, 
vitték volna világgá, alig tudtam őket megfé
kezni, minden figyelmemet rájuk kellett for
dítani. Amint nagy nehezen megállottak, jött 
György ur két segédjével. ^ 

— Istennek hála, a maga lábán jört, fiit 
nem történt baja. Csak Aurél is mutatkozna 
már. 

Amint közelitettek, láto^ fiogy * két 
segéd olyan fehér, mint a meszeft Irf, gazdám 
viaszk-szinü s ábrázata olyan rettenetes, 
melyhez hasonlót még nem láttam. Reszke
tett a szájaszéle ts. Ijedtemben leugrottam a 
bakról, hogy a kocsiba segítsem.! 

— Talán mégis megsebesült? 
* A két segéd ültette fel. Hátrahanyatlott 

az ülésen és két kezébe temette arcát. ,^z; . 
egyik ur rászólt: 

— György, légy férfí^ íÉff magadhoz! ^ 
'Vártam, hogy gazdám pofoncserditi, mi

vé! nem tűrte el senkitől, hogy leckéztesse. 
De meg se moccant. A másik ur szó nélkül 
intett, hogy hajtsak. , , > 

A lovak közé vágtam, magam se tu-db 
tam, mit csinálok. Tudtam már, hogy kaj 
van, csak azt nem, hogy micsoda. A két pej 
vitte a bricskát, mint a szél. Mikor rátértek 
az országútra, gazdám megragadta karomat. 
A szó fuldokolva jött belőle. , < 

— Az állomáshoz hajtson f Nem tudok éji. 
most hazamenni! -

Megállítóttam a lovakat. Nem bírtam td- • 
vább a kétségét. • 

- (Folytatjuk) 

1 MAGYAR KÉPVISELET HALLGAT 
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A magyar képviselet előkelően 
•és hidegen tud hallgatni. 

Évek óta több esetben emelték 
%'fel a szavukat a magyar újságok, 

hogy panaszai, nagyon jogos pa
naszai vannak az amerikai ma
gyarságnak. ''.í'i-J--

|iiába. 
A magyar külképviselet, amely 

pedig- néha megtalálja nagyon 
gyorsan az összeköttetést a la
pokkal, ilyenfajta írásokat nem 
szokott olvasni. 

Elsősorban és több ízben, az 
•ország valamennyi lapja a jogos 
^felháborodás hangján kérte mél
tányosságra a képviseletet, a hi
telesítési illetékek ügyében. . ' 

Szégyen, gyalázat, hogy 'egy 
szegény, letört magyartól milyen 
^elképzelhetetlen összegéket köve
telnek. ha egy okmányt hitele
sítetnie kell és egyetlen más 
Tiemzet képviselete sem vet ilyen 
adót a saját polgáraira. 

A képviselet hallgatott és nem 
'tartotta sem azt szükségesnek, 
'hogy a megmagyarázhatatlan il
letékek ügyét megmagyarázza, 
sem azt, hogy arra egyáltalán 
'feleljen.... 

Még kevésbé, s8t legkevésbé 
-tartották szükségesnek, hogy an 
illetékeket .méltányosait meg-

'.szabják. , ' "t'W 
.Nemrég szóvá tettük, hogy a 

"magyar képviselet tehetne aján
latot a kormánynak az otthon 
lefagyott pénzek ügyében. 

Ezer meg ezer kétségbeesett 
. 4W*£r&ai magyarnak vau egy kis 

pénze az országban, de nem tud
ják ast kihozni, mialatt itt az 
éhséggel küzdenek és a welfare 
keserű kegyelerakenyeréa ten
gődnek. v 

Csak nagy ufámjárássa!. ezer
féle instanciával, százféle illeték
kel tudnak néha egy pár pengőt 
kihozatni a pénzükből, amiért 
valamikor nagyszerű dollárokat 
küldtek az Óhazának. 

Mérhetetlenül sokat segitene 
a magyar kormány a szenvedő 
amerikai magyarságon, ha bizé-
nyos kisebb összegek kihozatalát 
lehetővé tennék s ez nem jelen
tene semmiféle veszélyt, vagy 
lényegesebb veszteséget a ma
gyar államnak. 

Ha ezer-kétezer pengőnél nem 
nagyobb tételekben megenged
nék, hogy legalább az eladásra 
kerülő ingatlanok árát kihozzák, 
azzal még nem szolgáltatnának 
rá precedenst, hogy a külföldi 
kölcsönök kamatait fizessék. 

Mindenesetre lehetővé tehet
nék azoknak, akik magyar polgá
roknak maradtak, hogy mint kül
földön tartózkodó magyar polgá
rok, otthonról pénzzel láthassák 
el magukat. 

Az amerikai magyarok az ott
honi befektetéseiken tetemes 
veszteséget szenvednek, de azt 
hajlandók lennének ma elviselni 
s a:ért senkit nem lehet okolni. 

Ezeknek a veszteségeknek egy 
kis részét visszakaphatnák, ha 
azt az alacsony értékű dollá
rokéért válthatnák át, amit talán 
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csak egy rövid- ideig lesz alkal
muk megtenni. 

Ez az ötlet, ez a kérés is meg
jelent jó egynéhány újságban, de 
a képviselet erre sem tartotta 
érdemesnek felelni. 

Jól tudja mindenki, hogy ilyes
mi nem függ ai itteni képvise
lettől, de azt is tudja mindenki, 
hogy ajánlatot a kormány i|pe« 
ügyekben tőlük vár. 

Majdnem minden állam segí
tette itt élő alattvalóit, mióta 
a depressió koldusokatt csinált 
belőlünk. > 

Még Mexico kormánya is tete
mes segélyben részesiti állandó
an itt élő polgárait, nagyon sok
nak pedig lehetővé tette*, hogy 
államköltségen térjen ii^ísaa a 
hazájába. * 

A magyar kormány aem tett 
semmit azokért a leszegényedett 
öreg magyarokért, akik koldus
botra jutottak, bár nehéz lenne 
letagadni, hogy valamikor azok
nak a magyaroknak a hazakül
dött dollárjai nagy és fontos té
telei voltak á magyar államház
tartásnak. 

Érdekes, hogy a magyar kép
viselet mindig meg tudja a ma
gyarokkal a2 érintkezést találni, 

imikor valami óhá,zai politikai 
esemény iránt érdekelni kívánnak 
bennünket, vagy mikor valame
lyik politikai párt számára han
gulatot akarnak köztünk és raj
tunk keresztül Amerikában csi
nálni. 

Vannak tehát * magyar kép 
viseletnek eszközei, hogy az: 
érintkezést velünk megtalálják, 
de csak olyankor, mikor nem ar
ról van szó, Jipgy tenni kellene 
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HEJ. FOSZTÚKA . . . 
Sok mindent elvett az eiet tő

lünk. Amerikába szakadt magya
roktól és a mai nyomorúságos 
világban már arra sem esik jól 
emlékezni, amit vesztettünk. 

De hát ugy van az ember, aki
nek a testét sebek borítják, hogy 
szereti a zsibbadó, a hegedő se
beket 'babrálni, mert hát azért 
van a seb a testen, hogy fájjon. 
A sziveken is azért van. 

Bányákba, gyárakba szorult 
szegény öreg magyarok dehogy 
gondolnak most a fosztókára, a 
morványra, a mézes kukoricára, 
meg a mézes pálinkára, mikor 
a gyereknek kenyér sem jut 
elegendő, hogy a íplijőttifjkről ne 
is beszéljünk. • , 

Pedig hát, — nem 1 Iá esik 
rosszul néha a sebeket bolygatni. 

Az öreg korra nem marad 
más, csak az emlékezés és az 
emlékek hát mégis szépek, leg
alább igy messziről. ) 

Jó volt valamikor a fosztóba 
járni, jó volt valamikor a mor-
ványba vágni — Verebélyen a 
fonott kalácsot nevezik morvány-
nak — és jó volt az éjfélkor fel
tálalt mézes tengerire meg mézes 
pálinkára várni. 

Mindezek felett pedig legjobb 
volt a magasra hányt kukoricá
ban a lányokkal handzurojni. a-

valamit a bajba jutott magya
rokért, hanem olyankor, mikor 
a magyar sportclub tagjait a mi 
költségünkön kell az Olympiádra 
hozatni. 
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kik akkor még se púdert.-se pi
rosított nem használtak, mégis 
mintha szebbek lettek volna, 
mint akik ma ájkpirositott hasz
nálnak. Vagy talán csak a mi 
öregedő szemeink homályosodtak 
el, hogy a# festék alatt nem tud
juk az ifjúság üdeségét meg
látni. 

A fosztóka nem magyar talál
mány, nem magyar ünnep, isme
rik azt mindenfelé a világon. 

Amerikában ugyan a "corn-
husking" nem jelent morványt, 
vagy mézespálinkát, de a cukor
ral leöntött cake-et itt is bősé
gesen felszolgálják és sehol egy 
huskingba^n nincs hiány * pálin
kában. ' ~ ^ •• v. - * •• , •. • • ' ' V 

Nem tesz az semmit, hogy 
otthon a legények a "ritka árpát" 
citerázzák, itt meg a "Turkey in 
the straw"-t tamburázzák, csak 
ugy lehet mindakettő mellett 
mulatni. 

És ami a fő, ami a legfőbb, a 
<'corn-husking"-ban itt it ott van
nak a lányok. 

Ha ki is van az ajkuk piro
sítva, a- mai fiatalságnak az ugy 
tetszik és hát a lányok manap
ság nem a mi kedvünkért pin
gálják az arcukat hatszínűre. 

A fosztóka itt is vig, a fiatal
ság itt is megtalálja benne a 
mulatságát és az öregedő arcok 
is derűre nyílnak, ahogy a lá
nyok fel-felvisitanak, mikor a 
kukorica alatt idegen kéz nyul a 
lábukhoz. 

Nem is lenne semmi baj az 
•tígész fosztókában, nem is pana
szolnám fel még azt sem, hogy 
ki is öregedtünk, ki is szomorod
tunk a mai nyomorúságban be
lőle, ha nem olvastam volna, 
hogy véget vetnek mindörökre, 
mindenütt a fosztónak. 

Az International Harvester 
Company jelentésében olvastam, 
hogy a depressió dacára ebben 
az évben több fosztógépet ad
tak el, mint a mult évben és 
mig a társaság részvényesei bi
zonyára örülnek a jó üzletnek, 
nekem bánatot hozott ez a je
lentés. , 

M e rt én a verebélyi fosztókára, 
meg az iowai fosztókára gondol
tam, aminek ugy látom mind
örökre befellegzett és ugy éret
tem, hogy egy örömet megint el
rabolt ez az átkozott "eivilizá-
ció" az ifjúságtól. f 

Mit ér az ősz, mit if a tengeri-
Jiordás, ha nem várhatja a fiatal
ság a fosztókát, mit hagyunk 
meg az életben abból, an\i szép 
volt, ami hangulat volt, ha a gé 
pet mindennek a világon neki
vágjuk? 

A szövőjg^ál%k réges-r^en el-
rabolták a fonóházat, otthon is, 
itt is, az egész nagy világon. 

Pedig hát mit adhatunk a 
gyerekeinknek, ami felérne; égy 
fonóházzal. ~ > 

Nem is jó arra gondolni, hogy 
mennyi gyönyörűség volt abban 
valamikor, mikor még jól esett 
azokban — persze, hogy szin
tén — a lányokkal incselkedni. 

Hát van olyan finom hanwsi-
« * , "• •• 

tQtt selyme a világnak, van olyan 
szép ray on ruhája ma a lánynak, 
ami az elveszett fonóházzal fél* 
érne? 

A tengerire most ^ kormány 
bankja kölcsönt ad a farmernak, 
hogy annak az árát hivatalosan 
felverjék. Ötven centet adnak 
kölcsön minden bushel-ra, mert 
enélkül a piacon el sem tudnék 
adni ilyen áron- . 

De hát fizethet a magas kor
mány a tengeriért olyan drága 
árat, ami fejérne a fosztókával ? 

És mikor ez a rongy világ a 
fonót is, a fosztókát is masiné
riákkal ütötte ki a fiatalság éle
téből, akkor még csodálkozunk 
rajta, hogy az ifjúság maga is 
rabja lett , a masinának, hogy 
automobilon rohan a vesztébe. 

Hát az iowai farmerek meg 
lehetnek elégedve most a kor
mánnyal, az International Har
vester is dicsekedhetik az üzlet
tel, de én valahogy ugy érzem, 
hogy örökbucsut vettünk a fosz-
tótól, a mézes pálinkától, meg 
a morványtól és szeretnék hir
telen egy tengeri-fosztő masiná
ba belerúgni, ugy a magam, 
mint a gépekre feszitett fiatalság 
nevében. 

CHEST COLD$ 
Rub on Musterole. Used ; 
by millions for 2$ years. 
NOT just a salve, but a 1 

"counter-irritant*" All 1 

dniggÍ8ts.Three strengths. 
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