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Folytatása
Az íróasztalomról erre valami kis tárgyat, talán egy ceruzát,
vagy ehhez hasonlót kapott fel és szórakozottan játszani kezdett vele,
Mintha nem is figyelt volna arra, amit én mondok neki. Első pillaBAtban azt hittem, hogy talán nem értette meg szavaimat és ezért
üHvarba jöttem, hirtelen azonban ismét reám vetette izzó-sugarn sze
meit és fehér elefántcsontszerü fogai között valami mosolv-féle lib
bent át.
— O'Hara Róza — ismételgette utánam csendesen. Milyen *e
néje van ennek a névnek . . . O'Hara Róza ... A név hallatára
as embernek önkéntelenül egy édesen illatozó tüzvörös rózsára kell
gondolnia.
Még néhány percig idegesen játszadozott az asztalomról felvett
ceruzával, mintha ennek szentelte volna egész figyelmét. Azután
létette az asztalra, megfordult és néhány lépéssel hátrált. Meg
zavarodottan és megbabonázva bámultam utána. Ez volt a kzedet..
A hatalmában voltam. Utólag csodálkozom csak azon, hogy az
üfj.vidőben jelentkező örömtől, fájdalomtól és bizalmatlanságtól meg
nem őrültem. Soha talán nőt nem vakítottak meg, nem törtek me£.
nfem imádtak, nem hanyagoltak el és vettek körül egyidöben annyi
rajogással, mint engemet. Sokszor szeszélyes volt és kínzott. Min
dig remegtem attól, hogy egyik najról a másikra mit rejteget szá
momra. Vájjon milyen lesz ma hozzám; komor, haragos, nyájas,
hizelgő, szenvedélyes, vagy talán a szelleességét fogja előttem csil
logtatni. Emlékezem pontosan, ebben az időben kezeim mindig hi
degek, az arcom pedig mindig forró volt . . . Ugy irt, mint egy De
mosthenes. New York egész politikai világa az ő filippikáinak í .
hatása alatt állott. A lap főszerkesztője mindig őt bizta meg a leg
nehezebb interjúkkal és ha a cikk megirásával elkésett, a kedvéér!
mindig elhalasztották a lap kinyomatását. Néha egész napra eltiin'
s amikor újra betoppant a szerkesztőségbe, kollégái tiszteletteljes
csodálattal vették körül. És ekkor a közgazdasági rovat szerkesz
tője zöld szemernyője alól felpillantott és igy szólt hozzá:
Hallja csak, Orme Péter, maga olyan bágyadt és kfdvteler.
mintha nem is ön volna az, aki nekünk olyan hireket siirgönyzött
meg, amelyek körülbelül egy millió dollárt érnek.
— Egy hete már nem aludtam, — válaszolta félválról Orme Pé
ter — a szerkesztő és az Őt körülvevő újságírókhoz és azután felén?
fordult. A szeszélyes hangulatok embere ismét a hatalmába haj
tott.
És házasságra léptünk. A szerelem ,e* a varázsköntös, c .takarta
a szemeim elől a hibáit. Hogy szerette az erős italokat? Majd le
győzöm energiámmal. Megfékezhetetlen felindultságának heves ki
töréseit — gondoltam — majd megszüntetem az én jóságos, lágy
egyéniségemmel. Hogy szórakozott és befolyásolható volt? Ezek
— usry véltem — nem mások, mint a lángész megnyilvánulásai. Oh,
én előre minden hibáját megbocsátottam neki. Egy évi házasélet
tttén keserűen tapasztaltam, hogy rám unt. Kezeí* jobban, rnin*
valaha, remegtek és semmi kétség sem volt aziránt, hogy izgatottsá
ga, befolyásolhatósága és szórakozottsága ijesztő mérveket öltötl
Némelykor, ha egyedül voltam, keserű humorral akartam elűzni a;
egész dolgot. Szerkesztőségi munkája is egyre silány.'ihb let^
Szemrehányásokat tettek neki. Ez sem használt, mig végre egy na
pon egy nagy eseményről a lapját lemarasztalta és kollégái hasábokni
irtak róla. A főszerkesztő közölte vele, hogy állásából elbocsájtja
Csak zavarosan emlékszem már arra, hogy milyen feldúlt volt az
arca, mikor kis lakásunkba belépett és közölte velem, hogy állásábó"'
elbocsátották. A szemei vérvörösek, az ajka tajtékos volt Felém
rohant, megrázott a nyakamnál fogva, éppen ugy, ahogy a kutyp
szokta megrázni az „egeret.
— Miért nem sírsz? — rikácsolta — miért nem sírsz?
A szemeibe néztem és tényleg elkezdtem keservesen sirni. Ki
szakítottam magamat a kezei közül, a szobámba menekültem, bezár
tam az ajtót és rémülten vártam addig, amig nem hallottam meg
bogy a folyosó ajtaja becsapódott és eltávozott.
— Elválni! Ez volt az egyetlen kivezető ut, hogy kínos lielvze
temből megmeneküljek. Nem, mégsem válhatok el, ez gyávaság
volna, most itt hagyni. Várnom kell mindaddig, mig isét helyreáll
az egészsége és csak azután követeihete vissza a szabadságomat. Oh,
milyen másnak, pompásnak és káprázatosnak képzeltem el én az éle
tet. Most pedig lázálomban újra terveket szőttem és vártam. Ezer.
*2 emlékezetes estén Orme Péter nem jött vissza, sőt a következő ép
a harmadik napon sem. Kétségbeesve mentem be a szerkesztőségbe
a kollégákhoz, azok sem látták és nem hallottak róla azóta. Megkér
dezték, hogy talán segíthetnének rajtam. Én kínos moslylyal kö
szöntem meg a szívességüket és azután visszatértem a lakásba. Meg
kezdődött újra a kinos várakozás. Egy héttel később hírt kaptan;
arról, hogy Orme Péter bement a redakcióba. Mintha mi sem tör
tént volna, leült a régi Íróasztalához és lázasan dolgozni kezdett.
Az újságírók egyike hozzálépett és a kezét a vállára tette. Orme
Péter felemelte a fejét és mereven rábámult. Az újságíró ijedten
hátrált. A szemeinek a sugarából kialudt a lélek, Orme Péter e!
mebeteg volt. Még aznap elszállították és én folytonosan azzal álta
tom magamat, hogy mindez csak egy rettenetes álom volt, amelybö!
nemsokára felébredek és amelyről a gazdagon megterített reggeliz ; i
asztalnál csak nevetve fogok beszélni.
Egy őrült ember ellen ugyebár nem nyújtják be a válópert'. A
nagy !ap vezetői nagyon barátságosan viselkedtek velem szemben
ég azt akarták, hogy a szerkesztőségben ismét dolgozzam. Megkér
dezték tőlem, hogy vállalnám-e továbbra is, hogy a lapnak skizzeket
és humoros történeteket írjak. Biztosítottam őket arról, hogy ebbö:
ac anyagból nagy készletem van, mert nem szabad megfeledkezniük
arról sem, hogy 21 éves vagyok és ebben a korban minden embernek
érzéke van a humor iránt, amelyet nem veszíthet el még a csapások
alatt sem olyan könnyen. így foglaltam el régi iróasztalamoat a
.szerkesztőségben. Nővéremnek, Nórának, megnyugtató leveleket ír
tam, a szerkesztőségnek pedig apró történeteket csak azért, hogy
az elmegyógyintézetben ápolt uramnak kényelmes életet biztosítsak.
Összeszorított fogakkal és könnyes szemekkel humorizáltam köteles
ségből és hogy megélhetésemet biztosítsam azzal ale erás elhatározás
sal, hogy a helyzet ura maradok és azután . . .
Amikor életem szomorú eseményeit most újra átéltem és gondo
latban ehez a ponthoz értem, nem folytathattam tovább, megzavar
tak. Nóra jött be a szobámba és szemrehányólag nézett rám, hogy
nem aludtam el.
(Folytatása következik.)
'• -;/í

'Á
*

'

1920 AUGUSZTUS 12. ,

FONTOS ÉRTESÍTÉSI
EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT!
A régi Pennsálvanfla állomá 
sai szemben levő, kitűnő hirnév
nék örvendő patika tulajdonom»
szives tudomására hozza a n.
közönségnek a következőket. A
Megváltó Gyógyszertár hétköznap
reggel 8 órától este 9 óráig, va
sárnapokon pedig d. e. 10—l-ig és
d. u. 4—7 óráig van nyitva szen
vedő honfitársaink számára. Min
den gyógyszert kívánatra házlio?
küldünk. Ha orvosi receptje va^i.
hívjon fel telefonon s mi elkiil
dünk érte, elkészítés után ped! •:
házhoz szállítjuk a pontosan tkészitett gyógyszert. Boll tele
fon Main 5540, Automatic 33*23.
Ha bárki beszélni kíván vagy
tanácsot akar a tulajdonostól, ki a
fentebb (emiitett időben mindig
található a Megváltó Gyógyszer
tárban, 15 Spring Common. Az
összes villamos és vasút! vonalak
oda vezetnek. Az Ohio Works
és Mahoning ave.-i car a patika
előtt áll meg, úgyszintén , a kö
vetkezők is: Warren, Xiles, Girard, Mosier, North ave., South
Side, Gleinvood ave. stb
Ezen gyógytár okleveles hazai
gyógyszerészek személyes fel
ügyelete mellett,* egv 'elsőrangú
óriási raktárral és. kitűnően fel
szerelt vegyi laboratoriumm.il
is bir, minek folytán a legkompli
káltabb orvosi receptet i« ponto
san és mérsékelt áron állithatja
elő. Ezért is az orvosi szaktekin
télyek elismerését érdemelte ki.
Sérvkötök, kötszerek, haskötők,
francia importált gummi óvsze
rek, pesszariumok, Nők Barátj i.
ismert gyógyszer nőknek.
Haza utazók szerezzék be orvos
ságaikat, szappanokat itt, meri
ezek az óhazában drága pénzéri
sem kaphatók. Szappan egyálta
lában nines az óhazában.
Minden bajával forduljon biz;
lommal Youngstown egyedüli ok
leveles magyar gyógyszerészéhez,
15 Spring Common. A címet jól
jegyezze meg!
Magyar orvos itt minden időben
található. Orvosért ingyen tel •
fonálunk.
*
Honfitársi tisztelettel
Pilsinger Aurél,
okleveles g v ó g vsze r é s /

Jótállást vállalunk,
hogy minden Magyarországba küldött összeget törvényes pénzben
T E L J E S Ö S S Z E G B E N
kifizetünk. Pénzét leggyorsabban, legpontosabban ét legolcsóbban
küldjük a címzettnek vagy kívánságára bármely magyarországi brak*
ban vagy takarékpénztárban kamatozás céljából elhelyezzük.
Útlevelét a lehető legrövidebb idő alatt szerezzUk meg.
Hajójegyek a legjobb vonalakra az eredeti árakon.
Felvilágosításért és tanácsért forduljon bizalommal e cimre:

fi emeth-Állami öAiikNEW YORK
I
I
Főiizlet:
U EAST 22d STREET
n
ti k na :1 lm n

Fióküzlet:
1597 SECOND AYE.
< o V.-kt S.'Ii'tl Street

Rózsák

és mindenféle
élövirágokból
állandó raktdt.

M'ipra,;

33 E. FEDERAL SÍREET

YOÜNGSTOWN. OHIO
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FESTÉKEI -- ECSETEI
*
VARNISA1 -- ÜVEGE
T
y
Y
Y

a legjobbak a városban
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Zenn Paint & Glass Co. J
8 EAST FEDERAL STREET

STAMBAUGH BLDO. £
f
v

'!*> 32-j.

-

Tiszta gyapot matrac

$13.50

Ez a matrac teljes 45 fon
tot nyom és tiszta, kézzel sze
dett gyapotból készült, sarok
gömbölyítve, csinos és tar
tós áthuzat.

magyar ügyvéd és közjegyző
202 STAMBAUGH BUILDING
Az Electric Shop felett
YOÜNGSTOWN - . . OHIO

Hasított tölgy hintaszék

$13.50

.•aiílíTT

H

.Tó magas háta és széles ülése van,
hosszú tartó oszlopok és száles karok,
egészen, mint a képen látható. Való
di hasított tölgyből készült, fumed
vagy arany finiseléssel. Egyike a leg
kényelmesebb ,és legtartósabb hinta
székeknek, mit csak valaha is ajánlot
tunk.
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Óriási megtakarítás SZŐNYEGEKEN
Linoleumon és egyéb padló-borítékon

Ezeket az értékeket nem keli külön bemutatni. Csak olvassa el
a leírást és az árakat — azok magukért beszélnek.
23 bársony szőnyeg, 27x54 inch méret, gyári mtiBtrák,
egyik beszegve. Különböző minták és színek, megérnek
$4.50-t
25 Brüsszel kárpit, 27^54 méret, alkalmas bármely szoba ajtajú
hoz, megérnek $15-t,
QQ
áruk csak
..
15 első minőségű Axminster, 36x€3 ,pagyság, virágos és más
minták, sebezek, rendes áruk $18.00, mig a készlet
$12

$3.98

75

Rongy szőnyegek fürdő vagy hálószobába, vegyes nzinek va gy
egyszerűek, 6x9 láb méret, azelőtt $20.00,
Íí 1 C QQ
most
JplD.ifO
8x10 láb méret, azelőtt $26.00,
most ..
:
9x12 láb mé^et, azelőtt $32.00,
most
Öt minta Roxbury bársony szőnyeg, 9x12 láb méret, különösen
nehéz, gyönyörű minták és színek. Azelőtt $75.00,
CA
most csak ..
..
oD^.DU
Valódi Ferndale Wiltonok gyönyörű mintákban. A legtartósabb
szőnyegek. 9x12 l á b inéret, m e g é r má- $150-t
ha aa
Speciális áron .. .. ..
ílfcSf.UU
Larchmont Wiltonok, a legjofei^ Amerikai szövések a pincon,
8.3x10.6 láb méret, megér $150-t

$22.50
$27.50

Kitűnő jégszekrény

$10.50

Jól kiszáradt kemény fából készítve.
Körülbelül 40 font jeget tart. Jó nagy
hűtő kamrája van eleség részére. Ki
vehető polcok és tiszta belső. Még sok
más jégszekrény hasonlóképpen leszál
lított árakon.
SEEGER SIPHON RENDSZEEÜ
ill; 7iííi : N
SZÁZALÉK ENGEDMÉNY

$125 00

Alex Smith Carlton Axminster, 9-12 láb méret, rendes
áruk $125, most csak
.. ..
Roxbury Axminster, 9x12 lábas méret, határozottan legjobb mi
nőség és minták. Megérnek $95-t,
'"ft
árok csak .. .. ..
JvOl.JU
§8C _ 450 YARD FUTÓSZŐNYEG
9Rc
Tiz minta közt válogathat. Tartós minőség és alkalmas bárhová
Redes $1.50-os érték és jó vétel a mai viszonyok közt ezen az áron.

Könnyű fizetési feltételek - Kamatot nem számítunk
DR. R. A. DALBEY
a magyarság által jöl ismert orvos
visszatért a katonai szolgálatból és

Ismét Átvette régi orvosi irodájá
nak. vezetését.

GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ

t

McELROY NAGY KIÁRUSÍTÁSÁN

Friedman József

BETEGSÉGEKET

16 W. Federal St.

ezt ugy éri el, ha MOST vásárol a

Igen csinos bútordarab, amely disziti nappali szobáját és ugyan
akkor teljes nagyságú ágy is. Fumed finiselésü tölgyfából, jótállott.
spanyol bői-utánzattal áthúzva, llasonlitsa össze olyanokkal, melyek
ért $75-t líéáiwak. és látni fogja értékét.

279 East Federal Street

DRUG CO.

Otthonának Bútorain

Királyhidáról jelentik: A na
pokban nyolc magyar tiszt és £>->
magyar katona érkezett orbs/
hadifogságból Királyhidúra, a hol
a katonai hadifogoly fogadóbi
zottság vette át őket.
*
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KIADÓ
bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hivja
78301-et az automatikus telefo
non.

TAKARÍTSON MEG 15-től 20%-ot

FUMED TÖLGY DUOFOLD

'* ' *

street.

Díszes Virágok
Lakodalmakra,
Keresztelésekre és
Temetkezésekre.

HAZATÉRÉS OROSZ
HADIFOGSÁGBÓL

A magyarok mniden ügybea biza
lommal forduljanak hozzá.

KIADÓ
három szobás lakás liirdőhasznáI; itta1. Tóth József, 1029 Poster

228 234 WEST FEDERAL STREET
Youngstown legnagyobb bútor üzlete

$79.50

LINOLEUM
600 y®r«i Nairn legfinomabb
gyártmányú Linóleumát ajánljuk
a három legjobb mintában kony
ha, fürdőszoba, ebédlő, hall sto.
használatra. Nair a legjobb Li
noleum a piacon. Rendes ára
$1.65 négyszög yardo:ikint, de
ezt kiárusítjuk yardonQ|J
kint ésak
PROLINO
Nemez alap zománc finiaelésíel, vízmentes padló boritó, mely
a legjobb helyettesitője a linó
leumnak. 2400 yard nyolc min
tában, amelyek rendes ára $1,
$1.15 és $1.25 kerül kiárusításra
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d>

I

