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bállal mi kérvény érkefcett be, mig az
^TALÁLMÁNYOK
at megfizetik. r A kezébe vette a kezemet és megszbri.tótta.:
előző évben csak 62,755 volt a kérvé•*—Jöjjön egy egészségesebb német városba, a neve: Milwaukee,
Az Egyesült Államok szabadalmi hi-* nyek száma, összesen 47,409 szabadal*
bevessen csak, péclig nincs igaza. Afe újságírás az egész világon 4, vatala kimutatja, hogy a juniu« 30-án J mat adtak ki az idén, mely számban
egyforma, mert a földön az emberek mindenütt emberek. Milwau- végződött hivatalos évben 81,948 Bza- benne foglaltatnak a védjegyek és be
keeban ellenben egy nyugodt, egészséges életet éjhet, nem kell
agyondolgoznia magát és még ideje marad arra is, hogy könyvet
írjon és én érdekében beszélni fogok Norberg urraí, a "Post" szer
kesztőjével. Majd meglátja, milyen kellemesen tölti ott majd él
az idejét, vasárnap majd autokir^ndulásókart teí^ijnk a Michigan-tó
partjain, ahol a táj egyszerűen felséges.
• - '
— Milwaukee! — kiáltották egyszerre Nóra és Miksai
— Nevessen csak, — ismételte Gerhard féléin — megengedem,
hogy holnap reggelig nevessen. Azután majd néni lesz a dolog öfiPHONOGRAPHS
»ek oly komikus, mert tudja meg, hogy egy tréfa sem nevetséges,
az ember tizenkét órán keresztül nevetett rajta.
Azután Nóra jött hozzám és hízelegve súgta a fülembe:
— Ró?a, drágám, gondold meg, hogy mennyival közelebb leszel
Hozzánk, ha Milwaukeebe méjry.
; ^
:
.— Ti mindnyájan megörültetek, é -r- szóltam indulatosan. — Hisz,
amit kívántok, az lehetetlenség. Az én kommban egy ilyen kis la
pocskához menjek? Ha-igy haladok, két év múlva már valami heti
családi folyóiratban fogok cikkeket irni arról, hogy mi a jó anya
kötelessége.
. '
— Norberg szerkesztő örülni fog, ha ön a laj$j&hál dolgozik, jegyezte meg Gerhard. — Az éjjeli munka helyett nappal fog dol
, -Á legjobb hangvisszaadó u Ultona,
melyet egyedül a Brunswick gramofo
gom*.
nokban használnak. Ez a hangfelve
— Éá ön, ügyebár, doktor ur, hetenkint tudósítani fog Róza ál
vő minden lemezt játszik és pedig
lapotáról bennünket. Megtanítja
arra, hogyan kell sok sört inni,
legjobban. A kéz egy fordításával a
bogy ugy elhízzon, hogy a gyerekek se ismerjenek rá.
megfelelő tti és diaphragma áll rended
— Végül mennyi honoráriumot ad, — kérdeztem kétségbeeset
kezésére. N«m kellenek más alkatré
ten. Ugy látszik, hogy amit eleinte érthetetlennek és lehetetlennek
szek.
irtottam, az most lehetségessé vált előttem. ; ; "
A Brunswick hangdoboz teljesen fi
iról készült, az akausztikai törvényeié
Gerhard beszélt Norberggel és én a követkéző héten Milwaulegpontosabb betartásával. Hangja tlst* •
; eba utaztam

REGENYCSARKOK
MOSOLYGÓ KÖNYEK
Irta : FERBER EDNA
Fordította: BARABÁS BÉLA
Folytatás •

-ír Tudod, hogy mil akár moii&anif
— Hagyd csak testvér, — suttogta Gerhard. — Ha az asszonyok
között véleményeltérés van, amelyet mint férfi nem értesz meg, akJior asszonyháboru van kitörőben. Akkor,pedig szépen osonj el és
tégy lakatot a szájadra. Tehát hallgass} ,%• A békét azonban hamrosan megkötöttük. Behozták a pecsenyét
£s kiderült, hogy dacára a megvárakoztatásnak, még mindig kitiinö
volt. Vacsora után mind a hárman a nagy lakószobába mentünk át.
Nóra zongorához ült, a két férfi pedig szivarra gyújtott, amelyet
azzal a megelégedettél isteni nyugalommal élvezett, amely a férfi
arcot ilyenkor ellepi.
Jóleső érzéssel legeltettem rajtuk a szemei\net mind a hármu
kon, akik csak az én szerencsémet és Egészségemet viselték .a szivükön.. Egj' belső hang késztetett. *' Most beszélj''. Nóra* lassan ját
saott a zongorán, nehogy az alvó gyermekeket fölébressze.
i
Az én órám is ütött, amikor bucsut kell mondanunk egymás
nak
kezdtem meg nehezen a beszélgetést.
•— Ne beszélj ilyen badarságokat — válaszolta Náfca és tovább
játszott.
* .
^
— Sohasem voltam még olyan komolj hangulatban, mint most.
Éppen elegendő okom van erre. Eleget tartózkodtam a ti kedves
körötökben. Nóra, Miksa és doktor ur, én elmegyek innen,
Nóra ijedtében hamis hangot ütött ki a zongorán, majd gyorsan
Y.
megfordult és ijedten nézett reám.
— Csak ne New Yorkba, Róza!
;
.i
Egy kis családi penzióban lakom, közel a Városház-térhez, ame
— Pedig félek, hogy oda fog az utam Vinni
válaszoltam.
lyet tüzvörös muskátlik és a középen csinos szökőkút díszítenek. A
— Miksa, — Isten áldja meg a jóságos szivéí, — felálott, hoz .) atizió csak ugy nyüzsög a német mérnököktől, technikusoktól és
aim jött
a kezét a vállamra tette:
egyetemi tanároktól. Vasárnap kalácsot" kapunk .• ribiszkeízzel és
— Nem érzed magad jól a mi körünkben, gyermekem? Jól tu r-gelihez feltűnően különös házicipőkben jelennek meg a tanár urak.
dod, hogy a mi otthonunk a te otthonod is. Nekünk .különösek szük A penzió lakói majdnem kivétel nélkül csak rövid idővel ezelőtt viségünk van rád.
icrlázhattak át Németországból az uj hazába és mint régi amerikai
— Szükségetek reám? Senkinek sincs tfriiksége réám. Énne eryediil vagyok az egész társaságban. Az első időkben egész kör
kem nem szabad a végletekig igénybe vennem a ti szivesséteket. Dol nyezetemet nagyon különösnek találtam, ugy, hogy időről-időre le
goznom kell. Nóra, elismerem, a világon a legjobb testvér, Miksa te kellett szaladnom a Wiseonsin-utcába, hogy megnézzem a Városhá
pedig a legkitűnőbb sógor, dehát hogy élhetnék én itt tovább tunya zin lobogó amerikai zászlót és meggyőződjem arról, hogy mégis csak
módra, anélkül, hogy el ne veszitseiri az önbecsülésemet.
Amerikában vagyok. Tényleg csak a német császár és egy darab
— Hiszen sokat dolgozol, Róza — qiondta siró hangon Nóra. — '"ITnter den Linden'-' hiányzik és akkor tökéletesen«Borlinben érezAzt hittem, hogy a regényirásban nagyon előrehaladsz. Biztos va
^íné magát az ember, — gondoltam.
.
^
gyok abban, hogy édes Rózám, kitűnő könyvet fogsz irni. Hiszen te
A kis penziót Knopf ur és a felesége vezetik. Gerhard dr. aján
olyan okos vagy.
lotta nekünk és egyszersmbind előkészítette előttük a jövetelemet.
A könyv az bizonytalan sorsú. Talán les* sikerem, talán nem.
— Ott egészen másképp fogja magát érezni, mint a régi new
És ha lenne is, még hónapokig kell rajta dolgoznom és azután jönne
yorki
penzióban — mondotta. —- Teljesen német, -de nagyon tiszta
a könyvek elhelyezése. Nem, az én anyagi viszonyaim nem engedik
<ís
olcsó
hely. Az? hiszem, hogy még regény-alakokat is talál ett
azt meg, hogy ilyen bizonytalan dologra építsem fel a jövőmet. A
!
munkájához.
Majd meglátja. **
könyvírás minden ujságirónakó a gyermekbetegsége. Minden irás-I
- - y/
(Folytatása köy.^.^^5
sal foglalkozó ember megkapja ezt a báhányhimlöt és it életében^
szer egy könyvet.
•
2T— Ne trífálj, — mondta Nóra felyéra hajolva, — nem tudom ezt
elviselni. ^ V
-j. .
-— Miért ne tréfáljak ? A tréfa mindig jobb, mint a sirás *és rtia
egyáltalában nincsen okom arra, hogy. a könnyeimet hiába fecsereljem. Különben a doktor ur majd megmondja, hogy milyen egészsé
ges és erős vagyok. Nemde, doktor ur?
— Na, — válaszolta Gerhard lassan és megfontoltan. — Mint
hogy kérdezett, megmondom véleményemet. Egy évnél további nem
tudna New Yorkban élni, ismét összeroppanna.
— Hát nem mondtam! — kiáltott fel Nóra.
i?"
— Üres fecsegés — vágtam indulatosan Gerhard Szemébe*
— Ne oly hevesen, — intett le Miksa. — Micsoda tiszteletlenség j
így beszélni egy olyan emberrel, aki még egy félév előtt a nyitott sir I
széléről adott vissza az életnek.
i
— Mindenesetre nagyon hálás vagyok ezért. Semmi bajom kö- j
rőtökben nincsen. Nagyon jól esett mindig különös gondoskodás'!
tok velem szemben^, de ennek is vége kell, hogy legyen.
|
pelemelkedte mülőhelyemből, oda álltam Gerhard széke elé:
i
— Ugy látszik, hogy Ön nem érti meg azt — szóltaup hozzá, —
hogy en nem élhetek ugy^a saját kényelmemre, mint a többvi asszo-1
nyok, akik kedvteléseknek élhetnek. Nekem kenár után kell néz- i
nem. És különben is ott van Orme Péter. Hát azt hiszi nÖ, hogy én j
itt tovább élhetek? Jól tudom, hogy Miksa nem szegény ember, de j
nem is gazdag. A gyermeknevelés sok pénzébe kerül és különben is
Miksa csak O'Hara Nóra eltartására kötelezte magát, nem pedig az
egész O'Hara család kitartására. Különben is vágyódom' már a
munka után. Ha dobozom, nem érzem az élet sulvát és boldog va
gyok. Újra egeszseges akarok lenni, dolgoznom kell tehát és egész
séges leszek.
—
A dármai beszéd végén az egé"rz hatást tönkretettem a
hogy
a fejemet az asztalra hajtottam és olyan keserves sírásba törtem ki,
milyen még a betegségem alatt sem ért utói.
— Most bebizonyítottad, hogy milyen egészségeit vagy, — je
- •'•••} 7' *•- •
gyezte meg Miksa, attire aevetni kezdett és ezzel megmentette-m
egész helyzetet.
>
/
Ezután Gerhard terjesztette elő tervét, amely eleinte nevetsé
gesnek és csodálatosnak tűnt fel előttem. Gerhard felállott, rám
nézett, ezután kezeit az asztalra tette. Emlékszem még arra, hogy
Í
már akkor is mennyire feltűntek azok a csodálatos kezek a széles
újhegyekkel, amelyek csak egy orvos karakterisztikus erős kezei le. hettek. Egész mások voltak, mint Orme Péter nyúlánk, ideges,
bizonytalanul mozgó asszonyos kezei tiátszottak, hogy munkás
kezek, szilárdak és megbízhatók.
*
í
¥.
— Megtiszteltetésnek tartom — törte meg Gerhard a csendet —
hogy nem zártak ki ebből a családi tanácskozásból . Az én orvosi
véleménvem és tanácsom az, hogy önnek nem szabad New Yorkba
-visszatérni.
4
— De én isme>em New Yorkot. És New York újságaihoz bejá
ratos vagyok. Hol kaphatnék másutt alkalmazást?
— Be kell fejeznie önnek a regényét, — mondta Gerhárd —; és
Címem a regi:
act New Yorkban nem tehetné.
Vonogattam a vállárnál Sokkal erősebb voltam elhatározásom
ban. mintsem hittem.
— Dehát mit is követelnek tölem^ ^kérdeztem türelmetlenül.
Sharon, Pa., State és
Youngstown, Ohio
« Gerhard tovább folytatta:
»
• f
19 JTorth Phelps St.
Dock Street tarkán
w;
Miért megy ön olyan helyre, aho! iz újságírás olyan i^egron"esoló? ^Olyan helyet kell önnek választania, ahol ideje marad még
JU irói munkálkodásra is, amelyben 1 öröme. tt?lik
amellett ^fárado-
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jegyzett nyomtatványok is. A-szaba
dalmak száma 4,056-tal múlja felül az
előző évben engedélyezett találnlányok
számát.

A le

ot

tább és természethivebb. Fémet neai
használnak a Brunswick hangdoboz
ban, ezért nem érdes a belőle jövő
hang.

FELTÉTELEK

10 százalék készpénz, *& többi havi
törlesztésre

Tegyen összehasonlítást
mielőtt Gramofont vásárol

N

Akik a muzsikát kedvelik, tudnak egy próbát — meghallgatják a, gép
fiangját. A fül hamar meggyőződik arról, hogy melyik a jobbik. A termé*
ézetés hűséget kedveli a fül a legjobban.
Mi kérjük, hogy tegyen összehasonlítást. Mi meghivjuk, hogy hallgassa
meg először a Brunswickot és aztán a többi gyártmányokat isi. ítéletét téljesen önre bizzuk. Ritkán vesztünk el vevőt az összehasonlítás alapján.
-

INTERNATIONAL BANK

Szért népszerű a Brunswick beszélőgép nemcsak itt, hanem az egész or
szágban. Minden zeneértő otthonában megtalálható, mert értéke felülmúlha
tatlan.
'•

G. V. HAMORY
YOilNGSTOWN, 0.
SHARON, PA.

Theodor

E VEGYEN beszélőgépet, mielőtt kipróbálnál, ugy mintha automobilt
vesz. Manapság a név már nem jelent mindent, mint régente, ami
kor a gramofon még újdonság volt.

A Brunswicknak számos előnye van más gépek felett, mint az Ultona
reprodukátor és a Brunswick hangdoboz, mely teljeses iából kóssül és évvel
kiküszöböli a fém okozta kellemetlen rezgéseket.

fiam

ehuman

MEGÉRKEZETT

Nagymennyiségű Betétkönyvet,
Hadikölcsön-Kötvényt, Nyugtát,
stbit hozott magával.

AAiüiiAiíli

Ha akár hazai ügyekben
Családtagok kihozatala miatt
Vagy Hazautazás tekintetében

r.'/ /•

Hiteles felvilágosítást óhajt,

trtA,

FITZGERALD & CÖ. bankcég T
85 STATE STREET, BOSTON,' MASS.
1 S-évi becsületes tapasztalatra tekinthet vissza!

Mert személyes tapasztalatok ut
ján szerzett tanácsokkal szolgálhat

Külföldi Valuták:
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TE-ril biztosithat
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10,000
20,000

T

lirát, márkát,
leit vagy
koronát

T

f
T

Ültetik.
'
^
Küldje a pénzt a rendeléssel és mi megküldjük önnek a kotraktust azonnal.
Uj könyvecskénket, amely részletesen leírja a külföldi valuta bizneszt, szívesen meg](üldjük.
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WILLIAM R. FITZGERALD $ COMPANY?
HIPPODROME ARCADE
Bell telefon: Federal 4817

T

T

J Nincs semmi kockázat, mert a biztosíték az elővéteti időszak végén mint előfizetés ltf^

-

T

T

100,000

$300-ral biztosíthat

International Bank, G. V. Hamoíy

t

40-ral biztositha^

T

*f

T

(FOREIGN EXCHANGE)

aki szívesen fog felvilágosítást
adni bárkinek, áki őt irodánk
ban meglátogatja. •
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Theodor fiam,
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MEGBÍZHATÓ CÉGGEL LÉ PJ"EN ÖSSZEKÖTTETÉSBS

Forduljon Bankjaimhoz, •, V
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AAAA

YOUNGSTOWN, OHIO
Automatikus: 7179
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