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REGENYCSARNOK
MOSOLYGO KÖNYEK
Irta: FERBER EDNA
Fordította: BARABÁS BÉLA

v ; Csak később tudtam meg, hogy a nevezett "Frici" csak nemré
gen jött Amerikába és szülővárosában «gy kenderlialu Innának ud^ arolt ,aká miatt nagyon szomorkodott.
A terem és a vendégek megfigyelésé azután elterelték a gondo
lataimat a hosszú asztaltól. Egy szőnyeg sem takarta a padlót, de
ennek dacára minden nagyon tiszta volt. Kopár és idegenszerű és
mégis összbenyomásként kényelmes és barátságos környezetben ta
láltam magamat. A penzió férfivendégei sört ittak, a "Staatszeitung "-ot és a << Germaniá"-t, valamint a külföldi lapokat olvasták,
amelyekről soha életemben nem hallottam. Kissé kényelmetlen do
lognak is találtam az Egyesült Államokban ezt a német világot, de

tJÍOLSÓ REGISZTRÁLÁS
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATOÍÍ

— Nekem mindegy. Inkább legyek kövét és egyészségés, tínnt
sovány és beteg.
Lehetetlenség volt, hogy ne hizzam meg akkor, atíiikor egy olyan lapnál dolgoztam, amelynél ötször egy héten már délelőtt el
végeztem szerkesztőségi munkámat és pontosan jártam haza ebédre.
Különben is minden ember jól táplált volt ebben a kedélyes város
ban, ahol délben mindenki becsukta az irodáját, vagy üzletét azért,
hogy rendesen elfogyaszthassa a napi megszokott ebédejét, amely
nek elmaradhatatlan tartozéka volt a sör, utána pedig egy kis szi
eszta díványon. A jámbor polgárember itt olvasta el a megszokott
újságját, amelyet félálomban azután mint arcvédőt teritett le a
fejére a kellemetlen legyek ellen.
A kedélyes kis város utcáin, üíleteiben, színházaiban, sőt még
n villamosvasutakon is mindenütt németül beszéltek. Úgyannyira,
hogy ez pár nap múlva már senkinek sem tiint fel. Egy napon egy
kis német péküzlet ajtaja felett egy falragaszra lettem figyelmessé.
A péküzlet kirakatában Ínycsiklandozó kiflik és kávékalácsok mo
solyogtak az emberre, bent, az üzletben pedig egy csomó kenderhaju
német gyerek játszadozott. A falragaszon ez állott: "Itt angolul is
beszélnek". *
Hunyorgattam a szemeimet, aztán becsuktam és- felnyitottam,
amikor a nagy német betiik ugyanazt a felírást adták: "Itt angolul
1
is beszélnek''.
'
Visszamentem a szerkesztőségbe és közöltem Norberg szerkesz
tővel a felfedezésemet, amelyet ő közömbösen fogadott. Nem sokat
törődtem a közönyével, mert tudtam, hogv a leghidegvériibb ember

viszont azt remélten*, hogy itt német tudásomat alaposan öregbiteni
fogam.
Nórának és Miksának sürün irtam levelet, amelyekben leirtam
m í'gész uj környezetemet, megemlékeztem az " özönvizelőtti ala
koktól" kezdve egészen a szobaleányomig, Mináig, aki a szobámat
tartotta rendben, az étkezéseknél szolgált fel, de főfoglalkozása az
volt, hogy állandóan a ruháimat csodálta és dicsérte. Mina tulaj
donképen nem is annyira cselédszámba ment, mint inkább házvezetőnő volt azon rokonság révén, amely Knopfnéhoz fűzte. Mina ál-[
ból, különösen akkor, ha az ételek felsorolását a ruháimat dicsérő j
szavakkal fűszerezte, ilyenformán:
T
— Roastbeef és disznóoldalas van savanyu káposztával és fiatal
csirkesült. Oh, milyen szép Orme őnagysága! Pompás, elragadó! E- T
eket a megjegyzéseket égre szegzett szemekkel és emelt karokkal
kísérte.
T
— Mi az, elragadó? — kérdeztem zavartan. — A csibék?
7
.— Nem, a blúza! Egyedül készítette?
Lassanként megszoktam azonban még az "özönvizelőtti alakok"
viselkedését is. Eleinte idegessé tett, ha a folyosón találkoztam ve
lük, mert minden alkalommal megálltak, összecsapták a bokájukat
és igy kiáltottak felém: "Jó estét kisasszony!" Köszöntésüket teljes
leereszkedéssel fogatam és hanyagul viszonosztam. Amikor Gerhardnak elmondottam impressziómat, nevetett kissé, vállta vont és
ezt mondta: "Azért viselkednek magával szemben igy, mert nagyon
fiatal leánynak tartják még. Németországban ugyanis az asszonyok
simán, hátrafésült hajat viselnek, vagy azt kontyba tűzik fel. csodá
san szép gallérról és bluzfodrokról, mint aminőket maga visel, ők
nem tudnak. Hogy is hivják ezeket a fodrokat? — jabots ugy-e?
Gerhard viselkedésével különben nem voltam megelégedve. Milwaujkeebe való megérkezésein után 14 napig nem láttam őt, daeára T
annak, hogy kétszer Is kérdezett telefonon, hogy miben lehet a szol if
gálatomra?
•
— Igen, — válaszoltam legutóbbi telefonbeszélgetésünk alkal !
mával. — Nagyon segítene rajtam, ha csak egyszer is láthatnám.
Ebben a tiszta német városban maga az, aki legjobban emlékeztet
Nórára, daeára annak, hogy semmiféle ir vonást nem fedeztem fel
íf
magában.
Erre Gerhard eljött. Mivel az ido hirtelen hűvösre fordúlt, egy
szőrmével bélelt és szőrmegalérral ellátott kabátot viselt. Csodála •
tosan csinosnak, szőkének és egészségesnek találtam és a kézszorí
tása is olyan határozott és megnyugtató volt, mint azelőtt.
— Nincsen fogalma arról, hogy milyen örömet okozott nekem
SitÉRl, hogy eljött — mondottam. Ha ezt sejtette volna, bizonyára
már rég eljött volna. Tekintettel arra, hogy itt tartózkodásam alatt
személyemért felelősséget vállalt, tulajdonképpen udvariatlanságot
követett el azzal, hogy eddig nem keresett fel.
— Nem tudtam, hogy ön, mint férjes asszony igényt tart láto
gatásomra, — folytatta Gerhard az ő csendes modorában. Az ilyen
városban, mint Milwaukee, meg kell tartani á külszint és nem sze
retném, ha magáról bármily vonatkozásban beszélnének.
— Férjes asszony.... felnevettem, majd valami kísérteties han
gulat vett rajtam erőt. Én nem vagyok férjnél, avagy talán erősen
gúnyolódni akar velem. Azért mert a nevem előtt az "asszony" cím
zést használom, még nem ok arra, hogy ne azzal beszéljek és ne an
nak legyek társaságában, akinek akarok.
Gerhard erre két hosszú léppéssel székem felé közeledett és meg
ragadta kezeimet. Bambán bámultam Gerhardra akinek az arcát
sötét pír fedte és villogó szemei csodálatosan kéknek tűntek fel.
Szoro'san tartotta kezeimet kezében, de a hangja mégis nyugodtan T
és megfontoltan csengett:
— Maga férjes asszony, — mondta — ne felejtse azt el soha,
maga kötve van, szorosan kötve. A férfiak részére nem létezik. Ma
ga férjnél van éppen ugy, mintha az a szerencsétlen ember nem
lenne az őrültek házában és magáért dolgozna.
— Mit gondol, — kiáltottam fel és megbotránkozva húztam ki
kezeimet Gerhard kezeiből. — Milyen jogon beszél igy velem?
Hiszen tudja, hogy milyen'életet éltem eddig és hogy mennyit fá
radoztam azon, hogy mindig nevessek és a lelkemet megóvjam a
megroppanástól. Azt hittem, hogy maga ezt meg fogja érteni. Nóra
és Miksa is ezt hitték. És most....
— Én megértem magát és mégsem engevhetem meg, fcogy* to
vábbra is az előbbi hangmodorban beszéljen velem. Amint mondot
tam nem annyira maga miatt, mint magam miatt tettem, mert ne
kem sem szabad elfelednem, hogy a neve előtt az "asszony" cimet
Viseli. Higyje el sokszor én is fájdamasan gondolok erre a valóságra.
VT.'
Nórának nem irtam meg a Gerharddal való nézeteltérésemet. És
tikel meg is szegtem azt az ünnepélyes fogadalmamat, amelyet egy
mással kötöttünk. Amikor elváltunk, Nóra erősen a lelkemre kötöt
te azt, hogy mindent közölni fogok vele.
— Tgérd ezt meg nekem, — falytatta akkor könnyes szemek
kel — hiszen ezekben az utóbbi hónapokban jutottunk csak lelki
leg igen közel egymáshoz. Kérlek, ne tégy ugy, mint a szerencsétlen 7
newyorki tartózkodásod alatt, amikor egyerül harcoltál anélkül,
hogy a sok gondot velünk megosztottad volna. Akkor csak a jó hí
reket közölted velünk. ígérd meg, hogy a kellemetleneket is a tudo
másunkra hozod, bár őrizzen attól az Isten, hogy az ilyen közlé
sekre is szükséged legyen.
Megtartottam a szavamat Leveleim az első időben t. legna
gyobb részben a Knopf-ház leírását tartalmazták. Az egyik fevélben
örömmel közöltem Nóráékkal, hogy a testsúlyom erősen gyarapodik
olyannyira, hogy a szoknyáim, amelyek azelőtt még hanyag testtar
tás mellett is kényelmesek voltak, most hasznavehetetlenek, mert
IHttn tudom azokat összekapcsolni.
Nóra ijedten válaszolt a levelemre és a lelkemre kötötte, hogy
rázzák arra, nehogy túlságosan elhízzam, amire én ezt feleltem:
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UJ FORD, még soha használva
nem volt, csak $258 készpénzfize
tés, a többi 12 havi törlesztésre.
Hivja fel HARRY D. LIEP el
adót automatikus telefonon, 2962.
A Higby Sales Co. Ford képvise, lök elárusítója.

Harmadik osztályú jegy . .. $125.00
és $ő hadiadó
Forduljon n If^W^relebbí OUNAHD haj ángyunkhoz

FIGYELJEN!
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FORD-gépek

Dubrovnikba és Triesztbe
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1896. vagv 19111-1914. évi viszonyokhoz, amikor Cleveland és Wilson elnökök demokrata kormánya alatt a gyárakat bezárták és
az emberek ezrei jártak és könyörögtek munka után? '
<

Szavazzon Harding és Coolidge-ra, ha állandó jólétet akar
Harding és Coolidge megválasztása állandó munkát, jó fizetést és erős és gazdaságos nemzeti kormányt jeleni. Nagy
tapasztalattal biró férfiak kezében lesz akkor a rekonstrukció és a béke nehéz munkája.
•
A republikánus győzelem Amerika alkotmányának, munkájának és iparának védelmét jelenti.
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A republikánus jelöltek tapasztaltak és szakavatottak

T

Mahoning megye republikánus pártja arra kéri a szavazókat, hogy voksukat a választás napján adják olyan nemzeti, állami,
megyei és bírói jelöltekre, akiknek jelleme szilárd és akiknek tapasztalata nagy és akikről tudják, hogy igaz és hü képviselői él
szolgái lesznek a népnek.
'
•
.J
A következő nevek három külön szavazó-cédulán lesznek. Az elnök és alelnök jelöltek és az elnöki választók lesznek az egyik
cédulán. Ennek a neve a nemzeti szavazó cédula. Az állami, m egyei és kerületi jelöltek neve lesz a másik szavazó cédulán. Mig
a harmadikon a biró jelöltek nevei lesznek olvashatók. Ez utóbbi cédulán nincsen pártkülönbség, de nem kell elfelejteni, hogy az
alább felsoroltakat a republikánus előválasztásokon jelölték.
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NEMZETI CÉDULA
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For President of the United States
For Vice-President of the United States
For Governor of Ohio
For Lieutenant Governor.
For Secretary of State
For Auditor of State
For Treasurer of Stat*...
For Attorney General.
For United States Senator
For Congress
For State Senators.
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Warren C. Harding
Calvin CJoolige

ÁLLAMI CÉDULA

.....

(Two to elect)

For State Representatives

Harry L. Davis
Clarence J. Brown
Harvey C. Smith
Jos. T. Tracy
R. W. Archer
John G. Price
.Frank B. Willis
„John G. Cooper
.H. P. McCoy and Herbert L< Jones
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Jazneg A. Green wA E. L. Donahay

(Two to elect)

For Clerk of Courts
..Jesse G. Francis
For Sheriff
:. Ben F. Morris
For County Commissioners.. .Allen Shale, David J. Morgan and Horace W. Spear
(Three to elect)

For County Treasurer
For County Recorder
For County Surveyor
For Prosecuting Attorney
For Coroner
.
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W. W. Marshall
Thos. R. Atwood
Geo. M. Montgomery
H.H.Hull
.Milton E. Hayes
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BÍRÓI CEDULA
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Tor Chief Justice of Supreme Court
C. T. Marshall
For Judges of Supreme Court (Long Term)... Edward S. Mathias and Thos. A. Jones
For Judge of Supreme Court (Short Term)
Benson W. Hough
For Judge of Court of Appeals
Jas.W. Roberts
For Judge of Court of Common Pleas
Paijl J. Jones
For Judge of Probate Court
John W. Davis
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DRUG CO.

CUNARD LINE

Az ideiglenes háborús jólét .elmúlt és az országnak vissza kell térnie a rendes békeállapotokhoz. Vissza akar ön térni az
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Az ideiglenes jólét azonban elmúlt
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16 South Phelps St.

keresett. Mikor a világháború kitört, az európai országok kénytelenek voltak Amerikában vásárolni. Amikor az Egyesült Ál
lamok belépett a háborúba, a mi kormányunk adott rengeteg munkát a gyáraknak és nagy volt- a munkáshiány, mert millió és'
millió amerikait szólítottak fegyverbe.
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A MAHONING VÖLGYÉBEN FEKVŐ IPA KI KÖZPONT NÉPÉRE NÉZVK RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY A
REPUBLIKÁNUSOK GYŐZZENEK NOVEMBER 2-ÁN.
Az utóbbi öt év alatt ez az ország és különösen ez az ipari központ az ideiglenes háborús viszonyok miatt dolgozott és jól
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Ékszer-üzlet

Olvassa ezt el és gondolkozzon felette
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a világon, aki a legsúlyosabb pillanatokban és a harag legnagyobb
kitöréseképen csak ennyit mondott: "Átkozott dolog." A kövéi*,
formátlan Norberg különben 'táglátókörii ember volt és fáradha
tatlan, Most tehát sehogysem akartam megérteni azt, hogy a német
péküzlet angol felírású plakátja jó skiz-anyag volna a lap számára.
— De hiszen mi Amerikában vagyunk! Képzelje csak el Norberg
ur, hogy Németországban utazva, valamely üzlet cégtábláján ezt
olvasná: "Itt németül is beszélnek." Ugyebár ezt nem tartaná való
ságnak, mint inkább hihetetlen, álomszerű dolognak.
(folytatása következik)
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%Pnbli§hed by the Mahöning County Republican Committee.
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Jos. £. Jones, Chairman)
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