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A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  
r'. •> /• • nr.,' 

' 1929 AUGUSZTUS 19 " 

REGENYCSARNOK 
MOSOLYGÓ KÖNYEK 

Irta : FERBER EDNA 
Fordította: BARABÁS BÉLA 

Folytatása 

— Róza, kedves gyermekem, igy nem mehet tovább. Csukd le i 
szemedet, mint egy engedelmes, szófogadó leány és aludj el. Külön
ben a jövő héten már hazavihetlek magammal. Róza^ egyetlenen^ 
ugy-e eljösz velem? El kell jönnöd. Ez az élet tönkre tesz tégedet. 
nem mehetek el nélküled haza. Ezt nem tudnám elviselni. 

Felém hajolt és szerető, hideg ujjaival lezárta a szempilláimat. 
— Hazajösz velem, ahol sokat fogsz aludni és enni, enni és aludni, 

amig teljesen magadhoz nem térsz. Haza, kedves Róza, ahol New 
Yorkot teljesen el fogod felejteni. Haza velem — ismételte 

Bizonytalanul kinyújtottam a karjaimat és kezeit az ajkamhoz 
e&fltem és valami mennyei nyugalom szállt le beteg testemíe. 

— Hazamegyek veled — iszmételtcm gépiesen, mint egy gyér-. 
mek és elaludtam. I 

TT. 
:  Oh, milyen tiszták és megnvugvók voltak Nóra szobái! Miiveti 

immi nyugalom uralkodott ebben a házban, ahová nem jutott fel a 
villamoskocsik csilingelése. az emberek nyüzsgő járás-kelésé»ek a végrendeletben megnevezett örö-

Havi jelentés. 
Aj Munkás-Betegsegélyzö és ön
képző-Szervezet 49-ik youngstow-

ni osztályának gyűlése 

Augusztus 15-én tartott rendes 
havi gyülésünkön több tagtárs és 
tagtársnő nem volt jelen, igv a hi 
vatalos lapunk, az Am. Magv. Hír
lap, utján adjuk tudomásukra n 
következő legújabb központi ha
tározatokat : 0 

Be^segélyzönk |L osztályú 
(férfi) tagjainak 25 hétre he-
tenkint 10 dollár és 25 hétre he 
tenkint 5 dollár segélyt fizet. A 
II. osztályú (női) tagoknak 25 
hétre hetenkint 8 dollár és 25 hét
re hetenkint 4 dollár segély fize
tendő. . . 

Ha a beteg tag gyógyíthatatlan 
betegségben szenved, balesetből 
csonkulás érte, avagy gyógyítta
tása nagyobb összeget igényel, jo
gában áll 100 dollárig terjedhető 
végkielégítésért folyamodni a köz
ponti intéző bizottsághoz. . 

Tagok elhalálozása esetén a 

FELESÉGET 
keres egy állandó jó munkával 
biró 38 éves róm. kath. vallású 
özvegy ember, aki hazai asztalos. 
Megismerkedne házasság céljá-
gyermektelen nővel, aki esetleg 
az óhazába is visszatérne vele, 
hogy ott gondos anyja legyen két 
árva leánykámnak, az egyik 10, 
a másik 12 éves. Kevés hozomány 
megkívántatik. Nekem az óhazá
ban házam és kis birtokom is van. 
Ajánlatokat "Szorgalmas" jeligé
re, c. o. Ress Bros., 3413 Wilson 
ave., East Youngstown, 0., kérek, 

(ő—12—10) 

ELADÓ 
szép, 77 akeros farm, 3 ló., 1 
csikó, 10 tehén, 3 borjú, r» 
juh, 25 disznó, 70 apró jó 
szág, 7 és fél aker zab, <r> 
tengeri, egynegyed krumpli, 
17 tonna széna, az összes 
gazdasági gépekkel. $9,600. 
Hat ezer készpénz, a többi 6 
évi lefizetésre. Bővebb fel 
világositásért forduljon er
re a cimre: M. Wojtko, 881 
Wilson ave., Youngstown, 
Oliio. 

Jótállást vállalunk, 
Mgy minden Magyarországba küldött összeget törvényes pénzben 

T E L J E S  Ő S S Z E G B E N  
kifizetünk.' Pénzét leggyorsabban, legpontosabban és legolcsóbban 
küldjük a címzettnek vagy kívánságára bármely magyarországi bánat
ban vagy takarékpénztárban kamatozás céljából elhelyezzük. 

Útlevelét a lehető legrövidebb idő alatt szerezzük meg. 
Hajójegyek a legjobb vonalakra az eredeti árakon. 

Felvilágosításért és tanácsért forduljon bizalommal e cimre: 

fi emeth-Állami BanK-
I 

Főüzlet: 
lé EAST 22d STREET 

a B a n k p a l o t á b a n  
NEW YORK Fióküzlet: 

1$W BECOND AVÉ, 
c orvicr 83rd Street ) 

]ármája, az éjszakai emberek kurjongatása és a nagyvárosi élet eze 
elkeserítő zaja. Micsoda gyönyör volt egy tiszta, hófehér ágyban 
félálomban szenderegni és másra nem gondolni, csak arra, hogy im
már a 426. tojáspuncsot fogyasztom el és azután ismét visszadölni az 
ágyba és szerelmesen megszorítani a hiis, édes párnákat. A milliós 
New York lármájával és vakító világosságával ugy éreztem, hogy má.* 
esak képzeletem szülötte, éppúgy, mint a szerkesztőség idegroncsolo 
lármájával, kopogó Írógépével és folytonosan csilingelő telefonjával. 
Jlogy az izgalomnak és a lármának ebbe a poklába visszamenjek? 
— Soha, soha — határoztam el félálomban és tovább szunnyadtam 

Olyan testvér, mint Nóra, párját ritkítja és Miksa peclig a leg 
jobb sógor volt. Amióta New Yorkból valósággal erőszakkal ma
gukkal vittek, azóta második szülőimmé lettek. Nóra valóságos an 
gyal volt, aki azonban angyalszárnyak helyett fehér kötőt, a szo
kásos imakönyv és pálmaág helyett pedig étvágygerjesztő ételekko! 
megrakott tálcákat hordott a kezében. Kitűnően tudta a módját 
annak, hogy a tojást és marhahúst, ezeket a tápláló ételeket művészi, 
de mindig más és más formában tálalja fel nekem. Sokszor magam 
sem tudtam, hogy a szájamban szétömlő és a különféle izekkel bevont 
étel ismét csak tojás és hus volt . 

Egy napon, amikor már a teljes gyógyulás utján voltam, Nóra 
rs Miksa közölték velem, hogy Gerhard idegorvost, aki dacára annak, 
hogy Milwaukeeban élt, éppoly kitűnően ismerték New Yorkban, 
mint másutt, — elhívják hozzám. Azt hiszem sógoromat az késztett? 
erre az elhatározásra, hogy a megelőző esték egyikén, amikor erős 
léptekkel jött be a szobába, sirva fakadtam, mert bizony sokszor egy 
légy zümmögése is elegendő volt ahhoz, hogy sírásra késztessen. 

Elő akartak késziteni erre a látogatásra. Miksa elmondotta, 
hogy ismer egy orvost, aki megrongált idegeimet helyrehozza. Ér. 
bocsánatot kértem hisztériás könnyem miatt, Miksa pedig igy foly
tatta : 

Gerhard orvost már fel is kértem arra, hogy vasárnap felkeres
sen bennünket. 

— Tulajdonképpen ki is az a Gerhard ? —' kérdeztem. 
— Nagyon hálás lehetsz neki, ha eljön, dacára annak, hogy 

nem valami hóditó szeladon és szakállt, válamint szemüveget vise'. 
Még a new yorki vöröshaju orvosod is nagy tisztelettel emlékezett, 
meg róla, amikor emlitést tettem előtte arról, — vágott közbe Nóra, 
—hogy Gerhard a férjem fiatalkori barátja, akivel együtt járt a hei-
delbergi egyetemre. Amig rávehettem Grehardot arra, hogy hoz
óink jöjjön, legalább is tizenkétszer kellett megkérnem. 

— Nincs rá szükségem, — mondottam. 
— Gyakran jön át úgyis hozzánk vasárnap, — jegyezte meg 

Miksa. Ha nálunk tartózkodik, ez neki nagy pihenés. Ámbár so
hasem értem meg, hogy nevezheti azt pihenésnek amikor a két ra
koncátlan gyerekünk majd széttépi és ő erre azt mondja, hogy ez 
neki nagy megnyugvás és pihenés. Berlinből vitorlázott át Ameri 
kába abban az időben, amikor te, Bóza New Yorkba jöttél. 

—Hát tényleg ide akarjátok hozni azt az embert, — szóltam 
kétségbeesve. 

— Miksa jóakaratulag fenyegetésre emelte fel az ujjait és igy 
szólt: J 

— Te idegtömb, éppen ezért van szükségünk Gerhardra, hogy ezt 
megszüntesse. Még az este újra irok neki. 

Meg is történt és Gerhard eljött. Esett az eső, amikor Nóra 
gyermekei az ablaknál várták az orvost. A mikor a kerti ajtón a 
gyerkőcök megpillantották az orvost, kifeszítették az ajtót és elébe 
szaladtak. A hálószoba ajtaján keresztül láttam, hogy a nebulók 
majd leszakították a kabátját és ugy ordítoztak, mint az indiánok. 
Tiz perceel később hivatalos arckifejezéssel belépett a szobámba. 
Megelégedetel állapotattam meg, hogy szép, magas alakja van, mer, 
amikor az ajtó küszöbén átjött, le kellett hajolnia, nehogy a fejéi 
az ajtóba üsse és a körszakála is hiányzott az álláról, amelvlyel Nóra 
ijesztgetett. Odalépett az ágyamhoz és meg fogta a kezemet. Érin
tése határozott és megnyugtató volt, azután beszélni kezdett. Féi 
óráig beszélgettünk New Yorkról, könyvekről, buzsikáról, színház 
ról és mindenről, csak én rólam nem. Később vetem csak észre, hogv 
közben részletesen megállapította a diagnózisomat is, a szempilláin, 
hunyorgatásából, az ujjaim mozgásából, amelyek a betegség alatt 
ugy lesoványodtak, hogy a jegygyűrű majd leesett róluk. —az aj
kam remegéséből, a körmeim színéből és az idegesen mozgc izmaim
ból, az arcom ráncaiból és vonalaiból. Majd hirtelen ezzel fordult 
kószám: 

— tJgyebér Ön » azt akarja, hogy meggyógyuljon? Ha ig$n, 
akkor próbáljon a gyenge idegek felett uralkodni is! 

Méltatlankodva néztem fel rá. — "Megpróbálni," hiszen eg ész 
idő alatt mást sem teszek. A májpástétomt.ól a nyers beefsteakig 
minden megeszek és a vértől a pezsgőig mindent megiszom, hogy csak 
meggyógyuljak. 

És mi van ft tojással? 
A tojással , — riadtam fel kétségbeesetten — Ezerszámra 

tojást, lágyan, kisütve; tojássört, tojáspuncsot, tojáslimo-
nádét iszom, tojást iszom a borban, tejben és még természetben is. A 
betegség hetein keresztül napról-napra valóságos folyókat szürcsöl
tem már fel tojásból és vasborból és akkor ön ajánlja figyelmembe a 
tojfet. ^ . V t 

{Folytatása Kfretkejiiy,) m - - < 

kösöknek $300, azaz háromszáz 
dollár temetkezési költség utalan
dó ki. • 

Ala pszabályunk módosított pont 
ja it. minden tag vegye tudomá
sul, valamint osztályunk követ
kező határozatait is: 

Osztályunk augusztus 15-én tar
tott gyűlésén egyhangúlag elha
tározta, hogy a helybeli Amerikai 
Magyar Hírlapban megújítja az 
egyleti kalauz hirdetését, mivel 
igy alkalmunk lesz azon tagjain 
kat is értesiteni gyűlésünkről, kik 
a munkabeosztás miatt nem jöhet
nek el a havi gyűlésekre. 

Osztályunk egy basket piknikéi 
rendez, melyre vigalmi bizottsá
got választott: Homolya István, 
Weininger Vince, Pekárcsik Tst 
ván és Laczkó Ferenc személyé 
ben, akik minden elkövetnek, 
hogy a basket piknik oly feledhe
tetlen legyen, mint a múltban is 
mindig voltak az ilyen mulatsá
gai. Mindenesetre kívánatos, 
hogy minden tag már most értesít
se jóbarátait és ismerőseit, hogy r. 
basket piknikre szabad bemenet 
és kijövet lesz. Enni lehet min 

i dent ingyen (aki hoz magával), 
tánc, lótás-futás, erdőben való b!j 
kálás stb. stb. mind-mind ingyen 
lesz. Csak a husitokért kell fi 
zetní. 

A piknik helyét és napját a ko 
vetkező számban irjuk meg. 

A Munkás-Betegsegélyző és ön-
képző-Szervezet 49. osztályának 
megbízásából: 

Papp László, 
pénzügyi titkár. 

251 Superior Street, Cütv. 

KIADÓ 
bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hivja 
78301-et az automatikus telefo
non. 

KIADÓ 
három szobás lakás fürdőhaszná
lattal. Tóth József, 1029 Foster 
street. 

ar, 

DR. B. A. DALBET 

a m&gyixsig álul JA farmert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból 6s 
üuoit átvette régi orvosi kodjyjk 

Bak vezetését. 

279 East Federal Street 

BETEOSÉCtEXB* 

GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 
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A mi augusztusi bútor kiárusításunkat szokatlan lelkesedéssel fo
gadják. Üzletünk fenállása óta még sohasem volt annyi látogatónk és 
vevőnk, mint most. Valósággal elcsodálkozik áruinkon és árainkon, ha 
elgondolkozik rajtuk. 

AUGUSZTUSI 
BUTOR-

KIÁRUSITÁS 
Ez a város egyetlen bútor üzlete, a mely 10—40 percentnyi enged

ménynyel árusitja a felraktározott anyagot. Itt megtalálhatja mind
azt, a mire önnek szüksége van az otthonában és pedig a* eredeti árakon 
alul 10—40 percentnyi engedménynyel. 

$00.00 aranyozott 
Colonial szekrény 

$47.50 

I 

$52.00 konyha Szekrény 

$42.50 

ITasitott tölgyfából készítve és be
aranyozva. Szfp nagy tükör és eroa, ^ 
tartós lábakkal, a mint a képen lát
hatja. Megér 60 dollárt, de most 
íf47.ő0-ért árusítjuk. 

Tulhalmozo^t ebédlő raktárunk 
tárgyait 20% engedménynyel 
árusítjuk. 

$361.00-os, valódi mahagóniból készült, négy d*01 O A A 
darabból álló hálószoba felszerelés 1 ̂  • Uv 

' A fenti kép másolata az Anna királyné korszakában• használt bú
toroknak, a melyek erősen éa tartósan vannak megcsinálva. Figyelje 
csak meg a fenti bútorokat, azoknak a vonalait és készítését. Ötven 
ilyen hálószoba bútor felszerelésünk van és mi csak örülni fogunk, ha 
önnek megmutathatjuk. Keressen fel bennünket, ha csak lehet, holnap 
és enge lje meg, hogy megmutathassuk az itt hirdetett bútorokat, lü-íől 
40 százalékig terjedő árengedmény. 

A mi konyhaszekrényünket mé
lyen leszállított áron adjuk el. A 
fenti képen ábrázolt konyha szek
rény fel van szerelve mindennel. 
E•/. a szekrény a háziasszony mun
káját megkönnyíti. 

Fumed tölgyfa asztal. Bárine 
lyiket és fél százalék enged-
ménynyel árusítjuk. ~ , 

Nincs előleg-fizetés a 

SSMMOWICK 
P H O N O C J R A P H S  A N í D  R E C O R D S  

FONOGRÁFOKRA 
£ 

A ski Briytawiek fonográf kiárusításaik kapcsolatban van a mi bútor kiárusításunkkal, mert ,minde 
osztályunkban"tt legolcsóbb kiárusítást rendezzük. 

Kiilónhtgea árajánlatunk a következő: Vegyen $10.00 értékű lemezt, válassza ki az önqek megfeleli 
mintát a fonográfból és mi azt azonnal a lakására szállítjuk." 

A fizetési feltételek teljesen ki fogják önt elégíteni, mert nemcsak könnyűek, de kamatot sem kell \ 
fizetnie. Ezen ajánlatunkat annál is inkább elfogad hatja, mert most van alkalma ezen pompás hangszert 
a legkedvezőbb áron megvásárolnia. Ne habozzon, hanem jöjjön. MODEL 117. Ára $250 < 

$10.00 értékű lemez megvásárlása eUenében akármelyik kiválasztott^ fonográfot azonnal Mállitjuk $10.00 ára lemezr vásárlása ellené* 
önnek. ^ j ben azonnal szállítjuk. 

: . , • „ ; 

MINDEN RÉZÁGY 

20% engedménnyel 
Válassza kl^ bármelyik rézágy^i 

üzletünkben és az eredeti árból 20 
százalékot leengedünk. A fenti ágy 
ára 640.00, a* mi $32.00-ért ánuit-
juk. . •>;-

Minden tea-kocsi árát leszállítottuk 

20%-kal 
A raktárunkban levő összes teás szoba-

kocsik árát leszállítottuk 20% kai. Miu-
denféle kivitelben kapható. A legol
csóbb $8.75 és az árak $52.50-ig emelked
nek. Az a kocsi is közte van, a mit Hitt 
óhajt.. 

TOIIiET ASZTAL 

257" engedménnyel 

Sehutnans 

Í 

3I6-3IÖ.W. FED. ST. 

Van jó néhány toilet asztalunk, a 
melyeket 25%-kal olcsóbban árnsi* 
tunk, mint a hogy szoktuk. Mind
egyiknek hármas tükre van és min
denféle finiselésben kapható. Ame
rikai gesztenyefa, mahagóni » 
arany tölgyből készültek. * 
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