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6. OLDAL A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  1920 SZEPTEMBER 2. 

V REGÉNYCSARNOK m 
tíÍRSÍ> 

MOSOLYGÓ KÖNYEK 
Irta : FERBER EDNA 

Fordította: BARABÁS BÉLA 

0 i Kozma István 
volt sziböri;ii fogoly vorslu-n s|> 
ta meg Youngstownban lakó só
gorának Szibériában való szenve
déseit és azt a keserű csalódást, 
amit haza érve tapasztalt, végül 
sürgős segítséget kért sógorától, 
s kéri* hogy ne menjen az ó-ha

zába. 

Folytatása 

— Kedves gyermekem, — mondottá hízelgő hangon Flassie, az 
egyik Whalens és pont az orrom hegyére euppantott egy csókot. —• 
Sally megelégedett azzal, hogy kezet szorított velem. Sallyval még 
iskolásgyermek koromban esküdt ellenségek voltunk és ezért sze
meiben még mindig felfedezni véltem a régi harag szikráit. 

•Whalens asszony tettetett kedvességgel anyásan megölelt és amint 
karjait felém kitárta, valami orrfacsaró parfümszagot éreztem a 
Szobában szétáradni, amely összevegyült az asszony ruhájáról le* 
áradó konyha- ós izzadságillattal. Whalens asszony büszke volt 
rre, mert gitünő háziasszonynak tartotta magát. Whalens asszony 
t@rte meg végre a csendet. 

— Már többször felkerestük volna, amióta hazajött, de láttuk, 
hogy milyen szánalmasan iéz ki és ezért azt mondtam a leányoknak, 
llögy hagyjuk szegénykét békén addig, mig magához tér és nem 
esik nehezére az, hogy régi barátait fogadhassa. De most már ugy 
látszik, jól érzi magát? * * 

Mindhárman feszült figyelemmel fordultak felém. Hogy min
den eshetőségre biztosítsam magamat, Nórához fordultam: 

— Mondd csak meg Nóra, hogy is vagyok ? — kérdeztem ővato-
Jían. • 

— Kedves Róza, — szólalt meg, Nóra, — kétségtelenül te jobban 
be tudsz számolni' állapatodról, mint én. Az én véleményem azon
ban az, hogy csodálatosan magadhoz tértél. Ismét a régi vagy! 
Whalens asszony, uky-e ön is ig ytalálja ? 

A három Whalens a tekintettét lefordította tőlem és Jelentős pil
lantást váltott egymással. 

— Azt hiszem, — jegyezte meg Whalens asszony — hogy az ön 
betegségének a nagy bánat az oka. Bizonyára so^cat töprengett és 
gyötörte magát. , , 

— A bánat? — vágtam gőzbe. — Bánat sohasem gyötört enge
met. Agyondolgoztam magamat és rettenetesen elfáradtam. Ennyi 
az egész. Ha az ember mindig csak dolgozik és nem szórakozik, ez 
ttgy-e megviseli az ember idegrendszerét. 

Erre a vaskos külsejii Flossie megfenyegetett az ujjaival. 
Regény 1 

— Ugyan kérlek, ezt nem fogod velünk elhitetni ,ha vidékiek is 
vagyunk. Ismerjük mi is a new yorki zajos életet, az éjszakai mula
tozásokat, a miivész-atelliersek életét, a cigarettákat és a drága ita
lokat. Ezek tették tönkre az idegeidet . . .• 

Bántott és bosszantott, hogy engemet, aki az agyangyötört és 
munkában eltöltött napok után fáradtan és gémberedetten dőltem 
az ágyamba, ilyen zajos élet folytatásával vádoltak meg. 

— Bizonyára ilyen fajta regényeket olvastál, —válaszoltam 
Flossienek. Regényeket, amelyekben milliomosok, válóperek, szí
nésznők és automobil hictóriák szereplnek. Miután a lányok lát
ták. hogy sürgetésük dacára gem mondok el ne^^yiilami mulatságos 

; ttirténetet a ne wyorki életről, távozni készültek.; Whalens asszony 
sürgette őket. 

—' Gyertek, gyerekek, ne zavarjuk a kisosszonyt, — bocsánat — 
őnagyságát, — javította ki szavait és még egyszer éles pillantást 
vetett a jegygviirüs ujjanira. 

— Még mindig Ormenek hivnak, — segítettem ki az asszonyt 
zavarából. 

— Tgen, igen, milyen feledékeny is vagyok. Manapság oly sok 
különös dolgot olvas az ember az újságokban a válóperekről, hogy 
egészen belezavarodik. 

— Most Nóra lépett kí a küzdőtérre. 
(Folytatása következik.) 

ÜZLETEMBEREK 
\ FIGYELMÉBE 

Két üzlethelyiség, hét lakószo
ba kiadó. Garázs, villany és viz. 
Bővebbet megtudhat e eimen: The 
Youngstown Dry Fooá Co., 324 
East Front street. 

A NEMZETKÖZI 

RÖVIDESEN KÖNYVALAKBAN IS MEGJELENIK 

Lapunk érdekfeszítő regénye, ame.'yet szerkesztőnk ere
deti angol regény nyomán forditott ás irt, körülbelül egy 
béaap múlva könyvalakban is megjelenik. 

Olvasóinknak már most tudomására hozzuk, hogy lapunk 
minden régi és uj előfizetője a díszesen kiállított regényt ked
vezményes áron kapja meg. 

A könyv rendes bolti ára egy dollár lesz, 
Hü előfizetőink azonban a regényt, amely megnyerte tet

szésüket, , * 
DP«" 

centert 
kapják meg 

Ha tehát megújítja, előfizetését, akkor fiww egyúttal a 
regényért Is. 

Ugy a lapra, mint a regényre fizethet személyesen szer
kesztőnknél, 320 West Federal street, Gagyi János általános 

Megbízottunknál, Mihók Sándornál, 336 West Federal street, 
a Ress Testvérek üzletében, 408 West Federal street és 3418 
Wilson avenue, East Youngstown. 

Keressen fel személyesen a szerkesztőségbea. 

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 
NEMÉNYI MIKLÓS EEN0, uerkeutő. 

<20 WEST FEDERAL ST. "5 Bell telefon1 

Main 5176 
Automatikus I 

5738 

Istenem, Teremtőm, 
Végre itthon vagyok, 
De hát először is 
Vacsorát adjatok, 
Mert Szibériában 
Enni ritkán kaptunk, 
Kenyér helyett korbács 
Sújtott végig rajtunk. 

Testünk merő seb volt, 
A földön aludtunk, 
Borzasztó hidegben 
Takarót sem kaptunk. 
Egymás mellé bujtunk, 
Sirva lefeküdtünk, 
De reggelre kelve, 
Fájdalmunk feledtük. 

De az éhséget nem, 
Mert a gyomrunk korgott, 
Vártuk a reggelit, 
De senki sem hozott. 

'Pedig sirva kértünk 
Egy darab kenyeret, 
De bizony azt kapni 
Sehol sem lehetett. 

1ÁHEN HALTAK EZREN, 
De senki sem bánta. 
Az orosz a magyart 
Egy gödörbe hányta, 
S mikor már tele lett 
Á gödör hullával, 
Elföldelték őket 

j Egy orosz ''IIurráh"-val. 

j Ámde most érzem csak, 
Hogy mennyire fázom. 
Add reám Margitkám 
A téli kabátom. ' 
Vagy talán jó lenne, 
Ha tüzet csinálnál, 
S ott a kályha mellett 
Meleg ételt adnál . . . 

Mozdulatlanul áll 
Az én feleségem. 
Szomorúan néz ráigLg 
'ínni nem hoz nekem. 
Tüzet sem csinálnak, 
Kabátot sem adnak. 
Oh. csak most látom, hogy 
SEMMI'NÉLKÜL VANNAK . . 

Ő is éhes szegény, 
fTárom gyermekével, 
Sirva virraszt velem, 
^zive szerelmével , 
TTát ezt kell még látnom, 
Erre jöttem haza, 
TTisz ez százszor rosszabb, 
"Mint a régi Haza . . . 

\1NCS KENYÉR. NTNOS RUHA, 
XI NOS CIPŐ, NTNOS SEMMT. 
A kormány senkinek 
Xem tud adni enni. 
MUNKA NTNOS, nagy 1st*®, 
Mivé lett ez Otthon, ' 
Megváltozott, minden. 
1 7 már, "NEM MAGYAR HON. 

Az uteán sem hallok 
MAGYAR szót már többé, 
OSEH-SZLOVÁK itt minden, 
Hatalom az övé. 
A szép Kis-Palugya 

|'' Mala-Paludzka'' lett, 
iMég a magyar szent tf 
[ Csehszlovákká vedlett. 

I r • 
"Szent Miklós*VTölt a mi 
Vasút állomásunk. 

j Ma is az, de ha ott 
, Manapság kiszállunk, 

Xem mondják "Szent Miklós," 
i Hanem: "Svati Miklós.** 
| Tgy keresztelték el. 
I No hát ehhez mit szólsz? 
I . 
j LiptyS megye sincs már, * 
j Az "zsupa Liptovszkft.*' 
. Oseh, román, jugoszláv 
j A magyart tiporja. 
! NE JÖJJ HAZA, sógor, 
J Mert itt zür-zavar van, 
[ Elveszik mi tőlünk 
I  A z t  i s ,  m i  k e v é s  v a n  . . .  
i 
• Maradj te csak szépsn. 
I Meleg otthonodba', 
Gondolj mi reánk is^ 
S hogy ha áll módodba*, 
Küldj: ruhát, cipőt és 
Jó meleg harisnyát, 
Segits rajtunk GYORSAN, 
Az Jstfn is, ittesfld. 

É - Üzlet-cimek 
mmwmmtmtm 

TOUNQSTOWNI ÓRAKÓBHÁZ 
31 W. Commerce Street 

Szemben az Erie állomással. 
A legjobb órák, ékszerek és 

őrajavitás. A tulajdonos magyar. 

MGALSZKY ÉS ZAJ AC 
820 South Avenue 

M A G  Y  A R  S Z  A B  Ó K  
Elsőrendű öltönyök iÉérsékelt 

áron. 
• H •• Mi 

C. fc APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó házbér, olcsó árak 
4-ik emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 

T. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E R  

257 West Federal Street 
Bell telefon: Main 682 

FARMOK! FARMOK! 

60 akeres farm. Newion Falls-
tól 4 mértföldre, eladó. Jó 6 szo
bás ház telefonnal. Kitűnő kút
víz. Az istálló jó karban van. 
Mindenféle gyümölcs. Mivel igen 
közel van a kövezett országúihoz, 
a szállítást könnyen lehet végez
ni. Ilyen farmra van önnek szük
sége. Ára $5700.00. Részletfize
tésre is megkaphatja. Telefon
szám : 179. 

I&LEN és ALDRIDGE 
Real Estate 

"Newton Falls, Ohio. 

SR. R. A. DALBEY 

a magJté¥Sftg által Jól Isttfert 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette régi orvosi irodájá

nak vezetését. 

279 East Federal Street 

ttTEGSfiaEKET 

GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

KIADÓ 

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

TELJESEN 
berendezett lakást uutorral 
megvennék olyantól, aki a/ 
óhazába készül. Cini: BEN-
KŐ MIHÁLY, 737 Salt 
Spring road. 

frig's 

ELADÓ 
*A North Side egyik legjobb, 

sarkon fekvő grocery üzlete. -Tó 
hely mészárszéknek és cukork i 
üzletnek ugyanabban a helyisét' 
ben. Családi okok kényszerile
n e k  a z  e l a d á s r a .  B ő v e b b é r t  í r 
jon erre a címre: "Grocery," P. 
O. Box 417,.Youngstown, Ohio. 

•» v 'laSty-

Uzlet-eladás 
700 dollárért 

vehet egy üzletet, amely 
havonta 500—600 dollár 
tiszta jövedelmet hoz. Be
tegség miatt azonnal el
adó. Bővebb felvilágosí
tással szolgál: 
EUROPEAN EXPRESS 

COMPANY 
109 Wick Ave. 

Youngstown, Ohio 

ELADÓ 
szép. 77 akeros farm, 3 ló> 1 
csikó, 10 tehén, 3 borjú, r» 
juh, 25 disznó, 70 apró jó-
száo;, 7 és fél aker zab^ 5 
tengeri, egynegyed krumpli, 
17 tonna széna,, az összes 
gazdasági gépekkél. $9,600. 
Hat ezer készpénz, a többi 6 
évi lefizetésre. Bővebb fel
világosításért forduljon er
re a cimre: M. Wojtko, 881 
Wilson ave., Yímngstown. 
Ohio. • 

A CUNARD HAJÓVONAL 

SAXONIA 
nevü*tengeri gőzhajója 

október 30-án indul 
PLYMOUTH-CHERBOURG HAMBURGBA 

Keresse fel helyi ügynökünket a saját városában vagy a környéken 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

vouhcbtowh, o. SHARON. H. 

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, GÖMÖR, UNO 
' ÉS BORSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVIÁBÓL 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóik bankjaimban 
vásároltak hajójegyet, bankjaim utján készittették as 
utazási engedélyt s bankjaimtól vásároltak pénz-csekke
ket EZ ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁBAN, 

MAR ITT VANNAK. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy az utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok mindift 

Akadály nélkül megadták az 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

=É 

MINDEN ideérkezett utasom hülásan koazönte meg, hogy 
minden b«j nélkül uta«ott és hogy saját megbi.:ott,jaim jninde»ütt 

, " segítségükre voltak. 

THEODORE FIAM 
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ 
SZÁZ BANK- ÉS POSTATARÉK-KÖNYVEKKEL 

NYUGTÁKKAL 

ÉS 
É8 

HA ki akarja hozatni családját — HA haza akar utazni — 
HA pénzt akar kUlndei — HA bármily itteni vagy hazai ügyé 
van, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint az ó hazában. 

HA NEM VOLT, LEGYEN MOST BARÁTJA ÜZLETEIM. 
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY &£KD£S KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

Cimem a régi: 

International Bank, G. V. Hamory 
Youngstown, Ohio 

19 North Phelps St. 
Sharon, Pa., State él 

Dock Street sarkán 

LEÁNYT 

keresek házimunkára; 
LaClede avenu. 

Oim: 115 

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

JÓ LEÁNYT 
" kz 

vagy megbizhatő asszonyt kefé* 

sek állandó házimunkára. Cim: 

Ress Testvérek, 408 West FedeWl 

street. Jó fizetés. 

JO FESTEK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festék. 

és szebb. 
Tartósabb 

Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Youngstown Glass & Paint Co. 
140 EAST FEDERAL STREET 

Automatikus 6224 Bell Mafti ll20 

Z E N N  
FESTEKEI 
VARNISAI 

ECSETEI 
UVEGE 

a legjobbak a városban 
' fsW"1 • / 

rf 

ír* * V' » - v S-JC# . 

Paint & Glass Ctí. 

8 EAST FEDERAL STREET STAMBAUOH BLDG. 

A YOUNGSTOWNI MAGYAROK FIGYELMÉBE 
A jó Istenre kérünk, küldj azonnal segítséget.. RUHA NÉLKÜL VA

GYUNK és MEZÍTLÁB .TÁRUNK, GYERMEKEINK MEFAGYNAK A TÉ
LÉN VELÜNK EGYÜTT. Ezt irja sógorom Budapestről Valóban kétség
beejtő helyzet. 3 hónap múlva már TEL LESZ MAGYARORSZÁGON, sies
sen mindönki küldeni CSOMAGOT AZ Ó HAZÁBAN LEVŐKNEK, hog}- a 
tél beállta előtt megkapják. Mi teljes felelősséget vállalunk minden cso 
magért és biztosítva küldjük el. Üzlethelyiségünk VASÁRNAPODON 15 
NYITVA VAN reggel 9-től 12-ig. Keressen fél bennünket mielflbb. 

EUROPEAN EXPRESS & MAIL ORDER HOUSE 
109 WICK AVE., YOUNGSTOWN, O. 

(A Dollár Bank átellenében.) 

I1 

Amerikai Magyarok f 

MAGYAR KÖNYVEKET, AKÁR TFDO-
M ÁNYOS, AKÁR SZÉPIRODALMI TAR

TALOMMAL GYORSAN SZÁLLÍT A 
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