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^Jft Heti Krónika. 
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Ritmusokba szedte: 0. Ké. m 

MOSOLYGÓ KÖNYEK 
Irta : FERBER EDNA 

Fordította: BARABÁS BÉLA 

Folytatása 
kezdtem szigorú hangon. Csak nem fu

tott 
— Fiatal barátom 
utánam? 
— Mértföhlekre loholtam maga ntán, — szólt és megszorította a 

kezemet. Ugy gyalogol, mint egy gránátos. Nóra küldött engemet 
maga után. Üzenetet hoztam tőle, hogy jöjjön haza és készítse el 
az ebédhez szükséges salátát, mert vendégül hivtak meg vacsorára. 

— Hogyan tudta meg, hogy eat az utat választottam? — kér
deztem csodálkozva. 

— Ugy-e bár, csodálatos — jegyezte meg Gerhardt mosolyogva, 
de lényegében nagyon egyszerű. Korábbi vonattal indultam hazul
ról, mint ahogyan terveztem. Amikor megérkeztem, néhány percig 
beszélgettem Nórával és azután betegem állapota felől érdeklödem és 
értesültem arról, hogy szegénykét sötét, kinos gondolatok gyötrik 
és azok elől menekül ki a szabadba. "Milyen irányban ment?" — 
kérdeztem. Nóra a válát vonogatta: "Bizonyára arra, amerre az ősz 
a legszebb színpompájában ragyog, ott megtalálhatja." Most itt 
vagyok. 

— Tényleg egyszerű, de mégis kellemetlenül érint, hogy maga a 
megjelenésével már a második csalódást jelenti a számomra. 

— Hogyan? Hiszen még egy csalódás okozására is nagyon rövid 
Volt az időt 

— Az első önmaga, — válaszoltam barátságtalan hangon. — 
Kalandok után akartam menni, amikor az országúton megpillantot
tam a várva-várt "hőst", egv férfialakot és dacára annak, hogy idős 
szalmaözvegy vagyok: dobogni kezdett a szivem és boldogan sóhaj
tottam fel. 

—Itt az én hősöm! És esak maga volt. 
Gerhard rám bámult, valami furcsa, szokatlan arckifejezéssel és 

azután jóizüen nevetni kezdett. 
— Szeret sétálni, ugy-e? — kérdezte, mialatt fürkésző pillantást 

vetett az arcomra. Nem mondhatnám, hogy meg vagyok Önnel elé
gedve. Az arcszíne még mindig nem a német lányok piros arcszíne. 
Mi van az idegekkel, még mindig csökönyösködnek? 

— Igen, de nem a fáradságtól, hanem a munka után való vágy 
őrli őket. Talán az a baj, hogy a zajos életből hirtelen, átmenet nél
kül az ellenkező végletbe, a csendes életmódba esaptam át., Még hat 
ilyen hónap és megöl az unalom. 

— Unatkozik, — kérdezte Gerhard elgondolkodva. — Ugyebár 
ön 28 éves. 

— Huszonnyolc vagyok, de lélekben ezer évesnek érzem ma
gamat. 

— Én pedig bebizonyítom, kogy csak tizenhat éves, — mormogta 
inagában Gerhard. 

Ismét egy útkeresztezéshez értünk. A jobbra elterülő vékony 
allén keresztül a két oldalt egymás mellé sorakozó jávorfák egy gyö
nyörű szép kupolacsarnokká képződtek, amelyeket őszi csípős dér 
különös aranyos sujtással díszített fel. 

— Csodálatos az őszi napsütés ereje, — magyarázta Gerhard. — 
Csalja, csábítja az embert ugv, hogy még az otthonáról, a kötelessé
geiről is megfeledkezik. . , 

— A kötelességekről, — ismételtem. — Be ki tudja, hogy micso
da uj élvezetek várnak ránk, amíg a sétánk végéhez jutunk. 

A sárga lombtetőzet alá értünk. 
— Tegyük fel, hogy Németországban vagyunk, — mondta Ger

hard. — Ez a napsütésben ragyogó ut akkor bizonyára egy kedves 
tiszta vendégfogadóban végződik, amely előtt üvegveranda diszeleg, 
amelyet siiriin megraktak asztalokkal és székekkel. Szinte magam 
elé varázsolom a képet, amint ezek mellett kedélyes apák és anyáj^ 
foglalnak helyet gyermekeikkel és kávét, vagy sört isznak. Mi is 
helyet foglalunk az egyik asztalnál. Hívom a pincért, amire egy 
kövér, joviális alak ugrik az asztal mellé és ezt kérdezi: "Kávét, 
vagy sört parancsol a kisaszony?" Mert Németországban minden 
ilyen kirándulás kávé, vagy sörivásban végződik. 

— Én élénken tiltakoztam ezen feltevés ellen és igy folytattam: 
•'Nem kedves barátom, ha már a tájat valami európai hellyel hason-

• litjuk össze, ugy vegyük azt, hogy Franciaországban vagyunk. Utunk 
tollát egy kis parasztháznál ér véget, amely előtt a megszokott tej
gazdaság diszeleg. A ház kapujában ott áll a parasztasszony pirós 
pruszlikjával és fehér főkötőjével. Gyermeket tart a kezében és fa-
cipőt visel, 

— Egészen bizonyos, hogy facipőket, — ismételte Gerhard vi
dáman. 

— Megfogtuk ezután egymás kezét és mint két rakoncátlan gye
rek futni kezdtünk, amíg fáradtan meg nem torpantunk egy régi 
léckerítés előtt, amely az utunkat elzárta. A kerítés egy göröngyös 
legelőt vett körül, amelyen nehéztőgyü tehénkék adtak egymásnak 
találkát. Gerhard és én, kéz a kézben, hosszú ideig bámultuk a te
heneket, azután megfordultunk és egymásra néztünk. 

— A sokat dicsért jávorfa-ut tehát tehénlegelőnél végződött, — 
mondtam ünnepélyes hangon, amire mind a ketten jóizü nevetésben 
törtünk ki ugy, hogy a rozoga kerítésnek dőltünk és néhány percig 
a nevetéstől könnyes szemeinket törölgettük zsebkendőinkkel. 

— Nem mondtam, hogy ön csak tizenhat éves? — gúnyolódott 
Gerhard — ugye mégis csak kibékültünk. 

— Sokkal nagyobb baj az, hogy naplemente előtt nem érünk 
haza. Nóra bizonyára már haját tépi mérgében és alapos szidást ka
pun^ 

—- Tényleg igazam volt. Amikor a ház lépcsőjén felmentünk, 
valaki felcsapta előttünk az ajtót. Nóra volt. 

— Az én gyönyörű vesepecsenyém, — jajgatta Nón*< — már egy 
órával ezelőtt kész volt és most bizonyára már teljesen élvezhetetlen 
lesz. Két haszontalan ember, hova tüntetek el? És a gomba is el
égett. 

— A szerencsétlen Nóra gombával akarta ft pecsenyét felséges 
étellé varázsolni, — mondtam lassan Gerhardnak. 

Miksa pipával a szájban barátságosan ránk tekintett. 
— Kedves Róza, — jegyezte meg milyen gyönyörű színed 

lett .a sétától. 
» -r- Ezeket az egészségi szempontból tett sétákat sem illik tuloz-

'jti, m- jegyezte meg Nóra élesen. — Kedves Róza, én csak azt mond
tam, hogy igyekezzél üde szint szerezni, de nem mondUm ast> hogy 
líiborvörösre sétáld magad. 

irliksa Gerhardhoz fordult} 
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(Folytatása következik) 

Csoda történt a napokban, 
Lent a Salt Spring ródon, 
A hol minden olyan kedves: 
Mert régi és ódon. 
Higyje el, szerkesztő uram, 
Öröm oda járni 
És a derék testvérekkel 
Vigan parolázni. 

Benyitottam egy üzletbe, 
Reám köszönt Batka, 
A ki szive búbánatát 
Mindjárt előadta. 
Elmondta, hogy uborkáját 
Valaki elcsente, 
Vagy pediglen csak tréfából 
Ügyesen eltette! 

Nosza rajta, keressük m*g, 
Először absztézen, 
Azután meg a hézmentben, 
No és a dansztézen. 
Kerestük és kutatgattuk, 
De bizony hiába, 
Nem akadtunk mi sehogysem 
Uborka nyomába. 

Megnéztük még a bagit is, 
Kutattuk a pincét, 
Megmozgattuk: Jóskát, Imrét, 
'<>enket, Dzsanit, Incét. 
Oiihös lett az öreg Datka, 
Ment a telefonhoz. 
is igy szólt a rendőrségen 
\z inspekcióshoz:  

'Hallo miszter, hallo poliez, 
^end a poliez vágón, 
^ombadi sti'l from máj bagi 
Az én vukon-bászom! 
Mi no versté, hu mék disz dzsók, 
Mi gat lacza trabel, 
Aj em pedler, end máj bagi 
Gat a juni label." 

Nem tudom, mit szólt a poliez, 
De tán nem értette, 
Hogy Datka az uborkáját 
Minők keresztelte. 
Kukumber az, nem yukon bász, 
Szóljon újra neki: 
Erre Datka a telefont 
Ismét kézbe veszi. 

"Ilallo poliez, hallo miszter, 
Ekzjusz a misztéket, 
Pedig máma még nem ittam 
Egy csepp rézindzséket. 
Hí no löszt a vukon-bászom, 
Mi löszt a kukumber, 
Aki azt elvitte tőlem, 
Az egy huncut ember." 

Uig végezte be Batka 
Ügyes mondókáját, 
Valaki kiint az udvarról 
Hozta kosárkáját. 
Igaz, hogv az uborkának 
Nyoma sem volt benne, 
De azért a Datka szeme 
Ragyogott egyszerre! 

Egy dollár és nyolevah centet 
Talált a kosárba', 

V pénz meg be volt pakolva 
Egy kis cédulába. 
\ cédulán meg írás volt 
Es azt nekem adtar 

A.zt mondta, hogy miszter 0. Ké 
'jyüjjÖn és olvassa. 

Szólt pedig ilykép az irás: 
'Iiallo miszter Datka. 

Ne mondja, hogy kárba veszett 
\ sok kis uborka! 
Itt küldöm az árát érte, 
Használja jó szívvel, > 
Igyák meg jó rézindzsekbea 
A Dzsóval meg Stivvel!" 

Amerikai Magyarok ! 
M AO VAR KÖNYVEKET, AKÁR TUDO
MÁNYOS, AK AR SZÉPIRODALMI TAR

T A L O M M A L  G Y O R S A N  S Z Á L L Í T  A  

Bécsi Magyar Kiadó 
WIEN IX. 

Canisiusgasse 8-10 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

Y0IN6ST0WH, 0. SHMHM, M. 
• [s 

A CTíNARD HAJÓVONAL 

SAXONIA 
* 

nevü tengeri gőzhajója 

október 30-án indul 
PLYMOUTH-CHERBOURG HAMBURGBA 

Forduljon a legközelebbi CUNARD hajóügynökhöz 

í 

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, GÖMÖR, UNG 
ÉS BORSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVIÁBÓL 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóik bankjaimban 
vásároltak hajójegyet, bankjaim utján készíttették az 
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 minden 

akadály nélkül megadták az 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

MINDEN ideérkezett utasom hálásan köszönte meg, hogy 
minden baj nélkül utazott és hogy saját megbízottjaim mindenütt 

segítségükre voltak. 
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Z E N  N  

FESTEKEI 
VARNISAI 

ECSETEI 
ÜVEGE 

a legjobbak a városban 

Zenn Paint & Glass Co. 

8 EAST FEDERAL STREET STAMBAUGH BLDG. 
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THEODORE HAM 
UTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ 
SZÁZ BANK- ÉS POST AT ARÉK-KÖNY VEKKEL 

NYUGTÁKKAL 

ÉS 
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HA ki akarja hozatni családját — HA hasa akar utasnl — 
HA pénzt akar külndei — HA bármily itteni vagy hazai ügye 
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 RENDES KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

Cimem a régi: 

International Bank, G. V. Hamory 
Youngstown, Ohio Sharon, Pa., State és 

19 North Phelps 3jt. Dock Street sark&n 

fr' 
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NYITVA SZOMBATON 
Délután és Este 

A RENDES irodaórákon kivül, mintaraktárunkat szombaton délután 2-től fél 5-ig és szom
baton este 6-tól 8-ig nyitva tartjuk azok kényelmére, akik nem tudnak napközben 
felkeresni. Ne késsen sokáng a Mahoning furnace megrendelésével. Már szeptem

ber közepén vagyunk és az őszi bizi időszak már beállott. 

Gyári szakértők állítják fel 

VERHOVAYÍ GYŰLÉS 

Nem sokan keresztk fel a Ver-
!iovay Segélyegylet youngstowni 
108-ik fiókjának gyűlését vasár
nap délután. A befizetések ugyan 
jól folytak, de a tagok nem igen 
maradtak a gyűlésre.. Pontosabb 
lolog nem is történt. Az egylet 
"agsága egyhangúlag visszauta
sította más fiókok körleveleit, a 
melyek mind arra irányultak, 
hogy a májusn konvenció egyes 
határozatait referendum alá bo
csássák. A youngstowni fiók tag 
sága az utolsói  emberig belátja, 
hogy okvetlenül szükséges a kor
szerinti fizetés és nem hajlandó 
hozzájárulását adni oly kérelmek
hez, amelyeken meglátszik, hogy 
meghozóik egyáltalán nincsenek 
tisztában a helyzettel és számolni 
sem tudnak. 

A tagság tudomásul vette a tisz 
tikár, főelnök és felügyelőbizott-
-sági elnök leveleit a Zámbory-
ügyro .vonatkozólag. 

A Mahoning furnace-t egyenesen a gyártól 
veszi és az emberek, akik otthonában felállít
ják, a gyár szakértő munkásai. Ezek évek óta 
mást sem csináltak, mint kályhákat építettek 
és szereltek és ezer és ezer ház fűtési rendsze
rét építették. 

Mahoning tulajdonosok mindig pontos és 
biztos szolgálatban részesülnek. Egy telefon
hívásra azonnal megjelenik képviselőnk házá
nál és megnézi, mi a kívánsága — nincs késés, 
mert minden itt készül Youngstownban. Ja-
vitó osztályunk pontosságában megbizh&t. 

Ne felejtse él, hogy a Mahoning az egyetlen 
ftlrnace, amely Youngstownban készül. 

I 

Vegye a keletnek menő Poland avenuei kárét a Squaren. Szálljon le a Poland avenut 
és Cedar street sarkán, sétáljon fél blokkot nyugatra és ott van. Ha nem jöhet személye-
teli, telefonáljon: Main 2332 va&y Automatic 7227 és képviselőnk felkeresi. 
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