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Norberg védőén emelte fel kezét: 
— Mi nem vagyunk Amerikában, lianem Milv^aukeeben, — 

jegyezte meg. — Csak ha egy évig lakik itt, értheti majd meg, hogy 
miért tettem est a megjegyzést. Még ha kéthasábos cikket irtunk 
volna a különös szövegű táblácskáról; még akkor sem találta volna 
meg Milwaukeeben senki sem a humoros cikk élét. 

Szerencsére azonban nem volt szükségem 'ahhoz, hogy Milwau
kee sajátosságait sokáig tanulmányozzam, mert egy barátom akadt 
Blackie Griffith személyében, aki sportszerkesztöje volt, a "Post" 
cimü lapnak és ez gyorsan bevezetett Milwaukee sajátos viszonyaiba. 
•Több barátot nem találhatott volna senki és ami a legérdekesebb a 
dologban, a mi barátságunk a leggyorsabban fejlődött ki és egy
kettőre túltette magát a feszes konvenciókon. Sohasem fogom az első 
találkozásunkat elfelejaeni. Blockie átsétált a folyosó másik oldalán 
ievö fülkéjéből a kiadóhivatalba. Elegáns zsakett-kabátje felett egy 
elnyűtt és elrongyolódott ujju munkakabátot viselt és egy miniatűr 
autóhoz hasonló pipából pöfékelt. Amint az ajtóban megállt, egy 
fantasztikus törpéhez hasonlított. Különösen festett barna arca, fe
kete sima haja és mélyen fekvő barátságtalan szemei. Gyors és rö
vid léptekkel előttem termett. Messziről 40 évesnek gondoltam, 

•mikor azonban mély ráncokkal telerajzolt arcát mosoly deritett 
fel, husz évvel megfiatalodott. 

— Ön tehát az uj jövevény Newyorkból, — kérdeite, mialatt 
nagy fekete szemeit végiglegeltette rajtam. 

Én vagyok, — válaszoltam mélabús hangül* 
— Azt hall#ttam, hogy tulajdonképpen pihenni jött ide, mert 

az utóbbi évek eseményei megtörték. Ugy látszik az ut, amelyen 
maga járt nagyon göröngyös volt. 

— Göröngyös?,— nevetni kezdtem. — Amerre én jártam, ott 
atihden ut a hegyre vezetett fel és mégis nagy gyorsasággal kellett 
ax utakat megtenni, ha áz ember nem akart leiBaradni. De most 
ismét jól és simán megy minden.... 

Blackie elhajtotta kezével az avea körül gomolygó füstfelhőt 
és igy szólt: , 

— Itt az emberek nem rohannak annyira. Hegyek sincsene, de 
mégis ugy találja, hogy valamely akadály van az útjában, csak 

saóljon nekem, mert tudja meg, hogy én nagyon használható ember 
vagyok, ha a rosszul működő gép csavarjait kell megolajozni. A 
nevem különben Blackie. Lesz gondom magára. 

így kötöttünk Blackie úrral barátságot, mielőtt még egy hóna
pot töltöttem Milwaukeeben. Nóra nagyon megbotránkozott, mert 
leveleim mind csak Blackieről szóltak. Megírtam neki, hogy fura 
alak, aki a legrikitóbb rózsaszínű ingeket, bíborvörös nyakkendőt, 
fekete, fehér kockás mellényeket hordja, de díacáre visszatetsző 
külalakjának, a legjobb szívű ember a világon. Mindenki szereti. 
Kezd ve a lapkifutófiutól egészen a felelős szerkesztőig, aki minden
ben kikéri a tanácsát. Blockie szerződteti és tanítja az uj embereket, 
rideg bírálója a lap rovataináfef'rendezi a boxversenyeket, sőt még 
a versenyek után a fénykép-felvételekt is ő csinálja, ő a város béke-
birája, aki még a polgármester és a rendőrfőnök között támadt kon
fliktusokat is elintézi és ami a legfőbb, az ő lapjának a sportmellék-
íete a legkimeritőbb és a legjobb az egész városban. És ez a csodá
latos sokoldalú egyéniség iskolai képzettsége a leghitványosabb 
volt. Mindezt megirtam Nórának és válaszul levelet kaptam tőle, 
amelyben minden harmadik szót aláhúzott és minden kérdés azzal 
végződött, hogy milyen ennek az embernek az erkölcsi felfogása. 
Nóra ugyanis nagyon bizalmatlan természetű volt amiatt, mert 
Mm igen járt társaságba és nem igen volt emberismerete. 

— Ami az erkölcsét illeti, — válaszoltam Nóra levelére — meg-
j^Jtogtathatlak. Hat éves korában az utcasarkon újságot árult, azu-
tln a szerkesztőségben használták, mint kifutófiut. Este a közelben 
levő fuvaros-korcsma udvarán lovakat tisztított és késő éjszakáig 
pedig egy német újság nyomdájában dolgozott. Saját állítása sze
rint sokszor nagyon fáradt volt, nem tudott hazavánszorogni. El
fogta az állomkórság és a nyomda egyik vackában egy csomó régi 
zsákon gubbasztva aludt el. A család feje volt és ezért minden fillért 
haza adott. Munkaközben azonban nyitva volt a feje és a szeme. 
Állandóan figyelt és tanult. Eleinte segédkezett a fényképésznek a 
lemezek kidolgozásánál és rövid idő múlva túltett a mesteren is. 
Néhány hónap múlva több footbalbajnokot, boxbajnokot és zsokét 
kínért, mint a sportújság szerkeztője és a nagy munkatorlódásnál 
ennél a rovatnál is segédkezett. Végül mint munkatárs kapott alkal
mazást a lapnál, majd segédszerkesztő és sportrovatvezető lett..... 
Nem, Nóra, én nem félek Blackie erkölcsétől, mert nem is ér rá arra, 
hogy erkölcstelen legyen. Mindenesetre nagyon szeretném, kedves 

* Nórám, ha meghallhatnád, amikor az édesanyjáról bszél. Ez a folyto
nosan munkában és robotban levő lélek egy szemernyit sem kopott 
el. És dacára annak, hogy a szerkesztőségen kivül egy héten többet 
keres, mint a félévi szerkesztőségi fizetése, mégis hü marad ahhoz a 
laphoz, ahonnan pályája kiundlt.. Ilyen ember Blackie, a legkülönb 
Larát. 

Amikor a szerkesztőségben amunka szünetelt, vagy a lapot 
lezártuk, sokat voltunk együtt. Megismertük egymás életének min
den mozzanatát. Blackie szerkesztőségi fülkéje füsttel volt tele és 

, millió aprósággal — fényképekkel, emlékekkel, boxer-kesztyiikkel, 
pipákkal egy ruhafogassal, amelyen porlepte, elnyűtt ruhák és 
kflapok hevertek. És ezek között ült Blackie mélyen hátradűlve 
aforgószéken és ugy festett, mint egy kedves barna törpe, vagy mint 
|y élővé vált kedélyes kis pagoda. 
; — Tudja, kedves gyermekem, — magyarázta egy napon — né-

klnyan közülünk a hírnévért dolgoznak, de legtöbb azért, hogy 
megkeresse a mindennapi kenyerét. Sokan közülünk agyondolgoz
zák magukat és össze-visszafirkának mindenfélét, hogy sok pénzt 
keressenek, de igen kevés akad közülünk, aki tisztán szeretetből ra-
Iffszkodik ehhez a pályához. Ezekhez a bolondokhoz tartozom én is. 

— Az Ujságirás átok, — jegyezte meg. — Egész nap szaladgá
lunk és lahalunk egy hir után és midőn munkánkat elkészítettük, 

. fájdalommal állapítottuk meg, hogy az csak égynspos érték volt, 
amely holnapra már feledésbe megy. Az. ujságiró munkája, % ma 
Mptótiája, holnap már nem törődnek vele. Biztos vagyok affelöl, 
ha minden riporter egy más pályán rövid idő alatt nagy vagyont, 
tekintélyt és pozíciót szerezhetne magának » 

* Blackie még mélyebben csuzott vissza a székébe és erfo f üst-
Whőt eregetve a pipájából, így szólt: 
/ . Ugy-e már beszéltem önnek arról az időről, amikor Gerhard 
eftfcm kuiloidre küldött. -:IP 

— Gerhard! — ismételtem csodálkozva. Őát ismeri öt? 
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— ő nem nagyon büszkélkedik ezzel az ismeretséggel, — je
gyezte meg Blackie. — Ő elégedetlen velem. A történet ott kezdő
dött, hogy Gerhard illetéktelenül avatkozott bele a legegyénibb dol
gaimba. Néhány évvel ezelőtt ugyains az erős munkában testileg* 
nagyon tönkrementem és elmentem Gerhardhoz orvosi tanácsért. 
Kikérdezett hegyiről-tövire, egy sereg rosszindulatú kérdést intézett 
hozzám, megvizsgálta a szájamat, a fogaimat és a körmeimet éppen 
ugy, mint a lovat amikor megmustrálják az eladás előtt. Azutáti 
hosszú ideig a szmembe nézett és igy szólt hozzám: 

— Fiatalember hány éves? 
— Körülbelül huszonnyolc, — vetettem oda hanyagul. 
— Istenem, hisz ön kétszer olyan időnsnek látszik. A munka tel 

jesen megtörte. Látszik, hogy azt erőszakolta, amiért bűnhődni fog 
Most pedig hallgasson ide. Hagyja abba a munkát és a dohányzást, 
tegyen egy hosszabb tengeri utat, azután kísérelje meg, hogy éjje
lenként legalább négy órát aludjon. Amikor közöltem az anyámmal 
az orvos észleletét, sápadt lett az ijedségtől. Öt is magammal vittem 
az Óceánon keresztül Európába. Németországba mentünk, felkeres
tük a legelőkelőbb fürdőket és megmásztuk a Jungfrau csúcsát 
Az anyám azt mondja, hogy feledhetetlen napok voltak ezek. Ö 
egész nap foglalatoskodott: sétált és levelezőlapokat irt az ismerő
seinek. É11 azonban nagyon elhagyatottnak éreztem magamat. Négy 
hónapig elviseltem a tétlen életet, mely ugy- nagy lemondás olyan 
ember részére, aki ^megszokta a nyomdafesték szagát. Egy napon 
azután az történt, hogy a kávéház verandáján ültem, amikor valaki 
megfogta a vállamat. Az öreg Ryan állott előttem, aki azelőtt lapunk 
vezércikkeit irta, évek éta azonban mint a newyorki- ujságszindikátus 
levelezője Németországban élt. 

—Blackie maga itt? —,kiáltott fel örömmel. — Az ég szerel
mére mit csinál itt okkar, amikor Milwaukeenek még csak négy 
versenyt kell megnyernie ahhoz, hogy megnyerje az első dijjat: a 
vándorserleget. ' < V 

— Mondhatom édes gyermekem, — folytatta Blackie felém — 
ugy éreztem magam ebben a pillanatban, mint az oroszlán, akit ket
recbe zártak. Édesanyám, — szóltam az anyámhoz — gyorsan ird 
meg azokat a levelezőlapokat, amelyeket még el akarsz küldeni, 
mert azonnal hazamegyünk. Igy is történt, a legközelebbi gyorshajó-
val átvitorláztunk Európából Milwaukee be.- Azóta itt vagyok és 
nem is megyek innen. 

VII. 
Két uj jövevény érkesett a penzióba. Az uj vendégek közül az 

egyik egy hölgy volt. Az idegenek már a vacsoránál megjelentek és 
p vacsoraidő alatt majd megfeledkeztem az evésről, annyira lekö
tötte a figyelmemet az%uj emberek megfigyelése.' Az uj vendégek 
Bécsből jöttek. A férfi mérnök volt, az asszony pedig valami nagy-
rangú személy lehetett. Fellépésük egyenesen zavarólag hatott re
ám. A férfit visszataszítóan rútnak találtam. Álla az ajak alatt visz-
szahajlott, majd hegyes csúcsban végződött. Az arcéle tiszta kari
katúra. Az asszony szürkeszinü ruhája olyan különös szabászati 
munka volt, amilyent sem azelőtt, sem azóta nem láttam. Az alakja 
vékony, beesett ösztövér volt és terjedelmes ott, ahol a női formá
nak nyúlánk vonalakban kellett volna végződnie. Az tűnt fel először 
nekem, hogy az idegenek már az első napon a nagy asztalhoz ültek 
a mérnökök társaságába. Összeszámoltam: pontosan tizenkét férfi 
ült egy asztal körül és egy hölgy az uj bécsi jövevény. Ugy látszik, 
már régebb idő óta ismerhették egymást, mert-könnyed, fesztelen 
hangp társalgás fejlődött ki köztük, miközben" a férfiak axon élcelőd
tek, hogy tizenhármán ülnek az asztalnál. 

(Folytatása következik) 

li^FOaiMJÁXC AZ ÉTJTT.mftffB-
> REKET OEOSZOBS&ÁGtBAN. 

A Btate Department • értesülése sze
rint a petrográdi ezoviet hatóeégok a 
legszigorúbb intézkedéseket léptették 
életbe az élelmiszerek köztulajdonba 

vételére vonatkozólag. „Egy szeptember 
18-án érkezett távirat jelenti, hogy a 
bolsevikik minden mag&népületet át
kutattak Petirográdon és a. magántulaj
donban talált éltlmwzereket elkoboz
ták. ' . 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps St. 

Néhány napig 

| adunk $25 értékű 
1 gramofon lemezt, 
H ha vesz nálunk egy beszélőgépet most—a fizetési feltételeket is ön maga 
| szabhatja meg 
ü Nem kerül többe mint más Gramofon- s-s • 

EZ AZ AJÁNLAT nincs fdtételhei kötve. Nem tréfálunk. $26,000 értékű Pathe vagy ActufUe lemez 
INGYEN ha veáz egy Pathé beszélőgépet (kivéve a kicsi 3-as és 6-os számú modeleket)'Mindegy 

hogy készpénzt fleet vagy törlesztésre veszi a gépet a $25,000 értékű, lemezt megkapja a géppel, mihelyt 
kiválasztja őket. t " ' 

MICHIGAN FURNITURE CO. 
220-222 East Federal Street 

Azonnali átadásra 
25 aker Brookfielden, öVfe 

mértföldnyire Sharontól, csi
nált ut mellett, 8 szobás tégla 
ház (uj), istáló 40 láb széles és 
80 láb hosszú, kitűnő mellék
épületek, 300 különböző termő 
gyümölcsfa, hat ló, 2 disznó, 2 
tehén, 100 csirke, 16 tonna szé
na, 300 bushel kukorica, 300 
bushel zab, 30 bushel rozs, egy 
aker krumpli, 1 egyes, egy dup
la szekér, 4Vá lóerős gyzmotor, 
30 colos körfürész, trágya szó
ró, egy lovas és két lovas kul-
tivátor, aratógép, vetőgép, 2j 
eke, buggy és más felszerelé
sek. A farm tó mellett fekszik. 
Ára $9,000, amiből $5,000 kész
pénz kell. 

Mindenféle farmok, minden 
nagyságban, Mahoning, Trum
bull és Columbiana megyékben 
és keleti Pennsylvaniában. 

Van Gorder Reality Co. 
221 Dollar Bank épület 

Magyarul beszélő elárusitók 
MOGUS JÓZSEF 

Bell telefon: Main 2890 
KRIZSANICS JÓZSEF 

Autó telefon 6734 

íiunniiüi ran111111111 

Jojjon 
Kedden 

hozzánk este 
Csütörtökön Szombaton 

DRU6 CO. 
16 W. Federal St. 

FORD-gépek 
UJ FORD, még soha haumálva 

nem volt, csak $258 készpénzfize
tés, a többi 12 havi törlesztésre. 
Hivja fel HARRY D. LXEF el-
adót automatikus telefonon, 2962. 
A Hjfby Bales Co. ford képvis* 
lék elánwitója. 

A ntit hét néhéÉgr napja ismét lehetővé tette szolgála# o»tályunlni*, fcogy 
elvégezze a felhalmozott munkát. Igy most abban a helyzetben vagyunk, hogy azonnal 
eszközölhessünk javításokat és installációkat. Azoknak a kényelmére akik naponta 12 órat 
dolgoznak a gyárban nyitva tartjuk Poland Avenuei raktárunkat minden kedden, csütör
tökön és szombaton este 6-tól 8-ig'és szombaton délután 2-től 4:30-ig. Jöjjön el bármely 
este és képviselőnk szivesen elmagyarázza & Mahoning furnace előnyeit. 

Használja a gáz kemencéjét mint kisegítőt 
Évek Ikhshzu során át folytatott kisérletezéz után mérnökeink kidolgoztak egy üj 

szisztémát amely lehetővé tette," hogy a Mahoning szenet égető iurnacet olyan házakban is 
használhassák ahol gáz kemence is van. 

Már sok otthonban bevezették ezt az uj-
jitást és az idén még többe vezetjük be. A 
nagyon hideg időben amikor a gáz nyomása 
igen csekély a szenes furnacet használhatja. 
Ez a furnace befüti az egész házat. Egyáltalá-
oan nem nehéz a hömérségletet állandóan 70 
fokon tartani, még a leghidegebb napokon is. 
A tavasszal és ősszel, amikor a fűtés csak arra 
kell hogy a reggeli hűvösséget eloszlassa a 
gáz lehet használni, £is * kombináció ideáli
san ajegjobb. , > 

Fizessen a Furnacért 
amig használja 

Vevőink kényelmére lehetővé tettük, hogy tör* 
leeztésre is vehéspék a Mahoning furnacet. Ne fe
lejtse el, hogy a Maioningért jót állunk hpgy melegé 

^4|szi- lakását vagy pénzét visszaadjuk. 

Vegye a kelet felé meuö Poland Avenue kárét a 
Bqmjren. Szálljon le a Poland Avenue és Cedar Street 
Hurkán és sétáljon fél bloekot nyugatra. Ha nem tud 

t jjíuai telefonáljon-"Main 2332 vagy Autó 7227 és kég^ 
Viselőnk minden kötelezettség ivükül felkeresi és Biegf* 
bfsi^li <titér kérdését; •"* 
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