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MOSOLYGO KÖNYEK 

Irta: FERBER EDNA 
Fordította: BARABÁS BÉLA 

SSZONYOK 
POSTA JA 

lamo* vezetőjének nem voH már 
ideje fékezni,' igy tehát a ket 

A magyarok által elé)? sürün kocsi össze ütközött. l\,. alatt 
lakott ('a Id veil Street.1014 számú'Mrs. Clark a vele szemben J evő 
házba6 lakó Mrs. $llen Clark ̂ léshez ütötte a térdeit, a me

lyeknek gyógyítása végett a kór-
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MOSÓNŐ KERESTETIK 
állandó állásra. Tessék kérdezős
ködni: 312 N. Ariinírton St. 

olyan Helyen, amelynek a bútorait maga rendezte el. Milyen gyö
n y ö r ű e n  s ö t  0  h o l d v i á g  .  .  .  B e v i l á g í t j a  a z  e g é s z  s z o b á t .  

Keggelig fel sem ébredtem. Erre a nagyszerű holdfényes, csen
des éjszakéra napokkal később is nagy megnyugvással emlékeztem 
vissza . . i 

# * # 

Két nappal az előtt a newzetcs nap előtt, amelyre Gerhard az 
riutazását kiliizte, befejeztem a regényemet- Letisztáztam az irógé 
pen, kijavítottam, becsomagoltam és azután elküldtem. Alig félórá
val ezután a regény összes fogyatékosságai világosan állottak előt
tem és már megbántam, hogy elküldtem. Szerettem volna visszasze
rezni, hogy javításokat tegyek rajta, bizonvol részeket kitörüljek, 
másokat pedig átírjak. Ez a munka majdnem egy éven át elfoglalta 
időm legnagyobb részét és aranyira Összeforrt a lelkemmel, hogy már 
nem is tudtam a hibáit és előnyeit tárgyilagosan megállapítani. 
Gyakran késő estig dolgoztam rajta és csodálkoztam is azon, hogy 
a szomszédos szobák lakói nem tiltakoztak írógépem állandó zaja 
ellen. Most végre elkészült a könyv. És gondolataimat más irányba 
terelhettem. Aggódva merült fel bennem az a gondolat, hogy ho
gyan fogom elviselni Gerhard hiányát, ha elutazik a tengerentúlra. 
Kórán, Gerhardon és Blackien kivül senki sem tudott arról, hogy re
gényt irok. Különösen Blackie volt az, aki a leggyakrabban érdek
lődött. munkám előrehaladása iránt. A szerkesztőségben éppen 
lilaekievel beszélgettem hosszasabban a regényemről és a hozzája fii-
aott várakozásomról, amidőn egyszerre megszólalt a telefon. Blackie 
átadta a kagylót e szavakkal: 

—- Ónt keresik! 
Megismertem Gerhard hangját. 
— Rendkívül fontos dolgot szeretnék önnel közölni, — mondotta 

Gerhard. — Ha este hat órakor felkeresném, eljönne ^elem vacsoráz
ni valamalvik vendéglőibe? Okvetlenül beszélnem kell magával. 

— Nagysa?iti! — feleltem. — Az életemet menti meg. Ma 
ugyanis borzasztó napom van és a legnagyobb örömmel fogadom a 
társaságát. ' % 

Visszatettem a hallgatót a helyére és megmondtam Blackienek. 
íogy Gerharddal beszéltem-

Hm — mormogott Blackie. Gerhard nagyon kedves 
magfjhoz, ngy-e? 

Elforditotl na as arcomat, hogy ne olvashasson az arcomból és 
szutqn igy feleltem: '* 

— Ő hohiapntqn elutazik. Bécsbe akar menni és legalqbb egy 
évig, vagy tovább is ott marad. 

Blackie hirtelen felpillantott, majd megijesztett: 
Elutazik? Azt hiszem, gyermekem, hogy végeredményben ez 

& legokosabb, amit tehet. Az utóbbi időben az orvosi lapokban igen 
gyakran olvastam a nevét. Gerhardból még nagy ember lesz. Kxlöti-
beiv azonban igazqn sajnqlom, hogy eltqvozik körxnkböl, mqr osak 
azért is, mert mielőtt szabadságra megyek, szeretem volníw m?gvizs-
gáltatni magamat vele. De talán egy tehetségtelenebb orvos is meg
teszi- ; 

Délután Gerhard pontosan megjelelt az automobiljával. Kiro
bogtunk egészen a vámhivatalig, majd hosszabb utat tettünk meg 
a tengerparton és az országúton, amelyen ide-oda robogtak az autók. 
Sehol egy lovas jármüvet nem lehetett látni. Arra gondoltam, hogy 
talán az a korszak következett be, amikor lovakat közlekedésre egy
általában nem vesznek igénybe. Xem hallatszott más, mint a gé
pek zakatolása, a fékek súrlódása és a tülkök különböző hangja 
A tengerparton a fák között esinas kerti lakok sorakoztak egymás 
mellé. A hiis levegő lágyan simogatta halántékomat és szétborzolta 
a hajamat. Igen jól éreztem magamat. 

— Ha él is utazik, — szólaltam meg — ha bármilyen zord is a 
tekintete, az életet most igen kellemesnek találom, annyira kelle
mesnek, hogy még a maga rossz hangulata sem változtathatja meg 
ebeli felfogásomat. 

— Isten őrizzen! — mondotta Gerhard szinte ünnepélyeseit. 
— Vájjon érdekelné-e az, ha közölném magával, hogy befejez

tem a regényemet ? — kérdeztem. 
— igazán? Jó hir! A sok munkától már egészen lesoványodott. 

Különben ugyancsak hamar fejezte be ezt a nagy munkát! 
— Igen, befejeztem, — feleltem sóhajtva. — Rosszul leszek, ha 

csak rágondolok. Egész életemben mindössze csak két ambícióm 
volt: könyvet írni, amelynek sikere lesz és megtanulni hogyan kell 
az ujjak segítségével fütyülni ugy, ahogy a színházban a karzati 
közönség a rossz darabokat szokta fogadni. A fütyülésről, sa^nos. 
azt hiszem, már le kell mondanom, a másik ambícióm részbén te! 
jesült, csak a sikerrel nem tudom hányadán állok! ^ 

Gerhard arca kissé felderült, de csakhamar ismét komor lett 
amikor megkérdeztem tőle, hogy ini az a fontos közlendője, amíV 

nekem el akart mondani, azt felelte, hogy hagyjuk ezt későbbre és; 
beszéljek gyelőre minél többet a könyvemről. Közben megérkez-! 
tünk ahhoz a tengerparti vendéglőhöz, ahol a vacsoránkat akartuk ^ - - - - ^ 
elfogyasztani. Gerhard zöld autója befutott a vendéglő ndvarábe-
Leszálltunk és bementünk a nappali világosságban uszó étterembe. 
A teremben nagy pohárcsengés és beszélgetés hangos zaja fogadott 
Iwnnünket. Később megszólalt a zene is, majd nemzeti viseletbe 
öltözött tiroli énekesek adtak elő dalokat. Gerhard kérésére nem 
maradtunk a teremben, hanem odakünn a terasszon a fák között 
terittettünk magunknak. Leültünk egy asztalhoz, amelyet a terem
ből kiáradó fény megvilágított ugyan, de mégis annyira távol volt, 
hogy senkisem láthatott bennünket. Egy hirtelenszőke, halványarcu 
pincér szolgálta fel az ételeket, amelyeket nagyszerű étvággyal fo
gyasztottunk el. Tagadhatatlan, hogy én sokkal többet ettem, mint 
Gerhard. Gerhard később intett a pincérnek. 

— Vigyen el mindent és azután nem is kell többet visszatérnie! 
Valamit a pincér kezébe nyomott, ami, ugylátszik, igen jó ha-

•fítssai volt reá, mert hirtelen eltűnt, miután előzőleg majdnem a 
földig hajout. Gerhard a tenger felé fordította a tekintetét és miután 
hosszabb ideig mindketten konokul hallgattunk, egyszerre meg
szólalt. 

ftji— Nem utazom él Bécsbe. Itt maradok! 
.,*v — Nem utazik el? Miért? Bizonyára 

"— Azért, mert azt hiszem, hogy itt szükség van reám. Én nem 
hagyhatom el most magát. Magának szüksége fesz valakire, egy jó 
barátra. 

• Tágranyitoftt szemekkel figyeltem a szavait, mert éreztem, hogy 
vas még valami meglepő mondanivalója. 

— Szükségem les? valakire? Miért? MÍTTZ ©ka.,.*V 
' " * í"' .. (Fol tatása köv*tfceaik»). - , _ 
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Éva néni karácsonyi levele. 
Kedves olvasóim! 

Kis knráeonyfa áll az ebédlőnkben. A sötétzöld gallyakról száz
féle csecse-becse csüng le. Alatta játékok, lovacskák, beszélő babák, 
egy pici ágyú, kirakó kockák és sok egyéb. Mindent ös^zehordtunk, 
ami kitelt a szegénységünkből, hogy a gyermekeinknek meg legyen 
szent karácsony napján, a mit csak kívántak, A Jéznskához küldött 
levelekre egytől egyig megjött a válasz, csak az eleven tevét nem 
tudtuk megszerezni, amin a legkisebb fiacskám akár$ elutazni Bet* 
iehembe. # » 

És mégis... amikor a csengetyaszóra szét nyílott a gyerekszoba 
Tiggönye s elöli ük állott ez a gazdag karácsonyfa a megálmodott 
lovacskákkal, bábukkal, kirakó .kockával, egyik se a kívánságának 
a teljesülését kereste, hanem mindenik a csillagot nézte. Nagy kerek 
szemekkel, átszellemülten, meghatottan. 

Összenéztünk az urammal erre a jelenetre. Éreztük, hogy az 
•a pjllanatnyi esend a gyermek Jézus látogatása voltba mi házikónk
ban. • | » ' 

Kedvés4 olvasóim, csodálatos ünnep a karácsony. Nékünk, asz-
szonyoknak különösen a. szivünkhöz nőtt ez az este. Mi örököltük 
a Mária szivét, az anya minden örömét. De örököltük a szenvedéseit 
is. Minek beszéljek hát arról az asszonyoknak, HtyQF- mi a szereit 
Minek a madarat énekelni tanítani. * 

Ebben a szörnyű sötétségben, ami ma ugy fekszik az egész vi-
ágon, mint a mezőkön a köd, az egyetlen tisztafényii világító mé-
'ses a betlehemi csillag. És mi asszonyok ennek a világosságában 
'lünk. . v" 

Ila minden asszony "betölti a ihivátását ezen a földön, akkor elkö
vetkezik egyszer az idő, amikor a betlehemi fény fogja megvilágítani 
ta egész földgolyót és a gyermek Jézus minden hajlékba él fog láto
gatni. 

Boldog karácsonyt kíván Éva néni az ö kedves olvasóinok. 

minkét térdét alaposan fájlalja 
egy villam@8 baleset következté
ben. ' 

A minap ugyanis, a Mosier vil
lamoson utazott, mikor az a 
Federal és West Lake Ave. sar
kán megálott. Az után jövő vil-' 

Ui&ba vitték-
\ 

•4-
A flréfit leverhetik «. fsatame. 

de a nemzet tovább £1 és firinda<l<1iji 
élni fog, amig a nyelv ki nem halt az 
anyák ajkaáról ... 

DECEMBER 23. 

Menjen 
NAIR DOKTOROKHOZ 

(Szem specialisták) 
Pápaszem és szemüvegért. 

Vizsgálatunk tudományos és 
megbízható. 

101 W. FEDERAL ST. 
a Hitter & Meyer üzlet felett 

Voungstown, 0. 

tíí,. 1# 'r 
4 

Adjon cipőt és papucsot 

karácsonyra 
A. legalkalmasabb ajándék a család 

minden tagja számára és asért 

MOST OLCSÓBBAK 

Keresse fel magyar elárusítónkat. 
Ő segíteni fog a kiválasztásnál akár 
cipőt, akár papucsot akar. 

TAKARÍTSON PÉNZT! 

BBS 

259 WEST FEDERAL STREET 

KARÁCSONYRA 
VIRÁGOK/NÖVÉNYEK 

ÉS KOSZORÚK 
Ezennel meghívjuk, látogassa meg a mi legszebb és legjobb minő

ségű virágok és növényekből álló kiállításunkat. Az ünnepek előtt még 
soha ilyent nem látott. Felhívjuk figyelmét arra, 
nem k<*&i, ha a maga és barátai részére szánt vfráf^kat ^vágy Bfvf* 
nyeket már mn<t niegrcn-leli. 

HARRY C. WALTHER 
VIRÁGKERESKEDŐ 

WEST WOOD STREET 

Nők fekete, barna, szürke 
magas vagy alacsony sar

kú cipői. Minden 
lágyság 2V2—8-ig. 

$4.99 
Leányok alacsony 
sarkú mpci, tisz
tán bőrből 

$3.99 

NŐK TÖMÖTT TALPÚ NEMEZ 
PAPUCSAI 

Finom nemezből. Minden szin és bagys&g. 
50 centet takarít minden páron. 

NŐK PRÉMMEL DÍSZÍTETT 
JULIETJEI 

A legjobb minőségű 
nemezből, bőr talpak és 
sarkak, minden szin és 
nagyság. 

$1.98 

$1.98 
Leánj^oknak 
ugyanaz 

$1.79 

Ugyanaz leányoknak $1.48 és $1.79 

FÉRFIAK ÉS FIUK MAGASSZÁRU 
CIPŐI 

A legjobb minőségű borjú bőr
ből. $2.09 megtakarítás minden 
páron. 
Férfiaknak . . ..... $5.98—$8.$8 
Nagy fiuknak .. . .$4.98 és $5 98 
Kis fiuknak 

$3.98 és $4.98 
Minden cipőért jótállunk 

NYITVA MINDEN ESTE 7 IG, SZOMBATON ESTE 10 IG 

a fizetése ? 
GONDOLKOZZON 

Elegendő l ( Vak annyit 
érdemel? Valószínűleg KE 
PESSÉfiET olyanok, hogy 
többet kereshetne, de nines 
ALKALMA, pa van bátor 
sága, esze és kitartása és 
megüti a mi mértékünket, 
ugy támogatjuk önt, liogv 
képes legyen hetenkint 100 
dollárt vagv többet keresni 
ÁLLANDÓ állásban. Jöjjön 
személyiben naponto 10 óra 
után. 10 Hippodrom^ Ar
ci: de. " 

Karácsonyi 
ünnepeket kíván 

Minden Honfitársnak 

INTERNATIONAL 
*  /  •  • . .  

G. V. Hámory 
19 NORTH PHELPS ST. YOUNGSTOWN, O. 

a - Uzlet-cimek - í 
Mwmwwmw.  ̂
YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 

31 W. Commerce Street 
Saemben az Erie állomással. y 

A legjobb órák, ékszerek ée 
órajavitás. A tulajdonos magyar. 

BICtALSZKY ÉS ZAJAC 

820 South Aventii 
M A G Y A R  S Z A  B  ó K  

Elsőrendű öltönyök mérsékeli 
áron. 

C. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

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

10 N. Phelps Street 

" ^ f. J. ORIEL -
8 Z A B Ó M E S  T E  S  
' 257 West Federal Street 

Bell telefon: Main 682 \ ; 
 ̂J*7"'®*."* ' " : •" -• 

\ » TJ.' '^'x^^^ 

Sharoni, Pa., Ügyfeleimhez és Barátaimhoz ! 
Abból az alkalomból, hogy sharoni bankom állami bankká 

alakult át, nem mulaszthatom el, hogy ottani ügyfeleimnek a 
20 éven át való pártfogásukért és bizalmukért hálás köszöne
temet fejezzem !:i, kérve őket, hogy a jövőben is maradjatok 
pártfogói a 

DOLLAR TITLE & TRUST CO. 
uj banknak, mely nagyságban és névben változott, de szellemé 
a régi marad, mert az uj intézetnek továbbra is alelnöke vagyok 

C.V. 
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