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Andrásfal vy de Andrásfalva 
ftEOÉNY 

irta: WBRNEB OTULA 

(Folytatás.) 
Zavarba jöttem átható, fénylő 

pillantásának hatása alatt, Hirte
len megfordult az eszemben, bogy 
társalgásunk veszedelme** pont
hoz ért s nekem egyáltalában 
nincs jogom boz/.á hogy közönyös 
érdeklődés helyett oly kinos ér
deklődés^ s mohó kíváncsiság
gal várjam szavait. Mit mondhat 
nekem, ami fölött szabad volna 
bánatot mutatnom? Hogy a báró
nő férjhez akarja adni ehhez, 
vagy ahhoz az úrhoz? 

Mi van ebben megle|H>? Hisz 
egészen nagy leány, akinél a férj 
hezmenetel oly em!berileg elöre-

! látható k küszöbön álló esemény 
mint az érett esereszuyenél. vacry 
a kinyilt virágnál az. hogy lesza 
kitja valaki. Mit állok hát itt só
bálvánnyá változva, szivemben 
valami nagy szomorúság előérze
tével? ..; 

Erőt vétíerii izgatottságomon éj 
lehetőleg nyugodtan, bár kissé el
halványodva válaszoltam: 

— Nines okom. hogv gondola
taimat elrejtsem. Rám azt a ha 
tást tette beszéde, hogy a bárónő 
mint gondos, jó anyához illik, 
gondoskodni kiván a maga jövő 
jéről s ez önt nyugtalanítja, bár 
azt hiszem, egészen ok nélkül. A 
bárónő választása mindenesetre 
oly férfiura fog esni, aki tel jt*ser 
méltó lesz ilyen kedves, szép, 
okos és elragadó kis leányhoz 
mint aminőnek én magát isme 
rem. 

Abban a szent meggyőződésbe! 
éltem, hogy sikerült udvarias, hi 
deg szavak alá rejteni izgatottsá
gomat és hirtelen támadt rossí 
kedvemet. 

Katinka, székében hátradőlve 
fejét kissé lehajtva, e#y pillanat 
ra sem vette le rólam széniéit 
amig beszéltem s e nyilt, ragyog'' 
szemekben valami olyan különöf 
vegyüléke volt a gúnynak, dévaj 
ságnak, vidám jókedvnek és bá 
tor elhatározásnak, hogy attól az 
tán igazán elvesztettem a feje 
met s nem tudtam befejezni mon 
dókámat. 

— Folytassa kérem, — monda, 
mikor a hosszú hallgatást már 
megsokalta. — Oh, maga Attila 
nagyon okos ember s szépen el 
tudja rejteni szavak alá gondola 
tait. Hanem azt rossz néven ve 
ízem magától, hogy olyan könnyf 
szerrel túladna rajtam, ha tudni 
illik a mostoha anyám volna. Ma 
ga talán jobban ki tudná válasz 
tani számomra a férfit, akihe' 
hozzámenjek, mint a méltóságot 
bárónő, a mostohám. Maga lega 
lább ismeri az Ízlésemet. Haneír 
tudja mit, egész tisztelettel ki 
lentem, hogy nem megyek egyha 
mar férjhez, bárhogy szeretné ií 
maga meg a bárónő mama. Tu
dom, hogy nagyon szeretnénei 
tőlem megszabadulni. Aztán netr 
is olyan könnytt dolog — ahog: 
magát kifejezte — méltó férjet 
találni, válogatós vagyok nagyoT 
és követelő. Meg aztán makacs 
de milyen makacs! Mint valam; 

kis havasi szamár. A hasonlaton
nem tetszik T Mondjon jobbat — 
Hadd halljam, mihez hasonlita 
ná maga az én makacsságomat' 
Mondja, barátom! 

Est a 4 'mondja barátom"-^ 
olyan gyöngéden ejtette ki s oly 
kedves pillantással kisérte, hogy 
valami miondhatatlanul édes bor 
zongás futott át rajtam, az ébre 
dő szerelem borzongása; az a mU 
16 didergés, melyet tavaszi b 
nj&ri napokon hajnalhasadáskor 
érez az enrber. 

— Hogy mihez hasonlítsam i 
maga makacsságát, Katinka? Va 
lóban nem tudom*. Legfeljebb el 
jftttAlláa van benne, mint a fiata 
áfacskábann, mely, amennyire 
erőszakosan elhúzzák, as ellenke 
z6 irányban még egyszer annyira 
hajlik vissza. Egyáltalán a ha 
sonlatokra nésre egjnuer ét min 
denkorra kijelenteni! bogy fok 

N«a fc kasofilitfa 
Ml H Mftt M virághoz, se 
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maga kedvesebb és szebb nekem 
a fÖ|d valamennyi virágánál s az 
ég minden csillagánál. 

— Ohó, barátom, hisz maga bó
kol. Akárcsak Kököresényi volna. 

— Melyik? — f. Katinka oly 
hangosan kacagott, hoL'y LádKt-
zi megmozdult s egy alkalmat'uu 
lepvet «lhajt<itt az orráról' 
Pszt v . . fel ne ébresszük apát;.. 
Hál még több is van az, unalma; 
év> elbízott emjberek eme fajtájá
ból? Két Kököresényit már nem 
tudom, hogy tudna elviselni a 
földgolyó, mikor ez az egy is sok. 
aki a bárónő mamnnát itagy l^egy 
ben áll s akit ... 

— Férjül szántak önnek? --~-ki-
áltám, elfeledkezve az okosságról 
S azon feltett szándékomról, hogy 
nem árulop el magamat Katinka 
előty. 

— Bltfll^íta, kedves Attila. 
— A nővérem kikosarazta, — 

mondám kárörömmel s oly mo
hón. hogy a kis lány, aki mozdu
latlanul rám nézett fényes fekete 
szentével, elnevette magát. 

í)n bizony nem kosaraztam 
ki . . . 

— Elég baj. Azon az emberen 
igazán nincs semmi; mi tetszik 
magának rajta? 

— Mondtam már. hogv nem 
tetszik. 

Hát akkor? 
Hogy miért nem kosarazom 

ki? Mert még nem volt alkalmam 
reá. Nagyon egyszerű dolog ez. 
kedves Attila. Majd megteszem, 
ne búsuljon. 

Éreztem, hogy kegyetlenül el-
zóltam magamat, s minthogy Ka

tinka kinyilvánitá, hogy Kökör-
esénvi nem sorozható a veszedel
mes vetélytársak sorába, kedvem 
újra feléledt. Most már magasz
taltam Kököresényit nyak ra-főre 
Elsoroltam minden valódi és min
den képzelt jó tulajdonságait: j 
hogy nagyon csinos ember, hogy j 
férfias, hogy sok esze van, hogy ' 
mjiivelt, hogy daliás, disz** virá-1 
ga a tisztikarnak, hogy, egy szó-J 
val, tökéletes, emberfölötti eré
nyekkel felruházott, angyali lény. 
Sí mindez azért, mert — nem tet
szik Katinkának. 

Világos, hogy ezzel még jobban 
elrontottam a dolgokat s még na-
sryobb zavarba estem. 

Katinka azonban nem mosoly
gott többé, e*ak nézett reám 
mély, rejtelmes, sötét szemével, 
mintha a lelkemben akarna ol
vasni. 

A szobában ewWd vélt. a lebo
csátott függönyökön átszűrődött 
a napfény; nem hatott be ide e 
nyugodt szobába semmi a hőséé
ből, porból, forró szélből, nélkülö
zésből, gyűlöletből és bánatból, 
amá künt, az élet széles országút
ién a többi embereket gyötri és 
kínozza. Osak a nagy fali óra járt 
méltóságosan, hogy harsány iité-
lével fölébressze délutáni álmából 
Tjádházit, aki oly bambán nézett 
körül először, mintha valamelyik 
elegáns teásbolt kirakatában a 
fából készített kinai ember vol
na ; aztán apránkint eszmélni kez 
dett s különféle kérdéseket inté
zett hozzám, melyekre én roppruit 
szórakozottan feleltem. 

flZEDTK FEJEZET 

A megkísértés 
Néhány hét imílva mégjött 

Ládháziné s minthogy ezen idő
ben gyakran jártam a házhoz, al
kalmam volt megismerkedni vele. 

Szép nő volt, de hidegnek, tar
tózkodónak, sőt gőgösnek talál
tam. jÉles szeme hamar észrevet
te, mily érdeklődéssel viseltettem 
Katinka iránt s meglátta azt is. 
hogy hozzám sokkal barátságo
sabb, nyájasabb a leány, mint Kö-
körcsényihez. Ez őt bosszantotta 
% ingerelte. Ugy látszik, kedves 
terve volt előmozdítani a Kökör-
csényi ás Katinka házasaágát s 
naoft i«fs41yeztetve látta szándé
kéi t? foPáfáesm által. Nem is 

|i*gy ellenséges érzéssel 
>ánjroj§b§n. Mindan *1 

kaimat megragadott, hogy ked
vencét kedvező szinbeii tüntess# 
fel a leány előtt; engem pedig el
borított; gúnyos észrevételeinek, 
kicsinylő megjegyzéseinek, esi-
pős. égető társalgási módjának 
szikraesőjéyel. Elhanyagolt, sér
tegetett ,kellemetlen vitákba bo
nyolított s igy nagyon megnehezí
tette közeledésemet Katinkáho?.. 
aí^i láthatólag sokat szenvedett az 
engem ért apró, tervszerű meg
aláztatások miatt, melyeket mód
jában állót ugyan enyhíteni, df 
melyeket megakadályozni neito 
tudott. » 

Katinka - belátott íno^t* 
kártyájába, de utóvégre leánV 
volt, akinek óvakodni kellett 
nehogy feltűnően a pártomra 
álljon e kicsinyes küzdelemben. 

Büszkeségem végre fellázadt s 
én kerülni kezdtem Ládházi"hat. 
Forrt bennem az elfojtott indulat 
és lestem az alkalmat, hogy Kii-
köresényin álljak buszút niirid-
azon apró megaláztatásokéit, ?n«'-
lveket érte kellett szenvednem a 
bárónőtől, kinek ő kedvence vol!, 
s aki, mint nő megfosztott engem 
a lehetőségnek még árnyékától 
is, hogy a szenvedett sérelmekért 
megtorlást vehessek. 

Hanem azt meg kell vallani. 
Kökörcsénvi ügyesen és kifogás
talanul viselte magát velem szem
ben, nem lehetett belekötni se
hogy. Ugy tett, mintha tudomása 
sem volna a köztem s a bárónő 
közt folyó furcsa háborúról, s 
mintha sejtelme sem volna, hogy 
annak tárgya ő. 

Aztán ő sem feküdt rózsákon, 
sőt neki kényesebb volt a helyze
te, mint az enyém, mert Katinka 
azzal boszulta meg a bárónő be
avatkozását, hogy kegyetlenül el
bánt a szegény Kököresényivel. 
nyíltan kimutatta lépten-nyomon, 
hogy ki nem állhatja a rákény-
szeritett udvarlót. 

(Folytatjuk.) 

OLVASÓINK 
KÖRÉBŐL 

(E rovattam köbölt*'k£rt som :» swr. 
keaztőaég seru a kiadóhivatal nom 

válla! feleiűsst'get.j 

A STEELTONI MAGYAR 
KATH OLIKUSOKHOZ! 

Saép ünnepély volt a mult va
sárnap a mi hitközségünknél, 
amelynek szemtanúi voltak a je
lenlevők, amidőn a mi templom-
szenteléstink második évforduló
ját ünnepeltük. De részemről nén
i-okáig tartott, mert az ajándék, 
amelyet atadták nekem, egészen 
zavarba hozott. Igaz. ezt, amit 
£zen sorokban elmondok, szemé
lyesen el akartam mondani, de 
hangom elcsuklott, mire magam
hoz tértem, egyszerűen megkö
szönve, ülve találtam magam. De 
miért, mert ezen meglepetésre ne
kem érdemem nem volt. Akárki 
találta ki, nem jól csinálta, mert 
hála Istennek a gépem ahogy áll 
még elmegy oda ahová a har* 
minckettesek. Egészség dolgában 
is hála Istennek elég jól érzem 
magam, a lábaim még sohasem 
fájtak, hacsak meg nem ütöttem, 
még ha elindulok gyalog és aki
nek kedve van velem jönni jöhet 
velem. Hát azért az én szolgála
tomért nekem nincs érdemem. A 
magam részéről az aranynál vagy 
ezüstnél sokkal nagyobb ajándé
kot vártam; különösen ebben az 
évben, de sajnos, nagyon vissza
vonták tőlem ugy az ifjak, mint 
az öregek. Az én ajándékom nem 
más, nem kívántam mást, mint 
érző szivüket, az önök szivében 
a pártfogást, a szeretetet és az 
egyetértést, de sajnos ezt az aján
dékot vonták vissza tőlem na
gyon sokan. Én nem egy-két sze
mély érdekében dolgoztam, ha
nem az összeség érdekében, aki 
csak a hitközséghez tartozik. Bo
csánatot kérek, hogy ezen soro
kat bátorkodom paipirra festeni; 
a hitközséget nem csak jó idők
ben kell fenntartani, hanem a 
rossz időkben is. Ez az én elvem, 
nem pedig arany vagy ezüst. — 
Mo** pedig nagspn «z*pen íw-

szőnöm a tfennett valö Mzalinu-
•kat és azoknak, akik ezen két óv 

alatt kitartottak mellettem, azok
nak mondok forró köszönetet és 
az összmagyarságnak boldog uj 
évet kívánok. 

Még egyet, kedves katholikus 
testvérek, arra kérem önöket, bár 
ki légyen az utódom, vegyék job
ban pártfogásba munkáját és ne 
arannyal éfc ezüsttel kecsegtessék, 
hanem szívvel, pártfogással és 
nem kritizálni, hogy ezért vagy 
azért nem érdemes niulats':«?of 
rendezni, mert. ha nines rendes 
eredmény, annak nem $ rendező 
az oka. TwürM''tisztelettel  

* ; Sándor Iván. 

ROMÁN TÖKE MENEKÜLÉSE 
ROMÁNIA TERÜLETÉRŐL 

uj 
1 tt ván már áz'Üj Esztendő. 
Megszületett vé^re; 
Vájjon milyen szerencsét Ion 
M szenvedő népre? 

Ajs öreget eítémettilk, S: inittt.jrpipftt 
álomra — 

Gondolunk már rája. 
Nem hagyott ő részűnlcte tnáat, 
Mint ftfttj kamaránkat. 

Adja Isten, hogy ez uj év 
Hozzon sok szerencsét, 
Váltsa meg a nyomortól 
E világnak népét. 

Legyen bőven í«ten áldás 
E világ népének, 
Lássuk hasznát mindannyian 
Egy tartós békének. 

Szőrszálhasogató. 

ASSZONY NE NYELVELJ! 

Kzatmárról jelentik:"'— A bu
karesti lapok megírják és éles 
kritikával kisérik, hogy Popovi-
czi volt román pénzügyminiszter 
megvásárolta a budapesti Abba-
zia és Kovács kávéházakat, hogy 
a romlásnak indult román leit 
magyarországi értékbe fektesse. 

Rozsdás ollóval kivágta perleke
dő fakságének a nyelvét. 

Srebrenica szerbiai faluban 
megrendítő tragédia játszódott 
le. Milosevics Zdravko földmű
ves feleségét a faluban mindenki 
kötekedő, összeférhetetlen asz-
szonynak tartotta és tudták ró
la, hogy férje töbször elhagyta, 
mert az asszony tűrhetetlenné tet 
te életét. Néháriy hét után az asz-
szony mindig vissza könyörögte 
magát és a férj menden esetben 
megbocsátott neki. 

A múlt napokban a tanyáró1 

gyalog mentek be a faluba és az 
asszony egész uton veszekedett 
férjével. A békés természetű em
ber végül is rákiáltott az asz-
szonyra: — Kivágom a nyelve
det, ha él nem. hallgatsz 1 

Az asszony ak uton nem 5»zólt 
többet. Otthon .^onban nagy pa
táliát csapott. Milosevics ezer 
annyira felháborodott, hogy kiro
hant az istállóba, kötelet kerített 
és azzal feleségét egy fához kö
tözte s azután egy rozsdás ollóval 
kivágta a nyelvét. 

A csendőrök a garázdálkodót 
letartóztatták, feleségét jwdig 
kórházba szállították. Az asszony 
a csendőröknek jelekkel adta tu
domására, hogy.a férje ártatlan 
és nem kívánja a megbüntetését. 

PÁRISBAN VÉRESRE VERTEK 
EGY MAGYAR FESTŐ* 

Párizsból jelentik: — Tihanyi 
Lajos Párizsban él őrnagyar fes
tőművészt a Montparnasse-on is
meretlen tettesek megtámadták 
és véresre verték. Kórházban 
ápolják. Támadóit eddig még 
nem sikerült kézrekeriteni. 

3-AS ESKÜVŐ KECSKEMÉTEN 

KfCükemtHríH jclrz.tik: — Ér-
cek\- fiámas esküvőt tűztek ki a 
város anyakönyvi hivatalában. 
Három fitwtvér, Faragó János. 
Mihály és Ferenc kisbérlök egy
szerre esküsznek örök hűséget 
választottjaiknak, akik közül ket
tő ugyancsak testvér: Szabó Ilon
ka és Etelka.. A fiuk az apai ház
nál tartják a lakodalmat, amely
re közel száz rokont é* Ismerőst 
hívtak meg. — Kettős esküvő volt 
a hevesi Keséd községbén is. \Tagy 
M. József gazdálkodó két leánya, 
akik ikertestvérek, egy napon 
mentek férjhez és egyszerre tar
tották esküvőjüket a templom
ban. 

NÉPSZÁMLÁLÁS VÉULEGES 
ADATAI ROMÁNIÁBAN 

A bakaresti országos statiszti
kai hivatal vezérigazgatója hosz-
szabb tanulmányban ismerteti a 
népszámlálás adatait. A tanul
mányból kitűnik, hogy Bukarest 
lakossága 564.575 lélek, Erdély 
lakossága 5,546,898, beleértve a 
Bánságot, Kőrösvidéket és Mára-
marost is. Erdély, Bukovina és 
Besszarábia, tehát á három csa
tolt tartomány lakóinak száma 
9,258,305, felülmúlja a régi ROK 
mánia (Regát) lakóinak számát 

j (8,766.932). Közli a tanulmány 
Erdély lakosságának megyénkén
ti megosztását és a lakosság lét
száma szerint az erdélyi váro»sok 
ranglistáját is. Vezet Kolozsvár 
98,555 lakossal, utána következik 
Temesvár 91.866, aztán Nagyvá
rad 82.355, Arad 72,725, Brassó 

56,234, Szatmár 49,214, Nagysze
ben 48,015, Marosvásárhely 38,-
644 lakossal. A népszámlálás nem 
zetiségi adatai csak a jövő eszten 
dőben lesznek készen. 

~\f -\ Y* ,1 Vw ' X 

* : A j6 pip$ * 
Mondd, hogy lehet, hogy ez a 

Károly kártyában mindig nyer és 
lóversenyen soha? 

— Mert kártyát meg tusija ke
verni, de a lovakat nem. 

A vándorrabi. 
Kohnék egy szerencsétlen pil

lanatban meghívtak magukhoz 
egy vándorrabit és ellátták min
den jóval. Multak a napok, a he
tek, a hónapok és a rabi még 
mindi? ott volt. Evett, ivott, esze-
ágában sem volt továbbállni. 

Kohnék kétségbeesve néztél?; 
mint pusztul napról-napra min
denük, de a rabi nem mozdult, 
csak evett-ivott. 

Egy este aztán, mikor már lát
ta! hogy itt minden elfogyott, ki
jelentette: 

— Holnap elutazok. 
Másnap hajnalban Kohn boldo

gan kopogtat be az ablakán: . 
•— Rabi felkelni, a kakas már 

kukorékolt. 
— Mit — mondta a rabi — ínég 

van egy kakas? Akkor maradok. 

A vakság átka 
IIt van egy negyed dollár, 

jó ember. Rémes lehet sántának 
lenni, de még mindig jobb, mint
ha vak volna. Gondolja csak 
meg! 

— Bizony, mikor vak voltam, 
mindig hamis pénzt adtak. 

A** 
1932 rz:~— 

llogy lehet azt 
— Egyszer délelőtt hyoT.itÓl 

egyig és másodszor délután kot-' 
tőtől^liétig. ' u —, , 

Hatásos orvosság. 
Kohn elmegy az orvoshoz éfi fej 

fájásról panaszkodik. Az orvos 
erős hashajtót ad néki, azzal az 
utasítással, hogy csak este vegye 
be. Kohn elmegy, de másodnap 
u^ra beálltt. \. 

— Na. használt az or\o«»hag?-
kérdi a doktor-

— Nem mondhatnám: 
csak kétszer volt hatása 

en 

ŝgletházasság. 

Koftfi Wumdja Grünnek : 
— Manapság már házasságot is 

részletre kötnek az emberek- . 
— Hogy lehet az! ' , 
— Ismerek egy lányt, akinek 

egyelőre csak a kezét, kérték meg. 

y Á fogorvosnál. ? 

A skót elmegy a fogorvoshoz, 
hogy kihúzza a fájó £og4t- Mie
lőtt az orvos hozzákezdene, a >rk(]t 
megkérdi: 

— ÉK mibe fog kerülni ? 
— <>t shilling. 
— Az rettenetes sok. dnktor 

ur. Huzza ki kettő ötvenért. j 
— Nem lehet, kérem, egv fog

húzásnak öt shilling az ára. i 
A skót egy darabig gondolko

zik, aztán igy szól : 
— JJát akHoe huzza ki esak 

félig. i 

Hozomány 
— Valóban száze/er fíeiigo IÍA-

zománj't ad a lányának? 
— Ezt kapja tőlem a vőleir'ity* 

A lányomtól pedig egy lmszkorn* 
nás aranyat, amit kiskorában az 
iskolában lenyelt. 

0sipd6 válasz 
Idős, de kacér hölgy: Képzel

je, kedves doktor nr, egy óra 
hosszat tartott mig a fodrás^ meg 
hullámositotta a hajamat. 

Doktor: Mért nem juent k<"z-
beo sétálni? 

A paradicsom állapot . 
Ádám: Miért jössz olyan so 

ra azzal a korsó vízzel. 
Éva: Jól tudod, hogy esak > 

kut van a paradicsomban. *" . 
Ádám: No és aztán! . 
.Éva: Sorba kellett állni, l i :  M"t 

n a g j ' o n  s o k a n  v o l t a k  . . .  

OLVASSA RIRDETÍJSEíNKp 
PÁKTOUON A JURDETŐKEfj 

VIRÁGZÁS KISKÖRÖSÖM 

Kiskőrösről jelentik: —- Ke 
mény Dezső állomásfőnöknek kőz 
vetlenül a pályaudvar melletti 
kertjében november vége felé, 
teljes pompájukban újra nyílás
nak indultak az összes viola-tö
vek. Kiskőrösön az ibolyák is, 
künn a mezőkön pedig számos 
vadvirág indult újbóli virágzás
nak. . . : 

Az aprófa 
Feleség: Nézd, fiam, én nem 

bánom, ha szeretsz fát aprítani, 
de vigyázz egy kicsit, mert a szo
balánynak most is szálka ment a 
kezébe attól aprófától, #mit 
csináltál. 

Férj: Jó. Majd ezeutul külön 
Sftidte 4|?»bot 

'• Ü - -
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MAGYAR EGYHÁZAK, 

MAGYAR EGYLETEK 

SZÍVES FIGYELMÉBE! 

<P 

Egyházi és egyleti nyomtatványok, 
Alapszabályok és nyugta könyvek, 

Levélpapir, meghivók és felszólítások, 
Színlapok, körlevelek, 

mindenfajta üzleti nyomtatványok 

ízléses kivitelben, nawon °lcsón és 
pontosan készek. 

m 

Az Amerikái 
t » a legmodernebbül felszerelt Union nyomda e környéken, l. » 

320-322 W. Federal Street 
TELEFON: 42129 

Leveleim: P. O. Box 417. Youngstown,0. 

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan készítünk 3S 
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