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"A Hohenzollernek útjában csak egy akadály van. Ez egy szi
get, amelyet két hadtestem egy néhány hét alatt rabigába hajthatna.
De hogy megtámadhassam, ahhoz szükséges, hogy Franciaország is
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magyarba átültette
NEMÉNYI MIKLÓS ERNÖ.

bátyámnak, TI. Edwardnak

sikerült a republikánusok

31 W. Commerce Street

barátságát

Szemben az Erie állomással.

hogy befektetéshez segítsük. Ne becsülje le ezeket az értékeket. Nézze
meg őket és akkor megtudja, hogv milyen jó vételek.
Egv nyolc szobás és egy hat szobás ház a North Sirteon jó helyen.
Mindkettő modern. $4,500 készpénz, a többi törlesztésre.
E. Pasadeiia avenue,—Közel a Market Streethez, hat szobás, teljesen
modern ház, min len kényelemmel, keményfa finiselés, olajba festett falak,
sun parlor, nagv lot, cement bejáró, dupla garázs. $5,000 készpénz, a többi

as ó-hazába vagy

az ó-hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a társaságok
eredeti árai mellett adunk «L Utasainkat New Yorkba személyesei*
kisérjük.
Hozassa ki családját most az ó-hazából. A kihozatalhoz szükséges
okmányokat elkészítjük.

KÖZJEGYZŐI OKIRATOKAT

szakszerűen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük.
Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal is győ
ződjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról.

Losehitzer & Engel

PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA
336 WEST FEDERAL STREET
YOUNGSTOWN, O.

Bell, 804.

A. L. & E. REES

Auto., 6629.

FÉNYKÉPÉSZ.

143 ^{est Federal Street, Youngstown, O.

Nagyított képeli, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák ttb.
Elsőrendű munka, mérsékelt árak.

BÚTOR

KEVESEBB PÉNZÉRT

mint rent.

W. Princeton, a Park and Falls villamos közelében, gyönyörű 6 szobás

otthon, nagy telek
Ára^7ö0O, ebb-31 $2000 készpénz, a többi havonta 50
dollár ti-rlesztésre.
South Side.—Közel a központhoz, 9 szobás modern ház, nagy telken,
dupla karázs, ára" $7,:i50 $2000 készpénz kell. .
Superior street.—(] szobás ház és egy 3 szoíbás kis ház egy ®agy "tel*
ken, ára $0500, könnvii feltételek.
South Brockwav.—.ló 6 szobás ház minden kényelemmel, nagy telek, ára
$5200, könnyű feltételek.
Oak Hill avenue—8 szobás modern ház, nágy teft!,' dtrpla garázs, ára
$8,500, jó feltételek.
Calóvell street.—12 szobás ház, füvesett utca, nagv telek, ára $6,200,
könnv'i törlesztésre.
Shehv street.—7* szobás ház, minden kényelemmel lat nagysága 99x184^.
Kitűnő vétel, $9,250-5rt, fele készpénz.
Nálunk kaphat otthont a gazdag és a szegény számára. Az árak mél
tányosak. Kitűnő telkek, jó farmák, bnrdos házak és üzletek szintén, ^el
adók a mi irodánk utján.
Látogasson meg minket is mielőtt vesz. Nem bánj* meg. Ha van eláll,ó
vagy kiadó háza, hivjon fel. Mi jó vevőt vagf bérlőt szerzünk önnek.
Kérje MR. SHER1FFET.

Mi nem ajánljuk vevőinknek, hogy olcsó bútort vegyenek, mert az által nem takaríta
nak pénzt. Ma olcsó :.ron lehetetlen jó minőségűt kapnű Ha az ár olcsó, akkor az áru is
olcsó. A világon semmi sem olyan szegényes, mint az olcsó bntor. Viszont azt sem ajánl
juk, hogy költséges bútort vegyen. Vegyen jó bútort, amellyel emeli otthona fényét és fizes
sen érte annyit, hogy tartós minőséget kapjon. Ezt megteheti igen méltányos árakon
McElroy üzletében. A mi óriási mérctii bevásárlásaink a legalacsonyabb nagybani árakat
érik el, a mi iizleffeleirk óriási forgalma pedig lehetővé tes^i a kisebb haszonra való eladást.
Igv kétféleképpen takarit akkor, ha bútorait McEk-oynál szerzi be. De ne higyjen szavunk
nak. Jöjjön el és győződjön meg személyesen. Nálunk olyan elárusító vár önre, aki magya
rul beszél—Mr. Luján, ö szívesen szolgál felvilágosítással akár vesz ön, akár nem. Miért
nem néz felénk még ma?
•

The Youngstown Service Bureau
lül3 WICK ÉFÜLET

Jroda: Federal UI27, Auto. <»586.

Lakás: Main 4990.

Remek 25 akeres FARMA
Jó fronttal, amennyiben két oldala útra nyilik, 1 mértföldnyire Mineral Ridgetől és a villamostól, 2 mértföldnyire a
gyáraktól, 3 szobás ház, elég jó istálók, szép gyümölcsös, jó
forrás viz, három aker erdő. Nagy jövő vár erre a helyre,
mert felosztható kis farmokra vagy telkekre. Azonnali el
adásra ára $11.000, amiből $6000 készpénz.
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EZ KÉT SZOBA EGYBEN
Amellett, bugy csinos és tartós nappali szobát kap, a DtiofoM beromlezés egy extra, hálószoba is. Ha
a davenport ülését kinyitja, alatta teljes nagyságú kényelmes ágyat talál, amelynek rugói nesztelenek.
Van elegendő hely arr ais, hogy az ágyneműt bezárhassa, ha nem használja ágynak. A mi kiállításunk
ban százféle divatú ilyen berendezést találhat. Mind tartós áthuzatokkal. $98 és fejebb. Egyes da ven por
tok szintén alacsony árakon.
.
.

Lawrence Frandsen
619 DOLLAR BANK ÉPÜLET
= Bell telefon ,1618

Automatikus 500!)

UÉBI KOCSIK 20 SZÁZALÉK EN3EDMÉNYNYEL
A gyár, ahonnan bébi ko^siainkat kapjuk, hibát követett el és két
szer annyi kocsit küldött, mint rendeltünk.

[FESiTÉKj

"Esküszik, hogy hűséggel, teljes odaadással és engedelmesség
gel lesz most és ezentúl a Mindenható Isten' és a Hohenzollern csaliul
feje iránt."
Miután nem tagadhattam meg az eskfl tételét, megcsókoltam &
kftíd markolatát, de magamban ellentmondottam az eskünek.
II. Vilmos erre avval lepett meg, hogy a kardot vállamra tette.
"Ezennel a Hohenzollernek szent rendjének tagjává ütlek. Állj
fel!"

Teljesen megzavarodva felálltam. A császár székkel kínált és

nagy beszédet tartott hozzám
"Bismarck npin volt elég nagy ahhoz, hogv lássa a Hohenéollernek nagy feladatát," mondotta többek közt;. "Csupán német jun
ker felfogásával ellenséget látott az oroszban.".
"Én mindezt megváltoztattam. Megtanítottam a cárt, hogy
hdtzám forduljon tanácsért és védelemért. Ha esetleg az Oroszors;?ágba # n készülő forradalom veszedelmes lenne, ugy hadseregem élén
bevonulok Oroszországba és Visszahelyezem a Romanoffot, trónjára,

Ahelyett, hogy visszakükl-

tük volna óket, elhatároztuk, hogy az egész választékot áruba goesátjuk 20 százalék engedménynyel.

Mind első osztályú, hibátlan áru, a

melyen ön nagy megtakarítást eszközölhet.

11 Zenn Paint & Glass Company

Bódultan hajtottam me§ magamat. A császárnak tetszettéi
nálam elért hatás.
"És most, biztos akarok lenni önben, mielőtt terveimbe beavat
nám. Térdeljen le."
Letérdeltem. Mozdulatom olyan volt, mint az álomjáróé. TT.
Vilmos komolyan elém tartotta a kétkezes kard markolatát és ig3
szól:

-
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HAJÓJEGYÉKET

megnyerni."
"Franciaország Oroszország szövetségese.

sen, akinek kiadtam magamat
Egyedül ebédeltem kis szállodámban, amely egy mellékuteábn
feküdt. Már későre járt az idő és már aludni készültem, amikor
<?gy gyorsan közeledő automobil zaját hallottam. A gép hirtelei il
megállott a fogadó előtt.
Egy tiszt jelent meg szobám ajtajában.
"Mi a neve, Uram?" kérdezte halkitott szóval.
"Petrovics," feleltem én hasonló hangon.
"Ha ugy tetszik, kövessen."
Alig egy perc múlva már az autóban viltem. A gép nagy íobességgel száguldott a már elhagyatott utcákon keresztül.
"Potsdamba viszem önt." Ez volt kisérőm egyetlen felvilágo
sító megjegyzése.
Nem sqJc időbe tellett, mikor elértünk Nagy Frigyes hires palo
tájához, amelyet a rohamosan növekvő Berlin már csaknem elért és
külvárossá tett.
Kísérőmmel átjutottunk az őrszemek és inasok kordonján és vé!íül néhány lépcsőn leszállva egy földalatti terembe értünk. A ter
met II. Vilmos őseinek szobrai és k*'pei díszítették. Ezeken kivii ko
rukat jellemző fegyverek, páncélöltözetek és lobogók ékesítették a
Terem falait.
,
A ferem legérdekesebb része azonban egy oltár-féle emelvény
volt, amelyet különböző koronák ékesítettek. A terem kripta lenyo
mását gyakorolta reám.
Az oltárszerii emelvény lábánál egy sor kis korona a Branden
burgi őrgrófok uralmát jelképezte. A Ilohenzollern családból ezek
vrtltak az első uralkodók." A felettük levő sorban a porosz királyi
koronák ékeskedtek. Nagy Frigyes koronája a középen volt. • Még
feljebb a német, császári koronák, .amelyeket T. Vilmos, TTT. Frigyes
es a mostani császár viseltek, ékeskedtek. Végül egészen felül volt
még egy gyönyörű koropa, ilyet még soha azelőtt nem láttam. A
korona hatalmas süveg alakú volt. Hasonlított a pápa tiarájáfioz.
Tiszta aranyból volt kovácsolva. Díszül óriási gyöngyökkel volt
teleszórva. Tetején arany kereszt. De alig értem rá ezt a különös
koronát jobban szemügyre venni, mert vezetőm a: küszöbön elha- ,
j>yott és akkor láttam, hogy a német császár előtt állok.
Ez a különös uralkodó, akinek nagy eszméi és nagyravágyása
már többször veszélyeztették Európa békéjét, ismét más oldaláról
mutatkozott be nekem, aki már gyakran találkoztam vele.
Alacsony, elefáncsontból készült trónszerü v széken fogadott.
Testét főpapi ruhához hasonló disz borította.
"Lépjen közelebb, Petrovics ur," parancsolta hangosan.
Amint megállottam előtte színpadias mozdulattal így szólt:
, "Fogadom önt a Ilohenzollern család termében. Maga körül lát
hatja azoknak szent emlékeit, akiket a sors Európa megmentőinek
kiszemelt és akiknek ivadéka a világot fogja uralni."
Ezen meghívást elfogadva, hosszasabban körülnéztem a terem
ben. A császár néha magyarázatokkal szolgált. Ilyenkor hatalmas,
két kézre való kardjával mutatott a szóban forgó tárgyakra. Ko
molyan gyanakodni kezdtem, hogy a császár nagyravágyása már
őrültséggé fajult.
"Petrovics ur," szólt ismét a császár," látja ezt a három koro
nát, amelyet felséges és felejthetetlen emlékű őseim elnyertek és vi
seltek. Találja ki, mi a jelentősége a felettük elhelyezett diadémnek — a melyet magam terveztem."
"Ezt," jelentette ki a Ilohenzollerneknek ezen "legkülönösebb
ivadéka, "családunk azon tagja fogja viselni, akit a többi uralkodókegyüttesen a vilák legfelsőbb urának tesznek meg. Ez a világ ko
rónája."
'
"
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a legmegbízhatóbb ó haza! bankokra kiállítunk.
Gondoljon családjára, most segítse őket, használja ki u alkalmat,
mig a korona árfolyama alacsony.

Tudja Ön,
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BANKUTALVÁNYOKAT

"Ön maga Petrovics! Természetesen. Tudtam már régen," mondotta mindazt, amit én nehéz hónapok munkájával kidolgoztam. Elsőrendű öltönyök mérsékelt
áron.
mondotta Finkelstein a győzelem tudatában. "Elismerem, hogy volt
"Ön az," folytatta a császár, "aki magára vállalta ennek a terv
oka az óvatosságra, de mint látja, olyan vén rókát, mint én, mégsem nek a kivitelét."
.,
olyan • könnyű félrevezetni."
Meghajtottam magamat és égtemn vágytól, hogy megtudjam,
C. P. APPEL
"Remélem ön is olyan óvatos lesz. Amit ön mondott erről a nogV mit igért Petrovics.
Gyémántok, órák és ékszerek.
Nemzetközi kémről, nagyon megzavart."
"Éppen most jutalmaztam meg önt aüért, amit eddig tett. Az
Olcsó házbér, olcsó árak
"Legyen egészen nyugodt, "mondotta a főnök fensőbbségesen. által, hogy családi rendem lovagjává ütöttem, ön rangban nagyobb
4-ik emelet, Federal épület
"Most Berlinben vagyunk és nem Pétervárott. ' Ez az ur nem mer a lett, mint az aranygyapjas vagy térdszalag Vendes lovag. Ha mos
10 N. Pkclps Street
dani munkája sikerül, akkor barmit kérhet jutalmul, azt megkapja.
kötelembe kerülni. Erről biztosithatom."
Reszketve hallgattam ezt a hiu beszédet. De nem kételkedhet
Nagy megnyugvást színleltem és bucsut vettem a titkos kémnem
abban, hogy komolyan gondolja azt, amit mond. Szentül hitt
rendszer főnökétől.
T. J. ORIEL
ahban a rögeszmében, hogy Isten öt szemelte ki a világ urának és
Z A B Ó M E S T E &
hogy felhatalmazta arra, hogy ellenfeleit elsöpörje átjából.
XXIX. FEJEZET.
257
West Federal Street •
(Folytatása következik)
A FELSÉGES FANATÍKÜS
Bell telefon: Main 682
ZBMBEN állottam TI. Vilmossal.
Tisztán azért jöttem Berlinbe. De tudtam annak az
előnyét, ha egy harmadik személy utján kapok kihallgagatást, ezért igyekeztem annyira Finkelsteint meggyőzni
hogy mi azért vagyunk biznes/lion. hogy önnek otthont szere/zflnk vagy
ugv, hogy ura minden kérdezősködés nélkül annak tekint

r •*.
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MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely réséét)#,
teljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk.

A legjobb órák, ékszerek és
Ha Oroszországot órpjavitás. A tulajdonos magyar.
Folytatása
megtámadják, ugy a franciáknak mellette kell kardot rántani.
Halvány mosolylyal ajkamon ültem székembon.
"Érti?
amikor egy angol hadihajó az első lövést teszi „az orosz
RIGALSZKY ÉS ZAJAO
"Azt hiszem, hogy ön elég ügyes atihoz, hogy kitalálja titko
c
820 South Avenue
mat, ha akarja. De megbocsásson nagy óvatosságomért, a hercegnő j !otta ellen, abban a percben megtámadhatom Angliát." ^ ^
viselkedése után nagyon ügyelek arra, hogy kiben bizok."
Értettem bizony. 11. Vilmos röviden, de teljesen világosan el M A G Y A R S Z A B Ó K
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PÉNZKÜLDEMÉNYEKET

É - Üzlet-cimek - á

az oldalomon legyen."
"Ennek az elérésére dolgoztam most.Franciaország haragszik
YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ
rám, azért a verésért, melyet dicső nagyatyámtol kaptak. Sot nagy

hir«s amerikai regény után í}<

Egy
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AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP
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denféle divatok és mintákból.

Szabadon választhat min

?0 százalék engedmény.

8 East Federal Street

A LEGALACSONYABB JÉGSZEKRÉNY ÁRAK
4
YOUNGSTOWNBAN
..
•••
*
\
Ha mi act mondjuk, hogy a legalacsonyabbak, ugy sasok. Jöjjön el és
személyesen meggyőződhetik állításunk valódiságáról. Itt van két példa a lUj.

Zenn Paint & Glass Company 11

$12.50

PUSZTA TÉNYEK

Jó, felül jegelő jégszekrény", 35 font Jtgre.

tűnő keményfából, * legmodernebb belsővel.

Akar egy Ford automobilt tavasrra? Miért nem ad fog
lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek,
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon.

Federal: 2496

SODEMAN

rendkívüli áraifik bizonyítékául.

$28.00
Ki

ÍHdalt jegelő, három ajtós jégszekrény. Élelmi
szer tartói fehér zománccal behúzva, Igen jó hűtő
és ke\és jeget használ.

Ántomatic: 6249

A Universal Service Go. elárusítója.
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