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KERESÜNK !<• 
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£ E<ry hires amerikai regény után v 
£ magyarba átültette 4" 
I NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ. § $ 

» (Folytatás) 

Már előbb is megjegyeztem, hogy a Mellem igen álázatosan és 
engedelmesen viseltetett fi. Miklóssal saémben. Talán anért, mert 
aK orosz orthodox vallás feje volt. 

Rövirl habozás utifn kikopogta a választ: 1 
"Az angolok haragszanak, de Németországtól való félelmük 

visszatartja őket. A német Szent Mihály védőpajzsát emeli Orosz
ország fölé és a szigetlakók ne mmernek moccanni. Nem látóra mind 
a következményeiét. De a végén látom, hogy a "Sárga Yesfedél-
met" Németország és Oroszország együtt működése elhárítja. 

Efe a felelet megerősítette gyanúmat, hogy honnan kapja Augusz
tus ur a sugallatokat, amelyeket szellemével kikopogtat. Szentül 
hittem, hogy tényleg volt egy szellőm a szobában, de nem az elhunyt 
asszonyság szelleme, hanem egy nagyon is eleven uralkodó szelleme. 

Augusztus ur kijelentette, hogy elfáradt és igy lílavatsky as
szony szellemét kegyesen elbocsátották. v 

Amikor Augusztus távozni készült, ín is felálltam. 
"Ila megengedi, hogy szállodájába vigyem kocsimon,,, mondot

tam neki, "ugy azt hiszem, hogy mutathatok valamit önnek, amiből 
haszna lesz." 

A bűvész ezúttal először nyíltan szemembe nézett és megfontol 
tan igy válaszolt: * 

"Nagy örömömre fog szolgálni, ha elvitiz.'' 

XX. FEJEZET 
? AZ ÖRDÖG ÁRVERESE 

EVESET szóltunk egymáshoz az uton a szálloda felé. 
Útitársam hallgatott. Valószimilesr ős is csak ugy, 

mint én készült a szellemi párbajra. 
Amint szobánkban kényelembe tettük magunkat, eg .* 

üveg finom vutkival és egy doboz szivarral előttünk az as:: 
talon szokott nyíltságommal megkezdtem a beszélgetést. 

"Azt hiszem felesleges önnek azt mondanom, Augtfsztus u r .  
hogy nem szellemidézésről akarok önnel beszélni. É11 diplomata v;. 
gyok t's nekem findegy, hogy emberrel vagy szellemmel van dolgom, 
addig, mig magamat megtudom értetni." 

Augusztus ur meghajolt. 
"Például teljesen világos( előttem,hogy a mai est érdekes lelep

lezései nem történhettek volna meg az ön jóakarata nélkül. Felte
szem tehát, Hogy abban az esetben ha önt megtudom győzni arról, 
hogy jobb volna a cár gondolatait más irányba terelni, ugy ön nem 
tagadja meg azt, hogy szelleme utján segítségemre legyen." 

Augusztus ur megértőleg pillantott rám. 
"É11, mint azt ön nagyon helyesen jegyezte meg. közbenjáró va

gyok," mondotta az utolsóelőtti szót különösen hangsúlyozva. Mint 
ilyen, nem szükséges, hogy biztosítsam arról, hogy nines személyes 
érdekem abban, amit általam kinyilatkoztatnak." 

Bólintottam fejemmel és kivettem péflAtéfCftBi&é 
válogattam egy száz rubeles bankjegyed 

"Megingértem önnek, hogy érdekeset fonok mutat ni/' mondot
tam és letettem a pénzt az asztalra. 

Augusztus ur elfordította fejét és ajkát kicsinylőleg biggyesz
tette. 

"Attól tartok, hogy nem jól látok," mondotta hanyagul. "Nem 
nagyon kiesi ez a papir?" 

"Oh, ez csak minta," feleltem én és níég kilené társát olvastam 
!e az asztalra. 

"Most már látom, hogy mit mutat ön nekem." mondotta a szel-
Jemidéző. A > 

"Ezeknek a bankjegyeknek történetük van," magyaráztam én. 
"Ez egy fogadás, melyet éppen most nyertem meg." 

"igazán? Ez nagyon érdekes." 
"Most megint van egy hasonló fogadásom és remélem, hogy ezt 

is megnyerem." 
"Sok szerencsét hozzá," mondotta biztatóan a szellemidéző. 
"A nyerés kilátásai oly jók, hogy abban az esetben, ha ön szokott 

fogadásokat kötni, önt is bevenném társnak," mondottam én. 
"Kedves B. uram, én nem vagyok elfogult és semmi kifogásom 

iibban, hogy részt vegyek a fogadásbari, feltéve, bogy az összeg 
elég nagy." -

"Azt hiszem, az összeg kitlégiti önt. Tehát, hogy világos le
gyek. a fogadást akkor nyerem meg, ha a Balti flotta még egy hó
napig nem indul el." 

Augusztus ur lekötelezően mosolygott. 
"Gratulálok önnek,," mondotta. " "Amint hallottam, a javítá

sok még legalább egy hónapot vesznek ifénybe." , 
"De ez még nem minden. Az én fogadásofh folytonos, és min

den hónapi halasztásért ugyanazon összegű fogadást nyerem meg." 
Augusztus ur alaposan szemügyre vett, mielőtt felelt volna. 
"Ha fogadását hetenkint újíthatná meg, ugy nemsokára gazdag 

ember lenne." 
Ekkor láttam, hogy Augusztus ur nagyon pénzéhes. Hírtelenül 

saámolni kezdtem. \ 
Ezer rubel hetenkint, ennek fele körülbelül $375 lett volna és 

az az információm volt, hogy Port Arthur még legalább hat hónapig 
kibirja az ostromot. Vagyis a Balti flotta elindulásának elhalasz-

>a addig 1 !0 eze^* dollárba, vagyis 15 ezer rubelbe került volna. 
Elhatároztam, hogy az összeg nem sok, akár Japán, akár pedig 

Afcglia iizaü. 
.(Folytatjuk) 

két ügyes elárusítót, akik isme
rik és tudnak bánni bevándorol
takkal. Jó ajánlatok feltétlenül 
szükségesek. Ha jól beválik, ugy 
hetenkint $75-tól l$2CA>-ig keres
het. Jöjjön személyesen az Ohio 
Incandescent Light Companyhoz, 
204-208 East Federal street. 

KERESÜNK 
SZIVARKÉSZITÖKBT 

Ugy férfiakat, mint nőket. A 
kik tapasztalattal birnak, előny
ben részesülnek. Cim: Ford B. 
McGnmis Cigar Co., 11^ East 
Boardman street, Youngstmvn, O. 
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VALAMI ÚJDONSÁG 
egy óra, mely felulmul vaia-

f '• • 

A ' 
Ohracól 
Itt van egy 

mennyit. Kgysaseri felhúzásra 8 napig 
jar, mutatja a hét nai>jáa és a hó napját, 
azonkívül az örftt,, ]>er<-et és uiásoijj.or-
ret. Najpon erCs Áb Ifi valódi kövön 
jár. 25 évi jótállással. Ennek az órának 
rendes ára $19.00. de mi most egy rövid 
ideig osr.v töltött arany óraláneeal együtt 
•*Kí.f)5-ért adjuk. Viselje ezt az órát 5 
napin és ha nem lesz megelégedve, vis?:-
szaadjuk a pénzét. Képzelje el mily 
kényelmére fog szolgálni ez óra. , Ne 
küld M>n többet osakiB 1 dollárt a rende
léssel. a többit megfizetheti^ ha a postás 
házához hozza az órát. Rendelje meg ma, 
§zonnal. 

National Sales Co., Dept 0. 
Station D. Box 90. N«w York, ST. Y. 

Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

fcÉRJEN TANÁCSOT 

D R .  L Y M A N  

FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve-
szitse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun
kámért. 

DOLLÁR BANK ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 

„ Auto. telefon, 4772 
Young 3town, Ohio 

Aháboru elmúlt 
|.vr'• ij 

Akarja-e látni :i naay ülktizetekut, •' 
melyek lefolytak Francia-, Oros/,-, Oli'fiz-, 
Galiria. Bel-ium, Lengyel-, Szerb-, ttociá 
nia, Mngycr- és Törökors;1ágok-han ! Akar-
í.i-e látni, l:o/y a repiilfig«'i]>ek h_C>;ryan 
harcoltak a levegőben .' .\knrja-e látni a 
Bubmarinok küzdelmét a viz alatt ? Mind
ezt láthatja otthon a lakásában, nagyon 
kis költség mellett. Most 1uM>tnnk egy 
nagy küldemény uj háborús képet ''S*o 
reoseop" gépek részére. Ha ezen n 
"Stereoscoj)" gépen keresztül nézi a ké
peket, hát azt képzelheti, hogy ott va^i 
a harcmezőn. 
A No. 'J, Ktereoscop olyan, mint itt lát
ható #x.e«> 

No. 1. 200 különböző liáljonis 
képpel . $3.00 

Más képeink is vaunak, melyek alább 
vannak felsorolva. Egy gyűjtemény 25 
képből áll. Egy gyüitemény ára 35 cent. 
Ha megrendelést küld, csupán a gyűjte
mény számát írja meg és mi már tudni 

fogjuk, hogy n& mit akar. 
Scám: A gyüitemény címe: Ara 
101 Történelmi helyek Amerikában 35c 
102 Látogatás Washingtonban 35c 
103 Niagara vízesés .36c 
104 Utazás Dixi országban 35c 
105 Utazás a messze Nyugaton ....35c 
106 Utazás a Pacific 7>artíán 35c 
107 Utazás a Iliilipini szrgetegre . .35c 
108 Utazás Amerika nagy vAsosaihan35c 
109 KrÍKZtus élete . .35c 
110 Utazás Palsztin&ba és a Szent 

Földön 35c 
111 U tazás China és .lapánban . . . ,35c 
112 Látofcatfis Róma és Velencében 35c 
113 Utazfifi Olaszországban é« Svájc

ban 36c 
114 Utazás Angol- és Franciaország

ban 35c 
115 Utazás Norvég és Svéd országok

ban • 35c 
rí® Az ó-világ csodái ........... .35c 
117 A lakodalom (tréfSs) 35c 
118 K erivencek és állatok (tréfás) 35c 
119 Gyerekek gyerekek maradnak 

(tréfás) 35c 
120 Automobilon New York körül 35c 
121 Utazás a Panama csatornábsn 35c 
122 Leányok leányok maradnak 

(igen tréfás) 35c 
Ha önnek mindezen képek és egy Ste-

reoseop gép van a birtokában, akkor fe
lesleges, hogy pénzt költsön a moziban. 
Képzelje el, hogy mily kellemes )esz ön
nek és barátainak esténkint ezen képe
ket nézegetni. 

Ha mind a felsorolt képeket, melyek 
értéke $10.70, megrendeli, akkor ingyen 
kanja a Stereoseop gépet. 

Ne küldje az esrész pénzt, hanetn csak 
1 dollárt és a többit akkor fizetheti, mi
kor a postás a csomagot kézbesiti. 

Ne késsen, hanem azonnal küldje a 
megrendelést hozzánk: 

NATIONAL COMMERCIAL CO. 
107 E»át 4th St. Dept. O. 

Hew YorJk, H. Y. 
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Magyarok, beszélgessünkJ t 

«JÓ BORNAK NEM KELL 
CÉGÉR,''mondja ,a köz

mondás, és az én húsz év óta. 
fenálló, Gr. V. Hamory néven 
működő bank és hajójegy üzle
teim sincsenek reá szorulva, 
hogy én most nagyban hirdes
sek. De az utóbbi időben gom
ba módra szaporodnak, szerepel
nek s hirdetnek nemcsak hogy 
nem bankárok, ds holmi ágensek, 
foreign managerek, ügynökök s 
mindenféle cimü népboldogitók 
— elcsapott clerkek, Írnokok éa 
ex-papok — vagyis népbolondi-
tók5 nemcsak itt, Youngstown, 

rika háborúba lépés« előtt fedo^ kat, NAG-YON SOKAT HIR-
tem s összes pénzátutalásaimat DETNEK, ÍGÉRNEK, DE KE-
bankjaim lehetőleg továbbítot
ták. Én nem most, két-három 
év múlva, térítem vissza, avagy 
olcsó koronával most fedezem 
italét feleim pénzét, hanem azt a 
drága árfolyamon már évekkel 
ezelőtt fedeztem. 

VESET ADNAK. 

No de most ebből elég volt az ér
telmes embernek megérteni, 
hogy: 4'Kutya ugat, az öreg hold 
mosolyogva világit — a karaván 
halad," amint mondja a bölcs 
szóbeszéd. Magyaroknak , és BEBIZONYÍTHATOM, hogy 

vidékünkön az első s legrégibb minden más nemzet népének pe-
hajójegy-ügynök vagyok, ós dig hirdetnek olcsó pénzt, olcsó 
tebb, mint harminckét évi mttkö- hajójegyet, INGYEN útlevelet, 
désem után ebben az üzletben és ingyen tanács a mottójuk. De 

0., és Sharon, Pa., vidékén, de nemcsak hogy a legtöbb hajóje- bizony én 
átla# amerikaszerte. Miután ná- gyet adtam el Youngstown, 0., 
lünk rnár megcsappant a svindli 
a'pénzküldés és hajójegy eladás 
kerül, ugy egymást vágva,egy
mást ócsárolva konkurrensked-
nek s olcsó jánoskodnak az utób
bi időben ostoba tehetetlenség-
gttkben, kiváltképen néhány 
alak, a kiket kinyomozni egyelő
re fáradságot sem veszek ma
gamnak, mert annyi a dolog 
bankjaimban, hogy nem győz
zük. Most is néhány becsületes, gzes emberek s családok megelé-
banküzletet értő, ügyes alkalma- gedve, ezer számra s szerencsé-
zottra van szükségem. 

Ezt* tu3va s látva, hogy ilyen 
lesipuskás kukacok irigységből 
hazudnak a magyaroknak — üz
letfeleimnek — mindenfélét s 
reám is cltögetik nyelvüket, ez
ért figyeílneztetem üzletfeleimet, 

BEBIZONYÍTHATOM, hogy 
egy lépést sem tesznek vidéki 
embereknek, ha New Yorkba, 
kiirmai^ közé kerülnek. 

INGYEN I Magyarok és más 
nemzet fiai, for

duljatok nektek ismert és közte
tek levő megbizható s hosszú ta
pasztalattal biró bank- és hajó
jegy ügynökökhöz, a kik a hosszú 
háborús idő küzködéseit áthar
colva, bebizonyították, hogy 
megállták a nehézségeket s akik 
titeket ezelőtt és most is tanács-
csal, tettel segiteftek és pártol
nak. Ilyen üzletekhez fordulja
tok s nem lesztek kegyetlenül 

Igjiet segíteni. Mégis most szá> becsapva ,megrabolva. Fordul
mos levél van utasaimtól irodá- janak eszerint az én vidékemen 

és Sharon, Pa., vidékén, de töb
bet, mint az oly alakok együtt
véve, akik magukat hajójegf-
ügynököknek s más bank- avagfy 
express-ágenseknek kénytelenek 
neveztetni, mert privát banká
rok nem lehetnek. 

BEBIZONYÍTHATOM továb
bá, hogy az általam küldött ösz-

sen haza érkeztek. Minden eset
re a múltban figyelmeztettem és 
tncst is figyelmeztetem őket elő
re az európai utazás nehézségei
re és a vonatok rossz és bizony
talan közlekedésére, amin nem 

hogy ily alakoknak fel ne ülje-, jmkallj hogy mostanában nyolc levők, bizalommal az én bankia-
nek, de bízzanak továbbra is el 
so s legrégibb bank és hajójegy-
üzleteimben. Ugy Youngstown, 
Ohio, valamint Sharon, Pa., és 
vidékéri lakó üzletfeleim fordul
janak személyesen vagy levélileg 
megbizható s amerikaszerte is
mert bank és hajójegy üzleteim
hez továbbra, is bizalommal. 

És én" bebizonyítom, akinek 
kell, az üzletfeleim pedig tudják, 
hopT az üzleteimben feladott há-
ború előtti — azaz összes 1916. s 
?917. évi pénzküldemények :— 
MÉG AKKOR LETTEK KIFI
ZETVE, a nyugtákat az ottho
niaktól most már mind megkap
tam s üzletfeleimnek átadjam 
vagy átadhatom, kivéve azon né
hányat, amikor a román s orosz 
hadak betörése s a cenzúra miatt 
a postaforgalom megakadt. 

cap alatt a tengeren átutaztak 
Antwerpen be, Hollandiába s 
Havre-ba, és két nap alatt Basel
ben, két nap alatt Bécsben, és 
két nap alatt Zsolnán át otthon 
voltak, és igy hazudik, aki önök
nek mást beszél vagy mesél, 
mert először ők nem tudják ezt 
megcsinálni} másodszor azért, 

imhoz, ahol én, igaz, nem birom 
minden üzletfelemet személye
sen kiszolgálni, de utána nézek 
"George" fiammal, hogy alkal-
muzottaim — tanult, tapasztalt, 
régi jó alkalmazottaim — ügyfe
leimmel rendesen bánjanak s 
ügyeiket becsületesen és ponto
san elintézzék. Netáni hiba ese-

mert nincsenek meg a kellő ösz- tón elégedetlenségüket, panaszu-
szeköttetéseik, harmadszor, mert kat, kérem, mondják el nekünk, 
buták és negyedszer, mert nem megelégedésüket pedig barát-
képviselői a liajótérsulatoknak, jaiknak. 
helyet nem kaphatnak, mert ke-
ves a jó hajó, ami forgalomban irigyeimnek, konkurrenseimnek 
van. azokon a hely a régi hajó- flIt üz h todatom velük 

légy-usynokok altal mar hejek- , 
kel előre mind le van foglalva. hogy ne torjek tejuket' ̂  ho" 
Mint HARMINCÉ VEN FELÜ- gyan elfik én meg' mert en nem 

LI TAPASZTALATTAL BIRÓ Vagyok ft legolcSÓbb' le^y°r-
bankár és első hajójegy-ügynök . sabb, legbecsületesebb, ingyen 
tanácsolom és ajánlom, hogy ne 
próbálkozzanak mindenféle előt-

BEBIZONYITHATOM, hogy aA tük ismeretlen vagy távoli vidék 
háború alatt volt s még most is és New Yorkban levő "Nagyban-
van biztonságban érintetlen fél- kár," "Magyar bankár,'' "Aa-
millió koronám a Kassai Hitel gyal bankár,'* "Ördögbankár^1 

Banknál, Kassán, és a Magyar "Vágóbankár," "Hiénabanká# 
Bank és Kereskedelmi részvény és "Nembankár, de egyedüli 
társaságnál, Budapesten, s az" ügynök'' otthont képviselő bol-
összes pénzátutalásaimat Ame- dogitókhoz menni, mert azok so-

mmtmim 

tanácscsal szolgáló nef elejts 
bankár. Én az én hozzáértő 
munkámért üzletfeleimnek szá
mitok, 4'charge'' olok, amennyit 
jónak látok s a mennyi az üzlet

ifeleim fentartásához és a jó és 
becsületes megélhetéshez kell. 
mert sajnos, szerelemből megél
ni nem tudok. 

•(•••fcmliMapNiiaqp 
Ilii» nfilii i' 

Főiroda: 
Youngstown, Úhlo 

19 North Phelps St. 

International Bank 
V. Hamory > 

Fiókiroda: 
Sharon, Pa. 

'State és Dock Strteet 
sarkán 
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