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(Folytatás) 
A terv tetszett nekem, és pedip különösön asért, tíicít beleillesz

kedett saját terveim láncába. 
"Okos nfi vagy. Zsófia," mondottam óvatosan."^ Hogyan aka

rod torvedet vó^rehajtam? Feltételesem, hojry ök t&ajd látni akar
ják holttestemet." ,*,•*' •"* 

ÜSővette a/t a kis kulcsot, melyet már egyszer leírtam. 
"iJer velem." ' 
Követtem, mint azelőtt, a hálószobán át a zárt ajtóju cella ká

polna ajtajához. Kinyitotta az ajtót és ismét beléptünk. A viasz
gyertyák sárgás sápadt fénvénól különös látvány tárult szemem elé. 

Ott feküdtem én teljes dhzben a ravatalon. 
A magas ravatalt fekete és fehér lepel takarta. A koporsóban 

én voltam, vagyis jobban mondva az én másom viaszból kitűnően ké
szítve. A halott kezében pálmaág volt, mig ajkán orosz szokás sze
rint egy pénzdarab. Dacára önuralmamnak megborzadtam. 

"A szint nagyszerűen rendezted el," mondtam rövid szünet 
után* "De kielégiti-e majd őketraz egyw.eryi szemle?" 

"Nem hiszem. Kénytelen leszel magad halált tetetni egv 

Hirek a ref. egyház 
lelkész: <1,'[•<>•. Inv László.  Mn-
honing Ave. Telefon Bell 142. Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor. 41?. Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénstárcs Menyhért Já
nos, 741 Mabcning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

KERESZTELÉSEK 

1. Böjthe János, Ocrnyeszeg, 
Maros-Torda m., és nejejj Méri 
Mária, .Zala m., PvlsölnkoK, jfia 
András és Olivér névre. Kor. ez.: 
H/.alai József és nejej. Szilágyi 
Anna. . % 

2. Kis Sámuel, Borsod m., Ziliez) 
és neje Kreiez l\fária, Abauj m., 
Perkupa, fia István névre. Ker. 
sz.: Oláh Tamás ós neje Kolláth 
Margit. f 

Hiovszky János. Al>auj m., 
Jázsó, 'és neje, Tokai Erzsébet, 
Zemplén m., Királyhelmeez, leá
nya Erzsébet névre. Ker. sz.: 
Nagy László és neje Tokai Mária. 

4. Béres István, Borsod m., Zi-
r0'!liez, és neje Vadászi Julianna, 

Keresünk 
KÁRÉ JAVÍTÓKAT 
RIVETETjŐKET 
FITTER UP OKAT 
BUCK UP OKAT 
NAPSZÁMOSOKAT 
Youngstown Steel Cajr 

Company 
1609 Wilson Av». -• 
Youngstown, Ö. ^ 

Dr. Pesseníeber A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVtD 

Elvállal mindenféle peres IRgyeket 

43 NORTH PHELPS STREET 
Az fií»e fiHómással Ü|fn|>éii 

/ AJtó 4 

Tátefon:^ pfell Mait 26^ 
••••>' "• "iii''NÍi"'-ir <j.i « mi i»>i .••n i ni 

vid i^őn át. Aztán majd itt oil* ejtlek addig, mig ezt az utánzatot 
helyetted eltemetjük," 

"Menjünk vissza « ttásilf szobába, mielőtt erről bővebben be
szélünk," sürgettem. "Éz nem éppen a legkellemesebb látvány." 

Amint kimentünk a eellából, titokban megfigyeltem az ajtó zár
jait. A zárak mind kividről voltak, vagyis másszóval, ha megenged 
ftém, hogy a cellaszerü imaszobába l^«4rj«ia»k, ugy bájos barátnői:; 
kényre-kegyre foglya lennék. % 

"Nos és milyen módon gondolod, hogy halottnak tetessem ifin 
gamat?" kérdeztem, amint ismét helyet foglaltunk a budoirbau. f 

A hercegnő kinyitott egy kis szekrépyt éá kivert egy parány; 
jól eldugaszolt üvegesét. 

"Lenyeled ezt az orvosságot," felelte. "Ezt magamnak készí
tettem tiz évvel ezelőtt, amikor ennek bevétele által gondoltam meg 
menekülni kínzóimtól." 

Kivettem az üveget kezéből és figyelmesen megvizsgáltam. Nem 
volt rajta felirás és a benne levő folyadék teljesen szintelen volt. 

"Öt perccel azután, hogy ezt az italt lenyeled," magyarázta 
&ófia, '' kezd tested elhidegülrá. Először a kezek és lábak, aztán 
lassankint eléri agyadat és elveszted eszmétetedet, mig tested teljé
in megmerevedik. Arcod oly i.ápadt lesz, mint a holtaké és szived j sz . Rjs Károly és ue je Fodor Esz-
Verése is eláll." : ter. 

"Meddig tart ez a tetszhalottság?"' 
"Körülbelül 24 óráig, több vagy kevésbbé. Ez testerőtől függ." 
Sjsilárdan és komolyan néztem szemébe. Elpirult és erősen resz-

ketett,.de szemét nem sütötte le. 
"Milyen az ize?" kérdeztem. « 

issé kesernyés." • 
^Akkor vízzel fogom bevenni." 
"Ha akarod, ügy borral ihatod meg. Vau itt egy üveg finom 

tokaji." ' . 
Ezzel va fali szekrényhez ment és kivette a pókhálós aszas üve

get. 
', *'Azt fogom nekik mondani, liogy a botfea öntöttem a mérget. 

mlty megölt." -
Köszönöm a bort, azt kár evvel a 

Borsod m., Ziliez, leánya Magdol
na és Jolán névre. Ker. sz.: Ko 
csis József és neje Qy. Kováes 
Magdolna és Moskun István és 
tieje Kosztin Theodora. 

£>. Liska Sándor, Zemplén m'., 
Riese. és neje Kuni Erzsébet leá
nya Erzsébet és Borbála névre. 
Ker. sz.: Bojza Ferenc és neje 
Timó Erzsébet. ^ 

G. Zelcna. József, Bórso<l ni.. 
Szuha-Kallő, és neje Baeskay 
Borbála, Kis-Géres, Zemplén m., 
leánya Margit és Jolán névre. 
Ker. sz.: Ondó István és Bosnyák 
Ferenené, szül. Bacskav Liilia. 

7. Fodor Gyula, Szabolcs ui.. 
Xagy-Varsány, Warren, 0., és 
neje, Fazekas Teréz, Szabolcs m., 
Kisvarsánv, fia Gyula névre. Ker. 

8. Parva János, Örohot. Auszt
ria, Warren, O.i és neje Fodor 

j Ilona, Szabolcs m., Nagy-Varsány, 
leánya Ilona névre. Ker. szül.: 
f?odor Oá bor és neie Török Erzsé
bet. 

S. ENGEL 
Egyedüli 

MAGYAR FÉNYKÉPÉSZ , 
Művészies felvételek lakodal

mak és minden alkalomról 

202 WEST FEDERAL ST. 
Youngstown 

A Homo nutzi foiett 

1§ W«st Federal Street 

BÉRBEADÓ FARM 
Egy 199 akeros, jól felszerelt 

farm, kÖ2el nagy városhoz és jói 
piachoz, bérbeadó, esetleg eladó, j 
A farmon levő jószág1 és a gazda
sági gépek megvehetők a tulaj
donostól. A felszerelés és jósBág-
állomány $12,000. Cimem: Stephen 
Tóth, 620 Steel St., Youngstown,! 
Ohio. /íU<t42*49, 2íi. 4) I 

Ne kísérletezzen 
Szemevilágával! 
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"Inkább vijwtel veszem be. 
késerii itallal elröritáni. Itozók vi^ed a másik szobából." 

"Majd én hozok," mondotta gyorsan és bement a hálószobába. 
Mellettem egy kis ébenfa asztalon hatalmas kinai porcellán cse

répedényben gyönyörű Cserepes virág diszlett. Egy másodpere 
qlatt kihúztam az üvegcse dugóját és a folyadékot beöntöttem a két 
euerép közti őrbe. Ismét bedugaszoltam az üveget, melyet azt An 
«f*brevágtam. 

v v " Mond,T' szóltam a hereeguőnek, amint visszajött a viaeskanetó-
*al és egy pohárral," gondoltál arr* hí, hogyan fogsz engem Innen 
kicsempészni feltűnés nélkül?" 

"fiz semmi. Könnyen szerezhetek neked, ha kell, egy tucat ál
ruhát. Én gyakran járok álareesbálokba. De miért akarsz oly 
gyorsan elhagyni!" ^ 

"Ima szobád sciik és á leVegö abbaa a xárt helyiségben nem a 
legjobb lehet." 

> liátszott, hogy a válasz nem tetszett neki. 
' ̂ De hová akarsz menni?" követelte. 

"Oh azt már elrendeztem. Kibéreltem egy ki» házat, ttrmé-
Azetesen más név alatt." 

"Hol?" kérdezte gyorsan. 
'*Talán jobb lesz, ha a eimet egyelőre nem adom meg. Várjunk 

vele, mig az izgalom elmúlik. Nem1 akarlak oly sok titokkal ter-
helni." 

Zsófia szemébe könyek tódultak. 
"Még mindig bizalmatlan Vagy hozrfm!'* kiáltotta. "-De mi a 

eélja? Majd megkérdem címedet Petrovicstof." 
"Az teljesen szükségtelen és haszontalan volna. Megígérem, 

hogy megadom a eimet, mielőtt innen távozok és még eddig nem 
mondtam meg uj eimemet Petrovicsnak." 

Gúnyosan mosolygott. 
"És te azt hiszed, hogy kibérelhettél Pétervárott egy házat az 

& tudt anélkül? Ugy látszik nem jói ismered. Mióta itt vagy, a nap 
fn éjszaka minden órájában felügyelete alatt voltál." 

* "Bocsáss meg, de nekem is adhatnál egy kis hitelt, nemcsak 
s barátodnak," feleltem kissé sértődve." Nem kételkedem, hogy Pet-

rovics kémei minden lépésemet éber figyelemmel kisérték. De nem 
ügyelhettek minden személyre, aki az én szállodámból ki és bejár. 
Hár egy hónapja, hogy két legügyesebb alkalmazottam Péterváron 

' van — azóta, amióta tőled megtudtam, hogy életem veszélyben fo
rog. '' 

'A mellettem ülő asszony meglepetése teljes volt. 
' "Embereim egyike," folytattam éles hangon, "bérelte ki a fcf-

*at, amelyet emiitettem. A másik még ebben a percbeYi is őrködik 
biztonságom felett." v 

A hercegnő csaknem elájuh. Lerogyott a pamlagra és halkan 
így szólt: v;:'.: 

; "Te nem vagy embef, hanem i ' 
Ennél nagyobb bókkal nem tisztelhetett volna meg. 

*'*&'• ,4És most," — folytattam hanyagul, "hajtsuk végre ügyes ter-! 
v. i ^ -J 

•HiiiOTliRti 

Szeme sokkal értékesei)^ és fontosabb, 
semhogy találomra válogatott szMflüvc-
í; 4t hordjon. " 

A szemüvegek, a melyeket mi készítünk, megtelelnek 
t'tjyáéni kívánalmának és minden tekintetben pontosak. 

Mi-megbízható szemészeti szolgálatot nyújtunk. 
R. H. MORRISON, szemész. 

9 Market Street, Tod House épület. Youngstown, O. 
MfjiX'lt'gedettSt'grrt jútálhuik. 

Ne szenvedjen tovább 
Levertuek érsi 
Páradt? ;y 
Idegei jelentkoenek? V 
Beszketős? 
Gyönge és soványodik '' 
Vészit testsúlyából? • 
Kincs kedve, B«m akarata? 
Általában rosszul érzi, magit? 
Könnyen elfárad? 
*'eje fáj és csuklói nem forognak? 
Htm emészt, szlvszondása vau, gyom

ra savanyu? 
Bheuma bántja és szédül? 
Könnyen meghűl? 

' V:Á'-. 

ic segit magán 
Jöjjön el és alapos és megbízható megvizsgálásban része

sül a legújabb -és degsikeresebb gyógymódok segítségével. 

Házhoz is megyünk 
bárhová 

Szükség esetén X sugár 
használatát ajánljuk 

Dallat H. Morris, D. C., Ph. C. 
THE CHIROPRACTOR, a Stambaugh épületbesL 

. ' '• .. 3-ik emelel: > 

A PALMER ISKOLÁT VÉGEZTE 3 ÉVEN ÁT. 

IZEN harmadik uj hirdeté
semben csak rövidre foglalom 
általános mondókámat, nagy 
elfoglaltságom miatt. 

Észrevettem, hogy egfések, 
' akiknek megjegyzéseimmel tud
tára adtam, hogy ne hazudoz
zanak, hanem húzódjanak be 
csigaházaikba — mert más 
ugy sincs — és vonuljanak él 

innét s vadásszanak más vidé
keken balekokra, mert Youngs-
town, Sharon s ezek vidékei
nek jó népét nem engedjük, 
hogy hazug hirdetésekkel és 
hamis Ígéretekkel félrevezes
sék. 

Ezen alakok némelyike ugy 
látszik, nem akarja megérteni 
figyelmeztetésemet s továbbra 
is jártatja a bagórágóját: ha-
zudozik és valótlanságot hirdet. 
Tudtára adom ezeknek, hogy 
néhányát én1 mentettem meg a 
^börtönbüntetéstől, amely "ísak 
ugy fog elmaradni, ha hirdeté
seikkel és hazugságaikkal tá
jékunkon felhagynak. 

Mert van ám Ohio és Penn
sylvania államokbán banktör
vény is! 

Barátaim közül sokan kér
dezik, hogy a jelen zavaros 
időben mitévők legyenék a 

Pénzküldéssel 
Küldjenek-e pénzt s minőt az 

ó-harába? Különösen most, 
midőn a korona értéke oly bor
zasztóan leszállott s ezzel szem
ben a dollár vásárló képessége j 
egész Európában oly óriási 
mértékben megnőtt. 

Válaszom a következő: van- i 
csak a rés kapuját sem képes j 
nak esetek, mikor SZÜKSÉ-1 
GES, HOGY PÉNZT KÜLD
JÖN, vannak azonban esetek, 
mikor azt kell mondanom, j 
hogy NE KÜLDJÖN. j 

KÜLDJÖN PÉNZT, csakis j 
megbízható bank által, sze
gény családja, rokona vagy ba
rátja segélyezésére, erre nagy j 
szükség van s az csak mese, 
hogy otthon van pénz elég, 
csak vásárolni nem lehet érte. 

KÜLDJÖN PÉNZT, ha oda
haza bármilyennemü tartozása 
vagy adóssága van, most azt 
könnyen rendezheti. I 

KÜLDJÖN PÉNZT, ha Eu ' 
rópába szándékozik visszatérni 
s ott letelepedni. Vegyen bir
tokot most, ne várjon, mig ide
gen nemzetek alattvalói orra 
előtt megveszik a magyar va
gyont, mert azt bizonyára nem 
hinné el, hogy például Buda
pesten egy Andrássy uti palo
tát három millió koronáért 
vett meg egy angol, hogy a 
magyar fővárosban urizáljon. 
Hát ez ugyan sok pénz, ugye
bár honfitárs, de számítsa csak 
át dollárértékben, a jelenlegi 
árfolyam mellett Í5 ezer dol
lárt tesz ki. Ezért a pénzért 
pedig annak a palotának még 
csak a rézkkapuját sem képes 
megcsináltatni. 

ÉRTI?! ÉRTI?! 

Melyikünknek nincs most 
pár százezer koronájt? Ami 
jelenleg ugyanannyi ezer cen
tet sem, tesz ki amerikai pénz
ben? & x 

Magyarok, kik a hazába 
vissza szándékoztok tér
ni, ne engedjétek meg, 
hogy a magyar birtok ide
gen nemzet kezére kerül-
íön. Forduljatok hozzám 
bizalommal, mert megbíz
ható, becsületes s hozzá
értő hazai megbízottjaim 
utján 'Magyarország bár
melyik vidékén veszek 
nektek házikót kerttel, 
lakhelyet udvarral, birto
kod vagy palotát és ura
dalmat, megszerzem az 
összes hiteles okmányo
dat, ádás-vételi szerződé
seket, hivatalos okmányo
kat és tudom, hogy meg 
lesztek elégedve. 

j N E  K Ü L D J E T E K  
j azonban pénzt spekuláció
ira, ehhez legtöbbje nem 
ért s nem szegény mun
kás embernek való a spe
kuláció, ezt nemcsak most, 
de mindig mondtam, de 
new yorki Trust Co. és 
bankárok hirdetéseire so
kan spekuláltak s hová 
tünt el a sok millió dollár, 
amit koronabetétekre ad
tatok, magyarok? 

Készpénzt ne vigyetek 
magatokkal, magyarok, 
ha hazautaztok, mert igen 
sok honfitársatok pénzét 
rabolták már el New 
Yorkban és Európában. 

VIGYETEK 
MAGATOKKAL 

INTERNATIONAL 
... BANK 

G. V. HAMORY 

CSEKK-CT 
azaz PÉNJUTAL-
V Á N Y T, amelyet bár
mely európai bank és a 
volt osztrák-magyar mon
archia bármelyik pénzin
tézete TELJES ÖSSZEG
BEN AZONNAL KIFI
ZET. A csekket ellophat
ják, vagy elvesztheti, a 
pénze mégis megmarad, 
mert *én másolatot adok 
díjmentesen s ez épugy 
beváltható, mint at ere
deti. 

Az utazást ugyan a je
len időben nem ajánlom, 
mert éhség v&n s a vonat-
összeköttetés szénhiány 
miatt igen lassú és költ
séges, de ha már vannak 
olyanok, akik nem akar
nak várni és mindenáron 
hazakívánkoznak, ne men
jenek New Yorkba, de for
duljanak saját érékük-
ben bankjaimhoz s intéz
tessék el minden utazás
hoz szükséges dolgaikat, 
hogy hiába ne költsenek 
és ne pazaroljanak időt 
New Yorkbáa. . 

New Yorkban már évekkel 
ezelőtt megalapítottam az 
Ocean Travelers Transfer uta
zó irodát,, melynek cime 297 
10-ik avenue, ahol utasaimaf 
SAJÁT MEGBIZOTTAIM ve
szik védelembe és kényelmés 
otthonnal és útbaigazítással 
látják el saját felelősségemre, 
a legjutányosabb árak mellett. 
Azért pedig garantálok, hogy 
NEM RABOLJÁK MEG pénz
váltás vagy útlevél beszerzé
sekért. 

Ha szándéka van családját, 
rokonát vagy ismerősét kiho
zatni, iforduljon bármely iro
dámhoz ahol nemcsak becsü
letes tanácscsal lesz ellátva, 
de régi összeköttetéseim révén 
Európa minden kikötőjében 
saját megbízott embereim fog
ják az utasokat jótanácsokkal 
segíteni. 

Hajójegyet 
bankjaimban váltsa meg. 

Pénzt  
bankjaim utján küldje. 

Okmányokat 
adás-vételi szerződéseket csi

náltassa bankjaim által, 

ÉRTI?! ífcTI?1 

helyezze el bankjaimba. PéMt* 
nek bankban a helye, nem a lá-

| diában. Ott elveszhet. Balt-
! komban biztonságban van és 
I amellett 4 százalék kamatét 
I fizetek rá. 

Ha nefa vblt eddig, legyen most pártoló barátja a 

LEGJOBB, 
LEGBIZTOSABB, 

LEGBECSÜLETESEBB 
BANK4$#A£ , 

International Bank 
Irodában és lakásban mindkét telefon. 

Youngstown, Ohio 
19 North Phelps St. 6. V. HAMORY Sharon, Pa. 

State és Dock Strati 
sarkán 
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