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Egy hires amerikai regény után 
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A boldogtalan aanHHijr kezóbe temette arcát és rettegésében el
fordult. 

A pohárba epy kis vizet öntöttem, majd rövid szünet után még 
egy pár csepp vizet csurgattam bele, ugy, hogy azt higyje, hogy.a 
toéreg esobbanásút liallja. Ma jd tiszteletlel hozzáfordultam és meg
hajolva átadtam az üres üveget, melyet, elővettem zsebemből. 

"Legközelebbi találkozásunkra iiritem poharam!" — mondot
tam könnyedén, amint a poharat ajkamhoz emeltem és fenékig ki
ürítettem. 

Nem én. de a herepgnS ájult el. 
Nem vártam tőle ezt a gyöngeséget, de azért kimasználtam az 

alkalmat és kebléből kihúztam «2 ima kamura kulcsát, melyet szám
ban. nyelvem alatt rejtettem el. 

Ezután kétszer csöngettem. Ez volt a jel a szobalánynak. 
"Mariska,'' mondottam, amikor a szobaeica belépett —- mert ő 

A hercegnő hangosan beszélgetett saját magá|r^jt. 
dulatos szavaiból egy-egy töredéket felfogott fülem. 

"Adok neki még egy alkalmat. VAlass?M»i^33férfiftk manapság 
nein halnak meg szerelmi bánatban.** - •• ^ * 

Nem kételkedtem nbbat}. hogy célja az, hogv bezár imaszobájába 
és ott addig tart foglyául, mig csak le nem mondok japán arámról. 
Megnyugodva^ hogy nem kell azonnali veszélytől tartanom, higgad
tan vártam Zsófia mesterének és cselszövötársáiiak érkezését. A 
Mandzsu szindikátus feje nem is igen késett. Nehánv péfö múlva 
hullottam az ajtó nyilasát és az ismert hang megszólalt: 

"Kngedje meg, kedves hercegnő, hogy kifejezhessem meggyő
ződéses részvétemet -— és ignz gartuláeiómat," mondotta, amint az 
ajtó becsukódott mögötte 

Kgy sóhaj volt az egyetlen választ. 
"Látom, hogy áldozatába került.," folytatta bizalmasan a hang. 

"Ez csak annál értékesebbé teszi munka ját szemünkben. Bevallom, 
hogy már attól féltem, hogv ön félrevezet minket és ez veszedelmes 
lett volna." 

Megint egy sóhaj és zokogás a felélet a nő részéről. 
"Most. már könnyű s/.ivvel folytathatjuk munkánkat. Három 

hónap múlva kitör a háború Anglia és Oroszország között. Ezért jót 
állok. Európában csak egy ember akadályozhatta volna meg ft há
borút és az itt fekszik holtan!" * 

"Ön ugy akarta! Én még mindig azt mondom, hogy elég lett 
volna valahol bebörtönözni." 

"bolondokat beszél, hercegnő. Ilyen férfit nem lehet biztonság
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tem felett — "asszonyod bevétette velem az üvegcsének a tartalmát. 
Tudod, hogy mi volt bennet" * 

Mariska jól kihasználta azt a rövid m, amióta a hercegnő szol
gálatába szegődött mint francia l^omorna. 

"Igen, uram." mondotta csendesen. "Ma délulán viasel töltőt 
tem meg az üvegcsét, esetleges balesetre számitva. Az eredeti pálya 
dékot megőriztem, arra az esetre, ha esetleg kívánsága volna elemez 
tetni tartalmát." 

"Jól cselekedtél, leányom.'' 
Mariska elpirult az örömtől. Igen ritka ugyanis, hogy segédei 

met dicséretben részesítsem. 
"Asszonyod nem tudja, hogy én az üvegese tartalmát a virág

cserép tartóba öntöttem," jegyeztem meg hanyagul. 
"Hiába szolgálom uramat, mégis minden maga .©álnál," moi: 

dotta a leány, aki csaknem megsértődött kettős óvatossagomért. 
"Csacsiság, Mariska, éppen most dicsértelek meg. Mindig meg

történhetik, hogy valamit elfelejtek tekintetbe venni." 
Mariska kétkedőleg rázta meg csinos fejét. 
"És most, folytattam, "ideje ,hogv a méreg megkezdje működé

sét. Mihelyst meghaltam, térítsd magához asszonyodat." 
Lefeküdtem a másik pamlagra, testem megmerevitettem és sze

memet lehunytam. Természetesen tudtam, hogy ha valaki alaposan 
tngvizsíjál, akkor kiderül a turpisság, de számítottam a hercegnő vad 
psenvedélyére és tudtam, hogy ő azt fogja hinni, hogy nincs bennem 
élet. „ 

Hallottam amint Mariska egy sikolylval asszonyához rohant és 
arcát hideg vizzel locsolta. 

Zsófia meglehetősen gyorsan magához tért 
"Árpád!" hallottam sóhaját. "TTol van? 
"Sterling ur szintén elájult," mondotta 
"Oh!" 
JSsjnár inkább sikoly, mint sóhaj volt. Hallottam, amint a szok

nyák .suhogtak és tudtam, hogy Zsófia letérdelt mellettem, kezével 
fürkészve szivem verése után. 

"Meni, Mariska! Küldd Györgyöt azonnal Petrovíes úrhoz és 
üzend mesr vele, hogy Sterling ur nálam hirtelenül rosszul lett és at
tól tartok, hogy meghalt." 

A hercegnő nyakkendőmet oldozta. 
Erre a nagyon természetes dologra nem wsáinitottnm. Nyalta

mon volt a lánc. amelynek medaüonjában menyasszonyom fényképe 
volt bezárva. Mereven feküdtem, aggodalommal eltelve, mig Zsó
fia gyengéd njakkal levette a nyakkendőt és kinyitotta galléromat 
és ingemet. 

Egyszer*© hallottam felkiáltását — először a meglepetés és a 
kíváncsiság hangja volt, de később már a félelem is érzett rajta. 

A következő másodpercben a medailon kezében volt. Hallottam 
a zár érces csattanását. 

"Oh! — oh !" 
Kieitette a medailont kezéből, a mely visszaesett nyakamra . 
De ismét felragadta. Képzeleti szememmel láttam ibolya kék 

ftsemeiben az őrülettel határos féltékenység lángját lobogni. Való
sággal éreztem szenvedélyes leheljeiét, amely csaknem fütyülve jött 
összeszorított fogai közül. « 

"Nyomorult leányka!" sziszegte és kezének índtilatos remegését 
éreztem nyakamon. "Tehát te raboltad el őt tőlem!" 

Szünetet tartott és aztán a gyűlölet legborzasztóbb hangján 
folytatta: "De soha sem lesz a tied! Enyém lesz! Erted, enyém a 
sírban!'' 

volt az asszisztens, akiről az előbb azt mondtam, hogy őrködik éle- h}in }1 börtönben tartani. Nincs olyan börtönőr a világon, aki arról 
jót állhatna, hogy a hires P>. urat mégőrzi lakat és vasrács mögött." 

"Én elvállaltam volna," volt a válasz. "Becsuktam volna az 
imaszobába, melynek kulcsa soha sem hagyja el keblemet." 

"De ha ez az ember fontosnak tartotta volna, ugy ellopta volna 
.'Vntől a kulcsot dacára annak, hogy ön azt a keblén hordja." 

(Folytatjuk) 

Mi leit vele?" 
a komorna ártatlanul. 
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XXII. FEJEZET 
VESZEDELMES PILLANATOK 

INDEN idegszálamat megfeszítve, teljesen csendben hallgat
tam, amint a feldühödt asszony körülöttem járt-kelt. Min
den percben attól tartottam, hogy kést ragad és szivén döf. 

A nagy csendben nem hallotta szivem hangos dobo
gását, azért, mert indidata annyira erőt %ett rajta, hogy 

zive verésétől nem hallhatta az enyémet 
Rövid ideig éreztem gyors és forró lehelletét nyakamon. Aztán 

becsukta a medailont és az visszasett nyakamra, felállt és gyors, 
határozatlan léptekkel róta a szoba padlóját. f  

Mariska, aki időközben aggódni kezdett és aaerétte volna tudni, 
hogy ment a dolog, hivás nélkül megjelent. 

"Mit akarsz?" követelte tőle a hercegnő, lépteit megszakítva. 
"György elment Petrovics úrért, asszonyom. Lehetek valami

ben szolgálatára?" 
"Mindenféle módon megpróbáltam életrekelteni/' volt a felelet. 

"Nézd meg, hogy talán te találsz benne még életjelt." 
Ugy látszik, Zsófia meg akart győződni arról, hogy a szobaleány 

is halottnak tartja-e? Ebből gondoltam, hogy még sem akar meg-
'51ni és amint a komorna felém hajolt, titokban biztatólag szoritotam 
meg kezét. . 

"Meghalt, asszonyom," mondotta Mariska. "Nem jobb volna a 
;Jialottat a másik szobába vinni ?" . « 

"Nem. Várunk addig, mig Petrovics jön,'' mondotta a hereeg-
Elmehetsz!" 

' Amint segédém eltávozott, ismft figyelni kezdtm, nehogy a her
cegnő meggondolja a dolgot és tényleg megöljön. Nemsokára mint-
«ia a szoba elsötétedett volna. Ugy véltem, hogy Zsófia lecsavarta 

•0i lámpákat, hogy Petrovics félhomályban nehezebben jöhessen rá a 
*sal£sr*- , 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A .hátralékos olvasók szíves fi-1 
gyeimébe. j 

Az "Amerikai Magyar Hirlap" j 
megalapítása óta állandóan a | 
Yoüngstown és környéki magyar: 
ság érdekeinek és jogos igényei-! 

nek bátor és szókimondó harcosa 
Tudja ezt mindenki, a ki lapun- j 

kat olvassa és meggyőződhetik J 
róla mindenki, a ki megrendeli i 
lapunkat és olvasóink táborába , 
szegődik. 

Ebben az esztendőben is szive 
| sen adtunk volna naptárt olva-

j sóinknak, de ebben megakadályo-; 
I zott az a körülmény, hogy nyom- i 

! dánk költözködött és igy a köl- • 
| tozködéssel járó nehézségek! 
j miatt a naptár csak a tavaszi hó-1 
j napokban jelenhetett volna meg. j 
I * Szívesen kárpótoljuk azonban ! 
olvasóinkat azzal, hogy lapunk 
szerkesztőjének fordításában nem 
sokára megjelenő hires regényt, 
"A nemzetközi kém"-et igen ked 
vezményes árban fogjuk árusíta
ni az előfizetőknek. 

Addig is azonban arra kérjük 
azokat, a kiknek az előfizetésük 
lejárt, hogy szíveskedjenek azt 
mielőbb megújítani. Az előfize
tés egy évre $2.00, félvére $1.00 

Olvasóink kényelmére az alol 
irott helyeken lehet előfizetni: 

YOUNGSTOWNBAN 
Amerikai Magyar Hirlap irodá

ja, 320 West Federal st. 
Mihók Sándornál, 336 West Fc 

deral st. 
Ress Testvéreknél, 408 West Fe 

deral st. 
Gagyi Jánosnál. 
EAST YOUNGSTOWNBAN 
Ress Testvéreknél, 3418 Wilson 

ave. 
Lukovszky Pálnál. 

NILESBEN 
Kálnay Ferencnél, 356 E Park 

avenue. 
SHARONBAN 

Shamu Györgynél, 152 Spruce 
street. 

FARRELLBEN 
Antal Istvánnál, 330 Fruit ave. 

SHARPSVILLEBEN 
Szalma Jánosnál, 66 Shenango 

street. 
Ismételten kérjük hátralékom 

olvasóinkat, hogy rendezzék előfi
zetésüket, mert két hét múlva be
szüntetjük lapunk küldését azok
nak, akik felszólító levelünk da
cára sem egyenlítették ki tarto
zásukat. 

Tisztelettel 
af*"Amerikai Magyar Hirlap" 

v előfizetési osztálya. 

ra, Senor Rafael Montoro, azt vá
laszolta, hogy az utolsó évi ter
mésből két és egynegyed millió 
tonna fennmaradt, amit a legna
gyobb készséggel átadnának. 

"NEHOGY KIMARADJAK A 
KÖTELESSÉG TELJESÍTÉSE 

ALÓL"—DR. KUTHY 2. 

A szibériai foglyok hazaszállí
tásának mozgalma mind szélesebb 
körben kelt érdeklődést és szám
talan levél érkezik az Amerikai 
Magyar Szövetséghez, amelyekben 
szeretettel üdvözlik &$. életmen
tést. 

A sok levél közül egyet leköz
lünk alább. Gyorsan papírra ve
tett sorok, de rövidségükben töb
bet mondanak, mint mértföldes 
"hazaffyas" távszónoklatok. Az 
irója az amerikai magyar közélet 
egyik; általánosan ismert és köz
tiszteletnek örvendő tagja. 

"Olvasom, hogy március 22— 
22-re gyűjtést terveznek a szibé
riai sanyarúságban kínlódó ma
gyar foglyok részére,'' kezdi a le
vél irója. '' Éppen Magyarország
ba való elutazásom küszöbén ál
lok s nehogy kimaradjak a KÖTE
LESSÉG teljesítése alól, sietve 
küldöm adományomat erre a célra 
én is." 

'' Akiben sziv van, az tudni fog 
ja a kötelességét s aki kötelesség
ismerő, az adni is fog Isten áldja 
ffieg mindnyájukat. 

Dr. Kuthy Zoltán." 

Lám, Dr. Kuthy siet adni, mi
előtt hajóra szállna. Félünk, 
hogy sokan sietnek hajóra szállni, 
mielőtt adnának. A "Lelketlen
ség" nevü hajóra. 

LEVELEK ÉRKEZTKK AZ ÓHAZÁBÓL, hogy a 
(J80MACilOKAT RENDBEN MEílKAPTÁK, ami
ket East Ycmnastowiibúl ós Youngstownból küldtek 
általunk a kövot-kezők: Ifj. Reho István, Iván Ju
liász Jan^ggMi^ro György, Ondolícs-Mihály, Mihal-
ko István. ^Wíky Mihály, Iwaiichuk Yasvl, Popa
gyak Mihály, Human yik János és Mrs. Kat liar ina 
Douhnor. Forduljon Ön is hozzánk, mi BIZTOSÍT
VA küldjük (d a  csomagját  ós GARANTÁLUNK 
('rto. 

European Express & Mail Order House 
276 EAST FEDERAL STREET Yoüngstown, 0. 

H. E. COLER 
705-707 WEST EAYEN AVENUE 

Alkalmi .Vételek ezen a Héten 
Bárány comb, fontja .. 

Clmck Roast, fontja .. 

Borjú paprikásnak való 
fontja .. .. ., .. 

,Marha máj, fontja .. .. 

45c 

30c 

25c 

25c 

Kolbász^ Haját házi 
gyártmány, fontja . 

Zsir, fontja .. .. . 

35c 

25c 
Bárány pörköltnek való, 25c 
fontja .. 

Disznó vese, OC 
2 font 

DANIEL WEBSTER LISZT—A legjobb liszt, minden 
zsák jótállya, 49 fontoí zsák .. .. $3.39 

21/4 MILLIŐ TONNA CUKOR 
KUBÁBÓL. 

li 

A eongressus a cukor árát sze
retné szabályozni és korlátozni és 
erre minden lehető módot meg
vizsgál. Legutóbb McNary szená 
tor a kubai kormánytól felvilá
gosítást kért arra vonatkozólag, 
hogy van-e felesleges cukor ter
ménye, amelyet az Egyesült Ál
lamok megvehetnének. A ku
bai köztársaság elnökének titké-

HEINZ BAKED BEANS—paradicsom mártással, 2-&f 
sz. nagyság, 3 kanna .... . * 57c 
Sainita dressing, .Heinz gyártmány, 
ron<les ára 50c .. .. ... .. 45c 
Kávé, Old Master védjegy, rendes 
60 centes minőség /••J 
3  f o n t  . . . . . . . . . .  .  » l * w #  

Navy bab, 5 font. 

Toilet papír, 6 drb. 12 centes 
t e k o r c s  . . . .  . .  

Catwp, U é» 8, védjegy, 6 
drl>. 20 centes üveg .. .» 

Ryzgn Baking PoTrdof, 1. fon
tos kanna .. .. 

Corn Flakes, 2 darab 15 
centes doboz * 

55c 
61c 
89 c 
41c 
25c 

10 darab 8 centes Classic 
és 1 $0 centes doboz Snow 
B o y  m o s ó  p o r  . .  . . . .  

Vászon keztyfilc, bosszú . 
s z á r r a l  . .  . . . . . . . . . .  

szappan 

98c 
23c 

Vfafton kegyük börJiÍU»őt,el 

diók, meg-Braziliai krém 
mos.va, 2 font 

Cleveland falpaplr tisztító, 
nincs jobb, 6 kanna .. 

Welsh Grape .Tnice 
p i n t j e . .  , .  . .  . . . .  

Puffed Rice, 2 doboá 

Utaeeda Biszkit, 3 doboz 

69c 
39c 
35c 
25c 

Édes tejet és tejszint is árusítunk rendessen. 

KI UK FLAKES FEHKR SZAPPAN—Nincs jobb a mosás- f l| j] 
hoz. 10 8c-es drb. Flake white és 2 12c-es Jap Rose szappan ® ••lis 

MAGYAROK,-
BESZÉLGESSÜNK! 

KÖZELEGNEK 
Hányan gondoltatok szeretettjeitekre 

az oceánontuli szegény otthonukban, minő 
is az ő husvétjuk, nem fog-e megakadni az 
a finom sonka, tojás, kalács a torkotokban, 
ha eszetekbe jut a szent ünnepen, hogy 
szegény feleségtek, gyermekek, öregek 
éheznek^ koplalnak — akkor, mikor ti itt 
bőségben bővelkedtek, a földi javakat élve
zitek?! s amerikai asztalotokról lehullt mor
zsák hány ezer szerencsétlen ember éhsé
gét csillapíthatnák s életét menthetnék 
meg! 

Gondolkozunk, gondolkozunk! — de jó 
volna cselekedni is, mert csak az segít. 
Küldjetek, adjatok abból, amit nektek a jó 
Isten adott. 

Adjatok most és takarékoskodjatok, hogy 
aztán is adhassatok a szenvedőknek, szű
kölködőknek s szeretettjeiteknek. 

S hogy most még Húsvétra 
szeretettjeitek megkaphassák 
küldeményeiteket, cselekedje

tek azonnal és jertek 
BANKJAIMBA. 

Küldjetek pénzt, vegyetek Food Drafte-
ket (élelmiszer-utalványokat) s azt még 
húsvétra megkapják, mert idősebb fiamat 
e hó 18-án express-hajón Európába küldöm 
s igy minden utalványomat hazaviszi s 
azon lesz, hogy ugy a pénzt, mint az élel
miszereket HÚSVÉTRA 

szeretettjeitek megkafSfl&ssák 
SY akkor, tudom, nemcsak titeket szeretni 
fognak, de Istenbe vetett bizalmuk is meg
erősödik, hogy nyomorukban segítettétek 
őket. 

De fiam, Theodore A. Hámory, nemcsak 
ezért, de főleg azért utazik Európába már
cius 18 án a Prance hajóval, hogy számta
lan, ide kivándorolni szándékozó üzletfe
leimnek utjukat egyengesse, utlevélszer-
xésnél segédkezzen, átszálló-vasútállomáso
kon és hajókikötőkben összeköttetéseimet 
rendbehozza, hogy utasaim minden nagyobb 
nehézségek nélkül Amerikába juthassanak. 

Szintúgy intézkedni fog bankjaim bank
összeköttetéseinek javítása dolgában és 
igyekezni fog uj összeköttetéseket és ta
pasztalatokat a helyszínén szerezni. . 

Eszerint bárki, aki hozzátartozóinak 

PÉNZT vagy HAJÓJEGYET 
akar küldeni avagy OTTHONI VAGYONI 
HELYZETÉT rendbehozni, bizalommal 
bankjaimhoz forduljon. Biztosítom, hogy 
jó, gyors és pontos kiszolgálásban fog ré
szesülni ' 

PÉNZT bankjaim utján csekkben küld
jön, HAJÓJEGYET bankjaimban vegyen, 
OKMÁNYOKAT csináltasson nálam, 
PÉNZBETÉTJEIT helyezze el bankjaim
ban, s akkor nyugodt lehet, hogy ügyét itt
hon és odaát is kellően elintézte. 

Tisztelettel , A 

G. V. HÁMOft* 

Ha nem volt eddig, legyen most pártoló baxátja a 

LEGJOBB, 
|j!GBIZTOSAB% 

LEGBECSÜLETESEBB 
BANDÁKNAK 

INTERNATIONAL BANK 
a V. HÁMORT 

Yoüngstown, Ohio 
19 North Phelps St. 

Sharon, *a., Btafe és 
Dock Street sarkán 
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