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Egy hires amerikai regény után £ 
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Folytatása 
Mariskától kapott jelentéseimből megállapítottam, hogy R. ber»-

4W$n>u csaknem búskomor lett eltűnésem óta. Állandóan egyedül ki-
ián maradni éa nemcsak küköleg ,hanem látsteólag belsőleg is gyft-
mqI. . • ; ;-v .' '..tí; •• •, = .''•.••• ' *• 
'if Ai egyetlen jel, amelyet a hercegnőtől kaptam, egy koszom 

Volt, amelyet az angol temetőben üres siromra helyeisett. A. kos«oru 
szalagján ez az.egy szó volt: "Emlékezésül. 

• » Időközben örömmel tapasztaltam, hogy a főeselszövö eltűnése 
teljesen megzavarta a tengerészeti minisztérium cselszövő terveit. 

; A kivégzés ntán és alig végeztem az erős villany bateria huzal
jainak lekapesobisával, mert a kivégzés, mint azt olvasóim sejthet
ték, villamosság utján történt, azonnal előhivattam Antal segéde
met. Az ő segitségével levetkőztettem a hullát, frimelyet íiztán 
egy vászon lepelbe vártunk. Lábaihoz nehéz súlyokat tettünk a 
?s4kba. Éjszakának idején a zsákot .bedobtuk a Néva vizébe. Ott 
tÜttt el> nyomtalanul. ; i ;: ?l f 

Zsebében taláit iraték ii^ ^éH^k fontosak, "sem nr.km<mnk. 
Osftk egy volt, amely érdemes volt a megőrzésre. Ez .egy útlevél 
volt. amelyet az orosz külügyi hivatal állított ki és amelyet a német 
iMigykövetség láttamozott* Ez az útlevél még ma is biztokomban 

.  • , .  •  :  
; Miután az időt alkalmasnak találtam, beavattam tercembe segé
demet . Ezt a tervet már régen meghánytam-vetettem és a legalkal
masabbnak találtam arra* hogy célomat elérjem. V 

"Elhatároztaitt,^ |iiondottam neki, "hogy Petroviesot én fogom 
jpfeeBiélyesiteni.". 
t .i, Antal megdöbbenve nézett rám. Láttam, hogy ellenvetés leheti 
ajkárr. De nem szólt, mert tudta, hogy én elvártam segédeimtől, 
hoifcy engedelmeskedjenek és ne kritizáljanak. 
t. "Szólhat, ha van valami mondapivnlója,'" mondottan! neki bá 
tenritó hangon.- • — 
h.ix ."Azt szefflnésiJiaMiidani,..hog^c'Sti. urjpi .a le«^tevésbM ««n ha 
ponlit Petrovicsra.;H •. ' i -t ' • 

4'Gondolkozzon,*' mondottam neki szelíden. 
Áthatóan nézett rám. « 

. . "A magasságuk talán egyforma," mondotta elgondolkozva. 
'%y van." 
"De a barátai, akiket minden nap látott, azokat nem tudja 

féllíeYezetnj. Xem tudja üzletét vezetni, sem leveleit elintézni — de 
talán utánozhatja kézirását." •• • 

Mosolyogtam. A jó Antal egyik túlzásból a másik szélsőségbe 
esett. Siettem magyarázattal szolgálni. 

"igen helyesen jegyezte meg, hogy nem tudnám barátait meg
téveszteni. Ezt nem is kísérelném meg, sem pedig azt, hogy kéz-
*rJ»sát utánozzam. • De ne felejtse el, hogy néhány nap múlva min
denki tudni fogja, hogy Petrovies elfü«t. Mit gondol; hogyan mit-
gy a rázzák majd eltűnését! 

i, Antal nem értett. Tehát még jobban megmagyaráztam neki. 
fogják hinni, )ww restté 

" ^Aiitál; a csodálkozás kifejezésével arcán nézett rám. 
"Mint az álcázott Petrovies nagyon jól személyesíthetem 

pedig különösen azért, mer^ oly&a emberekkel1 ie«ji; dolgom, akik 
ismerték az igazi Petroviesot.";. * • 

Antal nem egészén értette ezt az utóbbi megjegyzést. 
• , -i. "Meglátogatom a TJaJti flottát," mondottam. 

"Uram ön nagyszerű," kiáltott Antal.- • 
: ."Menjen azonnal. és. szerezzen nekem egy tengerészeti intézői 
t gyen ruhát. Azt is tudja meg, hogy Yassilefsky kapitány hol szokta 
estéit eltölteni.'V * ' 

Yassilefsky kapitány |elen volt Petrovies, vacsoráján, amikor] 
megmérgeztek. 

XXVI. FEJEZET. 
. • A CSAPDÁBAN. 

Nyolcat ütött az óra, amikor beléptem a "Kétfejű Sas"-hoz 
rönttett vendéglőbe; amely Reval hadikikötő egyik legelőkelőbb tiszti 
taláflkosó helye volt a Fin öböl partján. Éppen egy hete mult, hogy 
IYtrovics .eltiiiit és egés* Pétervár még mindig az eltűnéséről be
szélt. . ••• •: 

: Kiválasztottam egy asztalt, ahol egy kapitányi egyenruhás ten
gerésztiszt ült és odaérve előirás után meghajtottam magamat és 
íeiütem vele szembe. 

A Port Arthur felmentésére szánt hadihajók ebben az időben 
líeval és Libau kikötőjében horgonyoztak. Időnkint hivatalosan je
lezték a flotta indulását. Parádékat tartottak és egy vagy két pró
bautat is tettek. De minden egyes alkalommal az utolsó órában el
halasztották az indulást. Augusztus ur megérdemelte a heti fizetést. 
Azonban láttam, hogy ez a játék nem tarthat örökké. Az ősz roha-
mpsan közelgett és a nemzet türelmetlenkedni kezdett. A külföldi 
faajtó gúnyos hangja mélyen bántotta az oroszok büszkeségét. 

Már a fővárosban, szabadságon tartózkodó tengerésztisztektől 
meglehetősen sok felvilágosítást kaptam. De én egyenes összeköt-' 
tetésbe akartam kerülni avval a tiszttel, akiről régen gyanítottam, 
hogy Petrovies bizalmasa és miután ő nem jött Pétervárra, én vol-
Jtam kényetelen Révaiba utazni. 

Yassilefsky szívesen fogadta köszöntésemet,' < 0onosj5 szemeivel 
végigmért. Értettem gondolatait. Rajtam ugyanis az az egyenruha 
volt, melyet segédemmel megrendeltettem. A kapitány ezt rögtön 
í szrevettc. Megjegyzem itt, hogy Oroszországban a tengerésztisztek 
jövedelmének legnagyobbrésze kormány anyagok manipulációjából 
karul ki. Hogy ezt a jövedelmező üzletet minél jobban űzhessék, 
a flotta tisztjei iparkodnak nagy barátságban lenni a haditengerészet 
intéző tisztjeivel. ' . 

Vassilefsky kapitány, amint areomat tanulmányozta, számított 
jirra, hogy én valami ilyen ajánlatot fogok neki tenni. Én viszont 
ügyeltem arra, hogy mentől kevesebbet mondjak, mielőtt ^z ebéd 
véget ér. Ekkor egy nagy üveg pezsgőt hozattam és meghívtam 
a^ztaltársamat, hogy ossza meg velem a finom italt. Szívesen bele-
"gyezett és az első pohárral igy köszöntöttem fel: ^ 

- "A császárra, aki javunkat akarjaI" 
Í V Vassilefsky összerezzent és merően'rám tekintett, de nem .mert 
«t£jj;il$3Ősködni és az italt minden szó nélkül felhajtotta. 

^ Egyik poharat a másik után töltöttem, mert addig pem akartam 
vele beszélni, mig józan vdt^- Magam természetesen esak igeit ke
veset ítt^m. ' * 

A kapitány is tartózkodó volt. Látta, hogy különös okom van 

tartotta kivánesiságát  és  várta,  mig én kezdem meg a beszédet.  
Amint láttam, hogy a bór gőze kezí íejébe sízállnyhozzája ha

joltam és fülébe súgtam: ' * s . " -
"fVtro'vics felől akarok önnel beszélni." 
A kapitány élénken nézett rám. 
"Ön tudja, hogy hol van?" ^ ( 

"Ne olyan fyangosáh. ígen. Ijllbujt és Aiihábau jár." 
íompitott hangon beszéltem és Vassilefsky utánzott. 
"Hol van? Nagyon szeretnék vele találkozni." 
"Tudom. Ú is szeretné önt látni. Itt van Revalbáíi:" 

! RevaibaiTT—^Vlán ez egy kissé veszedelmes." 
(Folytatása követke/ik) 

Dr. Pesseniehaer A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres Ügyeket 

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDG. 

Ajtó 206. 

A7. Brfa állomással s2eml»en V': ' • v• 
telefonok: 

Automatic: 4469—Bell, Maik: 264 

npa»g'<ug fyilinrmBKv.' ̂  
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,  P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E T ,  
** T MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely tls2ét)éf 

teljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk. 

B A N K U T A L V Á N Y O K A T  
a legmegbízhatóbb ó-hazal bankokra kiállítunk. 

Gondoljon családjára, most segítse őket, használja ki m utánltwn* 
mlg a koTona árfolyama alacsony. ; < 

H A J Ó J E G Y E K E T  
aa ó-hazába vagy az ó-hazából ide a legkitűnőbb hajókdá, * tánas&gok 
eredeti árai mellett adunk el. Utasainkat New Yorkba személyesen 
kisérj ük. 

Hozassa ki családját most az ó-hazából. A kihozatalhoz szükséges 
okmányokat elkészítjük. ^ | 

K Ö Z J E G Y Z Ő I  O K I R A T O K A T ^ ' .  
StakBzeriien állitimk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. k* 

Mindenfele ügyeiben forduljon hozzánk teljes JWaatoaMttal -éa hfő-
sffdjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschifzer & Engel 
• ^ÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁjf 
336 WEST FEDERAL STREET f YOUNGSTOWN, 0. 

A Sütés Biztonságát Jelenti 
N TNCS olyan nő, akit no énlckelno-az, hogy 

ininilig BIZTOS oretimériyt fárlrat, ami
kor föz. Mindegyik-.szívesen biztosítaná 
főztjét, kfilőií8se"tt£.Emikor e'z a^bistoii* 

lá^ v/,a]ia.l délutánt ta jeltínifV.' , 

Ily biztosítást ajánlnrfk mi minden nőnek. " Ex 
a ''LORAIN '' sütő meleg szabályozó. Ez a bá
mulatos találmány pontosan méri a meleget és ön 
TUDJA, liogy milyen hőfok mellett kapja a leg
jobb eredményt. . v .... f 

Ez a találmány egy í)A^T(TÍl'Élt gÍlz «pdi*ori ^ 
fertővé teszi egy eMSjd ^HíéfiöDjtcsr^t' egyszerre. * 

ícereket beállitja három, négy vagjr öt órás ebédre 
a' találmány éppen ugy ügyel az ételre, inintKa 

Ön ott volna. Ön pontosan tudja, hogy mikor lesz 
készen. Exalatt. # délutánt' agy töltheti, ahogy 
ftk^rja..-y. 

Nem kell többet fáradni a fazekak ügyeletével, 
nem kell ételt elrontani találásokkal, mindig biztos 
abban, hogy jóizü lesz az étel és kevesebb gáat 
fogyaszt. Mindezeket az előnyöket megtalálja, ka 
PA'N'OLER gáz spórja van '' LOTÍATN'' sütő ntiS»-
leg szabályozóval felszerelve. Jöjjön be és gyfl* 
zfldjön meg. Szivesen adunk egy tanító könyvééi" 
k|i, í^A'líöiihVéfeb >api munka," teljesen ingyen. 

' I I  

L!, ,S V i \ ) ,  m  l  
/ fife » // jJ.elrty $ 

wí: 

•notor truek jó befeltmé^ és ^legyen -0x-
szállítási eszköz és nem kísérletezés.; •; > 

Hogy raib káp, az attól függ, hogyan vesz. Szá
mító bevásárlók mindig pontos költség-jegyzékek 

alakján választják ki teber-automoblljaikat — és nemcsak a 
beszerzési árat téiintik. Ennél sokkal lantosabb áz üzem-
költ«ég. 

tMí megmutatjuk önueky hogy a# ilsr«ft ^mbe^ek miért vá
lasztják a Diamond Trúekokat, nap-nap utáni megbízható sÉ-
gálatra. Bemutíithatiink' önnek egy -olyan modelt, amely ön
nek megfelel. A Diamond Truck teherautók 1tonnástól 
5 tonnásig készülnek. 

CHAPEL MOTOR SALES 
AUTOMATIC 5306 

f M '  itf 

Trrî Tr 

OVEN HEAT REGULATOR 

219 CHAPEL PLACE 

IJjPfL, TELEFON,MAIN 481 

*•»* */«• '•* • i > > •  ^ •  >  

PEOPLES KÉT ÜZLET: 
'Yowngstown központjában 
250 WEST FEDERAL ST. 
221 EAST FEDERAL ST. 

MI-.ELVÜNK: 

"Jobb cipők kevesebb pénzért^; 

&SH0E STORES 

3ES 

HETENKÉNT 
EGYSZER 

HASZNÁLJA 
CSAK 

Régi módi orvosság, ile a régf nfédí 
emberek tudták- nagypn jél a füveiéi 
gyógyerejét, jobban ismerték., mint ma} 
bölcs gyermekeik. Ha boldogságot 
keres, legyen elftször egészséges. Ezt 
legjobban oly növényi orvossággal ér
heti el, amely gyenge hashajtó, fokoz
za a máj és vese működését, megtisz
títja és gazdagitja a vért. Az ilyeiifc 
orvosságot érdemes heten kint egyszef 
vagy- kétszer használni. Bulgár vér-
tea ezer és ezer család legkedveltebb 
házi gyógyszere. Orvosok ajánlják. 
Minden gyógyszertárban kapható. Szí
vesen küldünk önnek egy nagy családi 
dobozt í)sl.25-ért vagy három dobozt 
$.'5.15-ért vagy 5 dobozt $5.25-ért pos»" 
tán, bebiztositva. Cim; II. H. Vo« 
Sehlick, Pres., Marvel Products Co% 

854 Marvel Building, Pittsburgh, Pa; 

4*rv . * > mi * •  

, EGY GYÁR TELJES TERMELÉSÉT LEKÖTÖTTÜK ÉS EZÉRT AJÁHL-
':f!& HATJUK AZ ALÁBBI 

ALKALMI VÉTELEKET 
...i' Nök Oxrordjni éfl ki.v/í^rít rIj• Tí, guninetal, orosz borjubör, mahagony gídabSr, lakít 

" íjidabőr, toinpafeéiivii gidabőr, nehéz szarvas bőr és fekete svédben — Lajos, kubai vagy 
> Itatoaai ewfJtak — *I74£» Volonila v%gy #liinu)iie divatok* megérnek $12-t, áruk csak 

•EGY SZOBA 

btitorozatlanul magános férfinak 
vagy nőnek kiadó. Víz és gáz a 

fcttü, bogy burjiilúgét megnyerjem és elég ravasz volt, hogy ! ssobábasu 0im; $34 Tyndale av& 
W V ' I  *  W f '  1 ' 4 ' i  • '  *  ,  ;  K  ,  •  .  %  1  *  á -  '  r

4 ' -  '  i  }  •  0  

$7 $8 $9 
tP7\ 

ifd' «Mcafom " tSÍéolílB leányok 
lakk Baby Doll alacsony sarkú, 
egy esattOB cipőiben, 2%-töl 6-os 
számig, megérnek $5^4, •- árak 
csak ' -• • - •. 

$3 

'Egyforma áruk és árak mindkét 
üzletben 

260 WEST FEDERAL STREET 
221 EAST FEDERAL STREET 
Menjen abba, amely közelebb esik 

.$• öí'flfr. 

Nök fél és kivágott cipői szíir* 
lie, fekete gidabőrből, tompafé-

,- nyft vagy barna, diszes felső résjs, 
..Lajos vagy katonai sarkak. Ezek 
« cipők gyári selejtek és minták. 
,|U;ndes áruk $12-től $15-ig, rend
kívüli áruk 

jj'í " 

•Tskolás leányoTinklc Speciálisan 
Öbninetal vagy lakk Oxfordok, 
égy és két csattal 2%*től 6-os 
sxámig, megérnek $8-t, rendkívüli 
áfon '' ̂ i^sni 

$4 

Ji'é ítt&JW*" 
h- I ''üli 14^ ¥ h 

Egyforma áruk és árak mindkét 
üzletben 

250 WEST FEDERAL STREET '< 
221 EAST FEDERAL STREET 
Menjen abba, amely közelebb esik 

ÍS 

J'-' ''ft-


