
t. OLDAL A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  1920 FEBRUÁR 12. 

A Nemzetközi 
Kém 

!<<> 

/fiúiul LKKCUO 
;' Epry hires amerikai regfény után ? 

| magyarba átültette 
J fEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ. 

* (Folytatás) 
"Azt hiszem, hogy ajánlata igen jó, mondottam Augusztusnak. 

"Hajlandó volna ebben az esetben a fogadás felét tartani?" 
"Magamra vállalnám az egészet," volt a válasz. 
A csirkefogónak $20,000 kellettl 
11a becsületes emberrel lelt volna dolgom, ugy odaRdtam volna 

ezt az összeget. De biztosra vettem, hogy ha megkapná a pénzt, 
i kkor uj követeiésekkel sillana elö. 

Ezért fejemet tagadólag ráztam és a pénzt lassan felszedtem az 
asztalról. 

"Ez nem felel meg," mondottam határozottan. "Én nem see* 
retnék a fogadásból kimaradni.'* 

Augusztus ur egyre növekvő nyugtalansággal nézte, mint rakom 
vissza a bankjegyeket egyenkint tárcámba. j 

"Mondja esak," mondotta hirtelenül, amint az utolsó bankjegy! 
is eltűnt sóvárgó tekintete elöl. "mit is akar ön? Mondja meg vilá- , 
gosan, hogy mit tegyek.'* j 

"Elvárom öntöl, hogy Blavatsky asszony, vagy akármilyen más j 

szellem utján, Nagy Péter szelleme például nagy hatása gyakorolna,; 
— olyan értesüléseket kapna valahányszor a Haiti flotta indulni ké- j 
szül, hogy "Miklós ur" elhalasztaná az indulást.M j 

Augusztus ur elgondolkozott az ajánlat felett. 
"És ez volna minden?" kérdezte végül. j 
"Elvárom, hogy megállapodásunkat teljesen titokban tartsa, j 

Egy barátom vau Potsdamban (a német császár lakóhelye), aki min j 

<!en bizonnyal meghallaná, ha a titkot tovább adná." 
"Potsdam!" Augusztus ur láthatólag meglepődött és valóbai [ 

megütődött. 
"Csak nem akarja azt mondani, hogy ön nem tudja, miszerint ! 

ÍI. Vilmos utasításait követi?" követeltem töle és meglepetésem sem j 

mivel sem volt kisebb, mint az övé. j 

Nehéz volt elhinni, hogy a szellemidéző látható boszankodas;i | 
csak tettetés le-tt volna. 

"Természetes! Most már látom!'«tört ki belőle. "Mindig eso 
dálkoztam, hogy mit akart a hölgy Németországgal. És én — fran
cia vagyok!" 

Különös dolog, hogy gazembereknek néha milyen váratlan jó-
tulajdonságaik vannak. Akármilyen alacsonyra siilyedjenek, azért 
mégis mindig marad bennük egy szikrája a jóérzésnek és bizonyos 
dolgokban túlérzékenyek. Augusztus ur tehát francia hazafi volt. 
Fanatikus nacionalista és német gyűlölő volt. Nagyon megörültem 
ennek a felfedezésnek, meri ez nagyon ingeerősitette megállapodáso
mat a bűvésszel. 

Feltűnt, hogy egy hölgyről beszélt az előbb és miután gondol
om, hogy nem szellemről van szó, megkérdeztem tőle, hogy i a nü-
n«'f- a neve. ' 

•'11. hercegnő," volt a válasz, amit különben előre sejtettem. 
Különös egy nő, gondoltam magamban, liészt tud venni a le<*-

*af-ütrtw*Hbb «ii«iwMÍvéHben és másnap bünbáuóatt megkorbácsolja 
önnönmagát. 

Most már nem tartottam attól, hogy Augtw*tus nem tartja be 
ígéretét. A bűvész, miután zsebre vágta az első 500 rubeles részletet, 
elment esküdözve, hogy a Balti flotta soha sem fog messzebb érni. 
mint Libau, még ha az összes szellemeket fel kell idéznie a túlvi
lágról. . 

Bedale .márki megnyugtatására másnap reggel ezt a sürgönyt 
küldtem: 

"A Balti flotta elindulását bizonytalan időre halasztották. 
Jelenleg nines veszély. Vigyázzák Németországot.M 

Kimerítőbb jelentést küldtem Katahashi ur fiának, aki Angliá
ban névleg az Imperial bank tisztviselője volt, de tényleg a japán 
kormány titkos megbízottja volt. . 

Minden olvasó emlékezhet arra, hogy milyen különösnek tünt 
fel akkoriban az, hogy az orosz flotta indulását egyre halogatták. 
Csaknem minden héten jelentették, hogy a flotta kész az indulásra. 
A cár személyes szemléket tartott és buzdító beszédeket intézett a 
legénységhez. De mindig közbejött valami titokzatos esemény és a 
hadihajók a kikötőben maradtak. 

Újságírók, szakértők, politikusok és más kevésbbé beavatott sze
mélyek mindenféle kifogásokat találtak ki, hogy megmagyarázzák a 
halasztásokat. De csak az orosz udvar legbelsőbb köreiben merték 
Mittogni, hogy Nagy Péter védő szelleme többször figyelmeztette le
származottját, hogy a flotta veszélybe megy, ha elindulását megen
gedi. 

Augusztus nr megérdemelte a pénzt. 
f 

XXI. FEJEZET 

AZ ÉN TEMETÉSEM 

koskodott és gorombáskodott. Azt mondta . . . / 
"Mit mondott?" 
"Azt mondta ..." — lasRan és sz%yénpirralf areában folytatta 

f» her< egnő, — "ho&y csak férfi tud féffit öltoi." 
Mosolyt erőltettem. f  

"A történelem máskép tanítja. Hát az&n?*' 
"Holnap már nem felelhetek életedévd." ^ 
" Azt hiszed, hogy másvalakit jelöltek ki„ hpgy végezzen -fé* 

lem?" 
"Biztos vagyok benne, hogy máris mást. bíztak: meg. Valószínű* 

leg Petrovicsot magát." 
"Majd vigyázok rá." Nem találtam szükségesnek, hogy Zsó

fiát felvilágosítsam, miszerint el voltam e$r* készülve & hogy bizo
nyos előkészületeket tettem. Í|. ''•* v 

"Hiába, Árpád. Nem ismered a férfit, akivel dolgod lesz." 
"Az ismeretség hiánya talán kölcsönös," feleltem szárazon. 
A hercegnő izgatottsága nőtt ön-nőtt. ' \ 

"Engedd meg. hogy megmentselek," szolt,végre, keheit könyör
gésre kulcsolva. 

"Hogyan?" 
"Timi él, hogy téged most, ma este itt megöljelek." 
"Nem érted!" — folytatta esnknem lélegzet nélkül. "Hogy 

biztonságban lehess, erre okvetlenül szükség van. Talán mindkettőnk 
élete-függ tervem sikerétől. Kell, hogy azt higy.fék, miszerint végre
hajtottam megbízatásomat Ha látják, hogy Wtszólag meghaltál, 
nem Pognak tovább kételkedni bennem és nem fognak Teled törődni. 
Így aztán könnyű lesz külsődet megváltoztatni."^ 

{Folytatjuk! 

HAZAVÁNDORLÓK pénzt vesztenek azzal, hogy ame-
ÉS A PÉNZVÁLTÁS -rikai pénzüket itt, vagy ut,köz« 

A miniszterelnökség felvilágosi- ben potom árért beváltják. Nz-
tó osztálya értesült, hogy az ó- ért tanácsolja tehát e hivatal, 
hazába visszatérő magyarok sok hogy ne hagyják magukat a pénz 

beváltására rá beszélni, hanem 
várjanak, amíg haza érnek és 
váltsák be ott. Akkor pénzüket 
a legelőnyösebben értékesíthetik, 
mert a legjobb árat kapják. 

mm 

Húsvét Vasárnap 
Igen korán lesz ez évben: Április hó 4-én 

Rendélje meg Ruháját Most 
Ne várjon az utolsó percig, mint sokan tenni szokták 

Készíttesse ruháitvilgy, a 
hogy izlése óhajtja. Jótál-
lunk, hogy megfelel vagy 
pénzét visszaadjuk. 

National tailors 
SUITS and OVERCOATS MADE TO MEASUHt 

111 WEST FEDERAL STREET 
Branch** ID Youngstown, Cleveland, Detrc't, Toledo, 

East Liverpool and other cities. 
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DR. R. A. DALBEY 
e 

« nagy ars ág által Jól ismert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 

ismét átvette légi orvosi irodájíi 
na* vezetését. 

279 East Federal Street 
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

BETEGSÉGEKET 

HA 
bármily orovosi re-

van, hozza ide, 
hol á If^'lelki ismerete
sei >ben fesz kiszol
gálva. 

Szegényeknok in
gyen készítjük cl a 
oVógysze% ha azt 
] )á rmely.. xm t n^stowni 
orvostól hozzánk hoz
za. Vigyázzon a pon
tos ciinre. 

EBER'S 
PHARMACY 

rtll \V. P<Hlerril St. 

Mackinawk 

engedménnyel 

Birkabörös 
kabátok 

engedménnyel 

A Ml ÁRAINK MEGFELELNEK ÖNNEK 

m 
TTKOS tanácskozásaim Augusztus úrral teljesen megzavar

ták a7. összeesküvők Urveit. Mert ők azt várták, hogy a 
mm Balti flotta utja szolgáltassa az okot a háborura Oroszor

szág és Anglia között. 
Mindenesetre tudták, hogy valaki erős kézzel akadályozza 

terveiket és elég bölcsek voltak, hogy engem gyanúsítsanak. De nem 
tudták, hogyan avatkoztam be. Hitték, hogy Augusztus ur foly
tatja munkáját és hinti a viszály magvait Anglia ellen. Sőt egyszer 
Augusztus ur jelentette, hogy R. hercegnő utasította, miszerint ne 
ijesztgesse a cárt, hanem engedje meg, hogy a flotta útnak indul
jon. Mivel nem tudtak a valóságra rájönni és nem tudták terveimet 
meghiúsítani, az összeesküvők türelmetlenek lettek és el akartak 
tenni láb alól. 

Ezt tudva, írem lepődtem tneg, amikor egy sürgős üzenetet hoztak 
Zsófiától, hogy azonnal látogassam meg. Ebben az időben barátsá
gunk annyira bensőséges volt, hogy csaknem minden napos-voltam a 
hercegnő házánál. 

Alig foglaltam helyet,mindjárt láttam, hogy valami készül. 
Árpád, ütött az óra!" 

"Az óra?" (  

"Igen. Meggyilkoltatásod órája. Petrovies itt volt ügy látszik j 
fry an it valamit. Szemrehányásokkal halmozott el, hogy miért kés
lekedek." 

Megmond tad neki, hogy engem nem lehet oly könnyen meg
ölni?" 

" Mindent és mégis semmit sem mondtam neki. Nem akart meg-
hállgaim. AM mondta, hogy elvesztette bizalmát hozzám. Exősza-

ÜNNEPLŐRE VALÓ CIPÓK 
l készi 

$7.95 
Icszállitottan mérsékelt arakon, a legjobb anyagból készítve, 
$8 és $10 értékek, csak .. 

MUNKÁS CIPŐK 
kitűnő minőségű bőrből, tartósak, erős talpp^ $3.95 rendes áruk $7, most csak .. .. .. . 

JNAGY VÁLASZTÉK FIUK ÉS LEÁNYOK 0SPÖIBSM 
LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON 

GROSS & LIEBERMAN 
YOUNGSTOWN, O. 

"Jó cipők az egész családnak" 

•4 

Végső Leszállítás 

Öltönyök és felöltőkön 

Felosztottuk raktárunkat három reszre, hogy 
gyorsabban végezzünk az eladással. 

$20 

ÖLTÖNYÖK ÉS 
FELÖLTŐK 

$40, $45, $50 
Öltönyök éo 

felöltők 

$60, $65, $75 
Öltönyök é« 

felöltők i 

Quality Corner" 
Federal St. at Haze) Bőrkabátok Le«sátíltott 

ingeken és 

alsóruhákon engedmény 

»•••»»»•»• ••••<»•»#»»»•<>»•••»•»'>»>•<» » 
• 

Ezüst 
Special 

$1.34 

Speciális 
Üziist 
Special 

$1.34 

Takarékossági Vásár 
EGÉSZ HÉTEN 

A hires Wm. Rogers és Fia cég régi gyártmányából — a Rogers fivérek honosították meg 
Amerikában az ezüst evőeszköz gyártást. 

Ez a vásár bizonyságul szolgál, hogy mennyivel többet vehet nálunk egy dollárért, mint más
hol — sokkal több darabot vehet, mint azt képzeli. 

Éppen ugy, mint 1847 Rogers Bros. a standard gyártmány a nehéz ezüstnemüben, ugy Wm. 
Rogers and his Son standard a könnyebb áruban és,a legjobb az árért. 25 évi gyári jótállás. 

Az eredeti ezüst sokkal csinosabb, mint a hogy a képek mutatják. Gyári árjegyzékben lát
hatja üzletünkben a kicsinybeni árakat. 

Az Uj Lincoln Minta 

395 EAST FEDERAL STREET 

THE WILEY IHYESTMENT CO. 
HENRY A. BUTLER, JOS. G. BUTLER, 

elnök. pénztárnok. 
W. E BEADUNG, titkár. 

Ajánlják helyi ipari vállalatok elsőbbségi részvényeit, 
jó befektetésnek. 

Kitűnő ét biztos 7%-os jövedelem. Részvények ára 

$100. OHIOBAN ADÓMENTES 

708-710-712 STAMBAUGH BOILDING 

6 
vaj kés 
$1.34. 

Vaj-kés ée cukor
kanál 

$1.34 a készlet 
saláta 

Bell telephone, Main 330 Automatikus 6108 

A. L. GUENTNER 
21 Worth Phelps St. ,A "ííS" M 


