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A Nemzetközi 
Kém 

Egy hires amerikai regény után 
magyarba átültette 

NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ. $ 

üü EwxKEWXS 

* 

•»'" ii 

Folytatása 
"igen, ha nem volna oly jól álcázva. Ön nem ismerne rá.*f; 
Vassilefsky kétkedöleg rázta fejét. 
"Fagadok, hogy ráismernék." 
"Tartom a fogadást. Mi legyen az?" 
**Egy tucat üveg pezsgő." , 
"Helyes, akkor fizessen értük. ÉN VAGYOK PETROVICS^* 
A kapitány megrezzent, majd felrázva magát, részegen nézett 

arcomba. 
"Nem hiszem." 
"Olvassa ezt." 
Kivettem az útlevelet és kinyitottam előtte A muszka lassan 

böngészte az útlevél betűit és a végén komolyan intett felével. 
"Tgen, ez rendben van. Mégis Petrovics ön. De ön nem igen 

hasonlít hozzá." 
"Nem mondtam önnek, hogy álruhában vagyok? Sietve kellett 

távoznom. Valaki besúgott ellenem Miklósnál." 
Vaszilefszky ijedten nézett rám. Szeme az ajtót kereste, mint

ha már nem érezné jól magát társaságomban. 
"Nem kell félnie," nyugtattam meg. "Senki mm gyanakodik 

önre." 
"Ifos M mit akarkérdezte kedvetlenül. 
"Azt akarom, hogy hajójára vigyen." 
Haragosan pillantott rám. 
"Azt akarja, hogy elrejtsem a rendőrség emberei elől?" 

•"Bolond beszéd. A rendőrséggel nincs semmi bajom. Azok a-*; 
akarják, hogy elmeneküljek. Ha szándékuk lett volna, ugy már ré
gen a börtönben ülnék " 

"Akkor hát minek jött ide?** 
"Megmondtam már. Terveink felöl akarok Önnel beszélgetni " 
"A terv rendben van. T)e azt akarom tudni, hogy mikor indu

lunk el." 
"Én mindent elkövetek, már csak hetek kérdése." 
Vaszilefszky megint keményen rám nézett és az asztalon átha

jolva, egy szót súgott, amelyet én nem értettem meg. Valami arc-
kifejezésében arra figyelmeztetett, hogy ez a jelszó volt. Pillnat-
nyi zavaromból magamhoz térve, mosolyogva feleltem. 

"Megváltoztattuk a jelszót," mondottam parancsoló hangon. 
"Most Északi Tenger és Kanális a jelszó." 

A muszkát ugy látszik kielégítette válaszom. 
"Jól van," mondotta, amint tántorogva felállt," gyerünk, ha 

a hajóra akarunk menni." 
"Ne felejtse el a pezsgőt," mondottam, amint én is felálltain. 
A számlát kifizettük és a pezsgőt megrendeltük, avval elindul

tunk a rakpart felé. Vaszilefszky majdnem eleseit, amikor a friss 
levegőre értünk és karomba kapaszkodott. 

"Vezessen kérem," mondotta vastag hangon," "egyenesen ezen 
az utcán és vegye az első fordulót jobbra a csolnakhoz." 

így mentünk karonfogva. Társam minden percben tehetetlenebb 
»f**t Amint kiértünk a keskeny utcából a rakodópartra, a kikötő 
iAmpái kerültek elénk. ÍTatalmas csatahajók hosszú sora, sötét cir
kálók és alacsonyan fekvő torpedó naszádok rajának lámpán vilii 
gitották meg az éjet. Az ezer és ezer lámpa fénye visszatükröző
dött a tenger sötét dagályában. A kép igazán szép volt. A kapitány 
részeg orditására egy orosz tengerész altiszt alázatosan válaszolt. 
Az altiszt elénk sietett és lesegítette a részeg tisztet a lépcsők alján 
váró csolnakhoz. Én utánuk mentem. A pezsgőt szintén elhozták 

betették a csolnakba 
Vassilefsky megragadta a kormányt és a esolnak megindult a 

Beresina nevü óriási csatahajó felé. Néhány perc múlva oldalához 
értünk. A hajó lépcsőjén csakhamar a feldélzetre kerültünk. Alig 
érte azonban lábunk a fedé lzetet, mikor Vassilefsky alakja kiegye
nesedett és a kapitány értelmesen és józanul igv fordult hozzám: 

"Uram, ön az én folyom—" 
így lettem fogoly egy orosz hadihajó fedélzetén. 

XXVII. FEJEZET 
A BALTI FLOTTA 

!RENCSÉlVÍirE megszoktam, hogy bármely váratlan for
dulatban is megtartom hidegvéremet. Szigorúan rápil
lantottam és igv feleltem a kapitánynak, akiről nem hit
tem volna ,hogy gyanúját ily színpadiasan árulja el. 

"Vassilefsky kapitány, nem hiszem, hogy ön tudja, 
hogy mit csinál. Reggel beszélni fogok önnel, addig re

mélem, jobban ura lesz eszének." 
Habozva felelt. 
"Jól van. Reggel meghallgatom mondani valóját. Addig azon

ban felügyelet alatt lesz." 
"Megvető mosolylyal kisértem vállam rángtását. 
"Legyen olyan kegyes és vezettessen szobámhoz," mondottam. 
A kapitány egyik tisztjéért küldött és annak utasításokat adott. 
"Kövessen engem," mondotta a ha4iiagy. Én tejesen nyu

godtan lépkedtem a nyomába®. * • 
'Nem kivánok ma este botrányt okozni, mert Vassilefsky kapi

tány ninsen egészen magánál," mondottam hideg dölyffel, amint 
hallóköréből kiértünk. "De önnek értésére adom, hogy abban az 
esetben, ha reggel nem kapok teljes bocsánatkérést és elégtételt, 
agy jelentést fogok tenni a cárnak, akinek megbízásából vagyok itt." 

A hadnagy nagyon megijedt. 
'•Nem az én hibám, uram, ön azt láthatja. Én csak a parancs

nak engedelmeskedem. Kérem aludjon kabinomban ma éjjel." 
Megköszöntem az ajánlatot és beléptem kicsiny, de kényelmes 

szobájába. A hadnagy swát&os bocsánatkérés közben rámzárta az 
ajtót és eltávozott. \ , 

Lefeküdtem és a PLnn öböl saelid hullámai csakhamar mély 
álomba ringattak. 

JReggel a hadnagy keltett fel. 
í  « V a s s i l e f s k y  k a p i t á n y  ü d v ö z l e t é t  k ü l d i  él reggelire kéreti Sa
ját kabinjába egy fél óra múlva." 

Ez az üzenet igazolta, hogy mégis sikerült a megtévesztés. El
fogadtam a meghivást Felöltöztem és fél éra múlva elmentem a 
kabinba, ahol Vassilefsky már várt reám. 

"Barátok vagy ellenségek vagyunk ma reggelt 
1 "*^zü nevetéssel, amint üdvözöltem. 

- víy' A muszka idegesen bámult rám. > 
> *f'Remélem minden rendben lesz," mormogta. 

P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E T  
MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely részébe, 

wljes 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 hazai bankokra kiállítunk. 

Ctabdoljon családjára, most segítse őket, használja ki as alkalmat, 
mlg a korona árfolyama alacsony. 

H A J Ó J E G Y E K E T  
az ó-hazába vagy az ó hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a társaságok 
eredeti árai mellett adunk el. Utasainkat New Yorkba személyesen 
kisérjük. 

Hozassa ki családját most as 6-hazáből. A kihozatalhoz szükséges 
okmányokat elkészítjük. • , 

K Ö Z J E G Y Z Ő I  O K I R A T O K  A  *  
szakszerűen állitunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. 

Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal és győ
ződjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, 0. 

| AZOK RÉSZÉRE, AKIK A 
LEGJOBBAT AKARJÁK 

Használt cipőből ismét ujat készíteni nem nehéz és nem 
nagy tudomány kell hozzá. Szükséges azonban hozzá a meg
felelő gépezet és egy ember, aki ismeri mesterségét. Nálam 
megtalálja mindkettőt. 29 éves tapasztalatom van és ezért 
megbizhatik abban, hogy a legjobbat nyújtom különösen újjá
épített női cipőkben. Gummi sarkakat teszek fasarkakra, a 
nélkül, hogy azokat megrepeszteném. 

Ha igazi kényelmet óhajt, ugy talpaltassa cipőit Neolin 
talppal és gummi sarokkal. Ezek kettős szolgálatot nyujta-
nak. Minden munkáért jótállok és áraim mérsékeltek. 

Szolgálatára 

MAYZE, a cipó-orvos 
23 SPRING COMMON YOUNGSTOWN, 0. 

Küldheti cipőit postán 

ALKALMI VÉTEL 
Hat szobás ház, furnace, gáz, 

villany, viá, pores elől és hátul, 
igen jó karban, qlcsón eladó. Ára 
csak $3,800. Cim: Frank Black, 
723 Farnbauer Court. Telefon, 
Automatic 70381. 

* ELADÓ 
$1200 készpénz vagy havi tör-

lesztésre 2 szobás ház. Kőalap. 
Lot 50x200. Kérdezősködhetik 
az 1121 East Madison avenu alatti 
groszeriben vagy a tulajdonosnál 
levél utján. W. P. Nehf, 21 N. 
La Salle street, Chicago, 111. 

Magyarul beszélő leány, aki tó
tul is tud él az amerikai gyors
írást és gépir&st bírja és iizleti 

könyvekhez is ért, kitüiő állást 
kaphat Bővebbet ' • C lap szer
kesztőségében, 320 W. Federal st. 

HÁROM DARABBÓL ÁLLÓ ÁGYFELSZERELÉS SPECIÁLIS ÁROK 

RUGÓ AGY MATRACf 

$35-00 
Ez a készlet acél ágyból áll, két 
k 

incses tartó, külső oszlopokkal vés 

egy incses belső oszlopokkal. Mind
két oldalon használható matrác és 

teljesen vasból készült láncszfemü 

sodrony rugó. Ez a készlet reiröfes 

áron megér $43.50-t. 

Hasított tölgy Colonial ebédlő 
szekrény ... ,, .. $29.75 

Válőái :hMÍMtt tölgyből készült 
aranyos finiseléssel. Nehéiz üveg 
tükör, erős lap, szép lábak és köny-
nyen járó fiókok. Az egyik fiók 
ezüst 'részére posztóval bélelve. 
Réndes ára $55.00. * 

c. 

$85.00 

A LEGJOBB AUTOMOBILOK 

PAIGE ÉS CHEVROLET, GÉPEK 
Frank B. Smith 

A legjobban felszerelt automobil garage Ohio ál 
lamban — minden automobil rész állandóan raktáron 
— jó mechanikusok és udvarias kiszolgálás. 

Mi festünk, uj tetővel ellátunk automobilokat és  
elintézzük battéria és  vi l lany zavarait,  ugyancsak mi 
kitisztitjuk a motor cilindereit és a legjobb dugattyú
kat alkalmazzuk. 

F. B. Smith Garage 
36-46 PYATT STREET YOUNGSTOWN, O. 

Mindkét telefon 

Kombinált 
gáz spér . 

Vegyen egy ilyen öntött vasból 
k t'szült kombinált takaréktüzhe-
h<'t. Ezen használhat szenet, fát, 
kokszot, vagy gázt. Nagy sütő por-
rt'llftn fronttal. Árak egéfczen 
: -'30-ig. 

Szilárd tölgy ebédlő $27.50 
asztal .... .. 

Válogatóit *14* tölgyfából, 42 
incses lappal, mely hat lábra húz
ható ki. Szilárd oszlop, láb s/ép 
alakkal, mint a képen látható. 
Speciális áron $27.50. 

• ba 

Minden fajtájú jégszekrény 

Egész jégszekrény raktárunkat 
kiállítottuk. Minden fajtából talál 
közöttük és az árak mérsékeltek. 
iYlső jégtartós, fehér zománcos bel-

.jü jégszekrény 
cx:ik .. .. .. .. . 

Fumed 
Speciálisan 

agy Davenport. 

$67.50 

$14.75 

Ásgy Davenpbrt, amely igen hasz
nos bútordarab és ma minden ház
ban nélkülözhetetlen. Ha még nem 
volna, ugy szerzzen be egyet. Néz
ze meg a mi nagy választékunkat. 
Mindenféle fiq£selés és huzatok. 
Legalacsonyabb &r 
csak 

Vesszőből font gyermekkocsik 

A hires Lloyd gépen font vesz-
KZŐ' kocsik vezérképviselői mi va
gyunk.. -Választékunkban minden 
mintát és szint megtalál. Legala
csonyabb' • 

csak -i. . $35.00 

,$67.50 

NYISSON 

NÁLUNK 
HITELT 

SZÍVESEN 
HITELE
ZÜNK 
ÖNNEK' 

3l€jr3lö,W. FED.ST. 

wm 

Fedtftl West 

Vt * 

14 •U'-

. StP /• k- stti&.lm f 

kérdeztem jó-

r&k, mielőtt beszélgetnénk." 
(Folytattea következLk|E; 

É - Üzlet-cimek - % 

XQIJNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 
J31 W. Commerce Street 

ffeemben az Erie állomással. 
A legjobb órák, ékszerek és 

órajavitás. A tulajdonos magyar* 

PEOPLES Nincsenek magas árak ft 
PEOPLE'S ECONOMY 

üzletekben SHOE STORES 
jH i HM.IU 

Mi áldozatot hozunk a* 
árakban — de nem a 

minőségben 

m 
Férfiak itt ajánljuk egy 

szalaszthat el 
&IGALSZKY ÉS ZAJAC 

820 South Avenue 
M A G Y A E  S Z A B Ó K  

Elsőrendű öltönyök mérsékelt 
áron. 

C. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó házbér, olcsó árak 
4-ik emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 
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T. J. ORIEL ' 
f Z i B Ó H E S H t  

257 West Federal Street 
Bell telefon : Main 682 
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KÉT ÜZLET A VÁROSBAN 
250 West Federal Street 
221 East Federal Street 

Menjen abba, amelyik közelebb 
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KÉZZÉ MEG KIRAKATAINKAT 
— minden kiállított cipő áráról meg
győződhetik, bogy mennyit takarít, 
ha nálnnk veaz. 

h<' i 
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Igen sok" divat mintád 
ban, Blücherek' Angol és 
Brouge magas és félcipők 
—.sárga, fekete, mahagch 
ny stb. szinekbeö, ^sak 
ezen. Ahéten 

Máshol esíekért a cipokeii $10 és $12-t 
kérnek 
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KÉT ÜZLET A VÁROSBAN 
250 West Federal Street 
«221 East Federal Street 

Menjen abba, amelyik kftselebb 
van . -
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