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A Nemzetközi 
Kém 

l&M amerikai ttás 
magyarba áttütett# 

NEMÉNYI MIKLÓS ÉítNÖ. 

• Folytatása 
Tirana* ahadsegéd várt rám a terein ^járatánál ésvisszavitt 

szerény szállásomra ugyanolyan csendben és gyorsan, tíűnj a hogy 
elhozott. 

Másnap reggel ax újságok tele voltak a Balti flotta iiidulásának 
híreivel. 

Az orosz admirális, mintha csak Berlin kezére akart volna jAt-
fczani, azt a hallatlan rendeletet adta ki az indulás előtt, hogy löv?t 
minden hajóra, amely csak ágyúinak lőtávolába jut. Magamban 
azon csodálkoztam, hogy mit szólhatnak efifteü a parancshoz a« an
gol tengerészeti minisztériumban. 

Berlinben nem lévén több dolgom, az első vonattal Kiéibe ut-iz-
tam. Kiel, mint az tudnivaló, a hasonló nevű csatorna Balti tengeri 
bejárójánál fekszik. A csatornát a császár készíttette, hogy hadiba 
jói zavartalanul mehessenek az Északi tengerből a Balti tengerbe, 
ahelyett, hogy egész Dániát körülhajózzák. . 

Késő este értem Kielbe, de azonnal eifh^tiltaW,' hogy meggyő
ződjek arról, hogy a császár titkos rendeleteit foganatosították-e? 

Rövid vacsora után kimenteim a hadikikötőbe, A kikötő bejá
ratát szuronyos puskájii tengerészkatona őrizte. Mögötte látható 
volt a nagy vaskapu, amely zárva volt. A falban, a »agy kapu rail-
lett elgy ki'sebb ajtót is láttam. Ez is zárva volt. 

Amint az őrszemhez közeledtem, minden percben vártam az 
''Allj! Ki vagy!'' kiáltást, de legnagyobb bámulatomra a katortP 
meg sem mukkant. Az őrszem zavartalanul sétált fel és alá a pon
ton és engem észre sem vett. Azt hittem, hogy fejemet a láthatat 
lttn&ág süvege takarta. 

Elértem a kis kaput és megpróbáltam a róri Az ajtó kihyHt é« 
bent voltam az elhagyatott rakodóparton. 

Néhány villanylámpa gyér világítása meített Wtorkáltam előre 
amig elértem egy nagy zárt vízmedencéhez, amelyből csak egy kes-
kená vizszaHag vezetett a külső hadi kikötőbe. A parton felhalmo
zott mindenféle felszerelés, ágyuk, kötelek, láncok, vasrudak, szál
fák íítb. közit lassan mentem a rakodóparton, amig elértem egy ki
sebb medencéhez, amelyben néhány hajó feküdt sötéten a vizén. . 

Lassan körüljártam ezt a medencét. Kerestem a buvárhajókat 
yéfre a legmesszebb és legeldugottabb sarokban láttam néhány egy
máshoz kötött kis jármüvet. Alakjuk hasonlított a cápához. Mind
egyik közepéből egy keskeny cső vagy 'kémény nyulott az égnek 

A hajók mélyen feküdtek a vizben, de nem voltak alámerülve. 
Míg a többi hajókon ragyogtak a jelző lámpák, ezek a jármüvek sö
tétek voltak. Életnek jele sem volt látható rajtuk. 

Önkéntelenül megszámoltam >a hajókat, amint egymás felett fe
küdtek. *' 

—kettő—három-~^gy 6t. A enÉMá* biztosított, 1*o$y hat 
hajót fogok találni és ezek közül választhatok. 

Kimeredő szemekkel még egyszer megszámoltam őket. 
Egy—kettő—három—négy—ö*.' 
A titokzatos jármüvek közül egy hí&nyzo'ltf 

XXXI. FEJEZET 
•A KIKI.I CSATORNÁBAN 

TCM tudtam eiléntállni, hogy ne gondolkozzak a felett, hogy 
hová tűnhetett a hatodik búvárhajó. €sak egy következte
tésre juthattam. Én nem voltam az egyetlen személy, akit 
felhatalmaztak, jobban mondva utasítottak, ho-gy a Balti 

_____ flotta ellen irányuló tervet végrehajtsam. A felséges ösx-
szeeskiivő jobbnak tartotta ijját két nyíllal felszerelni. 

De ki lehetett a másik, aki engem megelőzött ? 
Erre a kérdésre találtam volna feleletet, de nem akartam hinni 

6aját gondolatifámnak. ; 

R. hercegnő előttem IS órával ért Berlinbe. Ú tqdta, hogy Pet-
rovics meghalt és azért jött, hogy helyét elfoglalja és * tervet végrc-
laajtea. 

Azt tudtam, hogy Finkelste'innal beszéli . Valószínű, hogy á fío-
herízollern családi sírboltban is előtt'eSm járt A császár néki is meg
mutatta az Északi tenger téritépét azokkal a veszedelmet jelentő 
vörös vonalakkal. Valószínűleg szintén magára vállalta egy búvár
hajó veizetését. 

Dacára anniak, íidgy hallottam Zsófia mefeszségéről és halál
áig vetéséről már azelőtt, mégíjeim akartam elhinni, hogy ha már 
ennyire ment fc, hogy a búvárhajót ő magi vezette volna ki a kikö-
tőből. * • 

Inkább azt hittem, hogy felügyelt a hajó indulásánál, miután 
apprzett legénységet és azoknak pontos Utasítást adott a terv kivi
télére.. 

De akármelyik feltevésem volt is a hefye*, egy dolog biztos volt. 
Égy búvárhajó valakinek a parancsnoksága alatt máris útban volt 
az Északi tengerre, hogy ott bevárja Rojesztvenszky admirális flot
táját!. Ez a felfedezés egészen megváltoztatta a terveimet. 

Eredei szándékom ugyanis az volt, hogy kiviszem a búvárhajó* 
és ahelyett, hogy egy orpedót bocsátottam volna az orosz hajókra, 
Inkább arra ügyeltem volna, hogy nekerüljön összeütközésre a do
log az orosz flotta és a halászok között. Tálán figyelmeztettem vol
na a Dogger Bank halászait. 
V Motst pedig láttam, hogy a katasztrófát téák ngy kerülhetem el, 
ha a másik búvárhajót megakadályozhatom Ittönkajaban. Mindén 
igyekezetem tehát ennek a hajónak felkutatására kellett fordítanom. 
Be vojlt az uj cél. 

Valahol az Északi tenlger íelszine alatt mi&tt ez a kfe naszád, a 
»ely arra volt hivatva, hogy az egéstz világot Mborhba döntse, Rfct 
a hajót kellett megtalálnom. 

A percek drágák vcfltak. Rohantam vissza a kis kapuhoz. Az 
ajtó nyitva állt és amint kiértem, az őrszem megint ugy tett:, minha 
nem is látott volna. , > 

Az első utcasaroknál taláTkozta«i R^jós külsejű etoberrel, 
aii miután élesen szemügyre vett!, szafutáít. 

"Jó estét''-tel íveltem neki a kösaöfttfer# Is mefclassitottam 
léteimet. 

"Jó estét, urától Vagy im*héta a hajís, 
«üint oldalához értem /'talán tudna mtmkáf aáni egy ügyes hajós 
tük?" 
\ Megálltaim és egyenesedi szeme közé ttétiáoh. 

"Hány ember szükségeiB egy huvárhájé keíeléséhe?f^ 
/tijtn tőte. 

"Tizenöt," volt rögtöni vátabza. 
A "Mennyi idő alatt tudná őket ös«wstí»Anit'rlcérdezUmrtovább 
T £ hajós órájára pillantott. ; 

" Most' féítizénkettö taft, totpitány* íHélkettore ^d üt luktb-
nek.'' • 

"Jól van," feleltem kurtán és elsiettem. . 
Láttam, hogy az egész dolgot ügyesen előkészítették és éti Bem 

pazaroltam időt a taovábbi kérdezősködésre. 
Visszamentem a szállodába, hogy ott várjam meg az indulás Má

jét. Nem volt semmi dolgom, tehát elővettem revolveremet és meg
vizsgáltam a töltényeket és a szerkezetet. Nem voltam biztosi abban, 
hogy legénységem hogy fog viselkedni és/azért készültöm minden, 
eshetőségre. 

Pontosan a kijelölt órában ott voltam azon az utcasarkon,, ahol 
a hajóssal találkoztam. Mire odaértem, 15 ember várt rám. 

Mikor végignéztem őket, láttáéi, hogy válogatott emberek, akik
ben minden tekintetben meg lehet ÜhüiCés akik szó nélkül elvégzik 
a munkát, amelyre parancsot kapnak. De azt is lattam, hogy mind 
császárhű német, akik nem haboznának ellenem fellázadni, ha a*t 
gondolnák, hogy megcsalom őket. 

* Megálltam előttük az utcán: 
S "Emberek, ha volna közöttetek olyan, fki a«t hiszi, hogy nem 
enged'elmeskedhetik minden parancsomnak, még ha a hajó elsülvesz-
tesét is rendelném el, az most álljon ki a sorból, mielőtt elindul
nánk." , i; 

Senki «*m moéeant. Az emberek mereveü, egy arcizom meg-
rántása nélkül néztek rám. A német fegyelem nagyszerű eredménye 
volt ez. 

"Figyelmeztetlek, hogy az első ember, aki habozik egy parancs 
hallatára, a helyszínén hal meg." 

Mély csöndben hallgatták a fenyegetéifcr 
'' Kövessetek!" 
Sarkon fordultam és elindultam a .kiköti jkís kapujáhoe. A 

' natrózok katonás léptekkel köve ttek. TjátszoH rajtuk,-hogy vala 
nelyik hadihajó legénységéhez tartoztak. |^ 

Az őrszem, dacára annak, hogy 16-an voltunk, megmt tieiri mel-
atott figyelemre. Kinyitottam a kaput és az utolsó em'berrel bezá 

•attam. ^Áztán csendben masíroztunk a búvárhajó kikötő felé. 
"Ezen hajók egyikére szállunk," mondottam. "Keressetek egy 

isolnakot, hogy azon kimenjünk hozzájuk." 
Az az ember, akit megbíztam a legénység élBkereséséVel Sés aki | 

i második tiszt, szerepét vállalta, megismételte parancsomat. EgJ 
iagy csolnakot találtunk a lejáró lépcsőkhöz kötve. ^ 
Mindnyájan beszálltunk. Én ültem a kormányhoz. A második tiszt.! 
ikí azt mondpt.ta, hogy Orloffn'ak hívják, de eddig a németen kívül , 
íem hallottam más nyelven beszélni, nem szólt sennmit addig, mijr 
'lértük a legközelebb etó ^éitoajót. Ennek .oldalához vezettem a 
'sónakot. ' -

'' Bocsánat, kapitány, hiszem^, hogy a t?ísó hajó jobb kar 
ban van." -* '• -v« ' V'*4', ; j 

"Miért nem mondta ezt ml|ndjartT,, felelt$81. élesen, ill'ert DWi 
tetszett, hogy annyira be van avatva a tervbe. > 

Felszálltunk arra a buvárhajóra, amelyet a második tiszf mu-
»atott és teljesen indulásra készen álltunk. A kamrá'kbani egy hétre 
/aló friss eleség volt beraktározva. *• 

(Folytatása következiki) 

H U M O R .  *— Jlej, mikor Bosnyákország^ 
ban azokat a magas hegyeket 
másztuk, csakúgy zsákszámra Nagyokat hazudozik egy öreg 

baka a körülötte ácsorgó ujon- j szedtük & csillagokat 

ért nem fogták el kjeitek? -r 
kérdezte egyik újonc. 

— Há'szen megfogtuk volna^ 
de, hát elbujt a —göncöl szekeíé 

coknak. Hát altkor a fiastyukot mi-1 alá. 

20%-os 
árengedmény 

200 elsőrendű 
Kerékpáron 

Ez a kiárusítás csak julius 3-ig, szombathoz egy hétig tart. Még soha ilyen alkalma nem volt első
rangú bicikli vételére. Rendes $50-os gépek ára $40, 20 colos vázzal és gummi pedállal, oldalvédővd. 
Morrow vagy New Departure fék motorbicikli nyerag. Hosszú kormányrúd, lOVUHi íogíUity^kkftl. . 

$55-os Standard gép, truss villával, dupla váz, $i4.00. 
Qépek leányoknak és fiuknak, $45-os értékek, $34.00. 
Goodrich safety tread gummik. Rendes áruk $9.50, páronkint $6.00. 
Könnyű fizetési feltételek. Nyitva este. Telefon: Federal 311 J. 

BOWMAN'S CYCLE 
1738 MARKET STREET 

HUDSON EXCELSIOR ÉS CLEVELAND 

STORE 
YOUNGSTOWN, OHIO 

KERÉKPÁROK 

ÜS 

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

tdjw felelőaség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk. 

B A N K U T A L V A N Y O K A T 
a legmegbiihatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk. 

Gondoljon'családjába, most segítse őket, használjá kl az alkalniit, 
adf a ácfolyama alacsony. / 1 

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

Hozassa ki családját most az ó-hazábóL A klhozatalhoz szükséges 
okmányokat elkészitjük. v 

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

Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal 6s gyt^ 
ződjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, 0* 

A. L. & E. REES 
Bell, 804. F£NYK£P£SZ. Auto., 6629. 

143 West Federal Street, Youngstown, O. 
Nacyitott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák db. 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

Jó vételek otthont keresők
nek és befektetőknek 

OLSON AVENUE—Egy négy szobás ház, villany, gáz, furnace és viz-
zel, hely fürdőszobának. Az épület csaknem uj és jó karban van. Ára 
$3,300, könnyű feltételek mellett. 

HIGHLAND AVENUE—Jó 5 szobás modem ház, jiagy sarok telek, jó 
garage, ára $5,250. Jó feltételek. 

RIDGEVIEW AVENUE — Egy 5 szobás modern ház, nagy sarok tel
ken, 97x136 láb, jó garage. Ára julius l-ig $6,000. Részben készpénz kell. 

W. DEWEY AVENUE—Hat szobás ház, minden kényelemmel. Két 
villamos vonal közelében. Telek nagysága 40x140. Ara $6,250, jó fel
tételekre. 

f 
'WALLACE STREET — Hat szobás ház, minden kényelemmel. Nagy 

telek, mindmái tejHTBvemaa  ̂ Tréiytn és kiíUetve. Ára afak <3»6Q0f lrönnyü 
fizetésre. 

A város minden részében vannak méltányos áru ibázalnk. Ha • van 
pénze, megfelelő lefizetésre, a hátralékot mint bért törleszthet!. Ha mos
tanában akar venni, okvetlenül keressen fel. Nálunk oly nagy a válasz
ték, hogy okvetlenül megtalálja, amit keres. Ha farmot, groszerit, cu
korka boltot vagy akármilyen más üzletet akar venni, is nagy 
a választék. Keressen fel — négy autónk áll szolgálatára, r 

Kérje Mr. Sheriff*. 
9 i»i»jvn- I H 

11 The Toungstown Service Bureau 
8037 

ISIS 'WIOK-ÉPtfLET 

fclefon a lakíibui: Main 4990 

Auto 6886 
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B Ú T O R  
KEVESEBB PÉNZÉRT 
Mi nem ajánljuk vevőinknek, hogy olcsó bútort vegyenek, mert az által nem takaríta

nak pénzt. Ma olcsó :':ron lehetetlen jó minőségűt kapni. Ha az ár olcsó, akkor az áru is 
olcsó. A világon semmi sem olyan szegényes, mint az olcsó bntor. Viszont azt sem ajánl
juk, hogy költséges bútort vegyen. Vegyen jó bútort, amellyel emeli otthona fényét és fizes
sen érte annyit, hogy tartós minőséget kapjon. Ezt megteheti igen méltányos árakon 
McElroy üzletében. A mi óriási méretű bevásárlásaink a legalacsonyabb nagybáni árakat 
érik el, a mi üzletfeleirk óriási forgalma pedig lehetővé teszi a kisebb haszonra való eladást. 
Tgv kétféleképpen takarit akkor, ha bútorait McElroynál szerzi be. De ne higyjen szavunk
nak Jöjjön el és győződjön meg személyesen. Nálunk olyan elárusító vár önre, aki magya
rul beszél—Mr. Luján, ő szivesen szolgál felvilágosítással akár vesz ön, akár Miért 
nem néz felénk még ma? x *" 

EZ KÉT SZÓBA EGYBEN . - * 

Amellett, bogy csinos és tartói nappali szobát kap, a Duofold berendezés égf extra hálószoba is. 7Ta 
a davenport ülését kinyitja, alatta teljes nagyságú kényelmes ágyat talál, amelynek ' rugói nesztelenek. 
Yai^ elegendő hely arr ais, hogy^ az ágyneműt bezárhassa, ha nem használja ágynak. A mi kiállitásunk-
ban'százféle divatú ilyen berendezést találtat. Mind taiiós átbuzatokkal. $98 és fejébb. Egyes davenpor-
tok szintén alacsony árakon. 

x — 

BÉBI KOCSIK 20 SZÁZALÉK ENCrEDMÉNYNYEL 

A gyár, ahonnan bébi ko«siainkat kapjuk, hibát követett el és két
szer annyi kocsit küldött, mint rendeltünk. Ahelyett, hogy visszaküld-
tük ^olna őket, elhatároztuk, hogy az egész választékot áruba gocsát-
juk 20 százalék engedménynyel. Mind első osztályú, hibátlan áru, a 
melyen ön nagy megtakarítást eszközölhet. Szabadon választhat min
denféle divatok és mintákból. ?0 százalék engedmény. 

4 1 

A LEGALACSONYABB JÉGSZEKRÉNY ÁRAK 
YOUNGSTOWNBAM. -

Ha mi azt mondjúk, hogy a legalacsonyabbak, ngy azok. Jöjjön el és 
»«Wnélyesen meggyőződhetik állitásunk valódiságáról. Itt van két példa a mi 
rendkívüli áraink bizonyítékán! 

$12.50 $28.00 
Jó, felül jegelő jégszekrény, 35 font jégre. Jgfe Oldalt jegelő, három aitús jégszekrény. Élelmi-
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