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A Nemzetközi 
Kém 

;; Egy hires amerikai regény után J 
magyarba átültette 

NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ, 
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XXXIV. FEJEZET 
A CSALÁDI TÖRVÉNY 

LVÉGEZTEM munkámat. Az olvasó le»?lnbb megtudta az 
Északi tenger tragédiájának igaz történetét* vagy leg
alább annyit tudott meg, mint amennyit a nyilvánosság 
előtt elmondhattam. 

Az én személyes kalandjaim már nem érdekelhetik ae 
olvasót a most leirt rendkívüli fontossági! események után. 

De mégis arra az esetre készen, hogy lesz itt-ott egy-egy érdeklődő, 
aki kíváncsi arra, hogy mitörtént velem el fogat ásom után, aíoknak 
folytatom a történetet. 

Revolveremet elvették tőlem és szigorú őrizet alatt vittek visz-
sjza Kielbe. A csatorna bejárója előtt egy német haditengerészeti 
futár bárka várt a buvárhajóra. Eíjy rendőrtiszt és három ember 
Őrizete alatt erre a naszádra kerültem 

Uj őröm első dolga volt késemet bilincsbe verni fel aztán igy 
figyelmeztetett: ' 

"Utasításom az, hogy ha ön csak egy szót is szó'na hozzám vagy 
bárki máshoz, mielőtt a császár elét jut, azonnal lőjjem fejbe." 

Intettem fejemmel, hogy a parancsot megértettem. Nem is igen 
volt kedvem a beszélgetéshez. Gondolataim a szerencsétlen asz-
szonynak emlékével foglalkoztak, akinek halálát én okoztam és azon 
is törtem fejemet, hogy miképen ellensúlyozhatom a Balti flotta vég-
>etes tettét. 

Ami személyemet illeti, nem törődtem avval, hogy mi lesz ve
lem. A hercegnőbe nem voltam szerelmes és soha sem gondoltam 
arra, hogy esetleg feleségül óhajtanám, mégis fájdalommal gondol
tam rá. Az érzelem talán mégis nagyobb volt a barátságnál. Ezt 
fokozta irántam érzett szenvedélyes szerelme. Zsófia imádott. Meg
mentette életemet és én cserébe elvettem az övét. 

Amint igy tépelődtem, nem tudcam magamat gyengeséggel vá
dolni, hogy azt kívántam, miért nem fekszem áldozatom mellett a 
Dogger zátony hullámsírjában? 

IT. Vilmos nem a családi cimtwmben fogadott, amikor eléje 
vezettek, hanem magán dolgozószobájában. Az uralkodó arcán a 

legnagyobb szigorúság jelei honoltak 
"Adjon a fogolynak széket és várjon kint/* parancsolta kísé

rőmnek. % 

Bilincsekkel a kezemen leültem és az őrök kimentek a sbobából. 
"Nos," mondta a császár, szemeit rám meresztve, "most legyen 

olyan kegyes és magyarázza meg eljárását." 
Bátran szemébe néztem. 
"Felséged parancsait a legpontosabban végrehajtottam. Kivit

tem a búvárhajót, legénységet fogadtam, a Dogger zátonyhoz értem, 
és a Balti flotta tüzét az angol halászbárkákra zúdítottam. Azóta 
nem láttam még újságot, de feltételezem, hogy az angol flotta azóta 
már elfogta Rojesztvenszkyt összes hajóival és hogy a két nagyha
talom között kiütött a háború." 

A császár bajuszát rágta. 
"A dolog nem egészen oíyan jó! sikerült, mint azt ön beképzeli 

Ffetrovics ur„" 
"Az orosz ágyúzás csak pár percig tartott," folytatta az ural

kodó." Ön nem maradt a víz felszinén az első lövés után*/ ön nem 
sütötte el torpedóját és a másik búvárhajót is megakadályozta eb
ben. Sőt az utóbbit el is szlyesztette." 

"Felségedtől nem kaptam utasHást egy másik búvárhajóról. 
Jogosan ellenségemnek tekintettem tehát." 

"Bolondság, hiszen ön még mielőtt Kiélt elhagyta, tudta, hogy 
egy cél vezette mindkettőjüket." . 

"Sőt ellenkezőleg, felség, én ezt egyáltalában ném tudhattam." 
"Hogyan? Hiszen ön látta, hogy eltűnt a kikötőből. Ön kér

dezősködött utána a csatorna mentén. Ön amikor kiért a Dogger 
jsátonyhoz, folyton őt kereste." 

"Igen és amikor megtaláltam, akkor %i orosz hajórajt vezette 
£s ugy látszott, mintha hozzájuk tartozott volna. Tehát teljes jog-
gol gondolhattam, hogy orosz hadihajó." 

"Egy német hajó!" dörögte a cszsár. 
"Az a hajó, amely nem mutat lobogót, lábhoz az országhoz tar

tozik, amely ország alattvalójának hatalmában van Kiderült, hogy 
ez a búvárhajó, egy orosz alattvaló vezetése alaU áHatt." 

"A hercegnő az én ügynököm volt." 
"Felséged ezt nem mondotta meg nekem. Sőt ellenkezőleg, ar

ra utasított, hogy hajómat orosznak tüntessem fel, ha erre szükség 
volna. Legénységem is ezért oroszokból állott." 

II. Vilmos haragosan ráncolta homlokát. 
"Ne játszón velem, Petrovics ur. Én tudom, hogy kikből állott 

Í8 «n legénysége. Magyarázza meg, hogy ön mint orosz alattvaló, 
miért tábadta meg a másik hajót, amelyről szintén azt állitja, hogy 
orosz hajó volt?" 

"Sajnálom, hogy ellenkezni kell felségeddel. D| bo téved. Én 
nem vagyok orosz alattvaló." 

A császárt meghökkentette kijelentésem 
"Hát melyik ország polgára ön?" 
"Én Japán alattvalója vagyok ,v 

Vimos ugy ült, mint akibe a villám csapott. 
" Japán !** .*— csak ennyit tudott szólna 
"Ha megengedi Felséged, hogy tevább magyarázzam, amint Fel. 

aéged engedelmével hatalmamba vettem a hajót, oz japán hajó lett." 
"Amit ön itt nekem mond, az nevetségesen lehetetlen. Az ön 

neve orosz és arca az európai arc. 
"Az én nevem Matsukata. Én ezt akkor kaptam, amikor a há

ború elején egy japán család örökbe fogadott." 
A császár szeretett volna kételkedni szavaimban, de látszott raj-

$», ihogy hitelt adott nekem. 
"Tehát saját vallomása szerint ón japán kém?'* mondotta las-

SAB. "Mint ilyent jogom volna önt agyonlövetni 
"Bocsánat, Felség. Pétervárott lehettem japán kém. De Né-

• Wétországban. Felséged ügynöke voltom £g pontosan elvégeztem a 
rámbizottakat." • 

"Ön nagyon Jól ért a csűré* csavaráshoz," vágta vissza a csá-* 
azár, "de gifogásai nem mentik meg önt. Ön ellopta egy hajómat, 
hogy avval egy másik hajómat elsülyessze, ezért legalább azt érdem
li meg, hogy kalózkodásért felakasztassam/' 

"Követelem, hogy bíróság elé állítson," mondottam merészen, 
tudva, hogy ebbe a császár a saját érdekéből nem egyezhet bele. 
Amint vártam, ugy is lett. A császár arca elborult. 

(Vege következik ' •> 
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HAROLD H. 

HULL 
jelenlegi 

Prosecuting Attorney 
(megyei ügyész) 

1 
kéri az ön támogatását, 
hogy újból elnyerje a jelölt

séget 

AZ AUGUSZTUS 10-ÉN 
MEGTARTANDÓ 

ELŐVÁLASZTÁSOKON 
A REPUBLIKÁNUS 

TICKETEN 

Eddigi munkám minden
esetre fejogosit arra. hogy 
kérjem Mahoning megye vá
lasztóinak pártolását. 

Elvem: '' Egyforma igaz
ság mindenkinek. Gazdag
nak, szpoém nek >srvaránt." 
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G. 
a 19-ik kerület 

Congresszusi 
képviselője 

kéri a magyar származású 
szavazó polgárok támoga

tását 

AZ AUGUSZTUS 10-ÉN 
MEGTARTANDÓ, 

ELŐVÁLASZTÁSOKON, 
amikor i»mét pályázik 

l^r / # 1 // / Repviselosegre 
; A REPUBLIKÁNUS 

TICKETEN 
Cooper eddig két cikluson, 
át képviselte a 19-ik kerü
letet. Kéri, hogy válasszák 

meg újból. 

V fííC jPOtoDGR 

'fJ>/ Hűsítő kényelem 
vakáció idejére. & 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

TOUNfiSTOWH. 0. SHARON, M. 

A napégés elleni védekezés-
re használja bőven Colgate's 
Talcumot. 

Fürdés után csillapitólag hat 
a bőrre. Azután használja 
Colgate's Talcumot meleg 
időben frissitő kényelem cél
jából. 
Megszünteti az izzadást — 
öltözködést könnyebbé és 
kényelmesebbé teszi -
hevültséget csillapítja. 
Ha szabadságra megy, ne 
felejtsen magával vinni egy 
doboz Colgate's Talcumot. 

a 

Kérjen Colgate's Talcumot 
megszokott üzletében. 

• ír 

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYEKMEKEK 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, ÖÖMÖR, UNG 
ÉS BORSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVIÁBÓL 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóik bankjaimban 
vásároltak hajójegyet, bankjaim utján készíttették az 
utazási engedélyt s bankjaimtól vásároltak pénz-csekke
ket EZ ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁBAN, 

MAR ITTJVANNAK. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy az utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok minden 

akadály nélkül megadták az 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

MINDEN ideérkezett utasom hálásan küazönte még, hogy 
minden baj nélkül utazott és hogy saját megbi.iottjaiiá minűenütt 

segítségükre voltak. 

THEODORE FIAM 
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ ÉS 
SZÁZ BANK- ÉS POSTATARÉK KÖNYVEKKEL ÉS 

NYUGTÁKKAL 

HA ki akarja hozatni családját — HA haza akar utazni — 
HA pénzt akar külndei — HA bármily itteni vagy hazai ügye 
V*ti, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz!. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint az ó hazában. 

HA NEM VOLT, LEGYEN MOST BARÁTJA ÜZLETEIM
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY RENDES KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

Cimeéi a régi: 

Intet national Bank, G. V.Hamory 
Youngstown, Ohio 

19 North Phelps St. 
Sharon, Pa., State és 

Dock Street sarkán 

Két Uclet a városban 

221 E. Federal Sir. 
Menjen a legközelebb esőhöz 

t h e  p e o p l e s  

SHOE STORES 

Két üzlet a városban 

250 W. Federal Sir. 
Menjen a legközelebb esőhöz 

r» , 

Pi fej 

Ezrek élvezték előnyét a mi 

Juliusi Leltár-Felvételi Kiárusításunknak 
Kihasználták az alkalmat és hónapokkal előre gondoskodtak 

cipőről az egész esalád számára. Hát ön kihnsználta-e már az al
kalmat? Ha nem, ugy jöjjön el már holnap — mert a raktár 
feleslegét rövid időn belül eladjuk. Ne felejtse el, hogy ezek 
nem régi divatú eipök, hanem a legújabb gyártmányok, amelyek 
nemrégen érkeztek, <le mivel már régebben itt kellett volna len-
niök, kissé sok az árunk most, ezért a kiárusítás. Jöjjön el és 
takarítson pénzt. 

Jegyezze meg a nagy megtakarítást ezen áraknál 

%íf 

bOO pár Oxford, fél és kivágott cipő — nők számára, 
rendes áruk $9.00, szatin, barna és fekete gidabőr, QJJ 
a legújabb modelek, raig a készlet tart ^*5«ÖD 

Kői borjubŐr félcipők — fekete vagy barna színekben. 
Goodyear welt talpak és kubai sarkok, AAA-tól E P|J 
nagyságig, rendes értékük $11, most csak 

4165 pár Oxford fél és klv'^ct'o cipő — nők részére, a 
rendes készletből, barna, fekete, szatin és svéd. Lajos vagy 
kubai, úgyszintén katonai sarok. Minden pár korrekt mo
d e l ,  m i n d e n  n a g y s á g ,  m e g é r n e k  $ 1 2 . 7 5 - 1 .  d » J  r  r  
Most csak .. 

T.ekete és barna kivágott cipők, valamint fekete gyermek 
cipők Lajos sarokkal, gombosak 2í£-es számtól 8-aí> számi?*, 
A. A. H.-tól D-ig, ezelőtt $12.25—$14 ig. ífí fíC 
most csak .. «PO«OD 

A ' . • 
Egy választék férfi ünneplő cipő — fekete Js* bftrna, 

angol és széles orrá modelek, rendes áruk $11, d» 4 A A 
most cfiük .. 

Szatin és svéd kivágott cipők — kézzel szabott talp
pal, a következő modelekben: két gombos pumps, instep 
ties, Theo ties és Gaby pumps, fehér mosható gidabőrből, 
2%-től 8-as nagyságig, AAA-tól E szélességek. 
Á. legújabb divat, rendes áruk $15-től $18-ig, caak vO«ÖD 

Egy választék Endicott-Johnson fv^rtmányu férfi inun-
kfts cipő — teljes dupla talppal és pormentesitő QA 
nyelvvel, rendes ára $6, páronkint csak .. .. 

Férfiak Goodyear welt fekete gidabőr |f felücher |s 
fűzős brojubőr cipői, angol és széles om< modelek. Minden 
párért jótállást vállalunk, $12-ob érték. 
Most csak .. .. .. . 

300 pár kézzel készített Oxford fiuk szitrfftra 
6a barna, kézzel vart talppal, angolos divatok, 
megérnek $8-t púronkipt 

—- fekete 

$3.95 
Leányok fehér Baby Doll ée kétcsattos félcipői — 11-

től 2-es nagyságig, rendes ftruk $2.50, í í QQ 
holnap csak .. .. .. .. .. 

Ezer és ezer más alkalmi vétel - Nézze meg őket 
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