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A Nemzetközi 
# Kém 

Kgy Üres amerikai regény után 
magyarba átültette 

NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ. 
$wH'^'H'^'fr'H,^4,4^******>K^H"X,'H"H,,H',H,*,M>,H,,fr,i''M''l',H"M''Í'* 

(Vége.) 
"Ebben az esetben kénytelen vagyok öpnek a polgári tárgyalást 

megtagadni. Az ország érdeké kívánja igy. De hadbíróság elé állí
tom zárt ajtók mögött." 

"Ez törvényellenes volna, Felség." 
uHogy meri ezt ön nekem mondani?" 
"Felség majd belátja, hogy igazam van. Az én esetemre a Ho-

henzollern család házi törvényei alkalmazandók." 
A császár szörnyen meglepődött. 
"A házi törvény?" ismételte halkan, mintha nem tudott volna 

hitelt adni fülének. "Miköze a csalá.li törvénynek önhöz?" 
"Ha jól emlékszem, ugy a családi 'törvények értelmében a csá

szári család tagját csakis oly törvényszék elé lehet állítani, amely
nek tagjait az uralkodóház takjaiból választják k*." 

"Nos és mi köze elvhez önnek?" 
"Ugyancsak ezen törvény egy másik szakasza ezerint — sajná

lom, hogy a sámára nem emlékszem — a Hohenzoüern család tag
jainak jogát kiterjesztették más uralkodóházak tagjaira is." 

"Mit akar ön már megint mesélni?" követelte II. Vilmos még 
nagyobb meglepetéssel.. 

"Csak azt, hogy én Yorimo tocéjf császári fenségének fogadott 
fia vagyok és mint ilyen a japán uralkodó unokatestvére vagyok." 

A német <isászár nem szólt. Nem volt képes ezt a váratlan csapást 
elhárítani. 

"A japán Ifövet " mormogta. 
"Megerősíti kijelentésemet, Felség. Már előbb kértem, hogy ta

lálkozhassam vele. Még mielőtt Kielbe mentem volna megküldtem 
neki a terveimet, ugy, hogy bizonyára vár ujabb üzenetet tőlem." 

IT. Vilmos belátta, hogy velem nem bir. Hátradőlt székében és 
így fakadt ki:  

"Azt hittem, hogy az egész világon csak egy embei|#, «ki ilyen 
dolgot igy végrehajthat." v • 

"Nagyon hizelgő rám nézve, Felség, hogy önnek igaza lehet," 
feleltem ezúttal már természetes hangomon és mosolylyal ajkamon 

A császár felugrott székéből. 
"Ön ön B. ur?" 
"Az voltam, Felség. De engedje meg, hogy ujbol bemutatkoz

tam. Én Matsukata, Japán hercege vagyok." 
II. Vilmos önmagával viaskodott egy percig, majd a legudvaria

sabb hangon hozzám fordult: 
"Ebben az esetben ön vedégejn lesz és elfogadja mekhivásomat, 

hí>g ya császárnővel és velem ebédel, kedves herceg." 
Amint levették kezemről a bilincseket, elmondtam az egész tör

ténetet a császárnak. Rendkívüli érdeklődéssel hallgatta eloadaso 
mat és különösen meghatották azok P7. események, amelyek a vizbe-
fuladt hercegnőre vonatkoztak. 

Mielőtt elhagytam volna a palotát, engedelmet kértem császári 
házigazdámtól, hogy magán sürgönydrótját használhassam ^azért 
hogy azon a béke érdekében egy üzenetet kiildhessek Londonba. 

IT. Vilmos, aki már lelátta, Vtogy egy kissé tovább ment, mint 
kellett volna, a legbarátságosabban adta beleegyezését, csak azt kö
tötte ki, hogy elolvashassa az üzenetet 

Nagy volt meglepetése, amikor a Bedale márkihoz címzett táv
iratban csak egy szót olvasott: "Elsinore." 

Dacára annak, hogy egyes oros^ és angol újságok még néhány 
hétig háborút követeltek, én tudtam hogy nem lesz világháború 
mfrt olvastam, hogy az angol miniszterelnök egy hosszú miniszter
tanács után a királyi palotába hajtatott, ahol Alexandra királynő 
fogadta. 

ZÁRSZÓ 
mittt ezeket a sorokat irom, a háború, amely annyi hős fér

finak életébe került és amely pusztává tette Mandzsúria 
gazdag városait és földeit, véget ért. A japánok győztek 
és én nem dolgoztam hiába. s 

Rojesztvenszky admirális hatalmas Uottája elvette 
méltó büntetését az ártatlanul legyilkolt halászok véréért. 

Togo japán admirális flottája a tenger fenenkére küldte az orosz 
hajók legnagyobb részét. Az angol kormány nem rendelte c-1 az orosz 
flotta feltartóztatását, mintha csak prófétai szemekkel látták volna, 
hogy az oroszok úgyis elveszik méltó jutalmukat. A Aagy nemzetek 
ügyeiben sokszor nem a legbölcsebb ut * méltó buatetée kiöv®t«Iésc 
vagy a teljes igazság feltárása. ' 

Én a béke barátja vagyok, voltam és teszek mindig. De nem 
tartozok azok közé, akik tiszta szentimentálizmusból elleneznek min 
den vérontást, ami pedig ^ civilizált népeket a barbárabb nemzetek 
kényének szolgáltatná ki, , , 

De igenis barátja vágyok a békének, az olyan állapotnak, amely 
a népek jobb megértésére vezet, amely elismeri a mások jellemét és 
igényeit, amely bölcsen mérlegeli a körülményeket és amelynek be
csületes elhatározása, hogy a támadó szerepét nem játsza. 

Csakis ezek a szent eszmék birtak arra, hogy ezt a történetet 
megírjam. Regény alakjában tettem meg, mert az ügynek román 
tikus része okvetlenül hatással lesz a% olvasóra. A nevek, amelye
ket használtam, nem mindig az igazia dé a v&&>4i neveket nem hits? 
nálhattam a legtöbb esetben. 

Most még csak egyet. Ez rám vonatkozik. ~ 
^ Annak a medailonnak eredeti mosolygó arca hűen várt reám a 

háború végéig. A békekötés után visszatértem a felkelő nap és i 
virágzó cseresznyefák országába. Ott telepedtem le boldog család] 
életre, én, a magyar származású, egész világot bejárt titkos diplomata 

.és a kis japán arany virág. Élvezem a békét és kis családom magá 
Anyában irom ezeket a sorokat, amelyek magukba foglalják életem 
ilegnagyobb munkáját. , 

mások tettek, hogy valami régi regényt közöltem volna, de ut hit
tem, hogy olvasóink jobban szeretnének valami ujat. '• 

Lapunk nyomdája regényemet költségáron nyomja tó. A tiszta, 
haszon az enyém. A regény csak 1500 példányban jelenik meg. A 
haszon tehát igen korlátolt és a legjobb esetben sem sokra 
rug. őt év óta szolgálom a youngstowni magyarságot önzetlenül, 
fizetés nélkül, de sokszor költségesen, amelyek mindig a saját zse 
bemből kerültek ki. Most először történik, hogy a magyarsághoz 
fordulok pártolásért. Szeretném a könyveket hamarosan eladni. Ha 
az eladás sikeres, ugy azonnal uj regénybe kezdek. 

Olvasóinknak kedvezményes áron adom a regényt. Ára szép kö 
tésben csak 75 cent. 

Mindenki, aki előfizető vagy most rendeli meg a lapot, erre a 
kedvezményes árra tarthat igényt. Rendelje meg már most akár na-
lam a szerkesztőségben, 320 West Federal street, akár Gagyi János
nál, amikor kollektál, akár Mihók Sándornál, 336 West Federal 
street, akár a Ress Testvérek üzleteiben, 408 West Federal street 
vagy 3418 Wilson avenue, East Youngstown. 

Neményi Miklós Ernő, 
szerkesztő. 

AZ ÉLETKOR VARÁZSA 

A nagy tömeg Ítéletei a leg
többször csak előítéletek, amelyek 
évszázados hamis gondolkodás-
bán- gyökereznek. Gyönyörű pél
da erre az az érdeklődés, amiben 
az összesség az emberek bizonyos 
életkorát részesiti. Régebben 
oontosan körülírták, Jiogy ki mi
kor válik öreggé, illetve helyeseb 
ben, mikor kell neki öregnek len
nie. Aki túlhaladta az ötven esz-
endőt, az már lefelé haladt, igy 

'íivánta ezt a dolgok folyamata, a 
'latvan éves pedig már öreg volt. 
Fia egy hatvanöt éves ember, aki 
iddig csendesen és elzárkózottan 
*lt, egyszerre uj ideákkal állott 
dő, meggyanúsították azzal, hogy 
mem épelméjű, ha mindjárt a leg-
ielentőségteljesebb dolgokkal állt 
is a világ elé. 

Egészen tipikus volt azonban 
izoknak az időknek gondolko- j 
básmódja a nőkről. Amire a le- | 
íny eladóvá fejlődött, az anyának , 
"eltétlenül át kellett lépnie élete J szetesnek látszott,, most mestersé-
^enitjét. Jaj volt neki, ha akkor gesnek, kiszámított fogásnak tiint 
'uég fiatalnak érezte vagy mu-! fel. Kedves temperamentumának 
'atta magát. Ha egy nagymama minden charme-ja hirtelen nem 

megtudja, milyen rossz cserét csi
nált. 

Az egyik tengeri fürdőn egy 
fiatal, életvidám asszony feszte
len, de azért az igazán előkelő nők 
mérsékelt temperamentával, lebi
lincselve tartotta az egész strand
ot. (') volt a társaság központja 
és azoknak a komoly ajánlatok
nak a száma, amiket naponkint 
elutasított, bizonyára nem volt 
kevesebb, mint az á virágtömeg, 
amivel tisztelőinek raja elárasz
totta. Ekkor azután a fürdősze
zonnak uj, vendége érkezett, aki 
meglátva az asszonyt, igy nyilat
kozott róla: ! 

— Csodálkozom róla, hogy ez 
még olyan bohó, hiszen már negy
venhat éves! ^ 

Ettől a pillaÁftttól kezdve m#g 
volt törve a varázs. Amit a har
minc évesnek látszónál jónak, 
szépnek, kedvesnek tartottak, a 
miatt megszólták az "öreg koi-
kett"-e(t és mindaz, ami azelőtt 
magától értetődőnek és termé-

fiatalnak tartsák, pedig már sem
mi körülmények között sem tar-
tozhatik ezek közé. Ilyen erős 
volt az előítélet és ilyen határo
zott a női életkor sablonszerű ér
tékelése ezeknél az átlagembe
reknél. 

A legtöbb ember, minthogy 
nem tud szabadulni attól a vezér
fonaltól, amelyhez évszázadok 
óta kötve van, amint egy nőhöz 
közelebb férkőzik, azonnal annak 
életkora iránt érdeklődik és asze
rint becsüli azután a boldogtalan 
teremtést, mintha teljesen kizárt 
dolog volna, hogy egy negyveű 
éves több vonzóerőt és kellemeset 
nyújtson, mint egy husz éves. 

A nőknek egyetlen védőeszkö
zük itt csak az lehet, ha nem 
mondják meg évszámukat és nem 
is lehet tőlük rossz néven venni, 
ha ellenfelüket — és minden fér
fi az ellenfelük — szuggerálni 
akarják. A nőknek joguk van 
ahoz, hogy bizonyos esetekben, 
életkorukat illetőleg, hazudjanak 
is a férfiaknak. 

A bolondok házában. 
A hires lipótmezei tébolydában 

az őr megáll az egyik cella előtt 
s rámutat a benne gubbaszkodó 
emberre: 

— Tesék jól megnézni ezt a Sze
rencsétlent. ő ivolt az egyetlen 
magyar nemzetgyűlési képviselő, 
aki komolyan meg is akarta va
lósítani mindazt, amit a választá
sok előtt a népnek igért. Ide 
került szegény minél előbb. 

is 

valami belső örömének esetleg 
'ánccal akart volna kifejezést ad-

ez nem történhetett meg anél-

szolgált más célt, mint beteges kí
sér le te t  a r ra .  l io^v  t o v á b b r a  

Nem közönséges nap. 
Csavargó: Ugyan kérem szé

pen a ténsasszon.ft, nem volna a 
konyha körül egy kis maradék 
kalács, meg holmi libapecsenye? 

Háziasszony: Az épen nincs — 
de nem tenné meg egy darab va-
joskenyér is? -• 

Csa va rgó: Megtenni Inegtenné, 
könyörgöm, amolyan közönséges 

i napon, dp tétsrik tudni, ma épen 
IS a s/iiletnapia van. 

OLVASÓIMHOZ 

flfaÖ flfoiivirtftftren béfejezést nyert a ''ífemzetközi Kém.'* Tu
dom, hogy lapunk olvasói szeretettel vették igyekezetemet, amely-
lyel eredti, még eddig magyarul nem közölt regényt juttattam ke
zükbe. Ha én magaon nem mondhatom, de mások azt mondják, hogy 
a regény érdekfeszítő, izgató és migis történelmileg tanulságos volt. 

Már korábban bejelentettük, hogy a regény könyvalakban is 
megjelenik. Két-három hét múlva elkészül. A regény szépen kiál-

iClitott, 200 oldalas könyv lesz, amelyről azt hisszük, hogy diszéro 
, Válik akármelyik magyar otthonnak. 

Én sok fáradsággal és igyekezettel iparkodtam olvasóinknak 
y kedvére járni a regény közlésével. Megübettem volna azt, amit 

i '' 
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11 
kül, hogy kortársai vissza ne uta-
útsák ezt a korához nem illő kí
sérletezést. És a világ ezeknek 
i szempontoknak ^riilsőleg is ki
fejezést adoÍT. A fiatalságnak, 
örömnek, lélekemelő dolognak, 
színei elvesztek az asszonyra néz
ve, ha túlhaladta a negyvenet. 
Ezután már csak a fekete, a szür
ke, a lila következett, ami a le
mondás szimbóluma, azután a 
mályvaszín és minden olyan, a 

•ni már külsőleg is lehangolólag, 
'emondólag hatott. És nem sza
bad megfeledkezni a matrónák 
"őkötőjéről sem, ; { 

Változtak-e I félcintetlMB * as 
idők? Külsőleg igen. Ma meg
engedett dolog minden, ami tet
szik és nem lehet megróni a hat
van éves asszonyt sem a rózsaszí
nű ruháért vagy virágos kalap
ért, ha megfelel annak az alapkö
vetelménynek, amit minden nővel 
izemben támasztani kell, hogy egé 
szen mindegy, mi van rajta, csak 
>tilszerü és s'zép legyen. És ha 
?gy huszadik századbeli Ninon 
le l'Enclos hajtóvadászaton fér
finyeregbe szállna, csak akkor til 
takoznának ez ellen, ha ruhája 
vagy viselkedése esztétikai érzé
ket sértene. Tehát nem kénysze
rítenek már egy nőt sem arra, 
hogy ifjúkori szokásairól egy 
bizonyos meghatározott életkorá
ban lemondjon. 

Mindamellett mai kortársaink
nak csak kis része szabadult fel 
i nézeteknek és értékeléseknek 
izokból az elődeinkről reánkma-
f-adt bilincseiből, amik a ^íőkre 
vonatkozólag fennállottak. Mu
lass csak egy embernek egy vi-
lám, egészséges, pajzán leány
kát, aki mindazokkal az előnyök
kel rendelkezik, amiket oly rit
kán lehet egy nőben együtt ta-
'álni, engedd, hogy az illető be
leszeressen e leányba és leghőbb 
vágya az legyen, hogy feleségül 
vegye: amint azt mondod annak 
az embernek, hogy a leány már 
harmincnégy éves, egyszerre ész
reveszed rajta a csalódottságot, 
az elhidegülést, — szóval a sablon 
itt is érvényes. Az évszám ref
lexiókat vált ki — a leánykor nem 
terjed harmincnégy évig és ö in
kább előnyben részesít egy fia
talabbat pusztán csak a fiatalság 
kedvéért, köfy < azután később 

Hasonló, körülmények között 
mc«ll  T** l  r  * *** a miiier-1 írek egyformán 

jól szolgálnak 
.  ' . $  

Ha automobiljának kerekeit Miller tirekkel sze
réli fel, ugy biztos lehet abban, hogy azok egyfor
mán hosszú mértföldeken át szolgálnak. Nem kí
sérletezik, ha ezt a tiret veszi, amelyet nemcsak ke
reskedők, de autó tulajdonosok is a legjobbnak is-

3 mernek el. 

KÉRDEZZE MEG VEVŐINKTŐL 

m Mielőtt vásárolna, kérdezze meg olyan emberi-
tői, aki Millert használ. Ha felhív vagy eljön, szi-
Viesen szolgálunk címeikkel. Majd ők elmondják, 

logy milyen nagyszerűen: egyforma szolgálatot 
nyújtanak a Miller tirek. Ha a tények birtokában 
tesz, ugy látni fogja, hogy a tapasztalt autotulaj- ' 
donos csak Miller tireket használ. Jöjjön hozzám. -

Lukács András, 
a Miller-gyártmány*! Tire-k főraktára 
1732 WILSON AVENUE % YOUNGSTOWN, OHIO 
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INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

YOWMSTOWK, 0. , $NM0I, M. 

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK. 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, GÖMÖR, 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 m ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁfiAN, 

MÁR ITT VANNAK. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy as utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok minden 

akadály nélkül megadták az 
1 ÚTLEVELEKET 

VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

• ; MINDEN ideérkezett utasom hálásan ko!»7.önte meg, hogy 
QlliKlen baj nélkül utazott és liogy saját megbi.ioítjaim mindenütt 

segítségükre voltak. £3 

THEODORE HAM 
ÚTBAN 
SZÁZ 

VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZAZ 
ÉS POSTATARÉK-KÖNYVEKKEL 

NYUGTÁKKAL 
BANK 

•• "í. •. 

HA ki akarja hozatni családját — HA haza akar tltarai — 
HA pénzt akar külndei — HA bármily itteni vagy hazai ügy« 
van, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint a& ó hazában. . 

HA NEM VOI.T, LEGYEN MOST BARÁTJA ÜZLETEIM
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY RENDES KISZOLQÁ-
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

* Címem a régi: 

International Bank, 6. V. Hamory 
Youngstown, Ohio 

19 North Phelps St. 

' 

Sharon, Pa., State és 

Dock Street sarkán 

"•* ihe Kitchen Cabinet ihat saves miles of stepN% 

Select 
a Hoosier 

M i n d e n  a  
:••• ' -M. 

. . , • f 
EZER és ezer konyhában szerzett tapasztalatok I 

alapján készült a Hoosier. Élelmiszerek, ed&» ' 
nyek és konyha szerszámok mind kezeügyére 

• csípek. % '• -£v 
Leülhet a Hoosier liataliíiás, tíSzta murika lapja 

:clé és minden, ami^e szüksége van, előtte fekszik, 
^indent elér gyorsan, biztosan és könnyeiig v 

JCz azt jelenti, hogy kevesebb időt tölt a kony- -
liában és ráér idejét másra forditani, ha Hoosiotf 
Van a konyhájában. 

Miért nem jön hozzánk, hogy megmutassuk 
^pek. A látogatás nem kötelezi vételre. 

The Michigan Furniture i t ó  
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220-222 EAST FEDERAL STREET 
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