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MAG,Y AR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
NEM HAGYOM MAGAMAT .
lrtn Leg loner.
(Folyt.at.ás.)

- Elhllle?
-El. Vakoo hl sr. mindent nekem, SzerelNáthán ur rendes köMilmónyek között sze · mes a liolond fülig belém. Ar.t tc.szek vele
1

1~~a~~t~kké:;,;:;e: e~z~:::te~zi:~~álth~::~

:~~:~eakarok. A teke* Is fehórre (esthetem

!ffemekkó, amlt61 móg a legroerési:ebb bandltál le metborzongtnk. A pupillái olyan kicalnyre r.sui?orodtnk össr.e, mint egy gom- ·
bostil feje. Ahogy fogalt Ö!!-l!zeszorl tott.a,
állkapcija el('íre merevedett s vele együtt
hófehér, pat rlanhalls külsőt kölcsönz6
hou.u uakálla is. Olyan r!asrtó, olyan fé,.
lelmes volt az az arc, hogy még ~•ere n cl 18
ugy érezte, mintha hangyák kezdtek voln a
máazkálnl n hátgerlncén !öl s alá nagy hlr•
telen
- Mi a baj
Ferenci kissé zavnrodottau köhécselt
- Tulajdonképen aemml .. - nem sok• • épen hogy a szája járt el egy kicsi\
- Kinek lafatyolt és mit?
Az öreg oly pa.ttogóan beszélt, mtnt az us•
tordurrogatáa
•
- Hát ez az. F.zért nem baj. Épei-i csak
Irmának. Feh·ilé.go11itotta nebány szóval
a rról, amit az a Jó szlvü, de műveletlen butá.cska. még sokáig 11cm ,·ett volna éllzr c.
Sterencsére én ellgazitottam.
- Hogyan - - Ferflnczl gunyosan nevewtt

Náthán ur klsaé gondolkozol!
- Azórt mégis - - - iigyelct alá kell
helyezni czutAnra. Mnjd gondoskodom róla _ _ _
·- J ó less;,; _ _ _
_ Helén
A lányka mindég szomo ru uemel moat
dacosan ragyogtak
_ Itt ,·agyok. Mondtam hogy nem fekazem Jo addig mlg tul nem esünk a dolgon
Náthán ur pe rgamen Bfinil arcán m egje•
lentkéttilzrór.sa.Adühtilzrózsál
- Hozd Ide a kutyakorbácsot
A lányka borzasztóan elsápadt. Engedel·
mesen ment a ruha closetthez II kinyitotta.
- A közé p vaatagut hozd
,\ closett szegelo különböiö nagyságu és
sulyu b(Sr korbácaok függtek Egyet leemelt
köztllilk. Talán maga Be t udta, hogy ajkai
ismétlik Irma sz.a.vall
_ Ne hagyom magam _ _ _
Hanem azért át.adta az ostort

~:::~~~:;~~c~i:i ::~

El~t!~u:c;:i~~;;;:
ben cselekedtem miss· Wulvorthal szemben
8 a többi IH csa k üzlet

XXVI. F ejezet.

TISZTA TEJET JELENT
Ajótcjeredete,issz::;.,•e;,;cthctö

'F,,in·ény álL'l]Jitja meg :11, ,ilt.alá1.ános egfu1.sé.c;i.lgyi 57,Ubályokat
F.-raf}(!ral<-d lej
elö.'t!!i!ásiira.
Ezen !örnbyek hei.:irtá,.;',.n ld\'ül u Ilordcn Co1t1p!i ny k üliin legrs C..i lilli;ror11 fclüirycletel
gyakorol. hogy a tejük tökéle.
t~enfr;r.hlts kidló minőség\i
legyen.

- Fecsegn i mertél te r ingyó - - mnjd
mcgtanlla\ak árulkodni - - hogy bajba
hou va\amennyl6nket - - 0

ANévBORDEN
Tiszta, egés-z~gcs tt>heneklól
bll jiinnlc - t iszla, gazdag tehené,;,.cti vidék röl. Tiszta ,·edrek hl.' kcil fejni, he)ye,cn li ütcni
és azonnal tiszta helylséghe kell
vinni "és jljl esomngolni.

A lli.11 yka szen1órem órzete ert'!aebb wo\t a
félelmén él. ö sszeszorltott fogakkal susogta..
- Nem hagyom magam - - - Nem vet•
kózl:íln le - - Verj meg !gy ha a\caraz
Nátllán ur olyan gyorsasággal, amire
senki sem ULrtoita volna képesnek tekintettel öreg korára, - ml,nt egy vadmacska a
kis madárra, ugy ugrott a szerencsétlen
H elén nek. Egy rli.ntáasnl lehssltotta róla a
bluzt, aztán az In get, Ugy állt ott félmezte•
lenül, reszketve a dühöngó Náthán e Ferencl elt'!tt, Még a kezelt se volt Ideje védel•
mére emitln1, már a szok n yája la le volt hasogatva- - - Aztán lesujtott a kutya korbács egyszer - - kétszer - - sokszor. . .
A leány slko!yalba belevegyült a dühöngő
N{ithán káromkodása. Egyik se hallatszott ,
ki a nehéz kt'!falakon.

~ 1:~~~t~::f~~á~ 1
:e !~1 ~~:~nc:,yh:~!é.~f:::~

Az üreg Náthán li ldcgcn azólt oda
- Vetkt'!zz le derékig
A fiatal lány o lyan lett, mint a fal
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a tejcldeb<:. ahonnan su'1 nn:1rik.

- Ez elótt - - ez előtt a;,; em ber e16tt?
- Igen.Ezel1Sttazembe:rel6tt;
- Bácsi! - - - Vetkt'!zz. ha mondom
Egy tizenhat-tizenhét éves szüz lányt Jc.
vetk(iztetni egy Idegen ember elél tt s ugy verni meg kutyakorhác.scsa.l! - _ _

A Ilorden !J Ent))Ol"llted tej tiszta [al u.t;i tej, Melyben a t ejszin
benn lelt hagy,·a. i'lfcg ro"i,: .c;yú1.00lll, hog-y minö;;égben gazdag,
kitünü háztartá.si célokra és a
legjobban pót<>lja it r end<-1, "tej.
szint kánijába.
A grm-ei-ysi.• nagy , r-.1k tárt tart:
be16Jekhnélazün ré!széte, mert
sz;iyén l"iseli M ün érdeket &
mert tudja. ~ogy önnek e.ly tejet 11(l, al::lt')" Ameri kában min•
denütt cl vnn l•mcr'·e, mlnt ~IPnu1,•ysz;:rü fa Hszt,, E\'aporated
tej.

lla tudni akarja hogyan kt'll n f:ord cn -~
l~\·nporntctl tdct ,i filz(•~lwz 1)0~2n:ilni. tii!t1 11
l,,i IIZ alrt11t1 l!ZClv{,nyt, jdi,lj,; Tillll(. milytYl
:receptet kiYt\n (.~ mi i:Jt)"yc:1 e!ktl\df!k önnek.

TRE noRoEN

cmn•,\NY

Dord en Duildin:i, :-:ew Yur!I

j a az üreg kezét s kivegye az ostbrL A z
öreg Xáthántö! 6 Js' anny ira félt, mint a_
banda többi tagjai. Az életével játszott aki
szcn1be mert szállni Conroy Náthánnal
A lányka testén több helyen kicslpte hórét a kutyakorbács. La.ssan, vékony vonalakban csurgott alá a vóre. A két karjával
arcát ta ka rta, védekezós l1elyett. A szemérem crt'!sebbvolíatestl fájdalomnál. Mikor
már a földön !eküdt Náthán 111· még hozzá
is rugott.
- Most már m eh etsz a szobAdba - - a lu dni
Az összevert leányks nem birt felt\.llui a
fájdalon1tó!. Utoljára Is Ferenc!nek kellett
felnyalábolnl a a szobájába vfnnl~ Mikor a z
ágyára tette, a lány ka ehtj ult.
(- Or\"OSt kell hlvnl
Náthé.n ur olyan szemeket vetett rá, hogy
rnenteget6dznl kezdett.
- Hát nem ugy gondoltam csak
rettenetesen össze van verve
Náthán ur n eVJ?ltlt
- Majd kiheveri.
- De valakinek mégis csak mellette kellene maradni - _.! Apolnl - - majd elküldöm Irmát. Most már ugyls mindegy
- Elküldöd
- H át, majd elhozom
Náthán ur elégedette'n bólintott
- Ugy van. E lh ozod és nem küldöd. Mától kezdve egyedül sehova se megy. Gondod
Jegyen rá
- Gondom les.sz rá.
, Ott ha gytAk az ájult leánykát, hogy !érjen magé.hoz ahogy tud.
Nem messze volt már n reggel. mikorra [<'erencl hazaért. E gy darabig nézte a r.avaros álmától érthetetleusznvakatwormo•
ló Irmát, ahogy ide-oda hányja magát a
v!\nkosán, aztán nrnga 19 lefeküdt
Irma költögetésére ébredt fel késő reggel.
Az a~azony fel ,·olt már öltözve. Fején kalap, rajta a téllkabát is.
- Béla - - - nagyon rosszat álmodtam - - megyek megnézni a ki s Helént,
nlnc&cYnlarnibaja
F erenclnek egy!!zcrre kiment · a:>. lllot(I a
szeméb61.Jtövldeuszólt~a
- Várj, - megyJ? k éii la
-- Ne fáradj.- ...... oda ta lálok magam I•
I<'erencl kissé furcsán mosoly~ott öltözködés közben
- Csak te vli.rJ. ggye":lül ne m mehetsz.
!\tajd én clklaérl e k
~
ltmafelhuztaa szemöldökeit
- Már mlért•n e 111ehetnék egyedül? Csak
nem félsz, l1ogy eli;ázol Vala mi autou1obll
Fer enr.!" uJra mosolygotl
, - Nem . Attól nem féltelek"
- Hát nkkor _ _-_ ;
A férfi türelmetlen mozdulatot tett "
- Ellkisér!ek. Punctum. Ne feleselj
Irmának uJra elfogta a szlvét nz a bántó,
Jiyugtalan érzés, ami mlltt az éjsza'ka aludn) Be tudott nyugodtan. :Mint aféle asszony,
má.sra magyará1ta a nyu_gtalanságál 1
- Béla - - Ha tuár ns,m szeret .....! -

I

Irma hol tegezte, hol wagúzta n kedveA lányka szomoruan mosolygott
sét, ahogy épen jött
- Eljárt a a;,;ám. ffls.zen tudja - - el- Ha kül ün válunk egym!\stól - mondtam, hogy 11 legklsebbért Is Yll_ré1 ...
-Nem ,•áJunk, ne fó lj. Nem Is válhatunk. aztán koplallatb és a i\llehlgsn tó utoljira
Ös.szevagyunk kötve jobban, mintha meg„
Irma ugy. érezte mintha n haJauálal kca-esküdtünk volna
clenének emelkedni. Ledobta a knlapját ts,n
- Nem értem
téllkaMtJátls.
•
- NeJs értsd. :Mnjd megérted lassan - - Dehát mit bes;élt és kinek
Gyerünk.
Hclénke rá euielte r;romoru 11é1ésü aH, lrma szorongó érzéssel nézett Nátbli.n ur melt
h rcába, mikor oda értek. H ogy ez az öreg
- H át magának - - elmondtan1, hogy
ember, aki ugy néz ki, mintha az ó-testa• milyen bünszövetség karmai közé ketll lt
mentum egy!}< profét.áJAt látná maga elt'!tt a velem együtt
ho\11:>.u, fehér szakállával, hajAval, hogy ez
- Nekem - - de ki !\rulta el
o lyan gon011:>.tevt'!k vezére lenne, amilyenA ki~ Jeli.ny f!\jdalmssan sóhaj tott
nek lefestette a kis Helén. - sehol;yse hi- Maga. Önkénytelenül. mikor mr. F&-he tte.
renclt61 kérdezte, ltogy Igaz-e a dolog. 6
- Eljöttem meglátogatni Uelónkét
rögtöD tMta, hogy azt esak~töJ.em hallhat•
Náthán ur nem tudta, Ferenci mennyire taés - - - '
v11ágosltotta rei Irmát a belyzetr61. Épen
- És--nzért csak rö\·lden felelt.
- Mikor hata kisért.-hisz azt Is mond- J ó l tette. Helennek szüksége van egy
tam, hogy egyedül kl se léphetünk a hbból,
kis ápol!\sra pár napig. Nem jól érzi magát,
- mikor haza kl sért, hát megn1ondla NACsak menjen fel _e gyenest a lé~s6n. Rátn·
thán bácsinak, hogy elj!\rt a szám
Iá! magától Is. Nekem egy kis dolgom van
Irma szlvén olyan jéghideg áram futott
Fer encl vel.
At, hogy fe lnyögött bele
Irma není várt több blztatAE\t. Ment egye- Irgalmas Isten
n esen fel a lépcst'!n. Ferenci utánna kiáltott
- Igen. A bácsi ar.tán letépte rólam a. ru- Pár napig Itt maradsz. Majd elkü-ldöm
hát a mikor meztelenül álltam elélttük - aszük11égeal1olmlt
·
Ir ma n em felelt. t,~ent volt már az emele• dolgozott a kutya korbács
U folyo!!ón. Sorra 11yltogatta az ajtókat. Se•
Irma csak lezuhant az ágyszélére s kehol senki - - A folyosó végén aztán halk zeibe temette az arcát. Tehát !gáz. A:r: u
nyögésrc lett f!gyehnea. Ugy tetszett, mint- igaz. amit ez a kis lány mond s nem ai,
ha az utolsó aj tón át sziiródött volna át a amit a szcret6je. Az képmutató. Az aljas hakese rves nyögés. Kopogás nélkül nyitolta zu.i,::: Bandita maga Is. És Ilyen embe~hez
be uz ajtót és megállt egy pillanatra, mint- kötótte t'! a sorsát. Ennek áldozta becsüleha gyökeret vert volna a lába
tét, P!f Zét, még az nra ·vagyonkáját is
Ott feküdt az ágyon nzon mód \"éresen a
-- Mlt csinált Ferencl, mlg verte az a goszerencsétlen, össr.evert leányka.
nosztevő?
Mikor meglátta lrmá t, Iparkodott moso(',. Jáuyka· ujrn csak mosolygott. Ób csak
lyogni
'egy kicsit, - elkényszeredelten
- Köszönöm, hogy eljött - - az ott a
- Mit csinált? Semmit. Nézte, hogy r.11atfürdösioba - - - talli.l maieg \"lzet
tog rajtam n kor!Jaes - - Nátháu bAcsl•
Irma le se vetette a téli kabli.tját. Ugy
,·ntnemmeraen kl seszembeslállnl
ahogy volt, 11letett a fürd6szobli.ba meleg
Irma szh•ében olyan viszás órzések tá- •
vtzért
•
madtak, hogy majd elájult bele. Egy fért!,
- Szegény ki s lány - - ml történt.
r1nta1: erós bátor s néne, hogy kutyokorAhogy mosogatni kezdte azt a megkin!Jacsol egy másik (érrt egy nót, ep leAnytt
zott teatet, r:i. Ismert a korbács nyomokra
Anélkül, hogy C!lak n kis ujját !el<'melné a
!)á~s~tent Iste n - - - össz,verték kor- védr!Jnére! Óh, de retteuesim az euvcilett e
11iegéuy Irma. Hiszen benne é11 ugy é.ltek a
, Helenke halkan válnszolt
sz!ve nemes tulajdonai, mint azel6tt. Nem
- Igen - - - NAtbán bácsi - - A
\"Olt 6 romlott, - csak vakoo siere!mes. Elrürdószobu szekró nyében talál egy tégely
móje Jtélctót alá vetelte szlve érzékeinek. Az
kenócsöt ós olajat la - - csak siessen,
értelmet az énelenmek. Sokat elnézett - a
mert nagyon fáj
szerelme miatt. BüntAra Is lett a szerelme
Inna nzt hltte, megszakad a szlve mlg azt
miatt. Megcsalta az urát - a szerelme miaz összeklnzott ártatlan leánytcstet mosoatt. Az vel!llen rá követ, aki teljesert, mingatta „ kenegette, kötö:>.gette
denben á1·tatlan.
- De hát miért? Mit vétett, hogy ilyen
(Folytatása követkElzik.)
kegyetlenül báiitak vele?

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY•.
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,l le~Jobb11t1 bcreudezett w11g111r kü111>'·
n1 omd11 111:edögéppel b

g yorssitJtók U I,

nhol mlud e nnemü eg,-letl lis üil ttl llfOfU•
tahánfok, 11óv Jegyek. lllrdett\,.t:k, k:ürle•
vetek, leH!lpaplrot. t agsági kü111n:ukék,
iu:áml ák tis IJo rltékolt

ké~slh!!Mi

Juhi•

111as bon. ponto~ ldl'lrll e hállaltallk.
1111m1u11mmum1111111m111m11m111111111um1m111mm11111umum

Nyo mdánk tl1örerulii, pontos is a:,o,s kioittl
ttkintttibtn otr1tn~z bármtb nyomdával.

~ ~:e~:a~~~~~s~~d::t~a~:e~~~~.:
Fer enci a vállAt vonogatta
- Ne beszélj bolondokat
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VÁSÁROLJON
Alladin b.uÜJll'ál - Supe,l,a _,,. - Bioex
aWnhát - '"il,n.u bóröadöt - .... Ja,
1

....,i.isl'llhátá....bmret,-•--•lto·
joW.mmi,ériek.
KERQ).ETI Al!.USITOI:

WATTS, RITTER & COMPANY
HUNTINGTON, W, VA,
MA(;}' .\ I(

u .\ \ f ,lSZOK!

THE 8, C. ROACH
HAROWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
c.binanüst evöenközöket, festékeket, ün1árukal
és minden bázifelszerelési cikkekel
A magyarokat fintlmes kinol1álúban rénesitjük és áraink a le"o~~ó_.bbak.

·

KERESSE FEL OZLETIJNKET,
HA WILUMSONBA JON.

Husvétra
A LEGSZEBB RUHÁKAT, lALAPOKAT,

CIPOKET, NYAllENDOKET, INGEKET, ALSO.
RUHAKAT a le1jobb kiYitelbta náluk 11ernlteti
bt. - Nézze mer, mielőtt Yúirol, na11 tanni

H. SCHWACHTER & CO.
WiLLIAMSON, W,JU:•L
J obb ldcTilben, mla Tl11onyok kött, ml la aegltjüi:Tarnócq1:ollEg:it, hogy a gondolatból 11WbQr...le&Y.tn.

11H

A bevándorló és a bevándorlási
?,:r!l riivr ,·i szolgálatok.

.Í:BT l:Sl'rts.

Tudaljuk Virgln.la, Woat Vlrglnla é6 Konmcky illaruoliba.n
!!16
mngyar
t.eat11érel11kkel.

'"'"

-

'

É

LAKVlCSKA MrHÁLY
te!\tv~r l.!IVli.11!\ltA 1/\ pun k ofln nl

HUSV TRA

kl,;::i~::~al:lhna~a elútlte•

PÉNZT

1•~!:;f'k f l!lvét„ lfre-

-

Magy11.r ll li n yrtst111 p.

,\ lui 11y6l'1:lll!KJI li:lnyliuol; lr•
ili\:, h:inrli.~i:ukról. Uur1h,11•k-

,

f) J ~

1

l

k"1d;I,, .....tttlne~,
lloOl' Unni...-. .., jr
kh ... Jlt1Ytn1••~lk;10r:,~~Oldtmlfly

11ak,

Haueszteadö

A lffhi rtlmek
huultl D"'•kll!Hm'ny•lt UOl"l&rl, ponlo-

Hn, bb:t ... nhl<ed
.,,.vn,nyu ll1t1te„1
lront.,,,lbbltom..
ÓHAZAI

..

KÖUl!GVZ61

KI HOZAT ALI
Uq.,.lnok eUn1,,..i1
lom, - HAJ6-

Ebbll az al ko.t.....W.I mlndUo k, akik 3 cloll lr 61rl tlS.

f~bskllldenek6s mal16ktl"flrn6g 100.ntel,A
Oo1tg611 klvlll kap naklElOV

EGVl!k

111/oood•n ,..,.

11a1,-. -

Klh..utall

a ztp KÖl'tVV ET, aklk pe,
d l11aZclollir111ell ett&0

1'9

cantet k llldtMk. ka"" ak
e;r flr1111ak, 1ra11r ' "'"'
.,..knekval6rnunlda, 6••t.
EzakedYavnlnyuJhrl•
gl

el8flu16kn~k

rnln u.61.

lllytk. A pOfttc,a clm~1111"4:on

TOICtCZKY FERENCZ
MINERS HOM E
75 E. 10th ST~ NEW YORK

agylor-

,

ARMY & NAVY
HEADQUARTERS STORE
THIRD AVE., WILUAMSON, W. VA.
A legjobb munkásruhák, cipők, alsóruhák, fehérnemüek nagy raktára. -- Oriá,i raktárunkból választhat bánniJyen ruházati cikkre van szüktift,

LÁTOGASSON MEG, HA WILLIAMSONBA JON !

W_ILLl!M~ON
.KORNYEKI MAGYAROK !
„

Tisztelettel irtelitjük Williamson körny'1:e
•mqyaraá,ltt, hogy elsórangu nöi divat üzletet ayi-

lelhmk.
RAKTÁRON TARTUNK FINOM NO!
fELS(j i, ALS0 RUHÁKAT, HARIS1

NYAKAT, CJl'/!KET, NOl 'KALAPO.
KA T a legutolsó divat szerint.

Áraink ~lc, ók i s sok péut: takaritbaf ha nálank szen.i be szük~égletét.

iADIES' SHOP

-MMM-

M,. PARSO~. Maurer.

WIÍ~AMSON, W. VA.

Kutte h est.~-'--■• - -

IU-W:-1it.'r.::i"Nl.. . .-c:w....JL

J1•f11rmitus Kor. lfjl'dgl !U<.
U111.oGllnn1bu. IIIIIIMa b6 múo(I.Q;
"' ■-a-dili
d. .. t órt,
ta,mplO. tmlllet.l fftJ"' te!'

::~~t.

v..,_,..,

\

= ~ ~ ~ = t = ~.._,. .
----L•.~- - - - - - - --

XAOTAR BÁNTÁSZU.P

A Ma11ar Bányászok
J ! Állami Bankja. ! !

. SZAKACS IMRE ROVATA, ,

" Tej ltélkil ember nem

lutunl Sigt elvt.6.rw arctn u
hTESITE!J.
létffbet."
este l!ÖtétJében két baulmu
ltU: e. HouaTON QOUOIH,
poron caattanl el. Kltlll klipta!
Tudatjuk
Bru.nell, Ohio,
The FoNICUt. Amerika ltn161lel6bb Nem tudjuk.
magyar tHh·&elnket, hogy

~!~ .!~:~:~=-:~•

---

su:tÁ~:~!:~n~~r:~~;:!S:IL~
gondjai talán lulsAgosan m.-g.
vlseltek, Idegeinek plheulethére egy ki& üdltll vakiclóm rl..n·
tlult C'i,llrornh\ba.

f::~::.

i~:~1::=

Terméueteaen vele utazott forma vélem'ényUnk volt az em- ..::~,:~:1~u :"~~~~ b::m~~1:; ~~.n~~~ 1/z~:~!~\e!n~kel~t
néhány maga.arangu államlllv&• berl egyenlőségről, ml Ml hit- tnf•ll'"' """ uaQtge a lllstrtet '" rékosa.n élnek és keresetük re1

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, hou
c1aláJja, leleúie,
gyermekei mif1en
nehizúieknt k ni znek elibe, ha a csaláJlentarlót elae,z-

lik.
HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR árván maradt
özvegye i, uemiekei
ni lkiilöznek,
m e r t bttitjiktl

IDEGEN BANKOKBAN tartották.

NYUGTASSA

m,r ••iát

lelkü,meretif BJZTOSITSA CSALÁDJA irtltkit, hel, ezze át betit jit ide.

50
ce.nlért kiildünk , ur10-

i;;:\i'r~r!'!~~ s:~té:n:;~
munka.
Az Ilyen kirándulási hlrek
nem n1laml ujak a munkáll6Ag
:~~~~t::::i:nlal~:~~~n :::~~t ~;

~~:~!~ :::~~~k é:z ~;:nö:kk:;1;

~~~t·o. 1!:,:11~J~ l!s~V1~ :

KltU:'•

Férl~ü!~ö!~fóC: ~~:.ész!- ~

::;.:;.;7..:.:·:

::~:na:ei::k~:;~:e:r~~: ke~:\a már tudmbul Is vesz-

~~~::i~t~m:!~!t~rJ:~~; '~~~'!~n~~:tl !:;u~~~ ~~!t

:Fi=fr~i:i:9rei:~i1

d;;:~:r~:~é~:'o= ::l:ie:n:~r::!nn~~té:::

ru~e! ::i:~ek::neglepetés reAnk aü::~ szerenénk tudni, vaJJo n
1 11
::::~ : : ; : :1~~:~=~~;!nkt!~ ::~k s~:a::t ~:::::~:~ö~:;

:;!~:

v~~

3;;
EP::r;JR!:!1.:i~~:;:~tf::~~i

l':~t;,::~e!:::-i!*nt:!~ tai!~~~J::n

::::::E::!~t~Ji'{~~•:k ~i'!r6~
::::~hla: !~:r:h.~1:=.:~~

::;:;~~t::~.ts;:n
é:
!:~u~i~~~~~k:•::ik
tengeri fürdőket éi; a többi lldü- Uókat vái;nak zaebre évente, Ila
ló helyeket nem a ml su\munk- 11inc11enek-e semmiféle kapcsa- ~

1

~r=:

!:':

bev:l l ••

n~

KtSZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
száz dollár. Sür..
gönydij külön két
dollár.

OKMÁNYOK,
KIHOZATAU
OGYEK.
HAJÓJEG YEK,

(-5E
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden ioii, óhazai,
közjegyzöi, telekkönyvi, har,atiki
ii1Ybtn ki,niggel
áll tedoireink ,zol. gálatára.

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.
H. HA. WS,
péaatirnot.

1

~r;l~d)~~:nc~::~::~~ hj;~~
t lffl
m szer iez O yam n ·
Tehát azt Uienl az elnök ur,
hogy 11. munkásllágnak engede\meskellnl \mii a többség akarn~na\[. mert hl\ nem··· akkor
Jon 11 balbató!lllbb re nd szer.
Hogy mll értenek. balba.t~sabb
rel\dszer alatt Ul nem lr.J.R, de
,ut hiszem nem azt, hogy ll mun
ká.seágnak a klvá n ságát teljes!tik, sem azt, hogy nagyobb kenyeret adnak, hanem valami
eg,ész ~ • amit a~nban a
munkássag m:ir na1,yon Jól Ismer, 6 amit teljesen felesleges
Itt nekem megtnag)'llráznl.
·
De 1·J11wnt ha lgy áll a _hely-

,t~t~!~~\::~~

P8N~E:~~"??~lll:~:
r::"'-~ot't5ckaóbb

;~~d~lkb:~~::h~~a~gymi::aré~~
~~t:tp$~~1i~-i~~; ~g~a~:o;:!;

~ :~~~]~.~ó!!z~~aJ,.

~ókr~~!~~~~~k :1!~~::::r:

:~~ :;~~ö::i~:;;ln:::t~t:::1~;:; ~~f:1v~e: v~l~~!:á::s:::.
1
ben a télen és még mO&t Is ré- legalább egyszer - egyetlen jobbnak látta, beszfintetnl a
azük ,·an, mert li miattuk nem egy!lzer körmére lehelne kop- gyilléat éa kijelenteni, hogy (S

~~1~;:1Ji1~!~sét:~~\ ~1!1::1 ~: :~.
~~:: 1~01.~~~ac~~!:1;0~:1~ Logan
vidéki magyarok !
kás. máskor millióra wenó bá·
Valótll
karátos arany
14

nyász!iig, ismét máskor többkevesebb egyéb munkás tétlenségre van kárb oztalva.
Szép, nagyon sttlp. hogy a komtn utráJkolók makacssiga
miatt etenvellésre Jutott népet
6(1.jndlja, ml Is 11Bjn6.ljuk likel.
Ct!ak. azt nem tudj uk kit sajnAIJunk jobban, azokat-e akiknek
a mindennapi kenyérre sem jut

ékszerek, órák. gyO rük.
tlri,11'.a kövek nálam Jótállás mellelt kauhatók.
1
::n':z~;;k, b;:a:~~::~~~
lemezok na~y Yilaazulkban. D1,z vlllauylán1pák.
JrJ011 111ur1·U pe~ hJnr.1ék.ér1l
,

0:~::!/'v:;;n~
nomrég elhunyt vaautl királyt.
megboldogult W. K. Vanderhlltet, akinek volt mit a tejbe aprltan l ée mégis Itt kellett bagynla cirököselnek azt a csekély
50 mllllócska évi Jö,·edelmet, a
mit neki a vasutl részvényei
blztositottak.
-------fi a a bdnyb1n11k l111Ja Tan. o
biíny1b•laphn1, TngJ a bjnyin•
lmukhoz ford ul. Miért uCm fordal eiekre II helyekre ol1anll:or
1~ miko r nlnc1 baja cll&k ,H
ellJfbeté~t kellene beldlldenl,
r11g1 a bankMUtJét elbd7nnlf

Lorao, W. Va.

:~,~e:~ :;!:

.!~k. ~~i.:::

~;!Rctak, Uekllc Rae ,__

flSY•'"'. ."

G. C. WEIJ.MAN
ónls h éluuré~•

Aracoma Holel épQletében

Dr. C. B. MORRIS
FOGORVOS

Lo1aa, W. Va.
a HOLLAND tPOLET-ben

a lo,;anl na,1;:Y tfiz óta.
KltfinlS fo1m1unkikat 11.éH ltek Jut.ányO!lárért.
Hldmunkállt ll6ultek,
fo,:huzás fiJdalom n61k1ll.

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOCAN, W, VA.

A leguebb és legjobb bntorok, 11ónye1ek,
kályhák nagy raktára.
Raktáron tartunk mindenfile

VAS, OVEG ES PORCEu.AN
. .•
EDENYT.
•••

Székelyi Antal Lorado, w. VL
bányásitesvér hdzAbn
nagy
öröm költözött. Felesége egy
kis fiut hozott n. vlltl.grn, ki kercszts'égben Ant.al és Péter nevet nyerte. Sdke\yl teslvér
Heves megye Detk községből,
felesége Veszprém megye Dék
községből való.
,.

Egén lakátberendezését beszerezheti nálunk
a Jegjutányosabb áro~

-o-MIW III VÓ.

GUYAN ORY 6000S CO.
LOCAN, W
. VA,

A Munkás · Detegeegélyzö
Egyhlt 79-lk osztálya Granltown. w. va. 1923 április 2-An,
{Husvét másodnapján)
N,\G l'SZA HASU
TÁNCJIU LATS,l OOT

t

~:1:~:

1

MINDENFELE ROFOS ES ROVIDARUK.

,:~i.i:::~

1

Kész férfi és nöi ruhák nar, raktára.
Cipók, harisnyák, swetterek, gyermek ú baby
ruhák, kalapok, sapkák dus •álasztékbao..

1

~

s!e: ete~ls:it:;:;: meg•
A He nd eaullt~.
Belépti dlj férfiaknak 1 dol-

~;i: ;,ll~~~ö:8!ga:!:::~:ll~o:~: ~~~~i::!, a;::;n~:y::;~~k~~: I~m;;'•;;·;;••:;':;;';;";;"·;;..;;";;;';;";;";;'";;k~"ili'rr','·.'.,'..•..n•..m;;;',.'",.",.·..··;;;;;;;;;;~ 1
~

:!~

LOG.Alf, W. VA..

:~~::t!~~=~U~tgy l~~~td:n~~;l rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9
kap öt év mulvo.,
A pénzelhelyezfs legbizlosabb móllJa teh(lt az U. S. Treasury Saving'Certlflcatea, ar.az a
kincstári takarékJcgy, melyrlU
'réstletes [elvllágo11ltá.st nyerbet minden postahivatalban,
bankban vagy kózv~~lenül a

11

:~~;;:e~:g~l~~r ~:nt,n:~0 ~:~
,·ü plézen. hogy az á\ujl!ágra
elótlzelöket sierezzen és bohie1
vlkl gylllést la hirdetett 1Iaborka Jóssef ne\·ü bányán lakflsll.n. 1
Nébány bány:isz meg 16 Je•
Jent at "eh-tál"I:!" gyülésén, ahol
aztán Sigl eh-ián a bolseviki
tanok lielyett Hhnler Coa\ Co.
gya1Az6.e6.ba akart fogni.
Olt Jelen levö részvényesek
aiontmn Sá.gl elvtárs torkára
forrautották a szól. Amikor
lálta, hogy réSJ:vényeaekkel áll
szemben, akkor egyi;zerTe köpenyt akart fordltanl, hogy hát
11 nem ellenségfl ennek a táru.-

l.rf~

~:t ~~~~:a?~,~~l~tN

~~~

~gol~~!e::~;~:6t~::!~?
hogy ml okozui a munkásl!lig
között az elégedetlenséget. Tell,ék csak még nébAny Ilyen kijelenléat tenÍll, egésien bl«inyoa, hogy azok a munkások la.
akik a móraékletnek ~lvel azl ntén széll!Ösége!.llé válnak. H.1nen u Ilyen kijelentések miatt,
nemCl&k az amugy Is nyomorban, nélküllké&ekben élő mun•
kásd.g, tle talán maga Szent
Péter la bolaevlst.ává v6.lna.
Az elnllk klsebbségtl.ek neveil ut a 180,000 embert, aki nyomorog éa éhezik, .mert néh!ny
vasutl ktrily nem ll:411andó meg

an -

u,1tii!Juk k~

UAJ~f~~:Ji1;~;;~=

:~e~;\~:::~"a:Sz~~~t: !11:z~:t::~j
:~~~:;::l:~~:~~ !~~~:z,;~~ ~!n:1~;JS:nk ,~i.en ó n köztulaJ• ~::ltl~: o!on~:~!~
Jltását. F,zek a makacs sztrAJko• nem lehetne-e ta.lA\nl a törDe a megjelentek aztán már
y aá d

megzavani.sa miau az egé!JZ orim\gra zudull.
!gy lr az elnök ur és ml valóbnn bál:bak lehetünk és meg]:töszönhetjük a klJ elenléaelL
Megkönllnjük és miután a mun
kAssAi; uem akar h:'i.látlan leu111, tehát hálából felhlvjuk l>e·
cses figyelmét l\l'Ta, hogy u
Ilyen magasztos kijelentések n
legjobb ·melegAgyal a munká&-

-

J ewe lry Co.

THE BANK OF LOGAN m,i! I
Állami Bank
„ M„GYAIIOKAT
OTI.XVl:L!CK.

::u:1;1:~;
j:~;;t~I~ !ó: a
t:lJes ler~~~~:
fiZ .\ I.,\
F: 1,ÚRF.
~1\:::tá~~~~-ed hnS~t~ ko~:~~;~1~
11
zooyflra meg lett volna telje• . r '
ocs
n remoue e
·
OGYNÖK t ;.
ment Srwlng1 System, Treasury
sen elégedve ezen atyai jóaka• Azl lrja ai elnök, hogy ~a ez
Depnrtmenl. Washington, D. C.
11
ra.tluia.k kifejezése nélkill 111.
ai álJapol
kisebbség makacsAz UJ Előre clmü bol~e\•lkl---o-Hogy pedig: ez az elnöki ki- !Sága folytán még tovább Is tart nak nevewtt uJl!ág képvisellJje
CSA l,ÁDI 0110!1.
!~~:n:~~ nézson~::~:e:~~n~=-lAzt lrJa ai elnök ur, a még
sitráJkbsn dlló vasutl mühe\y.
munkások szcn •ezetl lltkArli•
nak, hogy nagyon sajnálja,
hOB> a mübely
munkál!Ok
sitrAJkja még mintllg Lati és
mostanl!.lg sem ért végett. f:s
azt lrja, hogy ó semmi lgazo•
lást nem talál nn-a. hogy ez a
klsebbség nem aka rja elfogadu l
azt, amit :1 többség :uár elfog11dolt. Mert a hozzá beérkezett ln
rormAllók szerint ó ugy 16.tJs,
bogy ennek :1 kl!lebbséi;:nek (körülbelül 180 ezer sztrájkoló néhány nautl báróval nem•
ben) a mukllcssAga ILZ oka an·

w. Va.

::i."~~

:li~~~Q:

~~b:s:e~nna~z a r:~~~~!::a::::
:::i:~~f~~:.~b~: ~:::.
mely n la.kosaágra zudult n hl- ull,'.Y no Ht ~hArolja. hanem Yerron
bé.s szénaiállltás µilatt?
~:::~:,!';~tn·• EYaporated 1.llj(!t 6'
VaJJon ezeknek a1 emberek- K:nn61 • t<1J116I aohR még o:sak k'"'
nek nem kell-e telelniök azért.
11:::J:!e~e~u.,-:• 1
hogy a ,·asut nem voll képes és lrlu taj, mel1b6l • ..iset 111„01111.11 ••
ma sem k6pes megfelelni szál- :,1.r:,.':'j~:6;tt7n<!dn~:t;:!,.'.i!j
Utásl kötelezetuégének?
,ut lguoJJe, hcu G:: <!Y óta
ts ba, ók nem, ak kor ki fele- haunl.latban _vaJJ.

;as~~~ö

Loaan,

:.:::tti::i.o~~~:~:: :!:z~2
t<1l,leM11 megbl1bal6. lrtu é• öt év wulva 100 dollárja lesz.
q_t,:1;:
ha pedig 820 dollárért vásárol

1;;~1!~:~~~bn:,:'

ez

Log

C. C. WHITE'S
rnhntlutllt:t~l.rahafullJ

::::e::i~b~:l1IRl~:~I ::t:l~! ~~:f~}~~~ato.4•.._

nyile1 minden 1OOO
koronánál na(Yobb
öszegd Mar,aror•
szár és Czecboslo\lakiába.

!~~-

:o~:~ bS:~s~~~~é:;~~n~!~~:; ::i:szétg::n e!~;:~:~~::8:- ::l~r5JJ::e;:g::::::~b::: ~r:=1~~:~eki::~lakariwtl

:r::::::01,

r.tJdal-MlklL
.lla1t7arokat flQelmesH
nolrilom kL

et~~:d:~~y:!8::::~::t·n:: ;:~

r:::

~= :~r.}·.::~

ne~ ~~:::nl~ódolatteljesen kii- =~::1'=~::.m~~~:iez~:~:u: ~,ll:k~=~/':,~a,-1!r:~,_:!~nr;:e~,:q ~r~~etes lebdl, h~g\ en~
zölgetlk e1teknek 8. nagy embe- aztán alkelmaznl vlselkedésQn- :,;:~~c::r.c:rt Rf!.::. uclr. _melrclr. j:~boc:/lOt~ ~1;;:::;:ek~t

ra ~:r~;:~el~t:1eglep az, hogy ha
már az elnök urn11k sziiksége
van ai Odillésre, miért nem teszt az~. anélkül, hogy elutadan
elótt a munkásságnak egy üzenetet ne küldjön. mely üzenetben azonban nlne11en köstlloet.
A munkállllágot ugyan
sem
nag)'Oll lepi meg, mert ll!szen

VL

en.
M - - u.tt.L ~
kuokaleQOl,l,~--t

Mlullonnen1U rubAkat s~k
ne r\\en tlntltunk és fel•

f,":. ::.';1!!

:::'~ ;:::; ~:.:;,, ~:,::~. ~:~ :t~~~,:f,:·::: ";:!~ ~·~~~ri:~:~::'::'.i~;::: ;,~f.!:~.t'"' .. "' ""'""'

~~~~~

J(as,a r DAnráulap,

=l!~:~~;be1~~!::*~!. I

H.W.-.

lll&dea roc •uktt lelktC-

~!~ikh:~be:gy.;:~IS:é;Dy~t~
1F. le11legét fél rete.1lk.
mit mint a múlk. Nem gondol- ~end6 l.flJill ~•111:1 teles tleletat nleut Sokan bankokba. belye1tók el
hattuk, hogy 180,000 ember be.A uiJ 6nmap.ban u, tel,-e.~ el6rM-•~::::l~~k~!:~ ~:!k~:~~~!
kevesebbet su\mlt, kisebbséget
pénz elhelyez& leg:blitosabb
1
~::;~~~h!ny vaiut klrálylyal
!.:~~:~,!:~::;fa.taJ~ ,.Y:; 'mód~t.
1
.. ak1~u. mint a ber11>illl11ell, men l A bevándorló aiért Jön Ame-

:1:~!:'t::•~~lg:~1:a::.: :~=t:o~I :;;\!!:~:k bá~ ;~~~•::m':!d~:i:eJ!u;~~r: :::~~=ka~~:fv~:~~tn:tu:;

~;:;~!1X:1

T~:.o:.~::
..
w.

,. ,

~~/• k~ev~t!1:at:'"~aa~~;a~ul~
o~ .
Vt~RÉD UlTVÁN
1
1 elvillnlt:a Japunll ottanagyobb kenyeret, annyit, amiHomtt Joamal ltladOJa.
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Dr. L G. RIIIEIIAIIT

CITY TAXI CO,

ln.gek, alsóruhák, szalarok, csipkék ú

minden

amire szük1égük va n kaphatók nálunk.

KERESSEN FEL BENNONKET !

LOGAN, W. VA.
itl lndcnkl mcgkap/rr a IJA.VYÁSZ NAPTÁRT,
kUldl hdtralilrót i, 25 unt podakólldgd.

a t'ln1t 1'1:11tl o11al Bank
.;pületé'l'el ,;umlJeu,
TEJ,F:PUON Nu, !! 16
AulOmobllok éjjel és nappal kaphatók.
l de,1;:enek
bizalommal utazhatnak ko
e11ijalnkon a környékbeli
pléiek.re.
EskiinUre ,·all')' má• aJ.
)l:ahaakra rendelJeu k1>t&Jt
nála nll!

HA SOK PÉNZT AKAR
MEGTAKARITANI .

UNITED ·ouTFITTERS, LOCAN, w. VA, I
A•VASUTALLÖMÁS MELI.EIT!
A leguebb lis legjobb rahU 11ál11ak kéuülaek mérta

Kltün6 CIPÓK, KALAPOK és SAPKÁK, NYAKKENDŐK.
ING~. KOFFEREK, npnöNDÖK remek klállltl.sban.

Mauaiokat finelinesen u oI,áljnk ki
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mlndu uiill:HgleUt nálaulll: nerffte bel "MJ alAduMil a leg-jobb árut tartj uk és 111égli a legolcMbbn aá·.
luo k Tillirol bat u t'gén vidéken. Mindent ,--,geo•úmni., uagyban Tá1Arolunk mindent, aali rt adbatvnt
Mrn'Ot:NT OLC80BOAN, IIDT BÁRKI KJ.S.

~ UNITED

GROCERY COMPANY
LOGAN, W. VA,

HÁZHOZ SzAlllTUNK MINDENT,
HtG A TAVOU P~
tS.
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MAGYAR BÁNTÁSZLAP

óhazai mesék ....
{F'olyt.atáe.)
Ulrtelcn el hallgattak. mert Maris bele.
""'-,,,,.•,~',"',," ..!:t:lt~o:i~~~~~tagu, "Arga
"
..
AntalbonW után, mldlln a férfiak mir

:::s:::!~~J~a

';!~::ad~!1:r~:t:~l ~ :

: ' : : ' ; e ka~';::l

,.:~:~!:=.

Sl~bájába,

- No Mt. . ngy-e, takaros legény az 18·
pl.n ?
-~ ~h~:m~· ~~;;~~~:na;::~~ebben

SZENVED€SEK UTJA.
Irln: StcntlmrelM,rt.h.

- Keserüné bo11.a. Tudod, hogy
denfelé vlul a ~rép-cdényelt.

min•

- Ha levctke.:tél, tegyél fel apró krump· llt Mol a dlunólmak.

- Tudom. Nagy baju uai:ony egény.
Veazek én Is tormát tGlc s megutnAlom ugy,
ahogy a kh;aMtony csln6.1Ja. Mert amit Itt

be~~~~I: n~~=~~~~\1~;:tof~laf:~:z~~;:t~
fehfr n.nucp\Gt II néhAny pHlanat mulva
már 11 kék feat6bcn sznladt a pincébe, apró

::;~l;~•

minden nagyon Jó. azt mondja

:rt~':!l~é::·y;::~::1::/!d!i:i:~:n!~~:::~

Hlieleg111, ugy-e. kit huncut, csakhogy

ték a rl,,.lt.st, Maris már Haladt megkevert
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::11: lspfln ról ne b(.lt11:élj,ck!

- Ig=at ~élek. Dc most mán enge:!::~el haUl mennék, mbkép apAm lAr-

iaa:lerem, mégll(l ,·ettem ésne. KfllOnben
- AkkorcsakeredJ. LA.tod,azértneokO!I·
egy rorradia nem nyom semmi l ae a. latba kodJ. Ha férJhu mégy. a magad uszonya
ol7an embernél. a kinek jó kf'rel'lete van.
leMel. :ut t06zcd, n ml jól esik.
Maris nem 11Wlt semmit.
Maris elk6szönt, a hltsó udvaron oaont
- . Hallod-e. mcg11ugom. hogy 6 komoly kJ, hogy ne kelljeu az Ispánnal még egy•
a.And~kkal 11zcretne hoztátok Járni, - ne- szer tnh'.i.lkoznla · fi olyan napora léptekkel
kem mep-,i.lloua. Az pedig már annyi. Illetett az utcán, mintha sark:\bnn lett vol•
mintha megkért volna, men tudja, hogy az na vnlakl, aki el61 menekülni kell. Házuk
!u bérma-leányomn1al nem lehet kukoricáz- cllltt. a kis kapuban mcgli.llt, - mélf léleg•
ni. Hál nyájas legyél ho:ttá ... el ne 111a- 1:etet vetL Stemel elrévcdeztek a bárány•
laud gyerck-éllllsel a szerencsédet?
rellegetJ égen, v1rágokilt hullató ákácokon.
Maris 111elld nrcán kellemetlen Crtés4-k Még élvezte egyellen plllanatlg ni ünnepi
tiiluözékltek.
Cf!Ö ndet, nyugalmat, ünncpl6 fehér ruháját.
_ Mir pedig .. mi hozzánk ne járjon.
melyet mindjárt le kcU vetnie, holott ngy
_ Mért no ... te? Van már vala.kid?
azeretné magin hagyni. Egyetlen plllanat
- Mer nekem i5 nem kell .. m.b IIC. Én volt ... aztán rányomta kezét a kis kapu
még nem akarok fórjhez menni, - kis lány v11.11klllncsére.
vagyok én még. AnyAm se adna. J<Jzersr.cr
Otlh,on n rendes, vall&rnap délutáni képet
18 elmondja, hogy bAr a i;e ment volna férj- pl\lantotta meg. Anyja, apja, Vl rAg a konyhet: tl•enhate11atond611 koriban!
ha elliltl lócan ültek. Anyja a krajcáros
- Al:ért ne hidd, hogy téged oda uem n.d- FrlllS UJ!lágot o1Vfl8ta. Apja mezltlábra hu11a! A lányt akkor adják, mikor ucrencaéJe zott bllrpapuCIIOkban lóg'lltta mcitelen Iáakad. A.: l11pán pedig Igen nagy azcrencse. ' balt .Inge nyitva volt sitirös me llén I feje
Kaphatna url l!nyt lt.
olyan vörös, mint a ráké. Viré.g pipáját s.r.iv- Hát ,·egyen Is el url leányt. Honám ta, rajta még nem lát111ou meg a ueu hanem la llllk ur, caak paraszt.
·
tása. Swkása volt, mikor nem ulvta pi- Jámbor Ullk hotllid. ő ugyan fatdml - páJAval a felé bökdösni, aklhei beslélt.
vee--il1kolát végzett, dc a aziilci szintén egy•
Maria k&.s~nésére a:t apja csut ondárosan
lllerf1 fnlual gazdálkodók.
dobálta a sWt.

~:~ h!ca~~~~~:~:~~

:~~~~c~!'::~uf~ - No frájla . .. baaa láUAI min gyllilnt

ut 111 Cukorral, 11lép s:tóvsl csalogattAk be a

~r:J!:?v:,teltél a nangérod.s1Jal vagy még

b6 ... )
Elkapta. Leona ki11&S11M1ny keiét. megcsókolta, 1 kérte:
_ Hol tetawtt venni a vlmdorpataki tor·
mit. teuék megmondani. én 11 vennék
an7Amn ak!

Hadd békén.
vette pártfogásába Vlrág. Ká.r neked ez a 111.ny. Gyere Ide, gyönyörum, had öleljelek meg . .
Virág arca azéles IIÍ0110lyra huzódott, dc
Marla ügyesen ei11lklott mellette, hiába
akarta álkapnl n. dcrekAl.
Anyja felnézett nz nj dgbó l.

=!b~t~::~~:=~:::,:~b::: t~°:.

-

1

ét~lf~:ia:~ ~ ::~· habuolV&, csá.mceogva,
egymAat taszigálva ettek. a Sz6kéék udvarából átkönOnt Dlllnt és a llclom09 kerltéll·
he.:_tá;-::J:od,.~~~rl&ka?
- Papiros.
- Kik ,·ótak ven dégségbe a plébános
nréknál?
- Sok senki .. meg a azennyespusital lepén.
Bálintnak a 1116.Ja siéle elfehéredett mAr
ennyltc51 111, de aiért az ördlj,gök furkálták
belül, hogy tovább kérdez&..ködjOO.
- Szólt bouád DZ lspány?
-S1:ólt. •
-Szép legény?
- Szép annak, akinek te!Julk.
-Neked Is?
- Nekem ugyan nem.
- Mérnem?
- Forradbo11 nyaku.
Bálintna k nyomban megjött a filtyöré&i,5
kedve és még filate volna tovább ls a uót,
ha "Marist" nem b3mb31 SAral a fels6 u<ivarból.
Maris felkapta a badog-vcdert, melyben
a disznók eleségét hozta II elszaladL
Abban u eutend6ben Igen kla.dóa máJual
esök hullottak Szabolca megyében a mint•
egy megrendelésTe, pontoann épen akkor,
mldön kell ettek. A• áldott permeteg meg•
Itatott mindent, még a k ényes kapAs növónyeknek 110 lehetett panaszuk. 11 a legöregebb emberek te em lékeztek kltünObb t:öld!:lég termésre. A bu:r.a és rois ,"ára.kozáaon
felill fizettek. A krumpli szinte tulkövérre
dagadt. OyUmr.lca la termett bőven. Sáralék
csak C110r esinyét huszonegy kassai a.dlnk el
nylregyhA:r.al kofáknnk. Mindet Maris 111edte
le a távoli az616be gyalogolva harmatos haJ•
nalokon . .. cank Sz6ke Bálint segltett neki
néha. ba a maguk dolgától hozzá Juto tt.

Augusztusban állandó 11apo11 idő ,·olt, a
uöllll mézédca gere:ulekbe dunadt - Jó
11.znrct ,·olt, ára la jó volt a mustnak, - diót
le IIOknt ,·crtek le á nefeleJt.el 11iőlőkben.
S:tóval : Igen k!elégltő ca:ttendőt aJándékO•
zott Jelen a föld népének.
Dolgo1tak a nefeleJtslek, de legalább nem
kellett tóhnjtanlok. bogy hiába.
A m.ankll&Ok meg éppen nagyazcrilen gyarapodtak a Marit keic a1aU és Sirnlék ugy
hatá.ro•tak, hogy négyet befognak hlaóba.
tltet pedig eladta.Jr.. A nefcleJtslek nem vol·
tak kénytelenek dlunalkat visárra hajtani. vetlkllltt oda mindig kupeei. hol KJ.116ból, hol NylregyházárQl vagy Bátorból és
öaneszcdte a poc6.ke.t.
Akkor össze! nyircgyháw.t kupec Jött, bl• zony011 Sikarl ncvil, akinek apJAt mAr 111merték Nefelej t11en. mint Usiteeséges em·
bert. tehát n fiával lt nóbll lehet 6.llnnl.
Slkarl OW!plr derék termetü fiatalember
,•olt. nem 111 rut, csak egy klqlt hlmlclbe•
lyca. A falu gunyolódó kedYe e.ért nyomban elneve.:te c.lfraképO kupeenek. Aiontul
a becsnlete& nevén nem Is igen emlegették.
Slknrl GAspi!. r városluan 61Ul.:k6dött.
vastag aranylánc lógott mellényén, uJjln
vaslag pecsétgyürü ragyogott II nagy barbugyellárlsá.nnk minden rckesztéke tele
voll bankókkal.
Mld611 el6szQr küldte apja maga helyett
NefeleJU!re, annak utasltálllira egyenesen
Sáralékhoz ment II mivlil éppen dél-ldGn
érkeiett, faluslaa szlvességgel ott mindjárt
ebéddel 11 ltlnáltAk.
Tejtelca, haluskás paprikás csirke volt aJ:
ebéd, meg lekváros dereje éa az Ilyen j6 fa·
latokkal beért.heti a legnagyobb ur Is.
De nem u a Sikarl gyerek! E'I ?tlarli,t. Is
elnyelte s. szemével, ebéd alatt (At ételben
nem aok kárt tett.)
A:t alkunll Sárai Jól kltartotln a pori.k
árát és maga la elcsodálkoiott, hogy Slknrl
szó nélklll leolvasta elébe a kimondott öu111:eget.

- Nem 1llku11zom .. mive lhogy szl,p leány
ne,·elte a malacokat, - mondta govnlléro-.
san és Marlsrn nétetL Nem bAnon: most az
egyszer. ha :1. drága vA.sárlásért apAm ki Is
ver a hásból. Majd klnyerem mAsokon!
,\mbAlor Ilyen roppant gyol'!Rln meg,·olt
:tz egyeuég. a kupec még\11 sokáig elbe&Zél·

gotett Sáraléknál. Sok mindent ehnoudott
bi:talmasan n. kupccktdés fortélyairól ja,Ycdelrncz6voltáról.
Mulattatta SAr11lt. kOC'clntgatott vele. de
u1égls leginkább Marl~kAho.: Intézi!: mlnden szavát

„

- S:rerct-e moziba, ulnhhba JAr'ni. ked•
,·ctMarlskn? - kérdute.
- Azt Ml tudja. mll}'i!U &% egytk, meg a
misill:. Falun nlnct u Ilyesmire alkalom,
meg nem Is ór rá. - felelt lcinya helyett
SAralné.
- A ulnhAJ.11.t tudom én. milyen ... nem
emléluidk édea anyám? Hluen iskolAa ko-.
romban já1.M:otlan1 la egyszer, ulndarab-bnn. A tan itó néni angyalnak öltöi:tetett &
liliom-ág volta kesembcn.
- Angyalnak . .. n,:. az agyalnak . .. el•
tn.lAka a l4nltón6Jc ml Illik magának ...
forgatta sr.emcit Slkarl. Hiszen angyal-ruha
meg 11d.rnynk nélkOI Is angyal maga!
LAtogasaannk he minél előbb hottink
Nyiregyhbira, Sarai Ur, és Sárnl Ai;gzony!
Van ám nekünk 11 Jó borunk ... kÓ!ltolja
meg mint szakértll, Sárai Ur! Mariskát meg:
elvCletem a motlba, megmutatok minden lát
nt valót. Nem fog unatkozni, arról blr.tolli•
tom!
- KösittnJOk n meghlvá11t, lehet, hogy én
be Is vetődök eecer, dc ahol Jószág van, a
nem megy ugy, hogy si 1L86Zonrnép Is fel•
kerekedjék s mind Itt hagyjuk a há:r.at!
- De kedves Uram, egy lány"ltának uóra·
koi.ás la kell, nemcsak a.z ör6kö3 dolog.
No .. én reménylem. hogy Marlakát Is be-hona, ha elo5bb nem. hlit !aranngkor. bálba.
Addig pedig kérem, engedjék meg, hogy én '
látogassak
hébc-bóbn becses húukho%.
- Cil:a.k gyüJJék Oc&Cm, ha jó esik!
- Jövök . . hnmnroHAn vlS11:r.aJövök .. .
111ondla Slkarl II n bucsud.11,kor ugy megsw-rltotta Marlllka kezét, hogy u mnjdnem felJnjdult, - holott lgj\ián nem volt kényee
termWC'l.e.
ts Slka.rl CIJ.llkugyan megérke:iett ujra,
már a legközelebb! vasárnn.pon. Na.gy bok•
n!tn piros selyem a:r.atnggal Ölil!&ekötött pi•
ros szegfűt hozott. - kertéutól nlót, meg
egy paplrostálcén haboa cukniJ!z,sütemj!oyt.
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VasAndrás
VERSES MESE

AVÁNDOll/WI\RAKln
•~ZENriT nf:SZUEN

A duna111:e ntgyörgyl fiatalság
reggelig tartó táncmulatságra
_gyfilt Ö8HZO n:t Oltani Nagy J6: ~ ~\él:iu~=~~é:~: a::~~!:~
kellen1etll'n Incidens zavartn
meg, n melynek több á\dointa
,·an. Kerécz l11tvá11 és ltju Dön1ötör Sándor s.:e utgyörgyl lako.1ok; uklk egyébként mindig
a. lcgJohb bnráli;ágbsu éltek egy
ruás1111I, a ventlégll'i udvará11 pa.,_
r:\r.11 verck1,,~óst rendeztek . mert
mlndkoltcn egy lefinyt szeret•
lck. A ,,eazeked63t csakhamar
,·erekedéfl kövelte és lfju Wmö-tör Sándor a kezében lcvö kutyakorbácaua l barátja arcába

hogy péntét adja At. M11Jd a Cllll
ld.d valamennyi tagját arccal a
fal felé úlll lol(..'tk és föltartott
kezekkel addig ke llett várniok,
nmlg a rablók ' a házban talá.l•
ható minden értéket és hatezer
1
::r;1
mnguhoz vé( l'rá.;al Magyar Hlr!a11.)
aHÁi, Kkl' HALO'l'TAI,
f;i,; Y.<lY SEUP.S0 1,'1'1' n ,.
_
J ánoshalmán
a legények
nagy bt.lt rendeztek, amelyen
Klllll Sflndor rendőrőrsvezetc5
teljesltctt szolgálatot. KlllS Sáudort flgyelmeitették, hogy Kecs
kés Péter és SzüCJI Antal legények nieg akarják zavarni a
mu lat..sAgoL A kőt legény csak•

~,.:;::~!lzt

;::o;~·/~: ~:e:er:r:::n:~ :~~~:nm:g!:~e::ta~~=:mn:~
;::~a~:!~atel~~:ér~~k~!:~ell'i;;
tüstl!nt alapo811.n cl Is vene. Ezt
azonban már az öreg Dömötö:r
Sándor eem né.:bette tétlenül.
Felkapott egy törött uégyágu
vllli!.t s azzal a Kerécr: fi ukat
ugy elvert~, hogy mlndk,etten
sulyos sériijéseket szenvedtek.
Ma.jd a azemtanuk elGadAsn uerlnt el6rántotta uebkését és ait
Kenk:t l11tvA11 hAtába döfte. E
közben valaki 8 sötétben Keréc• htvi!.n balknrját megllllte.
{Tolnamegyel UJság.J

:nre~:~~:ktá~::t!1~~zte!~I~~:
Starva.s nevü rendőr 11egltségéro 11Jotett tá rsának. Kecskés elfutott, Szarva.s aionban üldőz5be vette. Kecskés erre ,előrán·
tolta forgópl&ztolyát. megfor•
dult II rálGtt UldötőJére, ak.1nek
alsókarját fnrta át a golyó. A
megvadult legény még két li).
vést e.dott le. az egyik JJencze
Ji!.nos legény szlvét [prta át, a
másik pedig Klu Sándor hasá·
ba hatolL Rövid szenvedés után
Kemény Györu, a Dongó szerkentöje, hatalmas kiiltói
KI• Sándor la meghalt Keeir
mait irt a k.iYándorlásról és az amerikai magyarokról ~
---okés Pétert tárlllivnl, Szücs Anfuti kép a mü cimlapjának kisebbitett másolata. A Vas Ál, AltCOS IIADLÖK
talJa.J együtt letartóstatt4k.
Aoclrás cimii könyv a mafYar bányászokat annál jobban ér•
OAJl ÁZDÁLKODÁS.A.
(Uj Nemzedék.)

tlekelheti, mert a könyv hőse, Vas Andráa, bányász lesz
Aauaibu. Jól tenné tehát minden ma(Yar bányász ba

--

----o----

Ötörény köuégben Klapstock
BORZ.ALHAS TOZHALÁ.L.
1
ezt a ha~lm•~ köJt~i ~o~!L A kÖJ~yv~ ára :~: ::-:::!iít~u;~ae!~/~1;!:
HomyAkné Novotny MArla
CONl'kötésbto 2 dollár, IJODJoru d111kotesben, a kolto 18· kor hat fegyveres bekormozott lt'omiroml &a11tQDy férje éure.jállai alin,ávaJ, S dollár. Meireadtlbető tztD a cimt:n: arcu rabló állltot; be és fölszó- vette, hogy felesége elméje kJg..

~~

~ , JHO-ZSt" Strnt, Detroit, Miclt.

lltotta a megrémült

csa.lAdot, sé elborult tehit álland~ii

gyelte. ,•lgyázott rá, nehogy \' t;szwrr t:11 OAHAZ DÁl,KO- AOYON"l,ÖTTY,K
kárt tegyon önmagában vagy
11,\SA <.:SOKAN.
EGY l,t:Of:N l 'T
másban. Ai asszonynak egy őri
)l ,l'l' lt,\ MINDSZ~1Nrn:N
zetlcn plllnnatban inégls slke·
Csóka község csendjét rémes
rü\t kl stöknle 11. szobából, ki- eset IArmá.Jn verte fel. Egy veMátrnmlndszcnt községében
menl Dt ud,·arra, ott felgyujtot- 11 zett eb ogéllz családot meg- vóree vereked~ volt. Két e llen-

:i1~

7:1.~:=:~~n:g!~t:~~~;~
gal belefurta magát a tüzes kazalbn. Borznlroa11 égési sebektc51
borltva vonuolták ki a lángok
közOI. Ugyazólván mAr csak a
teje éi; a lönse maradt meg,
dc azér;t még élt n 11i.erenCJ1ét•
len asszony. A közkórházba
szállltolté.k, nhol egy napi sicnvedéll után belehalt sérüléseibe.
( Prágai Magynr Hirlap.)
--oK,\BTA)TÁ!lADÁi!i
HWASKORTÖN.

A Pouo11y~letti

~~;!;:~!~:::

mart, de még a háilállatokban
hi nagy kárt tett. Dupák Flórián
né és DupAk Antalné. ~alamint
ai utóbbinak két klsleanya kerültek II dílhödt eb utji!.ba, a
mely 111111 1.1.nnnylukat. rovAbbá
két lovukat éll egy cslkajukat 111

megmarta, A horzal1:"ns ~tnok nz utcáról akadt több nező•
Je is. nronban senki aem mert
bemenni az udvarba, hogy n ,·etrerlelmes Jósz.Agol :\rtalmat--olanná tegye, Cllllk mldO:n kég6bb 1'llf:~·,\1,Koz,\s
a csalld egy férfi tagja bauért,
UTÁN 11 ,\f.,\LOSvtGO

Hidn!J6 ::. ~;:y:~:::!;~t~e61e~=~

~~ ::~1:~éi:~:e;z:1~1::::::.1 P11s-

~hr:t~l~
lyl Imre bldaskilrt.l tnnltó há.iába s felszólltotla a tanltót,
hogy pénzét szolgállnsea ki. A
rablótámadást a.:onban néhAny
szomstéd észrevette. Eiek n tanltó 11egn11égér e siettek,
ugy
hogy
rablók, akik vlssiavo-nuh\iukat
valóságos puska
gyorstüuel fedeiték elmeneküjte~.
•
(Prágai Magyar Hlrlap.)

a

~!:,::."!el~~te::::1~
,·olt. hogy llnJllas Mátét
agyonlötte llaJaa birka Pál. llu·
Ja1 birka SAndor pedig késuu·
rástól 11ehe11Ult m~g +llet,·eszélye11en . ,\ z ugyonlótt legény
holttestél rulbonc,oltli.k. ,\ bú•
nöeök elle n a7. egri királyi
tigy6 ~111ég meglndltoUn az el·
Járást.
(Magyar Szó, Eger.)

DZ

(Zentai Ujság.)
-o-MEOÖllFF. A t'.\.

Bnrtla Dénes gyergyóujfalusi
lakos fát vágott az erdőben.
Egy hatall!las fa. amelyet BarUa klküh·ágott, olyan erövel
esett ré.. hogy a uerencsétlen
embert nyomban megölte.
{Brauól Lapok.)

VERP.KEDtS.

má~-:~~1:yN::~g~:o:~;
éve~ uolgalegény fav6.gás ki»-ben tréfából birkózni ke2dtek •
kOzben Németh Jáno11 vélellenill arculiltötte Zaámárt. Zsá•
mAr az ütést komolyan vette a
egy doronggal ugy fejbe {ltötte
Némethet, hogy az bo_lt.n , rogyott Ödte. Zdmárt letartó.:•
tatták és beklsérték a ~mhat•
helyi Qgyésuég tog:hiúba.
(UJ Nemzedék.)

Guyandotte Club Kávé.
r

A legfinomabb

minőségü

Izletes,

Zamatos,

kávék keveréke.

Fino_m:..

ti•I'------------------------~

Mi ujság
Himlervíllen

Hlml•rvllle h

~~~~~:egjobbanu,ecJ,u-

At clmu lt ht'>U'ri·!'t nn1wt dol~o,ta'k n lllmll'I' ('o:il Co bányiÍ.jábau
~l!lt:l.11)
nütt.-n ,.,:.,.iwéuyes
múllkút k.'lj)hn! a !llmlor Conl
('~).-i-uí!. El6nybr11 ri·~1e!Ji.il11ek.
a.lli.k Tfzb:llld:U!,Ul 111.1r játi,zot•
tnk. A oantla, .\:1t•11:é~1:l1,-,,,.,re

urn

tiillk~(-g

2

korm·lwsrn

"ldikl

m~yarlNtd„lml
1iutek!ttel 4il"lftltom mllVat'
tntY<!..,1:uet. hoSY mll•tl.D • m11nLE&ZALLITOTT Á R'?N
ÍCll;:111'11.dDI.

K11phat6 "11~m mlndc nlt!e f1<1•
fflluer.frlH hu„ b,nyb:,: ke11fk,

llnneplöbrt111nkhelptlke le11J11Unyoubb Aron,
•
illte!t nyajtok mh1<lc11 Usete~~
1:Nt!IOSJ'll.fllll.k,

'l'<1ribbr11 b kb'em ffll\$\J"U tmt·
vf,...!111 n.!,·ee pUtt~IAl

:!

.GURDON KÁROLY

alto.1 hellkuu l~ kl11rlnPt0!<ra.

l1griglbbv1gyeake~1ked6

KIS

IJ.ll(LERVJ1,LE1 XY.

MAGYAR'öRSzAG
LéJIUjebbuAm•-

MEGGYÓGYITJA
SÉRVÉT

{bl:ulen111el helyl bln,dó)

hlrn~~f:.r:.::F~hOl.08 u:O,

„

111.nltó

~::!;u1•=. .~~w~~~"'
GHdHll;d lllll~Mdcl.

EgéAZJl~gl ••n~na<1r,.
Mllk~ll tudni& mlndcu ma,i;yur

1111.kf \'1111>\nlR]ll m o"l!k.
Tn\td• l\ nllllka. ,\lll,l<tU)"l>li
ll\ra.Fluknnk-Lc11nt1>k11nk.

A KI& Ma,e:y11...,,..~; ll!el)lllonlk
havonkt~t Utaur, El6!!Utésl

:~.·..~o:~~
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~Olll,

)ta1:r1U"O_!:~

,\POLLO SUl'PLY CO.
,H ! s. We~, En,l ,he.,
DETROIT, ACICH.
HIMLERYI LLEN
RENDELEK
K1dden H pfntekan
cll hrtln4---&-l g

Wm. GREE~SPON, O. D.
SZEM SPECIAI.rSTA

MUNKÁM

Blueíield, W. Va.
lrv1h1 m: 11110111:iS!!Ill
i<ie rnbr.n.
·

J,;h;ör:ingu

szelllÜW:11:ell

na Jl,'.y rakta!":\. LcT'él ntjá.n
Js S1:'1lltok mlndenfajt:,

~icu1il1·e11:et.
lfaflij:1H1·mchmh1IJon
l,Jzalom11111 I ho:;u:61u,

l11::-yenes tomlc~ot, 1ulolll

JIMMY CAMPBELL
ebGrnugu uabó
Olztoallom.. hogy minden
ruha, amit nálam kéuluet,
reltátlen{Ujóla.ll.
A ~én mea6ket lu1, ·011h1 egruer magam meglátogatom
i;s köueHenill ve•
sicm fel n rentle•
leseket.

, LEGYEN SAJÁT
OTTHONA!
0

lfll 0 11 llret telke. ml~ 11at11

lplt rt hiut? EJr hU

t. 1 .-&0-

t>Anl , t!lrd~nob6.nl H Ylllanr·
YUiglt.úll0,1 Yo.16 tl!lneNIIIIMII.
Snoe.-ba1'er0l.
~D lledus6 r!Qwl reltltelel< mellett •ehell meg, Yll«J' u
klRplGuel f!Qt. 10 auniü. GII·
&MmihlJI dlltlk. El u ajinl&t
H nap\&61'Yt n1e-.VannallJ-H

uobt.•hluln'II I•.
'l'oribb1

l e lYI IN;011!~•6rt 6ti

~~;k
iliö HOME'
·,iUitDERS CORP.
ao

CHURCH ITRIET
NEW YORK, N. Y.

~ lt'l'ES JTtS.
Tullatjuk Dllltown. Penna.
m::igyar testvéreinket, hogy
TOCZKY MIHÁLY
te1tvér elvé.llalta l'apunk ott.a•
ni képviseletét.•
Fel Tan hat.&lmuva el6fi1etélelr: felvételére.
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