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,h 11.11gol Mnrflllioll fehn ondJO.
B sxcu ödé&Ükcl, Ke..-e11ll.k. a
J~leul egl minim um mun llad!Jal,
-Anglia bií.nyá!IUI[ május \'{..
gén fe lmondJAk a Jelenlegi Sllllr•
iödésüket e junlu11 30-á.Ji \"aló•

!~'i:s~;;e::~~~~ót::tntagyon
Vigyázzunk bányászok. és ne
mászk.6.ljunk. Ne költözködjünk
ne nyugt.alankodJunk,
roaai
Idők vannak és még ros111,a.bbak
Jönnek.
Példátlan nasy munkátlan•

Közép 1-'e~i\nia bányatulajtlonOl!o!II mlndenképen __bér- n Ylrg/ n/1tll ha n egyl'e "'gJil a t
l~d.1111.á.t!t akarnak kl eu.Jr.ozöll1inriuok munhbér6t.
1
111 a B'-erve~tnél.
S mluthogy tisztában van naki'--- Va!6&Agoa járvtnyoe betegaég
au..al I!!, hogy a sien<ezet nem lett a aiénmez6kön a bányásiolt:
rgyezhetlk meg bérleuAll\tAs- bérének a leszállltása.
1

.. - . - .
_
::~:\1::::~t~~t!~:lyg:::
F~bru1.11 eleJe~ m~glrt~k: tatnl klvánja a jacksonvlllel
holl)_ az, ~nak l\ eiit V1rgf~1~i 1Zen6dó:J munk&bérelt.
bán)abAruk a ezer\·ezet letöre- 1 A .g:ylllést eUiször elhaluztoti;ére egy külön hé.zi Uniontué.n té.k. uután márclus-17--én mé•
dékotnak _lélesiteni, hogy az ~z.. : gi11 mcgtnrlollák, de nem \·et--

oz~~~::r~:~::z~~;e:&á: :: ;,~~ei
l,en m:ir meg..-álasztották a köz1,pntl tnuácekor.ásra. klkllldött
delegátusokat és aua.l az ln•
strukclóval lé.ttAk 1>.I az.ok több-&égét, hogy mondják !le! ll jelen-

~!g dvea.: ~:::::;\:bbab::~~~:::=
n):Ok a Mnyalparba.n.
A puhaszénbany6.k fele le van
zá
ed b ti g -két
rvs,
e i:gy:Jében
~pa~:ol :l~a~dÓ =~iunka _ há-

:;c:~~~~~::t:~~n~L~
~-:~
~et teljes letörése.
~aJnos, -eddig a folytonos,
l:\ZUllet nélkllll nagy kllzdelemben II bányászok alól csusalk a
talaj. mert a Jelenleg bé.nyt\.

~eb:~~~:~~k~~a~:1!:t:;~ ~=~-azon részt mind a meghh•otie, mert hil!zeo az·uj szervezet i .\legjelentek Közép Penns)"Irász lójá r11 ait tüzte~Jd pro~-\ ,·ania, NJ'Ugat Pennsyh·anla és
l"B_mmul, hogy sztrliJ~ nélkul I Oblo bán:,atulaJdonoeal, ak ik
mmd~nkor békésen f~gJn a bá-j \"&lan1t>nnyien részt ,•ettek a ia
ny11lmrókkal megkötni az egyez.; nácskozáslmn.

le~ :es::zfdést.
A
II
bényáezain:k ~~~~ze k: n~I ~
tosltja IU! ugyne~ve:ette~uln~mmn (legkisebb) munkadljat,
amit akkor 18 tartoznak fizetni
11 bányák, ha az üzem veszteség

romszor annyi ember s:~r~lt
II
t,ere, mint amennyire szu g
11:7e~ossz vlsi:ony6kat t~hetet·
lenül nózö bdnyá!Jt mlndenké,en &zPre.ncsétleu ember.
I Ha l~zárJAk n bán át költöi•

:z~~::::uönt::~1; : :;~:~tmi!~
i.yásszá~ l'enn11tlva.nla. közép
területén.
!~az, hogy még látnólag a
legtöbb helyen létezik a 1zervezet, mert hlvat.a,oean a bányé.--

;;!~:t~c~:•r::~1b:;y11
tu:~go1:~e:~e~ Ina~~~ta a.z~~i:: gel Jár.
5
5
zb nél~tll tel. ·t . f •
1
•
Ebben az esetben az állam lát
A- .
Jesi em ogJn,
liejelent.ctték, hogy l'lka. tauács- ja el 11énzzel 11. bánya.Ipart, a mit
z UJ, szen·eze~ megvll.la~z.. kozA.aokban nem
óhajtanak aztán ,•Issza kell fizetni , mikor
~~tt.11 11 \ezetőség~t é11 ezekuti~ réut :enni éa csak mint szem- a szénbányászat haszonnnl jár.
,uk1ildtek 8Z~n·ezoket egyes ple lé]6k •t>~nek jelen a tárgyalá•
A klnlk.udotL legkisebb flieté:;:ek~e_
~oknál.
lien {el~I megka11Ji\k a bányá\ éslg Jart.a~ egy csomó bá!Uh1Q/B bánya.társaságai ne~1 szok ~ tiszta jö~vedelem 83 szá•
u~·aplézt. hoip az uj 11zen-ezet- l.(:p\·h1ellették magukat a gyu- ::al~knt, mikor Jövedelem van
uek hl,·öke_c : 'fborou.a nak.
tr.fien, mert ók nem kld.nnak az iparban.
A !IZervezoket azonban a bá- <.ava1oka~ Illinois sv.énlpnrában _llllót.a ezt a saerz6dést meg•
nyászok a legtl:lbb helyen kitesA gyüles meglehet6s \•Iharos- l..otötték. még csak két félévben
sékel!ék, mikor biz~nyltga~ni nak Indult;' mert a _bé.nyák ~ra ~ történt. hogy Jövedelem részese
próbalták, hogy a Um~ Mme Lgymást okoiták a Jacksonv1llei dés Jutott a bányáeioknak. B ~~ Worker11 nem ér aemm1t és csak egyezményért ée mé.r-már ugy alkudott minimum munkadljtiol
11z uj i.zervezet II Mine Workera látszott, hogy teljesen szétro~- pedig nem tlldnak n1ególnl.
Assotiittion ttrdja diadalra vin- l,an a bányatulaJdonosok egyseEz a minimum flzeté& az 19H
m n bányé.szok ugyet
1;e11nek tervezett akc1óJa
es, hdbo ru elöttl munkad\jnak
Nemely helyen n'agyon 111
Az utolsó pillanatban azután ;. 133 százaléka, ugyls egybarg)oreart- ke llett eltávozniok a elnapolták a gyüléat blzo11yt.a- madda] több mint 1924 jullusá•
1
:ii,:t:.~~1~:~d
: ~:1~::a
(Folytatás az 5-lk oldalon
Minden kuda.rctik és hlábava- ia és klbékillésre am it hamaro-- dolgozzanak
ló k111érletczeaUk dacára 19 to-- san meg Is tettek_
Ez látszott még• legbelye
\ább fol) tatták a munk6.t, mer t
Az történt U&)anls, hogy a sebb tervnek _ mir t I az
h111zen bizonyára meg akartak mint a gyü.l611t e\napol~k és az szempontjuk ból- a.mlg ki nem
érdeme lnl a bányatula}donoeok Indiana. államból küldott szem• tUnt, hogy a gyüléae!l"r éf!zt vett
támugatWt é11 hogy valami 1él6kel ba.:za.küldték a.zonna.~ bányatulajdono~k bányái c.redményt 11 muta.iisanak fel , öeBJleÜltek az oblo) és pennsyl ma.Jdnem egytl'lj egyig le \an•

nie J1ell. Ha heti e~-két napos
a munka. n-em keresi meg a meg
élhetés harmadát sem. Ahol
minden nap dolgoznak, ott sem
Jut ' elóg kereset a családos bányAszolt sz6.márn:'
VJgyáizunk 1?át.U"á~ok.• .
A ro;ssi vluouyök Allandóak
leszn~k ,; kiterjednek u Egye•
&ült Allamok minden szénterll•
letére.
..
Hn!U!zu kel'l.'lletnélkull hónal)Qk jönuek, amikor negény
élet mellett Is pótolni ke ll a ke•
resetet annak. akinek még van
mibGI póto!nl.
Hát akinek van még egy pár
l'entJo, nz no nagyon nyugtalan•
kodjék, ne nagyon kö ltözköUJék, mert tönkre megy most, •

:::~ir-:/~t a ~~1:!r
szerint kapják a fizetést bár a
rnlósil.gban egy harmadd,al több~t dolgoznak, mint amennyiért a flzetéllt kapják· de a szcr•
\'CZ0t llyeoképen v~ló életben
tartása. nem sok er-öt,.. Jelen~- 1
Unlted Mhie Workers eiámÍlru.
A c)e\·elandl gylilés nem volt
egyé b, mint a harcnak "teljes
1,yllLsággal való meglndtt.6.aa,
amelynek végcélja. 11 szervez et
letörése.
Hogy h.'°bzép Pennsylvania
1.iá.nyászal elfogadják-e a bérle•
~zál!ltáet és a mcglgér t 17-ee
bérekilát, afelett c5k maguk \'an
na"k hivatva. batáro1:.nl
Ha dolgoznak a jelenlegi bér•
skálá11al ke\esebbéft, akkor egy
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ki ~:ka;,~u~:!nak róla hogy ~!:!d:;~~~:a~
0
;:~~:d ~ ~~~gl:: ~~ ~l:~:!a.a ~~ ev óta nem dolgoznak de ez a
1
1
y
munka NWll lesz hosszantartó
1
b ~ ~,: ák vezetfü nagyon sok
Az Egyesült Allamokban ak•
cselben felkl\smeret.lenek ebben kor sem fog több eién elfogyii. teklntetbeu és ha három-négy n1 na.pont.a, ha a szenet még olllétre való rendelést kap nak, csóbban termelik ki legfeljeb~
oda bolondltjé.k a bányáU<lk at ma az egyik holnap~ másik v!

!

m':rny:t:~:~!~~:k~!et:= na~ zAr;amár eg\eszte:dó ~ta tis állandó minden napas mun- !~~i::~~::a::in~~;n:11::::yak::
1

6

tak eg)be Scarbo W Va-~ !>e~zélték. ~ egbéh~t":t!:gye- bán;~ l:~Jd::osa:::t:0~;k ká~ t!~~::k:::•d~: mulat- ;st:1aC6011}abb n111nkadljak mel
11
márc1u11 közepére,
a.melyen, ne a mun
re
gy
'elen sem a gyU\ósen e-em a ság rLmlnt azt minde n bányász e
k d!J kb
11
mmt azt e16re hirdették, az UJ
Természetes, hogy erre a ma- :'ma.gánérteke.zle~en', nagy a me~tanulbatta már a saját ki..Hogy li-esz;;unm~ e: ::
::",::!a~,v~~;:e~~~:~1:i:: ;:;e:~e;~:;::eok:~ v:{~•:::

;:~1::
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~~::!~~~~~~~\le
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::~t;::~á-:

nem :e~:ae~
~~:ez~
c·ien a vidéken k~i-·nöae a é~ ni ~8 tartsák~ üzemben, U(ry,
eaett rosszul a bérl:vág~, i:ert' &m111t 11zt Jór\f.Jt J.iU.ák.
Cl!ak ujév körül csalogatt6.k oda l /i. ~=~i:ah ta.nác,_ao,t m~)rfogadtá~
r. bánybiokut fizetéajavitAssa],I
all Cdll1ery bi,nyleu.1,
mert akkoriban leljeaen el vol- North Wale.eben, Anrhában, a
tak néptelened..-e a független bál ~::1;,~~rsaslig le a!r;artl zárni a
uyAk.
/
A társaság azt i llitott& hallV
A Frick btinyákban s az acél. az elmult néi)' ]q-utóbbl ~~~;,
tröszt virginiai és kentuckyi bé.- dóben folyton venteséfgel dol:
11yáibnn még nem azállitottik le gozott es már 23000 font lt.e.r•
a munkadijakat de n munka hnget (megfelel' $115 000-nak)
nagyon megcsökÍcent és a Tay. tett ki 'jllul'llf'n • ve,~tettég:.
lor renriuer segítségével hoz.
A ql,n)'llban 6150 bányán dol~ák l,e a mngasabb munkadíja. goiott, a.kik kE!nyér né lkül makat.
radtak ,·olna. ha a binya lezár.
A független connelsvillei IJá. Ezért gyűlést hi i· ik erybe a bi.
1,yák egynémelyikében aztrájk- nyáuok éa a t'lro3 más foilalha mentek az emberek, de a kozásu lakoll!lága és elhatáros-sztrájkok csak ór6.krs, vagy leg ták, hogy pénzt adnak- öuie,
fe ljebb napokra terjedtek és mindenki egy bizonyos öisze_ret
mn már II legtöbb helyen ujra és ezt a pénzt kölcaön adják 11
dolgoznak.
•
bímylinak. A bánya fizeti toTermedzetellen II munkana- vább a rendes béreket, de ha ar
pok szama 111 csökkent. mmt- év végen veszteség mutstkoz1k,
J.on az acélipar peldAtlan pan- ugy a veszteséget a köla8n

0

r;á~s~l t:zi!r:?'a!!~/::::,~~é
gén még 4 90 \Olt, ma 340,175 de tudnak olyan rende lés-ró] ~8, amel)et 3 25-t\\el szilhl.ottak
Ugyancsak leJJebb es egyre
leJJebb vágJák a munkad13akat
(Folytat.6.11 az 5-lk oldalon

v·1rag
,

::~t~:=~I !:~::\;; =~~

nyáazok a kölcsön adott peu
után kamatot kapnak
Ez az ela6 uet, ho1YAngllAban„ a bán)ás:Zoll a b6.nya énlekellségébe ilym6don kapcsol6dnak és ha be:,i.llk, UIY valóez1nüleg még több l)Anya fogjak ~
,etni ezt a renda~rl.

Andr1s meg a
barom gro'fno"
o

'

,
• elme IL Hin,-llll'llap uj hftnyaplés 111et1éJént:k, ll\ e1,-nell.

8
~:~:~

nagybangu_ reklámod.s dacára
sem tudlak odscsöditeni többet,
mint a lig 1000 embert.
A megjelent bányászok egy
darabig türelemmel ballgatták
a 8")'11iée 11Z6nokait, a-zonban, ml
kor megint a ai.ervezetet kezd-

~~1::!t'!:~~::1

,·o~~:~ivárgott azonban n~gls, ::: t:;;á:ez:1~~ ~=~::eart v::~I m;~k~ n;~;:ri~it:!~e:~e~,ér~;;; :~~k~áeZ:.dást lgérnénk az emhogy a banyák uralnak eszük• "még erö~el,ben lezárni, a határo l mennyi idc5re ,-an rendeléae. Ke•
Becsüleu.e l mindezt nem te-beu· sem vol t Igazin Öl!Bze vesz. :znt lnké.bb csak ~nyege tés, a „és ember haragszik n1eg ezért betJük.
ni, hogy az egétizet caak a nyll- mely aok eredményt ne111 blzto-- 11, kérdé!lért most.anábsn,
A: ha.re azüntelenül folyik éa

vánont\g és a ezemlélök klzárá• ~lt a "zámukra.
s ahol uem tudnak klelégltó
..Ara rendezték a hogy nagyon la
Általában azt hiszik, bOgy nilaszt adni Ilyen kérdés re, oda
t-gyetértenek aiándékukhan.
Fok eredményt aemmlké peu C11a.ládos ember ne hureolkodJék
Elhatározták, hogy most,már nem érhetnek el, s ezentul le semmiképen.

0~!

1

1: ::11
:=11

a magyar b!ny.t!.u nem tehet
többet a sorsáért, minthogy hU•
6ége1, harcos katonája n United
Mlne Workersnek.

:el :
::z'!l!tn:~11:!: ~:g;~:;~::i°oó::r:t:re~:;~ m:a~o.:-:~~::kl, ho~c;:
ár~l;::: ~l'l~á~~~:=::~~e~=:~
glU is kénytelenek vollak a veze. t.a.taaá.boz, és -smennylben a leoe, mert h iszen a bá.nyatAnw.• Jyér,51 1..cegmozdu lJon-e e ak i 1uok bamaroi,an el nem Jdn·
Ulk a (r)'Uléllt minden határozat uervezet vezetői nem állnának eágok kc5zt lévc5 elkeseredett ver mb mesterségben el tud helyez uek: s mert Jol>b, ha tudatosan
;:::t.be;!~:zl:11;;;:~ l ~ ! ~~b~;~::~llug!:;e::=~~: : : : e : ! : =i":~;:~:~il
séie az uj szervezet ellen van.

C::

:~:~~r:a'?'=::i~hi!
l6uinl1nek tartjuk, bogy a bá,,
nyl.azok ezut.b M"m fognak be-dtUnl at: ilyen A.la:r.erve:zeteknck,
melyek caak arra jók, hon •

kal.
1
am7~:;: : : '

~é~ ~:!:~ azm~:

m!::::::~~~~:=~

seket tegy.enek j)A.rmllyen !rá.ny ködjék._

~~:z~~

::::.
,·e.ete hajthatatl.anul ragu:r.kodik a a:zer:zöd&ben 11.lkllt.Ott, mun
kadljakho1, a. tl.rsaúgok
tis e ~ mindannyian ...-_

~?1~

~~~:~t~~

;t!11~l:a11~:;:1~~a~:~j:;
~:::~·: 1:~::!::~!~ei:~unk

1

ba:. rnagánértelle:zlelr61 kladoh
Jelen~eben ast lgérlk a gytiHI•
aen ,fég:zt vett tulajdonoaoli",
~ion bam~an egr
M
jobban mepZ81'Vezet.t
• e&-1
~:!'t":.!:yi:::~:•11~\~!r
b = ~e:;,;~::ol= • t · t : = r~~
tett jiromba.
NtOnyabb muu.kadljalt mellett oall: terjeszteni.
•

1

IT-'T"al.

w!tc::'~~!~ bao;yu~~!!:: 0~~: votz a~gol ~ i p a r rendki··Mrles1.ál11tAsl hulJAm Mlpör vé' lltín ':~}OI! helyzetben va,n és a
&lg" a abban a1 államban körül- ! oly . '.'°rra zárnak le. A~ auhelllJ 26 subalékkal vdgtAk le uj 8 mm1nterelnök, Baldwm, a
l,61 a bimyAnok mun~adljáL
houli_fordul6 bányászoknak ait
Pennsylvanlé.ban a koksznre- :tta:zacsot adta, ho(rl""Vegyék 6k_

:~:gbl::~d~ée!t::;n~~ rá~e ko1ttinék seul(l, csak a :~~y;;;:eg!~sérletezé: azt a

tetm az UJ nervezet mellet t b létlit nem bocsá.Jtotta.\ ~o ~da. 1,en hhó bányálka.t lezáratnl
Jegvégs6 esetben é9 akkor IH (},'o]yta.tás az 5-lk oldalon)
az Un!on ellen
legnagyobb titoktartás
g ·
Minthogy 11od1g az aro.ug) Is csak olyan helyre, allol lgazán1 - ,--, - - , - - - , - --:---=
A nai)'gyülésen az uj szer..-e- ták egym6.enak, akik azon jelen ho6&zu tdc5 óta. hónapok, sőt! '"áHandó" a munka.
tallatákat éa -harcot, forradal-

:=!.;:::~~.Hég:,,;;~:!
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A BÁNYANAK 1 •
NEHOGYLEZ ÁRJON
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KOZEP
BÉRLESZÁLLITÁS I
ANGOL
SZÉNSZTRÁJK
VIGYÁZZUNK!
ANGLIÁBAN. ,,:.:~::·!~;".:'~:::::::;: PENNsvivANIA. MINDENFELÉ. ,1 BÁNYÁSZO.K PÉNZT
Colflradob.an~117h■nliba11, ADTAK KÖLCSÖN

A pennsylvan iai bányaurak
Cle\·elnndba össi.ehivott
t;yülés ta\ts_~óJag csunya kudarc•
cal vóg&tsdott. '
Le1111s kijelent.ette c;ég" gyü•
l~11 el6tt, hogy f'ille11lego11 a bányaurak fáradsága. é& kö!t.sége,

,. i.ltal

\

Wllr.l(Llll:1

ni;:~

isz:;~r:~r~ tudjuk. hogy ez
A p6niére v~zo::l~dfe:
Nagyon tudjuk. hogy ell'lfJze-- ember, akinek caak !:'kerülhet6
tc5lnknek jobba.n -.n6k. h a ~
~ ki ne adj&.
Y!guzialni~6!eu~~ogie~f~- Sg klllönl>&eii - asáwtezo r 11
rosan e!z e
, •
WD.éte.Jjük-. lt:erlllJék ~ nagyon

~':t'!:'i:a

te=~ IDég at: 11 Jobban eenélt: ~:1~1:~ rltllin laaml0& llc5l•
ha tele 1úJJal uldnl.nll a kapi• t z
·

llil:zl~l!!á:;~::1~~ u:,1t~~lket::f,~.ID~!Y regényeink
mind ig érdPlle-11elr, mi ndig eredetiek. "f.d a rt'.gén7t lJoi
Pgfeue~en " Uinyá.ulap olvaicól rfflfre Irt.

Bácskai István
t:at a nent ai a111erlUI mag7aroll #O!II llallJ'II
eliluilr, de a r6g-l mag7ar .-ehldtlt:ea aagtoa JóJ l1•er ll en nell II lrónalt lráolt. Ott Irt érdelt:e• non11I" kel•
teltf:11 fel flgrebn&.n.lr.et fi afflllt:or -,il'f1.1•tu, hOJJ
Afflerlkiban u n, feJllértllt:. hou lrjfta i.,ut r6ub1

err

~~~Jf~éaf ala.lt:Jal 61ö e•lif:r PII, a.11111 ltl f:IHII
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!late •olt ,k SaJókut felett. épen ott. aho-

~, a templomtorony mutatott, olyan tündöklően ragyogott a Qöocöl a~kér, hogy
. egy teremtett lélek ae t udta. elhinni, hogy
ugyanez a hét ci,llla'k ugyaqébb•D u ld6beu
mú falu felett la ragyog. Tavaszi éjszakák
jósu.gu, furcaa, rovet.aarJ&dzó és azlvetbl11seregtet6 nyugt alanságában éulk csak a.z
~ mberek olyan fontosnak és a többitől különlllónak, magukat, hogy biztos ra ve1;1zlk :
hoas1u utjé.ról pontosan mlattu'.k !lll meg a
templomtorony felett ,u a calllagazekér, '.'"
mit reggelre ui.,lán a relé kUldött nagr sóha.Jtásokból összegyillt szellő lndlt el mlu, tá1 jak felt.
A tyukok" már régen aludni mentek és a
házak előtt üldögélő emberek szeme Is cs.ak
ugy pls!Akolt, rolnt a p\pákban a hunyó parAu. Lassan befelé kászo\6(1tak az öregek
még egyaz:er felnéztek az égre, csak ugy
szoká.ilból, de talán öntudatlanul Is azért,
mert nem árt az öreieknek megnézni a csillagos eget, mielőtt alud11! mennek, mert
hátkl tudja, tán tulaludJák a reggelt, a llolna.'fll csillagokat, meg a.z életet Is. Törődött,,
!áradt rember mlt tudhatja, nem kél-e fel
holnap a nap nélküle? Es nem érte> gyütt
halottas szekér-e Göncöl?
A kapukban még h;mcurozott pár fiatalka, ugy tettek már, mintha hucsu:inának, de
kö:iben ük Is az eget nézték, különösképen
a Göncöl szekeret, áml most meg épen olyan
,·olt, mint a felvirágozott lakodalmi szekér.
Keveset szóltak ezek lf\, de nem a fáradságtól, hanem attól a nt1.gy csuda tavasztól, ami
ugy zengett a sz!vükben, m int a legédesebb
harangszó. Arra nem gondoltak, hogy néha
a harangszó ,tüzveszedelmet, vagy halált Is
JelentheL
,
Ezt a tavaszesU kevés szót sose ~ehet se
lelrnl, se elmesélni. Buta, Jámbor és együgyű szavak ezek, paplron Is, elmondva Is,
ba ninés mellettük sötétség, cstllagsugá.r,
meg perceg/S csend, meg :az egész ls1;1ente len
,
tava.sz. llyesro!ket mondanak: ga lambom.
Tozmarlngom, tubicám, violám, - de ezeket
a s:iava.kat Dedi. lehet elvenni a fa.lu tava.szí
.f lataljaltól. S:iép pillangók ezek, fén)'jes
szá.rnyuak, de lekopik. róluk a szl nes fényesség, D'Jlbelyst hozzáérnek. Szlvek mélyér61,
iem lékek imádságos könyvéblSI szed}e elő
klkl magának ezeket a sia:vakat, ugy ahogy
maga mondta, maga hallotta. De ki ne mond,
Ja! Csak ugy gondolja rei magában, k!Csukott szemmel.
- Örzse, te, meddig akarsz még kinn
kuncsorogql ai: éccakában, no - kiáltott k i
az egyik asszony a 16.nyánalr..
CSÖK KENT A SZERVEZET
KÉSZPÉNZÁLLOJIÁNYA..

AKORHELY CSALÁDAPA,
•ki k„uetlt rn6t11H ltalokca klllll • ~iolJU nyorno,...gnl "•~yja, a 10,n•1yobb ltka a U""'dalorn„ak, ... naonyok, akik aokat _ .. ,,_olnek Hren Hej rnollett, • egyt„ek, •kik •k..-alorl hl,nya rnoalt ,..bjal ennek a ounved61ynek, houulik rne1 u
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üveg uUl<atgH, rn•lynek agynec„ v•l6 rendelhe öt dollcb• ~erül • ...,_,llatl utHlthul
blchov„kU!djUk.1/\ ... ..zt ........ ll...,lkUldJe•t•• •clrnl'O:

VOROS KERESZT PATIKA,

8991 Bad„reRoad,

CLEVELAND, OHIO.

Rondol hocl kUldUnk ulp, 1925.hlfa!lnapllrt•Jl nd!kba.

- Hej, Márlil, de odany!ttté a.hon a kiakapuhon. ,Tán ott akarsz megvlrr.adni, hallod-é? - türelmetlenkedett a .m.!sik.
A fiatalok duzzogtak, furcsállották az őre
geket, de menl!ek befelé, uivszorongósan,
aJ)rócska lépésekkel, hogy minél tovább tart
s.o n.Bgy!k-m,ásik \"lsszaisszaladt&ugnl valamit a hetyke legénynek,.egy olyan Is volt
köztük, ak) esküdözve megfogadta magának. hogy ha az .Andris el\'es1.i - mlntahog)'
111.t Jgérte,- és neki lánya lesz, hát azt
hagyja mindétl.s: klnufiM'an! a kapuban. ha
mlndjártr:'.ijuk' küj;zÖntahaJnal i11. Mert ez
nem tudta. hogy a 'türelmetlenkedő anyja Is
ezt fogadta vagy h~sz .e sz!endővel ezelőtt ...
A pap házánál ugattak a kutyák. A közel
lakó emberek közül egyi k-másik felrla\li. éB
gondolta magában: biztos megbetegedett
,·alaki hfrtelen és roennek_ az utolsó 'kenetért. Tán az öreg Zsuzsa nén! kéredzkedik
ki ebből a vllágból, meri hogy Igen rossz
bőrben volt szegény. Öreg Is már. Ige n öreg,
bh;;o!en még a negyvenn)'olca& forradalonira
Is emlékszik, Mr már néha összezavarja a
dolgokaL
A kutyák ugyan egész éjszaka feleselnek
egymásnak, de a pa'p kutyái nem igy, ilyen
oktalan ul, maguk kedvéért ugattak. Okuk
,·olt rá és ez meghalllk a Jó komondor haagJán. Ha.csak valami messz i pajtásé.nak akarja Jelenteni, hogy nincs baj, akkor gondtalanul vakkant eg)',et-kettőt és ugyanugy kap
Ja a releletet. A pap kutré.i azonban m ost
emberne k jelentettek va lamit,
Egy itle9en férfi zörgeietta pap ablaké.n.
Türelmesen, Jósi:ándékkal, ·boesá.natkér&en.
A harangozó, :a.kt ott lakott .a papnál, kötelességtudóan fel kel t és hivatalos hangon
mondta, mint máskor:
,
- Minden Jótét lélek dicséri az urat. Mit
a.karsz?
Caendes és Idegen hang felelt:
- Messzirö1 jöftem, szé.lláat kérek reggelig.
t
Ez már olyan dolog , a.mibe a harangozó

egymaga. nem Intézkedhet. Megvakarta a leJét, gondolko:1ott egyet, aztán felkeltette a
papot.
- Itt dörömböl egy embe r. aszO"ndja, hogy
11t.á.11'5 kői\ neki. Mit csináljak vele! Nem
leh et jó ember, mert minek mé.szkáln.a egy
!!legen faluban éjszaka.
- E.'ngedd caak 00. ha egyszer szállást .
kér. Ha n'em finyás en1ber, elfekszik a kanapén.
A harangozó lekussolta a kutyákat és be engedte az Idegent. Kicsit mogorván ismótelte e16tte a pap sza,·át:
- Ott az a kana pé, fekiidjön rája. Ha maga Igazi utas ember, akkor nem követ;,el min
gyá paplan}·Os ágyat.

11

~

~ti~~~~rom j"ondanl a tisztelendő ur- .

- Várjál csak, fiam, hagy nézzelek meg
jobba..o. Ha véglghuztam rajtad a nA.dpilct\.val, akkor t,e Ide Jártál ai lskoliba. Ha p,edig Ide jártál, a.kkor nem lehetsz mii.s, mint
vagy a Tullpé.n gyerek, vagy a Stulc a.a:zta•

e;ie!': k:=

~ fi1~:~~b~~~~ t:~,~~k ~:!i'g

~st!o~!~:~tf:á~::::bból f

~::: ~:!:r~~b~sn'.g:~~á~:~ 1ts:~g::~~t~:~
za. Idegen házba n:h!g nem akartam bezörgetnl, gondoltam, hogy a Usztelend6 ur csak
,ad szállil.st éB a Tusa ba1,sl se bajlnt ki, ha
szépen megkérem.
- Mcgemboresedtél, !lam , ugyancsak. Na,
nem ártott meg a z az Amerika, nem lehet
•mondani. Hát meddig maradsz most Itt rol-

ea~~u-; 1~:~nh::::. ~d;!;\utyál is csende-

~t::z:k;s ~ge;\::t:=ll~•e;e:

1
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LEZÁRT ,l CAD OGBN BÁNYA
PA.•B AN.
Rlver Mln!ng
.-ban lelárt.a.A
egy cédulát tet,azt lrjé.k, hogy
rtJák a bányát,
nem tudnak do!
60 ember dolgorsasá.g bérleszál
blrnl. Mivel a bá
gyeztek bele a
, a t.é.rsaság le-

1.'RA.BOLTAK

jó sllgo-

vicából egy kortylut:ist. aztán nl!eg gyerünk
fröstökö lnl.
, 1
f~gy-kettó hlre szaladt a faluban, hogy
megjött AmerlkRb61 a· Virág Andrá,, még
pedig IAnynézlSbe,,bAr AmerlkAban a dollé.rkirály neki akarta adn! kisebbik Jány!t, meg
az egyik palotájAt Is ve\e, aml11ek csokolA-

0

:e:

~:~!nv;~~o:~~l!~eVir:tAn~r~:g:::

ké~e~~~Ü~:l~ö~!:e:a::, ~ll:t::::~~~
mondta kicsit azég)-enlösen a legény.
- No, no. H át ott nincs elég lány, angolok, meg n\agyarok?
--. H4t vannl van épen, de nem a kedVemre valók. Gondoltam, haza jövök, szétnézek
Itten, meg aztán a Juli hugomat Is szeretné111 látni.
;_ Aztán választott.AJ-e mAr magadnak
asszonyt?
-VAlasztottam bizony, Elveszem a . grótkisasszonyt - tréfálkozott Virág Andris.
- A gr6fklsa11szonyt-e? Aztán ·melyiket?
- Adjo~ Isten. jóreggelt, dicsértessék az
- Hogy hogy melyiket? HAt több gróf kis
Úr - köszönt rá az éjszakai vendég Arany asszony Is van a faluban ? Ejnye, 1'e hlresek
Kálkán tlsztelendóre. :..... Nem Ismer meg lettünk, mióta. clmentero. Akkor még csak
a tlsztelendő ur? F\edlg egyszer ugyancsak iegy volt, az Is fiatalka, de mindig avval csuvég lgs uhln tott rajtam a nádpálcé.val
foltak, hogy a grófkisasszonyt ~arom el-

liara ngozó néha felijedt és ugy nézte: hol
késik már az a Jó pálinkás reg@lel, az idegen
pedlg arra gondo lt, hogy ,·ajjon 6 Is ugy
megváltozott-e, mint ez a falu, meg a -tlsztelendő ur hangja? Mert azl már 16.tta, hogy
a harangozó csak olyan. mint volt régen,
aLban all Időben, amikor .. . de Itt rnAr az ó
gondolátának folytatása előtt 111 becsukódott az ébrenlét kapuja., ami mögött m!r
olyan kert van. amit sokszo r el se ]ebet mesélnl emberi, szóval.

4tl00 llÁNl' ÁSZ MENT JU
11,1.INO ISBAN ,l BÁNYA•
IP ARBÓL Hl~-l -BEN.

:,~:-1t!;~

~:Saf~Ár:~
!:d:~~.:t!.
pé.n fia nem vagy, mert az bicegett az egyik a Szekeres Panna. Mert ez azté.n bilszke,
lábira, a Stulc aaatalos fia se vagy, mert az sokkal büszkébb, mint a Mária grólklsauolyan hirtelenszőke vöröses gyerek volt, azt szony. Hé.t most mé.r az a kérdé!, hogy memeg nem növi ki az ember nagykor:á-ra. .ae. lylket akarná.d élvennl.
Igy hát blz.ony csak a Vi rág Andrta vagy,
- Hát ha a Szekeres Panna a \egrátaraki kiment az apjával AmerJké.ba. Hozott tlbb, akkor aztat. Mert csak olyan lányt érl~teu, kedves öcsém, tán csait nem egyenest demes elvenni, aki uem n!ll{YOn akar }6nnl
1
Amer ikából gyUttél Ide?
DZ emberhez. l',\iert a többlÍ. k6nnyü .. ,
_ De bizony onnan gyüttem, tisztelendő
lgy be11zélgettek a pap hádnAI. de Vl{ág
uram.' Es bocsá.Úatot kérek ai éjszakai há- Andris féllába mti.r az ajtón klvü\ volt, sv,.borgatásért, de már stégyen Ide, n~yen !adt Is a hugé.hoz, Virág Jullhoz, férJezctt
oda, nern Ismertem ki magam a faluban. Demeter Pálnéboz, aki örömében ugy neveUgy volt, hogy kés6n este érkeztem meg a telt, hogy slrál!. lett a vége. n1ire a két év'es
Sajóközl állomáson és már nagyon huzott kis Palkó Is keservesen ,lrnJ kezdett> Azt
\dé a szlvem, gondoltam begyalogolok. Egy !te tudt.ák Demeterék, mint csl'né.ljanak a leda rabig még esak lsmer6s volt aJI ut, a Po- gén.nyel, ezer kérdést kérdezllek, , feleletre
kol árok mof>t is olt ,·an a helyén, de a falu- Is alig várutk a nagy klváncslságtól. Hogy
lmu mé.r 1tem tudtam kilgazotlnl. Megszapo- hát édesapámék hogy vannak ? Es mikor
rodtak a bé.zak, egyik-mblkat meg megtol- Jőnnék haza? Édesanyá1n egészséges-e?
dotlák, a sz!nilk Is megváltozott, melyik.- Meddfg maradsz itthon, na. el se ereszmegkopott, melyik megfényesedett, a sötét- tűnk ... és lg)' to,•ábh.

- sose mondj fiam semmit moot, _
szólt kl a pap - majd reggel. Álmos ,·agyok,
kés-0 az ltlÖ. f•'eküdj 'c sak Je, oszt meg ne Ijedj
ha éjszaka nngy zugAst hallsz. Nem földren gés az. csak a harangozó horkol. Adjon Istcn jó éjszaklit.. és a pap már alud t la.
- Köszönöm a uszoelend6 ur Jóságát. jój-

jén $1,259,326 volt, nemben a IJELÖVÉSld!I, SZERENCS:tT•
tavaly junlus 1-é.n kéznél volt
LENtJLJÁRTBÁNYÁSZ.
Sl,630,567-ral.

KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET
MAGYARORSZAGBA

ve,nnl.
- Most már hirom grófklsaulonr Tan .,,
raluban. Az egyik, akit u, Is lsm enii, a Mirla
grófklauazony, a ,má.slk a B0.r6k Biri. e,t
csak csufolé.&hól mondJé.k, mert fél • le-

~~:

~~t:r:ge:;::r ahzotrz::~ af~t~~!~u~~áyn~!;

a. tlollárklrály legs:eb~[k }úY1"ra Is ..
Nem volt azna.P fontoeabb személy\11ég a
faluban, m.lnt a harangozó. a Tusa báclll. 0
Hzette el Virág AnQrlst a sógora hé.zához 11
aztAn mindenki nek ha,ogooabban, gyorsabban mondta el a nagy ujságot, mlntha a
uagybarangra blzta volna. Igai, hogy a Tuso. báclll mindig Is ,fontos személyiség volt,
ez már együtt járt a hivatalával. Az Is emelte a tekintélyét, hogy a p.a.pnál lakott, ott
foglalatoskodott a pap hlza köriil és az örtg
Bo'ris nénit, aki a 1m 1•n::ik fózött, takarltott,
ugy ekzeciröztatta, akárcsak a gyetekekl!t,
am ikor felkunyoré.lt:!.k ma.gukat a templomba. a harnngot huznl.
(Folytatása következik.)
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Lflpu11 k mull hell u óm liµ&n megirluk, hoay HimÍenill o ma1ty a;jai mult hó 22-é.11 tiltakozó
gyillést tartottak Berko D. Géza, az Amerik~V• Magyar N é p= va föt1zerkesztöjl és a mögötte illó
pap11Rg KArulyi Mihály deportAlbál kér6 bead vtmy11 ellen.
A uagygy Ulét! nz nlnntl határozatot ho.11ta b atl clkUhlte II bb:ottság minden egyletnek, egy.
Ju\.:r. na k.

Onti Hu„1•tt1n Mln•n Journ•1 1n th1 Unt11• lkat•a.
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n~ nln11011, hogy i11m1 klvlin11to1 és 1·e111edclmea lde,;en,

_.:J:

; ~~•~1

me1

a: nmt!rikai nmo11.an1ág köll ii/it. a l eqtWkf'lübb ~~:ai
.h.órd u 1ilk meg t:,r7luízuk 1q_elöjél, hogr al"rln•e 1u; e mlltell kénCnyt é.~ h11 Igen, ki adol~
l•.
On
doh11i lt111liilet, a l'tt6fl Tdr,:mMig, be.vá!an toU~ k'.illagJonak: . uckl felhalnlmnAst arra, l1og y n1 Oniik ll!i aa 11merik sl M11g7arság 11eréht11 heuéljen. Ha valaltJ J~~tto Balurn tor corir:•.·..... .35c
K e111.Jny(Cyöro11 nei:él, munká11saoat l11mer1 nunden atmi r,k~t 11ulltl:uíl11I nkar, pollUr.JilJ011 mu gn, do 11.11t Ultsi\k 111eg eg yncr i< ntlndeukurn1, h ogy egJ·e!I N1er • J.,..l,o p.,,. Horb Tu .......... 11 .00 1
m aÍ,vnr. lrá4ai ipa:: gyüityörü,égct s.z.ercz11e~ A111t rl~,1 magyaraa- hen Uík és II p111sftg 11klir Jobb, Yllgf bw.luldall pollllka 11.11olglih1hílm li ll llsák II magyar~igol.
Kapllaló dn:,111orotlwl H P'OC"•T
gtinal.~ Lf'gnngy obb fn,dnlmi mu11ko1a n l' o•
melyet r6t-: o tmíl fog1·a k é rjüt, n ivcs kedjene k a m elltti,,ll llnl(lro.1111II Java.Ml11h1t mag-11ké vi fe1111I, 1t<1rotb•11.
dlrett a ayiroolttl

:tndrm,,

:';'!"~,":r';:;::t.irt, a:
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t,~:i:~:~~~~~111~11~~il~i~;:::•i1~i~:~;~\: : ~11::; 11~~.:!~::1
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ólmzrilwn /s 6riá11i / cllümist f.eU, tt é~ 11ng11 ~:~;r::!rl~~. ';::.:k:~!,\olJ~:~~~

meg~:.~::~a~;;;~~,;l~: :11:~: ,~:t~~=~t7/'!~:;;ni:~:::~"~.~ MIh,~;
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;;,:;t~1!~:r:r~~~;:~ ; 1~ kjl~~~:~1:~.v~I:
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.:~
/. ölllinl., náfajohb«n, 11::ebbr n se11ki nem iracámlor mn'!y a.~ok:_ 61· kor.ni, hO!f'f 111. u111nlk11I lllll L!')'n r ,ili.;ot cg)· llytn, ni1 11mr rlknl Jrn g yo111li 11 yukkAI C" Jo1 ~10Jui~ok11
Amikor Ktming Gyür yyüt li,:i ntét1
:i rböl l.-iiuun t1ül.-, lrn l 1•lleu liu:ü 1101Uikul k11lnndlm heleugra ~u,íli,
nd
hi, >1:/ik, flogg a: «mu/1,ai mngynr irodal mat méu • 0 k l'a• A •
.\ hhnn fi fi' 111 1;ny he n, Jiog y tln ük 1~ .ktlusége;;en fog unk mell é nk lillni, hon · ut, 111 llte ul t11 • •
rás 11::er /1111ii1•tl1'l'l f ogja mrga/ rindékozni.
gy" r~ri:r Jóhlrn o n \ l l'rl mcri:n)·Jct!Ít 1l~i< ~i1nta,ilt i<11k, rn g yunk

Munkahlrek

01rnó1n· ~.\NUOttNf:. ~- k,
n II. i\~ (l. Kalh, Xöt Eg yl etf1u•k
elniike.
Jlnrrl!>V:rg-, 111. @g )· bajt.ár• dgja. Szerencsétlenség soks:r;or G\'.\lt)U 'l'll JS1'\',lN, 11. k,

ként cgy-kóÍ napot {lol goz nak. ,,cs:r;nek fel, de l)e.jtá111unk n u n l'ZOK .\ I'. G\'ÜRGY, s. k.
me rt so kun a Urldgevorll S1i.in!t!lég

~~;\:\: ~~Ók~:~~::t 1: 1~~~ va nnak.

:e~,._1

dolgozna k é!I

masl;;;~ :

utjli.n a bl1PJ'\8zokat. J1ogy az
ottani telepen gyengén megy a
munka, c.ak 11ir na1>0t dolgoznak hete11ként. A bá ny u. egy e•

:ee:~: ::~

,

Pé~~e:~=~~:~:e:ud!:1a.

1: : ~e ~:r;~~e~~n::::eoeaét1en ~
ség ritká n történ ik él! & m uuká•
sokkal elég Jól bánna k. Mul},k ibOkat most nem , ·esinek fel é!I
;gy I\C11l afánl Ja lmjtárs u)l k a,
helyet.,

►le::::~:;':;fó~,~r!!~~l~:~~~:

.

.

m

1~ ~,;~EM:gs TCAD.EET.

PITTSBUJlGH, PA.

BANKUNK

l>Ó.SA t.: ln:, , .Jr.
11 11.-f. Hltkü zs{,1,
ii.elnUke.
Jl ,\l'!!it.:R
k.
R ;llilll.cd,·elll Egre ~ül ol
l'l lu iike.
~ ,\~:;~~ IS'J' \',\S, ~. k.
M1111kú~ {Jeltg~égély:r.il S1iir.
hlmlerrlllel fl6kjlin11lr.

!:~>~~iel_'. .t'ODOII S;\XJJOII,s. k.

Je pe n nem a. legjobban m ei.; r a.
munka , he tenként 2-3 napot
dolgoz nak. A Mn)· a szlopos, a
nén 6 s u kk ma gos. Vlz, gb
nin c°" ' ·be nn e, leJ!\rókö 3--4 lnc.ses van a s:1:én köze pében. Ka r:
1
~tr::~::.'g~::Yk : :::
ká réért roomból 96 cen tet, h e•
tln gból 105 centel. A szenet um•
s lna ,·ágja. Siore ncsétlenség
i lt kán történi k és a m unkások-
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THE LIBERTY TAILORS

HATÁROZATI JAVASLAT.

RESOLUTION.
Th e rol!o?,lng resolutl on wa a unanim o u11lr
adopted a't th e m eeting or th e ........... .

Jo.t W, Plke Street,

l!l25.
. . ... hó ...
meg tartott gyű l ésé n a líirol yi Mihál y depoi-tá!ha lrint a KU!üi.rmloinl.érluinho:1
Leny t1Jlott ké rvény Uuében a következő

~\~~

· ·: : ::: :··'~,; ·tb~·::~::•. .
o t .. ..... .
1925. ln regurd 10 the petitio n prese n~d lo
lhe Secretary o r State fo r tlto deportaUon
of Count l\llchael Karolyl.
J~J RST. t hat th ls 11etltlon Is who\l y un•

An.,.k.e, lltl öG ~~ J,...Nv! &~ gy ,·lllódl Dlnn• l¼abon.:ea11.
nu aki ui,·• nc~n ÖIIU"~~rt '"""" rf;J' Dla11a 8óab<>r11u 1 11uU1u.toL

,.,.,, knu.!

11 ~1r ember,,lr. akit é,·ek ~ta n Y.1~ 1~ t;na Sóoborneu t n UKoronAvlll"•
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mlllt <'l.-'i,..ndll IL1.Il n• rl hufflilllllr.
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lllet.61eg lgaulr o u. mert u tl a~ n~J .
ami bl1tot1 a.z b!&tOiJ. l::mel
Jeti m4',: mlut lH:1<>hl> nu,AdroWIHirl bed únl6IM11! hu11\Ali,Ji. hlllfli
!fJ dalm1t ~ .

~

J.ilf u l \1 11<>&)" a Jrhnfrillp .,,~ 1,e ~ h~ .N..Pi<ld1 Dla na Sóabor11J.fl11&0I
dOru,,11 ,iiad t. ulA.na c.od~hll<>san köun rlltlé11. tn n eo. mm1kaképe1 bl ró
embNn~t ~ni mt:dt.
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- PÁRTATLANUL
DIANA
SOSBORSZESZ
t i1.bbaJ1, amely lll!hol mianlt. cu kl1 a CLEVE LAND I

• 1eg!n1 h ~Hdafl' <' ~H nl.llt !el..OhaJt: caakl1 a n!ódl

el.t(• ~lt>li~
KORONA PATI Ká BAN kaphat<'> ob m<'Jtnrnd..tb"l,,: 2912 EAST tt. ST.
CLEV EL ~N:~i:uivEG
...._75
S NAG V ÜVl!.G ....
'2~

1: ::g; 8~:g. .... ...... ...... ........ ::~

A UALL1TÁST frtll FIZl!:TJÜK.
Ha 12 ll~egcl ran dcl. ol kOldUnk a kllul •'llll Hu ovtt1 Onncpt kre ce, nagy
Wea Lbol~a, Orgo„a, G1ll n111vlr~11 vogy A6u• lll•tu.e,1. Parflumot,
melrn• k botu,,. eg]'maQ,ban e dell• •·
Pf•zt a rcnr:lftlfucl kMldJ• a:zonnol. mia • kuilcl tart.

- -

. . . . . . 111 1 11111111

KÉZI MUNKÁK

Hulliml ONlb h

~O~~O.J t' l!tb A .-e nH
H11nllo gt-0n, 1\' . Ya.

1

4. Az an1e rlkni magyan;ág Jóblrne1·e ellen t merény let nek ml111'Ssit l a ké rvé nybe
fog lallakllf.
5. A kérvény a lá lról t udatosan ,·alótla n l
á ll ltotla k, mi kor 300,000 tón yl mag yaraó.i;
ne vében ljlH ■ iltek.
6. :\leg vouja blzallllli.t m indazoktól, a.kik
e zt a ké n ·ényt kezdemén ye zték , aló.lrlák és
O~s21Qférhetetlrnséguek mli1ösl1 i a:r.t a tényt,
hogy e1;yes -egyének papi méltóságuk mögé
hujva, politi kai propagandli. t rej te nek ki.
7. Eljár nbban az lninyban, hogy a j ele n
Il nlározati J avaslat az Illetéke& hnt ósAgok
ke:r.e lh ez jusson ós min él nagyobb publlel•
tá11t n}-.rJ • n.

s1,ua h1re. -

. . . . . . . ~;~~~::
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Nl!:W VOflt< IIITY

AMERICAN. TAILORING
COMPANY
RUHÁT ott cal ... llHNn. alNI J1
,,ut•dn•lrhbac:1Ul1!11 kl...1-

~:ó~:o~,';;.;W~OL~~
l!:lot;.n,.,flnomNlhitnl"'hfflk.
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,,ppatl ,,

JOHN ALTMAN
ffl ll)"&T u aM

11 MARKET STRjET.
P1 n,..ylun laO.potrn1 ll1tL
8ROWN8VILLE. PA.
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PCOR-FORK, KY.
Ön ook mindent pl"6bJ1t, haoy
~!1aany•rle cgUIMgfL t(u,, ltu11 il ta larn rna1•t. a:z , .,
11~1ym6dom • l111Jobbl Kue tf11rnJll1llol1tou.,.,J,1111h u fleu!

R
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L,OGAN, W. VA. " , •:. '

~;•~~!~:

~ ~ e k ._TtltPhM •ol1ilrll.
'/ 'J!JN!offl.Obll„ van aOl<Nea, k,n_n fii b t n ~ ~
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JIL"N'l'l~ fl T O"I, W . V,\,
Eg1Jó hnnk -r10-J(1r1í ros ha n.
Jlely en e!l111i l11nl[ péo•étl

WELCH Vl

frtllnd111 lo9mwnkit, hldmunkit, tllmb okot, koran l rnunkikat. a log.
lfled•m•bb rend-• uar+nt ltJdalOlfl "a!kOI viQuk.
A 1f1a91enk nn•I-• k1aoltllJOUn NIUIIIIM,.
nalam btk .,.,_., ••• ita.
-

l rje 11 Ön la 1■,rildJnyfrtu •IJ11,fallflre :

fJJ•H 1ut61',rat1k Logan Co1111ty bJ.mt'1'/~6nyalf"-.

;

HUNTINGTOII BANKING & TRUST CO.

1125.. ..,,. 11618 ktrthutl i •J1u-:1ttU,,k lalflft " " •
jel1nt,rn1lyma9Jllanfot1l•IJalfllnr:lft11Mmll Oyll_...,
OlozUk•t. DlNbokrokat. R6u4klt. O,wtadtl k... y.
hakortl h vl ritma1nkat, ....,. ,..,,n1akot.

LOGAN COUNTY BUS CO.

Oay ,1 Nlg~t Bank ■ uUdln .. ,
, \\'11, LIAJISON, W, VA.., ,.1,

Magy11r llriny1í ~gok:
Ne e1la~1au o11 ruhl.c., atl11dett·
lile ru:óbet1irnl. Jill'3e M ho1
dm, lkl h et ól• bec•lllette1 Hol•
gtlJalrl.
El oll „ngu rnunk, .
OLCa(I
ÁRAK.

r:;-

KÁLLAY TESTVÉREK

Ál ilrb .

~~~~~

~,!tt1~\~~:!:~;tr~~J~~:.::-::1:·.;::i:::...,
1N ,,t,ST, ~h 'STftU.T,

2. T il takozlk nz ell e n, hogy 11 rent ne,·c•
1.ett egylet ame r ika i magyarság n n e,•ében
olyanok benél}ének. ki k egy Idegen kormányhatalom e,q ,onensel, m ert az al á lró k
kö:r.ötL uem JIOlgárok h• szerepelo e k.
3. .\l egbélyeg:r.J és ,·Jss:r.autultja azt az;
aknam unkát, 1nel3-ef a m11g y-a r 11apság egy
része által Mr. K-e llogg Aua1nUtkárbo:r. benyujlo tt d• porti:l h i ké n ·éoy ké p,·ll!Cl.

............... ,,11i1111111

. ~·-.~..-.~~~~·::: ~~·::$:·~~~r : ~~Il\~'~
.

~~~~~~~ft~~

Jok e~1e nc1t ell e nkezik, mert ez a :i; ország a
poll t!hl m e r: ekülteknek m in dig me nedék•
jogot blitosltotL

SECOND, t h at l ll'l ce- , óme or t he ~l louers are stlll thes ubjectsor arorelg~ govcrnm,mt, t helr rlg hl to pcütlon t h e Go ve rnmon t
or the l' nlted States ln- t he naml'l o r
..\mt rJran Citizens I• lm11rope rand cn11 11ol
be ncknowlcdge.d.
T H IHI). tlrnt tbc :inderl y!ng inotl ve or
thl s J)e tllio11 Is th e ve r:,· lowest rorm of
pollllca! rev e uge commonly used in Europ e.
J.' Oli R TH. Urnt thi s 111iti tl ou la n eham oles,
nn e mpt :igalnst th~ dl gnity an d good name
or the naturallzed ellliem; or HunsarJ.au
pa r e ntagc.
J," JJ,'TJI, that the pelltlona-11, k nowln i;ly '
and wllllully vio laled the truth. wlth an
lntentlon to.deeelve, when th ey s lgned th e
petl tlou in t he 11.am e o r 300,000 Hungar\an
Ame r lc:ms.
S IXTH, t ha t t he o rlg ina tors and 11lg nera
or thl s potltlon have openTy manU1mled
th elr unwortl1l11 ese o r publlc trus t and t hos e
ml nlaters an{% prle9ta wb o ln tbls m anner
ftttem pted to u~e the prh1 1eges or lheir
pol!tlcal sch!emes, deeerve con__d e mnatlo n to
t ho ruliest extenL
S EVENTH, t hat to counteraet a.n d to
expose the real lnte ntlon of thl s pe tition,
t hle resolutlon JJhall be eonveyed to the
prope r autbo rlti e9 a nd to uie publle pren.

Bóribe ismereteit!
..... ...·::::!,; ·;:.:::::;:~
_..... ....•·:t\)"~--~
.,.........
.,. ..........
..
.. !~-

a ar 6„fi1 Nlfk

rn !ndonl•Ja vmanyk1Z11 l f1.lfl ■-

::::,•11~ !1tlk111 ttrt~d.

: ;~l~~~ne: .li:wen to nll pollt!cal refu gecs at

A tudás hatalom!

BATES
SANATORIUM

CLARXSBUJlG, W. VA,

~~óks:~:o~::i~ :i:~~:k:t ~!i!i°b,~:::o:tnr: ~: : ::~::: lnt r~dt~l~nb el:~bi:~ntr::}~~~stha~

~:1:.!:a;li::~:z~a~on~:~ ~:;~: ~\:r.:~~~~~lé~za7i ~n~ :~::ó~e:
ér t 130 ce nte t. A sze net masina njónlJu. Je leuleg a helyet.

lrötot

11

li lmlrr1~::~~:!~kJ1í11ak

KORUT AZASI JEGYEI(
LESZÁLLITOTT ÁRON

11

\'ILll.O S, ~.

: :n~tta~t !: ~lt~:: : ~ ~:~:: :: ~~~:: ~;, ,~á:::=~s~:::~b:::; n lllmle nl1~~1:~~~~letlka Club
A bánya gecse9. a szln 4 ½-7 a já nl ja a helyet,

n111

nur rudeJhŰVI,TO GYÁR
11

;1;:::~utl11t11l,

1 ::::1 ~~I ~:"::1:::~ l ~jt1~!!~
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KALLAY BROS, CO.
PAINESVILLE, OHIO.

MAGYAR DÁNY ÁSZL&P
lHSiprlllt :!:.

Tibb

:inlnt 6,000,000
gyUD1ek van ebben u

orni&ban, akik nazul
& nem mecfelel&n van•
nak üplálva - l'Yt.r•eke.k gudag hhakban NI
aegfny húakban. A
•alllll:k nem isme.rlk fel
nt a veuélyt, aml1 kW
DVD leu.

Ba cyermeke TON:Zul van
tápWva, adjon neki min•
den nap kU evlibnünyl
Eagle tejel¾ ~vb::r.el fdolclva. Id&ebb
gyermekek nfha jobb
szeretik Ginger ale-va1
keverve gyilmölCBlfvel,
kenyhre kmve, ngy
ételekbe fhve.

ru:t akarja tudnf,
hogy gyenneke J'OS!UUI
van-e táplAlva. mennyit
kellene nyomnll, milyen
magasnak kell lennie, mllytn táplálékot bit neki
adni és más értékM fel•
Tiligoflltásolcat intyen,
kU\djebcazalnnllszeldnytnevfveJ&clmévd
e,yüll.

AZ

ORVOS
MOND(A

IGYON
fORRO
NOVENY TEAT.

ltt5,,rlli•!

Akar Ön örömet szeremi
óhazai rokonainák?
Fbeuta tllJ r&dill.re • Jfagyar Bb7Aul•p~
A1 Óh•111l•k n&ftJOa ntrtllk ol'l'Hn l lapanht i!< kiilön ü1t n • J6 r.-inyebL
Ila <.ln mo5t eUHlnt 6h ■•i■ I rokonai r éufrP, ml ellliihljiik elejf-161 aa: ■ l óhnl mt,4fj,

ELŐFIZETÉSI ÁRA AZ ÓHAZÁBA EGY ÉVRE $3.L■ punhl küldh eti ••l!'r•rorul.g, hgo11114,J■, Rom4 ■ 1a h B ■ rrulad ttri ltt!rr.
(C'~eh-~lo.6klih61 ti nn tllha minden aruerlbl n1 ag7a r uJtóteran.)

SZEMBAJOS ES

SZEMŰVEGREKOLTOK

FIGYELMEBE.

M•111u HOl>tll!rul:t Kel\.11 • 11,p11111l a&eQIIIYecre llc.tU:111 N •""1
e1:ff1 fletfn lt hjlódnl fl klll\e1>1 re!. aok. CHrfll Utu,er. 11.1.romuor
h ont• H n.111 ZO • !5 do11,n d:in.bJUn 6a mikor e lb-U1ni1 10
15 pir
1111 mllve,:et. uli.&uolrat,n,11, lröll H •lrkor mir S 611 8 IIYtll: Urbh aaem CHP
kell, ml"° >'INH11r11rl • ~1em11 litók,pt1oúgft. am it • 1„mhell[ l<l1oed1U
belftle, mikor mtc • uemal< nem tnl roHuk.. elhulniln■ el)' ,..,. Ut.
\'&11:J mind • hfrom \lrbln , .. m c..,ppet U 1u,<11he11: afllliU flheU111. Bohn llrQlnQk 1nualr, hc,u .uo"'kcill IHmllrcrgel Jirn•k b APOrlOI vele.
Hor,f\16ruk, Mm koU ep 10 dt 15 , ... amikor • 1111mhc1 v,..,11 •ob10T
má r ~O h 40 ,Hit „1e1etnl rng lr.ellent a 1tnmh■ 1 .-411u. • nemnek aem
ncmOYell[ ke ll, h..,,em azemon-Oll-61, 1mel1" a aemc„llat ,...ser61tU. a
lf,, bt helr„ hozza, ml11! 11 C•uda Urbin uea, c..:,ppek, ,uuel1tl,I aem cu,k
IIO H io lwuek I• eldobJU a 1unnO,·e11at. hanem tinta nkok lt
ad.m,
,.. bpjü; Yltlll a lilóUpeu,!gfket ,!1 m~ 30 fa 40 h • M.11111tot 11 \ellsl!tt, rö•ld J!tht megjuiL F::11 a hlru Urbla Sz11m CM,J)penllk I lelta1:IIOJa u11:1 ,:011dol1111. hogY tudha\om I H4mf■jht 611 •~mbaJt. tr■ebomit.
mikor 5 hll <'zredorvoaok IYÓBJ llo\lak ff a lell:llall[Jobb orv<>fllk H n:m~"~•itt klilttltlem • ae,nem,. ,!a mf1tl• H lit bl 111óc,ltu ""' mf1 IU
blg 111L1t L\ttan,. omti: a Cldla Urbin lbem C.tJ)J)llt lel nem taWi.m •
mQllt 11 n m!r ••rek ,!1 111rek lir.-cndanek JO Pemliknek fi u„11 mesn■ •
b■dult11.lr u orrukon taOorO kolonotól, 11 uemo„ertill, amit
1161·
ater. hirom„or c.en:!I d„e11te. men • Heme ro"Hbb H mlndl.g: naplt.óbb
llll'mO•es llell b killll fd 1)6111,L Minden lllC!llb.J,,. lr.-.!Je me~ U ellli
uómut. ba n1gyobb M n:!gibb a ucmb•J•. allkor l\l,unill011 el Qlfll: •• etlli
utAn <'Sf mi1odllr. IÚfflUL tuln~y 11cmbajoBOk •• el~<l fJ mhodik lltin
folyt.a~úk • hlrn,11 a1ol.muL •ml,:• Hfln>Ok ttLJewo mu nem jnul •UrmU1en r égi hi17o,; 1, ...,,. ~.. ldlitull. hlbt.a l:IIUL l„CbllO"liJa. t.artu be
c•en ll\Ult:lat61•le•lliln11)·ebbhau11il•ta Tllh, lrjt-hin:,m col!J)IH!l• 11tn,be cM'IJ)pentcn! 6a estn. mikor le ahr !ekUdnl 6a o.ktor megtud/ik, ha lldl„
~emb•J.olrll ue11Yednl 6a •iemh·erre .l<Oltenl , l11117e11 mt11den b:Ul>an ep
e loil •"'mu. Hannll,l!At 11,u. bo1J1 • "emllk mindig en,1 6• U..t.a lep1111.
RemlelJO me~ 111111~111, ne b&Lu■m. HembaJ■II. E51 llreg u■ n .oe. n■v·obb '" rfslbb ucmhltJosok ,.,ndelJ'k meg mtn,I • b,rom •"'mut eu•
1 .erre.killdJ6n be•nnrldollirt dollirbao. n1r1111111111 orderon,•111.111
IITenel rend~l U 111111.,.J k81djak b■Hnil•II utull.Ul&I h c:Mptl\tt6 ..,I.
UrbJn Eye Dn:, 110 Co„ 2SH E. U 8t., Cleveland, Ohio. AJinlJik km■..,_
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Öhazai mesék....
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Ernl 11ót fogadott. Ádlm leho:r.ott a padlúról egy nagy akatulyát, abba. rakta 111.indt1yá}uk lngeclkélt, 1:r.oknyácskált. Belétért.
Kim volt nekik olyan
A többi 11 oda•
tette klncult. Rong)•b1but, üveggolyót. ké,ectkéket II mh ertélét. Inkább klváncaiak
voltAk, mint 11omoruak. Nem érték ,m:ég fel
é211el, mtlyen nagy váltoib ellltt állanak.
Teter.ett nekik„ hogy vuutra ülnek és ki
fognaik n ~:r.n l a,: ablakno.
Reggel, mikor Engel dr. értük jött, uépen
engedelmesen követték. Nem Yolt ..-elük
Bfflll.lDt baj. Buldog tapHztalM.lanaigukban
■1Jnd"en félelem nélklll b11.gyt.ák el a haJlé•
kot, melyb6J a balaora elragadta a 11ül6ket
. . aahoviaoha II fognak v\u:r.atérnl.
l!:ngel _d oktornak -tanulótAnia volt 11. p~1I
gyermekmenhely lgazgató.fóorvoaa s ar.ért
Tltte el ,5 maga a Bende gyerekeket. hogy
különös flgyelmébe1 ajánlja 6ket, ámbár
tudta, hogy a föon·os legnagyobb Jóakarata
i;e Jelenthet aoi:at. A menhelyi gyermekek
11oru. mindig attól függ, hogy ml\yeÍi nev1l6ulll6kbö1 kerülnek. At embereit lelkébe
,edlg a fóurvos 111 14that bele. A Véletlen
fogj& e:i.:ut4u 11or11u'kat lrányltanl.
Akkor, mld6n te11tvérkél vonatra ültek,
Zauua még édesdeden aludL
Dérné llé&ön 1zeretett felkelni, reggelijét
1,; az ágyban Itta meg. Felébredve, Z11u.11a'
meglnL pttyerg6re álló 11ú.JJal ,kere■ te otthoni hálótAn4t. Ádámot. Dérné bamar &a •
Ját ágyába vitte, egy llis d,nkoaból pólyá1t>abtt catntlt neki é11 karJira tette. hogy
daJktlja.
•·- Jgy .. . c11lcalppa baba ... aztJ.n mlndJtrt megyünk a fűrdöaiob1ba I megint pac1kolnl fog111 ...
Az olyan kicsikét, mint Zeu1sa, uállféle•
képen bolondd4 lehet még tenni. Dérné
ügyeaen toglalkoiott vele 11 6 Hamar feledte
bánatAt. R11gaelliés közben mtr cvlkl-pusz!t
ía adott ne.ki.
- Mondjad édea ..• mama!
A kiCIII nef1Jejt11kék szemelt nomoruan
uegezterá:
-Ma.ma nloc11 . . ceunya emberek letették a földbe ..
Uéroéösa:r.1-vl11ua8116kolta.
- Most éa vagyok mam4d. Mondjad ara•

&<•

nyom: Magda mama.
- Magda mama.
- Magda mamát n eretepi.
- Magda mamát neJetem.
- !gy. Eiért most cukrot kapu. A1 én
lr:11 lányom vagy, varrok neked uép ruhát,
bl1ony. Elmegyünk sétálni. Minden néninek
a:rt mondod: "Kult caókolom.."
- Keilt cldkojom..
Z1uiu. tanulékony volt I mire a mérnök
hazatért ebédre, mir pukkerllvel fogadta,
amin Jólzüen nevetett é11 ösazecaókolgatta.
Zsuzsára u10Bt olyan aranyos n.apalt bo1iszu 110ra köyetkezett, amlnllkben soha~nem
leU volna része, ha nülel életben maradnak. Dérné 11ép rub,kat varrt neki, clcom,tta, mint valaml bábut, nagy11zerüen
gondor.ta és táplálta. :!\llnden héten megmérték, mennyit hltott? S nem lehetett
Zsuisi!.rn Íianau, majdnem gurult a kövér•
aégtl'.IJ.
·- At l stenért ... t\tltAplálnl 11e kell..
megárthat, - mondta olykor Engel doktor.
De vastag alaóajka nlntl! még leJebb C!lu•
szotl a meghatottsigtól, hogy Zsutsa oly
H• pártfogóra talált.
- Remek asuony a kedves leé.nya ..
mondta egyuer Kapuvárlnénak. - Remek.
Brt hot~, mint kell j&t tenni!
- Bl:i.:onyos, bogy 6 most jót tes:i.:?- kérdeite Dérné anyja.
A doktor ránézett a hervadón 11 nép asz.
szonyra. akinek nemea arcéle régi magyar
nagyaaazonyok arcképelre emlékeztette s
!elvonta azemöldökelt, mint a ki nem értl a
kérdést.
-- Bh:onyoa vagyok benne!
- i;.'n nem. Z1mzsa moat megszokja a dédelgetéat, de ml lesz vele kés6bb, h8. Magda ·
ráuii.?
a.
- R,un? Azt hl.sie.m egy él61ény, akit sze
retünk, nem ruha, vagy kalap, amire ré. le•bet unni.
- Rosszul blu.l '. .. a ni ajkai körül egy
kis keserüség vonaglott, mikor mosolyogva
hozzátette:
- i\Iln.k et auzonyokat gyakran felvllé.gos!tanak férjeink arról, hogy az egykor torrón szeretett "él6Jényekre" Is rá lehet unni.
- De kedves leányának nemes n61 szlve...
- Egyetlen leányomat Jobban Ismerem,
mint Maga, doktorké.m. Nem tartozom a vak
anyák köd. tifagda mióta él, még mindenre

Ha a bány,uaak,aJa -.an, 11. HAULÓTÁMA.D,\S ,\. ZOllDORI
bán,tulapbo1,
a báayánT,\l'i'JTÓ ELLEN.
bank.hoz tordai. 111.!ért o.em ror•
del uek:re a 11.elyek:re oly„kur
Gábor Pii, Nógrád megye,
h, mikor nlnu baja, esat a1 wn1borl tanltó a bu!J.Sai paatára.
eliflletfft ltelleae li11kii}j111J1, ment, hogy a postahivatalni.l
,agr, a bankbetétjét slbelyer.o.11 ha1·l llletm~uyél felvegye. Do!;;ááaa;;==--'==-'\l ga l'égeztévet a korumába evett
Ha.n.a,lk érl'•lr„1
és h·ott l'llamlt s ugylé.tszlk,
KIS IIAGTAI.OISZAG hogy az ugyanott tanyázó caa\'argó társaság fh:etés közben
1.-iJabli _ . a •erJMHL
megflgyelte, hogy a tanltónál
a.ru-u, ICOl,PII LaO.
nagyobb ösueg pén1 ..-an. ÉtH\gyá.t. k!eléglti'e a tanltó nyu-
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1-i:ap,11·árl min :kn alkalommal nenveclél)l'S bünbl\nattal tért via11a' bnzzá.
- Cuk arra kén:m, - mondta ..-égre,
hogy ne ltérJen ~lem töbW bocainatot. Ig6-retelt ugyeem tud la megtart.a.ni. , .
és ugy bint ..-eJe, mint egy nagy gyerekiel, akinek caelellf:detelt nem 6rdemes komolyan ~nnl. Nem becaülte több6, de lemonsolta mellette életét, mert valamennyi
f6rfJ ialiban7aUott becslllés6ben I a boldogdgbao uem hitt többé. Egyetlen ld.nyi"nak szentelte minden énéllét, aki atonba.n
aokkal Inkább apJira buonlltott, m.Lllt rei
11 mklön toUedene benne la u illb&tatlan•
úcoj, U ujabb lelklrá1kódtiatá1t. jelent.etL
AzutJ.n ... caendelen~ finoman, "5Jenyugo1lott abba, hogy a dolgok folylsán váltoitat111 nem tud I klué gunyoaan, klale köaöm't61en n.ér.te, ami környe.aetében tört6nt. Egy
igy megjegydat megkockáztatott bba.l~
aa.l ell'ltt, - mint mondta, lelklismen!\e 1lle&
nyugtat.bára - de különben mindenkire
rlbagyott mindent. Most 111 némi gunnyal
néste lein,-4t anyai uerepében. S férjét 11,
aki az.Int.e 'beleélt'e már magit abba, .bogy ö
nagyapa s ehhez mérten bedzte Zauuát,
aki napról-napra szebb s okosabb lett. Sokat foglalkoztak vele - adrL Minden. url
gyerek atért lát.esik okoaabbnak a s:r.egény
mberelr.énél, mert gokat foglalkosnak nle.
Zsuu. eleinte mindig caa.k nagy rábesié16sre engedett libára clp6clikét •husnl, Jobban ueretett volna mer.itláb lopognl a puha
il6nyegelten. Nem llelt >bele félév e egén
kl11 dlvatbölgy lett belőle, aki alapo&an. végignézte m.agiLa nagy állótükörben, midőn.
Dérné felöitö:i.:tette. hogy sé tálni vlg)'e, Roppant ügyelt roOHt fehér ruhájára s egysBl!r
kese"e11 •lri■ra fakadt, mikor Engel dr.
aki ölébe ültette, nlva.rbamut ejtett rá, Alig
lehetett ,megnyugtatni.
06rn.é rendesen talpig fehérbe öltöitette,
mikor aétálnl vitte s llyon'kor Zlutsa ugy
lépkedett, mint egy kla kényes cica. A nép
aaar:onyt a uép gyermekkel mindenki megnézte. Zeu1oa ugy éltealtett.e ne-..el6anyját,
mint valami éksrer.
Mindennap létilta.lt, télen la. A hólepel
telJe11n megváltoztatta a völgyet, minden
épület, domb éa fa más alakot öltött, eaall.
a caillék aubantak a völgy (elett télen ugy.
mint nyé.ron, éjjel ugy, mint nappal, hirdetve, hogy a terméstet pihenése Idején 11e asU-

l:SlliSZEX'l'T,\JI.ÁS01\".

11,\ L,l.J,OS ITÉLET
nEllllECEl'iBEN.

UOSSZUBÓL Lt:SZUll'rA A
JlAHAOOsA•r.

OIAh J ános u lkszenttamé.si
18 -;,•es fiu öz,•egy édes anyjé.1"11 nagybi\tyjá11ál volt beaiélgetal. Allg egy félóra mulva oda
ment Szücs György cslkuenttambl lakós, jelenleg csluól erdö6r József oevil 24 éVJl B fla és
lnzultlilta, hogy miért n<em
uiegy Ji!.n Ol! Is táncba. 'oii!.h Janos mit sem sejtve klklsérte a
kötekedő S:i.:ücs Györgyöt a tor-

Almágy! Mihály alsóregmesl
legény meggyilkolta nagyanyJAt, özv. AlmágyJ Jé.nosnét éa
11óvérét, hogy az örökléghes
jusson. ,\ debreceni kir. tábla,
mint felebb1·itell bl róság tár•
gyalta a gyilkos legény bün•
ilgyét é,; kötéláltnll halálra ltélie.
·
( Xem zetl Ujs.ág.)
-

Jerlnklty Milos boaa:r.uból két
sier megazurta Udickl Rada va11;
utasL Jldrinkles M\101 Udickl
bRzn elült meg,·Arta mlg ellentele hua J?n és késsel egys:i.:er
hasba. másodu6r a kezébe
sz ur>L
Let.artóztatásakor azt
,al\otu1, hogy bosszuból akarta
wegölnl Udlcklt. Jerloklty, ro1•ottmultu ember. ak i mé.r évekkel eie16tt emberöléaért 12 évig

~~::~f·m::: ba:~~b~
dozatukat, a tejére zsákot, huztak a a,ldlg verték, mlg euméletét el neni vesuette. A aieren•
csétleu. tallltót e:i.:után klfoutották s at. utuéli irokba dob-lák, ahol azoo~n a Ji!.rókol6k

:.:~;ét~:n ~~::::n!:~!:~~~o~
semm i remény nincs. 014b Já1108 Irán t nagy ::i .réazvét a faluba 11 , m·ert négy kla testvérének
és özve•gy anyji\nak kenyé rke•
res(lje volt.
,
(Csiki Lapok)
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éaf:1/::::c~:it~~~
csendőri nyomozb a tetteseket
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fogva vannak. A belsmerésben
lev6 hararnlálr.n4l megtalé.ltik
a tanltó 1876 koroniját.
(Magyar Közlöny, Losonc)
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ré.unt. Neki mindig csak a,: "uj" uenett örö
met. Sokáig &e tárgyakhoz, ae embeN?kbei
nero rsgas:i.:kodotL Ha uJ nevel6je volt, ra•
jongott érte, bliooyos ld,5 mulva mir rlmll.n•
kodott, hogy küldjem el. UJ l!rnieretségekért
mindig hajlandó volt a régieket ID!'116inl.
Mikor Dér eljegyer.te, én magam tan4clloltam neki, hogy no bal&1111iák goki az eakUv6t, mert attól féltem , a v6legényére 11 ráun.
1
- Terlngette! - 1:r..aladt. ki a doktor ad.Ji!.n. Akkor ml len, ha a férjére Is ráun?
- Mo11t a Zsuna 60rd.ról van nó. Zauiu.
most aok minden Jóli&n rés:r..aül, amit keeervesen fog nélkU\öiol, ba egyner elvonJák t6Je. ~n a:i.:t bl11em, Zsu1114ra nézve Jobb
ll"tt volpa, ba negény embereknél helyei!
el.
- Nafo' s:i.:e&-et méltóttatlk a fejembe lltnl
- E1t nem akartam. C6&k megmagyarb.tam, miért elleneztem, hugy Dérék magukho:i.: vegyék ZsuuáL Különben b.em vagyok
érzéketlen a:i.: elhagyottak sorsa lránL
Engel doktornak so k&zor e&iébe Jutottak
1
K.apuvi!.tlné uaval, mert élesenU s · nagy
-emberismerettel blró a111onynak t.arlott.a,
akinek a véleményére 110kat adott.
Emberismeret: er. a uó annyit Jelent,
hogy valaki sok-sok csalódáson meb.t kereu
tü l s lehullott e16tte valamennyi .fátyol,
mely nélkül oly torzan rut szé.mtalan uépsilghlb4tól éktelen meztelen életünk.. Kapu1•árlék ga:i.:dag maglntók voltak. Kapuvári
Gedeonnak Pest megyében feküdt birtoka,
de leánya férjhezmenetele után bérbe adta
I T .... re költözött. Kapuvárlék háuaaág:a
llterelml bbassá.g ,·olt, amit azonban a térti
!lem ugy ,fogott fel, bOg)· a hüség kölele:i.:ö
reá nézve. Dallés férfistépaég lététe bllven
klnálkoitnk nftn1ára kalandok 1 ,5 véteknek
ait tartotta volna, ha nem 11r.nggatJa le ai
utjában nyiladoió vlrAgokaL Feledge nem
volt féltékeny t~rméaZJetü, bh:ott benne éa saját azépsl!gében. Mldön sls61zbeo felfede:i.:t.e ellltte egy ,·életlen férje hlltlen11égét,
t1.1d::ité.ra ébredt annak, hogy a fér(laknak
az uj aok esetl,en kedvesebb, mint a uép.
Minden áron válni akarL De Kapuvé.rl halJani se akart r a válé.sról s midlln felesége
hsjthato.tlan maradt, magára lőtt. A golyó
nem ütött hali!.los sebet ... azt uonban elérte, hogy fel6!iege nála maradt. Es maradt
akkor Is, mldc'.111 éazrevette, liogy ujra és ujta megcsalatott hltvea.

netel a föld mélyében a bin)"ia1ok klr.delmos munkiJa.
Ádim egéu télen ne111 l4tta z«uuit. a..
Int.e mlndeonaP 11111111.t Df.rékbe., de a CNléd mindig avval fogadt.a:
- Nem engedi a na.gyúgol NPO•J, lt,•lf
Z.usullo jirJ, mert riu.a utioad.
ÁdiJn ugy eonipol)'gott el, mh1t a.kit ld«·
rhta.lt. Eit nem gondolta, hogy te.c...-érWJ',.
t.51,klmlndlgmellettealndt,~nellilt•
d.ll, .• Hluen elég as 111, hogy a ti'.li)bl k11
letnyt olvltt61l, Ht ae lálh...._, all:I Itt i:aa,.
radtT
A flunalt nem volt rO!ISz dolga Pel'leefla6Jr:.
nél, do olyan meleg otthona ae.,.olt, mln.t a
Bende básban. El-6 IIOrban a aok lb:,'k.a blánylotl neki 6ii aokuor gondolt sa.!g4 s:r.lT•
vel u esti eg:r.eclrod.1okra. Asut,n a t.anu
li!.s körül la baj volt. Bende mindig ast
mondta:
- Ha leckéd van,ailegyen a:ael81'1. Mlg
meg nem tanultad, semmire 11e l,gyen gon•
dod. At. esz.ed jól fog, lgyekeu hit, még pap
is lehet belőled.
Pereeea pedig lgy beuélt:
-- Ne dugd u orrodat mindig a llöny,be,
elég ha llZ l11kolé.ban tanulaz, lttbun eeglta
a bá:r. körill. Ugy ae leu bel6led pü11p6k. "
- Már moat kinek van Igaza! - töprenget gyerekeadvel. A tanltó ut. parancsol•
t.a, hogy otthon tanuljam meg a l,eck6l.,.
Perecet bltyám meg tiltja. Hát kire ballgu
u.k!
Ha neve\6nülelre hallgatott. adgyent
1·allott a tanÚóelött, bolott6 ,·olt u l1kola
dlsie, - ha a tanltónak tell 11,get, ottb.ou
korholták, hogy kevés hasznát nallk, ......_
ll)'e8 gondolatok közt butoU Áclám elJ'
fé.val megrakott 111• kézikocsit egy f"'ruúl
na11sütésea llélelött6n, A hó olvadt I ti m ►
z.ltlé.b lublekolta leket.e lében, roely felfreca-Cllent r0Jt011 nadrágj,ra Is, mely e\01 szürke
voltsbé.tulkékkel<foldoJ.Ott.EgyaJlerrecaak:
H ut tuleó olda!An meglfttta Dérnét, akt
Zsuzsit 1·eiett.e ké1enfogva. Az urn6n fekete
posztókab4t volt és kócsagdluH feketebir-sony kalap, Z11u:i.:sA11 fehér prémee kab1lka
éF remek kis fehér fökötö. A .-ultoa bulul
Ádám fek-ete azemel meglepttlen gyön7lir•
ködvetapadtakrAJuk.
- Z11uua . . . Zsuna! - 11141totta ön!ell'dten. - Óyere Ide kh1anyám .
(f,'olytatua könt.kulk.)
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Gt a Me\Jo József, Tóth Ferenc 111lnden uóvé.lté.s nélkül olyan
Baját egy rémes gyl\kossé.g Liüntetve.
es Parsang Józsefből Alló bara- hatalma ~ ké1BzurAst mért a ue- tartj11, izgalomban. A köiell ta{lllrlap. Szabadka.)
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Oyarmatb7 Jen,5 kolozsvirl
uármaza& u 20 évei 111ztalou►
géd Dalánbányán a bin7ailsem
mUhel7ében, ahol alk.almuva
l'Olt, t6bel6tte m..agf.t.
(Brauót'L«pl)k.)

~:::v

~i:o~l=~t~ü~!k::;: f!~~~!:;
lloltteshlt talé.lt, amely borzalmasan meg ,·olt csonkltva.
A földbirtokos Je!eutést tett ii.
rend6raégen, de mire a tett s:i.:ln
helyére mentek, egy kétfogatu
kocsin a hullé.t elttintet.i.ék. Az.

Mt:(aÖl'oTT LAK,t).
Kalm4r Gyula volt uubotlcal
111.kos, aki most Zent.ln nyitott
fuvarozbl vállalatot, Billckl
Jatv,u uental ügyvédnél ,·ett
lakást. Kalmár estie öcc&ével,
Kalmár Antallal nyugovóra té rt
1
::::~n~~o~;:::;:k~vo!r:
7r:~P:: ~e20:P~~:~~
lyes uyomoié.11 Indult meg.
• tartálmazó pénstárcáJa. e ltűnt.

~ 6 1 Ull)ok.) ~ö:::~~:~I :::~::Js~g· a hádak

A:::alé~~;:~sléagkél:\,1:~~ ~\' OU'SZOUOS OYll,KOSSÁG

5

éj11aka Dec.ov Antal réueg
tövei ellé.logatott feleségébe:,;
aizal az eltökélt szé.ndékkal,
hogy eientul majd együtt él vele. Az asiizooy err61 ballan.l
11kart, amlr,e a hila,felek kö1t
verekedél! támadt. óecsov lttu
állapotban düböaen ütlecelnl
l.ezdte feleségét., alllnek Mgtlykláltiaira berohant a ll évea
fia I anyjával egyil"- aco11..-erték u öreget.
(Erd!l7! Hlrlap.)

•em

:/~~~

Jer1u faluban bori.autó eaet
történt. Nyolcnoroa gyllk011dg
J,ire b.gatta fel a ki s falu néi,ét. Bél aaitalost, felelégét,
gyermekeit, nllvérét é1 anyját
kalap,Ot:aal és t6rrel végeeték
ki a gyllkoeok. akik éjjel a bár.•
ban elrejtlh:t.ek. A hat.ÓN,gok
Serrau (llldmüvea éa Orru. uataJoat gyanu1ltllk a gyllkou6c
elkl'.lvetéNvel. Mlndketult el.S.
1et1111 let.artóáatáaba helyeatélt.
(Erdilyl Hlrlap.)

~ I Hlrlap.)

Jf.JWOLTE ,\ ~YOMOR.

A nubotlcal pilyaudvaron
i!gy tolató mosdony elütötte öivegy.Billnt Jánoané 58 évea aaz
uonyt,
aki
i;ténhulladft:ot
gyilJtött a llnpira.k k6r.6tt. A
urosdon7
kerekei darabokra
vágták a azerenceét.Jen aanony
teatét. Hollteet6t a mentlik be11állltották a bajai teaiet6 11.nl•
Jaháú.b&.
(H.lrlap, Ss.abldka.)

MAGYAR BANYÁSZOK FICYELMÉ~E!
A legu,ebb kén ntii ruhák, felö lt6k, luWk, bloU50k,

siokny,k, 1w1ater1k, nl'll llalapáruk, ka lapdlsiek, g)ermeltés csecaem6kelenp6k.
Hlm:i.:ések, csipkék, hari,nyik, aelyem gyapoU. all6ruhik, batlutok. organtln, el6nyomott kézlmunltil N min•
den mb áru, am i hölgy eknek nllk•égea.
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11\mlcr .,._ufnyell tat·
moltfft ,iua ,~111! Ha M.v,t farm'1'l
a'llarcwnl11l.1". .JbolnaU111111allanl

AJ\IIIUA•'I-:

Uar ~,1111~ 111rd11llon a rneve 1•~
11Jobblannl~boa, aUr1e a lcll·

<1JalihHl(J'ilr~11rUtaL„él1teleHII

Jobbnil Jobb alkalmallbl, tl..ebb·n•
Uobb, oklÓ a dnlp,, ftluan!lt. IN!I
f1nnok. M!h61yl ZolUn kl•Jotrd•
Glanlleld, M, V.
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FEUIIV ÁS •

Felh1vom uon errének fi„
ayelmét, akiknek Ellwood City,
Pa.-b1m lotjuk van megdllirol•
llqyar IÚfúukl
, .. és• loljuk ki van fl~h·e,
,,.. Clllb4!- ,.Ut •la· hogy könnyO havi törleast&
5 d • ! M o t l l ~ Jlenn
mellett mo.t alk.alma ,·an ,p1t.e-5!i HCJ' pillllj,t. 1'aQ' ~
nl W.rmi\yen hit.at és munkl,
JÖ.IJÖH Ho7.L\lt. . . al-6llan Is e16nyben ~ut11\I
!!: roaH „1111U.t adok.
.trtlekl6dók lrjanak az: a\ibbi
l.1111111 oLCs6K.
<.Imre bővebb felVIIAgoalftMrt:
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E JOS. F. STEUA, ,ulió
War,_W. VL

STEYB BARKA Y

Box Z41.
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