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gctünk vele, szavaim1.k kUiünOti hogy uzuBsi viljék as, hogy
~zuggesztivitAsa elárnlja, hogy " szqlnokl btholikus f6kintor
nari mindennapi ember a &Zl•!- felesége református legyen,
noki
akin·~'.· .' ig..id - - Jl:n azt feleltem a püapö-

főkántor,

tíszteuégtelen. aki irtat1an ftll 1ÚÍ' a zsidó rabbi la.
mondotta:
embereket bin~I- de u
,
- . 1Uel6tt e1enmten.4ilek,
is, aki e kilt&MOk ellen MID f'IIIBNKILBNC EMBER BA· gondoskodom r61a, boa ~1,,1,ólal ·fel. Lén,y htria f6-, LÁM A VIfYAW KAS- l!mlegesd, bolJ' HéjJu embe-
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talmazój{m, . de a nyw,rulmasnak látBW fökántori Ul\á:m is
hatalmas hullimzá&oitat •,crt.
Megkérem, hogy l)e8Zéljun

oúmu :..":.,
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h:m biu.lmát. Közben felesé-

_ Lévay fób&dn.al>' ela.ftl'
gem áttért a katholíkus hitte, ta a bakákat. Eqem. PODbul
meg is eeküdtUnk egyház.! uer bosszantott'., hogy mlt aüruJr,:
tartás szerint ia. Mindez azon- ott talem, mert tadtam, boa
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· ~ényhöst juttatj a. a.1. ,,m!l'Jr 60mat ' pedig csak ukkor, ha szuronyo8 katorui m.egállitott - Én bementem a másik te- - Lehuztak egy padra és
esr-tbe, Nemc1111.k 11.z. h,1gy rnl•~t Szolnok közönsége, mely egy- &zzal, hogj rt!gtlSo menjek a rembe, aMI Heves Kornél dr. husángokkal a nyakamtól vé100
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em vagyok krakéler. Utálom ratlan és azigo"! határozat s taim és közlöm wlllk. ho1T en* .1;reztem a kinz6 fAjdalmakat. kormánybl~to&-ffiiapán'
uonZBIQLER ILL.-BAN
11
, krakéleruel M;v~I _na<,·o~ 1ewt a a,olnold 'ruormit•~• .,m hova akamak vlmú. L6- ~ - "'7 eonbe, ugrott e1'm, i,an nom. foP,dn~t ,-_m ~ , CQ,OfJIRAflVS .-a&L/>'l:B'I.
8
j6 VJVÓ vagyok, mindig v1- elhatározták, hogy en leszek a \'ay kérlelt: "Ne tégy bolon- w ezt ldálto~.
felóséÍeme1; ,$éffl, an:ükOfYp.i
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villa.ikon vittek a templomból
u' lakisomra.
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- Ez akko_r történt, amilr.o~
a pr6baénekleeem volt. Apim,
!,agyapám, dédapám katboli~us. kánt.orok volta~. ~ mikor
az ap{m meghalt, en 111 az 4

cy~mába

Még most i1J csodálkozás ve- mondottam nekik:
lu telJes
beazakad a
- A11 urak megt'eltdkeitek
gyül a hangjába, mikor' vála- _ Nt'=étek, amikor én fe- gégém.. Igy csak tö~b fopm az ara~illag te~~té1fC~l1
szol:
.
hér tuez ,-oltam 8 kommltn esett ki a sz~rnyU Utesra.
- Klud1k udvanatlanut . ....
- .~Jté~yea most . hé~ év _ri.latt, akkor is felszólaltam az
Megm111tatJa a k6.r teremben gadta,. a ,feleségemet, ne1n • L,
után lll. SeJtek u~~~s ~_':!,os tí.rta.ttan emberek kinúsa el- MedgyeMY . ~Ha fókintor, ~rgyalt wle, ami ~ o f ; ,cl
0
ke-~et, de !ze~öl ~osl nein Jen. Most ne tegyem11laJlgm:- ~ ~ . most lll hiányoznak a fo- izgatta Ald~tt illapol:Jia.n, le-;Ö
akarok beBzelm. tn önként vo- hogy az egyéni harag [s közxe gai, amelyeket akkor kivertek. feleségemet.: --llepzttléteit keléptem. tn. pe.,ten nultan> be a hihmba, több ját,,lk " fü~fát b,v;...,k a S,erenyeo
~•lbn foly- s6bb ki•gyermoliem, ,k; nA·
Zenealtad~m1án, aml k.itUntetést . szereztem, soha tizes számu szobába. Lépjet.ek 1atJa, szavain e~zm; . hogy gyo_n 1d~ _gyerm~k, s6t a {'!•
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kedni, de _annyira megnyertem hessek .a saját szemembe és adták, h~gy olyan
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nep1 ruhába öltözködött 888:W- - A kommün alatt semmi ~zt a tan.ácsot adják ho hall V1nel leöntöttek,' mire „ma- bánta1maz61mról: "orvul tárna
nyok felemeltek_ a vállukra és szerepem ~em .volt,
a vörö- gassak, de nagyon • h a l ~ iamhoz té~m. Ezutlin levit- f;6 gyáva pnöékek", valamint
ugy vittek haiA1g.
. sök tu~zk~~t kezel_tek .. A bom- €8 menjek haza 8 ne töród)em. ~k a. vllágit6 udvarba, ahol még a ~ágyról provokál- ~ogyan lett a azolnold bAzé.8 1deJen egy JÓsz1vU :r.aid6 unal, ami tfü;ténlk és történni 1.1egdöbbenve láttam, amint .a tam lncédy_ Ágoston~ hadfi&• k~tholilcus f6kintorb61 szolno caalád adott pincéjében mene- fog ... Én azonban nem hall- ful mellé van állltva Marik gyot és Kludlk E6ry
k1 református f6kántor1
déket, ahol nehéz · bel)'Zetben gattam rájuk. Eló&Wr . bosz- Gyul!'- vplt közöa huszárhad- {óhadhagyot, vali.mint Llp.- Beles~rettem Egre&II)' vártuk a roSBz
elmulWt. 1szantott, hogy .miért
nllgy, valamint Szimon Géea, p1ch István kormAnybiztoa-f6-l
Gizelliba, akinek az !"ra el- A. kommunizmus bukása utánlengem két HUronyde katolli- aki még most is nyomorék u i~pánt. A .katonai parancanolcesett a ~harctéren. Elvittem a mJnt tartalékos tiszt, én is Val elöállitani 8 tizes azimu akkor szenvedett bántalmuá- sag. amely meg'fizagilta u
václ puspi:ikhöz, bemut.attam VlZ81fálatot kértem magam el- Hobába,. amikor
'fél ,ROkt61. A falh~ állltottak, le- i.igyemet és mindenben, engem!
neki e azt kérdeztem t61e, len, mint a többi, természetes btlnöm nem volt é!I
be e vetették az Ingemet és a szu- igazolt, utaaitotta mind a hi*
hogy as _én becsületes háua- azonban, hogy semmi kompro is rest.eltem volna hogy ~n ronyt a súvemhez szoritották rom urat, hop velem f ~
úgom m.Jatt, mivel meoyasszo mittál6t nem tudtak találni a vaságot feder.ek 'r
majd. pedig egy fegyveröe 1eeen k.iilljon. [ncédY Ágoston
61
•yom református vallAau, nem viselkedésemben, aöt, mint ut ban. Benyitottam a " ~ több elea töltényt tettek e a "181 mev; Ili volt a párbajom., a
. vesztem-e el f6kántori illúo- kéalfüb iriaban ill adták, kG- házán lev6 tizes azimu
p~Bkát _többször rám fogtik, kivel ujb61 találl,~m &, vl-:.
mat. A püspök ur gondolkozott aM!netet mondottak derék és be ahol g{mnadstik ed te milc.ödJen
kliltottik: "Most v6teremben. Nem váltottunk
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n,egláljik, Polgád há,.,..got ..,. napon jottek mai, hogy
kötilttOnk és . nem iB volt sem- ,i. Héjjas kOlönitmény érke~i baj sokáig, De a kommu- zett Szolnokra. Itt volt Héjjas
t.n:mus bukása után Licbner lvin is. Már akkor hallottam,
itnoe dr. pl)apöki biztos kere hogy tekintélyes embereket Is
·
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Egy ki, •-'!netet tart Med· baj mai vOg,ISdOtt. hogy ln•
,zyessy Géza s az arcán végig eéd,y Ágostont fején és libán
[ut a borzongás, amlko:r felele
Veniti a szolnoki virmegyeháiának rémséges napjait.
- KöröskörUI csupa megkir.
.::ott szerencsétlen ember. Nem

tnegse~sitettem. Szlgoru telté
tel0 volt a párbaj, előbb piazlollyal álltunk. szemben eff·
mással, majd pedig karddal.
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Occldfllt és Gold Medal 1.1.nttik
ld~•i'IM
n a ~ elad.ba
k
ezen a ömyéken.
Lano-f61e ela6nnsu tatarminyok nagy raktin.
Del Honte tannú lruk Upvia16'
~·
·
Mtnden fOazerirut n&IJ'bu t.ar-

tunJ,..

•

TJ,e Ander-son House Furnishing Co~ Inc.
/IORTH-l'ORI., 11'. VA.

. Teljes lakás bereade1és a le111e.bb ki'filelb&
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MAGYAR .BÁNYAPl&EK MESÉI
MEZTELEN LELDK
(Fol)'CatM)

Ekkor váratlan dolog Wrtént.

Polly

oll:otott. William.s Grace moetan mögött,..
sz.egéoyen és gyimoltalanul fek.ulk a ve- \ Ssereuetek DUeui ilarcobU Hirtélytirin6je el6tt!
mat. SQrg6aenf Ebben a 'pard)enl O!p,-

- ui. caupin a konzorcium ta«jai tudtit, Cuk • asorosabb bozútartol6i ismertek 6t aemflyeeeo.

lat.uott, akinek e&odilato.sképpeo paia.kolr.ban folyt le a bom1okár61 as iuadÁI',

pita meg m.llDkú, er6a kezét . .. Ugyan•
ut
amel7 egy viharos, aGUit 6.i·

A tbolból holló Jd.rogiaa rikoltott
föl a nimasiaban; as uto1a6 rakt.ú'ak fe161 riguU a a6t6taéanek. A kiJ1 denbb6de
ajtaja - amelyet Allan a mély eöt..étiiéa-

holott hOa Tolt az éjsuka,
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1
0
<la~

l!(imm! feltGnéstl
dett a klcainyes i,zenvetlelem f ~
Várt néhány pillanatig Nbte, , min..
Büszkén érezte - mo~;~ ·U , Cll'l6aub.
lláUat váltanak ki Allan arciban as 6 VetelyUnn6Je védtell!o, bal6IMa ~
auvai. Azután fölkelt III a::,on , léptekkel elmerev<lleeben kényére-= ~

~~;_~ ,,mod&----:!:,.,.!ifrwTt~;;~ ·...3~

Polly tehit ne111 e)lenNp ndd? Black
Bull fele.ige. vab ueretaje ficelmes•
tetl öt. hal)' ... Ml t.OrténQc; Itten?
Széde}es\>e, tan,6utalanul lézengett a
~ hada között, a ba.tirtalan l:zpl~ n még

.

pen uért,

t?
égy

~n ...~él6ráftl

=~

..,,t\

,

, ....

;:e~-::1: :::~~ái~~~~~te~~\
~~ldkobb,I, - ~ ~ 1 , ! , ~-~fká u
bt A

h ~ ~.S::n~~lo~~':infflc!!t semmlaülé&nek,

1

y elpuaztlllá.'!nak

1

ül~0.t.

:~.:!m~~:
heve-i

aak6a • :
a

~~~'f0Ut-·el6 ~

6ne ~ ~ • 1· ~
1, . . . . _
IPl!f!rttlen ~ • birom ~
Blac\l; Buli lépett 4 ,~
... Polly el _t6le - asokat u '1a.rcobl,,. Dllut W.
érezte, hogy ltlÖgőtte áll,. hoa uemépek -.:ataloaa.n mindig, minden eahet6Ngre ~
tiizea lobogása az 6 tarkóJát s~ti •• '!..~!m gávai azok.ott hordani.
fordult hátra - ~i\!~r\ ll"cm. 'MO!fJJ:t1'
XIII.

fegyvertelenre.. Soha nem bhtotta. a gyön-

gét. • •

~:~1és, t"p~:;tl:,;.t

PoUy JdffitlY •

Látta, hogy
mellékajt6n. ·Bovi ale1 „moet

,ree.stgette alv6ilaritjit • talpn 611kDUL
A kffltkez6 pill~tban , e~~ kl
a .ta11.:,Ar6J, • n.J~I e l 6 ~ '1)1,a
felé
ast
~ 'tiHtta. fnH

A~atilü bandi~nak.

;:~c::e::.y ~

Black

Bull-

=

rüjit elhajtotta, vaa
Orltette...

~i:ctu::,1> ~ -!6°~':t~~inl~;yn~ n:~;~~yll!,;

ddef.1. Ti1Pliif,alúb61 idmttott:
•

_IIIMII. NI a ualonban Íervw. mcle-

1~
JDelrObaniet,. Gncet a ' temeg
kel16 1 1 : ~ l aúnd6kosllr: ..elrabolni-.
& a j61 ki))J'6b6lt trQkk aimtatan,&Or

bevált; H ~ tiuee faJ,u,6 •. ,
terv ~ ~ ~ b a u Q =

P-:11:r:: • ~im jelent mindez7 -

!'itt

tk~.)~!~
.-~ aa::":.!~~~k e~!!~~

• Megtapoa-atta a zsebét. Benne volt a
lV901TI!f'e. El6bbie i-űtöíta ut & ldao6r•
túkit, amiben ·a munlciót tartotta éa hitrad6lt a a:tékén. ·
Nezdel6lött.
teljesen vi 1115 z.anyerte a hfd~
rét !I minden Jehet6aégre el6ke82ülten várUozott.
. _ _ _ _ _ _ _ _ - -·
Folly bement a deeikab6déba éB megupau.kodott 8 ,; asztal ·szélébe. 0 is BZéd0tt,. :Most, hogy ai idegen fiatalembert
..... ~61-stembe IAtta és leolvasta-az areá•

- Mit kereeel 'itten7 .fa az én
üzletem! Azonnal mei:Íj tin s:M>báb61!
P.0111 Jua,an, s:r..6t!an?l__1?mo!)L Nem
emelte föl cilU~t, könytelen, blinatt.:.1jes tekintetéj. Neffi, nézett JUock Bulim.
Odakünn a%0nban hirtelen kiegyeneS(.'dett. Mint mikor a párduc ugrásra készUI, mikor a kellő pillanatot lesi, ·hJ•{
ellenfelébe vájha&&a a karmait ... Ha\11,litódzott, nincs-e a köf,l!lben \'alaki? Azií.u
megállt 15 &t ajtóra hajolt.
Bia& Buli azzal a legénnyel besi:m,
aki GraceÍ behozta a bódéba. Ecetet hoz.atott, ?degparanCllOlta, hogy mindenkit ti•
volit.sanak-e1- att61- a Jépes6tl,l;- •~ly a

~::~0 : ::~,~~~=m=~:~;;~e=::a!;:; nézegette a bbátujján feketé116 aúnraj.
alait bujt bele a tia2teletremélt.6 Mr. Ber- ::w~~~k~;'t~~~: :::1:~1:kött.
keley börébe. _ .
,Ekkor, ahogy a karját megmoidltot-A ,·akmero csmy,!_e~C!....~,.,!ÜIM:v.a,....ta, Allan egy pilplrdarabk6.t litott félig,
ros felfordulAs~ egya:r.erre C88~ feJW.nt n kabátujja alá dugva. óvatoun nyult
a derék farmer és t!Mr0l.begyire elmo.- tirte, ezé,t nézett, _ nem figyeli-e valaki!
~aráztatta. magának 8 dolgok ml~nle-· De a mulatóknak kisebb gondjuk Is na•
tct; a legku~cbb , részleteket l_~· S:r..6beszéd gyobli volt annál, hogy egy~ássnl t!!rődje•
l'ory:-ásán haragosai:' ránco_lta oss.ze a hom- l)ek. Gyorsan átfutotta a cédulát. Néhány
lokát •és gonosz n'!gct jósolt n bitang, el• szóból Jtlló üzenetet irt rá valaki:
,·etcm~dett rablóknak: ,
~- Jöjj n1. udvarba a:i: eresznek Jeg•
Ez a:i: átváltozás, természetesen, rend- ' utolsó os'tlopa mellé!
ki\'ül tetszett Black Bull s'támtalan segitö
Ez a kevéa !126 aok reményt boiott a
társának, akik ugyancsak 'különféle, gya• ~'tivének. •
'
nut. nem keltö, derék polgároknak öltöz,Tehát titkos s1.övetségese van.
küdöttan vegyllltek_ a semmit nem sejtö .... · "Fölkelt a helyér61, nagyot L!litott,

s't6rnyil kin~kat 15 a 1At&6ah nyu- !~it~tt::b~~-ta
ujabb ut:.asitAst adoh a két fiunak.
- Egy óra mulva Hodkinson· földhöz

1~~f~é~1;!~,; ~:f:Y,~ ;-!;na~'::ki~ J rf:1:;u;~:ttt ~in!!"o::ia:~1:,~ede~
let" menete, közbelépésilkkel rendbehoi- susz.
dk a dolgot.
A bilvös éjszakai leveg6 jólesett a

·W oldautT

, . -,,,.ár

~~

A::s:t, j:J':~~ ·;:tc:

=

::!:enm;;;,: pé~h~!~y!o~~n
tQk féken a vendégsereget, én meg azalatt lehozom a ladyt as emelet.rlil a
bels6 lépcs6n, be a ssalon klnepébe. :tr-titek'! Rögtön elhagyjuk a helyiséget, ki•
sletilnk a lovakért 15 elvágtatunk a ladyval,
egytltt a tiienketta örházhoi. 1 Vak
T6lgyfánál, at erd6ben, kocsi vir ben-pa.dra.
nünket. Aszal a hidboz hajtatunk.. A
Polly egy 15zőkk.entiuel az tijult uö többit késóbb elrendelem, Addig figyelem!
mellé ugrott, lerilltotta &'t eszméletle'1fól Jl:15 Pollynak egyetlen· s't6t se!
'
a takaró kenilöt: mArdnyfehér, mozduPolly ai ajtón , kivOI hattpt6dió
Jatlan&igábsn i11i .gyllnfi!lrü arc, ara11ysz6- Polly - ll88ZeHorit.Qtta as ökleit, körmei(
ke baj, hosaiu eelym"ea ase.mpl\lák. a fiJ- mélYen belevágta a tenYerébe. de némAn
dalmasan meghuz6dott sdp vonúokra r.6.-- maradt. Éa rettenetes bosuuAlláa tüzesecsukódva.,. . Pollynak hevesen dobogott a dett a gondolatai között.
8Zive és forró sr.ánalomnai: hullámr.áaától
Valaki ki!lzeledett az ajtóhoz. A lány
meghatottan, percekig tlin6dött a 110rana.k ell!U\ladt. Ki az lstállókho't. Wlllt kereate
megmagyarásba.tatlan, kegyetlen játélú.n. ottan és hlil!légea segit6tánát;, a. kövér
Ime, e2: - a kör:tllrajoqo,tt ~.... Billt.,Will tényleg a:i ajtóban állt, urnllje
Jei:ny, FriM:O ünnepelt ezépiiége, aki óne- parancaa sur:lnt ntrakénen 7Virak~
• ld, We)'aleas Pollynak annyi uivfijdalmat Bill az - terméeuteaen - aludt a iöaWb

,r',r

, Nem tud~, milyell •u\at. válautott
Black Buli Grace elviteléhez. t:s igy nem
v0Jt módjában, hogy velük találkouék.
Felreaent. KM1lr6I pat.k6caattogú,
koeeiWrgéa, kutyaqatAa hangzott belel8.
Wmd parancsuavai:. Felpattant A't ajt{i.
Xff férfi egy éleU;elen nöalkot bo~tt. a
nobtba, akit vigyúattal felttettek le a

~~0:: E,:,r::::;~LÉIllinois Í l ~ n december
hónapban 8,464,777 tonaa •.aze.
net term:eltek as el6z6 '; ,év
7,9op,478 tonnájbal szemben.
Decemberben 227 bAnya volt
ilu:mben lllinoiBban, melyek
71,806 bAnyiut forlalkoztat,.
/ta11:, akik ebben a hónapban
át.lag 20 napot dolgostak. '

volb ~l~:m!;'!~:=t e;ö:t:i!:eJ!: v : ! :
röségében már ~azt is megkockáitatt.a.
hogy köt"etlenül egy-egy nagyobbaubáBu
Blsck Bull-féle rajtaütés után lóra kapott a felb6szlÍlt, tisttes Mr. Barkeley,
felfegy\'erette hüségea legényeit, s ·a rablók üldözésére sietett . velük..
Jga:i:, hogy egyetlen egy· i'tben sem
fogta el 'őket .
A kon7.orcium köreiben Black Bulinak· önmagára rende:i.ett hajtóvadásmtát
ugy nevezté)c: "A patkány, amelpk a flll•
jií.t farkábn harap,.'._', ll:s pomp~n mulattak a hatóságok ügyetlenségével ü~tt jli
tékon..
'
Black Buli k~ttös életérör !egind6.kat
szöttek Californlában, messzir41 el!sme-rőe.11, csodálóan l\eszéltek fe161e; remegtek tőle, blir bevallani senk1 '&cm akarta;
?olq" fél a hires banditavez;Ei'i'el való.~eg"...
ismorkedéstöl.. 7 Art azontia.n, hogy ,fo.
lajdonképpen ki 6 é8 merre van huija

cse;!es

::::":':~ ~lá'::tta
a:°~~~:t
egy Hál ssurokfáklya. Allan JaaMn sétált
a1. ereai alatt a, utola6 oszlop felé.
Két alak mozdult a, olajzöldre festett, fal mellett s a fiatalemberhez lépteit.
Egyik az a vastag, aki az imént a cédulát
odacsusttatta ,\lfan karja alá, a máBik
pedig az a bossz'u, cingár legény, spvel
odakünn a pályahá't e16tt találkotott..
Allan önkéntelen moidulattal kapott
11 revolveréhei:. A mal napnak végzetes
eredményei 11 rra kéazteJ~ék: kéuU}j6n el
minden ro!lltrat Ám ciuttal fölösleges volt
az el6vigyázat. Megiizé!>'enOlten ereattette
Je O fegyvert. Mert a, nagyorru aorinysig
„zeJid kéuel hutta 6t a slltétaégbe és t61e
telhet6 udvariaasig~f augta neki:
_ Vúja.• meg iJten miSB Poltyt. Az
ön menyaMionyán',k. megiitabadltáaár6I
van asó!
A·három férfi._P..allgatoit. A cs6ndben
csupAn a vastag csavargó stuHogása hal-

ny~~ol:~~nbe:9~: :

1
1
~~lt ~~:e~u:=:ap~;:.z :ra~~!~b _~::;::katElt~~1:::a::!!::!~:~~

~áazakk::.g~~=ot~:z~
átlagban.
> A legUlbb BSeQet. , FrankliD
megye term~lte, ahol 14,718
bAnyiaz l,9''1,619 tonna IIZlr
net termelt · 28..6 munkanap
alatt.
A máaodik helJ"eD áll Williamaon megye 1,084,111 ton--

B<l,Y BÁ~SASÁG,
k!:.1::i:1::tJi!>~~ , : k~~él~:~:~e~t I;l~:tte. Dom.
MELY Jf/NDBl!I EMBERT tanltókat, akik aztán most Bertott 18 évea bajt.Ars balt
KIÜRBZ'tEf' Jill,S{J S8• mé.r .a .tánaaág minden egyc3 meg sze.reoc&étlen111ég k6vetkez
GÉL·Y NYUJTÁSRA.
alkalmazottját _kik6peúék. a tében a bAnyAbaD.
-segély nyujtáara.
· A United · Statea Fuel Co., Eit a péld6.t. j6 lenne, ha MEG<JL'tB A LEJÁRÖKÖ
melynek bányái Danville, 111. mfuden egyes bányatársaság ..
-körül -vannak, minden egye11 kö.vetné. t
A Rul!IICt Coa1 Co. bányájitllnberet kiképeztette els6 se•
---o-ban. F'red Polaalri nevü bá·

VIT AMIN gyermek

ÉH s ÉG

kö1!t
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gé~ ::~:s-bányáiban

gáz
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és hidegvérü;
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Ai álarcos óriás itkoz6dva forduU
vill!lu. a bódéba a bekiáltott az a.H.6n: Viio:e ,el az ördöa", baj van oda t11J! ~ elióra rosuat jelez. Jertek, _nézzük meg, hogy

mi az ..
Sdp, magaa,an csenző, férfiai; hangja alirhogy elhangzott, a S-O"JánY csav"r•
gó figyehnutelóen !lugta Allan fü lebe:
- Jegyezi.e meg jól ezt a hangot\
Utáno:i:nia kell majd ....
Elhalga!ott, mert ismét kkr.ap6dott
as ajt6 s az óriá.!I két másik hozzá huon16, izmos, eröteljeaeo niitt legény t.áraa&á-g-ában sz.aladt ki. Az il5tállóba futottak, a
honnan csakhamr lu\rom lóval tértek \.ias

~:~:=

:stiJe~~~á~i;n~::,tr:::!:: :
károffáa idáig verödötL
•
- Nahát, most már tistta a h..-vel:6!

~~e;::t :::.u caavsrgÓ. - ?doat mt.r
Karcsu alak v'1t el at iat.álló árnytiki
tói s a három férfi felé közeledett.
A IUllllóeleiny ... •Allanboz lépett.
- Az ön menyauzonya odafönn van.
az emeleten, a máBodik szobában. W1U le
fc,gja homi n ladyt. Ön pedig ezalatt Bll•
lel együtt revolverrel tartja majd 11,11,tt.ban a vendégeket! Van revolvere!
Allan igent Intett. A lány JíYorsan. de
E!rthetóen tovább suttogta:
.:_ B)ack Buli féJórán behll nem j6het viMz.a. Gondoskodtam a!fel6I, bolJY u
eU16raöt távolabbra vigyék é& 0 elért
nyugtalanul fogja keresni a kbrnyéken.
TAn még a korc15maltban is. Id6ck van
elég .. . Hallotta Black Buli hllllis-Ját1'
Er3s, me!ISZChanM"Zó, akir a trombita. Tud
ja-e utánozni'! :trti-e miért? Hogy a uját e_?lbereit-aldk ~ ve'!d~ge.!_ kött a &'8lonban vannak, ne fogjanak gyanut . . .
.fl''olytatAajl kö'f'etkezllt.)

-

ru::TlCUTEl.ET '-

:r::a e:::.1'4dt a k6 és ki-
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:!:!"~t!.u6~ volt

ftfl,
111.lPOJ&GYllET

Ea
k.ésedehnea elooi~te!it as Ulkolihan aak- · egyáltalán nincsen-A 1et6 . el- Albert NIIUJing 46 é\'ea bá- Ugyanakkor egy mállik b:í.•
a vitamin--éh.séz vau roam:W t.áplált.Bág okoa&. A hü.nyOB Je.nben ·Jne8'iehet&eu.·, ~ z €a nyászt Caseyville, llL•tnul meg nyáunai:, Frank Burnsnek a
lApWék setÜ olyan, mint a vitaminben·való aieainYsés,
igy gyakran• \'an ' tet6sz.alcadás. ölte a rAszakadt kö. Szeren- lábát törte el a li:6,

SCOTTS IMULSION

~

s;:!.~

SZINIELÖ ADÁSOKRA
TAIICIIULAnAGODA, IALOUA
ME1GHIVOTI A,T
'
LEvtLPAPIIKAT, EGYLETI

1'811

kelleme& ée hatá.fSos m6dja. hogy • gyermekeknek b&égeaen
•tit.oeitauk a eaukamAjnlaj egész8ég-épit6 vitaminjelt. A
&ott's Emulsion kUlön6Ben h&8%D08 abban, hOiY a n.
katé8Seinyok.at,akárodah&i;a,akáraz„ko1Aban.teait
j6I tfdA.ltan és e,&en tartanl
Kér,Ju affld.is Sc:oU'a ~ I
~

Uip~naett.. /

e a : k ~ l i f = . k?"WtAt a jábték•·mboulv
..,· pilla.ntott ..,.
· ,· u ___ tanakodott mapban Allac. Se.Dl.miféle
1100
nek \·éghe:i:vitdénél hallatlan gy~g- - DNCNt, ft\Jelmet Dem én.ett mk Ail • t110
gul tudott maszkot \'áltoztatrrl és ug)'~J- :.~ :~~:j:'~:;Y!!i!!:~
e = ::1~1t~~;:ee:ti:1:é~~ki

!!l;

? ~ H : ! = ~ ~~te,::!!,
• .;;[;osal}ban eltaliljik. ~ ellenfél sebes-

6ri'8 lermettl férfi jelent me,r. Fek~ álarc volt • li:4-pen. H&J)sat6cbott. Nyllri.nval6iln a ti_
w ll bollókirogiet hallgatta.
Allan .túMJ riadtan markoltik mea enmis ka6t. A "88tagnak ia eD' 11:i.eribe11 elállt a UQl:I.OIÚI,. Némán merevedtek mhsd

ALAPSZABÁLTOIAT F.5

n ! t á r : ; : a n é~d=: ::,e\ar!:j~~u::;t, o!~:

KOSuJN~A.N'ir.43

:;e:~e~~1;~:~to~~;~a efGf:: ~~:b a::~ánke!~~~:Z~ 0 ~::!t!!
dulnak azerencsétlenaég~
alóla kibuzni.
Hogy ha már a ' szerencsétöz"egyet é5 három Arvát
lenBegeket nem lehet elkerül- hagyott hátra.
ni lega!Abb azt akarta a tflr. 1 ,
·
~ veiet68éiíe, bógy baj esc SZERENCS"l:BLENÜL JÁRT
tén minden bánylln tudjon
FIATAL BÁNYÁSZOK..
bajtársán seziteni.
'
-E tért az i lla ml btnyahiva- Deba Eugene. '?dcGo•an 20
talla1 karöltve, elaösegij:t_, tan- éves baJ,t.Arsunk munkája li:05-

.HAlásan 'kllBZönöm a Ver•
bovay Segély Egyl~tnek, hogy l
megbol~ogult férJem halála 1
utá_n nekem az 1000_ dollár biz
tog1t.áBI Ö68ieget hiánytalanul
ltifüették. Aj&nlo'!l ezen jó
magyar egyletet minden bon.Cl!
t.ársauu:iak. llol,wfr y ftdelnil
On. Bimlervill~ Ky
e,
·
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most as idepnnelr: alncl IISÚI-

Ecr ,degen adókOl.elezcttse-jövedelm<! meghaladja az 5000
se a.<;t,erint v11.11 meghatározva,,lollárt e11 minden nós ezebogy: 8 illető állandó lakoaa-e mély, akinek tiszta j tivedelme
ennek "'"' Or!<zlignak, miy csak 3500, vagy össi:jövedelme 5000
at.utazó.
'
dollii.rt eléri.
Az il.t ta kó idegen éppen
A rendes adóarány Idegen la
olyan mérték ig nyer adómen• kosoknak J és fél százalék aa
tesaéget vagy résreeUI kedvez- qls6 4000 tie11ta · jövedelem
ményben gyea·mckei ubí.n, mint után, 3 uAzaJék a következő
u E1r.1,esillt Államok polgára. 4000 utAn és 5 szA:zalék a1
E kedvezmCny l&OOdollár n6t eze11fel01i jövedelém után.
len &~mélynek. S500 dollár
Minden jövedelem 6000 dolriöa l!Mmélynek, aki férjével. lárig keresett jövedelemnek
vagy ful csógével Cl és eienki- ,,;_fflmit6dik. akár fire~képp,
vtll 400 do\hi.r minden gyer. akár pedig v~lami Qzletl hamek után.
szon révén nyert. Az ad6ft:tet6
Ezek m;erint t:ehát egy nöt- ezen as alapon adója utAnl
len emb&' 1500, egy n6s ember 25 szbalék levonbban risze.-

„

~::!~:ó!t\:;!:!'::n·~J:

ka biiony<H! !dö elteltével k111íöldón lakó családjáho1 visasa
térni, még ebben az esetben ia
lukosni.k tekintik.
Ha az idegen felesége kül•
földön tart6:r.kodik, ugy '. nem
reezeeUI a c:.saládos· ember kedvezményeiben, hanem adóját a
11ötlen személyek réuére megsubott l.issa.egek alapján fizeti. Ha uonban vannak gyermekei, akik ktllíöldön tartózkodnak ée 18 évüket meg nem
töltötték be, ugy minden gyermek után 400 dbllir erejéig _re
swaUI adókedveaménybeJII.
Az lttlak6 ldecen nemcaak

Ohioban a Llc.k Run llim~
tArud.g tudatta. a bán)'a.,rok.
~ I, ho~ ők tovább a JackM>n
VJllel íizetések mellett oeill
~udnak dolgo:r;tatnl, mert a ssen
a~ nagyon alacsony éa 11.Zt
aJinlották a bin~ásrokila~.
n~gy vegyék azok berbe ab.-

nyomoztatnak az egée.x környé
ken.
A táraaaig v~tó&ege a:at
hlui, !fogy a tet~k uok kö
zUI a 57.enezett bányánok köz:111 kerültek ki, al:ik ne.m akar
lak a vállalkoWban réazt ven
ni é11 ellenezték, hogy srerve8
Ulát ~ dolgozzanak 6k eo- zett ,bányászok laJaJrjtsanak cooperative alapon.
•
operatit:e vállalkoúsokat.
A b,'nyill:rolc, miután meg---o-unUk a ho11Uu h6napok kt- Sff'RÁ./K A KBMkNYSZEN
lenségét, hajlottak a tarsa.,úg
, YIDk!{BN ·
1
ajánlatára éa ki la Mrelt.ek n
-bányát.
A Lehlgh Valley Coal Co.
A bá a
.
.
. • Henry Colllery bányájának
leé,'ett ny Upli~:t ev e_lol. 3006 bányáa:r.a sztr ájkba léék uj, azt mos
,b&n lipit..•t- pett a mult héten.

1
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"'6,.,.~-r
T,tn:l• I Ú m ~
-:-e.
li·,urie
a
éé "a i:ílny&~l
teklnfflt·tatóeoak
' mu.~pteiel\ · 'csatád.tapk.
a nem kereeett Jav.. lde,enebt, aldkoek
akartü: röpl~ az uj
A uerve-ut e1&6 kerületének
ril. ftff gyermekekr61,
la
külfllld6n van,
aem ~~ttáa
si- elr>ök.e ldj;lentette,
a. bi~::~~~ ~~1: ;=. .":~
~~~~ usru!i. csa ~ Ur ~~~ :e=u!:~f!e ":!:
elt.&rt:Ótt aiem.ély utb 400 dot
a 22
N
rövid
A báaya Jve:z.et6Nge ~baD\van. hogy a.z

~:~:.:,'!,~~~
Ha,_.,

oúmlth,t ••~6ldAol, ..,. ••ti.., nötlen, vagy n6s em c.saládfentart.6. adMiiet&.-1921- kiU!6ldi fonieokh61 kapot&;~J6
,"" bir • miat caaládfeht.9irtó g'OD- ban 3000 dol!J:r tlaz~.. Je,:,4el- ..-edelmek utiD ie\'MIAOte._-1,..
• ~ i f i : a hd'izát.a'tto:có~ ,._

:,att--n6NW.o
•~e!~":~_._éjudil•,
bányino'k
uon mennen
__
11?9Q6be Ursasig vezet6eége k6:tött.
illalld6 la
tiplit.
aJdi
'1:nban. Hm
hogy

inét" ~lu.pott,"' ffaetéa.: formijiNem
ba~. Ha
aldk Jelemnek ltZámft6dna, M
ká&ii

~=

1

~>'

lir ~TI!gményt,en réauelllt1e1t. l1T munkaképtelen nemé
lyek 'ehetnék nemcsak tuti
6'.IE:llemi betegek, de q•

var

A

!adná
dollir
&O ·eaatiet.
Az II tiezt& j&Peilelméb6I leszámlt t.ehit 1500. amlbtn,
mint n1'tten embtr riezeeöl. A
megmaradt lusés utin fi•

0

tart6üodún. jat;tek Jd,e.

A nem lakoeok eemnil eaetllen
aem fbetnek _ ~
- ad6t kUlfMdl J6"dehnlk
aü.n éll csak 1500 dollir Ja,él-
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:!!1i'.rét&H~

~J•

·7s9-:- -

,,aOL nuna a.úff~T.
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az--~------

k"" mJtM.

tatnl a tetteaeket. Miután
eddi.t nyomoúa nem .,: ered
.& ~ Na,.....,_
ményt tudott felmlrtatm, most JA. - - ~ ...,._..,.

8':11'ii.,_iiiiiiiiii,,_iiii
. iiiiii„iiiiuokbliiiiiiiiiiiiiiii■"■•-•■•••••·••■-

td4en canait.J ftO
ua

,..:,,

...... '-Ja. .-.lJIIII . . . . . . .
xaoT JOL .& il1'IIIU..

, ■ OL

eUentéteket eb.,_

mindenképpen ki

A , Magyar

~

felenHnti

400
90b~ rdfKf•·üzJéti kladuok. lldót ken fizetnie.
dolliros k ~ b e n . .
vesztué,geÍc és , adók. Az- Oe8z.MüJk példa: Egy n.54, 2 Az _ ad6bn'a11úi íveket a
j&tetlek!M magi\ba foglalja· a gyermekes csalidapa tiszta j!I 1040-A uim alatti lapokon

::n~J:«1:. '~::;1.:

~-

'

8Y

go ~Ö\ledelmi adó a tinta j~
wedelM\ után sltám.itódlk, te- 25 szizaléka 5 dollir 6e S., c.z átutaz6
Mt az öilsz-jövedelemb61 le cent. ami levonáaba brill 6s rnexk:ol lakN,
1811 sd,mflani blzonyN ldadá~ igy'• csak 16 dollir M 87 cent utiD r6eNIII

tiladás után; kamat, hizMr,
onf.alék" éa bánni mfui fon-á&~ eredJ hasznot.
Az adó _bevallásra kötelezett
mlnden' n'ltlen személy, aki Ja.
lr:o~ u oraúgnak és 1926-ban
tiszta jl!vedelme tulhalidJa az
1500 ®Uirt; vagy akinek lissz

.

.A Magyar
Bá.1-tyászlap
.. ......... .. ~ ----

=~= d~~;.8t~~~-:: ~:~11:~~~a

Bányászlap·

é8 bekGldfllll ..
,iemélyes és gyermekei' utáb Adóhivatalnak. Azon egyének,
iir6 kedvezményt, marad '100 akiknek jövedelm~ merhatad
dollár, ami után 1 és fél sú.- ja az 6000 dol!Art, a 1040 sz.
zal~k kitesz 10.50-t, ebb6I 1vet t61t:lk Id. Az adólveket beujabb 25 százalék levonandó a r.árólag márdua 16-lg kell Íti!gy az adó, amit fizetnie lr:ell,,tl:lltenl és bektlldent.
csak 7 dollir 87 centet tesa
(Forelgn Language
ki.
ln!. Service.)'

. . .dllll dolptlu taaiocaal

NOICIJ.,

mbach• ill7él dljmeatah ellnt6d.'
... ~ . . . . .ütt.11 . ,
ceat.et ae topdtunk el & Nm la tol'llllk elfopd.111.

. ,_

·

Semiul ea::,e.bet aem kúeuak -._
41rt,mJallhop„JeJirtelllf1at.Meá
doJpllk, ojttaa. meg' elanset616t á

~ ESZ!BE,

~-,

SZEREZZEN
UJ HIVEKET
LAPUNKNAK

hogy solr. olyan ember 6s inténlény, a.hová ön lr.eoyeret nyujt beleharap a ke.ébe.

JUSSOl'f ESZ!BE,
mikor Q1letno, támogat vlllaklt, bogy ;u at6llbl hekben IU B()kaa
gyijlöletet hl~ell: a berindorolt.ak etlflll.

'

HaO■ •-lap•ürasJ.ilflae&.lu&, .....
•~téuelllJD,aetnfl.....,._•·•

JUSSON ESZ!BE,
hogy to.ilr.or .bajMn van, nagyon eok olJM ember 6dl a „)ltUlky"• b&aÍi.:ik. ön utú éblell:

1. .. . . . . . .

etr1••··~...

fának..

~

-VIGYAqON,

..

hogy ne a aaJát péns6D ld.zla.lJa ezeke;t u eUenHg-eit, akik peroentek,ben mérik a ~ 1

HALLGASSA

.~VAN,
' V .;..,

helyem, el olyan

knkban.

ahol

és nem baaúlják f9J. ellen.Ilk a

á berindorott
-.Jilt ~ .

--.bert llfllll. pil.l!lllk
?a,OD em,omjlk 6ket

MERT.MOST .',
EZ A

HA IAJIIAN LESZ,
u:l.mlth~ ön uu.k a banb.ak a ~ltMJ• ~ üol 0n
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a1 ú11Dlk

Himler A.llami Bank
Himln Mártoa, elnök

IIIMLERYW.E, KT.
Ordódy Sálor, pémlíraok
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JH!ns6rt. csak meg- la
köAHtae a RCA. Badlola t04t. Ballpaea meg Ön • , n:uic-

o~

rdla.

Taa egy uJ &aea. U1J
el6aye, euuerl t.
seláe
a Ba41oiron 8"Je, ma nem
ldMrlet. Jaanem n:1'r
aotnoroaan ki TaD

„

próbiln. ..

mhuUg

..., J6nütaWtatott.
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it&rkao!U' eetére 1118(térkm.tak a mell'.•
dégek b,· a grófi caalid

~~~=
.,._.

~

!~~ts-~::=.::~nes~;:t
~
:'\::~:.m=:::tta
i:;
teU;

rtp. porcell6.nnal. Megeqedte. boff el)'
, . pillanatra Panni megt.ekintbeaae, a ké.s:r.

i!ltc.,~U~ha

~ t : ~ r u = ~ l c : : ; : : ~ ~:
b::lel..
_ Ili.Dt a meD7oraig-... - euttoata.
A t.erit6 i nas elfintoritotta al'C&t.
.- De nem angyalok cirinilták, hit,•
ft(lffl

!._n i::::~::u~·bár aure~tt volnn

l'IÓI:" l'ltt maradm, de atOOI tarto :t, . b~ST

BAHYASZOI. ARV AI
11. Rtsz

BENDE PANNI TORTtNETE
lri.11: SZ1-;NTIA1nEI i\JÁRTHA

gadott lein.ya !
_ lpDi&.

g-mu1tMHW11HttnH111....-unt1Mt1HUtt1Hll1t1lwtMt!

Panni uive nagyot dobbant. 6römébeD,
hogy megismerie, de azért iamét rnenni
.akart.
- Ne szaladj hit. Tuaod-e, ho1Y mi
enfZ61"~, ját81ottuak~u
ée
ne-

§

=

erd6ben t!n

„f!;~~-1

„

eltetted? Akkor hit

plntl~anni felelet helyett i!mét mélyen el-

- De jó is volna még kia fiunalr. lennl, labdhni. Ámbár ast ar. etyet nem bánom, hogy Popc8A tiestelendó mir nem
vezet pórúon, akkor la olyan lr.is ideig en-

~:~Jtu=:·

m~~d~~,;~n

::
==;==·;
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EGY.J~ BOROTYÁRA

~

i

asi

::.~~l~e:'

:lké: ne:!'~f..=:t:~rr~~;e!\or!~:~: ~11m!~11~:;!~ete~,:~~:,r:::e~t~·==
Pannién, röfitön.
Mikor Panni jó kéa6n ilomra hajtot-

1:

f~~j~to~"r: s~m:I

~~v•~=~~

S
§
§
§

§

VttB>en.

':~~'arolni a

grr;tt!as:n::,:1::;e!1a~~\:ii1:~:~t még:::
grófki&aMsonfokn h1hi kúpolnAban. A mlaét Pogácsa- tis~ nak, dc e•éaz nap Panoin jirt H eer.e.

:~~~o~v~:

1

;::ökö:~ol~~~:~ :inat
§ :r.almas embere. Panni ezalatt takaritotta
§ a vcndépzobákat. Mir elUazült az Emil
§ lfl'Óféval is, caa.k még néhány huáb fA.t
Ila 0• llller'H a
I l i • ~ § dobott a kandalló6a, midGn belépett Emil
, .
§ gró!. Arc.a piros volt a hidertGI, az.emei
iÍ
cailloirta]c .
·
U 1:
- Itt vagy Ida leány? - kiáltotta
· vidiman. De jó - tette h&l.lr..a:n boui.. TuRa ■ l■eae■ ...a.Ma uD:Np. 11D' •
dod, az éjszaka addla rondolkoztam, mlg
klt.alilta~, mit adliatnil nekem.
1'8
Ml\~ - tordult felé Panni nagy
érdeklódÜl!el.
dal . .,_, npa
Sa1
_,_ Megmondom ..
de el6bb tsérd
1
refM11 ■a.!a..
-:. i
mer-, hoay nem b.iiba kérem.
·
a ol
u Ina
--n• ' ·
- Akir mer is eeld1u6m rá I
Emil gróf köielebb lépett houi a a:r.a-

80
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§

§
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ÁNy 11' sz' L1'i Ny A"
..,_&J&
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:!,........_ •lr a,...,,.. t&r1.
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BIIIUaTILU,,n.

ciga~tta ~!_.~_Te~..;o~:d0
av::tazA:~n::
:\
L Ejnye, est itt felej~., •, majd semmit. llihet olyan id6, hon én ÚI kirek i..NtlttttlllllNl•ll•trUtllllllltlfflltwlfWI..U
terea.11 - iondolta. - Taiin valamelylk t61ed valamit a labdáért.
tárca jól tette, hogy Itt marailt. Bit. 1111.en
maaaak kéne adni. bo1J riQ'e fel A naf- Ugyan mit adhatnék én egy gróf veled Panni .•• Panllik&, nép kla '-'LY,
lonba.
urnd:?
az.ép naa lin.J, Majd bel&éla,!tilnk méi"
Hirtelen ldnyilt az ajt.6. Emil gróf
Emil gróf &e'fttett a ec a pevetéa éde-- többet holnap.
lépett be nagy eebbel-lobbal. Panni &&se- een ceengett, mint egy ayermcké. Sok i!'I
Meplmoratt.a a liny 6c6 arei,t N kireaent, elpirult. Emil rr6f naao• m•• voJt mér be.Dn\ a n•rmekb~I, Mr Jdilseje ment. As ajtóból mér eayaur Mu.mottéata Egy plllanatlg aemhen álltak erY- komoly ifjunalr: mutatta. Lrtenem, hUls . aolygott. ts Panni boldopn, uidOlten 11 ~
hun~ volt!
:r.ctt utána. Olyan asép volt fE!kete rohi~
mit :u.nany::ult.
lias~rt 1 • !~)'
• ...,. isd caak rim.. majd en .kft.,., "-;f&bau, , fehér inaJnelle asln.te Ttlliritctt II
0
ti akart surranni.
lil~irtelen :u_· .Sdján plliutott.
hit~6zaa!l1'::.6 b~:I~
- Maradj! - azólt ut:úa Emll.,r,St.
-·J"ajl.. . talán tnir vacaoránal la hoz-zá...
- Paranca I
ülnek. . itt felejt:e,ttem mapmaL Hidd
Emil gróf a Jehet6 l ~ b ~"1•
- Nem parancs ... caalr: kérdem! aka- meg, a:r.iveaen maradnék, aollil mulat&ll.· gulatban me■t rigir a _fol:,oaón, ml.l'Ok valamit. uo.., Uv n.g:, a ·Tadin to- g,oaabb lenne, mint f6nft. Es a cipretw~ all}tt egy iDaa G&u&-vlaua breste. ÖtVlt.

:1,~tá°:i!~nniJtt!O.k=-sed~t;

\'étket.tél! De a Je\kiiameret caendes ua.
\'ára ritkán iltyel addia valaki, miw a fel•

::.~:~!t~~ve!~tllrod=~l

IS<•'-§ ::i:!~~7b:~emae~e~~:Ohda~ :::iati.a. ~ fogj; mi:::d:~m többet .. &enb eem.
: P'•ri tu: O.. mqrlabrNanl, ha ~Jf>. ! lédlélf még es,-Utt mulatott. A k.6t aoffór
U,:,anald:or Emil rró! i!'I fopdlr.~
! llil bnNlldlls:oallr.. Ebhu n1tr. er-, Jf. § is szépen kérte, hoay maradjon, de h1u aott.
•
.
§
bcm,t•a o;1ÍD"'e11.
§ megigérte neveló anyjinak, hogy a férfi- Ártatlan virlguil. .. dehoff t6,.
§
§ .caelédaéaael nemben tarló1kodó len.
r-öm le . .. pedig ilyen édes lr.ll\ sze.retGm.

! MAGYA'b
BÁNYASZL~
.
ft
1,

~;u:~;~,r~!!n

Arrn f!!Wllélt fel Panni • kitépt.t.• fllllgál a
fiu 6leléséb61 a kiauladL Nagyon al·
gyelte magit I leguh·eitebben egyerieevl
haza a:r.aladt volu& u ud6be, dc nem merte mert-enni Mit u.61t vol
8 k lcarni
.
na
a.

allHle" eaNl"nd &dllaéfe , • ._

11~
la ,eu kia ünnep:n:el~;=:
i• Panni
!IMI aélkOI ~ engedelaeikedett, ' nek mÍ"irdig mindenk:l ,CQk adott ée ol.raii !
mint miadlg. Som vette a uobiJtat. Emil keservee u, hoo én senkinek ae adhatok
,nifét hagyta ui9ljira. Kár ott la "lr· semmit.
:E
zott. mikor as autalon megpillant.ott eg.,- Nem vaa kapui éa meleg &úvcd E

=

hon talillko.iott Pannival,
- Jdilyen irtatlan, Unta kia lby. .
gondolt.a. 0 H volt romlott fiu, dc már
lamcite a.iokat, akik péniért áruljak ut,
amlt tévesen neveznek aurelemne:c. l:';11 •1
i&: .blá
k

~=~:~: v':;; i Ml TELJESEN
ö ING yENi ··a
~ AD uNK N·NEK EGy 1 ~~
NAGYSZERo. ROTV AT

Ugy illik. hop én csak kérdésekre

-

:,:é;~~~t:\zt!t::~~n~Vll~!: felel~k.Eredj mar avval a cercmónii\'81.
d.ott ia, hogy utjAba kerüljön valen,l>·ÜI.· Akarom, hogy ugy beszélj velem, mini'
aek. Mindent ugy cainilt, amint a kolcair• • akárki máMal. Hit caakugyan megun
né meghagyta. Este akkor bontott ipa-- még u a labda 1
kaÍ,: mikor a u,.káca már betilalta a n.- . Igen, ugy örittem mindig mint a
~ t a 81 uraaAaok U11talni1 ll11:.ek a azemem fényit. Solawr euembe jutott a
,l ~ ia meglr.érdeste valamelyik ina&!- jóeip., a.:r. ezüstforint, meg hop nekem,
hoa rplndenki elhaayta-e azebiját, mi • a caunya ki8 meziUábunak ut mondta:
el6tt. tak&rltani Indult.
,
"Te SUp' kis lány vagy!"
December z.t.én mir alkonyodott. •
- Ugy- Jitezilr., már akkor is J6 aze-.
bateJy termeiben lúgyllltak, a caillúok, me,m volt. Moot ugyanazt J?Ondom, ea
mk16n az elsG azobalo6.ny ut mondta Pan• 116 hijj~ Panni, te ~p nagy liny ngy.
aluk.
_
& tal~OZ&!lunk erömére én most is ue,.
·• ·'1- V!llamenn)'i vendégünk a as&lon• retDék neked valam.lt adni. De mit? _ tii•
Mn van a onn~ vacaori.lg 9#3 ee fos ti• n6dGtt. Hogy ut is ugy 6rwl mint a nevoal. Ma e16bb 'mebet a aobikba. Azután tDed fényét. Ha péut adok
elklilt6d
. as én aobámba j6jjlla.. dolp.nt ric'nt.
- Semmit ae teN& a'.dn1 ... _ r.i~1:

:!t.fYtt caapunlr. mJnk
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:::;:r:o~áie1:!::':~
de akkor mindenkinek tele vol\ a lr.e:r.e •'
dologgal • a nem ütyelt mi.ara_ A DO~
lányo)I:, ha volt egy kia idejtil, • eoff6rb"kkel ln::tncutkodtak.
.
Fiffelemmel lr.laé~ Emil gróf, mlkor merre Jár Panni, v.,,- caak 'ft}eUea
volt, de eete, miior Panni louott. ne.gint akkor toppant nobijiba. Mait mlr
se nó, se benéd, ea,-1neeen deréllcm llapta,
és liuuca6kolta.
,
EteUten 1 - ,v eq6dlitt kar,j&ibaia
á linyka.
- Dehoty ereutlek •.. annál ~
.
vagy, mj6él Jobban Hne'.Dkeda. , •
Elhalmozta caókjafval a aho,i ajbl
~rtek, a Panni arcin, n.:,ak!n töu+uQ.
na,

KYUI~

aroetlelll 8.,._

qy caóO~~an nép ngy ...
·· ·
reaa fe• ff .. ·: - · ■ uttogta: '~ ..
Panni elébb elpirult., astin elaippadt,
- Nem aahad.
.
halAl011 zavarában nem mert felnés.ni, ■ze- Szabad . . azért teremtette llta ·
ip~be könnyek gyUltek a oly 1:r.ánalomra- a nerelmct, hogy éljünk vel!!·

kot.

~ze!i:t::i~~ ~=o::né~

~:::r: \g:t
1

=

&i°'!a:;rftó~u::a'..:a:r; had
kU:r.dótte, mert a aajnilko:r.ianil erGsebb gény lqényeket.
volt benne a vágyódi.a ca6kot lopni arr61
- Csacslkal· Talán már V1lll ia ue,.•
az Ode szijról.
gény u:eret6d7
- Megigérted Panni. . mer kell ad•
- Nincs! Ninca! - tiltakO&Ott he-n,,.
nodl

- tn ... én .. : mér soha se caókolta:m melr senkit..
:_ Annál jobb .. .. merm.utatom, hogy
kell.·· jen!
· if
doga:=
6• 1:,:;v:~!~~t~i,:·
lére. Ajkllk. 6sa:r.cforrt. Ho11 caak egy
csókot viltottak, val)' többet ia - hon•
nét tudhatnim, mikor Gk Ml tudták, ugy
beleveutek. a rajtuk .!tcaapó linrokba.
, Valahol egy caengG berregett élesen.
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Iaazat be&últ: hi&un a bff:110.lelMi
Peti nem volt a ueret6je, csaJt. aimitott rá.
lcm ~ b~;a:• i:iarlie:tn::~i:er:n:. ~
:g~l~:~;~nél-e grótné lenni ? - Ul'da--.
- Nem vlgyok én olyan nap:ral
- De ha a:r. lehetné11 Aa hl kiclL
gráfném? Szerebiéd?
("olJtatiaa tr.6-..0.:erJ.l)

'ment as udvan-&, ahol több aulyoaan aebeeUltet aieDD&J. &e&fll kapit foiott i. keaébe.'•oat. bo11 a ~ .c.,1'- ihoo 11e,yen alilli bisony;~}~. tnaltlkat ú qiölt&:-~ Vi1
1
AGJ'O!L(J:::!.PIÁN : : ~ j : d o ~ : e = ~ ! = = . ~ o l : n é ~ : ~ l ~ ~ : - 0
; . ' ~ : :Jd~=1'1( :
i~:r.!:of::
., .
-visuúrkezett. • revol~ I► egy percre la viauuyerle vo1,, tig d6ite kését 0ocae mellébe, llllkor a v6J•ay még ealte miatt a szolnoki ~rvé11Y· miatt éa • nagy hldq llövet-Sr.omorn éa megrúó traa6- tette u .autalra. A f.aaill"111t na eazméletét, pár nap mulva aki a uuda klivetkeztében I utolaó kiaerletet tett apja ni- szék kötél iltall halilbUnteth ka.Wbea ran-lNI ~
Vkl.llTLBNSeGBIJL

::::~1::u::be~vi!~.:e:!:. ::!

.~~~::,f

1;:~:;:e =1=-!~v:-:J: • k : t l : . vé: kluenved~tt.
(Cllkj Lapok)
~$da. Családi körben Jinol teuver nheptéa kösben el•
.
--o-llem■ pját Unnepelte. Becz.e aOlt a a ,rolyó a nemben ül6 BAROM fYI FBQJ'BA.UA
eoik' fia vacaora közben ki. Becse lánost feJa talilta. A
Irftr81!. A PA.nrt>l
HHlll"IUIWUl:IUIIIJlll"""""""IIJIIII~
TESTYfRQrIL/lOBf'
LNWIHI
~ftUIIII
-·
,
·
Fliavény Lúaló J6m6dn pús
E
tói tu<la J"óuef 6a lhoa .,.
E
'VU fla.lval k6'.6Nn munWta
~
blrtokit. Betakaritú ntf.a h6

r-MAGYAR HIRLAP
~
~
~
§

~

-"I E
l=

§

5E
=
§]
~

u 917.U.. rutiUa . . . , ~ .....,
.& •

ar braja llltal IMtlltotl Vllq dal uplkf

an r

1

• • ~ calúljü:

•t •

{~~:r:jl~~~

• .

TI.

11

~

•

f7

uroN.
--

Mihály Andria mes6tellleal
~pzda két lovat adoU a) •
nmaa:ombati vúuon. Ami-kor flival, ifj. Hlhilf Andriaeal eayUtt har.afelé .ment, u

Corralt gazdija e~len. tJazaka a csOr melletti szénakazlat
!elgyujtotta, azonban a uom•
uédok éurevetta. éa eloltoták
a tO:r.et. A gyujtoeatóna~-~került elmenekOlnie. A .,.,..._
HU a:r.onban mialk éjuaka uJ•
b61 vfu:r.abozta ~mo;tl B:t

(lát a rlm~zombati kórhá:r.ban
ipoljik, a fiatal ember a halillal viv6dik. A nyomosáa
megindult. de egyel6re 1iker•
telaD.
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Jandóan civakodott ' at:yjAval :r.ott. Idl5klizben a menyc.!IZ• -butorokat, váltott egy h ~1111_11·
§ é5 6ccaével éa tolyton azt haj• dnnynak gyermeke azüll'Wtt. ra a:r.óló bérletjegy~t, a-:u.wu
;::; to atta hogy a ten:néa eloas- ami arra serkentette Buaai Já. kiaéU.lt gyaloa- a tanv"r.:a,
Da u Oual eaemú.Jekral pontota• abr UfQGPa ~ ~ni!' llt megrövidítik. A j
•
lu.■.1, flNNea elll a legoleaóll~ 1er,Nü.aeell• '8 11,g. ~ mult év november 6én a sDldaéa-terméaen outo-z.lr.odtak.. F6a
auv
tartalauabb aaplllpra.
~ vény J6z■et' egás nap azon
OVERLAND LOGAJf SALES COIIPA111
•
~ kesergett, hogy llccaének n►
LOO.l.N, W, Y.&..
•
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-:~~ti: BORIALll~/JUJ6FII,

~:~1: 1 ~t.ih~
aflltoat baWt okos6 aul)'OI t.l la taplila. A luodalor-·
11 a lr.urla RAth-taniea• ~_lé,
t.esti, térüa bbtaitte miatt hi- ii. k6r.elea:-tt, de a :flat,u,•knak ahol ,1ettoat11Jlanl . (elJYiw-1-rom hl feabúra lt6lte. . ,.iJYlll1en- XnjCIU"}WC aeD\ w:t.]bunteüara ri.ltostattik
(PMti Napl6.}
Jlvan ki:11lm~ek k~: l:.u· bal'-loa ité.letet.
.
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~~: elhatirosta. bog;' bánni•
(lúgyarot"JJ.c)
BAIJ.I. BBLYll'IT SUT• lyen m6dou pé$ to1'8U:"& B-.1·
--o-l'OQrt'IQLANI
FB07BAS. nalban a 72 hel h\l'e~ ni„
Nfl'IT8UlT
-gedlla Imrinét masfutto'.ta, BGF OJ'UITOOAró PÖLÖf'T
Buu.i linoa kunuentmir-- majd a 17 eutendCa R,11(e(l~a
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al =~~A:•n::c ,Z:::; :~ hsu=:- E=~~~l:rri~~af:.■ d!: ~:a~1:2'; Bo~==sdp:i6~~t ~te':~~ ~~:~: ~~~tl;j::!f f~:
a Liuló éa ldaebbik fia, J"inoa llreg Budai ellenezte a háua•1mlllló koronából megr.J.'1'1elte caátotta 1solrálatáb6l ha-- holtra verték mmdkett6Jllkel
a
jól megértették egymút, ell~ u.got, &melyet a f~tal 9k sz::- a clginyolr.at a !akod~l,,t?1ra, nyapig6.ért béreale,t!nyét Pap ea 8100 kor~na késspénzUket
3
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