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THE HUNGARIANIMINl!RB JOURNAL VISITS MORE
THAN !!.LEVEN
IIO°RE

THAN

THE HUNGARIAN "41NER8 JOURNAL HA& MORE

HUfliDRE'O MlNING GAMP8 AND
FOURTEEN

THOUSAND

8UB&CRIIIER8 THAN ANV OTHER THREE HUN-

HOME&.

GARIAN

Bérlevágást várhatnak az
acéltro··szt bányái·ban.
,

AZ OHIOI BÁNYÁSZOK UJ EGYEZMÉNYE.
As 11J ueniöd~sbeu a munkabér-. régi tnaradt, de 8 bán\-Aszok

_. olyan m'llnkát tarto•uak tizenl'III Ingyen Té!eznl, amiért
eülg flze(ést kaptak. - A11; uj egyezménylGI J11vulá1trvli ronk
1

A mult héten mutattunk rá,
, 'MgY milyen ves:eedelmel jelent

1

.::~etg a~n!~:~ir:,:)~::~:-

JaogJ ezerzlldésilket megváltoz~
=::e:~~t ez a veszedelem
'
A:.,, ohlol banyAszok akik régen té.rgyaltak mAr a bAnyatu•
lajdonosok
megblzottalval
oJyan Irányban, hogy a jelenl:g
.-Vényben JevlS szen:ISdésilkon
Yalamlt vAltottassanak, mely:aek k!ivetkezt~Mn aitAn olC!l6bb Jegyen a nén kitermelése
:.:~~e::t:!:~~=:.~S:i;
ban az uj szerződést.
A bányatulaJdonosok mJn,Jen

=t~a:~~e:~~~~;~~~::
Mnybr:ok természetesen nem
m~tek bele, azért huzódott
'.bO&SZabb ideig a té.rgyalas.
• bányiuok ragae1kodtak
lwlad.. hogy a JelE!nlógf !h:etés't..:..........ht ,aemmlt se vá.ltozta.asan,;
á caa1ds öhi. ,am~~ 9~1it,
hogy a dea,~ w,sr;knAl,és a- alate
tlaztltálillC en,g:edtek a bányatulajdonoeok k.JvA.nságának.
1
1 :;;:~eé:iy:~~e~
azén kitermelése, de ez az ösz-

n.1~::

.,

______

Áz Államközi

::~~Y1~

:~:=~=k

vtf;!a_':3~~

!;,

A Penneyl~ Coal Com-1 Az acélgyárnk minden termepany Elwen banyAJian Wllkes- ket- Plttsburghból adtak el uDarre közel~b!lcD
O ,bányász l orszAgnak Altármlt és akArhonsztr!Jkba lépett, mert a bérek nsn szallilottalr: a. ~evlSnek,
tekintetében nem tudott meg- mlndlg Píttsbu.rghból sz.ámlaz;
egyezni a f>rsaaággaL,
ták azt és ugy Uzettett.ek,a vec• A báÍlfiszok szUirdan,el van vföel, mlutha a': acélt Is onnan
nak tokélve, hogy követelésük Slá.llitották volna
mellett kitartanak, mindaddig,
Ha valaki például Brownsm~ jogos_kiv!nsAguknak a tá.r- vllle, Pa. vAroskAban rendelt
saság eleget nem tesz.
acélt, azt term;szetesen Pitts~

~:~~ml:::6tU::;I:°i,~~~e;;
nagy le nd illetet venne a ha141raJ~lt Hoeklng völgyben a term~
.
..
. on sligMU. buntetéssel
bfi:ntetik. - pénitbüntetéssel - t a banyAszt, aki nem .t!ntlt,.
J:a kell6kép szenét él! lgy még
nehezebbé teszi az ottani té.rsa.ágoknak a azén eladását,
A Bocldng\ banyászok, --akik

UJ~ÖL ~ T J Á K A
::!~:i:t~~~~~= a:~;~~:~
BEN)I OODI HALÁLBÁNYÁT. acél tonnAjé.ért és megf!ze~te~a
1
A Benwoodl "halftlbanyát", ::j:~.~~~~~er!h!!~ ~z:
ahol .néhány hónappal ezél'5tt tAvolságon. .
Jl9 derék baJtáreJnk vesztette
De ha valJlkl pl. Chlcagoba
életét ujból megnyitják A hií.- re nd elt actt, annak már-.nem
nya a' Wheeling Stee\ ~rpora- -Pittsburgh 6I, hanem Oary, ln_dlanAból szAllltottAk éa fizetett
tlon, tulajd~ml.
open shop a vev6 neqven dollA.rt meg a
mellett dolgozik!
szAllltásl d!Jat - Plttaburghtól
A társasAg jelentéijében köz- Chlcagotg. Vagyis nem Garyll, hogy mlnde~ .lehet6 elélvlgyá- b6l,' ami csak pAr cenj. lenn.?
1ati rendszabalyt megte,ttek, tonnánként, hant"} annyit fi•

:!t'a:~:t:~:!~:~~~~~ka~t~~=
alk: hogy vidékükön az uj szerz&léuel jobbak lesmek a<vJuOnyok, mi azonban ebben a t~tdntetben nem osztjuk nézetil"kat.
.
Ml nem hlssltilt, hogy az uJ
egyc_!z,mény annyira ven,eny-

i19gy a ter~elés telje~ életblzton.sAggel tortéabe!}Bék. A ~ellllztet6 kénüléket tökélete~bbé tették és a iermelés v!llanyIAmpAk hasznilatával történik.
Ha ezek az -el6vlgyAzatl lntézkedéeek a szerencsétle ség
etlStt lettek volna me téve Yu ,

!!:;~o~~\~:á~

:::!~~s::::~

:!~:;i~

:~!

tíf

::t

:::~;:1:-

::Pny:!:~rr1!:
mfutin eae"ezett bbyiataJ
nem 't'olt.all: hajla.ndók a le't'ACOlt b&ek ellen6beu dollo&nl.
1A tl.rauág uttijkt6fft.kel

.TI "fD,
FELROBBANTOTT VASU

:::t :~

::~okat ridol1Ak a merény•
A merényJISk ellen a nyomodllt megtndltofté.k, uoo.ban az
edd IS nem veaet.etl semmi eredményre.

!:::;

11 ~::::é!ht~e;:~J~:~l~k
ról lehet szó, hogy egy Ideig,'.;:
mlg a gazda.&áEjl helyzet nem Javul, a réBZvényesek nem ke resnek oszfalékot.
~ TlszleSllége! v!\lfali.iók neut
szállltjáli: ~1e a~muiíkadljat azért bogy a vállalat l?ereuen
ciu:k azért, hogy ne 1!ze&11ene~
rá a.z üzemre.
s azt mondják az acélstakér-

&TATEL

::::~!

::ysu~;:::':apc=k~e::~

!~: ~0n:y::~~:~1~:a 4:e!~te~~t:~

melés legnagyobb r6szét az
Ipartelepek v'á&AroljAk.
Közben pedig a termelél! Is
emelkedik, a Kanawha mez6..
rlSI megkezdlldött a széll.lllállltás és mert vev6k alig Jönnek.
valóságos qajsd.t fodltanak
egymé.s ellelÍ az eladók, ha egyegy vevlS felbukkan a láthataron Ilyen körülmények között
aztán tennészetee, a vevlSk ki

meglndltotta Ozom,ét ujra Jed.rul Nincsenek vevl!k és mind ne
hezebb leu eladni a kitermel<
szenet.
Pittsburgh 't'ldé.kén egésa aoT
gy!r csökkenteue lilemét. A
Frlck bányi\k még dolgo.nak
ugyan teljes üzemmel 1. munka
béreket sem sz.i.llltották le de
vé.rJAk, hogy e hó végén néhán l
bányát le fognak U.rnl, a lmun

~~S:~~~::aka ahe~::~!n é=
hogy csak akarnak Viloga~tnak mert elég gaM!átlan szén
0
ál~::z:::~=k a~:: ~::~,ml Uzlet. Keményizfnbe.n tilnes
most ~reslet. Hogy a k&mény
u:énvldéken már szokúba jött
mlndenhetes utrA.jk a mull héUm elmaradt, kevertebb volt a
keresret kebl.ényszénra Is. A ri-v6k ut blsztk, hogy zavartalan
lesz ott a termelés és akkor \s
ráérnek megvennJ szükségleteiket, amikor arra épen szilksé-

!~:e~:::;:a:°!:;n!:;~
elegend6 tartalékuk Jegy~n. h:i
esetleg a munkbok klmenn-1•
::~:~ nem fogadnik el a bérAz Arak nagyon alacaony1.lc
él! lehetett 't'(!nnl Jó 1lackel 1
dolll.r 16 cent,rt Slac.kr1 11. ce•
msntgyárak volµtk leglnk4.bb a
't'e-vlfk_
- 0 ~ \ n é ~ a l dOUár.60...
cent"l'olt."Obl1~\llP'l'ra 1 dQll.M
89 cenltlil12 dbilitig' terleit
Bufl'aloban Is nélf!ny gyé.r lezArt ufabban. ami ceak cs6Ji;k8J\

~;f~:61:t::é~!~.rlése Altai oko- ~1~ie!~~r~;1~ 6~o~:~ae~: :c~~~ !:!;~~!:a~é~~/almqznak _re·1 te~::g;~:~óyk ;:~::P
Ez a "máshol'' való takaré- \part, de ráfizetést még nem hoz

sőt

az

ueA kereskedllk ugysn nagyon net 2 dollárért, Pittsburgh No:
2
~n~!:/::d:z:,:~ !~n1!'r!!
uenet 1 dollár 60 centért lehe•
lett kapni.
Bostonban váll,ozaUan a bely
zet. Mlnlbogy Itt kbirólag gyárak vásAroljAk a azenet, melyek
CIIÖkkentlk üzemeiket, Jgy na•
gyobb üzletek nem Is j6U.ak lét,.
re.
Ohlcagoban Nyugatra vúárló kereskedik vettek leginkább

I

sz:nzet.Arak na~Jlhól viftou.tlanok.
.
Dél-Illinois min e rnn é.ra :?
doll~r 50 cent volt.
Kozép-lll!nols mlne run ir•
2dollár16cent.
Belle~lle, TII. mlne run ira l
dollár 7v cenl
2
do:~~l~:a:n:ér:· au;::: runt

A nagy káréhiány Idején egy
ren,Jeletet bocsátott ki az Interstate Commerce Commlesiou
mely szerint a bányAk és maginyoaok tulaJdonAbaÜiévlS vasutl
kocalk ugyanoly.an elblriJWI al!
etne~. mint a vasutak blrtoká•
ba.n Jév6 ezénuállltúrn Holgé.ló kocsik. Ennek a rendeletnek:
1923: szeptember .elaejéo kellet~
volna életbelépnl, ar:onban az
érdekelt táraad.gok mlnden~elköntt.ek, hogy ut megaka.ülyonák.' Moflt 1smét eJhalaaatat.tik nCff~r elaeJtig a,reli-

~~:::': e:;::j::!rem:~e;~t
llkAnus rendszernél la.
De egy Uyeu megrAzkódtatázl
esetleg me&uebb m~het, 1f11nt
ameddig tervezve van és esetleg a nép köWtt emugy Is egy~
re népszerűbb La Folette tlcketet hozná be az uralomra.
Ezt sem az acéJUílr.e, sem s
bA.nyat6ke; 11e.m a bankt6ke illm
akarja a igyts:lan e.onek a megakadAlyo:AsA.ra még novemberlg megmaradn.ak a munkabérek
az acéliparban, legfeljebb megcsökkentik addig/ az llzemet.
Akil.r Jgf,•aké.r' ugy, bl1onyoa,
hogy- alt i1famlr.lSJI Kereskedelml Bbott4g il6ntését el&IS &orb~ M légl'tllr:épen. a r.nlmkiaok
flaeUk meg M sa,tao., as ac«I-

::~:nE::n:o~::a::~::d~:~s:"
Bittner u unlon °uj vbzetlSje ál~
Jant'lóan kinn van a bányálzok
között. Legutóbb Lowavllle, w.
va.-ban volt egy oagyobb gyű!és. A bauyatulajdonoeokat ezek
a gyűlések nagyon ldegesltlk,
mert• attól tartanak, hogy as
JJDlon megk!séril, hogy a 't'id~
ket ujra szb percentre uervez1e.
.
Clnclnnatlban volt a legnagyobb versengés egy-egy ve-v6
uttn. Logan vldékérlll nagyon
sok uén érke,ett, valamint n1es
je.]entek a Kanawha vldékér6l
Is as elr.6 kocsi ue.nek.
Sllt nem csak ezeket a szeneket lehetett nehezen eJadnl, do
még a Pocahotttu szénre lai ne-

do!~~~a~:e~;k.5. mlne rnnért t
Nyugat-Kentucky mlne l'WI~
l dollár 35 centért lehetett -.enni.
Kelet-Kentucky min e run ira
1 dol!Ar 26 cent valt.
Pocahonta1 mlne runért l
doUir 76 cenl.et fizettek.
Ohio Hoeklng u6nért (1Di11e
rnn)1l Uolltr ftO centet adtak.
M.EGJ:GYEzfflA IJNlONl'IJ..L
A RUSSEL B,{KYA.
_
A Ruuel No. 6. ff 7. bbya,
mely M.lnera.l, Kan. melleJt n.n,
r/Svkleeen ujra feh•eul u fisemét, mlutin 1. uer-'t'ezeUel meg•
klltölte ar. egyeuéget.
A ~ a azeneset. rODdes
bérüi1'Ja 11:Urlnt fl1eU • M•

11ntlenl0rognl, •hbgy ujra &
1lJrt. elhaluuá.k, mlnd.add.Jg,
migegy&aer maJd talin teJJuu
feiod6-be megy.

:::i:1~::;~;::-en!e!C:
U1t-a W.t1.J6nolrM.akHreTill,...,fftkés1'be:n mir ltényteleaelt 1~
la«ok bi.rrJ6Jba,rl ~ a ue- 't'Oltú: ea6k.lr.entenl naemelket.
~t, a Ui:do·•-rmJdilem minden A te1több b6.'ll.71. mir ISU" t~lH,
Mh.t..mNJ ~
upot dola:osU1.

::!::kat!:rt:!!~m'.nd a . , .
A1 qyeuégat hOMZU titg-yalúok elciata meg, amelyek
•6gtU .. • btnymok l)'t1Hlmf.
•91 v,lpMlek.

ISM~T ELHAJ.,\SZTOTTÁK
~ C.lntt:LOSZ';rÁS UJ ,
UEND.Tl:NEK ÉLETBEl,ÉPTETf:StT. ·

vá~:::t'~~:=.i-:! ::!~i:::1= ~::.: =:..:~~~

ez a caapé.s él qJyq;-fe)alenéget hozott magf.val, amllyea
még nem volt,&IIIIIA u iparban
Rootavelt óta,.i.Nlllkor • 71:!a-

Uli!TEO

~:~ne~a:~ea!~:::~:':!:1gs!~~
v~n:~1:~:t:~~t;
te nagy Ipari telepek J.árnak le dollár 50 cent között mozgotL
vagy csöltkéntik üzemeiket...
Altoona vidékéről Is ast Je·
Az Ipari llzemek lezáré.sa lentlk. hogy ott !1 kénytelen né•

na, ahonnan a fuvar tei-mészelesen sokkal drágább. A különbözelet zsebrevágta az acélgyár
Még sokkal nagyobb é,e sokkal
égbeklált6bb volt !!Z az Illeték·
telen profit a déli államokban.
AlabamAhan
tudvalevőleg
18
bizonyára a robban!s fo;)\::i
v~:ie ~9:~~e~s
a~ egész ·hátran flz~hetnék tovAb)> :1::!ra::v!~::;,k •h~::m;:: nn~o:ldé~::r::!é~;sz1:a:::n;~

:::;:~:tk ~:g ms:e1:e:~:Uen :~:!::e~ l~:=~~!s:_1, azt Ten:
~
•
·
A Tenueuee,steel Co., amely
pe'reze az acé/tröszt tulajdop.a.
0
ott kapja e szenet. vasat hely~
ben. ,
.
•
/
S ha mondjuk valaki NashA BalUmore & Oblo Rallroll.d dolgoztatott1 akiket jól megfize- vllle, Tenn. :i-agy Bln:ningham,
llldjat, mely Gass.awaynál, W. tett. hogy a szervezett bánybzo AJ.a. városokban acélt risárolt,
Va. köti ösaze a Rlver két part• kat letörje.
megfizette azért a negyven doJjit. dinamittal lelrobbantott4k.
A hiti .telrobbanté.sa folytán lé.rt tonnánké.n.t és a uftllltá!II
A robbanás ereje oly hatalmas a banyAban kénytelenek voltak tlljat - P!ttaburghtól. Vagyis
Tolt, hogy a rázkódást, még aa a.a üaemet felfüggeszteni, mert annyit, mintha. az acél~ nem :a
onnan tl:lbb Dl.Int llt mllenylra a tennelt szenet nem tudjik el~ suomszédból, b,anem Pittsburgh
16YIS Flemlngtonban !& ére1ték. szállltanl, mivel a vasut a hldon ból ~llltottá.k1~olna.
A robban is romba döntötte a At szAllltotta el a szenet.
:02:ek a bezsebt:lt sú.llltá!II
hidat, miáltal a fol_yó tula6 plll"l• A .szervezett bá.nyá&wk tagad különbözetek _q rJ_ásl (IIIHZege~.
jin lévlS Bro,vn Coal bányé.ból jü., hogy 6k ro_bbantott.Ak vol- tlz milliókra rpg~ ~d1Sn7
• a:éa a~llltba egyelcire lehe- na fel a hidat, mei-t ISk csakla ként a most N- _,acélvá.llalatoll:
teUe.nné vált.
békél! eazll:öJökkel harcolnak, eielll!ek et~I ;.r; órl~J jö,:ede.A Bro,vn Ooal Company a na• azOB.ban mégis a eztré.jkoló bá- lemtlSl.
,,,

THI!

A SZÉNPIAC HELYZETE.

=:sks:~!:!é:m~:!::~a~~: a~~~';~s,
nem 16 való-!~;;'~!!!! b: !:::n:é~:,~· ~:z~:
-:rog megförténlil ákik cl lehet- szlnütlen, hogy a \nunkabérle- !élt, de a huzdltá!lnak nincsen
nek rá készUlva' hogy hama.ro• szAllltáesal várni tÖgnak no- sok ~redménye. Az embereknek
san bérlevAgás l~sz áz acéllper- vemberlg, amlg a vt1asztások- a rossz vlazonyok miatt kevés
han.
• nak vége Il?sz, mert b11.1 az acél• a pén11Uk és nem Igen jut már
Két-három hete rebesgetik Ipar most JeszAllltja , munka- most S: téll tüzeli!: ~aierzéaére.
már pl., hogy a Frlck bányák- dlJJl.t. azt általános munkadljleP.hlladelphlAban,. .P uhssz,n•
ban nagyobbszerű' munkabécle• vAgAs köv(ll! e az eaetben Igazi ben kötöttek nagyobb Üzleteket,
vAgAet készltene.Ji; elél s mint.- nagy pAnlk lesz
orezAgban. késllbbl szállltbra. A puhaszéu
hogy a Frlck ' bányák tudvaleIlyé.n hallatlanul nagy '&rá- árak- valamit Itt e9tek. Pool No.
vdleg acéltröut bányé.k, blzo- nyu pánikot az amugy Is bor- 10. azenet 1 dollé.r 70 centért.
6
0
~ erre :é~ap:e~a go;; :;:~Íókö:~s:z re~i:~:::~avl=:~: !:~~~o~d~/zt::: lofd~:!:.~
1
: é ' / or a tá~ ev g s sz
mAny el nem blrha.t és egy bér•
Falrmont vidékén nagyobb
11
~g!z, a~:;;.~t sze~et olcsób• levágás a:i; acélosokn.il feltét- üzletel nem kötöttek. A B. anJ
ban Is megkaphatnék az acél _l tenül uj pArt ~ylSzelmét Jelen- o. vssut vett ezen a vtdékeu
trfü!zt námára, mint smenny!-1 tené novemberben.
szenet. Az Arak Is ua.gyjAból v:ii
é'rtaztbányá.lkbólk[bányáeszák+ Talán• nem tör6dne ezzel ll tozatlanok. A run of mlne Ara
de ez Is l!itHZ.. liogy az acélárak 1 nagy töke, ha biztos tenne ben~ 1 dollár -4.0--50 cent között vállnég m!nllh; magasak és !gy , ne, hogy ébben a:11 esetben a takozntt.

~~=~~l=:~ ::áÍ~t~~~;n~l:1~ ?:/

:;;nl:I S:!~:l~~~b

,

ne!,e~e~;t:t~=/~:l~:~::sr~~
gebbeJ). ki nem osztott tartalékra amugy 18 uukség lenne a vAr
b.ató nagyon rossz negy~Qévrer
de a.. f ntl döqtés egyenesen
kénysz!r1tl az a.MJos.okat, hogy
vlgyátie.nak e,.:iazPénzükre
Legalább II¼ addl amlg mAs
övedelmi forrás
nem néz1
nek vagy amlg "mishol"; nem
birják megtakar!t&-ni a PltU-

uJ~

IN

A sdnplac reménytelen hely-1 Slack uénben Igen nagy volt
zetében alig van vé.ltozb. Vál• a klnálat, az árft lgy esett. 80
tozás rmnylban van, hogy a cenu\rt már nagyon Jó slac.ket

Kereskedelmi Bizottúa 1alyo' csapást mért u acéJÜárakrL - lleruiin1
t ették az qyneveutt "Pithbur1b-plus" rend:s&ert az acélüzletbe'n. - Az acéltrönt éa a
Ak uene ma olyan nagyon olfüggetlen acélvállala,tok bérlevágáual akarják helyre hozni a veszteséget.
csó Aron kerUJ a plaora, hogy
_
:.
.;
·
1
::z~; :z:~;~::
::t::: A hatalm: ac:ltr:sztöt és a nessee Steel-t-Atidták az acél• ra ':ad~j ~ányászoknak a régi
1
lesz versenyezni és !gy hiába ~::::~:: :rte ~ n:~it~ét::lyos tri:z~;~~ehem Steel Co amel)- m~lkor : fizetéseket .emelni
:~ta:az:~ge::ke~~e\:zz ::~~
Az Államközi Kereskedelmi nél él!en esei;lékes ,olt, hogy u szokták, az acélbA.nyákban soha
y
'
Jl
Blzottsjg egy végletes dömé!le elsil:bb11égl részvények után klfl• nem wzért emelllf ngy nem
so:al tö~b m:kaalka:mat
milliókat vett ki a,; acélg~árak zessék a negyedévU 26 osztalé- emelik, mert a szénánk esnek
orsz g
nytl:na ra na- kaSl!ú.jaból egy tollvonáe..al és kot, rögtön el Is bataroztak, vagy emelkednek hanem aszegyon sulyos csapAst Jelent, hogy valósA os pánikot teremtetl az hogy oez{alékbt nem ~rlzeth,t'- rlnt ahogyan az acélé.rak,szUk•
~lo
acél• ts vaslparban
nek
ségeSHé teulk a bérle,tJZá1lltAet
k eg
Az elmult negyedben ugyanis vagy megengedik-a béremelést
- mert mint a tnult héten meg- .Megezuntettek, llletve meg- részvényenként mindössze 17 s ha most Is ezt vesszilk döntlS
lrtuk - U oruAg tobbt bál'IS,a- tiltották a.z ~gyneYetett Pltlfl- cent volt 3 jövedelem és mint- lényeUinek akkor az 1tcélgyátula.jdonos,a.l ls követelni fogják burgh-pluu rends:i:ert, és .ml- hdg; már néllány negyedévben rak bányalban a bérleszállllás8
::e~!!i°~se"t!~;vA~~:::~at
~:;e,~:~;a~~ ~::::kjö;1~:e~ aétartalékbóltudtakcea~oszta- ra;:~·;olts;~kség él A k
\.
~•
burgh-plusznak~ látni fogják, ~k~r~!~e!n~ég:;:~ ;: :al~: helyzetét~:z~rám:/~0 m~g
4oo D,l~l'ÁSZ SZTRÁ,JKJA. !:e~a t:::~!~~~:::1 van uó eb- wU proflthoi ntulnl 1
ezután a döntés után "!lem felt6l

a mun~tlan biinrlis1ok hely1etiillben.
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Magyar aratás
Ur 1924-ik
szl daz
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AIIÓl0b6ruök, S1olgaegybi· lel meg. Nem egy kezdet nebéi· $
u., Nagyloolt, Vllig:a.-pu.uta ... lleg6nl k01kOdO uei-601 lpt.rOI-- 5
mühely, vagy 1aat6ca01let t11ell
lp a mu~tt, bs.nem egy
mllllirdollat érO:, órlial urad••
lo,:n. 1.JDely lgy 6rdkMl.tl a ma•
p sz&mira oapuimOI emberek
munku:r..11uégleu!L
A batalmaa uradalmak ugyan
11 a uenöd6aellet m4 decem·
berben kötik j!l,v(I évre 116\óan
a lse'llkemberekkel, akik a tél\
holt ld!lua.kban eleség 61 mun·
t.a n6llnn 16vtn, heteken it kop.
lalnak. Elb~n a Jdlitiatalan
bely&etben azt.AD - caakhogt
el(llegként Jtutet, buú.t kaphaa
sana11: .- belemennének mE&: a

aokeser holda■ uradalmalt, be-1'.t.halatlAD puullk.
Ebben as uradalom--G:r.önben
kerüll a ke:r.embe a Scbaatf4'1e
Titig:01puut.a 1rati1I él e16p•
IW 1aerslkl&e. Good(IU.ll aerkeatett ok.rtu1ny ez, Usennégy
hosazu pontból 611 N h1rm.lnc•
hat arat6munlti4nak, meg ar.
nradalom lntb.(11Eg:ének alilri·
aa11tlteleslllk. Elolvuva a hét•
oldalnyi lrht, as 1924-ea ditu,n
megpl\1ant!aa utin eltünOdhetOnk. hogy el6delok óta. kik bi·
tor cselekedetlel eltilntett6k a
Jobbigyú.got, milyen eJ(lre lt

E, • ldUI..S ..Un llálaer,
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bllto• lebet 11e„e, laop a 1-IJ•IIW bpJL . ,. . .or ole.6bba• HWl, •erl ·ut, a
mit mi• a pedlfnek flnt, ut úlnlt a nTI •ert-,brltja.
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a kere11tek be!mbalr:, köte• gyed hold krumpllföldet pedig

nak, vagy felügye!Onek nem

gy(lz(ien b!J:onylt.ja la.

l.,.k u -t6k ut •lw T&• •ll!dén.' • bl,om magya, hnld
llir• 6a ünnepnapon la u6Jjel; tengeri földet pedig batod!n va

::~:~':!':::."'-:::;.,~

ongodolmoúodlk.
'""•"
vagy lisltó, •agy aa uNldalom

""'=■1.TtTI.K
~-==-•:~~ •~~• •-• ~"'" ,_..,, -

:::~i~n!i':!:.'!::'~tt::~:i

...

,J"'"· ..• · ::;::.
":.":.:''~; ::~,..,::;,!';:,'!!'::..,~~'.
<•tmonll. L6gon>blyo illa! lik ki a fOldot.

:~;l;fn:.=-::.':.;:
dig! bontlév. . , - , , ol•

~ : """"'·

n alibb Ismertetett vllAgos· I& 1923-ban k6t6tt~k, még pedig
pnutal b<.uon6dH ,., meg- nap,wnként m,gjltaplt,a u
1924. é•I

te rm 61

~::,::7""

Tbonbat 6n m,nu!'6.
~•v•ll ,nnok u ,.,,.., ,,.,.

""''''"· .

...... ,k a, 6nlek....g!t, bngy

3111.I

bet.uarl•

:~r:..

S kg boúl é, 2

~.:.;~;.tta;:.t ~I

&3uegereblyélt kunlkat ulnlén ké•ékbe k6ln1 él a 11.e·

aert "'"'ni '"'"• ~lkn, ""'nak, a u ,ntAo é, ..,,_
m6g ha ••nitgyatogn!J• b un, '" ldojo. Ám n, f•lodJOl< "•

A " ' " " ' " h<!lodlk ponO•
T<"'1 aki tutt. ut n,..-.
kmutwakntt
lru""'h61 ~lg ,.,,n,..n ana ••tolul hogy oltbolltjik. hanem d~t6k u""""' n= ' " ' " • 1ug6ny ombo„kot, adúol mlnd,n bont!.,.,.,.,_

edgot. biiba koldul munkürt,
blr kerettetbe1 jutni.
A napad.mollOk egyrllue u;ek
ben a hetekben der6klg a &irp
kaliuban naponta 16 6ún it

boa u mlndONU hat b6t. As·
ért, hogy hat b6ten it tauJO
!orróúgb&n tlien'bat órin it
do1go1hllt nagyobb napgdmhrt,
kén,W•n u 6v Ul\>l>I ,6u6ben

-

robnt""ért

"■em

pontnun ,nnyl ,

,, b.lde,ok -

Jen.dlU

mnn-

feuűlO erll·

11 ndudnl m,giL

hogy nyolc napon it Ingyen dotden tbeDegye<Yk rént ka.pJik gouanak a ml\11'.rdol uradalom
arat6r6n gyanint."
r6aúre. A hetedik pont es6r61·
uóra ugyanl1 est mondja:
.., ..u.,ttbat6 ...., a pon~

h:.;

,.,u,od-

Vtligospuanin

~k minden f6rft bal magyar kilOkfk, odaTMS keeerTe& mun·

m~I•:;~ ~ , . , ' : " ; ' ; ~ : : ' ~ ~

•~~":~1.':!.::'::!~éa- ::..~n~alm~~~,:;=,,M:1'. :::'.::.bit..:~.!':' .:~::::~

~::,;:~~:-:,.

.aratial é1 e11épléll mun'kb ki• degy, hogy
vagy pedig caalr. koronit, tellit naponta körlll•
600
-.111 köteletek ar. uradalom nta· 400 hold term&ib(U kap réuL :111 80,000 koronit. birombetl

111 A

!:::: 70,:-:::1~ E~~==I ;:r~

merel munllit
fi e = ké::aie
J~ van ez a vtllgoapuutal ~
réftz)ieteae~elgorolja csak u an.tia M caéplét Idejére
0 aratók
6111 ' kOteleuégelt, melyek havonta egy bl~nJoa mennyi•
•radalomban 1a. A uenM6a f~l- az

=~~!1:~•

&v~:=~ a többi lr.Wtt !gy hangúnak:
ért tartoznak munkiban illant
"A munku kötele& a tarlót
a siegMatt aratók.
Jól f61~nt lnignl, llé•6ket.
J6 BIOrORn bek!!tnl, tlien·
nyolck:h61 ker-eat.ekbe rak·
Tbellkétezer koroaa bfr.
nl. A fel.0 ké•k ll6t hel1en
Lme u: okminy nyolcadik k
jól lek6tnJ. Kliteleeelt b&r
kilencedik pontjinak klSvetltenalban elegenM kötelet cal·
d r6a1lete :
.ni.ln!, hogy a napi mnnltJ.boi
''As aratómunlú.aok ldeJ6•
•el a mai naptól kezdYe a:r.
UJ"adalom rendell!:eilk. ltppen
ezért binnely munka k6.,'et,.
llr:enen be, azt mindenkor az
ura.dalom rendeli el, tebit ha
üpuim munltiba lesznek
rendel•e, a:r. époly köteled,
mJnt birme\y mb r6eies
munka. Alullrott munkieok
k.Melelik magukat, amikor u
un.dalom felkéri 1511:et, nap•
ad.m munkJ.t Yégelol és esen
11apeú.mban • ~ l t munklr
6rt fl:r.et u uradalom napon•
Unt N fejenként I kg. bud.t,
Z kg. ro11ot, er; mint foly6-napuim érv6nyea e:r.e:n uer•
s6dés egéar; tartamira, vagyta as 11!4. 6'fl termN 6ul betaltarJtiallg. E:r.en na-pelim·
munka mlnden11:or naponta
kora reggelt61 keadMlk olylormin, bogy napkeltekor
dr a munka helyaslnén kell
lennl 61 tart este napn,-01·
~ - P'r111t6k:re egy Uiórá idtl,
eb6dre egy- Ulóra lM, nuon•
nin ulntén félóra ld3 ada-tJk. SMiptember nyolcadllú..D
a:r. UHOD.llald(I megutln1k."

ad.moe kllü:ád 11 unorab6rek

=~= ::.:::r.::.':tl:: t'-:..:::,~r;~::-:i:: ~,~.::.;:•n:;!,,
he!:,et.

'he11 jutnak, bét-nyolc bóna.pra zonytalan a u;ellér JOvedelme belllle a marolr.1r.ed6knek jiró
kMik le magukat. 1.JDlkor 1, ar. mert rl!Uel aratianil nem min: gabonit -:-· ldhillboll11 1,600,000

:~-::::ni~á&

t& 11 elns&U. Egy ma4a1JDj ln•
t!s6, vagy 11pin blrilJa el, hogy
ki a lislt6. Ha nlamelytk n,ap--

,u,n. kllnnyM rl, lohol hn,nl
"K""l"'k •• ant6monká- • lhltut " uonk!.-OI. hogy

h61. hogy • .,,....,

Néutlk meg inenn:,1 e.s a m1.• ré11

::: •~;:::%.~:-::~; :::,-;, ••"'' .. "''"'' n••:=:,-:.:::::~:;::•: ~'!.J::::at

.
llf701cupoa l1111enmnka.

nu:. A1 aratómunkúok mln•

:~!:;:,••:,:'u::,!=:'
~
u

P-,huia

VTAN 4 azJ.v.LIK KAMATOT

°'"' HUp=

SECOIID RATIOIIAL BAJ&

n..tl■k..

::t, 1:m~1:zo~i:!9 ::~!= :: ::!~:~!'J~~

1,11kd.. ~-~~ . . .

ai.ar.,,..,lnakall:---. ....
;.:-:;,,=.- - ~,_,

lel·

sett munW; blinytalao
Je11 beteje1éae ut.in leu as
aratóknak kiadva."

StaUntlltal sú.tnltil uerlnt
kötni. CU.k majd eiekuttn, egy napa:imoanak
bék6ben
&élének a fed.eúa6t. •
ha el le11 rendelve, beDU·
munk:anat,Ja TOit egy
E1 U: a laal h6t lebit, amikor
l01nl 61 a US&l tetejét mu. eutencl(iben, & Jegkedvedbb
'Vényes" keresethez Jut a uel• ifél m6ter ntt&gdgu asalmi• Hetet rin alapul. A TlligHJér, elért a ll1&IJV bér6rt kik.e·
val bef6do1 6• tekötöz~I."
puuta uradalomhoz 11eraMlitt
les utA.a a t3bbl hónapokban
Es6rt a nyolonapoa kemén _nt.-puimoa klir111bellll betTen
12,000 korv.Urt Is dolgosnl, munkHrt nem Sir temmKél~ napoo k6n.,telen dolgoz.ni elO:re
akkor él am1yfnor, ahinyuor dljada, C&Uplu a tizedik pont meghallroiott munlú.t, asonkl•

sem blito&ltja batbetJ élelme-
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Jó 1aekeret boglyikat rJ.knl,
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dalOlll elrendeli, kOClllba rak·
ni, behordani 61 klfogbtala-nul Jól be.kazalo:ml. Ha a:11 ura.
4•1om elO:bb bogl,tkba akar•

,-~uOtot .. .....,

=:..1.~.::;:;:::-;,;!',::\.:':,'':.=.

veuU, éa u u.n.dalom terille,.
U,r61 uonnal eltbollttatlk."

P6ter•Pil utio.l ld!lkben VA•
Meg kell illapltanuok ASOD•
gyuu:, amely tudnUi~n a b&n, hogy ebben a .llrir teng6--
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•
el u én froütlN & te
•ll'Tlal,rilom Int, m•llapltom, botn" •I • NJ,, 61; u.
,ryógyltom as én lllthll m64ueremaeL

Dr, W. R. MARSHALL
Bullla 8erY'IROWIISVILLE. PA.

(Cklropraetor)
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kötelet c&lnihll, Ha
arató• pon it tqyen UI dolgoant. Te- Urflak kapnak feJenk4!ot 41a hol• napa:r.imoL Ha t.ehit caak ötTen
munlú.&ok a tlgyelmeitet.61 klntetbe kell nnD.1 ut 1,, bOI}' dank6nt egy kg. kenyérllutét, entben nia1I még Igénybe, tlgy'

~e~!=t.

!~.":..~=.~~~

: : e ~ o t • ~ é ~ : l e : ~?i'~!u1::'t
:.~u;:~,.:11::='.n:m":;
bon illó t.a!Auok: mardnak e161egbe ld-.ennl a réu--gabonf... s,:erlnt a hus lehet blrkahui Is. l feleU rendelke:alk.

el, u11 a.z uradalom ts n,en jit. tehit 11em ltqlbatja meg
t1lliny munlmt a 'nuégl el61- teljes menU71.16gben • ktk6t6tt
:re:~~o!~='1!.':~tó: tenn4!n,y~ket.

r N Z l : ~ luonjL Ha

J'ele h17ett öwte, 1aato4.a.
N6azllk aa okm.6.ny e11éb pont

AZ ÓHAZÁBA

SZÁNDfilC.OZIK
MENNI?

Borra• 11:e!ff u •rualom a
"Júlt6.,

•■-k:Jiokoat

EaerbollllM udalmalr: Uuipéa

Siembea16k0: a tized!~ pont ~ : ; u z : u

~~~ bei:-e;:;:kameb m~r
1

"Az ekaépelt a.rat.6"61- :::n•~deatruktl'f'' megmoocanb
gabonijutl:at u uradalom a
·
munk:bolmak lakúalkr& ha"As ura.da.lom fentartJa
naú.llltja, de a r6utufll't
maginak
}Ogot, alullrott
a mUD.kiaok sa~t fop.tjukon
munkúol!: pedlg alivetlk ma•
1ú.llltiü
haza."
gukat, hogy minden munlú.·

„

Ez annyit jelent, hogy uara.- =~m": ~ra~:.~w:=!

RATIONALIAB

. .tdifli9loll . . . . Of'-' ........
'°'TTHUIIQH,, PA.

~u=::

s:=~~

nlne1t.elen fOldmunlú.1 nép. l\ll·

U::, mln~en "forrad::ml~ : ;

jalt:

m■(tdmsk

MELLON

nntreron■ ■'lkll.

-

z:yH~;

gr<,r6k ha~U blrtokat:. en:

nek ellenére a m61 lH!.-ben
uieg:lnclnll f6N!reform-eljiru..
nak nlnea aemml eredul4!nre.
Btrbopn1on ltffletlenUI ugyan
la csak klablrtok van, a kOuég
(F'olrtaW a 6-lk oldalon.)

:i ~'::r~~jit..::;

::~:::\e=11:~i:I:~

atH HTCGU: l'IGY&LIIIIH1

la, mert a fuvar - teklntn a
27 llllom6t.er• tiYOlágot többe l:erW, mint u eg6u aulma 6rtéb. As 11ndalomDU 6p
elég lgija nn alahol, hogy a
mim.lr:úokuk megtegye est a
11:0nnyttéat.
As ~ NIHN

deletet az uradalomtól as an
'tómtlllkU nnl it. Amely
arat.6m.n11kú u aratóguda
rezuteletAnelr: nem en1edel·
meüedlk. ,...,. u.aal 1újaa-,
lr:odllt. u a m ~ l uouaal
kbintlll: N minden bentlhfl
breNtét elnalltl 6s u ..-

Dr. HOITASH J, FIJGYES
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
"AZ AIIAIIY URDBOJT:•
lrta1 LJ!OIOl'fBL
(P'Olytatb.)
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~11ini a halottat akirkl

mir 11éut uelDfiJi& iiél.klll. Kilr016Ue la.aIU YonuliAal buódot.t nehin7 aiYUerO biriny felb:6. A:i énélr.eUurt6 öeau 11ép pinek 1uginottak a flnnamentum uon a réizén. A nap, még hanyatlWban l1 dlulteo.l

~kogilthoa. K6tlleJ'Men meg.ható, k&aNreaen slra.Jmu •olt u a férfi ■ u a aell4
aN:U halott a ú.padt gyertya linpu.
_ ", .. Caak buborék földi eJetflnll
Meg:h•lunk mlnll altlk PfiletOnk... "

8911 Badreye Road,
CLEVELAND, OHIO. ~::~; ;!re~;:e:•:i~d:~1:~;u:a~~ee~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - se
te é et
told "
01 0 ri I
11 keMett uvariban. Arra astú Cserey 111 !::d::6!r!~n:éo:,::~:~~!!!!:.t:~J= ex~~aio~~z~ ~
· - - a n

A pari4&i koea11 kesd6, róon1onta bang:Jfrhoi caatl•k~tak a l'lrrautók, egyik a ~
:!i~::~Ai uj "llkesdNt" mir mlndnyiju

IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT
kap J6 t&ll,nol él a lelfl>bto.al>I, 06-JUflNllret. Ha II ce■ t bilJ~et k1U4 k!Ht8'if_re, ki~::~:-.' :!i:.'!~e~e:1~.;;1 Ta■,eau6 kUIIJYet.
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-M,.énekölél JD.eg u
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Az
utolsó ll6p.Jat
tlUI• - - - .Uutin mi caalt a temeté,
gJ8llet - - - NeköJD. van la Jelna er,a&b,y vlrTaHtó ének. lllnd u l1meretek
aótúok meg diceéretek kótijin megy
.J6ul lnu gondolkowtt egy darabig
- M09t adta cuk fel a leckét Jinoe bá-

rel;~~tg~:~ !~~~!ió leg6ny villath tet-
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uomoru ember a múlk ember 1zemelbe.
A hangja 118 Tolt paranCfl016, mint múkor,
C.endeti meg:hatottd.g:gal bea•6lt
- Jó:cal - - mond meg a többieknek,

llMZOll)"L. _ _ .-. M.lntba" nem II lnrtént
volna aemml - - - Nem hit: Álom u
egéu. Kllértetles · álom. Fel fog ébredni
mlndJArt I Jó Je&11 m.lnden. Hluen· u nem
lehet hogy valóaig legyeo amit ilmodlk.

totWt meg u.liuaikat. A pipacsok 11 hajlott a:cirn.l urtit: be félig plroa ulnnaJb.t.
Mozdulatlan c:süngtell: niralkon a tatenlek.
Féutelkeo ültek mJr a madir~ B6tétaég
burkolt.a be • Caerel kastélyt 18

al - - A p!ridéJ,kOCIII megsodorta 6ulllo5 bajn-

ti!\:tö~ö~mE:ojg6:!:k~t ~rr;:;~u~
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_ Mi.r pelg u u Igazság. A vlrra.utúkor
áekölnl kim - - - Egy embör az eeJD.•
al
- Hit, maJ megmondom a gudimnak
- Mongyad t. - - - Meg utú, bor IP.
11611 boni, meg enni való. Egffl é!Jel megaomjaslk, meglmealk az em.b6r - - Ulh.6een b.a énekel
• •
-A vact0raauomuéd uobibann•ren-

~~n~!:e:~:~::t~: ;i1bno~t:a!•:~:
lebeg ..,.. - az Ja örlllnl fog a bucsuénekel·
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A f6hadnagy ldegrend1iere most érezte
::'ekn a,:::~n:;:. f~:.~ ~!!~:o~r u:kh~=
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hogy vadul, 6suevlau, mert ba.J történt a
központi lrinyltóval.
Azahoauu,rebér Tonal! A dQIIS ut!
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Jól estek. neki a legény IU.l'a.l. Hogyne
61etben
pfflanalOk, mikor nemcaak.ember, hanew
..,-oktalan illat közeled.éae l1 Jól ealk. lll•
1tor bili.ni fogadj& u ember egy m&e1ka
llosú dlh-uöl(kléaét 11, egy lmlya haritaAfa.rke16vtliait la. A legény 11avalb6i
pelllgklére&tefl1:etettcaelédetu.ere&t6t,
tiateI,t.6t. egygyütt énéat. . . a QiP:ból
ftl6 riat kér'80):et, - pedig nem u 6t
fajUj'll.ahalott.
Jóal lnu podls lq;atau.an. t&delte u
gjjalt. Nun tudta IJ)1re Téln1 a gudija. houJwlptWL U~Jf,nmú ldMf 11.GUca,1

h&gyta abba- ai: ·el6néken)'«léat61. Htaen

~n~!ci~i.t":::::;:,~k n:;!tv::=;

bo!~o;~~ö~~:!:~~~~~l:et:::::;[

:, :i~:ll::~:::doniahangja birta. Ai:
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tek volna Jól!! Hluen Tannak u
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Még egy Pillant.út vetett • dQIIS ut felé.

::,:n!:t;!~en nem litnott a boldYl.lig nél-
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~'i:k:~n-=~:e:e ~~:~;:.,'i:~o~:
gyogóvi tette egy feltolakod6 k6oycsepp.
Hluen --: - emberek voltak mind a 11:etten.
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Vir rid a 1lr megn,-uguol ott ... "
Az a 1oiogó férfi egy pllla.nalra. felemelt"'
a fejét, azt.la mfg er&ebben uorltott.a areit ujra a ha1ott keblére. Az egyserQ, buaongó ének ugy UJdltetta a HlYét, bogi

ca~ö~~:t::! az urh61g:y haloriny ar- ma~ ~e_ua~~ ne menj~! _ _ _
~~
la!z::'~k =é~~k~~l~:n::.~n
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- Helyötaen. Hanem..még ea.zömbe Jutott
ra!::eJó:!h:'::it!ita~o~=~t!. ~~:d!:= ~ n lovagoltak ki reggel és most - - nlaml
.
.J6ul Ina ■ klué fe11engenl kezdett. Nem
lai megilltak. ValaJD.I er61 lankadt.8'g vett
II E~éz ncll;edet{ a vállaira. As magi.hoz '
tgien uerette a parádés koeele easejiriaát
er6t rajta. Mintha teste mlndeh ldegasiJ3. térfüitte. Ellanyhult Idegrendszere helyre
Jpn fik'czl611 term&izettr volt az öreg, meg
1
1gea. cu.varg68 &isjariau.
:~=t~, ~~!n~ !:t:üi:e: ~~~~ ~1~!:~:rt':;i:fgival. Ereibe, ue-Hadb.allom--tartja lenyilgilzve. Valami, aminek nem tud
- Carollnka - - - Mongyad meg, hogy mlnk m!nynyllan
Caakugyan a li.nyka Tolt. Csereyi;ié küldte
lliajlandók ngyunk hozd.járulni a verruz- ellentillnl. ·Nehéz, tompa fijdalom gyiltrelutánna, flgyehneztelnl
túhol ar. 6nekölénel egyetemben, klyé\•e meti ereje, mely nem engedi m(llto5dnl u
agyvm}ét. megbénl(Ja a flzlkumiL Lidérc- Tibor - - - mlndjár;t lemegy •
a Treazit, mer bogy as tgön fél.611'-- - nap - - -.e,;teaulik ulvesen, habtr nem k6zQIOnk nyomásoe ILlomszerO ér&&!, - mikor meg béA fiatal ember elmosolyodott btnatosan,
Tal6 1, a uAgén megboldogult - - ---' lgy nul a test e nem tud akarni az akarat.
1
&Wja ut a mÁgyar böcaillet, még ba Cle•
11:o:~.k~lól:::g~;!t&re~:
szo~~ud~m
Carollnka - - látom
0
Hdl eorban van la u embör
As öaze&eroglett térti és n,61 caol6dek A uekérut.at. Aion lovagoltak ki ketten ko- J A nyllgatl égperem allJán mir ceak Térra reggfl e most alkonyat f~lé néma a dél· vörö1 kört6mbnek 16.tllzott a nap. Lehetetl
fpnt bóllntottak az öreg belzfdjére

bcat9 tori.bb blzt.uaa. Szala.dt fel uJra, egye
..en a még: a terra.non ID6 gazdijjhoz
-Ml kell J ó u l - - A Jeg61!:7 ~ bizonytalan hangon felelt
- Kflld6ttdg: vagyok - - Jelentem &l!a
a f5hadnagy urnak
C.,ny meglepetten nézett fel
- Ml vagyT KQldöttllég? - - - .htin
klkfUdött!-Jónl Ina, k6fl•öriUt egyet a. torkán
•
- M egé11 cselédség kiildött - alieaan
jekntem - egyilttesen é8 inllevéve
Olerey mlnden szomorusip. daclra I• el- '
moaol7odott
- Igen! A.zt.in mit akartok
- Hit, hogy a halott Iránti tllfleAég teYIM értebnében a v1nautisnil énekelni Is
ltttW. Partde!lkoesi• János bácsinak van 11
lelrva. egyneh!ny ének az Lsmeretea uolt.irol: & dlcdrotek mlntájira
-Hitaxt.in
A Jegény majdnem zavarba Jölt a kurta.
Hnléare
-Aztin - - - A z t i n - - - Hát
bog:, ne t.euen egygyea egyedill lenni, mind
nyijan honiJirulunk a vlrrautúho•, birha •em a ml fafti,nk ls a kedves halott - 'Nett& a1ne:l tesnük - - kivéve Treuit.,
mer u Igen fé16s a balottaktu.1
Cserey jó darabig szótlanul meredt maga
elL lsme:rte ugyan és szerette ls a cselédl6·
gtt., de ez uj dolog volt e16tte ... Hogy eiekbell az egyszeri!., mUveletlen, bérért dolgozó
népekben Ilyen ér:cés Is lakozzon, s:ct el 1e
Hpr;elte. Hogy ezek Ili paraast népek Jlyen
flllom gyeng6daéggel Aamak uolgilnl neki t,,. a halOUDak Is, azt nem hitte volna,
l'eJ se t6telezte, hogy a parau.U ulnket 1,
tp oly mél7a6gea Indulatok hel'iu6k, mlnl

- " ... E!tiY01ott kedves halott

1, 2, 3, 4, 5 évi hasmálat után
is -- teljesen jó _karban van.
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A Wlllr•Knl~ht oly•,n kl.-.1, melyet
Ön lveklg minden hJ nllkOI nat111·
h•u,,111,at. llz ♦U)' tur• Jdrf,
42 16'1"1• Qlllpuelt♦ I, - ..,..,. lulrf.
....tl,-1 On 6,..nkfnt 60 mllet ...agy
ffi'8 tllbbet ffltQteh.t, 6riNII~~ MllklH,hogybllmtltgtdn•- .... 1•
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lffl)'tlltl'rilffltlgaltanlktll•n•.

A WLll:,a-Knlabt alHv•vtlvlll ,no.
IM • litad ltgt,tltljutbb motor,

mal)'<II v~t•h• Uaaltttttk - at a ltg,
nyugodtabb Jlriau -6■ u cgycd011
motorf•Jta • vUlgon, mclv hau.nll.t
llt.1 m'8 Jobb IHz, Tla.rtln adrt Ya'l
u, mtrt ,1. .
aurlcaut
l•n,tlm•mOklldhll,u.tmben•~hÚ•
ktt. ukal„6 aurktutUekQL

-.i.,.,

nfu. •

Azok. akik Wllly•Knlgh\ ldNlval

:;•~=~:-::~k:;;:gym::,.,.~:
•••Javltlaravoln•uOl<atg•moto"'n.
. H ■au,IIJ• ■ Wlll,•Kntght klrtt b
tkkor hNau lvektn ,t meg leu t1„
gtdvt.

WILLYS·
KNIGHT
-~-LOGAN OVEILAND SALES CO.
LOGAN,
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lenni _ _
- Igen _ _ _ Megyek már
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A fiatal ember ha~ vtUuzolt
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" ... Odanéznek mir uemelnk
S mlg hnllo.ak érted könnyeink
lm, megildunt ml ta téged; .. "
Vanvalamlqwlilatoean•lgu1lalóllal>-

:t~. ~oi::~t~:"~ e~:i:Jj':,~~ Ami g:yea
Ami a göl'Cl6fl :cokogiat halk llrdoglLlúd.
enyhlU. Ami valami belenyugris, lemondu-

_ Jga~
ta;-_A~i~lve maradtak, siratni a halot-

uerO énéa&tl caHlal)ltja a ueuvedéat
do'!':~:"~~ e;:ndesen re•gelt mir az a gor-

Carollna a oagyebédl6lg killérte a f5hadnagyot. Ott elvtlt t61e. O CaereJDéhei aletett, amaz meg fel ai: emeletre. As emelet
egyik vendégazobi.Jiban feküdt a 1ierenceétlen asuo.ny.
0
1
de~~ri : : : : t e~~bi:~~:! ~,: : :
csn.k egy kle a.sztal II az A.gy, hideg terhével.
A szoba eötétjébep ba.tAro..,tlan febér folt' naktctszett a feJ.érJeples igyn.nt.al.
A fiatalember Jó ldelg ,m arra a fehérfoltra negelf!U. l~lrlnlettel. As lgaú halottf 01endbon ulnte ballaul •élte a a.tv e dobogúit Is - - - Meggyujtotta u od.a.kéultett g:yert,á.llaL Egymú utin nlamenyny!L Azutin két azéket hosott a uomadd
azob6.b61. A 11obe. közepén illó ,gyt'ejbez
tette 6ket. Egyiket Jobbról, a múlkat balró! 11 egy-egy ég6 gyertyit helye1eU ni.Jut
- lgy - 1
Aztán leült 111 asztalra a f6lllöo7ékre timaazkod.va nézte a halottal
Az levolt borltva egy febór Jeped51'e].
Cserey me.lléb6I hosezu, mély sóhaf tört
el6
... Nemlgaz---nemlebet-Addlg-a.ddfg limételgette, mlg utóbb maga Is hinni kezdte.
... Nem Igaz - - - nem lehet
Felkeit u aaztal mell6I I odament a:c
ágyhoz
- Ellz - - '1 m:gfe!s,•,611,..._bb
a. ceönd felelt
1
"
..,...,
.Feltakarta a halottat
- Ellz - - Ellzke - - ugy-e te csak
alazol - - ébredj fel Ellzke - - hlazen
moaolyogu - A bnlottarea tényleg mOBOlyognl litazotL
Akkor érte a halál mikor kedveaét utoljira
megcaókolta. llló'.tba aludna I valami kedvea Alomkép nri.uolna ueode moaolyt ajkalrL Caak n arca. "Tolt a rendeanél fehérebb. Nem iu a dermedt, vtaa:ctehér, hanem
mint mikor 4tgy báli éJtzaka ut.A.n lepihen
egy halv!Dy arou Jel.ny. Fekete azemplllil
11 ceak ugy takartü: 1zemelt, mlnth• egy

-" ... Isten "Yeled, bten veled.'"
A J6hadnagy utinna IJDIOgta
- llten veled'-_ - Isten nled
F=elkelt az tgy mell ISI a kinyitott& u aJ-
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meg a C86lldet.
A halott sóhajtott!! - - - Legalibb 11
ugy tetuett auuak a uefted,5 leltG huutrtlutnek - egy plllu.atra - - - Nem u
YOIL ö maga &Óhajtott fel öntudatlanul.
- Ell1 - - deb.f.t ne aludj - Megérlntett:e. kecheae aldL A megk&Yillt
arc hidegsége mag:iho1 térltette.
- Elli; - - Térdre vigta magit az igy mellett. Feje
laua.n alÁ hajlott a megpihent a halott kebléa. Egyik ka.rjival 6.t6lette a mvedt dereltat, mllltha vJNu. akarni yennJ a baliltól,
uUn - - - er& mellélN51 riu:ódt.ató,
eméut6, lgulfbflsollogú Ukt e16, Balnte
belereuketelt esési: teate.
A l'iaugyertyü. Birga Y11',p. aelld, azo...
morn f&nye olyan uépea Illett a mfty t6rfl•

tót.

~
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'Egyedlll 11 fijdalom képei lerombolni a tir·
..dalml korlitoU.t. A régi, 6sneme1 caaJ4.d.
sarja, a houédhusd.r f6badnagy "bui.t.alm''-nak uólllja a uJit. llllfllédelt! - - 'Mag'á 1e tudta miért nólitatta agy 6ket.
Azok caendea relilJiBNl jele:riék uruk
irtnU tluteletQ.keL Mikor ujra becaukódott
as ajtó utinna, - - - Gaae-n&tek 6.nkénytelenül
- Milyen ú.padt
- Milyen bi.natoaan ntl, mlnlba - - •- Igen. Tali.nbit volt III kin.tűk - - - Hogy ennytre buslakodik utinna
- Bl1t011an uerették la egym - - A parádés koca!, uad.ra elhallgattak
- Ne t6r6gygyetek u. urak dógj.Yal Vlrra■zt&nl vattok Itt, nem t.an!Jp.tn.J, hO(J'
vót, ml vót
-Azért--- Semmi azér - - - Ml ll:öz6to5k bouá
Jóssl lna 11 kiad Mlrtlklötten dlaazoh
- Bit hluen ujnilnl c.ak uabad a gudAnkat amér ugy keaereg - - - Hit nem
klhallal.81o~t a 11:eeerves 1lri&a?
A, parádés kocal1 napot nyelt
- A• mir 1gn1:. Sajni.lnl uablld, !ebet la
a. gazdinkat - - - meg köll le
Cserey Tibor pedig as U1talra könyö.1161ve bimult egyik vlaugycrtya meg-megllb-ben6 lángJAba. A nyltYa hagyott. ablakon
kereutlll gyen1e ue116 aurrant be nébL Ai
lebegtette meg a uertyik lingjalt. A uel·
J,5vel egylltt m!aok 11 besurra.otak.. Ai: 6}uaka apróbb nagyobb éUHényel. A pillék,
apró bogl.rllik•, muallncatélék 110kaága.
Fúaltan nt\J:te, mint forognak, keringnek,
repc1nek a g:yertyalhg körlll Egylk-mialk
perzaelt uárnn,al e■ett a ~rtya peremre.
Valamelyik Irigye lökhette a 14ngba. Ast
a•tin egy gyufud..llal klpiP:tilta. A mec·

~ :;,'!t~:.t~=

==~~:ni:ef:i;te:/i
meg:bldegfllt, meg la illt a gyertya olllalb.
1-n-Jaaaan eg6a1 Tiaartaré1 Hpr;&l6U
rendetlen berigiaoktal Egy-egy kem6•J
héJJll fekete bogilrka kOppMP,Ya esett u ....
talra.. C.uclilatolk6peu bilira etett a aehogy
ae tudott libra rorduloL Apl'Ó pattatlUOkkaJ ugrilt ai: &Htaloa, mlg a tj.rraaa:tó férll
meg nem tönyo5rüll nJtL
Egy nagypotrobu "boezortiDJ'' pille t6p.pent nyllegyenaau a gyertya körfll karlngO apród,gok közé. Asok eltüntek egy pllla-nat alatt. Eofdlll kerla&ett a "J;iouMkiz17"
pUJe. A Tlrruató t6rtl uaer6en n.eYetetl
-Mirezekkawtt.11!---Irigyrabló - - uarnok - - -

Rheumába Szenvedik, l::Uó:.~ia-:.~:TJ~
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SZENT ERZSEBET ELSO MAGY Alt GYOGYSZERT AR
9115 Bocktyt Road, Clenland, Ohio.

DR. ALEXY MAGYAR KONZUL
l1Iáertc1t6 cikket Irt M.agyaro~6I u Egyedit Államok
egyik elJlőrangu kere•kedelml uJll&gJAba, a new-yorkl Jouma\

10 - l a ,-JUIU411. Hat lffl eu· réuJ.mra

::.:~e'::re~ll:e.~e/~J e1!::::k~
Vtuontellni•ltók 11111.-fn• bteMtn t,,beUJel: - ' - lrJoo mk ma Vnenda i.e.~vér ajAnlja a he•

falTlll,jcwllhllrt • lenú elmre.

Jyet

ben :::;~;a~0~•.~r:::t~:1:~:r:::t;::;_!!:t~•k:::~~ ÁLTALÁNOS BERVAGAST

1nunkanélkOll

t,ajtárN.k-

1-•-• •-· - - - - - - -11

delml élete egyre egésr.1égeaebbé d.Uk I hogy a nem1etkibl !dU·

terveinek Alabama államban lmmir mi&Oduor rövid id6n
Uftn7,11ok, p6rtoll6.tok • llA•
oön hatiukblt bam~rotan telJe11en rendbe Jlin a 01egcaonkltott l.telill a W,nyatulaJdonoaok. A bérvigtat anal okolJA.k, hogy az n11ic,<1ll: baull:JáL

s,illllföldilnk.

olyan bAnyAk, ahol nem rabbA.nyA.awkkal dolgoztatnak, képte•

~:i:::~:t::::~.::::~t:,'·,:.~:.::::.!o::~ul;ö::I•:; ~:':t:•:;;;:~~;,';',:;,t::!".:::;m•lyok u l lam<ól

ut.t

a be\f61dl hitel m·egulllrdu1'8a mind bo,d.Jif'ulnak a teljes gyó-

hé<b, •••

gyulbho1.: él minthogy a ad.mok ne~ hazudnak a a uA.111okban
ltételkednl nem lehet, Dr. Ale%Y Igen ilel,eteD, mlndei;l u.Amok•
kal lgaiolja.
Dr. Alexy cikke, amelyet lapunk milhelyén k6r.IO.nk, min•
dene.setre alkalmBII arra, hogy a legkomo~yahb amerikai tlike

A1abama Allam rabbá.nyisz.atnak borulmal' helyzetérlll mir
aok111or Irtunk. Az Allam 9tt bérbe adja a rabokat a W,nyatAraaligoknak, akik pár centért Allatl módon do\go1.tatják a 1-ierencaét•
len embereket.
,
1
alig Ze~r!1!~be~ : : : : t0~=:h::::d~á~J:~~~o:,;b~
bé.nyák, terméuetesen tgy elveai:lk a rendeléaeket a többiek

;!:!~':,:t ~t::rt:~:~:1:de;:
téren, minden magyar timogatiA, bbonyoun nagyon aeglttlnk
a magyar földlin.
Ml, aki). évtl&edek 6t& uomqruan dzt.Ok: eleinte Magyarorad.g lelje• el■lkkas'r:t&d..t, u:ulán az 6aazeomli1 és 11.étvilb
óta a kii1.épkorl arsnyaujtuOI udvari propagandit, amd?el a6tét
bonalmakkal festett ali a HéjJaaok Ulmeg-bltangd.ga; \gu
l:lritmmel a magyar Józanoll.iat litjuk Dr. Alexy clkkjelben. Mert
hasonló clkket mir elc5bb la littunk a magyar konzul tolliból
Alllerlka lapjaiban.
A.Itt látjuk ebb61 az 11mertet6 lri&ból, hogy az otthoni, nagy{éut nah·Jn~t ostoba darutollu propaganda mellett meg~

ellll. A rabok bérbeadAu. nagy uégyene ennek as orazignak a Itt
lenne mAr llagyon u Ideje, ha m•J.1.lntetnék nt a raba1.0lgad.g:ot.
Mosl a "'1autúok alkalmA.val jó lenne. ha ,Alabama A.llam
W.nyiaial csakis olyan Je16ltekra adnik ssavaut.\lkat, akik fel~
veullt a progn.mmjukba, hogy kO.&denl fognak-,-& rabbiny!uok
telazabaditúlért.
,
A blnyiasoknak nagyon eliinyére vá.lna Alabamiban. ha a
rabok bérbeadAaa megazünne, mert akkor nem leunének blny!k,
mel)'1lk nagyon aok.kal olcaóbban tudJi'k piacra dobni 11. 11.enet,
mint azok, amelyek nem rabokkal, da rendea b4Ryiuokkal dol~
goztatnak.
~
1
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mint mindig, moat la caak a binyú.zok köiött keresik a robban·
tókat.
Mi nem hlanük, l10gx; Uadninak még mindig azervezett
btny&Nok, akik felbagynü: magukat l~tnl i,1ketlen bltan·
gok iltal arra, hogy a to~elGea1.k6&6kben UrJ, tegyenek, ha
mlnd)trt 11.tr!jkban lt Alinak él lgy talán r0&111t •helyen keresik

tekintetben éti minden kritikán relOI Ame rlkA.nl uemben 11 a tetteseket.
• akiqnl· baj történlk
mindig.
Caak a mult héten mutattunk rA, hogy
1
S akik Itt élnek ebben az orsd.gban, azok t~dJik cu.k lgaún : :!:a::~~~~n:~:i'~:~::r:~;(lui!.~~I!~
mérlegelni, hogy mJt kell le1ibdeni a m&g1ú'-a'1JJomacial kar• gonoaztevc5k.
•
nak a magyaroknál l11, 'az amerlkalakDAI 19,,.m:utor •mlndkét beHogy pedig aoha, soha na Jegyen a tAnadgolmak okuk arlyen cu.k ldegenkedétt Wilnak a kuuu1 uralmival uemben.
ra, hogy a binybJ.ok k6iött kutauana.k, atT& f\gyehne,tetilnk
minden bl.nyb,t, hogy ne ballgaaaana.k aJ.Ok:r&, akik arra buJl·

~::~'t::!i~

~e~. !~;,f~ :°ei:=~:~::v~:~
6

MARCZINKO CSOMAGSZAUITO.VAUALKOZÓ

1

fog i':J\~•:,t:u;.~jf~l!~n , hogy u{abb aomaguill ltmlny11

r!::O"i',.!~::::

=~~~~ :ka.n:~n~e,~~k :'d~~':: !~~r!~ u
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ilyen eseteknek

Elmondja ba}elentéaében, hogy u utollÓ, harmadik sd.lllt•
minyt milyen tlute111égeaen kézbesltették otthon é1 hogy az
~éu kamplnyt milyen lcU'ogtstalanul hajtotta végre.
Nem kételkedünk Marozinko c10mag11d.llll.UI vA.llalko:tó
e&en lrid.ban, mart aJ. utolaó ad.1\ltminy (lgye té.oyleg nem l6,rt
botrinyokkal.

Mert asok, aklk Ilyen caelekedetekre felbuJtJ6k (lket, uonnal e!Ulnnek a halyulnrlll, ha baj k6vetke&lk é1 ott maradnak a
felbujtott, elholondltott munkiaok, akik aztAn lakolnak a fel•
hujtók véttr.Hrt la.
1,
Nem Habad a szervezet d.u laJit bemocakolnl, a blnyi1&0knak mindig Wrvényet e.uklizökkel.kell k0.ldenl6k a jobb ue r•

De eUelejtl meglrnl a pié.blnoa ur, bou ml törté.nt u els6
"allcló" jövedelmével. melyb61 "minden centet" Jótékony lntéJmé.nyeknek lgért és jótékony tntf&ményektc5I aa)itltott el a maga
céljaira; a hogy ml t6rtént a mieodlk azA.llftminy botrinyival,
amlkor kétuer fl&ettették meg a adlllláal dljat, egyner a fel•
adóval, mi.aoduor aclmzettel éa amikor eladtlk a jótékony eélra
kapott kakaót és tejet odabasa..
A&t aem értJilk, hogy ml kö&e a plébáno• ur lldatl villalko·
d.únak a magyar dol\itkölcalinh61., hogy ml képen tudja éa meri

liidéaért.
Soh~ nem az l1gatók mennek a b6rtönökbe, hanem min•
dig a!Ok a aegény munkúok, akiket elbolondltanak, akiket el•
kiblt a& a aok man:ag, amivel trall:tAIJAk 6ket, mikor vért, torradalma.t hirdetnek.
·
Ahiny helyen még véreng,éa volt, M.lngóban, Loganban.
Cllftonv:lllen, mlndenO.tt caak a degény agyaurli munkiaembe·
rek ülnell: b6rt6nökben, cu.11: uok cealidja 11enved, nélkfilliJ.,
mert• 11:anyérkereali b6rtönhen 01. A felbujtó aemm!búlall:, akik•

I~:~~:

:;;~~:;:1r:~;:: 1:::th~~=~ii!~!t~:.:~::ta&I, ::: ~:d:t~:u:::,!:'!, r::::a!~~=k ~e=:=~:
Alt lrja éa alrja a plfW.n01 ur a bejelentésében, hogy ba~ él legfeljebb ugy évfordalóJln a véreng1éaeknelr.- meglito•
u ·(l "Jótékony" (ha1ugd.g, mert u a Jótékony mozgalom, ahol gatJik a blirtön6kben alnyli5dö elbolondltott ueg:ény embereket.
nem O.detb61 & hUJ.Onért "mo1galmunak") villalk~t caak
uok a lapok ellenzik, amelyek a magyar dollár kölcs6nt la lgye~
ke,tek elgincaolnl. Októberlata lapok éa mú lelketlen és öni6
calrke!ogók.

Munkah1·rek
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W~t Vlrginliban Ga.na,way mellett, ahol a Mnyit a Brown
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ke&dc5dlitt a azervei:ett binyll!Zok 6aszcfogdoaiea, klnzáaa, mert

tA.raih!:ö:it k:z:z :;~:vóe':"e~t"~k=~~.~
itka ellen, )óleac5 köteleaaéggel reglutTá1Juk, hogy Magyarornig amerikai képviselete mindenben tulontul megfelel azoknak
a vi.rakozáaolmak, amelyeket hozd. a magyarok j\)ggal fü&tek.
A magyar képviselet nemCfla.k Jóvlazonyt teremtett a. képvlaelet él 1,1. amerikai magyanlg kö.t, nemcaak lgu.i J6akarattal
éa nagy ké11.1éggel védelmezi ltl a védelemre sroruló magyf.rOkat; de 11:épvltell a SdlM61det annak minden érdekével minden

LOVINS FURNITURE COMPANY
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CENTRAL UNION TRUST COMPANY
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Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA.
Mlnd•11 l■11rn 11nklt, hldmunlljt, tlml•kot.. k--.!~kl,kat,
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Vásároljon mindig a
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UIABB B1RV.(Q.(8A.LABAJIA

A MAGYAR KILATASOI SOKAT
JAVULTAK.

HA

Ha nem tud.Ja. hor,an "kell Ea(le Tejet haan6ln4
kllldJe be nekilnk e hlrdet'8t és ml elkttldjllk önnek ln,yen a tápWúho.i sd1bégm ntultúoka4
Ba~köQret "9 c,-éb érléltea tdviliJOIIIUaobt.

~e~~~~~~:::
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AZ "OCClDENT" GARANCIÁ.JA.
most mtl.r minden téren órl6sl
fejlödé&t mut-at és e;1t a feji6Ml garanUljuk ut, ll09y u "Oocldant" liszt nem <:uk JO mln!l1i111, ......... Hld<al Jobll, 11111'11 "'. . Uazt.k. - Ön kmltl!at i..1a1 .....,.,,
délit nagyban fogja elöaegltenl
• kltll"' kanyaret, 111tlr ml~ben, f1lll""9tben, lzl1tua6"tbs11 ll
hogy a külföld! kölcsönt gyUilltaliba11 mh,d.,. aor•b l1klnt1t1Mn .okkal Jallb, mint amnye11 kmJ„
,..tönmbllatb(IIUaltllatn1.
mölc,,i>zöleg hely~1ik el az Ipar
és meWgazdaságban. ai 60,000,•
~
OOO dolltl.roa kölcsön teb6t nem"Occ/dant~ llaztt1!.
.....

~= :aj:;~~-~·=·.:~~::: ~:'~~a:. :~!:t:~.~=~~::
,.,. •

ajá ■ lataak.

1(1.. ,..IJln meg agy nomll "OoclHnt" Uutat b klazltnn abbal
annyi kanyeNt vagy Uazt.HHt, am•nnylt a Mar. H ■ Ö11 n•m ·11y1SzUne
mai an-61, hogy
Jobb, mint birmtl)' mi1 Ö11 Jltal ut m1gel6:a.!ilO{I

„
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ruit"RIVER GROCERY COMPANY

WILLIAMSOIÍ,

WEST VIRGINIA.

A LEGN'AGYOBB BUTORÜZLET A VIDEKEN.
El,öranp batorok, 1zön111ek, lrályhák, han11urelt lemealt
• ,. \ · Rénletfizetétre ÍJ eladunk.

M=~~~=

=~=z~ri:1:~\lE'm
dOn helyreállott, hanem azt 111,
hogy Magyaron:tág a teljes gaz
dad.gl \ ujjbaUletés utJtl.ra ·ó,pett.
A mezögazdad.gi termelés ma
mtl.r elérte azt a tokot, emln .a
b6boru elöttl években tl.llott,
természetesen a megcaonkltott
ország terilletéhez mérten. 'J'a.
valy a legtontoaabb metllgazda•
'4:1 elkkekben. u tl.tlagos ered•
mény elérte a béke évek eredményéL Igy a Iegf'ontOIJ&bb gabonaumOböl, .. buú.ból e termés eredmény a béke év illaginak 90 utl.zalékit érte el, mlg
a rots tlUaga teljesen megegye:tik a béke évek ,uag6.val. Hasonlóképen a kukorica ét a burgonyil tl.tlaga ailntén a békeévek
tl.tlag6nak 9p 111áuléktl.t érte el.
1923•ban erport.6Jlak 75,000
tonna buzit, 23,000 tonna ro:tsot, 50,000 tonna iabot és 185
eJer tonna buza és rozs llaztct.
A cukortermelés 120,000 tonptl.·
ra rugott ugyanakkor. A:t \del
1
~=;~kéeszk::t~':~uttn ~~:;:r~
Hág !lSJeg m6llgaz~aeá.gl ter•

:ru:!i
THE ANDEBSON HOUSE FUIUDSHING CO. !~::~~.::ft8: ;~~..1;r;!~
•

HÁZHOZ SZALLITJUK A MIT VESZ!
_;;.

!: ~~:n.i

,h liO,ootl.000 doll.úo1 köluUn • caaaul.gJ ■Jjá$1:Íletfft el6•
lerigJa a bány,0
inoadltJa. - A uaea6gu4"'gl tennelH elérte a Wtle hek
A b&n«:'8 mtntegy aooo t.ul,óJ'1, ,(Uauclóaa emelbdlk a k.lTlte&. ,~ t1nyAat.•1r11i altlk a tl6.1'\&9'gná.l
--dolson-lr..
DR. ALEXY J,.UOS Jr.\GYAR KONZOL CIK'XE.
Az Alaba.m,ból 6rl:e'6 hlrek
uerlnt a WÓOdward tinaágot
Magyarorszl.g a biboru elölt gyek fedezet nálltül forgalombo. mis t.6.rsad.gok li akarjik kö•
egyik ouJopA él f6ténye16Je ne jöjjenek. A ba.nlmak Jogib&n vetni a Wrvigúban, ugy bogy
volt az Oe1tr,k-Megyar Monar- 611 minden bll.nkazerü üzletet Alabama t\llamban a btnyú1ok
chl,nak. A h6boru folytán a bá- lntéinl. azonban a bankjegyek és a kokaz égel6kp.él dolgo.r.ó
készen6dé11 követkeúébcn Ma < nem bocsáthatók ki a korminy munk6&ok ilta1'noe bérv,gts
gyarorazág elveutette tei:Uleté- részére, telfeaen függetlenné eldtt állnak.
nek kétharmad réadt, azonban tették minden kormánytól és a
--o-ennek dacára Magyarország korm6ny nem vehet!öl kölcsönt
AVAKO&,U.
még ma Is képes mag,t tentar• a banktól. Minden remény meg
tani. Magyaroredg fOldraJzl van arra, hogy Magyaroredg
bely1ete a Duna völgyének köz- pén:te ép olyan meg61la{)Odottpontjában, gudag mez6ga:tda- a6got ér el, ml~t Auutrláé.
sági terilletel és nagyuá.mu képA nem:tetköil köle&öo. egy
zet Iparosai, egyenesen utalnak rendklvtll fontos tényetllje a
arra, bog)' ugy Iparilag, mint gazdasigl ujjáazületésnek és
mezö"gazdaságllag vlr6g:tó ál· Amerika réuvétele abban azt

kii babij& j6 tipWékot fog npnl,
er6a ú egéuúgea leu. Bagle tej & vesetö b&by 11.R~ó 63 6v 61& éa • bal>Jk,,tlreit
novelte~~fjrf\jl<fll!lllllrkó..•

A mi

JJ~il.
A- Woofw•nl. tron Co. Alabll.ma ~ n JegyÁll:ben tudatta liAziyihatnl, b.ogy toribbl

1

::~~s~óuzgöa:=!:i
0

~1:::kree~!:~:0:1::z:e:l~~
ugy bogy az ors:t6g kiadhat oen<et.
1926-ra a rendes b e v é t e l e k M J I - - - - - - - - · 11
tede:thetök les:tnek ésaz azuttl.n
követ.kezd években mtl.r nem
lesz uükség köl~re. h~ az
orat6g folyó kladá.eal fedezetet
nye,rjenek. Az Aus.itrltl.ban elért eredményb61 arra következtetnek, •hogy .itorsz6g pén~gyl
vlnonyal talin (még jónl e16bb
rendbe jönnek, mint az eredeti
tervek szerint u6mitjtl.k:
Magyarorauíg a uomszédoe
411amokkal és a.sokkal as! or11zágokltal Is, ni'elyek a hiboru
elöttl Outrák-'Ma~r Monarchliból alakultak, a megértés
utJ,ra lépve gazdad.gl uerzödé&eket kötött, ,nelyek a kereskedelem utj6t ssabaddtl.. tették,
ami szintén nagyban hoz:tájánu
az oradg ujJánUieté&éhei.
Órlbl fér a fejlödésre.
Magyarors.d.g', mely a b.Aború
ut6n minden tekintetben tügget
len tl.Uam lett, l~lje11 er6vel 14.-

1

Ila:, '11j IJ6C7m64 ütal ön. 6- as, l<iQóa-a:lhat. .mint mir aol< unoa,
u:11< aobt HflHlldtel< U.,... ~
· IIWlt ide&eu4J, ~UU·
N& . .Mit.!. unrolt,. . , . , ~ . W U fejüjúotbl,II. Teljesen
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GEO. A, HLAVACHEK D. C.
LOVASBLDG.,

alatt Magyaroritúg e:r:portja .61-ldl töltések rogn:&.k nyujtanl. Ma·
landó emelkedéat. mutat és ml;J uarontágon
u
njj6éplté11
1920.b-an az e:r:port $40,000,000jmunk'J'ban Amerlld.nak nagy•

~:~k~ :i!,'t~,:!·::~lá~t:g!:~ j:e::t~lk:!:' : : : r = t : ~

~ behozatal e:ten évek alatt fcaolatot Jétesltenl Amerika

llA.IM~G.U.LAPITAa INGVENEIL

WAR, W. VA.

VELVET ICE CREAM
(FAGYLALn
ml•4Jr egMsléget él l1letel. - Eg7en bellSle minden
nlp, -,\_l81t81f6s11égesebb üsbálák.-.INl'ltlt

The Cbillicothe Bottling Co.
cmwcom, OIOO
dJU'fflf VBLYH' JCJ: CJlO:SOT Ulfl)DCT:I'.

J....,...............

tuinljü.

é,,

dl.ajdnem vtl.llo:u.tlan maradt.
Ennek következtébe11 a tehertétele Magyaroraúgnak $16,000,000-ral ceökkent ~ a folyó
év1?8n mé~ tovtl.bb fog csökkenni. Az Idei év elslS öt hónapJ6·
ban a tehertátelek a tavalyi év

Magyaroraú.g kötött, aminek
fontos tényezt!I az Óhuából
,!dev6ndorolt magyarok.
Amerlka részvétele a magyar
kölcsönben azt Is Jelenti, ho(Y
Amerika péntilgyl körel Jobban
1
megismerik
Magyarországot,

~::e~net:ier~!f:~::;&
50 nbaléko1 C11ökkenéllt mutafnak. A külkereskedelmi tor•
plon1 Magyarornág és az
Egyesült Államok között, a Kereekedelmi Mlnl111terlum köz•
iéae uerlnt 1923-ban körtllbeltll

:ei:~::'t~k : = : ~ ,
zák, hogy Magyarország lfáot
mind nagyobb lesi az érdekllSdés, mert a befektetett öeueg
gyUmöJceöié&e csak ugy Jehetsigoa, ha áll&lldóan sioros kapcaola.t marad kÖltilk é1i Magyar•
oraúg Ipara és kereskedelme

:::m'!:

\!:=

1

A:: é=:~~::k :::6:~:S:lrk~::'=:,:=t~~,.;;;;;;;...,;;;;;;;•;a__,~,::',fl~...:::-,

pénz értékének tl.llandÓllltáaa
tekintetében 11. A legutóbbi h6napokban agy közponU bankot
lltoltak lel, Jnelynek alapt6-

!link.
:.:~ank„11k a le;azlllt'1:labb • .,~
N• klllclJ•

•·nút

ld!la-ftb<o,
11

::: 1~ ~ ~.......~

...

~

1 ~::i°!Ke~~=:
THE UNION
1 :!: ::::;:;!~~ s~~J~·
;;:i=,..__,_omi
__•__...
__.__•
3

!~,;t
1
~1

~!g: ::::

a6aao11u1:uv la
PAIN

DPl!LEfltT ,_

IArillHlllmosrea,del.... btke¼-

flHE'omsöilic

0

k.

COMPANY
3nl A....
WiBimMn, W. Va.
H1 JÓ m11alit, olesó ,ruaL
ro~alJon blu.tom-1

aur,

Rmdelje_mú_
Ha PUt..burll. Pa. Jll-ek,
J!togu8'k IHf 11d.lloda
f1 venclfgHiaet.
tTELE:&: ~

.itJuk.

JAKAB BÉLA

irnsrro

LOGAJI, W. VA.
Jox 113 -

ITA.LOI.

STEVE VARGA
Maa1u &d.lloda k VeniM1II,

. PITTSBURGH, PA.

•tii.•

,...

d.lvato1 nlilt. •&Uk
a
Je,:Jobb '1Já1• nlaábt k6ntl,.

. TISZTA SZOB!I.

Jó

- Logan Jewelry Co.
LOGAN, W. VA.

EAGLE SALVAGE CO.
{U&l■ Uhil<

Balcser JiD.,. mauu

l<-"40 mellau -..a.)

::tah~e~~t~~~f':::e~!!:!!;~
erö&en kHeJleutelte a: 11zöv6-

ll!lll M~aronúg Javba bll• ,következménye, hogy ujahh t6-

aM6M KELL BETEGNEK LENNIE!

T&bek klktinlall:

;~=~

~;i~~:1J:~6/~~':;;0~;j1é-_:1•11:~dt:f:::e:e~!::e~~
1
le:l1::~~~lge~6gy eutendö 1::!t!:1~:~~S: r:.:!n s::~,~~:

NORTH-FORK, W. VA.

11M ,._.tjllk.

!~!:t~e::~t:;;~:~t;:
kt\j6ban. A kölcsön lehet6vé te1111, hogy az onztl.g ujj6épltése
minden kése'!telem nélkül megtörténhessék. A kölcsön elhelye
tése oly módon történik, hogy
nz azonnal gytlmöluözll legyen
és m6r a legközelebbi két évben

1~:;~lt~::1p:é~ !:j~6!::;
méhk ét husfélék képezik. Jó lclkkek gytl..rt.isa, melyek terme-

-~

11a WnnlN n11 ouU.Ndl, for
d,aJJu.all:bloalommalbcloi.nll
111&'-'rjobb~t,o.tt-

,.lr. .. i e t l t l . - k l a u l l ~

NIi, 1'rfl U DY•rm•krullik. Rlfh

•n:~.:!ri~l}<~:;;;;,tM~~:=~•le
A lecolcaólill•úa.kl
}!onto, k..luol~Ut.

kltO..a 6tf.k, •kaza„k, ~
_,..k, l•m•uk, tr.nkolr,
:'!~"d~k, ti.akik 11•11' ......
AJi"d'kU.111y1k
Ukba11,

11111wtl-

klllll11„ 90nd.otfol'dll11~ktrM'
J...1u...r.ra.
A MAGYAROKAT
-■1..-JJ11k kL

fft1•t-

ALFRED WILEY ZONGORAHAZA.
1.0GAII, WEST VIRGINIA.
llinduléle lepitüao1,b zo-,orü, ,,.,...ó'fo-.
lemuek és mis üde.a hu,uerek ....,. raktára.
Ha nlaai ..,._. ab, risárolm, obetlea aéue
mer üaletii,,l<et. Nóhutk ....Iealiól a lerjohllat lupjL

piknikekre,
táncmalabárokn, bálokra, ,1ini,.
elóadúokn a )eruebl, kifllelü

Meghívókat,
plaütolut, W.ieueket, ludt
ticketeket • le,Nl:lihb ár b a •
li:éuita

MAGYAR BANYÁSZLAP NTOIIDAJA,
HIIILEIVIW,
lEifflJCl'J.

~ a o l o l i ........

......

WJ,.btóa__,.. ... .,_.

....-

~ . . lti,ílal,aa_

100 dollir

IIWffAll

Magyar aratás az Ur 1924-ik

......

,....,,..... ......
=:rllJ,......, .......

eqtendejében.

~

SOSIOISZP.sZ
IIALZWI-

SOSIOUDSZ

StaÜ1s.lluJ a4atok uerlat a 1tlf8t6bbl 15 6T
alatt u aJD.erlUf • . , ~ Uiblli •lllte«r m.Ull6
dollht- Teult.ett el ·~•llnt " töakffnleDt. m••
~ eQletekbea. E1er meir MM' e:saüi ab-atta
elpOt'Hkolt péndt é1 elTeuteU remé•J~t.
UJJUH ldl alaU. a Verb.oTaJ Ser'IJ Eclet
több mint Mrom millió 4ollirt lbeulU. ki •Jal·
uk • aaok ÖITl'lffelaelr. 611 inil&Kt &lllelleU a
le«nl«'J'Obb ff Jeir11l!Uda1Jb ln~6DJe lett u
amerikai m,«,v8'1rnU. A lr.HelN6ben leTG ,...
irro• IS1nftf11 ebNn •• é,bea m.ú mfltll'ilaWta ••

WLLLIAl„OM

~

-

IY&Nk ltel,..,.....k .i ...

U..kilktte

DAT AND NIGHT
BAIIDA,
WIWAIISORAII,
YA.

W.

EGY MILLIÓ DOLLÁRT

---

. .U..fflledaelakit.

1 u khetrfllt taria]Ualapou.ü baata! 6TeD•

le lmm,r ne«TTe• elhalt lafftl,ü. a halüeMtl eepl:,k f4'•1L
A ttllfl D1.a«7arJIIS1mo1uU1 uttartJa, IIOtrJ ol
CM lluuk lillt' a le,e. A Verbon:r ~ I J Elff•
ld ne• olesó. ~ I f i t!Jal KJ\ pir eenUel ma•
~ •Int ..,..elJl.k snil Jdll'JU .-yleU.
De esek a pú ee•11rtk. aaelrelr. u t«JM uea61Jebl"1 H.amlt te admltaaü. le sok e&er tap.61

MAGYAMIKAT ,._,.._

-aateMJ•kL

l. ■ TI.

NYITVA

10tra aeuet. esek M)'II: mes • TBLJB8 'is
PELÜTLEN BIZTONS~OOT u e«1letaet. Hek
bkto1IIJ'li: • ta«ol&t. llon ne• Jiruk lllfJ,
aaolr. a aú.Hlr. é11 esret. akik ~mml nllkil máradtak. esek nll,elD: a tt'IHt. a131e1Ja.ek a kamatai
11 ka111ato,cnak a.- .f!ll'flet N ~Ja! Jadra 61 eaek
fotr11ak &Mlte11l. llo«J a tuSU' beJruite k&Gbb,
amikor mini keYesebben éti Un!l6bbeD teutlnk.
ktiDnyebb le.-yen.
·

1 6 11 A.IG
TARTUNI(,

•1•~

Tüzbiztositás

n~J!b•b~rJ=~~.1!.~e~tra~:1:!t.~

mllerd ilt.al6MA ■ea UfJ fi.
11elmet fortlta.aü. a tlallhtolttitn.

• . , . fele11lec-elk naaak. ,nfpeia 1d.llltJik l111

Áll

11.-obt, haftem a1 iÍrletl fc,!e•letrb6l li'l'enli:bt ad,
n11k arÁlilJM outalikot a bhtoaltottallut. Eaea
ll m(.. oD IQ)Ddotkod.aak anól, bo,r, bl1ton8QW.k
•élllid.-aUtat.at.laa Je,rJell.
A 11:bfrletnNtlk & a nbueril ok:16 a1)u.
Ideje P e.-rlelekPlil l1 Jc,Jirl. VuJ 11:thetlll: llirfa.ll
all a1 atat. amelyet a bbto1lt6 ~ o k a elGuör men1enlk ,na,;akna.11: •• alapot. 1 eaak P•
■ l4n hrirnet. belJeiebbea a411ak. 7UJ pN.br el11nutiilnat. mert t~IM:"elle• eT.-e1rtDt a bl1alJPat,
• hhalom & blatonSU' Jalfnyiban aem fo,rnak
tadnl luoht 11ett1al & ,fenúllaal.
A VerbonJ ScdlJ Erylet mo1t mir ed u
alat kGn.tl. Ha tehit nem koell:Antot akar "61i·
rolni• ,én1éért éfJ nem •• e\.-eute«etett mílllót
IIUl'la 1tJ■n.0Uaiil. haaem telJ"I! IJbt.oni,rban
11brJ11 tudni madt éfl c~alfdJAt. u,rJ c11atlak~1Ek
A Verhl''l'H Sedl.- EinleU1es.
]l[lnd11n to.-ibbl fel.-11',r-osltút Uu11k1rel
•~ Ml b'-rmelrlli: tar. TarJ H e1trlel 11:&roonll
lll.-alala.melf'lekelmei

Mit lelelae 0. a kö„tkfti kírdáeliN l
l)

Ellir gondot forcltt-e On • tbblltoaltl.ua t1 nJJon
:t.eil6eD. bldollna T-◄ a liu, la6dartúJ lú·
nllt melllkipltete:t., 1arare, a11t.oJ11oblle, koe1l111l11, 1tb.t
Felemelt.e a bhtodtúl ö111e,et u ,re•elkedb
arinyUur, b:OS'J oly- öUlept 11:aJJollf•elJ ■Je1endli P •JbóU Nuenliue, ha netalin a ti• el-

!)

p11uttta11a T■lu:1~1

1)

VaJJ011 a blato■ IU11t efJ teljesen aeglJW..tó, p.1.
11.r', rigl 11:Jpróbflt ■-edk&I Jathettel :t.GtöU... r

Ha 0a nlóbu k..,.ly 10..i.lkodúa és elörelitó ember. qy 0a csakis a 'lili1 lesme1bi:daat.bb
biztositúi iatéletéMI köti mes bmesitúáL

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET

ltPYJSELI E YJDtKEII :

TUG RIVER INSURANCE AGENCY

KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET
MAGYARORSZÁGBA

PATTERSON 81.DG.

és u elszakadt réudae postán és 1iir1önyile1 is.

AFPIDAVITOK pollo• ünitéae.
BEttTEDE 3 ,,:áulélr. baatot
tük.
'

HIMLER STATE BANK
HIIILEIIYJIJ.E,

llll11ll:n

IIAGYAll BANYAsZOll

THE 8. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA.

me-

:=--=~=---~. . .
~:=t:·=~
rutúHtut~botonbt,ü!,Wbt,

lEIESSE FEL OZLITOIIUT,

HA WllJ,LWIClmA JOll.

19Hju.11u81.

MAGYAR BÁN1'ÁBZLAP

.

.

óhazai_mesék....
(Folyt.atú.)

Ez u áldott, tlazt&lelkO. asuony, nemcsak
•ját gyermekeinek anyja volt, hanem mindenkié, aki tAUlaura ewrult. Él! megértett.e
a urdaUanúgból elbukott kfa palócleányt la.
Megértette, hogy bent1e, ki felvette a egyedO:i
'riaelte kerea:ctjjt, csakhogy uerelmesét ne
WjtlJa u apai harag, sokkal tlibb nagylelJnlltég, neme& 6n1eláldor.áa lakik, m.tnt ez.ám
talan Un:r,a klaa:auonyban. Igy nem cseleku..lk a nem béuél, akit vére bajt a bQnre.
- Igy volt. Minden Igaz. Megérdemlem,
hogy el teaélr. kergetni ...
1 Vlndorné e~lk kezével megtln-1me aiemett, a ml.alkat Sári fejére tette.
- lttma:radu ... te111egt!ny .. te!Nefélj
11emmlt. .. ezenb.il megvédelmeilek én, ha
kell még sajtt magad ellen la. Lear.el te
ll!ég boldog a&UOny. Most menj ée ne busolJ .. . mintha semmi Ml tlirtént volna.
Sári elkapta kezét 61 megoaókolta.
Amint vt!glgment a tolyóaóll, uemközt
)c'Stt ri. Herminke •nagy bern&tbegy1 kutyájival, Rollanddal, ki árnyéka gyanbt követte a éjjel la 816nyegként bevert ágya

...

.,

A PATTYU.
IJ1&:lhfftlant1Un11a,

nál mindenki &)&l)Ollan kivette réuét a b.bt&rtisl .munkából, ~ urb.6 a Llnka klaanszony nem k-evéabW,, mint a n.sc&elédek.
Erején fellil azonban aoha se dolgoztatták
a Jutott ldejeplhent!are la. A jó t.iplálkor.ás
mellett uJra kJvlTUlt, szebben, mint Tála'ha.
b egiw;er csak aion vette éure magi(.
hogy dalolgat ... pedig a:i:t IJ.llte, soha többé
nem ie&SZ nótáa kedve. Hiuen-belenyll&llott
a ulvébe, ha.eadbe jutott Bt!la caókja a t!Js:u.kn aokszor 1felreue.nt, mintha Marcika
stdaa hlvogatná. De hát ha nenvedett la.
fiatal volt a a fiatal lélek még rugalmaa,
mint a fiatal tfft, ldl5vel klheverbet 110k
1
mlndenL
Marclkát olykor láthatta 11. Ha a derni
uradalomból koca! ment S1blnokra, Vé.ndorné 6t le elküldte valami megblr.áaaal •

~n:i~

:":b:~.:;:::r!:lgb~:~e:L
rné.sforma volt, valahányszor látta. Hirom
hónapos .korában mir ül(Js akla vugyuró.
De csak Irma felt! repkeddt, reá mosolygott. neki gl5glceélt. ha Sári a karjira veue,
strva fakad( 6ii hiába édea,geue, csókolgatta
keteceké1t, vl&BU.klrinkozott Irmá!;ioa. ,

Irma söt.ét a rc6n ilyenkor ör&:n fénylett
.. a pici 15t lamerte el Igazi anyJA,nak. Biri
pedig leverten babrilt a e&örgl5vel a mis IEPró ajá~dékokk.al, miket neki hoz.ott.
- Mintha nem Is én hoztam volna a vlJigra, - gondolta.
, ~ é n t utin belegy15&15dött, hogy
aki lopott 6a awtin nagyon Jó lett. Felei neljl lehet máaltép, ha nem 15 neveli gyeroh-uom ma.ginalr:. Akarja?
mek6t a talán jobb Ml,ba nem litja sllnin •.
Jf~al-yatar.
!gy mt!g tijóbb.
Tavaaual a den:al uradalom. olyan volt,
8lrl élete feleU kiderült &I égbolt. ,Ug;J
meguokott Deruen, rolntha ott született mint a paradicsom. A fákon még alig pat'f'Olna. Élete ugyan nem volt gondtalan Mea tantak ki a rügyek, de az egén nagy parkálom, mint a budai kls l.ak'8ban, de sokkal ban a bokrok alja tele volt lbolyival, ugy,
ugyobb jóllitet élve&ett, mint otthon Calp- mint a ,mátra...lJi dombok.
t61en. Kezelt nem, teb.et:t,e q&111e, Vándoréll:Hermlnke egéH nap szedte U lbolyáf 1

- Ne atrJon ... szólt akla leAny a sziirke
nemei mély réuvéttel pillantottak rá.. .Tudom, hogy a baJ'Ollldoktor bA.cal imllrodott tnap.r&. de apuka nsm hJu neki. Dti·

:'11Y&ll~!-~ n:;fe~ ~:,.:::~

A NÁDSZEQI BICSJU.
A Galánta melletti Nádueg
alnmagyar köuégben gyilkos•
ág törté.nt. Gutai István korcsmijiban-lttak a legények, amikor la uóvt.ltúb& ke"veredtek
8
:e:::ö~~
foellv.e get togott ée a legények

::e:::1~1~~~
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:a!!é~v: a:v~r
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Ml LESZ o·· NN'EL,

1
HA

=

=~l:g:»,az~é:~ ho:P:~

megaebellltet.te. .,. gyilkos elő- kapott I ezért etett öaaze. A cl•
azör a ueNlncaétlen &eg-asz- g4ny azonban Cl&k marklrozta

~
§

MEGG••ÖdRol1E··G·..
s-..z,..K~p.jain és....,•• olyan ;E
$
éJetfmtositút, _!ltlyet

MAGYAR 11:0MNYT 11:AP, ..i,w1

0. pomtoou tadja, loe,r ,.;i,.a - ~
tút risárolt
Bónbb fel-riláioaitúért irjoa a könt~

:::=~~::.

val ulnte leszelte a=~~!t!:
nyaké.t. Kia :
nem
: : :t6r'Mve,
~ : ~ uelrohant
!1:t~
a=
kuku•
=;

I_
i
iE

i

1

&1011 olJ&D magyar ember 11, aki nem rff-"6nyeae a 'Vállalatnak.
:Ma'V6n,-e.1.nknek ée vendégelnkneJr: alkalmat adunk ulvea, kéueéggel &na
la, bas7 tblett UOJ'fflnket lttek111túk.
.

J.

~

Bb.lenmea, IeJ.W.kJN•, • tál'IU6g telepén . . , ~ - 1-f•

ren-eI tDeH wakor batHlk.

HDILER MÁRTON,
a Hjmler Coal CompuJ, Inc. elnöke.
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Alultrott .• . . . . • . . . .
lelhatalmuom . . . . .

I

::.::::~~ : : . . ~ :
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Rllk& gua.Uérlával tartotta
meg lakodalmit Mltjan Jinoa
tótkomlóal kolbwgyiros fia a1
ottani gyógyazert!a1 le4.nybal.
A lakodalmi vaeaorira 2000 ven
dég 'VOit hJY&taloa 6a a vuuU
illomúon u itutuót aimira
f6nyu btlffé, bor, IISr, peug6
lllott.Uuen 61 boldog, boldO&·
talaa ehetett, lb&tott. e n.evu.
tea eatéi.
(Vllq.)

(Kele~Kolonvárj
DQB'..llT A BOIONA .

a , ~az

és

•

. ......... , . . eaen.nel kinevetem ú
. . , . lakoat tanfnyea •eg-

blioltamaV• mepatalmuotta.m.mi, boO' nevemben N helyettem u 19U ueptember 14 Jltmlen1lla, Martin CCmntJ, Kentuckyban, a Hlmler Coal Comp&ny ttod!jA.ban tartandó NIISftDyeaek gyWéMn megjelenjen éa akkor ott asokat a aza,ffl&tckat.
melyekre 6D, mfllt a u.r..u,g réafféuyue Jogoeltn. naok, helyettem leadja éa
eieunel beleegJesek mindebbe ée me1er1Saltek mindent, mit a te11tneftlett megbatalmasott oU MlJ'eUem, teun.l fog.
llel7Dek llUaUlll uolp}jon aajitkezü alálrúom.
Bielt HH . .
•·•.'hónap
· · · · na,pjin.
Réan'°7adm:

....... • •

!:i:O~e!:~~~k~JvetemGJt :::vt~~ég~::1:1a:::
Hi.ny riarr6nye vu:.
(Budapesti Blrl~.) de a gyllkoeuak nem tudtak a aÉ
--o--nyom.ira akadni. .
5
I, . . . . . . . • . .

E

1 ~~~~v:.~~~~~

séaére és elfogúAra. A ceend15rölr. klv011ultall HegykiSaaent,..
Imrére éa megkezdték a teugeri161dek itntatúlt. Alig tél-

Ii

:~l~~:1:ü~':.~~!1;::
te el-éa csat &1utin vette magi- caen.dl5r feljajdult. Tin&! legit- E
ra bélklml~ ruhiJit. A C9end- lég6re sietek, de mire odaértel:, §
6r6k megtaWtik a kalaPMllO't mir nem eeglthettek rajta, ki- ~

1
1

kezó cimre:

i!i

=~:..1:"1!~~=:-::!n:

lehetett, mert a butor fel van r6gtön egén caend6ruataut

!ll<oc1„tv,,, .,, igJ,okkOn••••• peri-endekek ki a oMl:evény illd~
dlg valósigp.l v6rben uszott.
A uobiban megtaWWr. még 1\
gylltoa Onepll5 rub.ájl.t 61 calamijlt 11, . amely 111ntén vérea

(Fol~tisa kllvetkeslk.)

nem blr

iE

=~:::~~:!'::::·:=~~: ;a

=él:~!~r:e~! :;:ik~::
pácsiltAe utj.n elvee1tette eazmé de foglyiDak: term6ueteeen lhütt

~t:O~~!!!~::::c!~:

-Éa Biri mit calnált, ha U boatátok a kosarat fi hol van moat? •
- Az erdllben. Éa ana kérem mamne,kjt,
hogy killdj6n neki aegtteéget rogt.an ..• de
majd megint ut teta:clk mondani, hogy ldtaláltam egy rablóblatóriit.
Hermlnke ugyanla gyakran kapott bb.tetélt, mert teat•6rel &1t állltottü, bOff ha,.
wdlk. Pedig 15 11egé.n1 nem éreate magát
bllnöanek. Pé1diul legutóbb ut beilMlt.41 cWI.
be.n.anew,115'QJ11.ak, bOKJaTlu&J)uton...,_
netelejt.l.et uedett • egJSZerre a Tlua 'Vbo
arannyi vtJtolOtL Éa u aranf'VUU 1&Jltt
egy a.ranykOlllp. S u aranJkOIDl'On anar
ruhában j6tt egy királyfi • u égblll araay
hullott rt.
- Nem Ipa! Kqlnt huudUt! - k1ahütilr: a fiak. Mink la ott voltunk! ..l J'ff6u hajtotta it a kompot .. a 1'0Dgy01 rnhija r~
véu. Mlndlg bawdlki

~:~ly~jöe:;:kk~:~:,=.=e::~~e:!:1k ~ : i : : !~-:l~k
A k ~ nyllv4.nos leu, rt!ut vehet _ bit uólial. éa uavau.tl Joggal

ait!t,
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Meghivó.
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vépett, akintk fejt!~ u á,Jultat. Amint /'. csendőr § i •
= ezonnyal
kailrpáccaal verte
majd fegyverét letette ál "Vele foglala• E

MÉG ÉLETÉBEN
KIFIZETNEt

1

H::ikb~z~
a clginy egyazerre C88.k a fllld-

: e = n ~ : = : ~:.tie!

n::gy=~

bégr:;

bu.lloU&k. Vándorai be.l11uódott a tol:76-óra
a olt rirta nyugtalanul Jirkilva, Hermll:lk6t.
Vég're jlltt a lt11 leány. hOaégea lllatalval.
arca lingolt a szemeiben r6mü.let tükr6z4döU.
- No, c..khogy Itt ..., ... de hit mfnek
Is ualadt.f.l, ha tél ■:r. a slvat&rtót?
- A alvatar gy6nf6rll, mamustim, - Je:·
lentette ki mély meggyllaMéuel. S:ceretem
né:cnl éa nem télek t6le. Roland ae Hl. C:ak
a. bari olyan buta.
- Aktor hát miért vágaz olf&II Ijedt arcot? Meghtak a kla pulykü? Ée hol vu
Sir!?
- A kii pulykákat egy uem el!IS sem 'trte.
Én fogtam I koair egyik fll]ét, Lidl a mialkat a ugy auladtunk a moaótonybUg, hogy
a bari kétuer 11 felbukott, amint ut61 akart

BAJSZA EGl' CSBND6BGYrt.- ~I•@
&.IIMIIRIII-Hlllllll
KOS CIGÁNY UTÁN.
§
__
S!
A caend6r11ég Szal!rdon elfog §
ta Lakatoa Béla régóta körör.ött 5
rabló clginyt, akit u 15n be §
akart klsérnl Nagyváradra as §
A BIMLER OOAL OOMPANY, Inc. réuvényeaelt eze.nnel tlutelettel „g.
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t6zé bajltotta. Erre három le- BORZA.LJlAS GYILKOSSÁG
gény: Kelemen Szilveszter, BeA.L8ÓRE'GIIECEN.
u&lea Benedek 6s GOUlboa Ala__
dár kóssel nekimentek Gombos Sátoralja.uJbely
közelében,
Boldlr.eimak, akit ugy 68810- Alaóregmec közaégben borzal.a:curkl.ttak, hogy másnap bele• maa gyllkoaúg «srtént Almihalt aúülélelbe. A három blca- gyl Mlhily 28 éves gazdilkodó,
0
1
:=n·:::~~~ :::e !~:t~y=a!;J: ~ :
poisonyl é.Jla.mügyéueégre.
ztrnt ai örök&égb61, nagyanyjit

• •11111mm111mn11111111111111111111111111111mmm111nn111111

1

kouorukbl, oaokrokkal elárautotta u
hol nappal t&Jtóüodtak. A "nagyerdlS" vagy
eg6n lüút. A ceel6dllobit la.
d1 4.-ah nilstluelO. nyirfából illt, tul a
Az Jbo!Jik, melyek a mitraaljl lbolyü:ra p~t kM&lin e ODII..Ml kapta nevét, mert 11
emlékesteltek, eadbe juttattik Sirlnak eg61t k6rnyfkan Ilyen nagy ae alladt, a1tin
édea ariyJJ,t Is. Bokf.lg neheitelt ri, a "tarka Ideg a pult mú!k oldalin volt a1 akád'ákpanulyba" küldMt kegyetlen válaa&& m.latL ból illó "kiaerdll".
Most, hogy jóulvO. k6rnyezetben Jó dolga
Attól kudve, hogy a harmat felaún.dt.
volt, megenyhült lrinta ,a azlve.
a kl1 pulykilr. a nagyen111ben bop.riatak
Elküldötte neki egy 'hónapi bér6t I levelet egy pulJUl'Mltor lányka lelllgyelete alau.
la Irt Meglrta, hogy Jó helye van, becsllle- ki mell6 Benntnke la tiraul uegl5dött, ha
tesen él a mindig Is ugy ~ r élni. Férllem- nem volt IIOké}e. Roppant uerette kez6b!H
berrel többet u,óba nem áll, a vllig minden etetni a ll.le clipogókat. de meg a fekete biltlnceéért se. Elt!g volt u az egy.
n\ny, 1J1el1 m.1Dde110ti nyomában volt, mini
"Ha pedig az a:c egy valaha még kétde.nl Roland. a bemtihegyl. Hlntén kedvelte az
tanálna rátn, kérem kedvea édes anyámat, . en115 va.dvi~OfJ fflvéL
_
hogy az atrecomat el ne ánilja nékJe, mer az
A pnlylú.k feletti telllgyelettel azonban
apJUk köiel laknak Ide, az öreg nagyságos Bári volt megblEV&. A1 15 köteleuége volt,
ur i6,r a ttuttartó urék.hoz, rim i)amert a ha taliu hirtelen eanl kezdene, nagy koaárk-lcal hljja, hogy ki nem turt a jó helyem- ral auladn.l az erdl5be, telkapkodnl a kla kébü.l."
nyes Jóuigokat, letakarni 15ket a koaárban.
A vilasz nem sotálg„ké&ett önegy Su- hogy egy uem ellll le 4rthaawn nekik'. mlg
lyokné megki)ar.önte a pénzt éa celpk&i uj- a moeókonyh.ában blitonaágban nincsenek.
ságokat lrt. \
,S ári lelkil.smeretelien. teljesltette la k6te•
''MeJ kllgygyél egy pir vlaellel ruhát la." leeaégét a a f6lteU kii Jószágok aárga ~)JArra nem felelt, hogy kérdez-e még rá a:z be! k6dl mAr fehér 6a tarka tollak IUközu "egy'' vagy nem tud róla semmit?
tet ti.
De tin Jobb 11. hogy arról nem tud aemJunlue: •6p 'VOit T.tkkaaitó délutl..n, a
mit Hiszen nem aiabad rá gondolni!
park renpteg róuit kibltóen Ul&to1tak.
Egy déle16tt Szalayné, a na(YTétl maJoUgy f6lbat 6ra t!Jon mondta Vindorné.
roané behozta a kla pul71ú.kat. A calrll:éket, • kl a ltut61J m3g:3tt a vadgeaitenyeta al&tt
~ libákat 6 nevelte lel a konyha ré- k6töptett:
uére, caak a pul71ú.kat tartotta Vindorné
- Nibd m&k. 8'-r:I, milyen nagy fekete bouJát lelligye~ alatt. Mert a kl1 pulyka rulú j6n a Duna tel61 ... hamu a k.11 pulJaokkal kényeaebb Jóazág, mint ast beavatat- klk&L
lanok gondolnik. Könnyen meghlll a akkor
Btrl futott, Benntnke la, kJ addig anyja.
1
~:i:.~';:n::::~~~n~!: :°~et
~:::elv=;;":!~:J:pállnttba.n, hogy er6e6djeuek, utiu min- kete Nriuy.
denlltne~ a. torkira dugtalr: egy azem JóborVindord aggódva n6st.e, 'milyen robann.
aot. Naponta többuar kaptak enni, m6g pe- 6rlr.emek: a fekete 'ribarfeliegek. O,wnkat
dig tehénturv(, önaekeN"e gyönge vag- m!r IJMS-meghucatt.:a egy-egy vllll.mkard,
italt metéll5 hagymával. Fllvet cáa.k ugy 116- u~I hajtotta fflldlg a lil: koronáit a narakozáaul csipegettek a "nagyerdffl>eon", a gyot dih'IHUt u ég. Mir _klldr cseppek Is

· · · · · · · · · •• · · · • · • · • • •· • · • • •· ·
(Alil"'i)
. . . . . . hereby make, consUtute

I$

and appolnt . . . . . . . . . .

I

Cont1tJ, Ktmtucky, on the lat day or Beptember, 1924 and then and tll.ere tD cut i..1
..number ot. TIJtea whioh I, • bolder of ltOck Jn 1ald Com-pany, would be enUtled to votlo
fi praeut beNlbJ raUfJ'lng and OOtttlrmlng all that aald prozy or attorne, aball do la

~
Cffrnethha könégben meg- E
halt ffl. Mllett1 Jó:caetn6 64 !ii
TEJDTtSff.

é'Vell aauony, kinek a temetá6re Temenin'ól tneg6rkeKett
Gyu;ra Jinoa ,cudia::, u elbunyt 1'0tona. llltor a batal- ~
mu flnk.m:nu ember a halottuhilba 4rkesett, roaaa.I lett, 6a
aeeaett la holtan maradt a r&•
Tatai mellett.
(9rd4IJ1 Hlrtap. Anlt.)

. . , • my laWful pro%f and attorney for me

::r~~::e-::!'!:::~ : t . : : n ~ =7~k=e;:t1~e~~;
tbe pnQlNa.

wu... my b.and

and ae&I tbll th e . . ... , . day of . . •

• .. lHJ.
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bolc uerepllil Bcnca Lajot, Na- tudilDt. J.fl"lll•k Hh-t tuUtal.
ou lltrinné, KÖ3& Ede, Bakó F,.,.k ToU'I. Be- 4, W••• W. Va.
Jlnog, Uuló Slndornf, Nagy
ll]JNJ[ÁT NYER.
Etul. Rubl lúlblly, Fodor Ki- HARIINYAOGYNÖK K ■ IIEIT ETIK.
roly, Hanclnger Lt.j01né, Czoka Ipa tl6117&1 fOllt'1ecleht adok. asoa
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Andris, Petn11ka lltrln és Kert6u György ilta.l 4!16adott ki•
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