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THI. HUNO,t,111,t,N MINl:l~I JOUtlN,t,L N,t,• MORI.

TH a HUNO,t,IU,t,N MINI.RI JOURN,f,L Y181TI- MO••
THAN 1.LilYI.N HUND•ED MININO CAMPS AND
TH,t,N l'DUl'ITIIN THOU'IAND HOMl:1-

Palnaont Thlfkb ,J ue"u& lkamp6n1t lniltott.as ■ olon.
A Fort Grand Coal Co. öu1111 hinrisul n•Uüoatak 1. uer•
n•etheL - ,h ~ - 1'1dQ megh6dlt4idt TbjO.
Falrmont vidékén a blnyik
legua17obb rlue az.e.r,,e&\'f'
flllt. de mO!lt ipri\11 elaején •
1.ir&&dg:ok egyréiue nem kö•
ütt 1:ren6délt. hanem opeu
llho110t akar életbeléptetnl.
A régi binybwk, ~kik hOa!ge&ek
Het've:retQkh 1, nem
::te:.~!~ ~:~:r~e~el let6'- b e tü: a e Ilki e yen ott
iet.t.1b'fn ú a ~nu k L: t'ze~~

A Wyat.t.-Blngnmon Coal C'r,.
tlpllje ellen Talakl a mult h~ten
éj1u.ka merénylelct akut t>.kö·
~elnl. Dlnamltott raklak tlpll
&1', mely fel Is robbant, uere11•
CléNJ u~nbau nag)·obb klroknt
::m oko1ott, mert a nagy siet•
gbel\ ol)-an helyre t~..télr a
:nam171, hogy a robbanú erenem rlntette a tlp\lL
A robban!~ után· megindult

cal ny tf...ed~~e

nJ munltisokat máa Ttdékek~ tobot'oitlk.
As uJonnan open ibop alapon
dolgoztat6 b!nyik terméueteaen sokkal olctióbban dobjlk
piacra a uenet, mint a szerve::Y:~:~'9l~gyn:m t"::e~~~~
goltatnl, kln)'telen leúrnl.
A ,mirvereUen
T.,iraad.gok
mindent elltli~ck, bogy reu~ : : . ~pJallU, titnn~yen
él tö •· me"t m1aden ron.
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Szénhiányt jósolnak
novemberre.

A BÁNYÁSZ SZERVEZET
UJ HóDITO HADJÁRATA.
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Napról-napra foff • u:énkésslet u oruáaban. -

• !;USICRI.I.RI TH,t,N MtY OTHI.
THflElf HUN..
- GARl,t,N Wl.1.KLIEI IM THI. UNITI.O 1.T,t,TI.I,

AZ

ELSŐ

LADOLO-GÉPKEZELÓK
SZERZŐDÉSE.

Óra ~mn. fhetllt • g f p e ~ - Tii "11'r i7 1:11utet
lt.lpt1all 8 órai •• ■kffrt. - A m„u, •flr ue• .kndllettü.

Á Daffobb foff&Htók biiDÖI köuyel-

me«, mert• Yli(ómHlniloll s.tdJkN m,otelt.

várnak a rendeléseikkel, ho(Y 'II. árakat méa lejjebb szoribák.. - A n1utak A M.ny.iltban mlr tqeo ki- lUr1YaiUOkat bbe
ut jó.loljü, ho(Y aem lesnek képesek az ö11i szénfor1almal leboayolitaai.
lérlet.eanek kl)l~nbötti g6J>ek•: nem mentek be1:, \gy

mü1é11el

=

ban

abkel, melyek lila! a U:rl ladolbt 1
'han a btn)'f,b•n ullnetel a muDalrarj!k klk0116bölnl éli Hl a\ 11.a. m.11!: eueué& nem j6n majd
munltAt 11 gfpeklrel végutetn:. létre
Mint minden uj gt!-p beve:re· ---o-tése eltilt, t.ef'mmetesen 8 laA uA I t,l'lf kODB.L' \ 8.
dológt!,pelt ben&etéle eltilt 11 :
-egéu ser~r tOlr.életlen géppel 1 Mult heti lapunk ~ a után
klaé rletez.tek mig moal aitAnl'kaptuk a hlrt, hogy 01tea. Pa.0
lallltak egy ' 1,an gépet. mely ban, • Fridi: társuág bl.nyijá~

A nagy az.énbtieég és
nyomd'ruslg után novemberre
1ténln1éget jósoln.k a vasuttArsa~gok.
Ast lllltj!k, hogy a 1dnkk1let oly roham011an fogy él a
nagy az.tnfogya.eztók annyira
ki vannak a 1dnbtil _!ogyva,

uén•1

- - - -,-A b&nyat.Aru.d.gok, amelyei..
élet-haiti l)ucban küzdenek ,1.
létért é• egymU mleltibbl meggyllkol!sara olyan tiulntén t~
rekednek, Jóformln ,édtelenek
e& ellen a kalóü.odá.3 ellen.
A Jr.ereskedelml mtnlut<>rnelr
ugyán un egy Otlele, ame~y ae-

gal. hogy mennyit venumek
eu•egy ton lf.énen.
Ait ugyanis majdnem min•
den hll.nyatArsad.g kl tudja uAm\tanl ma}dnl!lD centnyi pontosdggal, hogy a uomsréd kon
kurrena blt.nyának mennytbe
kuQI egy-egy ton 11fn kker•

:1~e~,82e~; :C~~:e~~~ti!',:~~
tak ködilQk, de mert M1mmlt
sem tudtak rljuk blzonyltanl,
U&badlábr,1, I• eogedték tiJ.et.
Ml bl1onyosak vagy'\lnk :ib·
ban, hoky öut~datos uervezett
bt117úz nem v~ résrt II Ilyen

~e°i!;n;;:~:~o:~é~:=g~~::~
A vuutt!nad.gok fejel ki1iámttJák és kimutatják, hogy
& torm& eluillltát.lra annyi
kocalt kell • nyugatra külilenlök, hogy a keleti éa a k(ldpillamokhan caak a leguObége-

glteno a bán)'atin!a,ágokon, de
ett6I lrtóinak a az.énlp1rban.
Ait Ajánlja. a binyá.knak,
hogy hqnanak ny.ijvtnor.slgra
egymia között mtnden egye:a
nénrendelést. tu•Jaa&Ak egymb
lai, bogy melyik cég milyen

m~~lr mt11t nylld.nOIIAgra
houák, hogy inennylért adják
el a uén tonnlját, akkor min•
denkl megtudja. hogy mennyit
keres vagy menn,ylt Te&Slt egy•
egy .tlrauig a szén tonniJln.
'Ert IOk tárlUAg uért nem

:::::.let==~: ~~k
rombolú 611 f<l?Tldalom .i. cél·
Juk. Azoll he.:a111ek rei tudatlan binyia10kat, hogy romboljanak, p1111tltanalr, núg tik ma(!;Uk btztonlagoa belyr'l5t n 'tizlk' o.

11illltAú.t Jebonyollth~.
kodnak a piacon.
i)'OD eok
111Dtt1tnék u elaG uen&I,- • ~ a ~ .lal,tt)
Rámutatnak a nagy ..-ev6k
A bAl&yik Ti$ut 6pen ett61 be a hlt.e1,t a . . . .ban.
selfUnl '- b6r • • IIIIWaldN fUa;plt:::.~
bl.flh lr.6nn,..tmtla6gtre alr.llt • 11.yll........c t · ~ ~ trl JT a tllaplk dret tlolgoatat• erre u _,....,._...., -._
nlncaenek megelégedv~ jelei:.- tdsnak aTllQO!l'6iii; 1 tnliii vau nak Ila~aap utAA. ve11teéggel lrO!lk. eg~btii.fflydl, hogt mert a robbftó anJig még trtn·
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Ebben a btnyiban euk nemrégen volt egy n"1obb robba·
26 baJtán ve11tel..géppel re
n fognak do! te életéL
goznt,11a gépek
kezeltilnek flseA robbants eltt' törtAnt. I'
n
tését
re clnereeltanl kelleU. mikor a• éjjeli lblft!ra már 1%1l
11
h

,\flnl ogy
moet már euel
ndszetele

a. nie '9 Ukor
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telen emelkedö. uén11üklfglet hogy nfn„evtik miként 11:alór egy-egy:._biny& ai 11Mmén. na- CO. Orient No. 2. k6t6uemeg dltotlik. 4ilt I P
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Elo6 "'" ''" éo ieg!Oképoh
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=~~eAJ:t~: :u!:~~:/:!i';: JtölOkkelkellkilulenlökJogslk- nagyobb megrendeléseket, ok• koakónkurreocla.
,,_
a eupply-hhak:nil mennyire munklért dollár centet haunl\atbanMinokoztaarob,tá
t
t
ért. Scotti Run, Bunker Mln'e; tóberben, de 1egkéa6bh novembln,yatlnalagok ugyanl~ emelkedik egy-egY bá.nya tar-. kapnak.
banbt, mely
ember tletét
Eubei:e\=:'/~:;:: ::::n:!tbo~~t~itott munU- ~e::tu::::1r.:~
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Sh,1, .. Ml"'
plkei,16 bt· oo,b<o "éohlby J,u u b, ,ég,o meguurnllik, bogy •
é•
lgy
kéP"
•
A " " " ' " ' t<rm""""' k:oll~l". '"•01 koll tebAt All•·
1
oMk ,,~ lehet .,,,: nyú,ok, ••6P '"'"'• " " ' " oúgboo " •kko, " ""k m,g • uéoU,lotb<o • """'"' <Uk a ,.,,,.,.,..,., mg6dol ,.,,.,. nem „i,,,oen ment ""· bog)' P " ' j ki -;,: ~:;
bogy
te.ni, ha as egén vidéket bo TAblrtAk a aervezetlenül do!• jelenlegi aljaasAgukat, amellyel tarsaság kedt köti meg, amlg a ~apra. amlg n ,·lezonyok meg- óras:ul.mra él ne tonua uámra :~:/a~rté n"{
n. aho · cu~
oglák ""mnL
go,d "'llAnah• hogy h,gyJá• • o,é,,..rák ellen t6rnok.
mlodlg kö• ,;110,0,1<.
fl,e...k • gépok ko,o16tt, mert
:,
o
ka
41
A
vezérek
kinn
tölltk.
az
!dtit
!Wba
11.
munkit
és
men}enek
Hogy
mennyi
\gazsAg
vaa
:1.
telezbetlk
a
uén
Jes:rlll\tJ.rira.
~a
n1lr
most
a.
uénbliny
hluen
a
uuveseL
alapelve
a
~a~:~
gi!fnöe!ber~~
1
1
1 ,·
• hinyluok ~•,·u
mi vlu,a, """'""·
va"lmo16k .,,. r,oyogol,.~- ,ddlg, vo,6 mindig ki t,d '"'· oo,omoo,b<o ,..,,.,., b,kO- ,,.,. ,táo ,.,. "'""• do kény
•
'Ut!n tartjik né~bbn~~:"nép:
. •
ben. ait terméueteaen nem tui, ni a azer:rtidéabtil.
vetke:rnék, e1 termés:rete1en telenek voltak a uérttiiléa meg• me szer nt ~ e l ! .
aebb gylllélelket ahol mlnde- JUí,HJSBL'i U.l,\ DJJ 1,000,000 hatjuk.
•
_
A vevtiknek nagyon könnyfi megváltut Jelent a bányatársn: kötöl számba venni a1 l\llnotal
l>OIICJIY HltxTJ:'Tt~E
·11.(ltt • legnagyobb elkueredés e
TON.X,( VAL CSÖKKEN'J' ..l
Nem ludbatjuk a:rér;, mert a nzt Allltanl. hogy a ulllltott ságoknak, de aemml Jót nem blnylk helyzetéL. A ue"eiet
' __
' •
•
1
bii.Dynblrók ellen.
l'ELH.\LlíOZOTT sz~x.
nagy 11ténve,·ök ujabb bevád.r• uén plnkos ngy r.em llll meg hoz • bAnylssoltnak.
ezen uen6dés megköté&ével
Auguit Dorcby II Unloa 4A rouz vluonyoké.rt a szerKf.:SZJ,ET.
Ibi m'ód&zerhes„folynmodt'D.k II a mlntaazén mérték~ és ez e•e? .. A i;sé11 lra felmegy plllanat• ut akarta bizonyltanl. 1\ogy lk kerWeténe\ ~!elnöke, akt
Ye&etleu bánfik tulajdonosait
-akinek IUlezer ton siénre ,·an ben a. b4nyatáru.~ legfelj„Ub nylll\g, • a ttnaligok kél-há· rajta van, hogyha C511k egy mód Howa.ttal eJy{ltt lnt~te a Ka.nte111lk feleltisekké mert hlhetetA &dnplacon majdnem ln• uilksége, at nepi kere& a plaeor.. él"ek houn.t p6r6sk6dhet n Te- hlrorn bónap alatt megkeres- ,,n rl, k6nnyltaenek a btnyik sasi utrijkot t, akit ai Un Ion
len olOIÓ lron r~ltottik már gyen adjlk • ezenet, n:ronbnn a ubezer ton eienet, hanem !dL vOvel, de a vevö•ldtiközben m'5- nek val•mlt a Jelenleg! ve11te- hely•eté.n. él venKlnyképneb- miután• Ul'rTeset ellenfre Tit~
l:on. tavaaual a uenet piacra kereskedaknél olyan nagy kffl- moruolJa a rendelé9t & caa'k honnan rendeli a szenet. a bon• •égbtil, de az 6JtalAno~ szén- bé. tegyék a uerve:rett vldtkek te a banyáa1okat utdjkba 1Ho•
amtkor uénvevtik kaptak raj: Jelek vannak felhalmozva hogy öt- é9 Ureier tonos fldetelret nan Téletlenlll tlz centtel olcsól.t hely:reten ez mltsem segit 6ri banyált a uer•el4ltlen btnyllt- wattal egyldl5ben ellptalt: ~ u
la, mert8arra si.inlltottak, hogy nem akarnak uJabb szen~t vá- klnll a bány6ku1k.
ban klnllták azt tonnlnként.
a:~g!t ba!il'!,~6::':n:;;,~1:~ kal uemben.
•leJnöksérblll. most tölti ki b6r•
•Lrijk leu és lgy aagy meny- d.rolnl és egyre--rot.lra a felrakEddig a nagyobb rendel'-ek
Ez u egyik éli legftibb oka an 0
Y
. As llllnol1l binylknak moat tönbQntetélét. A tOrvtnyuék
nylaégben halmot.(.ak fel ne- tározott az.énblll ba.unllnak fei megaz!)irdltottAk a binyatAr• nak, hogy a btnyalinadgok trA. bá W Ok1 t
é Yerse.nye.inl kéll a 6IOD11S6do, annak ldeJ6n hat bóaapl bör•
II
net. A felbalmowtt az.enet pe- ]rf\g lpdlhlba.n a on~b•~ 11.eágnk üzletelt. fa rendesen fel tótnak nyllvánoaaigra hoinl n h1'
o.y k
Nyugat Kentucky ue"e~tlen tilnre & 600 dollár pén1bQnte·
1
dtg moet fogp.sstj!k el & !gy felhalmowtl Rén mennytsége emelték a uén irlt egy
uénrendeléeelket ú asok ádL ho ny a~len~:nyeltgn ál;a:d:,; bánJáJHI él a ue rveaet F'ar- téare ltélle.
uem v'84rolnall: caalr nagyon 72 mlllló lonnlt tett ki, azóta centtel. lilo!t ,pen u ellenl:esti,
De van egy mblk, egy na•
ó bAn , : k
aebb
a• élén raJlf. van,
Dorchy awnba.11. nlae1- mqe1',
0 t rlngtonnal
II
keYeaeL·
fokosatoun ~k"lr.ent '9 jullu•• bat!1t érlk..el a veTllk az uJ gyon killönln ok 11 rl. amety"et dol::talhain.tna=ve I
a hogy
llllnol•I binylk tll}ák ged,e belyaet6vel 61 •Xtrt pert• A perveset DTeretts,llle ti· ~lsején mir csak 64 mlllló ton• m6d11erreJ.
ciak a bAnyalpar Tégtelen nyo- moet ütemen k.lvül t,Jó bánylk a nagy •eraenJL
nek ujra n16 felvételét ktrte M
jA.n lndltotta meg ai uj
erve- na volt, tehát 18 mllllóval keHa ugyan!• a !Anyáknál uás- morult helyiete tehet
egy réuében felvennfk egy kii
Alighogy megkötöttö: azon• remltll, hogy a bllntetáfnek
11 had· TMebb, mint áprilisban & 3 eser tou 11,én\utin én\f')ltidné• vé.
"MII
61 u. uJ
ldtire a munlr.iL
ban a gépladolókkal a uen.S- hitralev6 rés"ltnek kltöltáétGI
járat követlte'ltében a Fort millióval 'kevesebb, mint Junl- nek, remén~get nyuJtaninak.
A blnyatirsaligok nem tiTerm6ueteaen e& a beÍgtrt, dúl, mtg irVénybe .e léphete~t mepubadul
-Orand Coal CO. btnyiu.al n1gy uaban. ,
Mikor aronllan egy W1ezer TánJlk tudatni a nyllvlnollis- Illetve befenyegetett uénbliny aa, a ~yiban dolgo•ó mua- . .
-o1e1keNdlael C1&tiu01tak a
---o-tonoe vev6 caak tlreur ton u!n
abbaa. 11 eaetben követ- núok mepitintették u uJ uer- LEtGETT 'TIPLI ts
·uerTetetbez. ~ket az uj szerEL80SE01rí.YOYtJLt8
re kér irat, 1- .bbyat.iraaaág,Pk
LEZÁHT BÁNYA, 100
keant!k be. ba vagf a "epubllJtA.. it&IM k,6vetkeztében a munkiL
FELVO~ó-KtSZtiLtl"
6
llffilANÁBAN.
BÁNYÁSZ MIJNJ<A.N~L1'0L., ;:;::,:',,:••::.•knt, l'1 ll
A> Mohlb&ld búyA,.,, Fo<•
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tani ott Jlr John O'l,eary 11 6s
lNstoera nullc, hogy nem sok
id6 ,mu!T& YluuhódltJik u
eg:NI T!dékeL
éa 111.lg a uerve:ret arn. t[>.

e.116segélygylll6st él Tene11yeket, az Idén Prlncetonbl.11..
A l)'illélen '9 ver.enyekea,
Lew11, a 11erTeaet b'-11.yWok elnölr.e, ll megjelent.

]on. el6re, be kell edmolnunk
.,-róla ajúlatoe• tn,-nll b.
hogy re.ndbOntd, IJgig1 elemek
1•111t61l#k olt • t,jileL

lú, nl&mlnt a veneny jón.! hlnen a rueguoltott. nagy renelffl)bnTitte a bú,..._Cl6t- deléaek hel,eu aüg uf:mba.,._
lenfflek alkalmbal nyujtandó hetti kii rendeltlekMI tu.,.._•
,,......,, lla<L
ropú a pl....,

rNlit klviQja dúroh;il.
Art a b,inyik n.em tudhatjü,
hogy u Ulet6 NI a t ~ tdJi
uenet u,-r .,_., m-«; kül&lblb.5 Us llinytból, uak att lát-

:-=-.:':f..:::,=:.~=- ..~~=!::,'!",.':~ :.:-;::;;~=•
~

A

nnlihan beulinteUe II ü&.emet, ilfert a tin,uig nem tudott
a ue"eMllen binyikkal nr1e11yes11I '9 kéuyt.elen volt; ,1,
bbyit led.rnl.

= ·~
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N~ty o~r• p,.,.,,. ml~:;~~~,:,.,'!: :~ ::~:.~'.'!;,;!!,~,"',.'\~'::.:;: ::lm1•f1w::•• ;:;;,',~:;
lr.eY'esebb bl1t011úg:ot bon.a &J:
oru.fg gudada:I i!d6be.
A jelenlegi fiueaa. hiromigu
poUUbl heJy:ret aaoobaD olyan
bl10n1taWI, hoc, a bumadlk

~~

peJI; iltal termelt uenet mtrlk,
11, ~er en.
.
a mulMsokat sem to011uúm- ltJ, m~ 1 elpuutltotta a tiplit 6a
n. tbetlk, hanem k1U6n. meg:il- a fel~•ó k6uillik.c. Is.
iapod'.ut l6tealtenek en-e a• !dV• Szerencain esn"611. es,etleo
re.
•IY embfr •olt • b6n1'Nn a

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

~== ;,:; :;:; :•.:."~:: ;:, ~':;.".:"~

- u l A l l J t j a . J , - ~..:..
..
a• lll'l'-lkl llkJ;l,111. aUogadúk
MDl a'altlúy, de YéJ• I» IU a ~ • mllllkAt. felatnr, bo.nl
az embe?'el, akkor-r6rideeen
telen..,,l:l.&IY ayomona-'I: '9 bl•
A ~ ut kl.-ánla a Sll.· A tll:a által okOIOlt kir taen
ra képet lenne u llsemet fel- sonyial&uia 6rn4 aa ondJ alnUOktdJ, hogy thJen.k T1u• jl:leatftenJ, J11trt • UpU 6s •
mnl.
•
ipadt " '"""'"''•"·
aa a munkl.ba t, 1,1,,.,... •

~

~

'~'°"' .,,,._ .....,,

Á8ZLAP

MAGYARORSZÁGI HIREK.

DIANA SÓSBORSZESZ

Két város az Eszterházy-majorátus
· kereszttüzében.

El. klU18' bUA ......., mel,-.ek ableaea ....,. ...... .laertiua,

KIVtrUES 01.CSO

Tessék caak elképr.elnl a bei>' Eszterhé'iy Miklós gróf 111, aki
amerikai leleményei;c1egg:tl •-

utilnket. .. Itt nn Pont a vire. közepén u a gyöny6r0 l6.
Nr u.b hold nagyságu vtite-rtUtii. ugy-~ nem kis dolog~
Ezek meg, tet.tzlk IAbll, kénes,
meleg forrúok, melyeknek gyó
gyitó Ylte krkt&lyo,; patakokban su.lad v~lg a vár0110n. As
meg ott ai angol-kert, ölén kénes vizek, létAnyal, fii, világfflnlök parkjaival ,·ersenyer.nek.

a két viro1 lakói rajongva emlékeinek meg róla caakugyan vll!gtordlivé akarta fejlentenJ a viroaL Emeletes 11!\lodá.kat, vUl!kat, modern uanatóriumokat a.kart éplttetnl a tó
part.Jira, lóldomltó és Jóversenypé.lylt alapltott és éplttetett nagy Aldou.ttal egy telJe&en modern nlnháiat la, bovi

Eu ............... 75 - .

3 ....... \

6 ntr

12 iver

,

3 dallá, ZS,..,,

Ám eh5d tervez,_ utód véger.
EBJ:terb!zy &Uklóe gróf hall:u~~u~~~~:' ~:~!~~
!:nua~u~, t:~~~~~::::
vt\roatól a vizet, a tát, 8 parkot házi épUletet, azzal a kedves
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.....,.,. Nlldelek ..•••••...••

Ily•• nlANA

8ÓHORUE8ZT to Itt kUldllk

::e:::,;v óta. Mit tetailk ; ~ C~zl~s:~~~[ec!~:°t:

A adlltlbtÖlll!ktlz•llk.

2812 E. 79th Sl,
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l!l!ge ezen vbbasznllaU Jo-

jét, nem élnzhetjlik a termé-

felé jöttek, öt-hat gyerek betó• rpán ·elrendelte, hogy a tatai
vedt az erdtibe, ahol az l:ir nyom részen fürlidbet a közl:inl!ég.
ban elvette kalapjukat. B:i.t 1,kolb gyerek nyüU kla sapkáját Ebbt.'11 a rendelkezésbl:il vlláadta át as ISr a dus maJorea:zkó- gosan következett volna az,

:z;tk:::~:~=~e~I~~:::
ezekbt.'11. Az angolpark az 1:1
ezépaégelvel m.li.r mint mesa:ze
emlék, mindjobban klYéa:z em
·léketetünkbl:il. Tóviron el
van dr„a a Fényeshe11 veze-

!:i é;:~z::::i!~, ak~:~Y~!:=

~I-:~~::t

:r::::~~d::= :nJ::n~;:~ : 9

• :n~t
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Földrefo:p;o:.idl&: még
Ha kUépllnk

a v4roaból,
:~~~~~t z6k:~'::!'• üt~~
1

j~=~l:;
céljából Intézett beadv!nyában Ismételten és félreé.rlhe-

~:,~!:nÍá=~:ö:::s~~ :'• !~n~:;!:~~::i~é~:

~e!:n:~:~~:!~!:~::.~ ~:

egy huszonhét m~rt a arkja tazepén van mé' át egy kis terilletet 11portolú

::t~:~~a~:=!:~'. ~::1w:;; :::
~~:~:

~~::i:

zünk.
Az Idegennek, ak.J várasunkba jön. hiába akarjuk

=~~:~!

esztendős, szelld, haláazásaal és egy má:lk halaBtava IB, mai~ céljára. F615-leges hangsulyor-

~j:~!~~~:: :O~:

"!::h~=~~óp:=~\:1~:
rd
tn ilnk?!"

:;:~::k~éltatlanfodva ma- :~:io~d~g~e:á:óa!=l~t:n P:(_ ~~:=,.:~~~:!:z:i\~a~~: rozott:
. - A tó ..a források, meg a mesen elegendl:i hal err: a kola kér6aét ia, ;atamlnt e\uta"Nevezett
hl\blzományl
park . . .
'·
passzlózáára, nem •sJmltva azt, sltotta a helyi aportegyeBillet•
birtokos f. · év március 16-án
dalmat ok0tta.

::~r:lta~n~":l:~
denbtll."

m~ ~~~

1~0s;é=~

~~l::~~~

::!=-é~!:!rFhe;l~n:;;::;
::kvf:z
k:ti::· \:~:::~ ~~h~:'t~an~~:1!:::bhel el,Yldik.
lezáratta. Mlndenüfl ulgoru Szegény tataiak, vá!Ug·hanTaUn 6a TóvárO!JOn. kezdve örök állanak, akik erélyucn u,. goztatták, hogy évszba.iloe Jo-

~p:~~:!e:a~~r!~:: : : : ::;e;::!~:!:::::
két uoroaan .kastélya park- négy húa van a ro.ajore,kónak,
jához csatolta, most már a hatalmu birtokai pedig kis gyll-

:C,~P:~;;~:~:.~f!~n:e:!i
n::a
~:~~:n:ré~:~b::eé:~:a:
rel. haragulk, senki nem azere- deken lt élvézhetták a.zt a s:ok szobák lablr1ntuaaln, S:zaladgii•
U. Hivatali uobákban épugy, mindent, amelyet a természeti llsalk nyOlll!n uép, géplriso!;

:e~~!:!:~~:,o:
u:: ~:~a~ 1::::::e:,:~
pesti nagyt.ó tatai oldalán fllr- n1, hogy a tatai Járiaban a földd4~1 terülelet át nem en• reform végrehajtá&a jltadan

:::!i!~t u:~;;~;: é:~~;~~

1
:;:~:::~~~g!~';1:::11 :~:: ::1:~ég elmén swkA1

aé~~~

be pereg a kese rgés: a gróf...

elkllnf- ~:e:C~a!::.~Íák:7~
zet nem. kapják vl111Za. A köz-

:=:~h:e;~:~~tel:~gyez:~~
a id:fi~adlaokat. mert ha példiul Uz emberrel bea.zéUink, mind
a U1 ngyanuokat a kifejezéseket ha&rnálJa ebben az ügyben
Tatin.
Érthető a tatai polgárd.g hJ..
borgáea. Csak d kell nHDI a
hat&lmas tóra, amely terjede•
lem.ben vetekedik egy kl!IM{;
nagyaigával la. te a kénes torri&ok patakokba ullklS vlie U11ta, átteta~ Perceken át nem

Hat lsblbfln sapliJa.
:~~::.ró~~~e
örök 111Jgoriról magam lt pedlf már abba Is beletörMtek,
meggyl:iilldtem, de megnyugtat- hogy a kiprbatoa TiligfOrdl:i·
tak, ne Otlldjem meg ezen, mert r61 való ilmuk be van temetve
még érdelr:e111bh llgyek 11 akad• a hltblzom&lly testébe, l!r01n6nak a majorátus körül. A refor- ne'.k, ha vtsnak:apha.tnálc régi
mitua Iskola növendékei - jogaikat. Tóviros ugyan már
hogy a teméntelen eset kö10I ett _en.-tm,ényeket a hfl'()tllcaak egy Igazin jelent6ktelen H.ú: roétiel'flll t6l'MZ tej6ben epizódot emlltsek - ~t kérUk, ilol romlott- hu181l etetik a haa gróftól, engedje meg, hogy a lak.at - 6a lemondott Jogainak
tanulók tanlt.ólk felllgyelete mai egy riészér/SI, de Tata e16ljirólett az uradalom órlial erdeJ6- úga kit.art, továbbra 1, )larool,

::zi::

;'1>e~ril~~~:IFr==N=Á=W=NK===iil

1
1: :

n~~:~én megfosztották
Hogy megérthessük -.nn&k
az érdekei pereakedéanek a ré,s;r;
letelt, melyet hirom b ót:i.
tolytat Tata és Tóváros ellSljár61Jága > gróf ellen és látha11uk, mJ Is történik Tat.ina a:zantlú ellt5 eutendejében, ide lktatok néhány történelmi a.datoL
Tata és Tóvlros mlr régen
az orazág elll:i tllrdtihelyévé kelle\t volna, hogy telkü:zd[e magáL Egy angol tudóe, Tomon

!~",.:',n~'°!::,:~•~;,.n~
tailulminyt Irt a Vhtes alji:ról
iUapltotta m11,

6a áradozva

AZ ON ANYANYELVÉN
BESZÉLNEK.

MELL O N

MATIONAL BANI.
F ... 1.:•;::=-:;.:z..kl111
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NAT, BANK IM.DG.

Browanille, PL
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SECONO NATIONAL BANK
Nt kOklJ• pl11dt kkllt"
N• menjen kla. 9,-"gt
•nlkl•a•r4„bbh11kJ4ba.

he17re.
benklla. lla11e111 jllj)ll11 ltad11k. • vldfk

811:Tl!.TIK UTÁN 4 UÁZALll( KAMATOT l'UIET0NI( h aOkalg „ttl11 pl11út fel111011clb 11111101 flzetJUk vlaaa.
Po11~ l•lkll11111NIH kl-lgUle,61 blttoaltjuk.

SECOND NATIONAL BANK

EAIIL HOITON, P...W.M.

LB.8ULQIER,Culo1er.

Browamlle,

P-,huia

HILL PIANO CO.

BANKUNK

flSt!Sren'éae ilgyfele.ln.k
Jó, beoaOletes lduolgtlila.
Be"'Uitek atán 4 uúal6koi r1111tU.llk. .
Bet.6tJét bármikor felmondás nélkül kiveheti.
Kanar lll!'Yfeleket azl.
Yeeen litjuk ég lelkiismeretes, pontos kl11,10lgálálról blztoeltjuk.

CUMBERLAND
• s;rATE BANK

C. V. MILLER, tulajdoMo

947 FOURm AVE
HUNTINGTON, W. VA.
8.lrmll,-11h•11,aaa....,.,_,_
l•m111N. E<mlfC'ral...,un, .... .aio,

....,,onu1,.,, 11oi:n111<.-H•4
hmk ddl'OI. tok plftd: bka,tt .....

r:r.a: ..111u

Kll:RJEN

PO,OR-FORK, KY.

..

, .... ht tartunk r•k-

Uro11I

GIIAMOP'ONLIENIIZ
ÁIIJEGYzll:Kl!TI

?

B,eteg on. ::e::~~~ba

Ne teleJt.e el, ho,y ID
1 1
~ ::
111e,r,tu~lom öot, me,álla.plto111, ho,rr mJ a baja 6a kl,ry~rltozn aa b klllilll a6d.11ere.m.mel.

Dr. W. R. MARSHALL
(Chlropractor)

SNOWDON BLDG.

Beallh Senlee

BROWNSVILLE, PA.

CSAX KEDDEN l:S SZOIBATON RENDELEII

hat.iroiat. és naivul gondolkosókat, hogy
(Folytatú a 3-lk oldalon.)

nagy meg1ltlu5rést keltetL A
lrepvisell:iteat~let Izgatott 011.e:t
ürgya.lta a hatirou.tot, majd
Pedig klmondotUk, hogy a klsajiUüsl törvény alapján pró·b áljlk jogalkat érvénr-!tenl.
Több telt1Dt4Uy98 tatai polglr
ugyanis eml6ke:1lk éa hajlsndó
eu0Yel l.a blaonyltant, hogy olvuta a1t a hltelee, azóta mir el
kallódott urbéri 1zerll:id6at, a
mely, eltekintve a szokl.aJogon

:':~~ö~:;~::il~onyttja
A v41'oan.ak u érdekl5déeébe

CUNARD

5~.:e
-•..---a

N. . . - . . . . . . . . . . . .
ml -'-'-1 W..... llkllaa. .,,._.._ IJMlllk •
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Eezterhbyt ümadJák. Ime, példhl a Tatatóvárosl Blradó legntol~ s:zimába.n közl:ilt vezércikk k6vetkesl:i réadete:
"Ahelyett, hogy virosunk
ez lr4nyban fejltidne, az utolu'i években egyenesen vj111sa•
.d:eJllldlk, nemhogy nlnca remény arra, hogy fllrdlSdrosa4. teJle&1te&lék, hanem adros lakóinak énd.zados uokiaon alap1lló jogai elvonattak & a minimumra korlito-

"Mlnthogy az eddigi tárgyaláaokból és az eddig be·
mutatott Iratokból arról ne•
reztem meggy4s5déat, ,hqgf
Tata k6n6ce\. a nagy tóban tsttak.
való r ~ vlzbauúlat
Ott állimk, hogy a tóban
joga lr.éi.dgklvOI meg:llletl, , való fllrd6s6a meg van tiltva.
minthogy Wt:a6gt.eh!n as l.a, a riros lak41 nem él~eshel:ik
hogy Devtillltt knu.6c k6&6n- t_ l'úy~ 1ldlt6, trlu ] ~ -

0-.

IMée..,_u„k.lill,MIJ'• ............ abNI .......

F4uol~blri konll'a aU,pin. ::,rt;-gy~ki!:::!';'jt 1
v1:~~::~
lyen terjedelmes beadványt aser
keutett as alispánhoz, kit arrn
kértek, tegye lehetl:i"Yé. hogy
megalá.r.taU.. nélkfll használ•
hassák a tó vizét.
Az alispán a kérdés lttanulmányorá.aa ut.in 381~1928. sz.
alatt a k1Svetkesc5 rendeletet adta ki:

I

11IE IISS Allll llElll AGEIICT •
lt.il~&G-1binni,col
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vhfodrokról. Aztán a tigu hisy Ferenc elutaeltotta kéré- •
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Brownmlle,

~:u:;i-:::e~ek:~;t:::t~fl~~ :e:;e:!káJ7,:~t:it::~k:~:a:: ::~:::t~r11:~~a::,t~:::
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Ha Idegen téved Tatára, 1\6111 !á: ;;:~ m:!~ per~\~:::ttl~~:~~
::ri:~!~!~:r:ul~~t
6
6
1
8
1
1
: : : ~:1~;:.i::;1:1~•g~:1i::
vaa!6s:::::ül a;:;~a:~
::IS~~r::,:;!:ne%::~ :::~v::a~l~Án z:e~::~e~!.ee~:
Illó :mberek veulk k!Srill és gyon szEiret !~ásznl. Igaz klvill máa erdő nincsen Tat.in. 317811924. szám alatt !gy hali-
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Oenland, Ohio.

Ha bármilyen gyógyszerre nn uOkBége,
forduljon hozd.nk.

1
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CLEVELANDI
KORONA GYÓGYSZERTÁR

m~~~~ ::~s-e~=~=e~ed~~ ;:j::;~: ::•90:l~~e!ö::B~:Y::v:!t!:t~ :~~:ij~:~a~~~t;::av~-=:~

~~kl:;;g:!t!!z:z~:z!t~!k

•1.i....iu.t •kar klbil.

H• hiut ...,,,.._

•ts..1-111,rh-....

Nkke1. all4kat....,, i.m,r, 11,.,_
Úlll,eklthokCH.al-.

1
:_t!fvo;~~=;::n fe~!~k:C::~ 'EITeUJlr. a len•gót, • Tbet és a aük,t, mire a tanulók ut.in egy
8
mlndez. És most váratlanul jön
fákat.
,
1~ :~:z~::!djl~:e!u~::::

valaki, kettévágja az évazáu.dos gyakorlatot aual, hogy par
don, atnl Itt van, az mind az ó

•AGYAR IÁNTÁSZOI/
N■

..... 2 doDár, '
...... 6 doDár

.......... 11z1_ ... ,......, ... ""' ......

~~~~e~~~:~t~:::~t~:z:!l;
a te"ektl:il a l&kOBSág. munkaés vállalko:zlsl kedve, hluen a
két varos Budapenttöl mlnM• tsze két órányira fekszik és beleesik a d3udapeat-Gráe, ll\etve
bécsi vasuU foi;g:alomöa.

IIIIIOstC.U

UTRA BIOS

B1:Bldlf'fB8 8ZÁLLITÁ88AL.

Bellithatatlan évtizedek óta - a Jako!U!Ag szegényebb ré&ze uthl.uen Zsigmond és Matyi• ki- cák uerlnt megállapltott aor~Y::::~;ló~:oi:s e~:!~
lakosslga a tó vizét, a forrisokat és a parkokat Is azzal il
cseppet eem lehetetlen Abrlnddal, hogy majd egyszer neves
türdllbellyé reJllldlk a telep,
mert eltekintve attól, hogy vu--

.4UAN I

lupllal.6.. •1 ne• tartaall pefWnllet. t, aai a 1la11111■ ot, . .tl peil6nek lleUeue a4al,
ml a ,r1,fnell atjU. 1:-;.i ~6t Nlt 6rlü eL Í:llalr, Ila klnetlellll ~ilnll ndell,
hlld01 lellet IMl■ ae, la~ A ..,,...... bp)a. IúMaaor elt!N};.... TIIIMU, •ert ut, a
mit mis • pedlének flnt, ad úlnll a ,ni •ertabrkJL

Tata-T6dros, J•U11s. ja, egy nemes nlvll magyar ur,

Dr. HOITASH J. FRIGYES
8Zlm:OBVOS
wi.11 ( .... ).Wt. AYl:drl-•

. llatiartoa.W.VL
7'MP'awtl!Á-

H•VÁTALOe OIIAK:
►ta-la, ...............
„AeYIJIUI. 1a NUU.N&lll
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MAGYAR. a.úfTA.szL&p

112' aqaaUII 7,

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
"AZ AltAIIY IAIDIOJT."
,lr1a1

(P'olyt.-.tú.)

LEQIOJIJUL

IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLID

A halottu a:r.obiban minden azonmód ma
radt, ahop a t6hadD&&Y hagyta. AI aata~
Ion ott feltlldtek az éjjel megperzaelt a:r.irnyu boga.rak. lepkék. Ott feküdtek al e:r.üllt
n, kllHllk -«Y 6rieQdket 611 Onoal Taúetd6 Hn1nt.
'
tartókban a tl!•lg égett gyert:,611: kormoa
VIQ4non 6- élm&He lenlét ln
Ott feküdt a rehérlepellel boritott
VOROS URESZT PAmA,
8911 llaclr.eye Road,
CLEVELAND, OHIO. ka.n6ca.J.
halotL
Caereyné arcin boldog motoly suhant it
A nappali vu,goa8'gban kétuereaen a:r.o- ..... KedTeB ~loU, bten veled
- Te nem éned? Pedig ugye Carollnkim monmak, fijda.lmunak tetasett ml.nden.
Caendet legyen nyug-tóhelyed" ...
A kopol"IÓt u4:keltre belye&te a n4Y f&fl
A vele maradt Carollnka alig gylb.te call- te la _ _ _
A Jei.ny komolya.n bólintott
s csendesen, lilluJJhegyen Jirn. elt.ivoztak.
lapltga.tnL Egyre rtmkópeket JátolL A flit
_ Igen. Szeretem
A többiek toki.lg illta.k u i&)' e16tt mar.duféltette valami lameretlen veuedelemt6l.
- Hé.la Isten. Moet már boldog ngyok lat nélkül, rettent6 caen(lben, a halotti leHol véresen látta, halottnak, hol 11ebesllltan,
pelre tapadó ue~ekkel.
tört karokllal, lábakkal. A rlal41 linynak és - - éa nem lélek.
A leiny mege11ókolta a takarón nyugvó
Sú.ntay C&rollna halkan lmi.dll:osnl kesminden erejét Ö118Ze kellett a.zednl, bogy
hófehér kezet
dett
niefDYugt&&lla klallé - Hozd mégy µgye leAnykim
- "Ml atyinlr., ki a menyégben vagy
- Ne l1gus.A: magát néni. Nlnoa .emml
_
Hozd,
Srenleltelllék meg a Te - - baja Tibornak
- Tllffl)m hogy most nlnes. De Jesu. Bl.1- Bold<>ggi teazed ugy-e
A két férfi mély hangon dörml!gl!tt
toaan lesu. Érzeni, hogy lessz.
- Igen
~ Álfen--· - Ugyan néni, ne képzelMJön. Ml tör•
- Hiszen olyan szép, becsilletes, ló - Caereyné a tlihoz fofdult
ténhetne aual aa erős fiatalemberrel
-A1---Tibor
Csereyné e&ak a, fejét rúf.a bámttoaan
- Áldjon meg az Isten leányom
A fiatalember anyj4ra nézett UTaJ'OII, t6- Baj éri. Érzem hogy baj éri - - A leAny uJra megcsókolta a kezét a a hom1 tova nbéssel. Fakó arca maga volt az él.S
De ctiudilatos 111 az az anyai ulv! De e1ó-- lokit Ja. Arra a:r.tiircsendeiren elaludt akt- atenvedés. Arany haja caap1ott nedveaen
re is megtudja sokszor a Jöve.nd6t, mikor merült ldegzetü urn6. A leányka Is elszu.n}·. tapadt homlolu1.ra. Anyja ast hitte, az éJazerettel!-61 van nó! De meg Is érzi sokuor nyadt az igy melletti fotelben. Most mir IS s.ukal vlrra.utu klmerilltaége u egéu.
u- a kMelg6 bajt, veszedelmet!
fel61Uk énekelheÚek. a vlrrautók
Nem tudhatta, hogy :fiának benet!Jében
Cserey rladtan ugrott fel helyért!!
Ml u., amlnéHogva megénl el6re! KI ad. .. Légyetek porrá klk porból !ette- olyan fijda)mu a önvA.cldal iulyoaltott ér- F6hadnagy ur - - - reggel va.n
ta belé azt a valarplt hogy el.Sre megtudja. tek - - -:-"
záaek tombotnak, hogy a ulve majd meg
A fiatal tl11t kábultan né-zett maga kö- a gyerme\:ét fenyeget6 veuedelmeU - A kés6 reggelen beözön16 napfény éb- hasad, As .Smagy kemdny arca mintha elr11J. A gyertyák tö'1g égett kanóca! kormo- "Az Jaten" - mondja a hlv616lek. "A Ter- resztette fel 6ket. Csereyné vldá.man mo• lágyult volna egy pillanatra
u.a hajoltak a tartó szélére. Eltilntek a mészet" - mondja at athelsta. "Nem tu- 11olygott mikor a leányk4t még mindig ágya
- Tibor
repdeacS éjjeli bogárkü. és - - ~ ott fe- dom" - mondja a tudatlan. "Szeretet" mellett litti.
A fiatal ember rá.meredL Az. 6rnagy a
kO.dt a halott némán, d.padtan, mereven
mondja az Iria.
- Köuönöm hogy nem hagyW magamra • koporsóra mutatott a csendesen dörmög6
JóZJ!I lnu részvéttel nézte gazdáj!t
A szobaliny odahozta a reggelijüket
hangon beuéll
Élet asílletlk Életb61. Testb61 a lest, lé- Elnyomta az ilom f6hadnagy ur - - A f6hadnagy ur u 6magy urral reg- Én Itt Idegen vagyok. A te kötelel!IM!lelr.btil a lélek. A teat ldl16n válik, de a két
jó la volL Nagyon kimerültnek teUlzlk lenni lélek közt lithalaUan fonál ldfüetéa marad gellzik. Épen moet érkezett az 6magy ur ged - - A Mhadnagy elslmltotta homlokáról a
A főhadnagy véglg6imltotta hom!okáL továbbra la. Tá.vold.got Jegy6r.lS, anyagon és - - éa
És?
haJcaomót
lassu, této,a mozdulattal. A miAz forró volta belacS liztól.
- A koporsó _ _ _
slk férfi felnyitotta as érckoporsó nehéz fe•
- Siegény méltóslgoa aae.zony
,
me:z:bó~~e!n:1i::
lnAJ!& esendoe, rM1tTe,.S uaYalra 6ukény ratlan ragad be a. uOlött ÉleL Ez a1 a mi- Mondd neki, egy fél óra mulva rendben delét uó n&llriU.
'
Ulenill kezét nyujtotta a f6hadnagy. Mbod· nélfogva a szili.S anya ipolja, gont\ona leszünk
,
,
.
A f6hadnagy hirtelen a1 ágyhos Jépell.
uor álltak egymia kezét fogva a f6urt gaz- gyerme\4L Ennek az alapJA.n 6rlzl, védel·
A két tér-fi mir a reggelt ut.innl ulvaro- Feltakarta a halottal s átölelte a merev
da II a parantl szplga
,
r.ianil tartott, mikor a hölgyek megjelen• teatet. C&ereyné s Sdnthay Carollna lehajme:r.1, blrha tengerek v'f.l!zt:tik la el. Et u
A fO:hadnagf'u\tn az ágyhoz lépet( Las- minélfogva e16re megérzi a magából klbo- telt. Az üdvöglés után az 6magy kimentette tottik fejeiket. As 6magy mereven illt a
w.n at an:ra husta a fehér lepelt e khnent cú.tott uJ Élet Ve!lzedelméL
századosát
koporsó fejénél, mintha a JegfelacSbb Radnehé1, firadt lépésekkel a uob6.ból.
- Nagyon azenved, méltód.gos ass10- ur eltitt illoa. Hit- az el6tt Is illt - - - Baj éri ---: - biztosan baj éri
_:_ Ne 6Jje magit néni e&ekkel a gondola- nyom - képtelen volt eljönni. Eagem bl• A Ha.JA.] a legfelacSbb Hadur.
IV.
zott meg a azomoru lfel~dattal - - Lall6all, gyengéden tette koporsójiba a
tokkal
1
Az urasszony eóhaJtott
A kocsiról levett koporsót éppen hoita halottat, aztán - - - aztán elfelejtette
Oaereyné ae tudott aludni a "vlrras&t6"
felfelé négy férfi a lépcs6kön. Józsi lnaa hogy 6 Cllerey főhadnagy, hogy a halott
éjszakin. EI-elasunnyadt ugyan, de fel Js
1
~
~u~g::em
mutatta
hogy
merre
vigyék.
A
háziak
s
az
Dláenak
a hitvese, hogy mbok Is nnnak, a
riadt ceakhamar. Felrlu1totta a virrasztók
- É n - - nemérzem
6rnagy szó nélklll mentek utánnuk
uobiban. Az Tolt csak el6tte, azt érezte
éneke
Mérgesen legyintett feleje. A véleUenür
ek&Jilt pDle er& koppnúaal e.ett as uztalra dl!gllfüen. A 16hadnagy jó ideig néste.
llb'e feltek.Jntott, mir ujra a linglr.6r!ll keringett u. el4bbl tokad.g:. Nem tudt&lr. uabdulnl a hlvogató fényt61. Az ellen&llhat·
1aIF erti,el vouotta, calbltotta 411:eL Miért,! - - A vtrruztó halottJAra nézett, uti.n - 11em 1, tudta elfordltani a tekintetét. tl!bb6.
Talin nem la a~rta. Szemel hypnotlkua
er6vel tapadtak arra a halott arcrL IAMl,a,:ila8$1Ln mintha halk zokogú timadt volna.
Kelleniea, megnyugtató zalbongia. Ugy tet•
uett, mintha a .1 a halott arc feh'enné uJra
u életnek SElnéL A lezirt atemek Jall8fLll
f~ylln ak • néznek ri a régi ragyogiasal,
uerelme, , boldog nkéaael. Aztin, laua.n,
falül ágyiban az a halottnak hitt &S11zony s
felé tl.rja l!lel6 karjait
- Tibor - - - Tlboro~ - - A f.Sbad nagy nebb ul,ét mondhatlan érd a Járta iL A hlrµ!len 6römt61 egy plllana!J'a elállt a u lneréae la.
- F6hadnagy ur - - - FcShadni.gy

bit J6 w,eaot fa a ~w.toaa'b .-16«1uereket. Ha 10 eent bélJeifet klikl Hl~-

!~~~11

1~~

1mé~~•:

:1a'"1":.':.1~:i:rn'~

te1)obb l\!Pol9 l !i1ban r6-

PHIIJUk.
.
J I J)llnul1ho:alnk,. ekl
eddlgn•mvoltP&J•tfolPnk.
t1ug 1t6dQI tagj aink a
~~=:::.~ • bb •miM""k •
H■

C&ereyné mereven núte a fiát, ast.ln as
6rnmot. A kem6ay férll arcYoniat ....
goru azllirdak TOitak, hanem a 111melb6l
egymAs ntin peregtek .m011:dulaUan areiu.
a könycaeppek. Hliba no. A:r. egyanruha
alatt 11 érez a azl,.
Néma fejbóllntúaal válaazolt a nsgyau szony kérd6 tekintetére. Ar;ra aztin aa urn6
11 megérteu mlndenL Megértette, hogy u
6 fia moll az 6 Jelenlétében siratja, mert 11ratnl a volt - - - szeret6jéL Megértette,
hogy az ti hhlnil nem egyuerü uerenca6tlen1ég történt, ha.nem bor•uztó l.l'agM!a
Játuódott le. All8sooyl öa:r.tiSoe meg11ejtette
il"eh!11hogy a tragédia caelekv61 és tanul uok
akik a mulatia reggelén kllovagoltak. Ti•
bor és 81 aeuony. A kapitány E. a két U•~
AI 6rnagy s u a mialk. Valami rettent6,
félelemmel t.el!e1 azlTu:oruláa logta el egy
:~~:•:;,~Jez~:~'!:~g
fordult Qarollna felé

(Folytatása kö,etke:r.Lk.)

hocuinlc teul be pin•
tel)H bl~tondgban

GEO. W. SNODGRASS

Ne celdl!a■-011 ni.hit !Pin•
4enf6ie tal4betyamll. Ven os
■d.llltJ■• na becMp-

ÁilaUnos Bl.-t.01lti1I
lrodija

TacJ' nem

l•

JÖJJÖN HozzAl4.
"""d tt m1111kit adla.
A,R,\IM

!: ~1:g:.~a!°ta~

- f-41.od - - mondtam - - - m911•
érest.ém - - - 6h Istenem
. A leinyka lehajtotta sz6ke tejéL Nem
tudta, de n6I volta megérestette vele la, hogy
v6legényének több H a halott, mint egy
kö1ön1égea ntilsmer1111 holtteste. Caendea,
uomoru hangon felelt Oaereynéneli:
- MenjÓnk nént Nem Jó Itt ml1ték0.nt
~ két hölgy eg,cmút öJelTe lbozott ÁJ
·•1:agaara tartott hOl;lllOkkal, a leinyka
m
Jlott f6vel, binatoaan.
y f6hadnagy pedig 10kogott tovibb
ahllottra borultan.
Az tirnagy nem háborgatta. As ti keniéuy
azlTe Is el-ela:r.orult a meghatottNgtdl, a
hogy a slró tlata1embert néste. N1m 11 nMlle tokilg. A nyitott ablakhos lépett • b6mult kifelé, a nagy mesazeségbe. A1 motoulilt as agyiban, vagy talán a HITébe.a,
hogy valamikor, régen, még fiatal hadnagy
koriban ti is - ~ neki Is volt - - - de '
hAt 81 nem végs6dött halállal. C...k éppen
hogy nem hbuodott meg toha. A in.latt ma
radt agglegény.

Ma.,., Bányú1olil

Ma11ar Barátaim 1

dt.

:~:S:::

/~!1~it=-

cu.t, hogy Itt " utoleó pont, mikor leC1111•
kódlll: a kOpol"IÓ födél b - - - 61 rüonalt
a tetemre· gör'Cll6a 1011:oguu.1. Nem blrt pa.
ranc:.olnl ma.ginak. Zokogotl 110UJ.g, Uj6
keeeri.léggel.

:tn el.16-

FELTY Bu'J:LDINO

OLCSÓK.

M•a~erlll beA61Pnk.

A.blaad, KeDlucky.

JO~. F. STERBA, 1zabó;

f:1-1;, tllr. b•l■Mt. MQllyuhl
bldO•!tJ.1 ■ l11el6ny...bb lel•

War, W. Va.

ui.1.1c...,,n,tt.

KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET
FIIIST NATIONAL BANK
Nortl,.Fork, W. Va.

MAGYARORSZÁGBA

ll•nk11nlclegal11Nl■tlb•vLdflc•n.

-itelc ll'li1' fll1,tUnk S qlullket.

Pfaa6t felmo■ iú 116lkil.l INirmlkor ldk&pbat}a.
H• lt&Hd)il plouft W...• M.nk■ldi„
haM„hll~•lnllunk,allolbll-

Ju bld.aneiel>■ n '"'"'

PiNZK_,'{::l:V, O:~:~vaK.

és u eluabdt réuebe postú és rir·

röDJiles ia.
HAZAI JOGOGYEKET 1..,......w.u
iatúiak ebóna,a 1aaui imédek
atjáa.

Ma.,...llú,á,..i.:I

.......

H ■ ploult
bldot IMlyea
akarja w-w,i, fonlwl....,
lpq ■ t61nke
. . .\1 ......
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Pln.111111,t kl-.U.Mllclll b6"'11MrflutJPlc'l'La-

-
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N.■tltllll

1

uJbnlc.-1•

HAJOJEGYEK • leri.W. -■lalua.
AFFIDAVITO( -

káwoe.

· BEttTEllE 3 aúalók bawol fin..
tiak.

Unk u lllomll mali.«-

TUC llVEI

...

NA110IW. IIAlll
e. L tmi:Pf'aNOUIJl't:11:

IAEGEI, W, VA.

HIILER STATE BANK
HIIILEIIVUJ.E.

IEIITUCD

.

MAOTAI\ 11,(Ny,lpL&p

MAGYAR BÁNYAsZLAP

Munkahirek

K2SZP2NZDOLLÁROKAT
.,._,. nr.t.kkl..:..:-=:..:..-:=....,.

.. bltwlll,.,.ll'lhkOlflktl,._,-.tal,...._,.....,...tot,,...~-

~
Ha16Jenek - BetMel •W• 4 núaUk u..t.

KISS EMIL BANKHÁZA ~".":";".~~

~~=.,-=...a-::.:..:..~~

=

MAGYAll ■.lNVAUOKI

ll& búmln Til.11 uGD4cn. 1'topuü: IIIQ a 1111 DR00-8TOOUHKAT. N'1lulll • ledobb OÓIQ'nuebt bpjÜ.. .A. mqyv W.muoll: '-lrNUii IICJ'I■ & ni! TH~llk; tlU14,l)l111lr. llle& & t!ibblell la blw-
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mllCTiUdlJ<lk.
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b.ph&t4,
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THE H-H DRUG CO.
FAIRMONT,

WEST VIIGlllIA.

Dr. L L BELCHER, WELCH,,.W. VA. _
1
~ : : : : :'1c'a7~~~'l"1' "'"""f.~llt, • '-

mocíe,:.~de.:n'::Z::~n~

A m ■D■ !'Ok f1gy ■I- klaoti,61hb■n''t4a.ll1Mk
"'t ■ m
l l o - ..,,. 4c.;, ·__,.:

-

,,,.1c

8ETtTt:K utln 4 atulakot llutDol<.

•"1-

:.:.~~•nlnlnk ■ lagullirdabb

N ■ kOldJa pin■it ldagonbo,
h•
nem JaJJ&n ho~nk, ml P""IOI. ■

lalkltom, .. w, klut>lol,lúr61 bLicto-

THE PHOENIX CAFE
Matewan, W. _Va.
Pool Room

„

Hotel.

FI-

•IIJuk.

TII! UNION
SAVINGS BANK CO.
W.

e.

JON8a, plnnlrnok.

Yorhille, Ohio.

A ~••vtlllomlual aa .... n,

-

A ~QY-k ptlrtt.,.b6,I

llfrl.

M. J. BWE1T

A !lagru B.hy,nlap el(iU.ethl iH. eu hre i dollb. Cl.ie
f~h'.!"Jlle, KPntuéltf.

Augusztusi Butor Kiárusitás
1,000,000 dollár értékű raktár ·batorokban.
'1<61....._

r:r,~~

~,::

A l,rkitüAól,b miaöséri batonk • ler.iu...,.hb rir..i ánk mellett J,....
eladff és u oka amoik, borY • "THE lllG STORES" A,..ntusö Buto, liú.
,öwa Ammb l........... .......,, • Bato,k.,._..........._

„

Kényelmes havi részletekben fizethető.
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A vör{)s téboly nélb~mosal
"klmn,•éllk" • tudatlan oipet,
És mert fáj a ulvilk a s6tét•
aé1ben élO: augény bányluok►
ért, megkeidték a& utóbbi hónapokban a b!\nyútok "müve-

Nlnc1 blt mit csudalnl, hogy
a vör61 gazemberek, a vörö$
gono,:r.terllk, akik a new-1,.arkt
lebujok bl:r.tonság:ából a kaU>nauuronyok elé küldték a védtelen é1 felligatott népet, bel.n:

egy kl1 ldo5re, de ot,an' helye 11
van a ''t.anltAanak"', a!kol Mlngót helyezte el a Lop.n •ölgyben éa ~• Cbaft'ln helyett valaml Dno Bchaeaert. tette meg
hol Logan, hol Cbffleatoo, hol

::t
n1t'::tó h•'?IJY. ipflll• h4;napban
Canadában n~gy ntrl1k'ok volt,.k.

lélt\klk a&t !llltott!k, bog)'
;:!:te~!:~! ~:;:~
Dem mond&f\ak 3emml Ujjat ~ lyét; ahol egy p!\r ember a füb?
kommunlzmu111al 11zélhinfoflkQ- harapott~ egy pár ember a bardó- kalandorok, azokra ugyan• t&lbe ment eieknek a kalando-

M~~:k:::rl:tJ~e t61Jegy,éaekben" a f6\dgolyóbl1n\k ilyen
kis átalakltf.ain klrill m!s 6rdeke11 dolgdlr.ra Is "t.anltja" u

=~

:!:::'!: ~::~s~°:~i= ~~~~

~;,~ba:.~~:le:
01
2
esánbAnyákban, ezeknek kilri.il- nak a lelrba..

..

1r::!:!::;

U:!~rtra1:a'::~ (~::n~~dul~lv~

~U.
J
na;un Y bányiura ealk a ter~ mel~~ e napra
i és
s..- fél tonna fennelt!se, mlg egy
PI• ember havi átlagos uéntenne• léae Canadiban 60 tonna kilriil
van.
Az iprlllel bá.nyf.uaztrAJkban

majnü- kö,á. Binyinoldalt
calnáltak az uJsigJukban a b~k.áa gyal!u.t!ban fogant
El6rében 68 nem értittek aemmit a binyához ~ tiányamun•
U.ho1.
Quk ..-zt értették él cga)I; azt
érezték, hogy • ri.rosok elbo-

=~l;egy:r:::

iu.s

...

el!~~:
5,:~
tonna uenet, ami tabb mint
250,ooo tonnával Ulbb, mlDl a
legutóbbl 6t év ltlag0g bev\tAle.
A beboiatallal nembeli a
földi termelétl vlnont 'CIIISkke-

:~\i!t::::.~t!!~~~

:i1:~,~~..s~a.

.

ffqy ta„.A_. . . . . . a bolaltniaam-11éU.....,~-Laua(uelitt ......)~!el,.
táti" apodllNilia a riá, köril - A lm&tó bieilc.. ~Orilhk na , - - . A a..-,\
Jorlri csirkefotélr. 7

,.

itlag

::t~:~~

ro!n•:,,~t:;!e::t!:~~~= ~:~~tol" a blnyik tanulatlan
Leltner "elv1'-rB" 1ml, mert
Olyan rémregényt. olyan ka·

;:,~t:!. mindannyian az llyén ~~!:t n~°.m':atcl'!~/:~:
De a gonoutett nlnhely,fr61 "m\ngóban" .kJ.rt1'u:I éa Inni
b6nyia1,

la ment. Réuben vona- kötéle11 a
amilyenUJ tovább
ton, réuben k6p1eletben.
he1 fogba.tót nem plpl.lt még
Vonaton egy pir ohiol Wnyi\,· MO.nehauaen, a buogú.gok náai "a.postolt" met me&elovagja sem a vUAgnem ápen nagy 11eretettel lát- nak.
tik.
.
Zagyri.bbn.il ugyvibb, bu•
De a vonaton va!Óf'IJ.lt.ú.a dri ttbbnil hut!bb dolgokat fecseg

mintegy 8 ~ 1 vett ráazt

~o;~~~~~a~ k!~:z m:;\ 1::r:: :\~ a~~:l~~kbA~y!::~;l~mn~,:;

:~t:~!.':!=1c~:r~r:;! ~ 0 ~ :,~ !!:_~tá~!:'ze~e~~~~z!:t~~
dezlk
plknlkeket, a biiokat, meg az elvtáre:, hogy azután ta- nerene.

11

uimn IÍfo~~~~:~~::,:f'kM•H
A IJ11ehl ~ll!l•r és uJi,.- n1i•
rl lstol••••dékeJ 1924 •••
gusdu11 111,,tt, nombaton esle
pont 'l órü:or a Y. M. C. 4, Hall-

0

0

t

!

:i::t:::~~

:~o~c:!rr;;:~~~u
már oda az ajs:t-krémre, meg
lallpapra kapott centjelket a
kivéházak new-yorkl aöpred6·
kelnek, s hogy más területre

m~~a:~1~:t~e!~~:á::~~~~
lan népe, hogy a "tipli" az egy
olyan ügy, amely a szenet "dot.
gozza fel".
Hogy mire dolgozza fel, hogy

=~~C:~~~lá~t~~I~

~:::::aba:",

=::~::.

~~~1:1::::~ =: c::::
81

~~~:~ att~L a

;~~!n~:;0 :::::~:~:~e~~n~ nl~s:::~am:a~~=kaL

0

uomoru

:-« n:.:~::i~

ii!!~~v~:'"
lebujokban kirtyúgatú kör.ben.
,
Jgy tréfil.l!k meg, 1gy boloudltjik a ueg6ny munkuokat

~:~~

U:e~:~tu:~t::::.

=:.
ttfk~?

t~tr~~ld:~~ to.~~e:;::k:;J:::~~ban tAmo- se~~.\ndult meg a "bAnJ''H•
rt keiében vannak. ga
•
!I
ar Binriulap. oldal a lapjukban, amely sempo
agy
ml más nem volt, mint a legkapltaU11tább angol bAnyáuJságnak, a "Coal Age"-nek kisaJátltása. Onnan tanulták a bá-

, LEHOTAY- JÁNOS
tllrsunk

I!!

hó 2-án

11-

bunUnrtonl 11:órbbl)~n rueahDlt,

Temeté11e e hó li-én ment vé,:bei i,h~il(n
ElíL1:K1:T KEGVELETl'Eli FOGJ''I,K .. JCE~ÖIUZ?H.

HIMLER COAL CO. IGAZGATOSAGA.
1

CENJRAL UNION JRUSJ COMPANY
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MalJU' Bányászok 1
Ha PUtlb•rgll, PL J6nek,
liloganik meg 11,noda
ésnndégllSml!!t.

ClltiaH DDBlrtJTT.

II akkor legalább uj kors~ak ny!~
Jgy ve11sllr. fel u "uUkölts6lik meg a bány!st.atban.
geket." a, "e1'1Ú11Ü:t61" er.ek a
1
0
za~e:\~:n~tp~!~:; r:~~:1t e~;
azt azullin ezer 1tlértöldre szál- ''tudományokra" tanltjik ar
Utanl, hogy elekeuék és egy elkábltou ilJ elbol~ndlt.oU "elvréuét feldolgOil!k,.~ ez bizony tiirsakat".
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változást h?z a bányAszatE1t_az i\ldást bizonyosan a
vörös-'kors.za:k idejére szánja
Lassan elvtáni, ar.ért nem árul
el semmit többet a csildálatos
tudományból. ,. ,

:~!n,:Z!!i1t~=!~ t!!:~

a ~~::;~!~d:t:."·::~oa\~~~~
b61 klvagdalt b~sigokkal és a
dantei O:tjllt hülyedgeivel, m~g
aokalt!k a "bányá&zoldalt" az
"elvtársasttott" bAnybzok 111

:~~~n:z:~:1 a.":::u.~t:;::::
talatokból".-, amlket IAa&en•
Leltner elvtárs a1 ljsazetopott
Uj Eh5re Jullus 27-lkl számiban
tálal rei az olvaeólne.k a "bá-

go:::1:::::~~~t aép::e:é:~
emberekrol, akik totcss.pnak
"elvtársaknak". Ha • aiCOkkal
Uyer\ "tréf'it" · engednek meg
maguknak, a"kkor u "aposto-

:::~ö:b~=l~~;g!~~~~~
mé.dh\t, vagy tanuljanak meg
mágla valamit a · bAnyiuatból
és a bányisdletbtll.
Igy Indult felreder.6 utra Lassen (azellitt Leltner)) "elvtárs"

rl.J~~~:~J:~"tudóslllisa"
hazug elme alatt "röpke feljegy
zéaeket" lr le "Charl.e&t.on" bA·
nyálról Leltner elvtá.ra.
Nohát ezeket a röpke
felJegyzéseket Igazán érdemes el1
a szent :6nyvben meg
-v agyon ugyan Ina, bogy az-Ur
1
:1, h:!1:!1:n::
tovább ment egy lépésael.
6 egyuerüen !~emelt Itt-ott
egy-egy kisebb viroet 61 házastói. népeat61, cókmókoatól át•
belyezte - egy múlk megyébe.
De ha a 111ldók Mózese tlz
ceud!t mutatott a népének, egy
Ilyen kla ceudácllkAval nem elégodhetlk meg a v5r61 fnózes. a
vörös ap011tol, felemelt hát JttIs, ott-11 egy egéaz hegyceoportot, 1.zénMnyákat luc.aurAmr.a s
ugy dobálta ar.okat egyik azén-

::eb~z~n~:::~:,~~~
De hitt nem baj. Aki buta,
.ar.t 6k megtanltjik. Amint a
rent ldér.et "röpke" éa rlp6k lri-,okból litnl, nagyon alaposan
megtanltJAk.

::~1a::~.z~~:;~~~tsön
Hát nem volt és nlnce hiány

"tanltJai• 1, utja felől a biiny,t.
,zokat. Igaz, hogy a bányAk né•
pe 1, szerzett egy kii "tapsulalatot" mlndenfelá, amerrn
Leltne!'"body ellátoiatott.
EllMi ut.ja a Walla-Creek vJ1.
gyének éliS-halott áldozatai kö•
zá vltle, a btlrtö.nökbe.
Elz Idáig természete&. Rend6rök I bünügyilkkel fog\alko,ó
§ embere; általában tndjik, hogr
a gyllk0&0kat valami ellenáll§i b!ltatlan er(S bu~za.+vlsÍ! a gy\1-

=

°

~a:~-

!r'vt:~.t::::i':;

kén} és olyan merészek, olyan
vakmer6k, olyan elszántak
ezek a dologkerü16 kirtya-bl•
tangok, hogy 111.emé.rem nélkUI
merlJr fgy feltilalnl a Iegplazkosabb hatug:11Agokat és lgy
"tréfálják" meg'• JdO:nként a1
elvtársakat.

1
~=~~:~.!:rgya~:!
menekOinJ.•"Sok fYUk~. Hik Hnetet.
l.:, .

TíS.UBT.
Az angol n6nbln:,iuok most
tartották meg swliaot áv-1 ljlagy
gyUlé&ükot C&rdU.fban, amelyen
uJra klmondottAlt, hogy u an-'
go! bAnyiuok klivetallk az iSuuea u6nbAnyiJm&Jr: illaml kezeléllbe vételét.
Wzottúgot
dlaatottak,
mely tanulminy0ff4 & el!Skészili a kérdéat. hogy amlkor •
döntés Ideje elérkalk, a blnyiuok telfesen lel legyenek ké11zUJve arra.
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ALFRED WILEY ZONGORAHAZf
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ha~~:.;.~I::~ : : e k : :
ülk, amJ nem gonous'g, nincs
egy gondolatuk, am.t nem bltangság, ezekliek a v6Töa ulnbe öltözött J6vend6bell telelc:hlénáknalc: (eddig a,; Uj EUlrA

né~:,/:ok~/ e:iié:~t t:~~~:
tuk, hogy a tipli caak épen oaztályona a s~et, most szé•
gyenlhotJük magunkat teetüle1.lleg, mert ,nny! éve még azt
sem tanultuk meg. hogy "feldolgozza". Hát mégis csak okol
emberek a vörös apostolok.
..., Ez uonban még csak klamls-

Ifis

prti'opAt " " - ·

CSIZ/1/ÁR 111/HÁLY

a:::;:;:j ::: H:Ue==~

::~:!i~~~g:~:r :;~y~::;
egy é.v óta t6mt6k a. "'lányé.szoldalt".
•
Egy munkatirsµk mégis volt
a bányik közötL Egy hozzáJl,lk
ba110nló é11 hozzájuk méltó cslrketogó, aki tényleg a bányák
kör.t lopja a napot vagy tizenöt
év óta. A dantei örülL

~~~kü~~;tt'=~ö!:1:!;~:!~,t:::

YELVET IGE

L1•61bell~61l'-btl1Mfopd11alr.ff11UCJ&n1l..........,lr..

Keidete este pont 7 óra- :~e~:: ~;~::k~l~t:~taa t!~r~~ ie!a!!:J:a=l~:re:~rl::~ :~l~.labuJok kirtyú-filatöe

sek közt - és nyakán él611kM(I
ÉUTESJTtS.
szélhámos -kalandorokat, hogy
11
Í
Ul GÚpjl. ~t!r~~•r~:~
;é~~ :e~ :e~~a;o~b:n~~i': ~::
l A Logrmtr;'rf-;levli aeletünkkei 6s felhatalmaztuk nyáBZok szervezetét é11 meg kell
Kain hlá •
el~lzeté k felvételére. Kérjük a azétrombol~uerve,~t ro11:csa11yait
lapup.k C:.riialt, hogy 'Ktsmar- lt kaparltanl a monkval vÖrö-

tiaolp.lu,

T6b";,=II~~~ h
PAIN
UtPIEL&IIT

llmJdooa..

:::11:,~:!::k~öt;:1~;:fe~~j ::~::~~:;~::~~s~ uJra k~d:V~i!:~k~
ftlrtlaknak Sl.00, n6knek 50c„
Kapóra Jött hát nékik M.oazk- elvtáte. A1t a n'~
titkot még 11zennylapjukban olyan utakról,
g)·ermekeknek 12 éven tel01 2ii va paranc11a, amely Foster ve- maginak tartogatja.
amiket csak képr.eletben tettek
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••-• h u ~
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nlaml bela6 Uo,uer uJra meg o)'Üat hol Cbarl.-COU, horKar- ml a uéa. lem6rMe lr.lrll

napi-
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TüzJ>iztositás
As eaNrü 6Ualibul se• UJJ n~Jehset fonlttauk a tl1bbtotltún.

Mit felelne 0. a köHtkeaö k&dáekr, l
Biti" gondot fori.lt.!e On • thltbtoehúra n nJJ0111
kelHiea bbtoslm Tan-e • u-. h!atariúl "1r,U, metlü.ipllletü, pnre, a1to-.obUe. koal•

J)

11.la, ■tb.t

!)

l!elemellt1•t1 a bldoelti1I Uureget u 6n.•eDedh
ui1176ban, bOO" 0l7&11 IJBUfl'I~ Upjou, mel1 el&o
gend6 u lljbótl bt11enf1re, ba aet&Un a tii.s el•
pnuutana nlamltt

1)

VaJJ011 a blsto1ltút e&7 teJJesea atgbhb.116, 1111'rct, rfgl k.lpr61!'U ame.rfli:al lnUaetuJ 11.l!Ultle-er

Ha 0n n.Jóban komoly 10Dd.olkoaúa ét e:löreJátó ember, 11tr Ön csakis a -rilác lep,e:pishatóhb
bizt01itúi intézeténél köti m.e:1 bizto1ítá1ál
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Hermlnkét megplronp.tta a ne.-eltS ur. Po
dig 6 lpd.n aran)1lak !itta 1. napaOt.6U'.!

AFAT TTU.
lrta:S-U.retlUrt.._

Dehogy Yltte, Blatoun nlaml 1Imer&f:

nd

Jirt Itt leai, -

nyugtatta

Mire ezt kimondta. mir láUJk 11, amint

:';~•,t n'.:Fvz~:~;;;::~:~~:'őt.!:~~ =~or:~~=u~:i~o;~~~e~~~~~u1::!~b
clent mMUp litotl, múUnl adott ell!, mint

bebukott, mint belépett a konlh& ajtajin.

mia gyermekek, nem buugdg volt u, ha·
1

nem il!,nyében 11enderg6 ktSlUII hajlam. Ml·
nl ed,rt gyakran pórul Jirt, nem 1• uere-

_
_

Hamar Bora& ... uA.ru

ni bit

neki!

parancsolta Vándorn6.
5'.rJ némin it61t616t.t I Vindorn6 bement

~~~!:·::;~:: :,~:e::~e:~okl\u
tm7id~k.:i::d'!i:~~:~-~ll~ r:~:~~ ::1::!~~: ~=~~~ :116:~~1:!::e~l:~l~~rv':::!!,e~~~n~~:;!~111!:~::

nlnak nagyobb fontoeeAg:oL

_

Mlréle blatórla volt a,:, .. ma . . ott

~~:e::.:'::d\!:!!tu~:
Sirl, I
Már ·kapkod- ;:~b6I
luk fel a kb pulykált.aL

0

:«;k!o:P 1:ao:Je!°i: ~.

o;t:;~t

-
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Ne mo~d! Él

1

::ea a:::~~~:~~é;::::;:.~ : : d:::_
Ne.m telelt, eu.k nér.ett egyenesen maga elé

n:r1:-:.~t!

a nem mozdult. Aktor oda Jött hoztilnk, Sá-

kiejtette a

amint ott térdelt,
dp6~
arcit urnl!je ölébe reJtYe, telnyö-

be l1 takartuk

61:et ú Sári fogta a kosár egyik tüléL Egy-

volt I Az urfl

~~~an talált rAd?
Anyámtul tudta meg ... már többazör

::~:e:::.
-

BélL

utánami aazon'1a, de caak nem

Vándomll győngllden vllglplmttott Sári
rl rillébe sugou valamit él kélenfogn el- t~nyet fekete hajin.
Tetette u odTu nylrflig. Nem hallottam
- No ... mit akart tl!led KlgyÓISf Béla
mit beuélt. de a1t IAttam, hogy III ordl!uél
• •t~ azegény leány!
felé mutogatt,U, ahol u oruáguton egy csu- Ar:t mondja, hogy ker1111tetett, nem f&kott hintó tllotL 8'rl 1lrt éa 1'Uta a fejéL lejtett el egy percre se ... nem törl!d.lk az
Közben Lidl kiabált: "Jaj .•. teBBék meg- apJtval,eeanyJávaJ. .. elvl11oda,aholneln
fogni a koalr tlllt..
aulaggyunk, mer tudja meg senki. Erl!nek ere'jéTel be ak.lrt
ag}'onllt a telrlntete11 uazony, ha megáznak ültetni a kocsiba, ,hogy lgy, ahogy vó•a.n,
a ki• pulykák."
.
rögtön menjek ve le,
J
Suladtunk, min nagyokat -,mámlott,
- Él te nem mentR
•
M1,Dgett a1 ég, a bari boru11t6an bégetett,
- Nem. KJu.akajtottam magamat as Olede én adrt bátra 11..ér.lem 1 1'ltam, hogy as léalbll.1. A.r.l mondtam neki, hogy ugy nem
a ar.ép ember kuénél tora bU11& Sárit a azökhetek el a tekintetes aauonytul, alti ar
kOClll felá. Jaj, tán a1óta el l1 vitte..
anytmnAJ Jobb anyim.
Vándorné hamujában není la tudta, mit
- Ene 6 mit uólt!
gondoljon ef1"61 as elbelzélúr61 • mit cal- Jó. Hát szedd ösue a holmidat, könálJon! A 1l•atar teljet erlhel tombolt, A azőnJ el. Holnap, mikor a calllagolt felJ6n•
parit fáin 1uhogott a uakad6 zápor. Kit nek, megint Itt 1e,1ek a koca!Tal a& erdG
kll.ldjan most 8'rl utJn u erd6be!
alatt. Itt legyél! Te u eny6m vagy M; enyém
SIBBA Vl,:T ... ,m,()S
SULYA.

mUnap nagy u,..., .... ••·
1:0tt meghalL A 45 e11:tend61
...1on1 halállt által'-no1 elulho<:::: a kö~=~b.á':'i!:'oei~ roaodls oko1ta, mert nem k&·
gy
é
veaebb, mint 206 1r.116t nyomott,

máa ... Megca611:olt & elengedetL
- Hit holnap Mle ... ha felJOnnek a c,;11lagok.. mit caelekuel akkor, Sut fiam?
-Nem tudom ... rebegte I ugy remegett,
mi nt ak it a hideg ráZ.
- Gondolom, ott fogod Tárni u etdl!uélen, abori. rendelL Él megmondod neltl
komoly 116val, hogy te a rövid boldogaigodért tulgágoaan meguenndtél 6a nem akani1
soha ti!bbé bO.nben élnJ. Ne JirJ&n utánad,
hagyjon békében, mert 6 a Ulrténtek után
nem !teli neked.
- A1t nem mondhatom! - 1okogott t el.
Mikor csak 6 kell nekffll u egéu l'llllgon
& aenk.1 mú.
- Akkor bit, b.t. még mindig uereted
uegény leány, tedd el magadnak emlékbe
egész életedre nt a lteaerilen 6des aúp 110moru 11erelmet ... hogy melegltse ul•edet
még k&a •énlégedben la ... ahelyett, hogy
nem110kira meP,ll:01d.
- Ide hallg..... elébed tárom, ml •ár reád. Ha mt!gint hallgatu rt, néhány gy5nyörütégea hónap... vagy tán ea,;tendl!, h'
Clakugyan ugy el tud rejteni u apJ11. elúl,
hogy bmét szét ne :r.avarbasaon benneteket.
Szeretitek egymde-t ... ujr a anya le11el. De
ast ne gondold, hogy Klgyósey Béla valah4
fele&égOI vehet téged. Gag& ramllla a,; 1
hamari.bb az 6rill tek há:r.ába, caukatJa az apja, ha Ilyesmit akarna. De 6 se fogja akarni.
Pár év alatt rtd un. Ráun tm a l egtöbb férfi
hites releaégére 11, csakhogy azon nem adhat olyan könnyen tul. Rid un 11tleJt!gtt egy
kis pénnel. Te magadban maradsz gy:alálatóddal, tAn gyermekeiddel II mehetu njra
a "tarka pauulyba" ngy oda ae. Él akkor
megitko&od ut, akit még mindig ueret.11
... a megrontódat, .aki hidegen, kegyetlenill elD.1. A máallr Kigyós.gy Bélát, akit
caak a 11.11.k ltáanál fogu megismerni.
Vagy pedig nálam maradss. E1 a bectrüJet

H'LÁLBA JlENl<líOLT A
FOGSA.GBOL VlS8ZATtR0
FtRIE ELÖL.
~181m re litván, Baranya me-

:=::~ ~:':!1X

~::~::1n:!~~

utja.. 11:n. rtrJII• adlak. Már szemet l1 Teteti után meg 11 ba.lbaw, de holnap m's ~
rid ltl u UNdalomban egy der6k, becsa.le- kolhatod."
tea unber, 1'1ate1Ncea unony leuel. Iaten
Sirl &1 ablakra n&ett. A rigl kMtély abgyermO::ekl:el ajlnd t!koa mec, 1.klll:et u'i,re !akai u"nyl TUtag naroetéll7al •ollall eljóra taultn. llegbeClllll az lll'&d, • te megbe- litn, k61t0k egy llutya 1e buJbatott -n,1na
csDl&d 6t. B ba n éha, mikor maflMI ngy, breutlll. lgy •olt u eél11erll abban u t~
euedbe Jut KlgJ6uy Béla, nem pirul el or- ben, mld6n a nagyerd6 . , . elq naa TOit
ctd. Ug,- fogod mapd ellltt lltnl, ahogy a hhos, hogy betylr tan:,& lell.-en. (B110117,
calllagt't!nJ1l6l d r rdd u erdhlélen, Tá• a betylrok egyuer uablll,uerhn m„aauall:OB6 ldNlemmel, ugy hogy cak te kel• tromol~ a kutt!lyL) As ablakon nem lelea neki N NDkl ml.a. Tedd el magadnak b.et lr.lmennl. . a.a ajtó pedl.1 n:,tlr.oropl
emlékbe eat. a ut!p képet 111:"6 6repégedre, talál. .. 1 a tekintetei uuonynat nagyon
6d• flaml U11 uerelbeted 6r6kké Kigyós- éhet- álma na ..
IY Bél~l -.
M'fld ld6 mul'fa magára bpta nbált •
Soha, aenkl olyan BU.'fakl.t nem mondott mutUlb, 6ntoean u ajtó tel6 tap01at6dmllg Búinak.. 81i'l'e ugy fijt. mlntha mesfor- IOU, .• caendeND lenyomta a klllneaet ..
dult •olna mellében, k6nnyei pataksoltak I nem engedetL & a kulca nem •olt aokott
ugy nésett f el 1r.6nnyelrÍ ke reul(U V'8dorn6 hely6n, bellllr6I, a úrban.
•lrllg:feht!r, aomoru, J6Blgo1 ardba.. EgyOda tapagatódlOU. Borcaa igyáho1. M'eg11eril letny létére nem tudta megtndulid.t, rúta egy k\calt.
raga.ukodáút m.úkt!nt kltejesnl, cu.11: any- Mmmm ... Dm.m • • tett Borcta, megnyit mondott:
fordult, de nem é:nett tel.
- T elr.1ntetea uuonyom .. ked•e• Idea
Akkor tOrelmt!t vea1t•e elkeldte ringat~
anylm!
ni Biri.
- No ha t!rsed, hogy nem ngyok moato- KI a:r.! Ml a1f Mit akanaf
rilc.1 1 Jandat a.karom, killdd el holnap az
- Borcp, hová tetted u ajtóból a 11.ulurf!L
caot! Nj a fejem, ollan tu.lladt meleg nn

leuel. Olak te kelleu nekem U 10ha, IND.ki

=
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=

Boru.lm11 gyllll:oaa6got fo-

1

.

· a6gon 11 volt otthon után pe- egyik préaház lángokban áll. A
nl&Y enSteazltéasel

((Uj Nemzedék..} dig nyop:1a venett. Felesége, n caendl!r Ok

~~~~- k~be:~!!!~::ie uS::~
holttá nyllvánlttatt& rérjét I releséglJI me nt Honáth J'61aefbU. Második 'húuúgából la
két gyenneke 110.letett, amikor
most vlraUsnul beállltott ho1ú.. els6 férje. As uuony ldnoa
uvarában k irohant a bálból s
be.leUJTOll a kutba, melynek fa-

Ml LESZ ÖNNEl,
·i

HA MEGÖREGSZIK? .
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lin holttá 1u17c~':'m1:edék.)

á ftff~ olyu

i
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1

1

1
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1:!!i

gyel)enaéggel gyllll:olta meg II
éd.eaapját Ujabb En1el Andrl.a
jómódu pa.rant11ulL A nyitott
llttllóban a l•ó ldl!Mbb Engel
Andr ásnak a nyakát er1 nagy
1
kéuel UIY átri.gta., b,,,,.. a t ej

i

MÉG ÉLETÉBE,N
1 .KIFIZETNEK.

i1

Somoa ~6 Hégben beatlilL\,ke-

:ui:u:::~sA~;::aw:; kii=~

MAGYAR KOTVtNYT IW', melybo"J ; ::;:
= 1t~~;t

Oa pontosu hldja, hon milfea biztosi,. ~
tist vásárolt
§1
Bón bb femlifo, itúért
kezó cimre:

~

§

~

--

I

l:i';:y~J:p:-n:~
•olt otthon •
anya a kertben
toglalatoakodott. a hiltól ml ■ t-

:ró h;:.~ 0:é::::!~:.

(Folytatba klh-etl!:e1lk.)
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A HlllLER OOAL COMPANY, Inc. réan6nreaelt 6eiine.J tlutelettel me1:~::~1y ~ 6 e: et:!kll:~~::é:1!~::-1e::~e~e::,~t~n kré~:!~=Í ~~:t~k
A ll:6qy0.!6a nyllvtnoa len, rklt vehet - bár uóláal & panu.U joggal
nem blr ason - olyan magyar ember 1,, aki nem ré11vényeae a vállalatnak.
R6Bn'6u.7eHlalr.nek él vendégeinknek alkalmat adunk 11ln1 k'6uaéqel arra
11• b ogy 6.aletl könJTelnket ittdln~.
re,rel
11:!!:"~llle11t Jiep.t.11k7 ban, a lá.nuág tele~a. 11eptem'Mr l-én

~~-:::=

E

a

HIKLER MÁRTON,
a Blmler Coal Company, Inc. eln6ke.

§

_ _ _ _ __ _

Meghatalmazás.
felbatalmuom . •.•.• ,

ga.1dbal.
Amikor •égestek,
T óth J'ór:r.et' llreaen l l~ó pré.,.
húá.ba vlttii!k a b uldarabota.t §
ft felgyuJtotlllt a hála.L
§
(Hlrlap, S1abadka.) §
--0-§

bl&Ott.am.t • -...1t1Jm110Uemm l h ogy ne..-embeD • hel,eUelll u 1th ueptalber 1-á Jllmlerrille, Kartltl Comr, ty, Kentuckyban, a HlmJer Coal Compuy 1 ~
ban tartaaa6 rána.7Mek o11JWn m egjelanjen tii akkor ott uobt a uanaatokal,
melyün á., mlat a tiraaalg Nllff~ayeu jogoaltn TICJ'ok. llelyeU.em laatlja
eMnneJ be1eeCfeBel: mlndmbe 6a meger6sltell: mindent, mit a fentneftaett mqllatalmuott oC;t 11,elf.u- tenni toe.

.u.urou . . . . . . . . .

rt!;.;G!R:~i::u:!LE-1

!'!~1r:m=é~e:.a=~~:e1~!i
(Nép•J.... Po. . .y.)

BA~GO
V ER.EDDtS.

:!.'!~ ~~~: f=:t:a~;.';

lle a kl1lein7 beleetNJtl • a "11- 61ue'l'eaett. F.gy 17 hea nac:,be fu lL AI t l f f ~ a UCl.l8t: aipl le1fllyke '1117 rigot't tejbe
•111111)- 10ll4atlauq: mtatt meg ~
I ecJ 19 h • 1'IAdltott& a. 'riaplatot.
ha.Uu.l lqényt. bOff u r&nd
(a....61 La,ok. ) 1 h
al.a.tt ldaa:ndett.

elRllll kJllf!Yelll!ID ..
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Hiny rNll't'!nye ian:
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hl.nlby make, oo ■ .Utute
. m1 lawtul proxy aad attorney tor ma

nd appol:a.t •••.., ..
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ln my name, place aad atead, to appear at a meeting of the atocll:boldera of tbe Him•
Coo1 . , . _ 1o be ••,. at th• """" ot "" (lomp&OJ a, Hlmlm111•, ...,.,.
1
1
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1

Kelyaell: b.Uel'61 uolp]jon
ali..'"'°.
,..
...... .'h ónap
.• napjtn.
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elmerült• habokban.
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HIMLERVILLE, KENTUCKY i ::::~:~;:.u
APn. - Ul,piAccideotlmmuc:,
Co. nzlrir,ailuóp.
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· 8'rl holtra váln aompalflol.t fekhelyére,
a htlóu:obában gyotaft!nre lobbanL
- Hát !gy jár u, akit aajit maga ellen
11 ridelme1neli!
A1 éjuaka megklno1t& nagyon. De haJnalban kljómnodott I restelkedett önl)n maga e.Jatt, hogy mit la akart teanl.
_ Algya meg II Isten, ul a drága ke.alt,
amelyikkel becsukatta u ajtót, hogy ,.....,.
tembe ne lndullluak..

}

~

:ae;~1~!:/~!~~
Zalgl.rd közelében Mltua Mag
111.tát kelt.te. A terheli! gyanu- dolna étSu..bó Vllma,-a Vágnak $
okok alapjin a gyllkN tlut le- Boroaér nevO. ágtb&n tllrődteli:. §
tartó1t.atták éa b'enillltott.D. a1 A lányok u1W lr.01ben eltá•o- ~

irjo11 a köYtt- ! oper~IPrn::.~::::~,::::)
i

NA -1 IONAL INSURANCE AGENCY

::~~:é:é~::é:!'!:n;:11;1::lt 6=
Hemelk elé. A prllahá&ban el116na· a tO!dön véres huadarabok, néttört 1top0nya, borulmuan megcaonkltott kezek, Ii.bak hevertek nagy l)sazevl58zalágban. A caend6r6k a nyomoaú aorán megállapltották, hogy
a t61dar abolt ember Csányi J ó-

le ... be•llte a hálóba. Ha meleged Tan, olt
a lranca6 vlz a Jeges vlkl6rben ..

Megh" Vó•

~

;6':bér~~:lt
ugy hogy lléleaallge majdnem ~~1
:a~!n~- t;::!.re! \t:d:~~:;!u:~~~:
normális gyarapodáu. dönt6tt egyenl6 volt magaaaágtval. n ak a 1016-lg t6bbaz0r a:r.ab9d· iáa k6J:ben é11nevette, hogy H §
igyba. Ai orvoal tudominy non
ban ~em tegl th etott rajta, mert

ld~be:n~=::11~:k:e~:~~~ta

- O,önge na, te uerencaéllen . De tudod, m it lgértem neked, m ikor l!azlntén
beTallotW mindent? Hogy ne félj, meg foglak Tédelmesnt magad ellen 11, ha egyner
BOr ll:erill ne Ilyesmire. Suvamna.k állok!
Forró •olt a rinkoa akkor éJua11.a Sári
feje alatt, te-hogy se tudott elaludni. A vágy
meg a beclOlet blr kó1tak egymá.ual n l•6ben ... alnte megAlték.
"8~11:J meg ... öe1tönö1te a Tigy. Holnap ttn kéa.5 l e11 ... nem engednek. RejUlu el
eattg ftlahol I akltor ... ml.kor• ceUlagok
rapogna.1t, r epOlj uép 11eretőd kar)lba.
Mit tilr6du •t!le., ml len atut.ln! Holnap-

~IUIIUIIIJDWdíííHHHIIIIIIUHDHlnllHIIIIIIIHHilllllllllllllllllllllDHlllllllllfflllllllllllWllllllln,

EóY ASSZONY
S Z ERETŐJÉVEL A.OYOYVE RTE ,\ 7, URÁT,
'

~a:n:: !';:;k~~l::0nué:,bnae:. vagyo:t

1r s,reNDt bereb)" ratt tytng and oontlr:mJng all that aald pl'(BJ' or au.onae, Pali do la
dle~
WJta- mJ' baad aad Ml.l tllll tbe .
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■ UJSAG HIIILIIVD.Ulll
M eimult héten I naPol dol•
g01tall: a Jllmler Coal CO. bi·
nyiJ,ib&n..

A ll.ilnler Coal Co. Jfltnl•!I;
mul!Vlt tud adni 1l-n: ladol6-,

na!... l,,be16leg

m.,.tnot rNS·

vénJellt'lr: jöjj<>nek. Hell 4-5-6

nap iUandó n1Unka. Filetée 4.0
cen t umniukénL A kompinla

vigatJaétifuratJa11nnet.
Sso111on1 blre van a magyarok

;':::~~ali:.o!~~é:~::•kl~ 1 ;;~~~~~~~~~~~~~;; ii
"'
m,ll héteo
nrnnkAJ•
k6••
ben• keún
könnyebben
mt!gtebeeOIL Bevltt6k a Huntlngton,
w. va. kórbbba, ahol k.ltGrt

KISHIROETÉSEK,

JOH!I ALTMAN
.

mac•• n1b6

el MAAKKT ITltKKT,
P11111o-yl„a1da 0.~fflalleO,

1'.'ajta ai 6rllleL Egy Grlietlen

plJl109,tban letéptl! kezéről a
1u5t&t ée feltépte aebelt, minek u, Ar"n~

IJIOWNIVILLL PA.

PENZIOLDES.
HAJOJEGY
KIHOZATAL

VuArnap d61utin a Kia Ma•
gyaronúg Baae\)all Club mi·
aodlk CN,pata múk6&Ötl a Vtnco Block Coal Co. CNp&tinl
◄

OHAZAI OGYEKET
kltün6 b1ul Ogy•Helm
iltal dredményeeen 6,
olCIÓD ellntbek.

: 3 arinyban

gyG~k.

onA 1:a v••lllA
IAilMAH Kt:Al!:SZTÜL

• •~..:.. !.::...Q."' .

COLUMBUS

kllvetkea.ében
vf rm érge,bt NI"'''"'•
kapott, amibe ~lebalL
Holttestét
hau.adllltottik
Hlmle.rrilH!Te 6t kedden délutln
temetik.

& a magyar fiuk
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