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SZTRÁJKTO''RO"KNEK,
.
_ _ _
1'lem p1e11nell. ki a J1b11.kból a 111enezeU blinyb1oll., _ .\
ulrijktö ri.'4 u,heaen 1negy,
•
-·-Kanawha mezön még m1n• éa kérték a bánylszokat, hogy
dlg fQ\ylk a harc• sz.ervezett hi menjenek vissza levágott mun•
nyi.siok és • bányatir-Nlligok kabérekkel open shop alapon
között, A sze.rvuel.t bán)'ászok dolgozni. A,binybzok e1l tp.eg•
.11e11:1 engednek Jogaikból, a bá· tagadtik, mire a tá.rsad.go~ azt
nyatulajdonowk meg ragut• kérték a binyáuoktól, hog:,lakkodnak hozz!, hogy open shop kor hagyjdk el a bbakat.
aJatt menjenek vlfisza munkiA blnyászok erre aizal felelba,'amJt a szerve1:eu llá11yászok ~k, hogy mind egy szillg Jef!•
uem tesz-nek meg.
zették ,a tár-Nllágok irodájában
A kanawhal bi11yatulajdo110- a bálbéreket és tudatták egy!IOk tehetetl en dObvel llítjllk, ben azt Is, hogy llfldlg Is, m!g
hogy a uervezetlen bi.Dyáll. 1n- nieg nem egye&nek, minden bá.dltjdk a azenec. a piacra, mlg az nybz pontosan füetnl fogja a
~~~:~~:!;~~::::~~e:~rv:o:;·
llérletellc ugyan nem Igen járna11. etedménnyel.
l11utin • 11iervezett binyiazok nem hagyják caerben a
iszervezet i'8zlóJ!t, máe vldé•

„

:~:::~ 1::::•\e~1™:~:~!;,:
meg, hogy sitrijlr.t6nl munkára
bouik llket • CMk akkor tud•
jik eu meg, amikor a bflyaln•
~ Erketnek. !ekan aaonnal
vJuu. le fordulnak, még mlelött
mm1kit. illninal.
_. CÚrtesw11 Coal ),U11.1D{I Co.

:::::~~~~a;:i:,r:.
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van a tiinyáusig piktze. Itt-ott
ketdl már a nyomoru8'g a vég88 nél kiiiözée litogat~I a bA·
nrllucsaládokat és a táraa.ságok
Idején va16nak látjü, hogy a
tétleu&éggel felhagyjana\(.
A kiéhezett
bányi.szokka l
szemben már felY'E!betl~ azt n.
harcot. amit még iprlllsban
vagy április óta.nem mertek ed
dig felvenni s amelynek az a céf
ja, hogy végleglffiCn ltipusztlt•
sák a szervezetet a tlze.nbetedik kerülelbl!l.
K&rülbe\111 négy he:~. hogy a
társasAgok kötós nyllalkotatot
adtak ki, amelyben bejelentet•
ték, hou II. ezerve.iett-el ezentul
nem klvánnak érln_tkeznl és
apen sh~p rendszer m.ellett fog-

lgy nem na~tt~:~:~:';a\e1:dték a mun-

Minthogy a t.ársulgok mégis
meg akarják ketdetnl -a munJcá.t, n 1ztrájktörllknek laküra
Tan uOklégilk, !gy nem tudtail:
mist tenni, mint U.trall.at ren►
deltek él! abba költö1tetlk a.

;::r:~~~r::;~ ::a::~Y~~~:=
vld Ideig kell nekik .6'.t.nkban
laknl, mert nemaokára majd kJ_.
lakoltatják a Útrijkolótlat éa
aklr.or len lalr.úuk.
A sitriJkolók békésen vlvj!k
harcuk&t ér; nagyon ügyelueL.
1rn. hogy a tárauágoht.Jr ne

=~:~ ~:=~ -::

:a:7:etn~:i(~;u:::ij~:~~:n:!~ :~'/~n;n~!:a1:;~~~ans:=~• ::!,dkl~ll~zttajkld l~k becslelen
jal közt.
Még idáig ea sem jáTt slkei•
Lehetséges, hogy Charlest.011
Április elseje óta i1em do\• rei. A ca-událatosan fegyelme- mentén l8 ugy tlróbálkoznaJ.
soznak a vidéken. Akkor már zett szervezett bányástok ellent majd meg a társa!!igoi embert
a \iányatdrsaságok ne,in kötöt• álltak ug}°an a kllako)tatl!.anak, kaimi, ahog)' Kentucky állam
t-ek ei;yezséW a .banyá.szokkal, de C11alr: békés tll!'akozWal. 11 nyugati részén tették, 11ogy
mert lll'Dl akarták megfizetni 11 meJ)' nem. adot.t alkalmat a· tár- "háti i;icn-ezetekel" caindlna.k
Jacksonvlllel
egyezményben sallágoknak arra, hogy illaml majd. IJ~'l'.ln a COBI Rlver vldémegálla.pltott munJcad!jnkat ,:1 beavatkoz~t kérhesc;enek.
kén az Amerlcan Rolling MII!
lgy azóta utrájk \'lln a IJ!nyákJ..ewla elnök Is megjelent _1 kUlön kla cu.lidl "n-orvez-et"-e
ban.
l;{anawha kerületben óvato~Lebellléges, hogy uJabb meg
A bánybzokat segltL szef- llá[l;rn Wle'Ue.íi blt.uyii.~kat- ....~ uµcb' .ukimekltol • bolondltjil,_k
vezet a~nennylre a P~rveze• a:r:t lgérte h'ogYa 'et:~rvczet ki- DUJjd a lidnyásiokat, hogy ráereje• a:tt megengedi de
kik tart u u~laó ponti; a l.lányá- blrJák 6ket a munkára.
egy Ilyen •egltaéget 'már él:ez- szok mellett.
.'
· De tudja meg mindenki, b~gy
tek az élettlkben, azok tudják.
Mosi_hfi.t a tárllllsá"gokuj mórl aki Char leeton vidékén most
hogy a:bl>ól emberi módon élni .szerhez folyamodnalr.. , .
munkába áll, a,; a Un lted M1ne
lehetetlen.
M
,
lk
Wor kers slrját hsa Woest Vlr1
111
A Kanaw ha-megö llinyáazal lo ~:km ~ sz tdme
CM~ glnlában éa"hogy
arra olyan
8
i6 Inkább régebben félret-et.tpén.. : ájlctö c5k
és
~ : ké
aore vá11hat a munkisok rés.zé•
zelkb(II, mint a heti segélybc5l :z:n VU:nat b ~ :
1röl, amilyent a Hlrállá.sért meg·
r
de
~tek ésa bányatár$8.llág:Ok nyu. eltdvozzék arról a Tldéknll.
mel.
•

:e:e!:; 1'

kit, illetve kisérletet tettek arra. nézve, hogy a muuklft meg•
keZd be~ék.
Ni!bány em~ leginkább
fonuanokat és havi tlut.é■u
a lkalmaxott.s.kat, bekOldtek a

~oe ne:~=&4~:á;lé~~o:~~~
kár Iá ha bo
ru\ ~~na::~s:idék:. ng
Amint a s,tré.Jktörl!k nagfobb tömegekben érkeznek
majd 7a vidékre ami nt a táreaságok ci,a.pa~oetul Jakoitat•
jdk majd ki a bányáazokat UIO'
étesrllk fel a azenvedélyek tű•
zét és az ö -b6nOk lesz hll nem
tudjdk azt sem d k , sem' 11 i:send•
l!Mrég: sem a azervt:zet vezeti!!
elfojt~nl hanem pusadtó itokként ma;atl u Charleiton v!rlékén.
1
Szomoruan látjuk, hogy a.
társaU.gok leglnkibb a beván·
doroltak közt \·erbuválják ~
utrájktö:rc5ket és mindenféle
ürüggyel és tgérettel csalogatJalf és

~~ a:,;:1:~kilt Charloato11

Moat a tltenhetea bénkilit
lgérlk, de ha egyezer ,111:erOI auervezetet te]Jeaen kiirtani,
egéueti. blionyos, hon azt 11
megvá1tnzta.tják és a logan!
mimllaW reket fogji'k fl"tu! •

::,;i'!~a és elkezdc5ü6tt a szén- Ka~~::: !:::;(l:,e:::
A bl.nybwknak 1,rmészeteIMl n nem nagyon te111Zett n a
dolog.
Tenrl&zetl!fffl, bogy Itt Is,
ott Is, ahol sztrájJ!.tör6kkel
n1unká.hoz látta.k,
pikeum1 I
kezdt'eit a utriJ)rball illó bl\-

:;,~::;;-:::~:°:~

l lreril

1 tiraúgoi célja .
}U nem hlanltk, hogy

a uer.ve"zét feladja. ut a• utolsó várat °'I West 'llrgtu5- utn.to.1!·
~ln, a,e rt b& ezt -megt.tinn'-.,
akkor t1:1 A-rre kluosaúna. a
Ualired J,1í1111·WoriulE■:Wtat VJr.
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1

E~,. b,1u~u1 ..111.onnnl

lné!hall, h>11ht>11 lnl'~ebe•lil!ek, ,\
~~ 1r~jkolu11. 11.utütt lrntntJflr. R 1 ('tlestll:cl.-'.\ag-r nr111rtah1.11~,1~
81 ei;éu 'ldll.ken.
--Augusztua 21-lkl lapszimunk ezeknek caak zavarkeltlb a cél•
ban meglrtuk, hogy Nyugat- Juk, !gy akarják megkaparlta
Kencuekyban nagyoll l1gstott a ni a fitl'rt·l'z-eteL Hlgyj\lk l'I.
hangul11-t és tartani k>het attól. hogy c51t 1oha 11em lennek otL a
hogy .0 tt nag.1oiibuabásu vé- ,hol robbantanak. ahol u illam
reng:r.esek Jes.zullk., .
fegyYere11.ereJéve\ t!tlálják Dlll·
SaJnoi; nagyo1lllafütrd1e1,
cuil:at _nemben a b6uyá11tolr. Ólc
ke&dMtek ezl'k a vér..
oqi H 1~,1atae." f~lbujlá . . .
é l\, vaffisi.tnO, bO'g"y a \Vet,t
enJfrr. vfgz-lk, de -a relel6Ml«re
tucky Coal Co. bányájának be.Ja 'fOlláii el64, n.t~dlg- kltérll'fk.
rat!nil v felrobbant
bomba.
; " -:-- ,
::~ :'1me~t6je a nagyobb eSe•
h,,000 K~Jlf:NY!IZÉ:'1Y

:e ·

H,\Nl ,\ SZ \'AN

E,1,\ Weat Kentucky

Coal Co.
,lll');KANf:LKCI„
n ; ~~~~onAbar~lt~e:I! Re<:Ja kbá-Y j k
b n nul,j bn
Rlnaldo Cappelllnl, a uen-e0
=~e o:Cn : 0 ~' :,~::t
~t 1. ktriiletének elnölte, egy
e'zentul dolgoztatni.
közleményt adott ki, mely lle-

iJÁ ,

:1r.~:

a:;ze~o:~

vlllel egyezség nem volt a lkatmazható a Kanawh a ke rUletben. .
De h1zonyos, hogy akik a bányászok akara.tiból • bányánok sorllál lntéz~k, azok tudj:k,
hogy mit esln Inak, tudj le,
hogy milyen egyezséget k~tflelnek vagy milyent nem k~elnek a/tiraaságokkal és a binyáazok nem tehetnek egyebet,
mlntbogy ragaszkodnak a s~er•
\'ezetükhöt é!I az egyeuégilkhllz.
'
Jaj lesz nemcsak West Vtrglnla. de II egész Egyeeült Államok bányi!Wgának, ha a Vlrglnlák 811 Kentucky szénmező\rö! 8 bányászok szervezetél ki•
puut1tj 4 k, mert akkO!'-eZ a bá~:es'~~Á 1:!~:k:~. alénnel ai
West Vlrgtnla bt\nybz.al ttklhaljik a legjobban, mert lik ér•
:Ilk 11. leg,ulyosabb&n, hogy mit
Jelent a iz-erveiet gyöngeaége.
hluen az 6 munti:abérüket vigJák le a teggyoraabban, ba "-'

=~o;!a!~:~::r~~~ ~!e~::: uilnLette az ü:remét rendeléi
d 1
•
g
hiánya mlatt •és en nek folytán
': :z:r:~:;rc5 bán áa:r.ok re _ mint.egy 15,000 1temény™nbigel munkába mente:, amlko/.:. nyáu munkanélkOI maradt.
bánya szájánál egy bomba rob· Capptllh1I k6tll ait 18, h<IIJ"
hant fel n1el,v egy néger bi· 11 el86 kerüleiben az4rt még
nyáiitt a~onnaJ megölt mlg töb mintegy ~5 ezer bány&Si: dolgoben ml'gsebesill!et..
'
zlk a keménysiénb!nylkban &
A bomba mint a vizsgálat -eiek a munll.iban Jev6 bluyimegáll"a.plt~tta a vágó maslná.t .-zok meguavazLalr. havi 26 cent
hajtó villamos vezetllkhez voh aegélyl a munll.anélklill tf.r~lk•
il:a.J1esolva.
7
nak. amit az Unlonnak }!ró 11·
A vlzagi\lalot azonnal megln· leték11:el együtt flietllek b<'
dltOttó.k ée a tetteeelcet 11 utráj
--o-kolók között keresik.
l'JAHII KET D\\lA'l' Sit.:ft .
A ezen:ezett binyi.uok na\'t:Zt;'rT llt: .\Z U'.\10"'.\
gyon roi;szul teszik, ha rén~
FAIIUIO);T nnÉ!i:t'.'.
veainek Ilyen vdlh,lkozások•
ban, mert hlgyJék el, robbant!A uervetet nagy badjirata
goklr.al, bombi\klr.al nem lehet West Virginia uer•ezetll'n .,,.

ell.Jn'Jt

::1 :~:~J;

Cle:::1~":.!~f~~ déil:éu napról-napra ujabb hó•

a helyuteL
Ne ugorjanak be llljtéktó I.Ú.·
Ju agltátorokn•k. akik arra lzgati!k a binyiuokat. hogy rom
boJjanll.k, gyilkoljanak, mert

dltásokkal jdt-.
A BOOlb bl.nya, mely a JUver
Seam Coal Co. tulajdona. eutlakozott a nerYeutbu Van
A BIUner gyűlést wtou. lffP'lye.n kimutatta a ueTYelllt tilö•

1--------1

~eöir a uénlpurban ~edvezl!t~e- ;e~:k~~V::a,:~n.:::::.::;~I nyelt a biny!uokra é• erre
Unjill. már Wt!lt Vlrglnl:i.
Oondolkouanak a bl,uyúzall.: mi nd 1 2 •'7 binJán, alr.tll.: ebl>en
uervezellen vldékin Is a11 oko&allb bányatulajdonoaok a Je•
lenlegi ild&tlan ~lapotokat •
nem egy van kötöttük, ak~
11.tömmel . litnik 1.,,,-ervezetet
mlndytleli.. Mert ~ . a t all&

e:r.ekrlll ,a dolgokról, gondoljiit
meg, hogy rnl leu a binya.lparban pár év mulva. hogyha 111tg
gyöngébbé teulk • aaeTYnetet
• ha a mai 11;.eny~rt, a elég gya•
,,z.a.t<>S Uayirirt lr.la:wlgiltal·

a Wnyiti.u dolgo.zpalr., aionnal

csatlakoztak a sserveuthu.
ügyaal&,
a
Mono11plll
countyban az Almlna sd.nld4ku 11 megjelent.ak a n•rweat
k llí.Wdöttel ia eaattalr.ozáu.i,

--:.:~=

:!!1:'::!.7~~•ttb•k ~~~,!v6~':!~ ::::.:..:ta•~
k!~::m
=:;u~: :n~i,~':;;.':.~::': ~:1:•:,4,':~~~ .::os;: :1
!~Y=I~

~e1~/:::!:~,~~=I=~:
gl:.~o!:ra ~ 1 1 0 l 1 a szer
w. v._ Is u,rve91ett b4nyik vol- m'iawtt eJY tereg fegyTI!rBI euz-- vényteüln116get nlllttf tudtak fel- vent eac .n.em,1ogjl. t llrnl,

,:r:~::~:e

1
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NYUGAT KENTUCKYBAN

!~~~~t:;;ra:oi;: v:nln:~~tf;
És mert
ember_ek tUrelmé- ho:; :c:?--:e~e~k
A bAnyá.!lzok aióta kinn van- rlnt Sblekshlnny és F"ore•l City
péritük a bi~yá11.1oll.:nak
nek van bal.ára • különösen . zl!dést köaaön a mun kaadókkal nak és a tárgas!g m011t men• \i:őzöttl 'területen uimtalaa.
Most azonban már • fogytán mert. éhes embereknek a tü~el•
Lehet..ffges, hogy a JackROn• sze vid,ken ntrájktör6ket t~ kls'ebb k'eményalénbánya be·

o--E.

öll Is megnyluik bAnyilkaL KI-

8TATIU.

ff .;\::; :•:k~l~t:~•:;!!::~I ~,~::~:~~1:.k!•:i~~!~/!rü~:B~'~

;1,~tan:~~a :o~en::;lé:t~z~:. lá:~~ói;::::::n~~!: látvliny az :e: :1~t;~~o~:e~lK:1~::a
:;::ta,:;:nt'::::t~: ~ :(o:~daé:::,n:~:t'::n á~:z~,
i;yeJmeztetés azonbin nem has: ho;;y • bán\"áazok !gy has;r.ná'- be!-z-e1we;r.\e s amely Ütolaónak sztráJktörö munkára, de csak l1ogy két tu1- ldbt folytatjll.k

~á~e~:~

UNITUI

n lelr. llacira tem Jelenll'k m~ olran 111imm1l f<t mboll. AUal
sen1 kép d,m lt~ t~_élr. magalr.at, hogy a lünhye~ fonniho1 nlill.Jr.i,
1: ~~;!!'pi l;"~e 'tt.t T~~n:.
,
,.
.
g '•n ~ '"• 1 P nrt,len non-m:!~,;;n:;Jö~n!~•ir:n~t~::::::i::~~ é::g:~••ellG;:-:,y::él~ b6!f~
1
;:~!:~;~~~a k~;::::a::it;j~;~:~:ke:i:::::~~:~:~e~t~::~
mec1nrthaló 1~
'

,\ szóban \éH5 banyá.ut a ro okos stóra és npm lörödnek nz- gében 1111,gy küzde lem vnn kltö• sztrájktörők védelmére
Az elketeredé~ az ellenséges~
r,man töltbnör fig)elmeztette u.l bog, lgazuí \an-e vag!' rllben
Megkezdték hát a bé.nyá.szok 1iedés mlndnagyobb lesz maJrl
hogy Jadoljon tistta szene t ~em Clll.k indulnak egy ember
A &tervezet eten kerületének k1lakoltatá.ai\t Nem ,alt ugyan a kuz:115 feleli. közt 8 akik eien

:~;s':~:ui:n::~e:1:.ovábbra Is
~:;i::J~n~::~~:r:~e:~
"' kellemetlenebb ilelyzl'tbe hoz.ni
Erre a rorman lev!.\totta eZF a tó.rsallággal uemben. M'ert :u:
a ~\iinyhzt, aki fellázltotta Un ion vezetöl mindig arra hl~ tubbl bányúszokat és rú.vettr. vatko;r.nak, hogy az emlier ek
oket, hogy menjenek 11nni.Jkb11, mögöUOk állnak, 1.smlkor a
ba a tirs.a.s!g nem teul 6t vln- szerz6dést k6Ulr: 6a garantálj.ák
1;1a a munkába.
azt 111, JiQgy a nerzc5dést. amit
A társallig erre ne1u volt baj- a binyil,uok nevében kötnek,
landó éi; a aierv-ezethez fordult, be Is fogják lllrtanl a bánybzol(
e,tly II nemrégiben arra a:t dl;. Í:i llye.11 hetekben aztin pz tiilúpontra helyezkel"l';_tl, hogy • _nlk ki. hoi;;:i a aze':et:et el~m,_
11luko11 ~b lwJgli.,ért a -tor• caeh!kgunek a blnyáuo~ es
man felel6li, mert Jog!ban AII ezzel aiti.n megrell,d.ltlk a nerRlot a bányánt,· aki nem ladol J'e3et .erejét ,a
kompánlákkal
lluta szenet, leofolnl és kért~ 11zemben.
11 uervetetet, hogy Ultsa el 'l
:111nden beesilletes szerveieu
binybzokat a sztrájktól.
bánybznak köteleeaége a 11Zer•
A szerveiet megvlugá!ta •~ vez-et rendelkezé~ln'ek megfeügyet és arra az ál lillpontra he- ~elnl\mertcu.Jc Jgyle"het éa ma::~e!!~t•;:;e:d~:'~0gna: :i::~at: szervezett a binytuoi;
'
gy
ég
•

THll

A Hlml,r Co11 ('o. u,pt,mbcr ,luJfre ll.lrd,1,11 11:Vanilf„
Mrn~nye" rnrmAba n n,m ,olt megtartba t6.

a!.a.

,-a
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Charleston vid~kén nagy harc AHIMLER coAL co. csoNKAGYOLÉSE
ki •• ''b
".
Van toro en

Central Colllery W.nyAban, j bány~zok tarl0tnak munkiba
______
•
1
mely a PennsylvanlaCoal Com-lmenn · ,
_ .
pany t.uiajdona és Avoca, Pa.• z&tHl!~:1:0~~ a::;:.~a\n ~:'::;: A Kanawha River kerületében a Henezet utolsó bástyáját Oltromolják. - A tizenheteb.an van, 600 bi~yáu utr!Jkba /szok az elbocsAtott Mnyisz
dik kerüle t oönge maradványát mer akarj ák aem..misiteni a mmikaadók. - EIY n éhány
l#flett az Un Ion tilalma ellenér..>,
után Indultak és aztrliJkb:1 bá nya már üz embtn van open 1hoppal a többiből most rakj ák ki & n.e"e:zett bány"anok al
mert egy társukat, a'lll plstkosj1éptl'k az Unlon tlfaluia ellené•
' _ ·
A

WEllKl.lt:1

.Dt •ml1 a 1urv••et tehetet· letb

mind ,aallallozt&lf 141 '- f.ud

k::~1
ld~;!~ti=- blt egy ie~m~11;.~~
tü. Ml b b y ~ l , bogy 1111 n rhwk blsnak a -rlpS ~ - pél:Mí. mert '• la4uk6oen u '- a oiimkaa46k kliat '- 3 aoll.: Is \ehelrttleaek. afdla 11,ákllr. a per--,.t •11.....et Nm 116t ff/lrNq• -rolt, ~
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MAOYil BÁNTÁBZIAP

1DIANA SOSBORSZESZ
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MAGYARORSZA61 HIREK,
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Osztják a zselléreknek a földet . . . ;
Nagyatádi Su.bó István földm.lTelésllgyl mlnluter érzéken)'
kedc1 ember, aki a parlament
&l&leln hamarosan Indulatba
jött, ha ellenzéki oldalról meg·
.!ligltották a földreform-novel-

~/:r;1~81~ ;\~:e1
!~~e:~= ~dö

~

jelent a földoutáa,

E5

az csak mMl
Ugyancsak különleges elblri-:
1
1
1
1
a::1 :m;:~:et ~n:1:~te~~ ' ~
nap1uimosnak, nellérnek.
:::;~r~~~m~ba~~ngo:ttatják

! =~: ~l~~~~~~nak ~

.Egr !Mlet • suk \ö1ül.

Ha b1ttoo~ .... ~ IJBllll,

En Üyq

s::::/aa:ig:

:~· :ó~~b:s:':~=~~ :~::tá~~: =~:~:)'l;:::l~.ék!k felett, nem

=~

kaphat6. II Dem tar1Hk pedl61'Net. t, ad a lumaot, amit pe4r.rneli. keheaa~ adai,
ml a 1'1!1'6Hlt ad.J-.k. E„el Hl efilt 6rbJr; el. EWllllr, ha 11:&n-etleaU DÜHI: re.a•eu,
blatOI lehet be--~
legJol»W n,Ja. Xil«ltnor olea6bNA ,ebet!, mffl NI, a
mit mii • ped.]énlek ftaet, ad • ~ a nT(i mf!SluarftJa.

•oc •

1:0:~~e~::: !

1

Mzal Indokolják eit a tör-
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KIVtTELES OLCSÓ ABBAN I

nak a megáll'apttáaánál, hogy §
csak ez blztoaltja a töldreforn1 §
komolyaágát, Cl!a.k, akik Ilyen S
ma!as 668ugeket deponiln.k, §
azok a "komoly 1gényl6li:",
$
Tebát az a falu,1, uegén)' em- S

~

· .15 ceat,
3 doll6r ZS ffllf,

6 iin1

-, , ... Z dollár,
12 iive1 ............ 6 dollú ,
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IB
_•_T~ES SZA.LLITÁSSAJ,.

RndtU.i aulffll,.
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A

DIANA

kbldllk •

~e:lkk\t:i:~. k~;ül

cl::

11 é

1:~:I~

1S t:::•:::n :::,

uradaJomban dolgor.:va, lík

~o;ad!~•

~::~:n,.~nf::~késUli:~~:;

::v~lr: ~~::::aj~t f~;~7:; Jev~~;;~~':,~~r~t::::

::z:-~';!~~ h:a~e~~~1~~: Alberta me•<ID még mindig folrlk a utrijt. -

Bankot, amely tutlv'alev6en 111 _ ietgyulésl képvleellíJJ,böz,

~;i::i:•o:t!~:~~o!~ kitartanak jogalk ~==~~é;;

~:e:in=~~:lllí:n~::~::~
Jcor.tatva, legtöbb munka nélkül
van, késr. örömmel elváUaljlii.
kllogram bur.áért Is.
16Teklnbettel most már arra,

ak~-

~~~:::at!é:n::·1!:~!~j~:;;
6k Is töl~höi jutbaua.nak.
Különo&en nagy a panaar. a
Baján lev6 Mettarnlob hercegi
éa a Pusztas:t6lösön lev6 Wenklheim grófi uradal~ ellen, a.hol
a e&elédek nevét egyuerüen kitör6Jték a földlgény16k név-aorából és .eu\ltal meg11emmlsltették a bennük évek óta egyre
éleutett reményt, hogy a ,öldr~vrm tp'aid. gondoskodik ró10
~ekes a nsgymajlátl földreform Is. Még ei év lprlllll hu.ában beszedtek a nugymajláthl
töldlgénylökt.lSI_ költség fejében
lejeoként. siázötvenezer kor?"

:::k::::a~6:'11b!~';;rn!:::~ ~t~:ö!~~g::~~tot:~
1t
gény napsiámosoknak Köiben telt u ldlí, nem történt
~;t~t:Za~, nem mindegy, hogy Intézkedés, mire közölték a

!_!~ :r~z1:i~~gf!~t!!Jogram hu- :~~a;~:~~::i:~:_n~:Yk~.1;

Negyedik bónapja tart már a
utrijk ai Albert:a 1:ténmeulkön
anélkül, hogy a legklsebh remény lenoe aml, hogy a:t bamarosan végett ér.
A kormá.uy161ág maga vette
kezébe u ügyeket egyer.teléJi
végett, azonban mlndeli klsérlete..medd6 maradt, mert a tárIme a puai-t.auöll,5si CIIOJ,édek saaágok tudni 1em akarnak a.1;panauos Jevele, mel~t.Dem va- ró!, hogy eddig.! merev 41\ág..
::::;:~o~r~e:!~i~:g:~
ri.gAsh:01, ami u albertal binyáswkat aztri\jkba k~n)'br.:erltette.
A sr.ervezet ottani elnöke,

"Ezen alullrottak a puuta- ~::aambi~!:.a":o~n:~~~:~~~

s:at~~~r:•:o~::::ne:k

v:~

gyar088y ga:td8fgáoak

CSE'-

_levő

:~~l~)l::~~o~:o~ h!ifr:~:
Bankot, hanem a földmt•eléa·
ügyi mlnlsr.térlum lllet6lr:es outályának mérnökeit bluák mes
a. munkálatokkal. Semmiféle

:Zz:n!::téf~~de~b:t:~~~
kapott, noha a három katasr.-trálls hold utánJ költségeket
má.r régen fölvették.
lrnak II n&puimosok.,,

sem hárJielyet, 11em pedig földet ne!D ltaptunk. Ámb.ár mint
'egyi;zer(l caelóde.mberek a Jeg
f6bJ.i bölca állami hatalom
ellítt mindenkor megbnjlunk

~~l~~~1C::
ty táblabiró, skl klkilldött blró1& ez ügynek, nem 11 tudott 11.rról, hogy Ilyen folyamodvi\.oy
érkeiett-e vagy gem, a blród.ghos.:
A nagysr.éo.áal napu.ámoaok
ar.t!n mégis ka-pt.&Jr: egy végr.éat

A aok panas:.r.01 levélb61 leköé1 uenved6 hnánJi: megmen:töljilk a nagyuénásl uradalom
téséért mindenkor ké!!l'lek vacseléd.jelnek sérelmét. Egygio- • gyunk ml Is ildoutokat hor.~ ~araauemberek Ir~ ~it a ni, mégis fájdalommal néuük
eve et, melyben a követke:t6most, hogy er,en földlgénylet-'
ket mo nd ják:
1>61 kimaradtunk ar.által, hogy
"Esedezve kérjűk a nagya földet aiaJc a1 egyének kap•
aágos képvJ11elli urat, 'hogy
já.k el egy réslét, "\kinek anél-

=~~~s:::n~-:r::~~~-=ol~:~:
Bank

A. t:14!1edtk nem kapnU fOld.::1,

rajtunk, ue~oy caelédeken

AZ ÖN PtNZE UTÁN
PtNZT KAP.
H1lyuu

el HtttJ•t n.110„k •

::t:::b•~•:i:,n~,:.:":;::; ;:,~~
Vagy lme a pár.mán dl e3et.

:!:':~~~a::,~bt:~n:e~l:l::~
(orm, amlg 'háthelyenként SO
JrJlogra'm bu.r.it le nem telJ:nek,

~ ;~..:is~~~~:~:!!~ef;;:
u.en mindegy - elgtncaolisa.
llÁl'melyik pakember &lllrja
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b&mol
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ta~n, uL
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Kue""" f•I ben„linkel a.
olyan ''"""''' b ..,.i11et nih,nk
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l'ORUGN DEPARTMENT

-eWgdgea a vé&f'ebajtba.1 járó
költégek, recteiéaére. ·

NATIOHAL BANK

ME L L ON

u;::: '::J~~:::o:;lee~:;~ s:1z.~:~r.~~=~~~:T and
Cor.

SECOND NATIONAL BANK Brownsville,
IY•"I'

agyikl ■ gulHbbb•nkJha.

HTI.TEK UTAN

lllzAJiALiK KAMATOT l'IZf.TÜNK

4

afg oHtln pf,ndl f•lfflOnoüa ""kUJ fb:UJUk -.tau.
P•ftloo, l1lkll1rn,,..te1kluola,llbr6lblzlMIIJuk.

„ ..Uloo

SECOND NATIONAL BANK

E,t,RL HUaTOH, ,..,.,.._

BULGf:R. C:.ahl••·

Brownmlle,

BANK DF ÜNCH
Bankunk

JIE-=-

:~t=r:~~li~o':é~:::!~~é~,la~;
·abba nem egyeihetnek bele,
hogy a bánya.táraaaág egyoldaJulag önkényesen megváltor.~
-ta11sa a aierr.:6déat és ellílrhaaaa
a béreket.
A társaság ugyanis mindent

:~:v:; ~:~ ::nny!:~:!~~;
u~~:a~ll;e::~a:ét~::.
és őket a aztr.áJk abbabagyáaá- ség: ut!n, mely a.Jatt a Wn:ra ,~
ra és a sierveieuel való ,~ki- volt r.:irva.
ti.llra blrja, azonban az albertal
. , --o-bányásiok nem illnek fel a t.ár LENY.AKA.ZTA A SZELLÖZ·

1

sa;'g ::::et=t;

klmutat!at~ttek ::né
a binyáewk a sit.ri.Jk ~ t t elvee:tteltek munll,abérekben 2,000,000
dollárt éli bogy nem kellene né\
külöiniök éa munk.átlanul töltenl ar. ldejllket, ·ha nem bal!galllának a t61reve~. akik

llo::

urnA

Nll.iK0L

Ul611eg~~n!'~l611- :!1~o::a-:ra;.:g-::ezHa öat. &fekU tll7 ~ tana
A sr.triJk folytin Oanada
Jf llielrea 61 j6 feltMelek aeJ. aiénterm.elNCI bónap!'6l-bónap-

~••: t"~t =:~;::; ~==a él.a:~,:::.

ar.erlnt at llletéke11elr: arra htnt
PITTHURGH. PA..
:KIQo■U 1""'6$, l'rlMetea, 1923 ,prllut ót& nem 1'0lt olyan
kom&.k ueknek a m.agu dljak-1 . ._ _ _ _ _ _. . . . IW. Ta.--■•
a.faceony a kitermelt u6tl IMIIY

WILLIAIISONBAN,
W,VA.
. .Vtek,.. 1 adQUk U.
rn•totflatO,,k..

MAGYAROKAT

Pémkildá

~

Mno:Hla,IIJukkL

:-~.~-s:,"::=.:.:-·::~

E8Tll
NYITVA

llajij.,j,ek

•• ?
Beteg on.

ÓJIÁIO
TAffTUN~

7

N111fele~taeel,bo1f1b

::·::~'.'r:::::::..':!'::

me~,IIBlfilOJII önt. me,rillap,Jto.m, boirr ml • bal• "' klnónllom II én kl!ünli mód11erem.me.l.

D,. W. ll MARSHALL
{Cblropraetor)

Bealth s,nlce

SNOWDON, BJJ)G,

BROWNSVILLE, PA.

CSAK KEIJll)EN' f:S 87.0XBATON llENDELEKI

A Knox b.ánya a Bicknell
aiénme.z6n, a Ne-wport bánya
Nortb Clinton sdnme.z6n éti a
Submarlne bánya Tene Hauto

l

:::~:bb

Ml LESZ ÖNNEL,
HA MEGÖREGSZIK?

Tlt'JiÖ ÓSZOÚ:K.

Gondoljon örea napjaira és noen olyan
életbizto,itáat, melyet

A% Elkhorn coal Co. binyá-

Jában, Kona kör.elé.ben, Ken-tuckyban, John Drew 16 él'es
'bányú1 tlut lenyakazta a uelll'!"ztet6 kéadUék.
A llu nagyon k6iel hajolt •
azell61tet6 forgó lr.e«ikéhea, a

MÉG ÉLETÉBEN

':

KIFIZETNEK,
5

:::!!~~::~;=áa°!t::~ :::,4!~;;•1-~•= 1

o:;I

BANDA, ,

azJ.-

IM.. " helr-

bilrnl.k•rklkaph■-}a.

1

~=:~r~~:~~~:r:!:

=j:plr;:;a~~:!i/ ;::;
n : : : r ~~e::a:~k:;
iµeg és, sa}nOII, aolr eaelben !gy személyeaen fellih1:t8'illa a
történik:.·"
bely:tetet, a20,1ba.n nelr.l lleDl &Ok

Utelt.ht ■

LEGUIÚRDAIB •

Nil K0LDJll PINZlT

DÁNYÁ K

klll í.·van hir.a éll f6ldje Is, :!:~á~a~~:~i;etn::~~é~!:: :;:::::
1
:;::,::ma: ;:~e:e~=:n:~
!hanem a t!raaaágok, melyek csáUen flunalt m6g Ideje IND
képesek n~gy hónapig tétlen~ volt kiáltani.
ségre siorltAnl a dolgoan.i Daró binyilzokat csak as ért, mert
M
B , · 1

Ezekhei fö\61\egea a kom• : :
ment.ás.. A földrétorm ar. onrú.g h,sd.llltáaa iltal akarják nö•eltulnyomó f'&ilében eddig még nt.

kllMIJ6id 11.....iti..11anftiltlel ...

DAT ,AND NIGHT

ZALIIIKOT.
Pl"1.6t l'llLMONDÁIII

INDJ.AN!DA:N.

:~~~~=-~

I

Batttek uUn fl.HlDnk I h 4

t!_ !=,~~~!7:

!::::

WILLIAMION

LYNCH, KY.

gitani jogoa k6vetelésükt61, éa elkövetk.e.16 azükaégletrlíl.

;;:tn:k:~::~ h::~::~ ,~:
lampolgirok kell hogy ar.envedJUnk tovább a uolguigban."
4! alilris.

P....,t.uia

NakDldjep,111.zllldeg•nMIJ,._
N• rn•,iJ■" kis,
ba"kb•, hanarn JilJJBn hoai"k, a,. .....

i;iöl\ó!d uradálom, I..ásiló Ma- ruények kör.ölt nem"fognsk tá- küHöldl uén váaál-lá.la iltal u

\holdba, mert a közelben levö
Pitvaroson sr.ln~n beleegyeitek. A PJtvarMon pedig arra.
hiNtkoztak, hogy a nagymaJlátblak beleegyeztek a k!Bboldbn, há~ fogadják el lik la. Ugyan

se':

A biPriuok

nyl11ége Canadiba.n, mint a
ut.ri.jk ezen nlgy"hónapja alatt,
ezzel Bloemben u Angll!ból belhoiott tiién
ugyanannyival
emelk-edett.
Havonl-a itlag 1,1100,000 ton•
na uenet termelnek cantdában. ei a mennyiség lec&6k.kent
7q<>,OOO tonnÁra, mlg a bebor.ou
Jlién mennyisége 1,100,000 ton•
nira enrelk-edett ai el61l6 hónL0
7,.°
m:e~~
uázalékltal több, mint a csökkenés a termelétrnél, ami abban
Jeli magyarázatát, bpgy !'- ko~eakedlík nem blr.nak abban,

kéiJ6n éa korán és ha esik és
lha fuJ, kell, hogy sienved•
jünk éa aiért mégis ml vngyunk hittérben, mert köz•
tfink van aok, aki sem földet,
sem búbelyet nem k&]>Ott."
!8 alibi.~.

A1 OFB a:r.onban . lgy oldj"
meg eit a kérdéllt, noha ennek
a vidéknek a földlgényllil bejele.ntették Ultakor.AsukaL EieUStt két hónappal ugyanla az
oroshbtak lrbban kérték a bi-

::~::t~::~~~~~::

!

kik el&önek kelünk a pW11tA-

:t::n,o~~':;o;~~!:i
maguk lrtá'k meg, egyuerüen
fejeive ki a,;t, ami marja 6ket.
Levelük s:tóról-uóra a követke:t6:

1

a::::l~éf~~;t~~tt Canada adn-

-ba, bluen m1 télen-nyáron,

lédel a folyamatban
földkiosztás keretében.- egy c~ekély bálhely éa a törvény 11:terlnt a három kataaztnUis hold
.föld ke~tében alázattal forpu!unlt a képvJaellí urhoi. Ml,
mint az uradalom cselédjei.

:!!~: :i:::Z!ir~~

81"9wmTiUe, PL

L B.

;o

1

m1111111111111111111wn, ...s-.111n1111u1..Í

' ·

::~ v~:~=~:i ~\~e~!:!: :;g::.r.;;::~~ és ~árogva né•

lami/:eo:iJnyelésre alap!tott
~ln~ez 8:emg.lenne baj, csakbogy ai Altruhita Bank, nev6vel
ellen.tétben, olyan feltételek mel
lett akarja a földreformot megn.lóaltanl, ami kerékköt6je lebet u egéar. fö\~tá.Bnak.
Er. a mag:ln-résivénytáru.alg SO--SO kllogram bur.át
16
elkér holdanként a végrebajtámunkálatokért holott a föld11
mO:velésügyl mln'118r.té~I~ lile-

HCOND N,t,T. L\NK DLOG.

NEGY HÓNAP ÓTA TART A CANAOAI
:O~: '
SZTRAJK.

1egtt11e11 mert akárhová me
gy{ink 'a háihely és a föl;

ii

KISS AND KLEIN

Úb.te, lmanace 1: lrom'I i

A

Ha bármilyen gyógys:terre va.n 1zllk11ége,
forduljon bozuink.

Killsö Derékegyháza ;-- föld- ~olyto:~:.: tö~~n : : : • hol~~~

:f:t:~=~~!e:a::

N1kll.r,11oil<at.....,J..,.-,,1,......,JI.IJl,,i-

gy~;,:!s::~!::~::/:,~::

~'• ,•,•,,1'•"03•••0 ,KhlAI•,,"', Nka'gy"',",•,.,-,.
tézked,é!l(!jlet, hiszel! nem lehet
"
ölllk
1 h

......,.}Ml

h rn1Mtebeae8

"""••kith•klta lln, 0r

Clmlaad, Olúo.

2812 E. 79th Sl,

ötle~enlen :~i:éke11, megblr.:ható munkn-

•u•I

Na khlan 11:tlotet rnlnNft!fl• r.,y .....

G GYSZERT R

..anru.t O„Bk t1aet11<.

~~:'8:~~=![:án~:::
lgen ~ulaágo■ ebb6I a siem· adnak nekik, ugy elvesitlk a répo~~~rik meg _

-,

c'L"-Ev·"E"L*A,~N-0'1
KORONA . Yó

At Orkzágos Földbtrtokren- ;::ye~

:~a:

blul•m"'al houin,.
lwk Obi fot1lalk<>flffl

1■uM„uola,l1tarnkl ■ M ■IY••W..y-

r

r.2-nn•I Nnd•l•k •.•••••...•• ""••

sóaaORUEUT ••

H• hlla.ot .,..,.,~ on ,1..i„1 •kor,

3 ffll

MAGYAi. 11:0TVt!IYT W, melyW1
t). poato,u tadja, Mff milyen bid:ffltútruánlt.
ftlrili,01itásért írjon a kö-.et~

Bővebb

:::.::.~=-~~o:; 1NATIO;~~~~~URANCE AGENCY
1,,Job~ kJ.uo!&illMI•" ,..

u11ltJUk..

~•~

H•

haaink

_,._k •
taut ti. 11ln-

:'i!.

tetJu

blrtaft-'ebui

11ATEWAII
NA'ftOIIIAL BAIII

1
1

HIMLERVILLE, KENTUCKY,
Al'N.;dntLileuiA<c.al.__.

e..~

1

•utt . . . . . ber4.

MAGYJ).R BÁNYAPLÉZEK MESÉI.
"AZ ARANY IWUIBOJT."
Irta1 LEQIOJfE~
(Folytatás.)
Catmdben, uónélkill lovagoltak

lovlbb.

IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT
1

b p Jó 1an,:e1ot á a le,rbhtOMltb „m,uereket. Ha 10 cent bélJettel klil„ kö ltsfit"-

~o~?::;~:~:tt::: llk~~~~::t~:hC:;

re, kli ldink na,rr , rJe«J1üel éti Orvotl Ta11,eadó kö•net.
Vll"Jiuon és clme111e leTelét ill'J
gu:dáJa nem l~r6dlk vele. Mehet abogy VOROS KERESZT PATIKA,
8901 Back,,, Road,
CLEVELAND, OHIO.
akar. Kl-);1 ny'l.ljlotta a maga, tart'-11ban ki·
fAradl nyakát II egy-egy Clllpetet bar.patt
_ Cu-kugyan _ _ A ca&zkunyhó ~ ....!
lX. néha az ""[\tuéH fUblll. Nem mintha éhes lett
Józsi legény nem vette énre gudáia elYolna.. Cak ugy negédedégb(il. Hogy ..ki• komorodá&tt
'
- _ _ A Cseriey kastély uJra tiango,s.
próbllja, telrintja-e gazdája a száját.
- Mir moll közel vagyunk. Ul)'fordul Szól a clginy hegedUje ujra. Most mit he111
Cserey nem i sokat törődött a .lovával, k
egy óra alatt la hu;a ér-Dnk
ringó kalászrengetegben buJva hallgatji a
a,mak Jltélr.08 ked:vével. Gondolatokba me_ Haza
fogoJy mtuna, cslbélvel együtt a uagybGgö
liilve ült a nyeregben. Sulyoa, nehéz eröve!
_ Ha engedJilk a lovakat
bu1Jbá.t. Hol van mAr a gabona tAbla! ! , . . .
nyomtAk a stivét at:ok a gondolatok.
Haza ,l!J értek egy órs. alatt. Izi&dt volt Nlnc!I. Eltünt. Leara.ttik. A 1111.rga tarló meg
- ...Nem lenne becllüiet - - - sem- ugyan a két hu.uárló mikor a kaatély elGtt nem atl buvóbelyet. De hol vannak mir a
mlképen nem lenne bec11illet hogy a ueretö • n'1egállt, de hit a:i:oknak mll.r az 11wkott n. fogol_v-ealbék 11?! - - - Bizony, egycdö\
rhdbul el is eméssze a megci;alt férjet rendeltetésük lenni. Megiuadnl a gazdi- harnluko! az anya fogoly. Clllbél megno5tlek,
- Ugy hl.tulk ez a "pan.sztbecsOlet" !kért. Caerert hajtotta a lelke bll.borgiaa.
111 - - Jón! ln.aat meg, hogy minél e\Gbb láthae11a :sz:~y::1:::~~:~t~o:g~:e::::
hagyják anyjukat. Ugy van az a:i: Allat:vlii!.gCigarettára gruJtott. Alll)ak a kékes füst- a Böu!Jél. Egyik se klmélte hit a lovát.
ban le. 'ralin az Itllen e,k11,rja lgy.
1
go~o=o~!:S t~~~ aa~~~!:~~~:::Jl"
;:~m;:;~~J!r~=~~a:k~ ~ . :
t,'áj-e vaJJou n fogoly anya azlve elröppentgyermekel ut'-n?---kl tudja-is, a parnsztbec11lllet 111 - - - Ha nem Billt_ a:i:qln lecsutakolni.'- - A l»mdukoló nyul Is ll kukorica tiblá.k
volna ki a dolog - - - mlnde~ Jó lennt:.
- Tgenls, kéremahbi;an
i;ilrüjéb61 figyel a clarlnét rurcsa sikongat&De mert kisült, hát neki meg kell lrallnla.
Csereyné '\neglllclte, megcsókolta a fiát
1gy akarja 11! url becsület le ••a paraszt be- M'"eg volt?
:~~ :a::~::t~~: r ~::~:~~t.a~a::J:ab~~~;
csfllet li;. - - 111.Ulzlk - - - egy- Meg- -

Ctereyt. Ugy tettek, mlotha sétilnl akardna);
- T ibor - - ...- miféle kegyetlen Jll.ték
ez az elJegy11ál komédia
A fo5hadn&IJY keaerllen moeolygott
- Nem én akartam. ~ Blleaanyám. Tu·
lajdonUpen Ő kérte melJ ·carolln'k.it. Tudod - - - azon a:i: éjualtin mikor - vlrraaztottll1lk a halott felett
- T.,elkllam,eretleneég a ré!lzedrGI, mikor
tudod hogy - - - Tudom. De nem tehettem mbként.
Nem mondhatta.m el se az Anyámnak, ae
Carollnának annak a szegény auzonynak
a titkát II u abból 11,rmuó dolgokat, Tllnk
re tettem volna mlndkett,5t. Ne111 lett volna
becaiUetes e!Jári.s
Az Grnegy bólintott

Az őrnagy volt az el.96 villalkosó
- tn megyek. Ugyla Itt maradolr. pl.r
nnplg togJyhnt - - _ ha megengedi
a méltóall.gos uuony
- Én Is - - Ceereyné moeolygott
- H\111en már a mutrkor meghlvtam u
urakat
Hanem a vendé11:ek nagy ""1ének mir
elég volt a mulatozuból. Mikor ('arollniék
fogat. eklrobogott a r6lépcs6 elé. caak néhány kösell b1rtolt08 cu.lid adla Jr.l a parancaot a kocalsoknak
- A Szánthay puuul.ra _ _ _
LegutoUára Indultak Carollniö 6 az ,5rnagygyal egyilt-t négy tlazt. Ai ezredorvos
megint csak elvonult kipihenni maPt. Hldba no. Ha még a doktor 1e tul\na Tlgyiznl

: e ; ~ ez
becsülete!
Nem. De a kö rillmények kóoynerlt.6
hatát1a parancaol.
- Hit mll.r most ai.tá.n hogyan leB!lzT
-A vendégek elmennek holnap, Te meg
a négy segéd, meg a Doktor itt maradtok.
Azt mondjé.tok, vadd111nl akartok. Ugyls

az.:i!!:z~:~::•a!!~t~~!rmin'::dt~~bl tlaat,
hanem Sl.á.nthay nem engedte. Pltyókla volt
egy kicsit az öreg ur a olyankor nem lebttt'tt betlzélnl vele. Olyankor annak kellett
történni. amit 6 akart, mi.8Up még lövöJdöi:nl 111 kéu volt. Mar erre a 1121elld ke-délytL
urra Ilyen hatban! volt a hegyal!ja\ bor.

n: ---=.'~:~~:::!

la; ?r;::

Ugy

féle a bec11rllet
Az ut mentán egy gémes kutboz értek. A.
melegben kfué tikkadt paripa megpróbálln.
a. Jobbra fordulást az Itató ,•filyu felé. C&&rey engedte. An-a esWJélt fel, hogy Józal
legény vbet huz a kutról. Leszállt 6 l11 a. lór61 s megeresztetle a hevedert, hogy könynyebben Ihasson a szegé.ny pira. ·
- Te Józel - .- -:- Ez mi!.r a ml hatá.runk - - A legény elnevette n1agit. de azért 6 Is
lr.örillnézett, nJlntha ö Is vlzagli.lnl akarta
..-olna a kllfnyéket, mint a gazdája
'
- Hát nem Jemert rá mir e!Ghb a fGhad-

~

~~G~~n~~:nta~~j:s:
~'-tll~'; ~tsa~
"'lllrkál!" kut.' f,.moda meg az erd°5 - - Az a 1tJe11l feketének Já.tuó pont meg a cS.Su
Jr1nyb6 - T Olereynek mint.ha beleszurl.a.k volna a
a.lTébe. Oépleeen Ismételte
, .. A ca6Bzlrunyb6 - - Egy pillanat alatt megelevenedett e16tte
a C114szknnyhóbell jelenet. ő éa a kapiul.nyni - - - a kaplul.ny, sz 6rnagf, meg az
a mislk Uut. F'el&óhajtott
./t

- Jól van fiam
- }Tát Carollnka
.,.. Itt \'Olt Szánthayué J; haza vitte. Örül
ö 111 u e\Jegyzésteknek. A lakodalom megle11u amikor akarjátok
- Amikor te ikar"od anyám
A nagyaeszony elmosolyodott
- Egy hét mulva tartjuk aohlvatalos eljegyzést. !gy beazéltilk meg Szánthaynéval.
Itt less; a környék •és a tlshlka r . , , A:i:tán
a lakodalom
.Cserei me,gölelte at: Éde11anyjit
- Jól van l:ldeaanyám
nagyassz\y vlugilódva nézte fia ar•

cat

1

se

~:~;a;ed~;zd~~I ~ fogoly uezon.

A

kap!-

pacalrta marad a régi helyén. Neki még
- Majd ttt lcssz a maga ldeJ6n
most l!i Jó a dlll6 ut. A;. ö kicsi volu\nak elég
Ceerey bólintott
menhely az ut.u_éll Jap1-1.J.evél la. ö ott i<J
- Igen. Majd Itt leYz a maga Idején.
bele-bele \'1\g halk cs!csergéssel O szli.lló Most azonban gyerünk a mulatók'közé.
muulkatJzóba.
Azok nem vet.ték észre a blányukaL A JóA llégyökrös szekér is ujra ballag a dil- kedv már oly maga.ara hAgot.t. hogy a fiatal
!Guion. Csakhogy most buzászsákokat visz genera.tlo már ul.ncra IB perdült. FelGliUt
l~here helyett. Hanem a béres legény most akár kint le 1:.iaro.dbattak volna. Mindenki
111 ép oly Irigyen kirom.kodlk a zene odáig caak sa.Jé.t magával tör&lött, meg a partn'es:i:Uréldél Jiangjalra, mint _ _ _ mint ak- rév-el. Az ld6Bebbek pedig vagy bor~atva
kor _ _ _ nem le olyan régen _ _ _
uézték Gket, vngy elvonultak rerbllznl.
alig két hétnek e16tte _ ....: _ Csak két
Hajnalban aztán egymb utin illtak elő
hétnek elGt.te!
a fogatok e kezdett uéladeznl a \'endégseMlly nagy viltozáa ká h4t alatt! _ _ _
reg. Hanem az öreg Szl.nthaynak magas
A term:éuetben 111, 811 \'emberl etivekben 111• ~e:~e timadL Elkliltoua niagát" hatalma-

~=::Yl~~:~:~~el~: ~'; ~1.a.f;~!~~

- C&ak nin(:\ valami bajod Tibor
- Nincs ... Igazán nlnc•
Eg~
a
reJ~z:~ !na:~lie~~:~:~~;~~ u;l;-vi~~~
-' Olyan azoroorufélének Jitszol
élettel, aebzett szlvveJ. ~gy máalk, - - szük
/
- A hosszu lovaglbtól ... Meleg Is van
készill a - - - halá lra. Készil. l lDOllOlyognagyon
vv~.gondtalan vldé.m ar ccal, ]Hegyzést tart- C11ak vlgy,bz magadra tdes fiam
Az "édes flatl"!" pedig abban a percben
, M.ert azért hangos uJra a Cserey kastély.
arra gondolt, hogy ha e• az Gszba)u as!IZOny Azért uól ujra a cigány. EIJegyzélt tart.a,.
m011( olvashatna a1 4 bens6Jében, hit ta1in nak az 6si kastélyban. A kaatélJ fiatal jU'a
azonnal megszab.dna ·a 111ereto: anyai s11lv'il •eljegyiéel llnnepét. Cserey Tibor és S:i:ánt.Dehit ne111 olvashatott.
thay Carollna boldogúgira huua a clgánr,
koccintanak az urak. Az G boldoglllgukra
mondanak telköszöntllket 11 klAitJé.k rú az
éljent. A clgá.ny per,ize "tUBlll" huz rá, tlyenkor.
Ott vannak mindnyájan ujra. A környék
urai 11 ,a tisztikar. Csak Förd6e kapltiny hi6.nyzlk.

~~:tedlg

egésll éjjel •·begyallJalt" Hopo-

- Abból pedig eeu1ml Ml leH:4 Tibor. T1\
\'elünk Jösu, :-:emC11Bk Vl'liink Jös~z, hanem te ha!tasz.
-Ahogy parancsolod - - _
- Persze hbgy abogy paranaolom _ _
Xe.in i, bl:i:orn az életemet n Mlhil)· koc,tsra.lloatlsré&zt!gavénbetyár--A magyarruhá.11, ,5sz baJuszu vén koe&I•
kissé mosolygotL Nem vett-e rosu néTen a
gazdija benédét. Ismerte mir az öreg urat
jól. Tudta bogy Ilyenkor tnlndenkhe\ llÖ•
tözk6dlk. Meguolr.ta 6 mir ut,
- Szállj le arról a bakról te réueges Tfv.11ég. OlJ & fGhadnagy ur lovira, mert ugyb
kltöretnéd a nyakunkat
gé~ :::n~:::g:o:e~::arutollaa föTe-
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A FLINT ·SIX-ET,
A tep,P alapJ• •ll•Offtil)'Hodlk. ha loueh•
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DAV1S MOTOR SALES CO.
w„1VirJi,ú,

Losaa,

A LOGAN-OlolAl!I UTOH

Teltpho,, 7IS.

ii.AO

MAGYAR BANYASZLAP

•
l!SZPtNZDOLLÁROIAT
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l't'l'ZltOLDta.

Unlled Amuieaa Llnee

HAJOJEOYCK.
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NOTIJlT

FAR•ERS BANK
OF CLAIUCSBURG
CLARXSBURO, lf. YJ..

THE PHOENIX CAFE
Matewan, W. VL
Pool Rffffl H Holal.

ptndl ld•t■nb■ .. kok!la.
........, .... y■nt ■ ldhrnk,-lltlo

.,,....,,_..

N ■ kllldJ■

M. J. BASSETT

.)e1bliton1aab•nv■ n.

Pf:NzKULotL
HAJÓJl!GYI.K.
JOG0GYI DOLGOK.

AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA.

M• o■n111tl!Juk art, .. oty u "'Oooldo,nt" Uazt ... ,.. es•k )6 Ml....,
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ru<tRIVER .GROCERY COMPANY
WIWAIISON,

WEST VIIGINIA.

SZEPTEMBERI HÁZTARTÁSI CIKKEK KIÁRUSITÁ~A.
Rend.khiil llNl'fHli 1lblttiaa W.11 HHUlltOllaU. 'fH•fttlt11Jlulelr, ltnaril•ir; hb•k
tul•J•o1101111lnlll valamlul "'~aiiulaudólln11l. Ön pi(nst tallarlL mq, ha Hell a lllin1•IIIÍ•on Yl'd.rol. l,q"lll(l()'Obll dlaoUk ~hretben, lln11rh• fel111ttelffekl•u, "•"Uaa.
llllaDJ dlltllliflll., ktr11 elk.kekbu, alb. •lb.

LEGYEN KÉSZEN

•

ŐSZRE ÉS TÉLRE.

Kettlli'e rf'I a t-lk emf'leten W-..6 t'hfl R1ha ,OutAJruabt. Lq'JtQ'fOhb dla~alfl •
JflllillAO••lllt tl'flltll nllikltaa.. ,\merllia Je,:blreM:lllt nJaa,rriroa■J ilul lt11tk llfulh&

Dr. B. ,.,._
J. FARRELL

Williuuoo, w. VL

,_ ......

Flret Nat l..,, al

h1tk •16g.

- Logan Jewelry Co.
LOGAJI, W. VA.
"•"tt-

1mo11a e,o, lku,,relt,
•u••k, lomu,k. tronkok,
ugy rol,.

::;:.•dik, lhklk

Ajf.ndlk 16,gyak

.,. .y ,,,._,

t6kb•n.
K Ol61160 gondot fordltunk lrllt

Javltidra.
A MAGYAROKAT
aolglÍJuk ki.

LOVING FURNITURE COMPANY

ALFRED WILEY ZONGORAHAZA

BU'fOROK, szo;;~~;;E~RAMOFONOK\
KÁLYHAK

LOGAN. WEST VIRGINIA.

ts EGYtB HÁZI FELSZERELMEK

Mindenféle leikiliinöbb zoqorák, 1rammolonok,
lemezek és mú minden haquerelr: Dl.fY raktára.
Ha nlami bancu:erl akar vúárolni, ohetlea aéue
- ületiaket. Náluk miacleaból • leri"""' bpjL

_ MORGANTOWN, W. VA.
0 Elel 0nk a LEON.O.GVO BB e v1<iake11. Ne maflj.., .,,,l 116t nl6la k la
ll:c1aU.., hanem JIIJ}an hudn k. al>ol a l „ pe bb, l"Jobb dolgoka_t kapja
olcMb'-n mh1I bArtlol.
NA L UNK IIIU N~ENT KAP LEFl:U,.T i&RE I I.

Mlal&tt b6.,,. h la " ' " "'• Ukl nta .,,, a ml tbclatOnki L

lluolffluan

Nem quota bovlndo rl 6k.
a) llad11tlorló, UI !Bhe11 alul
11e11111Aaupenneu....,. r, 1ea4«
egy ot1ar1 amerikai pold,rntk, alll

11: .,,";;t~er~~:~--~k~• Epelil!t Ál
b) l)edodorJ.0.•klt6"6n1e11111ltH
Ec,..Wl Állunoll
lll lde1'1ene, U.Lfilldt U.lopthl'Ó

111

P<I•• ...

,r•lusa,

VELVET ICE CREAM
(FAGYLALT)
111 fu dlg e1ré111lge■ h l1Jatea. - Eg7a n belllle minden
IIIJt. - J. leitel(6tl ffllfe&ebb l4uWék, - Kéu UJI

e) V1\1melf .nll4Helelteiet pap/•
QT filllkola. uemLlll.rl11m •llC',9ID'
tanllraUann•ll teleafce.•11e
... 111ennehl IS ...11 alul, ha Y
e}(ln11ek "QJ' kil&reUenm uU.u.
d) Tanulók, •kik tan 11lmin1atl<a
ala!Ml1 lttaal l1koJJ.ba.ok Lri.11JI
,fgM11!,ll1lea;alibb u•nNII,
e) lle.....,,dorló. aki C.Uübu. New
f11uodta11db■ 11.
MHIC<lb&n, C11b!b111
Halllll.,11, Canal 1..ón,ban YIIJ' ni•
04,1 ..., Klldp AmerlHI fll.11
~Uu k,lb:U.raa..,,No QWttatt U

,Szüreti Bálokra,
túcmalabqolua, bálolua, .....
előadúokn. a le111ebb kiriteli

Meghivókat,

.,,1,

'"-'lffllleU nem b.tau s,<e..,..hl.1
••eo ah\l, ba .,,le }(lnnell, "•U kllc

plakátokat, l,elépóit11dtet, laaclo
ticketeket a Je,eluóbb Í, r b a ■
ltéuit.
MAGYAR BAIIYÁSZLAI' NYOMD AJ A,
HIMLERVUJ.E,
KI!fl1JCKY.

ullHGI ul.l.n'a,

-The Cbillicothe Bottling Co.

.,

OIILLICOffl, OHIO
x!JuEN VBLVET ICB CBEAXOTllDDElfO'rl'.
A W•r•rlNIM~ ■1■...INt '"IJD.

M711

/

l.e•ilpapnb~ e.,loti ab,psrabálnbt á Wnailfea aás .,..,.
tahá,t, uép kmtelhu 11ena■

•-mllilal<.

Még egyszer Ronkonkoma. .. ~~~~~z.~~~~~~.~~~~:. . .~ ~~~§ ~i; :'w~•AIS
IAR, '• VA,

Tokeaky Ferenc tiltakozik a Bányáulap "0..-ú"-a elleL -Mlir ti)' m1JU W.,úi lén as
telepről
\
:

~=;~frta

dologgal kapceolatban, mert
nem lamertílk a helyzetet
Hogy uonban Tt>keclky Ferenc, aki tudtunk és beloegyeié9ünk nélkül re1'baun,1ta tl
8'nyh.r.Japot il.1lete1bez még
mindig minket telt felelllH!,
11mlért ml nem irtunk neki ez
egya:i.er foglalko.r.unk a telepé•
vel és alibb kfüllJJUk PiKalvy
Dénes magyar binyisz levelét
aki olt Jirt a közelmultban
Ronkwrkomin
Nlnca mód1'kban megillapl•
tani, hog) a Tokeciky Fereur
körlevelei vagy a Pálfalvy levele födi-e jobban a.1 lgaiú.got
Cll&k ut tudjuk, hogy Pálfalv)

Nem lehet ezékkel 6sue ballonlltanl egy bányUzt ki ék!tében
C&&k !öld alatt ólt De van ott
egy mis !ogdmed 1„ ki kapltá•
nyJ rangba.n van ~ vezeti még
a Mr Tokeezkyt 11• eit a fii a
bandli.ba Igaz, nem volt szerencaém uemélyeeen vele beazél•
nem A.r.t la meg kell jegyeznem,
hO!p' a Magy&f Amerika. uerkeazt11Je pir nappal ott Jétem
utin. kint jirt ll oly hamla illl•
t1.iiokat Irt le lapja eta6 old&
Jli.n, mire•elplrul az ai"olvMÓ,
ki tudja, h\tla mir Ron'konkomiL Még volt area Mr Tokec~
kynek ezt a lapot nékem megkO.ldeol Cuk elhilltem, hogy

:::~~a:tae: ,;..:llkosd.g~tól
A rablók utinl haJeffiban soktltor mq' 6.rtatlan embe1'1!k I•
,ldotatul estek, a.kik véletlenül
arra iútak 6a be\eke•ered.tek
akaratlanul 11 a t'&blók elleni
harcokba

~~n~:.~~y s:e:::::~lt u:;

a lább adjuk ut uóról• ::~o:a:n=~~~~e~~~m:s~:

,

utóbbi évek alatl nmdkl- 1ért& moattltealkonyin • tir- landó munU.J• & ha~klldna

e:-_:o;od:'~e:b:~1.:1--:~~~1t:~::,:: :'!~nkllok ~~l:k~;;:..:::!O::°:~·~
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A Magyar W.oyáulap utolaó
két si.Amil.ban tudattllk a lap
ohaaó lt, hogy enMk az ujúg
nü i,emml köze nincsen a New
Yorkban lakó Tokeci.lQ Ferenc
"terlilet '-'rusltuához..
Ne•eett eg)én ugyanis Jónak 1,tu.
k6TleTelelben a l,1agyu Bli.·
nyáula.p mijus 20-án megjeJent súminak a fén}képét mellékelni a !gy Hl a azlnezetet ad
ta az ll1letéllék mintha as inz, ue'kö ttetésben Állna a' Binyiaslappal
Tokeczky Poreno levelet trt
bozdn'k a ny~atkor.at megjelenéM utin é, minthogy néze•
Ulojl: azé rlnt I leveJet közi& v&-

A rabló~ mir annyira mentek
vakmertsa gUkben, hogy megtJ..
ma.dják a J)OlltaVonatokat la é3
sok eHlben érzékenyen megki•
rositotUUc • klncstirt un.:,
hogy klraboltik a nagy értékU
P 01ta killdoményeket
A postahat611Ag legutóbb ugy
batá.fOlotl hogy a poetal ktildemén,-eket pi.ncél02 vonatokon

~=::v~ s:~~~n;

tartja renu •
Nem kell-e megrent10.lnl :i. hllében annak, aki napról-n11.prn
latia, hogy a mindennapi 1,Qz.
delmének es leu az eredmén:,e„
Csoda-e ha az Ilyen ember
végs6 kéUégbeeaéaében öng)II•
k I
bü
dj II
~:, esi vagy a nre a
mng A
Qkllé tö é
t
dr kög
~ n: r:hn '
mon a \
Mno;é s ~•I u
11
gyomo~rt ~re ki n~ze é::l
:,em
~ a neu:;, v n
1
I
a ak7
0 ::1::::.unk:t ak::~
na soha bUnre nem vetemedni!
ti
1
da~gl ~
: 1~/~~;;.:

le9Plli,_. •

~ai'':'or~::

lene fogni
.,....,....
Olyan LlnadaÍml ttnduert
-lwk uth IIQililnk •
kell megvalóaltan\ ahol min•
Ntultkot.
denkl dolgozik éli ahol mluden•
~, ...tt ,.1.,,..,,,1,.. "6111111
ki dolgozni akar él ahol Cll&k
bt...,11,...,. klkl.Jlll•tJ&
egy mód van a boldogulút'I.
"'• 11111•Je p,1,utt " ' - " Mly...,
• tárudalomra has1no• munka
11..,.,. 11e1,• ._ •l ,.,111 ~1,. • •égzelle
telJH blrteMllb•" na.
Törekedjen lehit mlndlou _ __
munkúember arra, hogy U a&
-- ld6 ment111 elllbb elkövet.keuen
h~ menn~ el6bb megvaló•
1
1
tu.lJon az a tlsnultr.bb iö•6benl
t.6.raadalml renduer, mtt:,ben
ta.,,.u.,..,.duf h baJ............_
1
11
minden embernek Joga leaz a
"' Av•" •
bo!dogaigra él a jólét nem
Williamson, W. VL
egyes d.Ja.111tottak klvillúgA
hleJAalom uolpl•tai--l
bblesz, hanem a dolgoiók ÖNIH • io.ttom • leó>bb ~
D!Qtarpllb.t N U111..-...ü::at .a
Jer~b: ok:U •:n:,kh~f \lyé tö- i;égének outilyr~hu .\.
•<1un ruu.r.. tartok.

M T BALL

t

::~::a
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~:/i:a;,,

J~u

,
lepet megtekintse, és blzonyo- ff!lmagaut.alJik A nagy hlrrQI lom bli.ntódiani!\k(lll lebonyo\1- :ilnö:éS:ket ~/azért,':.e:are:}~
Bo:s. 164
Auguat 23, 1924. u n nem uért ment oda, hogy hirdetett fUrd6helynek neve- t.é.sa.
verral
pincélos vonatokkal
Masontown, P11.1
1
:;~un~Z::,:::~n ;~~l:aC: :~~Y:::~!~J~!l~h:c~:~
gte~~:1~s~n~1::n;1~:; : :::
lé=~~::&la :
ELCTÖ'rT~YAK,lRt.
4
valódl!!égiban. lfla ezzel réuilnk kiból öu eti.kolt fünlllkabl- tósi.gokl'a, hogy a 20-lk aibad- rendnek megvillozt.atá!i'-val.
Frank Collake é n klrel

:;::i:.

d::~

Hu ngarlan Mlnere Journal
Hlmlervllle, Ky.
. Tlaitel t Smkesit6 Ur!

T6!i:.r.t :: egén Ugyet l ezártnak ~;kn--::.~eevn~~:~tn~~!ci::~:i ~:: e~l;:v~~yú!l:d::~:~n v:~

"Ó~: .~):i~l~~l~~~~étm~j::~;
•~mélyem ellen szólt _ e.lOI•
vastam es' nagron sajnálom,
J\Og)' Ön ebben összeiöttetést
litott keréfln l üzletem h II Bi•
D)-üzlap köiött, ami egyilta•
Ji u neul ,•olt szindékomuan.
Ha önnek klfogisa ,·r:;;_ e.r. e\.

te

!

j

.
Augus.r.tua 25, 24.
' .
.
A Mag,ar Binyászlap
Szcrkesit6ségének,
H!mlervllle, Ky.
Igen thiztell azerkcstl6 ur,
olv'"asom a Binri.sz\ap rnult

~

5

U ~dok, néha Óttvaló magyarok mondtuia azorint zene ls
u ól.
.
De a hirdetett mllllomoaok
onnan meaue laknak. Az ott
való filrdökör.önségnek nem
aok hasznát vesll.k a ronkoukomai magya~, mert azok ki.rén
1
~;:;t!o1:
llteU umak, hogy finoni ut ve•

::::e~:; ~:;:t:; :;;;.~

: s:~~

kemJ.
A törvény ellSlrja, hogy a poi•
gi.roknak nem azabad fegy•ert
hordani magukkal é!l lgy a fegyvertelen békéa polgl\rok teljeaen ki vannak szo.~giltatva a
fegyveres rnblók onkényének.
Mert a polgárok, _kue&ked6k,
~~:n;n:~:~::i.t~el;:n::ji\nke;
tartJik ait be a. rablók, akik
1

~!~~

:~tn:~;::tr~~er~l=~~:é~au7,~
Most bOO!lánatot kérek. hogy ::t :n~:::::ó~:e:::n~t~~:~ :
:tcd:u~::!r:::~~!::~·Ó
jóhi6temoségb6l
has.zniltam e soraimmal nagy munkiJuk- szik at onnét két-'három mllera cuközökkcl. Hiuen sokszor le•
:a~e::~~~~o~: ::

t:~~~~:z::;

lakó magyarok ,

•

:!!~!

~e~~ :~t::. ~n~:vee;;b:~•t:~
1 gtÖbbe „
ét
3 4 6 10
16
'beoldat v:u~ Ía
a terü.let
nagyságának megmagyarid.ú, ra haamiltuk a lottot mint te-

~k

rillete,;yaégeL Vagyok'

1

Önöknek, hogy ki' az a Mf. To•
11.eczky.
I::~ 9ekem la küldöxte mindig
a lolnkról, meg dan.b töldekrlll
lrott dlCMretelL tn annyira

::ri;,.~nn~~'-!:rzt ~::~e~::e~=~
" d
ek''
k
::::: ~e ~:~n~eg:n Tan ez:u
flUd elég g Igaz mind olyan,
mint emÚteue~. Súzötven do!

1

~~:: z:~ta!::e•N:~v=:~:~ lirb& kerOJ egy kut. Ha vala~\

:~r:~eng::~:rko!:~ ~:~•al
teaséga~ megkereSKe kénye•
rét, ha az illam arra lélealtene szervet, hogy minden ember
dolgozhasson és Jcgren munki•
Ja, hogy uOksé,gletelt bl:Csil\etea munkával ucrezhesse meg,
egészen bizonyos, hogy lecflök-

~~;!e:::t~t~!!~~:e1i::i~~ltja,
Szinte megfoghatatlan, hogy
miként lehel.Rgea u, hogy enynylre aluaporodott a bllq,öi&sek ad.ma, mW.:or Itt II Egye•

~:.~~:::::~~~~:t~\;.:~

~~
~~~:

l>Anyi.J; m:kijit
0

1~~ 0: :g:s~:~du~~~~l
vetle észre a közeledll azl'ne'I.
kirékat. A azénnel megrakott
kárék e\Utöttélt Collakeyt éti keresztUI mentek rajta:
Collskey rögtön meghalt, 11.
kooslk teljesen összcronesoltik
testét.

AZ ANGOL BANY ASZOK HELYZETE
ME" eROSSZ ABB, Ml NT AZ AMERIKAIAKE·

Mat,ar Bá,á,zolt!

~•l~aA~~f.;~~t~ 11~;:::

-•
..••n IY•••podott.
Abli„yl11>:dohin70„
klvDlklal11•

•
F011UIIDOa 001-1.lNYT
ts A KUII/J,, &J:IVAFIT.
Tu-dJ•tok "'•11 art 1„ ho111y ml

v•gyunkuogyadUllm•IU•6"'
hin7 h ulu, ayi .......k uo,n1Qb111.

,.

~;:v:~~=k!~!i:~taA:o:a;~:

1
:=:esh : ; ~:t~::~k ~~: ~~-, Is vl&&Zaél~Eddlg nem akartan1 va!':!k kt~~tO:t~!en::· !~:! si.g embereivel és hogyha vala.
11
mert ll 1elepltl! tJ.rsasi.g sen1tl;;y !~~~ se;~~r:.~to~~ Is, kik saját l\la~uk ki:Ira la kit megtámadn~ éa az a leg-

I

~:!.~ :!!~';

1

.

:n~k:ef,;::! [::1t~ete~~e~ ~,e;I ,~~~~; \ hao~r
1
6
na ern11 levéllleg. Éln a kifog!- llzelruei 'ellen.

.

~;'!;

Ha a hatóaágok, az illamok Indult

1

volt.

........k

1::::i:~;:;:jtéke

,

~!~2

KÓIITOLÓT INCYIN
KÜLDONKI
kllwetkuiS

MegNnlhl... k
•
e!"'"' kOldend~k:

FRIED TESTVtREK
DYl,_k

Hl~ PIAFIL aTFtlllT,

_ __

NllW YORK, CITY.

dolllfr H iflagos n•pl ken~t. -

P.gy harm•ddal csök•

.kent H •ngol ue r n ~1elt bin1,s1ok 11dma a hibou óta.

Thomaa Kennedy, az Unlon
7-ik kerilletének elnöke Angll•
ih~a utaiott, ahol 11 angol. skóf.,
waleal binyikat t,anubninyozza, f61eg a.r. angol azervezett éa

a azervezet érdekében ml11dlg
lharcra készen kell állnia, mert
ha a aservezet gyeug{II, azt a,on
nal megénlk a bi.nyiazok, mert
a binyatulajdonosok mlndJ,n

EZ ABANK
~~k=:•
•I•

• v~k ,..._y.,,_,.P • ,....,_
sm1.-1et.1t,
,uiitaldN MM" kOlda..k .....,

1~~!: ::::::i::;~ :: :.::k':!'t."!.!•.:°".:..:

:~rvezetlen Wnyásiok helyze- :ei::::1

azl•~lyea ildvör.letlel De mindég Irt.a, hogy lrjam meg ~~!e~:::•r;:,1'e;l~e~~::'. mekekn, éa mindent ' megteai•
Most egy klmerlt6 értealtéstl - - - - - - - -.il:!:1;:11~.~;::..,,.. • kt1N1141
1
1'. Tókéeak'J.
luduliaom ldeJlt, drnl r ~ Nem muazi.J a d,gdmegekhe• fo nek a gyermekekm"t. hogy de- küldött a uervezethet, eddigi LUIJ Land Coapa.n7 Xöito•U

0~

~~~!:;:i~~~lér:
ml senkinek a "uemélye ellen"
nem nyilatkoztunk, csakla a
Binyi.iizlap érdekében
Küll>1 öa

furcsá ·

1:

~o:=:~e::~

:1n•:;mn\::,n.:t:

:,oma:n~~ :
::~a~ ki•
tls:t=e~~
polgi.rokli nöutaztam Ronkonkomi.ra, h ogy ke~ a J : el nem~, mint a
Valahol bajnak, hibtnak kell
szét.néiek. Ha ugy litom, a ma ar' f cÍmc ek ' ~au m re- lell'lll, hogy pnyl nlvli.ny, anyhogy a nevuett ur illltotta, tefY
~ö
~ '
e
ny! ga..r.ember terem Itt ebben
1 1
IE!fonon felhivom, ula.r.zék ki le /h•~ ze1e ~ egy ml eva ta.lin a világ Jegclvllld.lt.abb
0

11

M:~:.r.e:

0

1

~:;! =:!;'..:r~~:lo:, :~;:;::;

: ; ' : : : : : :6 ~~:!!:t
nok ad.ma a hibort óta erllsen
megcsappant A.nglliban. Ott la,
mint nálunk, a binyatár11a8'gok
egyréar.e elérkezettnek 1'-tt-a. u

1:!:~:::~, ~!:~':

~:11:::::

~~~~°:i:rt~r:,me;;~eS:ü°i:;
~e~ek~::ése után
10 városi lattal egyel6. Ez egy ll'letve vlsuauta.1tam. Pi.r aoraker föld, de oly helyen, hogy ral tudattam a Mr. _Tokeczkyt,
az omlltelt tótól két jó mllére., hogy ott voltam. PAr kérdéat

és ~:~!::a:
s"~~~~on
11
titsadalml berendezésben bog:, a munkhok helyzete Utaliban
annyi sok ember, ahelyett'. hogy r~a.bb, mint nilunk, !gy köny
béJCé!I munkli.t végeme, lnkihb nyebben la ment ott a biuyi.-

s:m,~ at:r~:!!:~~
nélkul. hogy arról nekünk aeJ•
, t,:lmlink lett volna.
lMoat Tokeeiky ad lrja, ,hogy
- miután ne m volt tudomlsunk
áa netn egyeitilnk soba bele lapun.ku k reklámra való felhau•
nilisira - nekOn'k kellett vol-

:z
~~'0:~1:::~z!r:l~e~~
nek. Ma IIOkan klnilji.k bizu•
kat eladúra. A Mr. Tokeczky
által ajinlott ft\ldek, vagyla
magyarul ki 11em tudom monda.ni, ml, csak bozóttal van tele.
Se nem fa, e nem fii Filnek hl•
re, 1lnca egy terillete.q meghal-

~t~e:1!!' r:~r~l·:~~
ni. De mit nemélyea.en 1,ttn.m,
ut mir Bemrnlféle levéllel vagy
ujúgclkkek'kel elhitetni velem
-nem lehet. Én pir levelemben
felkértem, hagyjon rei a Ul&•
gyar binyúzok odacú.blt.bi"
vaJ, de.,. Itt va~ magyaTok az-

r~~=~l:~1:::1:;~cs::e:~~ra tanltják, hoiy mun.kival ke·
rease kenyerét és bealilletea életeí éljen, hogy haújinak haazJ
nos polgli.ra legyen.
Mikor.,. lfJu kilép 11.r. élet Iskolijiba és ulve telve van jó
akarattaJ éfl nemes vággyal

: : y t ! : : · aE::!e:tter~:
nyúzok ad.ma hiboru 6u egy·
harmaddal keYe&ebb ,mint aháboru alatt.
Ahogy a' szervezett binyi.azok szima CIIÖkltent, ugy c!!Ök•
kent a binyiazok flzet6ee la. llu
egy-egy b,nyiez '1lagoa kettMl-

Hogy mlképcn tlltakouu11k
vagy irjunk neki, ha nem tuda.(Ja velilnk ezt a kls milvelotet. a.t lg1ún nem érthetjfik.
M l ugy gondoltuk, hogyha
mir •alaki fel akarja haaznilnl
Ozletáhez egy uj8'gttak a le.
fénykélJOzett ad.mait, akkor az
llletö lr be a laphoi, hogy van-e
llyen lz!Mlelen merén:,let ellen
as uJ!ig::nalr. klfogba.
Tokeoiky f~renc nlnllli volOnk egy véleményen, mert lme
6 ut vett a uemilnk're, hogy
mJ mubutottuk' el neki lrol. Lehetségea, bogy Tokecskynek

aker föld kltakarltása, ott való
földlelm bemondílsa srAJrlnt,
uizi}tven doUirba kerlll. De 11.
t'~ld aem j(S. Homokos, kavlcaos,
megklvinJa a trágyit még el.16
évlbe! . Éplt61i nagyon driga,
mit nem kell maguknak 1ml,
mert önök ott laktak New York
ba, jobba.n tudji.k, mint birkl.
De van egy pir magyar megfogó ottan Ronkonkom,n, ki
ezekhez kerül, u bifto&an letelepszik. Mert ott pir asazony
van, kik a legkltanultahb ügy•
védet Hl ribeezéloék a telepedésre. Van egy volt bbÍUs Is,

hagy, lapok '-J_tal hoW!ll t"Udo•
máaukra a caAbltásalnak hazugIli.gall. lgy meguOnt &1 lttn.ló
magyarok cúbi.~
Mert ni•
v.emen nem hlrtam elvlaalnl,
hogy pir aúz dollirt élete hoas
lliÁn megkup()rgatott szegény
bAnyi.s.r. tealvérelmet egy aker
bokrok közé csalJik. EzutJ.n 110
hir., Be vlz, mit meglgyék, ae
munka, 'lrJvtlt llu.r.el. A k6 rlevélben hi rd etett IY'f egy odai§pltftt paplrfeat.6 gyár, mibe
H al~almazott dolgozik. Hir•
detett lakola egy rour. Ida P nd1

meg la valóeltsa, egylk caalódil
a mátllk ut!u éri és a azép re•
mények h&mU" azétt'oszlanak.
Munkit akar éfl munkit ke·
fea, becsületee megélhetést és
munka helyett legtöbbu6r mun
ld.tlan9"ban van rtaze, ha a&•
tán kap Is vala.ml kereaetet
olyan roasu.k a fir.tUeek, bog)'.
abból megélni Ua1teuégnen
nem Igen tud. NélkW61éll él
nyomoruaig dr aokszor rei, ak~
kor 1,, ha dolgoslk ée még ret,.
tent6bb klnlllflis a sorsa akkor,
ha még munki~ slnca, h& még
volt, mOlt épen félbe volt egy a betev6 falatot sem tudja meg-

azok keresete ma iltaliba.n a
kövelkez6 Angllibau: kll l&6 féluln.i ·muuku 'heti 9 dollir, bel&6 biny.munkis napi 2 dollir,
contrakt bAnyúr. napi B½ dol!irt keree. A lakbvluonyok Is
sokkal rosuabbak, mint AmerlUoan, mert az angol bAnyáunak egy uoba•konyhia lakúhao., sok eaetben csak öuzotAkolt mé&: bi1nak 11 alig ne~
'het.6 alkotmiuyban, nagy cu.lidJival 6s sok.nor még burrto&0k.lt la tart, kell ÖUZebuwdnl.
As angol szénbé.nyinok hely
zete rosuabb, mert a ue"eze-

alihb lg::\1gyroi::a~1:1!:~
légnek, ks6t félre vezetésnek la
tar.tottu . hogy Tokeczky ur
'k~rle:el~1 l 11zétkil.ldl a Ma-

:!:~t

!~=.

!«::::

;:k ~ f~:;~:~::~t::1~~tr• :;le~:e[,1 1~~ N~::~:~ -::; :~g ::~~:mk~:!, ~a~~l~'e: ~°:~é~zta~l~oku~?be~n:::~ !:, n:P;~~ !i1~~:~~m; :.e::::1

=

=~1!~::;~kra bluu~.
:Mint "(h·i s"~un.kban meglrluk, o:i l Roukonkoiui.t nem, 1,.
merJiik, a " területek" eladiai•
ról nlooa véleményünk, men a
Tokeczky Fe-renc ll.r.letel1lez
aeniml kll11lnk nlncaen.
Nem Irtunk arról toha , daoirs anna.k, hogy többször fordul-

~~. :n'::.:!o~:~:~~:

:~:e;t~·::!;::~~V:1: ~::
reucllém pir Hóval tnfonni.clót
lrorn.i tllle, hogy mlly,en..félekkel
merik oda oalbltanl a Hegény
b'-nybzt, mert ott munkaallu.•
lom nrirba van v"aml, de caail
4 dollJ.r napoota.: Ha be akar
jirnl télben a vboaba, a •onat•
kött.aég 15 dollir bavon.ta. Ta~

~•a~.~ r~::~~:= k~:~
1

Jut lllf'/{ ..,,emfnfllnlcet HHI a egy111ón.l esek 1salununk.úok..

:?

11

:~:~~~~ u;.ni:: megy es a legtöbb eaet ~:;rts~1:_\eb!::~=o•y~

:
:::!e~t!
nagy, hlreidlpó la egy alacsony
kis hil. Ilyen Roukonkoma,
most megtet.llzlk engedol, ennyi
kaieflrkilúomén, de m,r ha
<elk,e:teftem, el kelleU. mood&nom,
m t !ittam. MOlt Önök la lithau&k, ml u lgualg:, mert én
nem~lye. litúokat lrt.am, nem

ben, csak na.!)'on ki• sú.sal6ka
a munkAaaágn&k jut abba a
helyzétbe, hogy
kereaet.éb61
megtakadtanl 11 tudjon él eokuor esl a ldt me«U,karltút
a.em tudja megtartani, mert a
betegaég vagy a mu~tluaig
rllvldebb-h0M1abb Ideje Matt

van Angll6nak, a helyzet nént
akar Javulni 6111 angol b611y,noknak még 80k kiltdelm6bti
és , zenvedé&é.be Cog keriilnl,
mi« fel tudja vinni arra a• élet11.ln•onalra, amire az amerikai
binyúz mir elért.
Az amerikai binyiura az an-

=

~:.r

:.eu;:

le::1..:1:::1:::e~:ti ::r~e:1!:=:
::~n~!f~=-:
D. E. Paltal.-y, egéH &e~ uaUda.d&ll 11.llld► .-e1,11t mtllett ki un tanul• 6"I

hor, adja'llak alkalmat arn,

hogJ 111esm■ta111a nekik, mllyeuek u 111.11 Jó éa érUtee Ingat•

Táe Fint Jfatioaal a..,
Williumoa, 'W. VL

laaot.

Tu·. zb1·ztos1· ta' s

1

,\s emberek iHaJ41tu

HQI 11ag1 fi•
grelmet lordltanat a tll.1bldo.llN;ra.

Mit felelne Oa a kö,.-etked kérdésme?
1)

Elég- 1ond.oi ford.lt-e Oa a tbWdotlU.ua H vaJjoa
bmieo. blllosUn TH•e a Uu, Ustanill Ut•
r,at, mellO:épllelek, rarage, aato•nbDe, koe•I•
qla,1tb.f

!)

l'ele.1"J.He-e a ,1stoalüd l:í111eret>1 ,~•elllME•
ari1.1ába11, bo11 olru 1$11.lllfM UpJoa, aely el„
gea'f u •JIHSII Nuera61re, Ila aetaU1t a ti• •1\ P•Htlta•a -valaaltf

1)

Vallo■ a ~bto1ltú& etT teljaaea aest,blla", ul1'nl, rfg-1 lllpróMH aaérlllal laUsellel lllltlltt... l

lbt 0a nlél,u k•-'1 rude•odá,a ú elirelátó.-.... 0a aaki,. -rilór ......l,imtóW,
lmtotiliai illldelíoél kiti - lmlNilúál
ÚPVISELI E VIDUEN ,
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Óhazai· mesék....
{Folyta~g.)

De hllba buzott el e16tte aduzor 11 egyegy kl1 könnyU nótAt, Marcika Cl&.k ringat..

-Tud mindent I nem binja, ha v:lsiem la
Marclkilt. ~egtérltek minden lriHtdget, ba
komJ.11rn.ss1ony le mond róla.
- Havi gondol, komámaMOn f - ljede~tt Jrma. - VJgye el lnkibh i két aemem
vUigát ... MA.reikit nem Adom. Mágának
máj id áu Jgten miaikaL
_ Hátha nem?
_ Ájj ... ne tJIJen •. áu bám,rább meg-gy(ln, mint ezser peng6.

la a burokon vonóJát, begedll,le ~nyit ae
1.ólt, hogy "boci, boci tarka", csak keaer-

veaen aivtLlkodott, mint a maci,ka, ha rossz
gyerek huzza a farkát.
- Nincsen neki flle! - &óhajtozott MJ.g„
ka. - JáJ, né.gy ezerencsltlenaég!
- MiJ len neki, bá né ... vette védelmébe Irma.
- Mlr máj ha né1 Nlzad meg a t6ibbl mu-zalku1 rijkólt, aenJd ae tánltja, mé@:11 mind

Jé;tE:~~~•t;;l~· ·t~l~::, .,.!:él~~•
Kétaer nem lehet egyeaakednl. Nem ággyuk
•.• ha oorvlnykeunl. kell ao!
Bári nem uólt többeL A gyenneket,,1ze-rehe volna magihoa vennl, telktlamerele pa
ranceára. De ha Isten nem engedi ... talán
lgy van jó. Most boldop&gáhan mindent
lgér Selymea ... delehet,hogyké&l!bbmégl~
utj!ban lenne a mái gyereke. Ugy hallotla,
ut tape.satalt asazonyoktól. Mégegyuer
aagyon megcsókolgatta Maroprit, aztáii
bA.natoaan tá.vozott azzal az én.ésael, hogt
elJttl gyenneke rei nézve éppen ugy Grökre
el..-eizett, mint elsll szép 11erelme.
MisWk annak Is 1zertelett örültek,

cl~i=~á:~~;;:!~1:k~.•~~· de ennek ur
áz.s ápJA.
- Ur .. perae. Á flunak 11 kell Iu ... ko•
cal ... , o&tor ... nem káp á hegedln. JáJ,
nágy báj, elhlbú&tuk a dógol, 10h'1e le&u
mlvtu fiunk •.. 90PJnKodott Miska. - Cslgánygyereket kellett vóna er,ekbe fogadni.
-Nem tudod te hst, hunnin tudnád! Te
811 vágy ;mlvlsz. esik egy rongyos kontrb.
Mit ákára seglnt.61? Máj bá.' kottát tánul,
leli! flle ls.
'
Irma nem gondolta, ho,y elhlbáztÁk, a
dolgot, akár.hogy vakargatta l1 Miska a füle
tövéL Rajongáual szerette a fehérarcu fiucakát, akit büszkén vitt mag&val mlnde-

!':'n

e~~:::::tt::::i::g:?~~:~:::

=

';!r.::,:~~:":.:ira_;::_~t' S::;;

Biri lgy nem jöhet oly gyakran, mint amlg ban.
uraúgi kocal hordozta.
,
Néha az urlaauonyok közül, aklkUSI lrma
Jól uámltottak. Eltelt egy 6v Is I cb.k. .megvette a viselt ruhákat, valamelyik meg•
múoktól hallották meg, hogy Selymeané- kérdezte:
aek jól megy ,8 10ra I már egy Sl.ndorkát
- Mondja Irma .. Igaz lelkire
11 kereutelletetL A nevelőuiill!k most köny lopta maga e,:t a szőke .flUCllkát? Nem 'hanyebbWtek ~ meg lguin.
10nllt ez caöppet ee magálioz, ee a MIU:i-Ván mán neki 1, ... örve~dezett Irma, ~hoz!
_ moa mán nem fog Márelkával terédnl.
- Isten menc1 ... felp]t sért(ld(ltten. De abban az ~..-ben még tön5dlltt annyit, Nem loptam ln életemben egy Ut se. Oly.ln
hogy karácaony1ror küldGtt pénat, vegye-- l~ún Mlalrá iz1 ~já, .m.tnt áhogy mis
•ek abból Játékot a. gyereknek. Él arcképet soha ee mondta neki: t-1~
lK ki11i!ót.L M un ft·ott volt a képén. Egy-Nemsokára mindenki ugy kimerte a vá-m!a kezét fogták és mosolyogtak.
ro1ban a 1z6ke cigánygyereket, akár M.laA levélben arra kérte komált, hogy mu- kát, a kontrást a Irmát, u ócskis asezonyt.

6

=ke;,1e~:J~::tan!21ie~m8! ~~:ie~z~:
ugy lelJéaJteue, hogy el4tJ,gta u arcképet.
a uekrénybe, fehérnemll afá, abol Marcika
sohogy, semmikép ae tithatta meg.
• A követkeul évben Ml&ka Marcika neveIfflpjára vett Igazi, háromnegyedes hegedllt
a egész koruQlyan tanulbra fogta az ötéves
leendő "mlvlnt".

M=~:~z !~1:v:ze~:1!~1a~:~1,!!~~!:
mely legközelebb esett a C&laznylkóhoz a
a'hori. u öazea muulku1 gyerekek jártak.
Ennek a t-églsM.zl lskohi.nak volt aztán
csak 111.entőJ megvert tnnJtója, mert a clgánygy.erekek ugyav,- okosak mind, ellenben
rendre. Untasl'igr-a keaervescn szoktathatók.
Gl!ndör, fekete bajuk 1llrüjéWn 11/lm egy

A FATTYU.
Itta: hnlbll'el • ......_

vémopó ,nat rejt6:r.ködlk, a •llrllmripatól
ugy lrtósna.k, mintha a filltlket ny.lrnik s
lábuk olyan, mintha vályogot vetnének vele. Nyugtalanok, mint a kénetl!S, belekotyog-nak a tanltAsba, szegény tanltójuk, ha meg6szillt, se blrt kelll! fegyelmet tartani. Mikor
mir 1ebogy ae bJrt velü.k, el6vette beg&düJét I rárántott egy nói.ira. Akkor aztán r15g-tön fülelt mind, mint a nyula bokorban. Az
.kellett nekik, nem as.ám és betü!
Olyan csend 63, tlute88égtudó, figyelmes,
tiszta gyerek ,mint Marcika, egyetlen egy se

Ják. Ugy bánnak véle, mintha a clginy, kinek tllzel és fell:lólyago90dlk ujja begye,
mikor nekivadult táncosok még hajnalban
1B ujrástatj.i.k a OIIIU'dút, nem la volna ember. ta még uután dldergl! haJnalokoo outozkodlk a kere1eten a banda, néha egy utcasarkon, bot!lg hóba 10.ppedve, -v1gy homilyoaa.n pl1logó 1,mpál alatt. S aa oatozkodáa vajmi ritkán esik meg veazekedéa
nélkül.
•
Jgaz, hogy a hlvatáú.val járó kellemetlenségeket Mb!.ka l.itsiólag mind terméue•
tell.Dek találta ... de'meiJ'ik apa nem klrin
kUl6nb életet tJá.n&k a. magáéné.l?
Mert ha nem la blzott már Miska Marcika

„

Irma bJztoara vette, bogy elvl11lk I klluillt a lakodalomra.
Csakugyan, a kltüzl!tt napon a b&nda nem
t_ett ellenvetétt, a uekérre t>eUértek 11 1 vlllegény Í.1t mondta Ml1kin1k:
11
~:~~a~e\~~la~I h:;t~a::~ i'an~:;
MltDI ne gytl.betnétek mlndnyijlt.n.1
ell!tt nagy beclillete volL Csupa. 1--eet vltl
Olyan lakodalom leei az enyém, hogy a kóhaza, mindjárt az ela6 féli..-ben.
bor lr.utyil 1B k.aliccsal lalr.nak j61. Nem ten
- Látod, milyen kltlnő gyerek enf ::~1::.-ns::n ::;:~~ ott számot kettővel tObb vagy keveaebl).
mutatta Inna Mlak,nak a blzonyltványát. Különben ki tudja a Jövend6tf A alllagá•
Irma ugyanCM.k klcalpte n11g!t, mint vá- Klllnl! ... csák flle nincsen .. . &dh se azok szár.a.dokra. ki tudják azámltanl tl!Jünk rosi muaalkua felWll'.éb.ez Ulllr.. Céklau.iniJ,
lesz bel6le m!Vlu ... huzta be Miska nya- lrdatlan me111,:eségben lk,erlngO égitestek reketecslpkéiiselyemrubt\tvettfel. Ma.rclJr.i..
kát görnyedt vállal kön.6.,
pAlyiJ't - de egy kö:nilnk éUl ember rlw.ld ra Jr.ékgalléro• fehér. viawnrubát adotL
- Csák te ne mongyál Jevendől, á:hho é.n pályafutiaát nlnct az a böloa, aki klazimlt-- Nemrég vette egy urla.auonytól. akinek a
Jobban értek. Én mán kivetettem á kár-- hatn.i..
fis már klnl!tte, de caaknem uj volL Mucl-tyán, ·hogy el fog menni Idegen oruágba,
ka 1zl!kén, lldé.n ugy nézett kJ benne, mint
keres aok -l)lzt s onDan hoz ás&Jont.
ho:h.~~1:C:e/~~ f~~~?:;~'::;:~~:: egy url gyerek • ragyogó siemelvel büwén
- Vándorolhat Idegen orl!Zágb& . . de relem.mel ta.nltotta tovább napról•napra, nézett ltörlil, a kocett bé.muló utcabeli purmlvlu aoh' 111.\eu.
évr61--évre.
déi:ra. Fejuéa. a boldog v61egény, 1e illta
- Pedlg ázs less. Caák b11 a muzsikus kelts Marci, llUn'1 nagyobbra nőtt, annál meg uó nélklll.
szebb, de aun!l komolyabb 11 letL N8ba
~~~ idegen
alli mlv1az, nem
- No Ml1ka .. senki ae mondani, bogy
olyan bilukén nézett, kivált ba valaki k.G-ez a gyerek. a maguké!
•
•
Bá.rmennyJre l1 kételkedett Mleka Marci t&kedett vele, hogy u már nem Is SY,nnek
- Pedig aza enylm ! - er6altgette Itma.
zener képeuégelben. m~ megootte, hogy teklntete'volt.
- lJgy mint áu enylm! - 6v&Ultt nle
elvitte a kántor urhoa s megkérte, t.&nltané.
Dögei, a vén brugóa. De hogy Irma y&ffilla.
meg a flucskát kottára, amlhez 15 maga nem
M.arclu lakodal omba megy. 1
nemeket vetett r,, menten elhallga.tott,
konyltotL A kottát könnyen megtanulta
lia.rclka I feladatait le 11 Játsl:otta népen
TIJ:edlk 6..-ébe fordult Marci, midőn FeJ- meg azért 11, mert kzr11..-el(e, hogy Marci
kottából. De otthon, mikor MIU:a ell!vette, szés Ferenc, 1zolnald uztaloe jegyét vi.1.tott nagyon ods.haJlgaL
No, volt a fJun&k őrihne. Nem kOCllkálott
JJ.ogy hallál után i!Won, megint nehezen Sallai Rózsival, Sallai Demeter derul gaz..
ment a dolog.
da leá.nyával. Nagy lakodalomra kéu!Utek, 15 még oly1n lovakkal, melyek fii.le m(lg6
- Mondom én mán rlgen, hogy nlncaen melyen az 6rllmq,a nem akarta Igénybe lengi!, lobogó plpl-kendl!k vanna.lr. kötYe.
neki tlle, - lam6telte illandóan panauát venni a helybeli malac-bandát, hanem meg-- Messe vin e i liWálmu húst.uJ i
Ml11ka.
blzta a T61eg,linp., hogy fogadja. meg a Hol- SelylDGI g6p6u mlbelye? - tudakolta Irma
A kántor aztán felvilágoeltotta, hogy• iwkl clginyokaL Ami meg 11 töff.énL M.lu:a a vo51egén.ytl!l.
Marci tényleg nem valami iagyogó zenei eat négyaaemll:Ozt elujd.golta otthon lrmi-- Ott megyllnll: el el6tte. ösmerl BeJ:,meteh·etlég, de nagyon figyelmes, siorgalma1. nak.
•
eiketf R4tartl az uuony!
-Hogyne ... Komámauon .•. iMá.relü
!~U:~~~::'~~:::r!~::~~;~z;t~:i:;
1!k:i::~• : :
kereutmá.mája, meg:,lnk ltet megl6tog.atnl.
bandá.nak - ldélvel.
mAasont Is, há meghltták á lágzlba. Rigen
- Hát még van arra !dl! btlven az eN:ü..-,'JSzegény lárgaképO. Miska még 1!1szébb nem Íáttuk ... biuy estendeJe la!
lg .•. ámbátor ha nlocs ..-éle 1ürg61 beltléde,
görnyedt ettél! a vigasztalástól. Hogy egyrnna az ullin 1aimolgatta.
kor Marci 11 a bnndé.ball muzsikáljon. A
- Mluta áuon ... hAt évf. Két eatendejo l!k is hivatalosak a lagziba, olt 11 megtaJáJ.
kocsm.i.kba Ittas p1rnutok cautolódnak 11e- hogy káricsonyra ae killdött semmit ! ke- jL
gény cigánnyal. Duhaj urak. ha már rászán- rest.riának.
•
nak egy nagy bankót, a·h<?mlokára raga11t- lgy ván jul! Ván neki, á klvel terédlk.
{Folytatása következik.)

~éx:: !~::,n::r::·

or&úgbll,
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1

KÉSJPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET
MAGYARORSZÁGBA
és az elszakadt réazekre postán és 1iir1öDJiJer is.

HAZAI JOGOGYEllT lerponto,al,ban
intérink elaór&JllU baui ii1JTédtk
atjú.

HAJOJEGYEK a leriobb vonalakra.
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