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A gyOI.,.. r,1„6\alt Hoom
rolnlsater la., aki beJelentette,
hogy ,.,• .,.., viltod>Ok IK~
.,,, ,.,.utÓ\v\,e • Blnyatol•
..,., .,.••"· am\vo\ au aku•
Jik ,térni,
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g•kol le•Joutö !é,gokot, \,gy ~ va•oak ••n•k .• huu....nak.
kot ,ru.,ogo„t ,lpumlua
A Conao•~•.1•• bi•yik tud·
•alovöleg a Roeko!ell" binyaÁm •• • mo,6ga"1ui'"' Ily ,n1,k,11o•g•kot ölollk m,guk·
ha1.a \ma1 öuzeret tud tord.11.a· ba.
.... lllam, ml•rt - . . . . . U· W ..... • ... , ••• 1"'1• "0•
n • •m Jut, hogy a binylk,t
,oh uonll•• kO,b,n-
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Sú,lélekéP'n klaé,1,,.,,.,.
hogy a bányúioka t kisebb
mo»ko11Jak m,11,u munk<~
•1•J6k, da • kl a••lotekn él tovt•b aoha,em Jut•tt•k.
" ~ " ' ' " egy uj ötl„ho, rolyaruo<ltak. "'
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Mull héten meg:lrtuk, hogy a keallleg:, • utrtjkt0ri5ket pró:!_ttsburgh Coal Co. ü&embe báljU: lebenélnl 11.i alja• mua.-
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pany ta•alf •••~ ml•t hat mii- kik be•n•
bAny,n von•
tid d•llirt vmt,(t
0,omo• nú tlutibu a "b&lot" m1'•1·
é1 ugy értaték, hogy ei ut.An a t.lvalT
v~tetép; utill Joggal megteAmit pedig u olvuólr. s:i:eret•
.... ,kml•do•t.h•gy•·•·'"•1 n,n,ttud••·•ogyml•••nna
venteséget. elkerOlJék.
CoD..IOlldatlon-nak, hogy u. or•
Hall••\ "m akutok ••b•é oúg mmóbo port h\nt"t"'"•
W"t fügloliban • J,ek,onv\1- u,a nagy•n kön•y•n mlgad·
1eJ cgyezaégról éti egy-egy 1)6.- batjuk ml 1, a feleletet&, nem
oyiban w~111:t1!relték a mun• kell azért 11eru a Cooaolldatlon
k6t • " ' " " " m,gk,rill._.,.., 1,odiJába "m u \!ju Rocl>,tol•
,n"1Jk10'6kkll, a ti"•""" \e,b" ,.;du•nl•k.
mu•kad)jak lffl'llolL
EJ,.,.,öan uért tön,•lk ,.
A ut<iJkl!•" ••••é-ko,é,bé a népbol••dltia, ru,rt, Roek••
.,,,n11t "· •1••" ,., "'°•~ r,11.,.,, nagy•• ,,n,m,<1"'
tol, •h•I ..... y ·••rít „mm•• "Dll
a nagy oyllváooa,Ag .•
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alopj4n •ylt•t> m,g.
Akkor a tinaúg szt 11 ki5zlllte, hogy mlndjArt a megoy l•u•ll olkoMllt 107 binyb,t
1niunkAba !lllta.nl ós móg többet
• '••• m"t • ••11 alkalmuot•
tak all• ,á,J6k, h•gy munká••
illJanak.
M! mAr akkor ré.mutattuok,
hogy a 107 a,t,tjktö'6 ••wt>
nom ••on
••Yotlo• ••Y 1,
•ki • ""'"• •••1 bioyiual
kö,61 vo\6 loano •• a,ok l•g•a·
r>tt,hu,gh ,,;,,~
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dék ........<ll

"'· m•• 1, m,g,,ökn,k, ami·
kor megtudJAk, hogy mire aku•
ja Gket a tirsa.d.g relhaazoAlnl
A„t,.,.•••••• , ........ .;
r!beuélése nem tct.atett a t.ú
,.,.....
O ;, alkalmat ,,.,..,;
hogy
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&e.nek. 04
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e:•P••>J6t mog1
M.lnthogy u lfju noc~rellerA áraaúg:
klndott jc---\lli5bb 'ré.juk gJ gy él!ekel t~te k
"" va• ,.., elég o•n • m~t \ooté,•••n köd\, h•gy mA, 168 uuáJk•lók::.•J<I bol,köwtt"
m•• eaak
a 1,gnag) •• ki- binyuu m • Mldlaod bi•r•· ék
•
bi>m ,.,.,.
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,án... ,. hogy "J•"i, bernek nak •• meg 1, l•Ja. h•gy uok
~:•:,: 11 • !ogyvma
"'""k ,. •n,dgba~ 1·,
: : :•••• um, lad•ltok, egy A "'"lk•ló bá:;:~.~k el•·
Vagyonuk legnaJ.~\J!\ér-,1t1\l
b r t,ehAt átlag ké~ és féll1~e nem vetettek .
tat, !ó<fün,eél,, . ~ t , . .... b;:.\t:.'"'"' ,....,,,, ""'
.._ . "'""" ügy,t N\Juk.
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11iill:aége, azonban l&Jn<». a Bi.- munkist }obt,,n m"g:védje! 11
11yate!Ugyel6&egnek
nem ill
Nem vll.atjuk el a1t aem, ho

:~",::r::.:.,:.:~:!::.':~1!
megint cu.k tervek maradnak
ég közben a b'-nyúzoll: épen
ugy 11:1 nnn:1k téve • veu.ély•••• ml•t eddig ••tt•k.
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1101tat melyeltf'e u. 1925. ,n
kö1t,égvetés 11.erlnt a k6vetk&%6 ö&6segeket fordltott.i.k:
A
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lg be 11 tartottü: • bé.nyúzok• nyl.ald.k • 111enet a tlr.enbetel nül, vagy lebetllleg a sok adoka~::::~~=~s~vtuo- munkadljak mellett.
miny da.cé.ra la gyarapodjtk.
1
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t n
n bar;yd ".," ,.a ar.erve- :ehet komolyan venni senkinek kezdett ai lfju Rockerelerrlll ló
zett 61 --•,
~I Soel sor~n ~m.
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v;n :11:
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•
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coai Comp&nJ,
de hit avval liagyt.'11. magukat és cp.kha6
:~•~~mm: ~lkllk, mert ai a nmr verekedéti, Rt_lJd ~é'6iés
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gl \awked"'k to ""' •"'" oAn,k 403,369,000 d••IA•. tohll ,.;;:. :.::-:llba:."\:,',U\ö:::,~
Va\do,\nil, ,öt bl•••Y••• ö•gy •••• ga.tagjo\ ••l>ak ,ddl• ., bo• : .. m~I • .,;:::::.::::· •• a ,amgb•rt.
·
: : : ~::•::.-:•:.:,~ :;;:;:-n több mint 1,000 m\1116 mlutin • ,....,., t.avaly• ru••·
1;::.~.~:: ~;:;~~:11••••••••• ha n,m ,úm•~n•• •• n,m h•Jlandó: ..:..,:~;;;~:k -.:.•~ .:::::
bl•t•n"'i> uo\•'16 A . . . ,,1,lil,r• ••••• ,1,on•d 10:.•t kO,öl><k • ayll•inouig- bé<bo ,ottó•• báo,ikat. o, tud
l\yoo kOrulméoYok kö" Ro- a mu• iba v\uam••••· EII••· k\Jelonlot", h•gy binyuultlat!Umin)·ekre nlnea pint.
a pén:rtelenllég miatt h hirek g ;.__ Contolltlallou Coal Com- nla kell nilnden jóanul sd.m.1• c.kefellernek nemcsak fij(., de b~n megazerveit,k a saját kll- t 1. a , &lllrAJktöri5ket "minde11
.4. Salt Lake-1 gyülé• megtar· frkeanek--..rr61, hogy a blz.ton-1.,.-- - , , - . . . . , - . . , . - - - ltó embernek, hogy erri51 Igazi.· kellemetlen la volt, hogy Lewll Jön kis há1I jun\Jukat, s leg- r~ndelkezé~re !116 törvénye.s
tid.t Is cu.k az tette lehe.Uh·é, sági lnthkedkeJt.megtételét k hogy kevesebbet ildou.anak a ban 916 sincs.
,
nyllvé.nosan uerwdés-ucgés-- alibb llockefeller el 11 hiheti eukö~k~el & ml.s módon l.s
\1ogy • binyá.asok uyuhak a ellentsuWt. v&lantlnt •• elalS bl1tonúgl lntéüedé&ekre, mert
El161orban éa Jr.ülönösen as-- 11el vidolta meg és ez .:161 • jo- nékik, hogy bevall ez a nskarl- megvédi''.
-bllkbe, .men htazen az. illam Hf!;ély h,témi.Mtyeket meg akar qyeb'-r a:a: a bánya, amely sem- ért nincs uó, mert a Consollda• gos vé.d alól klvé.nnak klbujnl, ka.
•
Nem tudhatjuk, hogy mit jenem adbatoll.. ki
dollirt Jé.k vonni.a Oé.nyafelüg:yelGaég mit sem fordlt Ilyen célra, k~ llon egy!ltalin nem adni Iga- mikor Ilyen 11:erlllll utakon. kény
Most ugyancsak Ilyen trükk• lcntenck ez a "nu\s módon",
erre a c!lrL Nem adhatott
kueléu alól N azt a blnyatu· aebh Ozemk61ttéggel dolgozik. ú.n bérbe a b'-nyilt
uerltlk munké.ra 11 bányá.sz.o- h61 folyamodtak, 1 ujra becsap- r.-r.ak valóHlnünek tar l j u k,
úollirt, mert blzonyAra másra lajdonoaok reladatiYi ak.arjill: tehit venenyll:épeaebb lenne
Mhoduor nlucs éa nen1 Je· kat a
azerz&lélJek el- Ják vele - Rocketellert.
hogy ugy mint m!s társaságok.
J••ba• k•II.
t>m•l, ••gy ,k„nt an a 100,000 aunil a bAnyi•il, m,ly meg· hot ,61, a,é,t "'• .,.,, a bi· •••·"·
M,rt ,ajta k\"11 \gaún ,,.ki a Pl\ta•u,•h Coal Compaoy la.
H•gy m\ly ""ké\y ...... "• d•lli'1 1• m„taka'1th-'k, a ""•• ml•d••S ami Hlllu>égOL •r"••k•ak ,gy Ilyen . . ,......
K ...öb m•g tObb hu,nlt ""' hl\" ,1 .., p\l\an,t,a „m, va\.,.\nül,g •"• >ö,oko,lk,
ut mutatja u, hogy a hadlten• mlba ez u intézmény ma. u il- Kényuerltve volna a becl;Ule• kapcsolatban olyan k6tele1ett· vcailk majd ennek a hatul& M l!ogy coloradol b'-n)'Uzal meg hogy • béké!len utri.jkoló bé.•"""1n•1 egy 12 Inc.,, <gyu \amnak korill.
tooe• g•nd•lk••• b ,m • .,.1 ... " ' ' ' "
•tv•ll•l•I, ami· haml,lt•tt b,•\l\lA,nak.
,·annak • 1•••"" • h„1 ,..,.,. ny6„alt
•••1•• •lko„,lt,.,
lövedtkének klll!:16 hüvelye \1
Ennél r~bb megoidill delmével tör6d5 binya Is, hogy re Gk ncni képeaek, éa aminél·
Ha a munka kezdeténél blr- zctben: amint hogy rajta klviil Cegyveres béreneeh·el u.vargidollirba kerül.
nem 11 talé.lhatné.nak.. Mert a k61laégelt er. okból callkkenae, kO\ bérbe semmlréle bl.nyit ml kellemetlenség: vagy nehéz- egyellon komoly ember 11cm hl• sokba hajtsa, hogy után, ha aa
Nem tudjuk pontoun megil- mennyire ké\Rgtelen, hogy a é1 bekövetkezne u, hogy lu- nem adhatnak.
&ég mutatkoznék, ha esetleg azl el, hogy "bérbe vették.a bA· elkeseredett binyászok tllrellaplta• I, h•gy m,nnyl •••• ill binyik kön van •IY•• 1,, am~- aa•klnt oeh•I ,am t•'6dn,nek
H•gr p•\dlul ,gyoh" n, la ,.,. •• ,., •IJ"'"°'•°'· vagy •r•"•k" a C•n,•lldatl•n bi- mfiko> vmt" n,od,ami'1
• Binyatolilgy•\6,égo•k ,o•d•I• •ylk tö,6d\k a mu•ki'°k '1,té- Mmmll • bin,iawk él,t<vo•, ,mlltailnk, u,gy•n a"""•,.. épen kuhotal•mh•• k,llm ro- nyllL
•k•mak, mog logyoo a J•gel·
ker.éa6re, mert a BinyafelOgye• vel éa tett! tpségével, vlax.ont telt\ épségével.
nónk a Consolldation Coal Co. l~·amodnl ezekbe.n már nem fog
Mert ha el 1• h!1111ék, akkor Is me a legerélyeaebb rendu1bi·
Jkég munkiavedelml out.ilyi,- bllonyoa a:a: 11, hogy nagy uim•
A b'-nyiknak nem s1ab1d it• magyarbatit arra nézve, hogy a Consoltdatlon nerepelnl.
kellene egy pé.r kellemetlen lyok rog:an1to11ltilé.ra.
uk ll:6ltségvetéae benntoglal• m1l vannak olyan binyik 11, engedni a felügyelet Jogit és mlblll fedeil u az "egyesllléa"
Az ujú.g:ok nem lrhatjAk kérdésre felelnli5k.
A aztriJkQ!ó tii~yiazok azon•
tatik aaokba.n u &usegekben, melyek még a Jelen.Jegl e\égte- annak a Bl.nyarel0.g:ye151ég ke- az esetlegea deficiteket, amikre majd meg, hqgy a RockefellerFelelnl6k kellene a&ért, hogy bln nem fognak felll.lol a Pltlll·
m,ty,kot a muo....r,1 mini&~ 1,n, d• a tO"'"' ma• ,tolrt IO• dbon "11 manodota. E•••• • még , t1,on•ot" m,n>adljak Ml• Conaoltdatl•g binyikban a bi•yólkat akko, ,.., ... •••, •o,gh C••I Compan1·••k "11
térlumnak rendelkeséaére bo- te&kedéaeket sem tartj!k be. feladatnak elvég1éae II illam mellett la námltanl kell bé~ az utcira dobiljik a csalidokat be a munkiaok nyakára, mikor nem fognak muq,kába menni
cd.tanak, amely az 1925-lld Nem tartjik be
hogy egy feladata éa ha a1 tllam valóba.n korba!
télVlz Idején, hogy sher\Uek ve- azokon évi hat ml\116 doilir 11erz6déu I e g ti tiraaaághoz,
kO\taégvote, uo,lnt 6,107,076 "'' d•ll•rt m,pp.,olJ&•ak, aka, j,vtta•l a bolymon, ak·
A ...,. mu•kb•k !Odö,tk ,lk b<
léltO utriJ• '"""'• mot•tk•dka d• nem ' " ' .... ,.6,a\ ,.,J•gatJa
dollirt teH lr.l. IÍY cu.k houi- aual aitin nem USrtsdnek, ha a kor foll:01nl 11:ell 1. Bl.nyafel• majd ezt a veezteséget, vagy a kolók tejét, mert hlazen tllr• gondoltak erre sem 1917-ben, ll k e t, 111:Ar fenyeg:etkekkel,
,otOI" 1, hot mogl\lapltanl, Juku...uk miatt, bi•JlHalk ür,,16,ég r,10.,,,1o1\ Jo•"· a•Y Co•oo\ldatl•o Coal Compaoy! •••r•,.Ml••" \ltu-0•ag mJod· ,vu 1"0-ban.
.,.,r,1,mllté.,,I •••••lk•'1k.
1.ogJ u ae.mmlesetre sem tehet életüket 11 ves1tUr:.
nyl pén1t kell rendelkuélére
si:eretnénk tovibbé. tudni, ehhez aemmr ki5r;e nem lesi a
Pedig Rockeh1ller mir akkor
--o-kl tObbot ' " ,, alatt 100,000
Ha a, ,11„0n•a tolj,... o boeaita•I, ,mennyi .. , ....... hOgy ha ...u . . . ., ....... ,. ú C•noolldatl•nn...
1, két kémi ad•gatta " " a
AOYONNYOMTA ,\ szts.
doJlirnAI.
.
binyik kutbe kerülne, bbo- hogy feladatit valóban el \1 v6-- puhaHénHtr!lk folytin hlrte•
szépen meghuiódnak hi· milliók •ú.zalt J6tókony célok•
.
Amerlké.ban körOlbeltll egy nyoa, hogy ezek a binyik még guheue, mert egy millió be- len emelkednék a szén 1.r1, ki tul és a té.madiaok ör.Gne, a ·ra.
John W. Dattoe bé.nyász egy
millió binyia1 van '- a binyik Jtevl1bé volnA.nak tekintettel eallletea munkba u illamnak dgni r.aebre II lgy e,l,kerülbe- plazok él gyalbat teúgere
Furcsa tehit, hogy a aa:lit na.u darab uén klh1Jtés6nl vef<tügy•lotén,, a •1,tonúgl 1•· Mnyiua\k,a " m•g
,lwhotJa a, .,.,Agt•l. >•gy toti•• ma•aa jövod,lm•I! A bi- n,m Oket ;,1, h,a•m
ugy•e- munk6,olnok, akiknek • "glt· awdöt>. Amlot Batto, plkJbsl
1
•'"'"'"''"' nom Jut több •oo i,on, a IW"OOeaétloo""' " m•nd,nt .,,..,gyoo "'1•kobon, nyia•••· vagy O Coo)>olldatl•n ,.,.tt "egye,ü\"1", amoly 14- ••••"\ a m111•ólnak • aúult •••bi\la a .,..,. •
" " d•llárn•I. E•y-ogy binyú• •almtok ,dma, m•nt eddig ami megkldntatlk •••.-.. h•gy (!oal Compa•y!
\ilk a biuylka> "bé•bo vott•"·
ke,.,1, ,.,k,•lyau J• ".&latot''
kl!eJtonl, ., hl'1••'" • •"·
,a lehit h•aú„töl•I 10 oo•t• ,o\L
.
é\e\o, ...ti ....,, •• .,gyen
8,o„taé•k tudni, h•gy bAny
A Roekd•llo, Ogyv„ak nii, tud ajAntaol, anf•IY" Ö maga•• gi!nlillt, .......lt Bat>o,,-, oklt
f••dll" '1•.m. an•il a t"meE"k a b6•yik a,t•n ,ikény- könnyolmOon, ullkk•bl0,égb4l blnyin ..., h,nu, ••hon a, ' " " ' ' .,fn61"'1< egy tlból va• ha> m\111•1 n„tm •• n ul•I•• • hata\- .,.,.,,.. hat6•,a
1,-) lgnál, n"ly loo\ouigbou ,ml\ooék a tö•bl bOnyikal 1,, koekl" ""·
",gyKill•tl><n" '9 a,•k kO•OI, a 1• ,.,ko,\kil, mlko, C•••~do- é•bO•.
nyomott.
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AI 1922-H vtluttúop ctufo- minden félreért~t klúró m611u1gbukott é& u a bultú don tudomblra adjiJ&:, bogy ka-

aan

rlemek a 110rd.l A1 Ébred6 Magy ■ rok Egye.Olete Gy11ngy6-el\
auta lttru.úgp 11ugorodotl
ö&11e 6a erre a körre reduU.16dou Somogyi latvin dr. blre 6e
hat.alma 11.

a botbOntet& egykori e l~ad6Jit
abbó l a remén)'d&hal, hogy o:
uJból poli tikai ténynG lehet. A
lecntJa3bb demqógla 1egltaégével lpartr:odlk megoyeml uJból a népeL Jelölt magit a hatEbben a Hlilr. 1r.lkben m~ ul- vanf kerü letben & a fa lu nlncs-

afut,
Us Pa0Y asa 11
I" d, 'k 't "l ;:e; ::~dé::,.m;!g~.,~ ~~:~~~n~.ö1ött Iparkodik

erpo
Egy feh
•
0 t t,
a bOtbun e es e oa 01 sze e O ::.b::~ :~e;::!r:1r.~:~:
•• • , d" , f Imi tig•
a bunva I es egye U
•arlldoü. mkkor '&lült1& mq
SoGIOIYI latvin dr. a Mltrul•
dé.ki El'd6lpart 61 Ánlllerealle"hnl RL-ot, m•rtl..,.otja , 1nöktll Haller l1tvlnt, 6 maga

,

Neoi ueretn6k, hogy ha u dr. még a kipout.umegyerl ba- felbélyeg-.& nélkül nyujtotta
e h·u6k egy pillanatig 11 abba l~lautó pribék.Jelt Is tul akarta be a cé_gblvat&Jbot a d.llalat be
a téTedélbe esnének, hogy ami- llcttilnl akkor, amld(in eseknek advtn,>alt, u lgu.pt.óMgl t.akor e h11ibokon a kun:ua né- • uftloru id6knek ké~ i.Jdoia• gok bejegyzWnM "'IY UlrlWliiny IMünt nagy5'gánalr.: ügyel tit hali.lukon tul 11 uid616be nél lerova.nd6 llleté.keket 1em
,-eJ foglalkosunk. a traglkUa vette éti rúz(lkre nyuróhelyOl egyenlltette ki. De Somogyi lat•
Idők emf' bohóu.U flgurilnak a temet,5 irklt je16lte ki.
dnnak mindig allierQlt a villa•
egyéni , értékelt" tulbeclilljűk
A botb011teté1 e16adóJa, aki lat uJ tula,Jdonou.lt megnyug~k IIOhRlem \képviseltek (!81· Somogyi Bé.lit éa ~ Bélit tatnl, ar:t Alllt~• hogy all llle•éket él elveket él !gy a vlllg- még a tdron tul Is uldotnl él tékek lero,.ba megtörtént éa
aé1Mek harciban • .-.emélyilk büntetni 6hajtotta életpályáJAn Clllk u admlnla&tricló nehéa• tmmlt ff'm „ép~tselt, legke- eljutott ahho1 aa lllomásbo1, a ke,Qége miatt nem vette még
•~1)(1 aaokat aa eheket, ame- mel) aa utóbbi é,ekben a kur- nt
ludomúul a törvénya&ék
11ek nevt'-ben garizdilk.odtak ims admoa u:erepl(ijének, a6t Cu.k t.mtior a mµJa.-.túolr.
A toll a damaskusl pengénél 11 eg\ f'II veiérel)énlaé.gelnek b • miatt ar: egri klr törvényaaélr.
nemt'Sebb frgyT('!r, de a kunus karrier befe-Juéút Jelentette 81 lga&gat68tg: hat tagjit egyen
lt'lllnt hőBkor6.nak legtöbb ,lté• Somogyi lit,án dr elle~ több kint ötmillió korona blralg,al
I.(' a bunkóra lem t!rdemeg, Netn (ólJ::nt~b ér~uet! :
•u~totlta, ~él~lek utl:aha jóbi::
•lté.11 tornlra hegyesedik tebit b•t
ICO O&, e e e
ni u tu a onoso ' ogy v
~aa a 1011 amel~ moat e aoroka\ lentéatk eaak a lavina tllndltl)l Jiban mit calnAlt Somogyi fitJÜ lerója, hantm. kid.rólag a1t ;oltak b Somogyi Iatv_in dr el• vb.
a célt óhajtja 11olg'-lnl, hol)' il.tt~tt odll1, hogy rovld ldön
e:i:li:or tudtik meg, bogy Sokortörténeti adatokat !ltolgil- belul majdnem egbii pályafut!- mogyl lltTin dr, mint a villa•
l.auon azoknak, akik egy~r ér• ú.ról blród.g e16tt kell bel"lá· lat Ocyéne, a bélyegekre éa 11·
den1es11ek rogJ6.k tartani Ma- molnla.
letékekre kiutalt 6suegeltet
grarorad.g ama ltorsu.klnak
'Mir Haller lltvin faüzleté- nem arr& a célra ha11nilta f61,
megrajwll.út, -amelyben huug nek lamertetffe alka lmival a.mire kapta, éa edrt a. Mitraságolc él egyéni érdekek hely• meglrtuk. hogy ennek u oml- rldéld Erd61parl éa Árukereakere lllltottik cégérnek a legn• nótus faO...letnUl legfőbb énel• delml Rt. Somogyi latri.n dr. el•
111eaebb ulmb6lnmot, hogy t6- ml uera6Je éa mf'gue"ez6 Je len ma.t a"I eg-rl kir. llgyésuég·
,-~11 útort O.theuenek a jel- Somogyi latdn dr. volL All:llor nél •111:\UUq miatt bOnridl
uanlt ltuflrjal.
erélyea cifolatokban Ult&kozoc.t feljelenlNlt telt. $710-1925. K.
Somogyi hrt.Yán dr. gyöngy5- f gyanualtll ellen. ~ad~, O. aim latt lktattlk ezt a föl•
111 ügyvéd, as elalS nemut«füléa P. 0 gy a Mltravldékl E rd Ölpar a jelent61t & Somogyi Istvl.n dr.
tagja, a kun:ua ama a&erepl61 · rukere1kedelml Rt. megalapl• ellen me Indult a bünvldl el!'-·
közé tartolik, akikkel a mal)·ar tiába.D. réPe lett -volna,• meg- riL
lr.&iélet mir lead.moll él est a sértett irt&tlanú.g erélyével ~Az fi
ljelent6nek caak a
tényt az érdekeltek elkeseredeU :lt~t~ vlt11ia ut a g)~~• • jeget
tpegt.6rnle, hogy

:u;;~~

•U

11e g ~ ~ = : " ~ ~ ~ ; t
aladial ktaérletel kudarccal vég
i6dtek. !gy U a legut6bbl klaér•
lete I•. amellyel a hatnnl kerillet mandltumit. szerette ,·o\-

:;ri~~p~:.:!~~=m':

1~b~;
&ntud:ta. hanem e~&0rban •
kunuat hatalomra segtl.6 törnek klibrindulása tlrta le a
M

baun~;!~~.;~:io::: a.::
bonyodalomra okot aiolglltató
~Tdőlparl villalatot. M0&t mlr
előttünk fekOnnek a .Mátravldélr.:I J,,Td61parl N Árukereu:e-

:!~:~

tOIJrlentét!elr. d1öne,.
A ldllalat Ö1181eowlád.t 11 ...
Jit előnyére lpark.odl~klhus-nllnl, de a régi tobzódó élet.mód
re11tartWho1 e1ek az apró
uikminyok már nem elégaéa:esek Somogyi István dr ek-kor meré11 tervet es&elt ki el•
)latlrona, hogr uJ~I belli a
-rilllalatba A legutóbbi k61g)ll•
l&en Somogyi l1t-rtn dr .. mint
a réti1rin)'11ek t1klnt'1)'e1 több
iégéoltk kipv\ael6Je jelenik meg
el a. megjelentek legnagyobb
caoc1i1kor.laára letétJeggyel Iga•
tolja ast, bogy ő a blrtok!ba.n
Je,-11 réavényelaet & kereakedelml tanlny rendelkezéseinek
megfelel6 m6don & megjel61t h e
iyen val6bt.n le l1 tette. A ma•
nő,-er uonban nem allr.erült,
mert megillapltottik, hogy a
letétjegyen 11erepl6 egyik alAlrú nem a Somogyi litván dr.
iltal mf'gjel~t &1emélytől 1ú.rmazlk. Moet oklrathamlaltllért
indul me& ellene • bünvldl el-

!!~t•to':i::r~!~t.o~=::
gyl Istvin dr. karrierjét felöleló aktacaom6.
ld(lk6zben Sebeet én Jen,5
r é • vénytinaúgl Ylga&gat(lt
1
:!::'.ii~~lt!!~fu:,'
eg6u He•~eg:ye rettegett, hun milll6 korona ereje.lg p6rll
gy\ Istri.n dr. a ,-l!Jalattól 80 mert a botbüntetéti el(iadójina Somogyi éa felperesi e1liilvel
millió koronll. a vállalattal íélelmete1 hlre TI>lt a rin:ile- meg la nyeri a p6rt. Az elmaaaemben ill6 Qzletfelekt61 pedig gyében. Senki aem,,.tudta ugyan, 1·u1t.alt alperes nem nyugn\k

:~u:~

:::~1:!:~~:e:~:::
megkirosltl.sukat. somogyi latván dr.-lól ugyanl• néhány évvel ezel6tt még nemcsak Gy6ngy&I ,-ln:,u.. hanem majdnem

t A l gfglj bb bll :
1
kr:n1;: :1e!en~t1\e1 :zek:e:Y.
politikusoknak az emlé.két és
$omogyl lat.vln dr.,• gy6ngy0.i f1&)'Y6d oeYe Is a,oknak a bot::i;,~::el:~~é::~:~711:;
Mltravldékl Erdólparl él J.ru.
kereskedelmi rt., Haller Jstvin
Yolt faipari vállalata körül uJ-

~::d: ~:e: ;:::~~;~~~lok~
atinlégét me!lepetéuz.erilen érte a kommün bulr.laa utl.n en•
nek as Ismeretlen embernelr.
hirtelen előretörése.
Somogyi Istvlu dr. azonban
,h aprópé•ll'e dllott
nem elégedett meg ezen t6-polJlfllal tMTor
telekkel. hanem bizonyos péns-

la11ak.

ilg védi etikán ak kodifikált és ember, azármad.d.r<il Igen lj:a

kat kere1 annak

k~uen klvlll 11 érvényben Jév6 azabilyaltfJ harminc millió
koronit ntl e·
Iegld•I a lul■a

hogy Somogyi litván dr. vallo:i~:~a~:~%1"'!:i~=~t.:::!~
nyerte meg• pört. A tanuk Iga•
:r.oljil: a p6rul1'-rt atperea Igad.t éa moat mir bamla eakü
b(lntette miatt l1 u ügyéauég
roglalkozllt a Somogyi lltvln
dr. ügyével. Fela1inre bukkan•

:~kae!~~~ter~l:~:lt~~=!;:!~

J.kJ I teiuetú hUlla akarÚ te• meg:a&e.reinl.

•et1:n~!C:~~~~-~U

:,1r:~: i"~~~-~:.

~::~e e::;
nla aat. bogy mlg a riH!_énytinui1nak ttibb a pöre 611 bllntel6 ügye, mll'lt abiny vagón
fit adott el, Somogyi latvin
még mindig bsvl 3--4 mllll6
korona jl)vedelmet blitoalt ma•
gának ebb61 a mir .uilleté:lekor
halilraftélt •illalatból

Jgy

u61ősgu•

Né.hlny gyöngyöel
1
kisebb-na• :::ro~lv~~i::md;o!~:denb~~: 1;

;~=~~~e:;~~::~:~k~tr. f!;=

~~::~~=~~~;~ni~

;;;~:=;;;;::=:=:=:=:::::::::::::•::::::::::::::===~
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0a ........ btlja J,.u mi)yea Wziosi--

Olu1onz.Ag a hlboru alatt
olaaz ue-net termelt a.okból a •
bt.rna uénerekbo51. melyeket a ~
háboru e16tt nem vettek flgye- ~

linWt fthilá1Hitüirt
k1ú c:all'e:

AA

;::me~o:r.::1'

g:: 1!gllib61

u~r;~:-:~. az awerlkal ha"jók
két ... kedm6

uAIIIWI

dlJ•

!oly-

IUU"

list -"•'-lt.
•-•

tartal-

o~::;

féktelen dema- dltumhoz juttatták.

~i:•

;:::,''::.t,~:;;,,i;::~~'.~,•:,~~'.

...... Hit a.- A--.::.~-=-:.-- 1.....

~:~~:~~~~h:z~g::::~~r=:';
al'-lrl.al lveket kiadja aa egyik
munltne-.et6nek. Dtlben Jelent
keaoell: a u615munU&otr. Dredomil, & • veut6 alúatoaan
adja el(i a k6Yetkez6ket:
- Tekintetes uram. ml Jól
tudjuk, ho8"y büntet& jAr ki nekOnk, ha. ellenkeillnk munkasd 6 nk akaratAval Tudjuk, hogy
a tekintetes ur Jó ember él nem
fog: minket a kenyerilnktől meg
r0111tanl, ha moat ai egyu:er
akaratávalszembesdllunk ÉpCl.rnAUD l.l'NE
11en uért ml uabtunk ki büntet40II H tit~ N w wa.,,1,igton o e
té1t a magunk réazére él kérjük 1
a tekintetes urat, adJon mlnite-1:
nlkilnknek kél potont, merl mi ~NlfltlHffllUlmllHHlllffllRllllllllfflllllllHfHUIHlnntmmnnnaa
e&t nlveaebben elvlaelJük aem·
)1ogy Somogyi llltvlnt kéP•lseJ6nek aJlnljuk
E11el a méla akkorddal fe~
9
i&l.6tt be Somogyi It1tvin dr.
nak, a botbilntntéa egykori el,5adójinak
politikai karrierje
1
Qgyvédl karrlerJénék rolytatá~
a'-r61 pedig u egri Qgyvéd.l kamara fog határozni &ma fegyel•
irer -,jaira á
elyu
ml feljelentések ala.pj6.n melyek tömegeeen érkein~k u
llelliidooitáot, ~ , t
egykor félelmete1f'kun:u1polltl •
kua llgyfeleltől.
Somogyi htvin dr. goraa e
plllanatban mir az ügyésuég
6a a blróalg" keiében ,..0 és e
---------'"~·-·••-.
1orokkal ml caak a kunus eryk6lcat.anának egykori boncol~
gat<il réu6re akartunk kortör_____
'

lgazoh\d.ra, r.agyme1111yiségO ként

:::k~~m=tku:tn~~ö:l::f: ~~~~=~.'!!1k ~~-kor :an•

1•;: 1 '~';'~'.~,:.~~';:

._...., _ ~ ...., lr.,_ IM:

American Union Bank
i : ~- NEW ,ou an. ,~~--

IY:.~glr.:~l~~~:.:~nbc::ön;
hatvaal lr.erillet.bes tartotó Hort
U~gbo5I n l6 ulSl6munkiu.l
k61Mt körösteue u ajinlul
'"ket. D,od~ Fmoo - oki u
ót& rnir ut ntéo cutlakolOtt a

::;~b :-;~1i.e~::~~el;1:~: uereltg~ a Ít6rülmé.oy, ho1: ::;. ~;;:::1t : : : : : t : :1::~ ::.
1::a:::b~!:;~'!~!~
réasvénytánaúg ügyeiben a Somogyi l atTln dr. ti.moga~ ellene f81Jelenté.9t esaiúért, nak d.rva a1 olaai uénbinylk.

hlny 6vvel eze16tt még a 11:e-J~;..;;;;_;;;;;;iiJnlncatelcnJeit
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irje ■

a kint-

HIMLERVILLE KENTUCKY

maz és ez a ha111n6.lhatód.gát
1
e~~~~% ~~:~:a.amikor a né.n
beh.oaat&I maJdnem te!Jee&ll
megakadt, as olaawlr. kénytelellek ..-oltalt, mia uén hlAnyiban, eat a barna uenet Igénybe
venni
Amlnt azonban a hiborunak.
6
:;1~ :;,;p:(1!~ 1:~r:!tl~u~!~: ';;~ ~!~\a~I~ ka~f::: ; ~ ~ :
nagyúg mir a néb6.ny ,w. aúgba, fokozatosan caökkent

!~

aoTaDW u.

ttbort

Etek a bünÜl)'I afférok 11 céghlvat&lnil benyujtott külön• ~:~é~~:::~:~:o:ul~ué~~:,e: 1: :~k:~~r~i~k~r:~::~::~~~ 0~~-=~:s:::na~nr:Vv:":eu~~=
1
1
1
m:~,:~:~~lla:::i = e ~ ~ : : ; : :11~ : ~ ~ ~:: ~~l~~~-;!;.!!:r~e~:~J:tt-~
a nyomotó t. bil~t~~ btóf~ aég~ a belföldi ~o:yaa~!:!:
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kodt.ak 11olltlkal és gaidaságl
téreii - ,•éleméayünk sier1nt
- örökre berendezkedni. So-

m6.r ~ vármegyének és a vélasz- font a h"IYK n l ní. hm;lók, i;em tin. >:-merlk6.!ó~ ~~v~tle\:z:8
tÓkerllleténelt nagyblrtokosalt l, ogy uJbó l Jt1\üljék. a bollillnlc· uot é8 pedlglséS 'bl
o:n
EGY nANY.4SZ
kat klván abból ten n i tudomá0
11
I
véd.te meg a földreformmal
t{,11 cg1·korl előadóJit
~:k:d~~~ :i·lna~ ha z:n~a;:k \ ;
SZERF.NCStn;. nyos kutat.úok céljára.

=~~!Y!a~~v!;zt~~o;,tt~:~:
a legelkeaeredettebben védték a

: : : _ ' mint a nagybirtok
Somogyi latvln dr. k6t.ségbf· ~=••es 1uvardljakat fönt&rtotGeorge C. Carson 59 éve. 811. lelnt,ek::~::;l-:i:té~:-m::=
1
A -virmegyé.ben ő • Jegkérlel- esett erGfeazlté.uel ltüzk.ödlk a1
A ~: ::~!Jat aaonban a hajóa legény blllyú1 egy uJ eJjirút sen lnutJlk el levelek.kel mha-

:~1:~a~ :;:r:t:~~~g::~
~c•~lr~!dl~~:r!~:°:i!:;:;t~~
ték. Son1ogyl litván dr. volt u,
ikt Somogyl:Béla b.Baesó Béla
meggyilkoltatása után ai els6
:=~U~~u:!:.~~::t:i~
te, mert nerlnte ezeket a mir-

=:
~::::::-:=:=
=:z:::..
u:._:::_-=: :-~~

'-•--=.;:-:',..:!:

.-• - : : _ - . . -

Z , . ~ . -- .,. .-..

MEL L O N

NATIOIIAL IAJK

.,,,..ie:•=•::.,"~111

!1:::::~::

6li&~e::~•al~ ::;r::k.:l~en :r:,m:::el':ij:; :~~:~~le~::r:a~:~;;n:~

:::~ne:k;;s8öp~:~!!:ee~~1~:
Ja a rélelmetes hlr6t és kéa1&6-geue .-álla.lja el..oly&n calidok a,»-6di ~ p•lseletét, ame-

.~:ve::~::~~~ h~~~::~

~:.~,;:d! 6~~~g::mj:::~:~!: Jeu/
elnét:éaét, mindent meg:adgye• :!,b g
Ili: • tenet
1
att6 meriuaégg:el ujb61 a pollM~ •:er . ; r-:mnet~f8Zágból
tl ka tea')'Teréhez .nyul. KépYl•e• 6a Aa Ili: ri.ú.rolja OJ&uor-

::~ ~=61~~~::i: : : v : : : ~ . : i ~ • : - ~ e = aúg •'11~;1enet éa a n é-

~~~:!~.;;fi Oi1"a&Ztiaffl M !,~d=~t!:n;~Q:~11.~ ::::

1!1~~/!=:1::~~

vet~~1~!:.ou;-ért éa r éazeaedés 1Ú8 Z.i.)[.i.~
LWaóI4.
Kuper H oHehack Nuln1Ue.

tói A d puerilaépek kMspjoa alkeril m.osgdalta11.la art a m1ll met éil angol~D ~ ~ ; a fejében. eddig 20,000,000 dolli rt

::::.,e:~:=~

~l~:i;,n::e!i!tu~1~z::-:
leg:lobo(6bb gyill&llr.&d& ldejj.
ouvu.,.:vutu a
61 U: ela6 nemtetcüléa ,-4.
beD lem mert megtagadni a f6H IIITHl'IUO .TIIHT.
napjalb&n Somogyi Jatrin drftl'OI tau.lcaa. Somogyi I•-rt.D. ,..,._ _ _ _ _ _ _t 1népt,Mr"liaqe mi.r végóri.Jt élte.

;~r:~eau

J:~ ~d~!o:3=~~

ta
::;r;!:t
hol öeazelr.öttetéflt kM~tt nag1 jelentette, h ogy mOlt ml:r nem
a-é.zgylra.kkal, m elyek • t all.l~ klYúa mep.111:mn l.
mhy &tüét. fel Wlle"e, meg-+--

:~~~~":

~öril~r::1=~:::11~
H p ac r-=~:;,.: '! 1t~ :'blt'":::
QWlll. emléll:elt lln:i Hename•
A Kasr• Blayú1ID,.t
éveit gondtl.lan ul vagy 1é~ lr.a,clt, mely uonn&I mec6Ue 6t.
116beo. A legltlm lau. ti.bor W ■ 1i ~1H lrJ61:, W■1luür6l, t.öltM el, Jll.ert 6 t.odbb 1a d~- - - - - - - - a qyjal mlr hua6doak t6le,
W•Jl•ü-'«oHI 1k&r, h anem alaph.ri&J~ E lef ~ 6n t.N Mllk.

JWaoT91DN1'12.

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
Hotel Red Star
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Red St•r.
Viki!• c•lll•I.
Muu.trlll
oly•"• mil'l eu 616 .-lirlla ah,, C--1< khelrlll
latj11k. hogy~ 1~ NI>',
ulv, b0n6• ulv.

vt,,.,

So,,.ul'k vUlgUll ■l'dgtbOI tllli" ml„dal'l'YI•
""knak v,negycal11 ■911nk. N'"'elylk6•U1pla•
llkotOkl•fehi,,.aulllq,mltlklu•"Y,r■IJ'•

o6, vaklt6, f~flyH.

V•"

ol,al' la. •kl6 vlir-tlo,
ulp.ork~O•n vllrf•. har•1•1irlla. ue ... t•mYli·
rlla, l>Oflvllrh
E
u,,,epl61.,,k aotdl •IY vllrh c,11.
lag Ya%fflyll. Nem kltallll m,M. meri u a,nlNr, 1>11')' -..ot,ö,., UI.,., ,.,m la tud ol)'afll kltal""I, ,nlnt amllrant u llat dlrfgll la. au,norv mooe leu, bO,,llt rnoM lea, 01,.,, uom•
r11, mll'I u 61.t h olyan bllnh, mini u amlHir.
TOklr leu u a rnaM, olran tOkllr, aminek a
kudatlnil ar;1n1oa. luagott a rlmtJa, olyan
f6flyu ... ovegJ.. mlntht lirOll'O annak, hoa,
boldogan.'11 emb,,,.k nhnak bala rnoaoly ... v ■,
l(hibblekoplk u;1ral')'a ..... ir6l,mogfak11I
.,_ Ovcg 1, ,1„omoroc11,,., mart IHilavakul abbaaaokblln'",U:Ol'v■cll .... r,i,at.. .U9ba,vak-
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aibotorl<lllaba,amfl'■ kta1n11Jaleu.O.adrt ■

k-ll tllkllrban vlglt mtgmuad • kfpa • vii.
.e.c,rna11,..k.•m•l1vuttluamba,,.ka!IIJ'•n
-'90kkal. pa-•dll10kkal, lhat,illkbl, ua,
,,.lmOkkal olr•n m"1H1be, amllranlN ctak
abUnt11dJauambartlarlntanl.
A magyar blny ....... knak lr-Gm u.t • ,.,,,nyt ,
uoknak u. emba,eknak, akik talln ulrl ua,
,,.uk, napot, vlll(loadgot olran nauon, rnart
atfuntPaalltlt .... l:,algba,ndolgeznak.. M
11ataiittt,vlgurtala11t,,..ljltmlltaljamc1u
a r■t1 lny,tlllln uiri, 1t0gy ,1bon.adjanak t4t,,
1,!111 ulrt. 11"111 .,,.,1.,.,rjlk h ulltal ... ,,.,
Nk hbf.cailljfkjobban c ... llcll ,latOktlu,ta.
Ugll, napf,n)'lttl'. ,.
11 1 en u6!ct .... mo„clogatjukhvan J,tl
ok„nk.hogyolmondj11k mlndll, 8!1on1oa. hogy
abllnhembertaoltuorhajtja ■ ueNn<:NU•n•

Ng ls.vfleUanek.embarl lnd„lat.olc, "11 ltog)'
Mnklatlldh;1tja,me.,..,vaut)6ulnd4kulfpl••
Saj11llj„khulnJ"khll ,b„kottamberlT ln.
lán al kl-l<l 1i11ma9hal. Altl ,l\.,klk, art lagalaiaorban • 11Y•"l'Hte 1IM...tja el. Blunr·
bJ.zon1 crk lqyen U u ambcr. aki a m•I vl-llgb;1n, klHrUoek 0.W 6nlll11!nek ,uttoglN
mcllettomberm•ttd • lllpln.
A 1-iolel R&d Slar hiMl gyenge emberek
voltak, ,aupa uon,..dflyWI, moh6dgb&l llau•
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aokan MIIJuk 1• 1...,,,....1<. Talln tlibb hal)'•" 11
-••lik u alaltok mid!. mt1rt - Njnoa vannak Hrenck PU'HPIJJal. mint ahog)' U lg
nU11Qjal„ak 11 klll6nb6di a ragroga.a.
A UutaflolU embe rek lbradjenflk rl ulp
ilelOk&rllmll'e, habon:on9v1olvudllezekat
.ull,tbill<Urt..,r-Gkal.Aro""utuindulto,n.
beNk pacll11 10.,,anjanak mag •11 plllan,to
h lorclulja,,ak vluu.a lajtlril. habelanlv,,k
- a a tllkllrbc, amalrban a n,...u&r6o cal!-
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Kimegyünk népen Amerikába mondta egy ember a fcletégének egy kla
magyar falu uur,o. hiziban u asztal mellett, ahol s:comoruan plalasott a petróleumltmpa ténye a vac&arára odakési:ltett fekete kenyérre, avas azalonnira.
- Ott aztán dolgoi:;.nt fogunk mlndaket•
ten, mert blu:en Itt la dolgor:unk, mégse magyilnk semmire. Aitin pir év mulva meguedJük magunkat, éllre rakjuk a dolliroaokat, Itt beváltjuk a bap.kban öt koronira 6a
leH egy kis t.5deaike
klJI hbacska 1,, tágas, tornácos, kertea, egy-két ló, meg egy
kiadós Riska, sárga jércék. megládd
u.ony ...
JaJ. de sok faluban mondtik el ezeket a
gu,vakat kia szegényes hhakban, Es hinyszor lett valóaág a u:épen k"lterver:ett Alom•
ból! Mert a:11 embe.r ut hiszi, egyéb 1e kell
u élelhei: mint a sú.ndék. Kijöttek, dolgoztak, de ha nem gyűltek a dollárok, nem lett
88 fOld, 11e hir:, se Riska. Né.mely:lknél Jgyéb
se lett, mint. fekete hinat., másiknál talAn
an1erlkale jómód, sok bankóval, de ruegany•
nyl holdogtalansiggal, a harmadik életébe
börtön került, vlga.utalanaággal, évekig
tartó sötétséggel, a negyedik meg a világ bltangja lett s ugy jArja Amerika orsú.gutalt,
néha automohUon,' néha medtláb, mint i,.
pokolban u örök nyugtaland.gra, ba:i:.itlan1ágra kárhoztatott bUnös lélek ..
Mindegyik pedig a hbért, földért, Rl1kiért vágott neki a nagy titokzatos tengernek ... EsJiányan értek viasza a földhöi: és
falujuk határiba'! ..
Hányan'!..
Pedig
minden egyes egyforma Hindékkal. földred,gy6 6amagyar stáncfékka1 Indult neki 1h
uj vllignak, l1meretlen&égnek.
Nénük csak az ut kezdetét.meg a végezetét. Vplt egysier egy olyan ember, aki elindult az e rdöhe vadvlrigot szedni. Fütyörészett a jámbor, mint aklaek semmi gondja
é~ egy nagy vtrtgos, mindig nylló bokor ai:;
egén élete. NeDJ. nézett a liba elé, ri.tap<>;
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HÁROM BÁN\' ÁSZ H .{Z LE•
tOF.TT Bt::RRY JIIlfE,
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l19ollllJlk,lorcluljanakmeg,h1mernekh ha
bl,..ak.
lrltambar,.,m IIHI 11,-,. ,ncsftkltalllnl. En•
nek a ,,.,,nynak me1lrh.lval ln hit cuk h+
• ddkjlul .ug,ldllm H !:atnlk h Ul lrom, amit
1 vall 6tet dlktll a tollamba.
&aki m11i.lllJ1obban alanulUgot,ugan.
doljon ,,,.. 110111 •• ilat1m1lto fel lfllG uJJII
flg1elmHt•t61DI: vlgy.1.natok uen10 1'rflak
h vlgylu1tok blln,,. hl,J16 uuonrok ••
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Berry Mlne,
Va.-ban ;gy
1
: : : .:á:u::::~lro:.1:: bi~
nyisi:; hizban ttlz. ütött kL
A tilzet nem lehetett megfé-ke.znl éa !gy a hirom ház lelje11en leégett.

sott egy rusnya mérges klgyóra - aztán
vége.
Volt aztán egy olyan, aki ulntugy vln\gért ment az erdöre, caak ugy vldámaágból,
JókedvMI. Hát en·el meg ml történt, én Jó
htenem. Semmi uándéka se volt a ronz•
hoz, még ha maga a jóaágos, mlndenttudó
Jaten kérdezte volna: hová mégy te magyar
ember ?, akkor se mondhatott volna egyebet, minthogy vlrigot mék szedni, mert ez
Yolt a ulnlgazúg. É8 aztán meglitott egy
plr011képl1 lányt, klcait megvadult, a tavaa.zt6I, meg az emberben elrejtetten élö 1ndulatoktól éa bizony nekiugrott a lánynak, a
ki slkongált egy darabig, meg karmoláazott,
de nem 10kli.lg, mert a vlrágszedö ember
megazorltotta a nyakát, kicalnyég erösebt-en, mint öleléllkOi:ben lehet. Ott maradt a
ltny a bokor álJin, nagy halott vlrignak a
kis tudatlan vlrigok között és nyitva maradt ueméval caak nésett az égre. arra az
érthetetlen kék&égre, mintha kérdezte volna caudálkozón, hát ei: meg miért történt én
velem? Ott rohad ai: ember moat la a b6rtönben, s nagy bd1néazkodihában alig la
tudja.miért?
Olyan auzonyt 11 Ismer mindenki, aki
tlute1 családany!nak kéuült, hogy a gyerekeit feltiplilja az emhen;éghe, elö11ör a
tejével, azttn jó Hóval, slmogati11sal, azeretetböl veré&ael, tlazteuégével, azl.an valahogy mégla csak ugy fordult a sora, hogy
pálinkás bltaugok megrugdalt cédt\ja lett,
ugy dobAJták egyik piszkos ágyból 11. mislkha.
1
,
- Kimegyünk uépen Amerlkiba, ott ai:;tin dolgozni fogunk mlndaketten..
!gy
Indulnak el a kla nybdett falvakból a magyar emberek a bonyodalmas, fureaa, rejtel
mes Amerikába, ,•alamennylen.
Sáfriuy PAI Uutes magyar földmiivelö Is
ezt mondta a feleségének, született Göndör
Ágnes anyli.nak való magyar menyecskének
cuk ugy, mint 110k11zázan azok, akJk ezeket
a 10rokat olva&lik t'?a épen&éggel !gy Indultak nt:kl Amerikának.
'
•
El&6estén eaak ennyit mondtak, aitán
aludtak rá egyet,kettöt, s ha nem 111 beszéltek róla, tudták, hogy mlndakettöJilknek ott
motósdd.l a fejében ez a hüvl;s si:;ó: An1erllr.a. Elelntén egyater az egyik ellenkezett,
m'8azor a máalk, mert azért nem könnyű
dolog ám.elazaka.dnl attól a lr.ls falutól, ami
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Ford ujabh 60,000 aker uénte- :::~: el~:SJ g:~~~~ 1:?~I~
1ületet kJván niegvennl. Mérnö- robbant éa Mulklnt a robbants
kel mir végigkutatták az egész megölte.
területet és mlndeniltt fölmé1élleket és furrásokat e11ikö1öl· 1-'t::l,JlOHUANTO'rT
tek.
SZIV ATTYUHÁZ,
A jelentésüket most vitték.
Detroltba és va lóazinünék lit·
A QuJnn ba nyAban Dunmore,
ulk, hogy 1''ord, ha a Jelentés Pa.-ban Ismeretlen tettesek telkedvezö. hamaroaan megkezdi robbantottak azt az épületet,
a bánybi:;atot eze n a. Lenlleten. melyben a bli.nya ulvattyuJa
volt elhelyezve. A kár megba- 1
ladja a 3,000 dollárt.
Ez ai:; elllÖ merénylet a ke·
ményszénvldéken a 11triJk ki·
törése óta.

ke•ménye •• Ter,e bo•
ro t riláót lihe.etes•

Nlnoa uillr.ség: ldöveute.égre, nlnca 11ülr.aé1 U.rad9'.g:ra.

.é. A. Valet AutoSt rop

Hoeuu éveken it tanulminyo.r.ta.m, hogy mit kell hwdanl

•t.

borotTiYal m I n de•

hogy a DIDARDORB'F·

SISLER STORE mindenkor el volt és el leu litva.

&

borovilkod.a 17or1 ét

Mg-

Jr.HiiDó. Onml.pt feni

jobb i.rukkal, mert Jelszavunk: "Értékeaebb iru, Jobb irn.''

10 m'8odper oalatt.

E% a store valóban a legelönyösebb hevbárlúl hely.

Valét
Auto-stiop
.Razo.r .

Eu 1tore •J tnll.al és •Jaltll kHvedllllt tn.k.t&L
Szolgálattn. Utu1;e11.
JLUl.Y J,UIB.

DEARDORFF-SISLER CO.
424-34 9th Street •

AGYO!'l' LOTTEK EGl'
o.lNYÁSZT.

as éles penge könt•

dom, hon .Jr.ell menni azért, amire Önnek 1tükaéga van.

éa hol kell hordani. Éa Ö1t tudja
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geportról a sógorasszony, az Ágnes teatvérhuga, akit már el6bb kivitt a férje · Bihari
Dani, hogy ott egés.i: ma.a a vl&clat éa nincs
sok értelme a hazai holminak. csak a helyet
foglalja hiába. Ö&azegyült annyi pénz, a
mennyi kellett~ludja p.zt mindenki, hogy ha
megvan a mehetnék. akkor hozzá.kerül a
péni:; a föld nlól ls. Hogy nem fli.jt a szívük
ai:; eladogatásnál, bucsuzkodásnli.1, lndulál,;~
nál? Dehogyis nem. Fáj az mindenkinek.
Peraze, hogy ők Is visszanéztek a falu hatirAbóJ, akÁre11ak a többi, te Is olvalÓ te1ttvér,
meg én la, de hát ök se haltak bele a bánat•
ba. mlntahogy senklse.
Klscaorba Mihály, aki az asszonynak még
lányl<~rába uéptevője volt, akkor ment bucauzkodnl Ágneshez, amikor senklse volt a
hli.zban. És megmondta neki most Igazin,
pedig az esküvö óta nem la hesi:éltek:
- hát Ágnes. áldJoil. meg az Isten és azt
kivánorn, hogy B06e bind meg. hogy ele<i
lány létedre nem hozzám gyüttél, aki pedig
elsl5 legény vagyok, azt te 1e tagadhatod.
Igaz szivböl szerettelek, de te nem szeretlél,
Aldjon meg az Isten tehát. Azért néha, ha
jobb dógod nincsen', gondolhatsz rám épen:
ha bl111i: ...
Ágnes nevetve bucsuwtt a legényt.öl:
- menjék má Innen, maga bolondos. még
majd megrlkatja az embert. Köszönöm az
lstenáldást, eddig Jó soron1 volt, lássa, nem
bánom, mert amit tettem, Hlvem szerint
tettem és \gy van ei:; Jól, nahAt.
- Ha lgy mondod, blzlgaz, lgyen van jó!
;;;:e:n=~p ies;::;~aA:~~ál~lsi::n~;~:á,:
házból. mert érezte, hogy se si:erelme, se
haragja nem akarhat semmit attól az auszonytól, aki elmegy és Ilyen könnyen megy
el tőle.
Elbucauzga.ttnk a többi ek 111, ki lrlgyked•
ve, kt szomorkásan, ki meg viccelve. Ilyenkor mondogatnak mindenféle bolondságot:
ha ai:tin hazagyüttök aranyos négylovas
hintón, !fhogy meg sa Ismerjetek ... Sal·
nli.lom a grófot - ~mes,m1:..uevn1.-mam11. - mert klirverezltek majd ha vlauagyüttők a
feje felül a kastélyát Is ... Aztán ha sokat
fladdk a dollár, egy-két fiatal darabot nékem Is kügyetek ám ... A Julikát meg én
foglalom le a fiamnak, ha már amerlki•
\eaz az apja néklje ...
(Folytatása következik.)

rőt,

~:r~t::~;~ ~dd~é;u~: l~lt:~~:~~:~.:~
adogatnak el +den bolmlt. dédelgetett
dolgoll:at 1,. gyerek·bölcat'St. mert a Julika
klnyötte, kilóg néklje a lli.ba belöle. Más
hAznál tartják a bölcallt a padlAaon a mli.sodlk kis gyilvevénynek, meg a harmadiknak,
mert egy egész sereg gyereket kl1zolgál egy
bölcső, de SifrAnyék eladták, majd ha köll,
,·ennek másat. Rubanemüt Is elkótyavetyéltek, varrottas dolgokat, mert lrta Brld•

ROBBANÁS ÁLDOZATA.
John Mulkln, Herrin, Ulinoll1•
b1m ladolta a szenet, mikor egy

úNYELMES

AMIT MARYJANE MONO.

mégis csak t.öhb. mint az egész keserve11
nagyvllág, 01ert hiszen sz1,·esi:erlnt ugy u
övéké, ha nincs Is a földje betablizva a nevük're. U&Y érezték, hogy egyeneflen neklJük dalol a tnadAr, nekljük nö a rn meg a fa,
meg minden vlrli.g, ami nincs elker\tve, egy
stóval, hogy az övéké. Elhagy n i ezt ugy
mlndeneatiU, ki tudja mennyi ldöre, mégis
csík nagy sor, ha mir fel Is ébredt bennük
a sd.ndék.
KIC11lnyék ellenkeztek egymással, de csak
ugy, hogy a másik annil jobban rábeszélje. Jgy aztá.n felv6.ltva ribeszélték egymást,
mert hiszen olyan egyszerii volt az egész
dolog: kimegyünk ... dolgozunk mlndaketten ... egy dolldr az ötkorona ... tornácos
hAz, föld, Riska ... ul.an kész II rendes élet,
nlaca la egyéb hlja, mint eldalolni egy jó
nótAt melléje, olyan rikkantgatóat, amiben
benne van as é.let öröme 111, meg köai:önet,
daloló& köuönet a jó Istennek minden Jóért.
...:. De hAt a kis pöttyöm Jullkával mit cs!•
nAIJunlt u ám? - kérdute aggodalmasko·
dón az ember, kis ravasze.t\ggaJ le, .m ert
hogy a tejében már készen volt a felelet erre a kérdésre 11.
Az auzony eluomorodott és egy napon
át megint nem<\beuéltek Amerlkáról. ~
ember pedig virta, hogy az auzony mondja
el azt. amit ő la kigondolt, hogy a kis pőty•
työm Jullkli.t llagyjá.k csak Itthon a nyanyánál, aki Igen lldott Jó al!Bzony, az ember anyja, blzt01 Jó gondját viseli a kicsikének, akihez után majd hazagyUnnek Isten
segéJyé.vel. Hoznak Is ma}d néklje olyan vlgaoót, amilyennek nlnca pArJIÍ. nemcsak
hogy a faluban, de még a Jli.risban se, játékokat la, amerlkisakat, forgó szemü babut,
meg a nyanya fáradst\gát 11 megrlzetlk. ha•
bár szlvesen Is teszi, szlvvel-szeretettel, de
az se menjen !ngyenbe.

Fred Koone 88 éves MnyAszt
Marton, JlllnOlsban agyonlötték .
A rendö111~g meglndltotta a
nyomozást éa a gyanu Koone
egy haragod.ra taral&tött, aki
a1onban n1egszökött.

--

A DELL AiRJU BÁNYÁSZOK·
TŐL JfEGV O:NTÁK A
CJIAKTERT.

A tzervezet a hellalrel lokalt61 megvonta a charterl
A bAnybi:ok ugyanis a Cleve•
land & We1ter Coo.l Company
bányAjában, mely a bellalrel lokaliloz tartoa!k, a szervezet lllalma ellenére sztrijkba men-

!:..aa=.._..._..._..._..._.""',t,k.

Floridai Magyar Farmer Értesítő
1rn111:

FATHt::R

onoss -

norhla l t.elepltó

Bucsujárás Floridába
Minden nemzetiség - fo11:lalkozásl ie: vetekedik abban, hogy minél ellSbb helyezked~
jék el FlorldAban. A külön vopatok s:W.zal
- automobilok' ezrei az Egyeeült Állao1ok
minden ésr.akl álll.lDiból zsufoltan megrakva rohannak Amerika gyöngyére - FlorldAba; és Innét- a- lerándulók fel ét Itt hagy
va 4.llandó lakosként - félig üresen térnek
vlBS.za az é11akra. hogy a fai;:-y és hó elöl
::~:!~!tk:~la~!:~!,::~rrA~~~:.\!/~~~e:!;
a karicsonyl piacra szánt vetés, hol napsugár nem ragy el a hóban, hol a 1nadArdal
nem ragy el a természet csalogAnyainak aJ·
luin. E, a sok .IDlndeaféle fl orldal teleptilók
llö1é befénllell lll&Qt a m&ll'JarúJI' la. De ha eft:)'éb lamert maJQ'ar telepekre Is siet
a nép, a GrliH Fertt no 11lébtnos blrtoU bH
lévll telepekn'J mer csak UltJ' tód1I ét ö■ ön -

Ilk n nli11,
Vannak mln deuféle nlll(YSlil(IJiln és mln ó2.3 ezer dollártól föl•
felé - há111kkal, fe l i■e relés11e l, va11:y anél•
kül. N11ranc11u!I - be,·ett1U föld és nyer&
föld. aszerint, ki mit klvAn és mit enged
anyagi képeasége.-Alkalmu fannik cslr•
li:etenrénu\sr e, teJ1tazd115algr a - vagy zöldsé11:termelésre.
Ml bli.tro.n megmutatjuk ai: érdekl6döknek
milyenek a farmálnk, ml tereui azokon, mivel vannak be,·etve. mióta vannak már mii•
,·elés alatt. Milyen nép él! na,i:y városban
értékeslthellk az összes terményeiket, mily
árakat kapnak awkért. inllY tavak mellett
végei:hetlk a halásWt. - hasinilhatjAk az
e,:éazaé11:et hozó fürdözést. Levélbeli felvl•
lliiroslt1ht Is adu nk mindenkinek ha clmünkre fo rdul. mely a követkei:6:
Séll:'beD f1mnál nk -

Rev. FRANCIS GROSS P. 0. Box574, Kissimmee, Fia.
De hogy értékes tanicsot adhassunk, sa•

ba való utazi1111&I védekeanek. Mh1du M -

uJ

jit érdekében cselekszlk mindenki." ha öuin

11.apbaa h uu•hanll lae

tén me,;lrja: milyen az anyagi helyzete,
vagyis meu1yl pé nnel r endel.lr.e11k! Mit
óhajt venni? Ha megldák a Je rAndulók, mlkor érkeznek, me11:várjuk a klsslmmeel állomhon, mert Klulmmeeben me,i:állnak az
ödzes e:r;pressvonatok.
Jgeo, egyazerre itthon érzl_~D1agát minden
magyar, ki a ml te\epelnkre ion. &rttl ké1szorlt6.saal fogadjik, kik már Itt megte lepedtek. tapasztalatukkal segltlk az uj jö..-e·
vényt. S:lvezlk a floridai é,;hajlatot, a derült napsu.11:arat. A kellemetlen hldeii: ellen,
északi fagy és hó ellen a,: örök tavasz hona-

dlll el dHB'II term i U! Jepelaku. Jön a b'•
n ytu, irr Arl 'm11.nk'8. slit m'c a 1tóro11 é1
hh ata lnoll 111- A fil11:11:etlen ran11élet föléje
helyezi bármely megélhetési lehetöségnek.
S~lvesen vlaszatér 5sel mesterségéhez, az
eA'}'edüll terméHete& él boldo11:lt6 életmód·
hrui, a töki szeretetéhei:. Erre vtrJa lksze~
amerikai magyar testvéreit

fflkJ)ell .helre1fle-

GRÓSZ FERENC, norlda l teleplUI ,
JU Hht l : Chnmber or Commerce Jlu lilllog.
l.:aki'l: l'ero1111. &; Oldeu SI„ 1'l&du1n1ee, F ia.
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Wllllam&onhanée,ldéll.én.
Ml a legjobb irut adjuk
olcsóbban mint bárhol.
ÓrajATltbeaJ Is roglalhHn

R. AUKENTHALER & CO.
WJJ,LIAllSON, W. VA. ·
Ékaierüiletünk el6tt e
nagy óra van felillltva.

A. \t. ·cox

DEPART,ENT STORE }
MADISO l

SI VIRGINIA

1

A LEOKITONOHB
. ~stoo ~s ELSOHENl)tJ
SZABÁSU RUH,\K 'l'iRfl,lK ÉS ~·OK RtSZÉRE,
' 'AL411 IXT (il,tllfflEKEK SZAMÁJt,\.
N°Ál unk a legjohhat }I ll'!;Olcsóbb áron vehell meg.
RŐFÖS ÁRUK. KARTONOK ÉS RUHASZÖVETEK,
minden a legjobb mi116ségben mérsékelt áro11.
,Tii.Ulln el é, ngyeo milunk, al1ol jót olcsón kap.
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1
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""r•tt-ekel k;;;-tullnll

:=:n~·~ ~!!:~~
!1u~,·~o~~: ::Ste~:=;
-::- hit eljöttem, talin rajtam 11" Ha "yee" meg 11 "all rlgllt"
1
aeglthetl\ének ?...
eetk· ltekl k6nnyebbeo,
- Seglte nl? ... Perue, ~~ ml..nt a "ct.n You-MII me". Meg

- F h.....

l;tpW61wn.

& •t • birdat&t beklllU a 'nle Bonlml
A:mpany, Borden BnJJdina-, New York,
kapd

dm6n. -.Jtt ...,-any$én tor

an egy b e ~ ~e~~'~e:~~tt~;li~Ki:t1~~! ~:n~~. é:J::~!~nfíudnl--!'.e:!

utuitút, hoSYan tipWJa b6bljét ~
t,Jjol.
,·

Tel felTlligOl.ltiaért for Ml m,r tudtuk • többit.
•
boldogul.bt:· 'M~eatv,re
· ·
•
Na IÓgora m'ir 111.IÍl:reriilt a fel01
e l mindenk i r1neE1 caak eu apró esemény: ·• ,·llli'g oeltu adlsban, mikor mir
le"ih
llbbl k!l:i:leményt éÍ!I rn l mindennapi munk4n k re.n.d- n ekik le kltog}'ott & tudiaull,
aati
Jnl!Ja a flraddgot Jén.
· vagy t án a tG~elmGk, k6rillnéa
és lr
Onk, vagy közvetleTalln ne n1 111 alkalmas arr11., rnh t orria után és reUed eat a
n ill
hogy mun ka-rendn ek n cve:r.-- maga nyelvé n lrott uJ B!got. ta
vá nJ
1ük, mert hisze n ar. élet egy ott talllkozlk elllazOr a FLIS-el.
driu1áJa Já tar.ódot t le ellltt11nk,
A new yorkl Ml rodánkból
mlnikor dlj talanul illt azol- r bevindorló élet egy uomor u mAr évek óta rendszeresen kü lgála a a amelyre tové.bh1·a Ja aiakaar.a. ami néha gyo111 tg)• dünk ai: Idegen n yel vü lapok&.1ilk ge van ar. amerikai wa- 1ni11ut,nban, valóságoa 110rrend nak lameretterJesztl! cikkek et,
gyariijlgnak.
bcn vonultatja felénk n1egré.• geglt6 és felvllé.go11lt6 an yagot
;
•
zó tragédl'é.lt.
az orsr.Ag törvényeln'il. uokáSántlké.h·a JOlt be egy 11:i;ép
Houink jónuek bajaikkal, 61ll ról és a mintegy nyolcub
napon. az lrodiba. mcgillt egy kérdérielkkel. Állandó k szüli- ujság révén milliókhoz jut el a
dulba

:11

~ :n~!:t~é';:~:~m:ln:

~::;;:::~/P

Kedak,.,.,.---;;ll-.,..11k.

1867 61a h4rom b'1II uveltet fel sikereeen ezen a hoaOIU ida alatt ldprób4lt gyermek

m~
tct

ht::o:z!~g~::yur:~~~~: .
:::!J.6!~anm=~~. ~ITI•
Dloaolygott é8 a u emelbm örilm {)A1r;• U: tudja·' lgadn, 'alll
911 m~gelégedet~aéc iradL
maga Ja n,!t valaha bnh.dorbua:ott egJ re hér paplro1t a .a,~ ló, h ~ ·mennyi mindent kell

~6Td

::~a~::rt;!~!:~:kez~:: ~=~~~S:é m~:;~;:raéftlán:.~=~~

Orvoeok ajánlják fi
nndelik.

Gyors

Borotválás
kltiinú éles re reat. peu
. g-hel. Tornpa peug_o
IR &S a bor~hilbt jclent. Tan1ljameg-, mit
jelent a boroha lllfe.
oése. \'egren Va ld
fa.at~trop borot1KI.
M_ .;xenyelm es e.s g}"orn
borol,·álád bizi-osli •

abogy moat Önhöz

!~!~~II: :~~ ~=:~~~:::o:v!a~~: :!~!:~!~~ó:sé:.:::~~od:;:~ be~n::!:~e:~nkkán~=-~ga::r~
. :;el:~:~.! !:':~;:~~,e'!r~! de~lo"~~~ ~L!:~dókijit. . . :~:::~~l~:!':"éntekrő~ ~• ml ;:g, ;l~::l~u::l: a gy!:: v:~
1
Illetnek hauné.ra a ve ndéglitó patctlk1:1a torténet volt, m!nt
nen1 teu
külÖmb- la!~a vagyunk, m! ve~Ynem !o.
H mzetnek, nem lehetnek maJ- milyet mt gyakran ha.llun11.
Béget, hogy az llletl! lengy~l-e lltlui.lunk, pirtillást n em fog~\::J!~a~et:!ert~~~~

u uJ Jtfi.ájuk-

Leasakadt az 4.llviny .. , két vagymagyar,a:ald~vagya,éd, 1 1 k é

"iz::!!t~~el~~:::::~:~,e-

~:~

1

-: 1-'o::lgn Language Jufor!~~hh~:n:::Km~r.=~:; ;
matlon Servlce magyar o&.r:tJ.lya roanabb, a jöv6 btzonytaland.- k~uen illunk a tan.te~ ét

Himler Márton Hetilapja
Ez az ujaág minden hét nombatjin Jut el az olvasóhoz és elllfileté•' ira ~ évre két dollir.
Er. U ujaág nem egy CflOport embernek a lapja leu.
Minden Amerlkiban élö magyar ember megta.lilhatja benne azo'kat
a közleményeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdésekkel rog ez a lap
foglalkozni. amelyek belevé.gnak mindannyiunk kenyerébe, .életébe.

HIMLER MÁRTON HETILAP JA
neve az uJd.gomn11.k. Akért ez, mert ebMI az elnevezésből litni fogják a
lap programját Amerika magyarjai.
Látniok kell ebl>Gl u elnevezésből, hogy milyen lesz a lap polltlk,Ja
és Iránya, bog) milyen iesz annak 11zóklmondá.sa és hogy milyen érdek,ee
Jeez az ujság általában.
A lapot leginkább ~1agam lrom a nem rejtek semmit soha a véka alé..

Lesz a:r.onban benne egy "SZABAD FÓRUM", ahol minden lrnt tudó
ember lll(!girhatja mln~amlt meg akar majd lrnl. Akár egyezik az az
é11 vlie,mfnyemmel, aklr ellenlledk.
•~
aú.mbói i-l,rh-;t. mutatvinyuámot é8 megnézheti, hogy érdekli-e Önt ez is uJ&áfl •·
.;
1
A Hi• ler Kirtoa Hiüi:,1'.aak ~ • I MI . . . a! a llha.....O

„

4ek•• h"Mokat foeJü: t.arta1 . .~ :

:::=

11 1·•

·•11 ~

1/J ISTEI qűoL
IUIDOSO IIIIGYAIOl

A I A ~IA POCSOLYÁBAN. FLOllDA
MASAIYIJS A DUNA MEim
AIIWlAI lllWOl IIAROCCOIAN
SZÁZ MILLIO DOU..U [GY UJ ~unr
MEDDIG TtlRJtll lttG A TOIBStG TED.OIJÁT?
Hlmler Mé.rton Hetllap ja érdekes regény közlését k ezdte meg. Szentlmrey Mé.rtha egy 111.en:r.d.Clós regényt Irt az amer ikai magyarok életéb61.
Soha hasonló regény még' nem Jelent meg sem itl, sllm az óhar.Aban ma•
gyar nyelven.

"KÖNNYELMÜ SZERETŐK"
Kitua;tek.a, llo..,- Saeatlmrey »•rlk& ma az amerikai m&1Yt.raác
leakedHlteMt !rója, de e recúy köniH után a k(t onM-1 a:ia17ar lrlkial1d"'--•
all6k. 111.-öaé ro, brliln1 n111i•yh.-J.
.

i~..

Ha nt blad, hoc-y érMk,1ni ' rocja II az ujai&, u.,- kiildjt 1t1 á 11:·íL
dollirt az a libbl cimre.·Hi nem hisz i, próh, !Ja meg, kérfen mutatványs zá n1ot, a mit l~gyeq ki,i.14.ö.\(. ,
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Miért küldi
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és természeti l\tlyzetér61, áUatalró l, fé.l ról és ,·trAgalról.
Amerika rövid de eseménydus multJáról ,és jelenérOI ml
mondunk el éri;lekea története-

Ml UGYANOLYAN ALLAMI FELÜGYELET
ALATT VAGYUNK, MINT A NAGY
VAROSI BANKOK

r:::n~

:~·e::vt/!::1::t~~~esk~::~
reJl6désér61, feltalálóink életé- b1t'':
r6J, relfedez61röl, kultu ráj!nak ~,.
el6harcosalról, - adtunk egy 1- h " '
tün6 képet a mai ku\turájár ól,
w_ii,·észetér4l~, }. u 4 omé.nyáról,
Irodalmáról és oktatásügyéröl.
Ml vezett ük Önt végig a :rilr•
zava roe tör vényelf or azágutjal n
b aok fur ceaé1 uj a1o ká8t magyanh.t unk meg az elmult Idő k
folyamán. Egyszóva l, az volt a
tö rekvéaün k. b9gy olyan bü él
Igaz képet feHÜnk err61 az orKágról, am ilyet CU.k ember
reath eL
Évek en it mf Irtun k Önnek
te most a zt azetetn énk, ba Ön
lr na egyu,r mi r m in ékünk.
Szük1égünk va n a z Ön e gltaégére,
Óhaj tja Ön, hogy rol-ytauuk
a cikk ek lráaát, a mlkeL a azc r•
kea zt6 ur volt azives közölnl a
lapjá h asá bjain? H a Igen, ak•
kor JrJa ezt meg, vagy nekün k ,
vagy a azerkesztö urn ak. ,
1,1eg akarjuk mutatni azok- ~ui:"':i;k

~:k::.
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a regény elme és a tartalma Igaz éles vl\ágl táat vet életiink elárnyékoll

.,

I

e~r~:ul~t~a~o; e:, P~r;t~ano:
1' 1"
vagyun ·
Tudjuk, hogy, ml érdekli a be,·ándorlót. mert magunk te
nagyrészt bevé.ndorl ók vagyu nk
és nli Js v~lgmen tlln k m indazon, am in Önilk le végigmennek, azonkhiil nlne&enek reJtctt CélJaln k.
És mltéle luformiclókat küldünk ki?
Ml mondunk el mindent az
amerikai Ipar i éa munkavlszo-

nü:e~a:u;!!:k b~:::! 1t~ :~k. lr"='"="•,"
'
· =======i l

eld alalra.
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Valet
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J ~R jó polgárai

97i6fty.,O
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ner
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e1/~•n:

d•':;i'~1::::~n!ZeE"k
tirgyalisa mellett felTI1'g~fut nyuJtottak ennek a hata.1oruignak as 4!1et.ér61, utniutatút a dtak mindazon tudni
T&lóltban, melyellet la.mem le
~ l az Itt 1HlS magyarn ak, ha
l,oldogulnl akar.
Magyar1tl, any1n7el•én siólt
a magyar bevándoi;lóbo1, hqgy
!gy kön nyebben megért&e en• ek aa orn&gnak ar.okAaalt,
tt1rvénye-lt, melyekhez minden
kll rülmények kllzött alkal mazkodnl kell annak, aki ebben as
.,-szágbau él.
Az amerikai kormány támo-

~ l~~.:~:~ul

gltaéggcl a baJ6.ban. E&, va lód!
nemHtek u6Y41ége u Egyea1llt ÁIJan1okbalÍ..
~
Nem la leh etne e lmondadl,
hogy hány ezerszer hali\ttuk e

1

M T BALL

kek dolgábnn, h ogy mit szer et•
1: : k~;:nl vagy tud ni, lrja meg
takH:i:k:~~~b: : 9~0~~:: :: t

1

:;t

1

1
tem,u,..;;;·:;,;; ...ffluO.

t ek Önnek, vagy ha va lamiben
Williuaso■, W. Va.
re(vllágoslt!st nyuJtottak. lrJa
N■--a- ~1at..M " ~
meg 11ekünk a&t la é8 mondja ---. a
el, hogy mennyiben voltak hasz
~ •
91•
n!ra relTlligoeltó tráaalnk.
HMn .....,_ 11111N.
S1ük&égünk van erre a támo-1======--:=-=-=-=-=-=u
i;uogatáara u. Ön réstéröl; .. ha HA bgJle&énet •ewllllT6ra., 11•
ut llkarja, hogy munUtikat
1'61,..lin, k~kra, WU N-

...,_.~1.

.,..,,_..t

eb~::O~k

~~~=e:;:~~~

langtaqe Iurormatlon Servlce,
Hnnprl•n Bure&u, !!2 Fourtti'
nnue, New Yorll: b1ty.
''
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ALAPSZAIÁLTOIAT F.S
IAIIID.TD IIÁS lffOIITAT-
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AZ ANGOL BÁNYAIPAR
U
SZÁZ ESZTENDŐ ELI\TT
n_óf

Sd.1. l'llt.tend6vel eierlltt a
'l'Olt a hiedelem, hogy a vla rei•
.__ uor 08 értelmében ,,ett l1mr.rolltrlaeltl a leveglR Arra neu'.
.l.ngHiban llleg_nem Igen lebe- gon~~ltak, hogy nem • vlzlúi
1.ett besiélnl, ku\önllsen nem a frluul fel a le,·eg6, hanen1 az~oyalparról, mert a termelést ill.a!i hogy a hirtelen lesuhanó
as ld./Jben tnkibb ötleta1:ertileg ,•l1ton1eg ka,•arta fel a leveg6t

::~!~~

~ézisierai~mokkal

,·é-1~;f

~~=tt

;:e:,:~ azo nban nagy~
dht jelentett a bányáuatbar.
ét, most már mind sűrűbben al•
kalmRztik a bányikban a ló-er6t és lassan már a blnyába le
la vittek illatokat, ahol a megrakott tallcská.kat, melyeket
ker.delben emberek toltak, Jo,.
".. k huztak.

~l~l~t•":· f::~~~:ó k:::ö: ,

:~/:;:b:\:~~

Jtsé évei cnk'hamar urrá. lel•
~ek : puntitó elemen a kir
uonban jelentéken 'mert a
gé uet eg)'Téne 18 Y~Udozatut
ee:tt a tilznek.
A baoyli.kban 11.t üzemet la rei
~ellett függeszteni, amlg a ja•
'll.aal munkilatokat el nem vég
ilk. A til1, keletkeze.i!nek okát
neni sJkerOJt megállapltanl.
.

--0-

~tGY O,l~Y,(SZT ll.lWOLT

mélyebbre

Clinton, Indianában, egy ba•
talmaa JeJiróklJ zuhant négy
binyúzra és mind a négyet el!:)'
uerre agyonütötte

é, H eJuabft ré1&ekre peatáa ÍI
1i-rile1 is.

1iir

SW év előtt még kld.rólag
emberi munkára volt. berendez·
ve a bánya termelése éa n;ioat
mir laasanklnt odalej16dlk a
bányaipar, hogy az emberi mun
ka hon1.tovább teljesen fel esle-ge& lesz a bányákban és az em•
bernek egyéb dolga aem leltz,
mint a bányagépek muukiját
ellen6riznl. A többit elvégsl a
gép.

lltÍÁL

HAJOJEGYEK

a

lerin~

•••lakn1.

AFFIDAVITOK ,01110, kéHitáe.
BEttTEKi.E 3 11áulék kamatet fize,.

ti&

HIMLER ST ATE BANK
HIIILEllVILLE,

UNTUCU

A Greattr Florida Dnelopen loc. - Bonded SJHycat - Florida
énalM1J111ati részén a Wa,hina:ton Countyban elterü.lö és

"Washington farmok, Washington akerek"
elnevezés alatt ismeretes kltUn4 mtn/JségU földelt áruba bocsájtotta. A •
földek 385 lábnyira fekszenek a tenger ulne felett 1 !gy ez a rész Florida
legmagasabb fepslkja. E magas földek mentesek a mocsa1"8.któl és lápoktói: é8 daclra a magas fekvéaüknek, a fö ldeken sok 200-300 láb mélysé,.
gü forrásvlzekb61 lAplálkoió haldllH tó rnn. Ezenklvül nem ritka a kris•
Wy tlBEtavizü forrás. Az asztal egyenességü földek nagyobbára ritkás
tölgyfaerd6vel vannak borltva, ami magában véve e lég blzonylték minden
gasd!lkodbhoz értlJ ember el/Jtt, hogy a földek csakis jó term6földek Je.
hetnek. A vidék éghajlata a legkellemesebb: a nylr nem a troplkua ég•
hajlatot jellemző forrón perzael6 napsütéses 11yár, a tele pedig enyhén
meleg. A földek alkalmuak ugy az ésukl, mint a déli gyűm6lcaök és az
önzea zöldJM!gfélék termelésére, de ugyszlntén dua termést id e földeken
a gabonanemO:ek, a azemellélet s a szálastakarmány minden faja. A fü. •
termése buja. Ez utóbbiakat teklnletbe véve, a Jlbaajószlg éa baromfite.
ll')'észtéa rendklvül JövedelmeW gazdasági ig, miután Itt a töki minden
takannlnyt kitermel; nem kell az állatoknak a takarmányt üzletb61 drá•
ga pénzen venni. Ebb6I önként következik, hogy van elég termll8zetes
tdgya, amely I!; dri.ga mütrigyit nagyriau pótolja, a6t jobb. Itt tehát a
gazdasági ágak egrm'8t klegés1IUk. A Jó és értelmes gasda el/Jtt ennek
órláal el/Jnyelt nem kell magyarázni.
Bluebury, naranca, rilge mellet1,az alma, a körte, a dió, a peeandló,
a barack, a ullva, meggy, csereunye, atb. gyUmölcaök nagyon a.lép termést hor:uak. Ez a vidék a hirea Satauma naranC8 hadja, A szöl6nek
annyi villfaja termelbetó Itt ami sehol másutt és amellett a sz/Jl6 30 nap·
pal el4 bb érik be, mint az Egyeaillt Allamok birmely részében.
,1 wuhln8'1onl farmok és akerek nem lldrltedé11 suu11po11ijából adai •
nak el, ti.nem • tirsad,g d.lJa; ~1.0,000 ltlablrtokos Jeleleplté16. A tár•
sali« minden nr6vel lrisbell 111enOdé11.I ltöt, hogr a tarmtenaileket pia•
t:I j ron átni„111 lgy a piac hlat miltl'II nn. ,\ földeket kere111tül s1ell egy a
termést ö111ea1ed/J ,onat.
Aki F lorldának e természet népséggel megáldott jó term/Jfö ldelbéil
venni aka r éa lakója akar lenni Florida legmagasabb, le,gegéfwlégeaebb,
legjobb éghajlatu éa legszerencaésebb - egymást gazdaságilag kiegészi•
t/J - v1dékének, az keressen (el bennünket személyesen vagy levéllleg

u::::;0:1:00:~

Mikor ;1, bányáu egr darabig
benn tartózkodotl és:z.revette,
hogy a lilegzéa mind neher.ebbé
válik. a lim pa !énre gyengill és
lgy megtudta. bogy a blnylban
11 levegö n1egromlott.
Kezdetben ugy !!Cgitettek a
bajon, bogy amikor a lin111a
lángja pllllogni keldett, a bá·
nybz felment az üregb61 ét, né-bl11y ved ~r ,'l:z.et loesolt le. Az

HAZAI JOGOGYEKET lerp•••SUNA
io_tiriu elsirup l1111ai ..,..1,1,i.

Kedvező áru :Floridai földek

1;:,;::~

::~'i::z:~k
már csak azzal foglalkoztak.
hogy az állatok iltal felazlnre
hozott 11zenet kocsikba döntöt·
ték.
Lassan baladt azután fokról•
fokra a uénlpar éti hoa111u érti•
r.edek teltek el, mlg egy•egy uJI•
tá8, egy•egy uJabb azerazám fel·
talál.lila által k6onyltetlek a
bányászok munkijin, mlg egéss
addig a fokig Jutott, ahol ma

,.

MAGYARORSZÁGBA

•

kanóc :!~t~\:n::~::i!r:
haloll ta la. Elmaradt azonban a bá•

~••~~:~,;:"1~1m~:

IÉSZPÉNZDOLLART KOLDHET

A LEJÁH.ÓKO.

Mosl mlr ~zükség volt rendes

:~:::nvo~t
~~ -<11.kadAlyok
merültek fel.
A bánya mélyéb61 a bányász·
aS1;zony n1ár nehezen tudta fel·
huzni a s~oet és akkor kis ta•
Uci;klkat alkalmutak, amit fen
• felsdnen lóval buu.tt.ak el/Jre
6f! a1 üre g nylláBinál kosárba
,.. &tötték_ át és ugy Jött az tin a
telsilnre.
Azonbao nemcsak ez volt a

.

a:::

do~g=-:y:~~r:,re::~ékll
hbból rüat huiódlk le. Azonnal
riadót adtak éa at öaatea bányúiok kivonulla.k éti akkor
!itt.Alt, hogy a gép hl7: éB a azénruo&ó lángokban Ali.

81

a,: Ilyen ureiek kör•el.ében 1, kezdték a a1enet ki·
..edni N lassanklnt elhagytak
a külön ltregeket éa egy üregb61
mind beljebb és beljebb hatol·
lak a 8~n~rt. Csakhogy ekkor
mlr vilagitáaról hs kellett gon·
doekodn l. mert ~ddlg. amlg a
bányász e,;ak az ureg alau ued•

M-ennéi

BÁZ.-l'ÁB.llf.

Jutou az üregbe rrtss le- ,n:ttbt~y~:~:u~t ~~:~~;óké~:

Elelnll." ouk ut a szenet terCsak kés6bb jöttek erre rá és
mellék '1;1. mely legfeljebb 50-- akkor as üregeket _egybekapcsol
6ó ldbnylra volt a földben. E:z a; tik éa ai egyik uregben tllzet
uén bo1d.férbet/J volt a as ak• gyuJ tottak, mh\ltal az egyik
kori 'kt"MleLlegee ue111ú.mok• ilregb61 a meleg leveg6 kitódult
kal kltem1elhet6 la volt.
és ugyanakkor a másik üregen
1A földbe egy mély lyukat át trlH 1eveg6 hatol t be.
vágtak ~élizen addig, ahol a
E.11 a móds.zer aem ,·olt aron•
azénér ke.11d6dött éa nt.in a bá· ban megfele\15 mert eg)"Tészt
ny!szt felesége kötélen eresz· sok muukbal' j.l!.rt, m'8réa.11t a
tette le u üregbe. A bányán tüz la sok leveg6t elvont, de kO•
után egT fibó! kéuült körütab- 11Jn6sen az ,·olt a baj, bogy D1t,•
ron osozott vödröt, amit a mélY· gyon veszélyes volt. Sokszor
bt!n dolgozú bányán megtöltött robbanást okowtt a nyitott tüz.
ée megt61té!I ulán megrántotta A bányábcSI kitóduló gb lángot
a köte~t. Ebböl megtudta a fönt kapott k kéuen 'l'Oll a baj.
Yirakor.ó binyá.sz.a.sszony, hogy
Ezulán illltottak be nagy Ja.
tele van :,. \~6r uénnel és az.. pilO!!, kerekeket a bányaüregbe,
tin nagy erofesdtéMel relhuz- olyant mint a vlzl malmoknál,
ta éa az üres vödröt ujból le-- ,·agy a SJ1élmaln1oknll van Els
eresztette. Jgy ment e1 egy jó er.t egy kerekekb61 A.Hó a.erke-ldelg.
zettel kapcaolták 6M1e, melyet
Tömérdek wunklt pazarolt aztán a felulnen egy körben já•
el a bio.yúz, mert egészen a ró Jó rorgatou... Olyan féle uer-relsdnfg kellett neki n1indlg kuet volt ez. mint amilyen a
-.jabb és uJabb lyulmkat tani, kisebb g'azdaslgoknál a 16 által
hogy a.J:tin alól a szenet ki• manapság Is hajtott öntö%6

~~~·

Tt)z BQY OlrLAHOILU.

A Tbomaa Coal Company btnyiJa Blanco, Oklabomiban,
nagy tll1kbt asenvedett.

A Magyar
Bányászlap
az amerikai m agy a r bánybzok
~Jellen lapja, melyből megtudhatja
HOL MEGY JÓL A MUNKA,
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT.

e

A Magyar
Bányász]ap
minden dolgában taniocsal szolg.l!.l,
minden ügyét diJmentesen elintézi.
A uolgilatokért 10ha senk itől egy
centet se fogadtunk el és nem 18 fo,.
gunk elfogadni.
Semmi egyebet sem kérllnk ez.
ért, minthogy 11!.a lejárt el/JUr.etétoe Q
dolgozik, ujltsa meg el/Jflzet é9ét é&
ha lehet

SZEREZZEN

UJHIVEKET

LAPUNKNAK
Ha Oo uern lapankra v.J elótlaeUiket, a1ér\
•Jbdékbln r éuesltJiik, 111el7rlll bóTCbbet az
i. oldalou megjele n6 htrdetésiiallben tal61bat-

•

mielőbb.

BESZERVEZIK EGÉSZ COLORAOOT
, ~......

,
A Greater Florida De,·elopera Inc. társaság Irodája Flol}da f/Jváro·
sában: Ta llahauee-ban van. A uemélyesen érdekl/Jd/Jk jöjjenek el az
orHág f4városába, honnan autón megyünk ki a fö,ldeket megtekinteni.
M orazlg f6viroú.ban a földmlvelé&ügyl mlnlsztérlurp.ban mindenki még
tudhatj11., hogy a washingtoni farmok, waablngtonl akerok Florida leg•
jobb term/Jföldel és azokon 11. legszerencsésebb, egymá.st klegészlt.lS ga•·
dálkodút lehet folytatni. Aklk autóval Jönnek Florldit megnézni, bejár•
hatják egétis Floridát, g ha majd a ml földelnket ta megnézik, a gazdálko•
dás eshetőségeit szlmltáeba veszik, az éghajlat és caapadék vi8zonyokat
mérlegeilk, ugy ml nem félünk a döntéatlJI, amely caak a ml földelnk me\.
lett aJl6Jhat.
OhaJt-,e ön egy 10, 20, 30, 40 akeroa. é letet, vagyont, egénaéget és
bu199 megélhetMt nyuJtd farmnak a tulajdonosa lenni? Ha Igen, ugy ir•
Jon azonnal a lr.övetkel/J clmre magyarul:

Colondol.tan uj szervesésl lnáamódot, ha Cfl&k megint YiazlladJára.tot kezdett meg a unlon. Ha nem térnek a uervezethez.
Egéaz Coluradoban felhlvJák a
Nlgro elnök é1 Pogllano tit·
bánytawkat, gyüléaeket tarta· kir egy hat.ahnaa programot
o ak mindenütt, hogy lépjenek dolgozott ki, a coloradol bá•
be a szervezet tagjai közé.
nyúzok szervezése érdekében
A binyánok. akik kiábrin· éa a szervezési hadjárat eddigi
dultak cnár a " kon1pánla unio-- eredményelb61 ut állapltják
ookból .. , sorra caatlakoznak a n1eg hogy ez a badjirat sikerrel
aser,ezetbe~ és a unlon ar.erve-- fog jirnl.
~lnekjelentéaeszerlntazulób-bl ldóbeo. egyre--m.á8ra alakul•
AZ ANY J.l 8Zl,V.

::.~1::;n::.'!0:0:P:::~e::

ll.lt mond

Mn. l'ap, őnegJ

::i::!e~~:~~~~:nyászok,

~:!~:: ~=~:~1,

1A binyatulaJdonosok annak
idején, mikor a béreket Jeaú.l·
lltott.ák, . többszir la egymás
utio, azt állltottAk, hogy a bér•
Yigú mak "Ideiglenes" azo n•
t:an ar.ót.a. b088zu hónapok tel·
Ulk e l é& a kompánia unlonok•
bau lé,-4 bányi.azok most mir
litjik, hogy megcsalták (lket,
mert a e-.erver.ett blnyáazokkal
uembelf 4~0 sd.zalékkal
alac110nyabb a bérük és rájöt·
tek arra la, hogy soha nem fog•
jé.k tudni \>IISZW!zereznl a régi
béreket, az emberségesebb bl•

- As én kl1lb7om erJ DJO•
morlilr. gyerek l'OU ullle~séttll
lr.udYe. Libalt eg:,iltalb nea
ladta h.lunilnL
Kost, hál& l d&11nek, mióta a
llntlngtonl Chlhlrens Hoepltal_,, rlt~111 és a 11:órll'• rGo"~
H Dr. Art.bar J'ouee ma1a T6.
1elle a 11lluégea ke1eléat, lrJ.
8!Ól'JUlt, hlehHa nn és ujit
lábAn J,r.
A
HuntlJigtor:
Clllhlrena
Hoapllalt éa Dr. ,\rlhr Jouea
onos urat épen e.ért mta•eu
magrar t estvéremnek a Jf~:'1•

ki Vhlan, W.

Greater Florida De"elopers Inc.

A Magyar
Bányászlap
el/J!lzetúl ára egy 6Tre 2 dollár.
J ugouivliba, Rominlliba, Burgerlandba 3 d91lár. (Magy~onri.g te•
rületérlJI ez6d.4uerlnt ki nn tlltn a
BiDfáHlap,}

HUNGARIAN DEPT.

.Box 47.

TALLAHASSEE, Florida
Ug7aae elmea kérje "I1mcrte tlS fii1etil altet".

Jó

fö1:iet akar m~ kedvea•én7ea i ron nnn l, u 11.e llfflekedJék, :Oert " Aki kori.n kel, ara•Jat lel.''
T'.nlelettel
,\kJ

A G~ter Florida De,eloper1 Inc. Honded S7ndltat nerébf!n

W. E. FRENCH
GENERAL MANAGER.

"'"''

Magyar Bányászlap
Himlerville,

Kentucky

'I.

óhazai ·mesék....
(FolJtatia.)
A. méltQlligteUewn haladó menet • bhya

akkor u uttest lr.öNpén,
Tltlilt aumben fe.ltftnt a kenllern6ke. 111114' moaolyu órlie, u ilnok Péter, felfegyTWl:ene. Megtilt. Ml lea:c ebbGl, ha nem tér
..,lll!
A 11:ltél"U eueig,ban Ml volt. t..tta--e
Ádámot éti belőle akart-e csufot iiznl, all:lt61
elftltte azereU!Jét és mindenét? Va~ u ÖH•
emea b'-nyhtokat akart.a-e lelketlenül sért~! ! Nem tudom. Elt!g, hogy ott Alit u utteeten, uétterpesztett libakkal, k.,kerülhetel4 kanyal"Odott

I

tetlenUl, minta Végr.et.

Ádim, ki meeuir61 fells.merte, hal'-lP,a.dtan, felemelt fö,·el egyenesen felé tarmuuKe11éhogy:
.4.dlm
ketób61.
- Nesztek \gallllig! - kiáltotta.
tett. Talán busa lépés válafflotta el 11.
kitól, 'midőn az n1eglóbilta Jobbját.
bell k6 volt II már elöre Ylgyorgou,
111ilyen jó tréfa! Kiüti a kővel a táblát

Rep!ilt a k6, -

de nem 1\ tiblát érte,
Áti:ám homlolrAt talilta, éppen sllril. Jobb
Memöldöke feletL Megtántorodott u éles
fájdalomtól De ex csak egy plllanat ,·olt.. A
111.áalkban eldqbta u JgusAgot kér6 liblit.
' ~ A muszkira rohant s mlel6tt az védekexhetett ,•olna, 111-Ar kicsavarta a fegyvert a k&zéblSl • torkon ragadta. As órlb ugy vigótiMt el az utteaten, mW egy lefilr'8:telt fa!9!"5- Adám raJta taposott, mint a megva•tiult bika a gulyiaon.
\il
A klldobúra HOrnyiiködo!i kliltiaok hang
•ottak. A rend felbomlott, a btnyá.azok
Ádimot leclbilt.ik Péterr61, nehogy még kJtapoua ga:t lelkét.. Tlsen la alig birtak vele.
0.0.pa .-ér volt, ahogy uem!!ldökéblU kl.erkedt a vér as éles ko!i nyomin éa aürü nehéz
esöppekben hullott beHUe. Többen Péternek
&egitettek felt.Apú1kodni.
Akkorra mir
több bányaör odarohant. KörüllogtAlt Ádimot.
- Köt6-1:6uk meg . . . lihegte, szuszogta a
!llUSZka, - meg akart ölni a vadálla t !
~
Nem nyult honi egyik 6r se, bogy megkötöu e. . nem igen voft hozd. ll!ers1ilk.
Megtehették volna. Ádim, mint minden düh
rohama ut.An. most la egéu en elgyengült.
Féllg megvakulva hulló vérétöl a binyiarokho:t fordult :
·
- TI !ittátok bajltrsak. ml történt ltt!
Majd tanu akodjatok mellettem. Ez u lgu -

' THE

CITIZEN BANK

OF WAR
WAR, WEST VIRGINIA
SANKUNK LECllZILÁRDAB8 E
VI D tKEN.
BETfTEK UTAN FIZETÜNK )

>..

P~tt!:~~~DÁB NtLKÜL
BÁRMIKOR KIKAPHATJA.
Ne lctlldie plnút ldtCIU'I Ulyra. h•

.....,t,elyuuelnalirnk.eholtall"'
bldo11dot,a11 \>&!L

ÉLES
PENGE
minden 1Jorohálko1aisJioz-egyliorl1él1
re11é11 - 111t JelenU,
l1oir a penge nem
"ln11" és nem bántja
H arcb6rt. 'É1eare
fent pengéje yaa 0,..
nek mh1den borotdlkoz4shu, ha llunál-

1• •

Valet
Auto-Strop'
Razor

N,g, amit hotsim rigtak!
- Vihetnek, 11tegyek kötöda nélkül le,
- ford ult a pollcokbo1. Ba.11.it kereete tekll1telé•el, de nem taliltal O yaJahol, a
többiek h.ita m6gé bu1ódott éppen akkor.
A policok kkrefogtj,k Ádimot, kitért.ék.
Péter d.rosan kullogott ut.lnu.11:. De a air-
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BANYAsZOl AIVAL
Ina l l!I ZJi!ll'TU:BBf IiBTBA.

!.Akkor este Ád.imról beuéltek minden Mtorban nagy HÖrnyOköd'-ael, kl•ilt a1 Mlawn yok, leányok, akik mir tu,dtik, hogy
Etel a muultinl adta 6-ae magit., u6r t
nincs a tiborb&n. S1tdt&k, m int a bokrot. A
tlnteu6ge.a életOek uégyeltö, hogy ec
llyentc51 bagytik magukat fellovaln l, u em-

1
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hogy vlsnaengedjék a btr,k Hotfleldre. As dan.ak róla a. bbyiuuuonyo.11:,
a cafat Etel lehet, hogy vi&&.i:apArtolna ld6- No mégis csak hallatlan He.mtelen1ég,
vel honi, hit még Jó la, hogy !gy történt.
hogy mind ig Eleit 4llltotta elibénk , mint a
A W.nyiuok megnehezült Jépé&ekkel ln- klröl példit kell venni! Egy Ilyen cafalról,
dultak vlaua a hegyek k!!ué. Ugy véleked- nkt öu:teadta magAt a bé.nya6rrel. Csak a:ttek, hogy uerencsétlen órában Indultak. A ér, hogy benne maradhasson a lakiaban.
felvonulú ugyan egyiküknek se hauniUt Vegyék róla példit a ro&Sz nyava~a! Moat
aemmlt, ellenben Ribolt bajba keveredetL min semmit se hlaallnk. el abból, amit c5 beNew mondom , hogy atért volt nehéa a bá- uélt nekQnk...
1
nyAa:iok lelk.!, mert Ádim esete fijt nekik.
Lehet, hogy az aM:tOnyok rá la támadtak
~~J::i:é::r::b:::t\li~r~:~l~'i::rö:::
De

ny411 meg ahna grllkolnl Pétert, ak it alig
tudtak k luab&d.ltanl a kedböl. s,. hogJ' a
megndult embert becauktik egy Ures raktirba."
A tinuig vezet61 ugy la torkig voltak
boN1uaiggaJ, a 11trijkt6r6kkel sehogy lHl
me nt a munka I a termel& többe keril. lt,
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dóan tartottak, mert hlaz ha elkeseredett
emberek er15nakoas.igra ragadtatjAk magukat, ne.kik kell szemben ézn i a ves:r;edelemmel IJ nem a MnyabAróknak, k ik bh:tos tá,·olaágban, k4!nyelmea lrodijukból küldötgetlk utaaltAsalkat. A Jelentés alapján ugy
,·élték, hogy TI.ábolt adta meg a jelt zavargbra I majd kövel61 11 akadnak. Siettek
hát kivenni ellene az eUogatAsl parancsot.
A1. eezllkbe se Jutott, hogy Ádimot felkeres-

;ti~{. v:::y ~:~~~

;:1n:a~;!e~:~:~:!nB~~~i:~;1:s:~~a:.:k ;:;
:~lhi~::~~t:~~n elv szeYorkba utazott, sajt6-akelót lndltanl . ..
- Ugyan minek! A bánya6rök uért a
Köböl és még néhiny bányi\ar; néite, a tAraa6'g emberei, hogy 6k legyenek megblivén)'be Utközc5 cselekedetet, kliaaiknul.nyo- mint megy lefelé a hegyről & mindig kJaebb, hatók, tehát állltbukat el kell rogadnl.
lól k Iparkodna k a kö:r;véleményt valameny- kisebb len, amint távolodik.
Ádám mAsnap délig ott hevert a puszta
ny l ellen íel:tudltanl.
- Kereket ód! - dohogott az öreg Kö- földön. sajgó tagokkal, öae:r;even·e, \basan
A policok mind tgbc51 szállt. angyalok, böl. Öamercm én min a ve:r.érek ezokU4L e nem volt egy korty ,·lz, amivel ajkait megcaak a kötekedc5, gonoaz bAnyás1ok Ingerlik Fél, hogy R.ibolt miatt baj lesz ... e ha baj nedve1lt1e. Ekkor, teljesen testi 1zenvedé6ket .
,·an, a vezérek nincsenek sehol. Nem 111.tjuk ..elnek martaláka, 80rsin nem le gondolko- No most már még jobban be!ellegzett ml Plet.it egyhamar. .
"
iott. Misnap bes:t.illltotlik u ... 1 foghbne kilnk . . . sopinkodott u öreg Köböl, han- Mér nem mondta e1t elébb, báty4m? ba. E\6bb hoztak neki vliet I megparancsolgot adva n1lndnyé.juk gondolalinak. - Én uóll u egyik ember,
tik, hogy mosaa le homlokiról, areiról a
ast javaslom, hogy adjuk be a derekunkat,
Köböl uemrehinyóan fordltott.a felé kl- vért. Mert b6.t azt nem 1:tük1éges látni a fog
A lud.llltolt bér mégis caalr. t6bb, mln,.t aludt f6nyil Hemelt.
1?ázban, mikor fe lves:r;tk, hogy Hotflelden
lt'mml, hi4ba, üres uebbel baJoa truecolnl.
- Hit hallgattok ti rám?
Még arra a m4r "megrendazabályonik" egy klcatt. Bár
A Htnl.jkbul caak Ilyenek jönnek ki.
lapra se, amelyik eléguer lr a:t llyenr61. Ast hl1:t a foghblrodiban csak a személyi adaBalla hitta Köböl suvalnak hatá.aát a& a~ olva.esi\tok ... nektek UJ Elc5re kell...
talt vezetik be, a fogbb orvos meg behunyemberek arcin a lparltódott ut t6le telhe. - Én nem biue11t, hogy Pista olra'n ko- Ja a azeroét, mldc5n rabok eériiléaét kellene
t61eg gyöngltenl.
mlaz ember legyen . . . védelmezte egy mi- meglátnia. Ellenkezc5 e..etben nagyon gyak- Nem jól mondja, b&tyAm ! De nem cao- alk binyb:t a táYocót.
ran v!lto:tné.nak a íoghhl orvoaok e ez baj
dilkozok, magét ho&HU élete alatt ugy meg- Maj megvillk, legyintett u öreg Köböl lenne ... u orvos szempontjából.
törték, hogy csak rabezolgamódra tud gonMialatt a bbyi.uok lgy tanakodtak,
Meg le történt Ádám röh•étele almé.n. Kadolkoinl. De mi fiatalabbak nem adjuk be Ádim le aajit soraán tünc5d6tt a fogh!zban, pott egy d.rkit. No, c5 ee lakott még olyan
derekunkat, ha beletörik se! KltanAe, e11t- bova még elc5tte való nap beazállitottik.
sok11obiju bá:tban! A hatal11ta& épillet mint
berek, csak kitartás! A:t előbb-utóbb megMost még többet tudott meg az lgazaaig- egy óriási la.da, melynek minden rtókjiban
hozza gyümől~!
ró!. Mert a Mnyatirök, amint k6rii.lfogták, m!a-mb bünnel terhelt ember van betéve.
Ha ngja blzonyta.lanui csengett és ax em- ogy Ideiglenesen üre.aen illó raktár-épOlet- Istenem, de Mik ut vezet Ide! És még több
berek nem Is Igen ha llgattak oda. Eddig be kisérték és ott Irgalmatlanul őu:teverték, · a 111envedés, mely ezeken az utakon ldAig
még semmi hae:tnuk se vol t Balla vezérke- rugdosták. Hliba volt Ádé.m Mtor, ero5s éa hajszolta az elt4!vedt vAndorokat.
déséb61.
elszánt, hatan Is rámentek egyszerre. nem
Az egyik fiókban moat RAbolt Ádám fek- Holna 11 New Yorkba nta10a1 és el- blrbatott velük. lllkor mir boae:tuJukat ki- azlk Agyé.n. Nem is TOfl&I hely e:t ... a tegmondom az Uj El6rének a mai esetet Is. tö ltötték rajta, ott hagyták a földön, vérbe napihoz képest. Még \vóvlz la van, melyből
Majd a sajtó ... folytatta föl ényesen. KI- r9gyva. Csak aiut4n jelentették a s:i:uper- mohón kortyolt. Ei kl11é felüditette. De a
azabadltom Riboltot!
· nek, managernek, hogy "egy sztrájkoló ba- mint a a:tomjulág kinJa szlint, elkezdtek
bö& lélekkel csak magukkal törc5dtek.

a lt t udta m ind, ha egy bány{Lgz követ el tör-

gondolata! kuarognl. klazaba.duha a 11•
bultaag fekete borftója aJóJ.
- Hit beceilletea legény létemre Idill
Jutottam? Etel "ehtir sn6" Juttatott Idei A
gyönyörll .. a cudar! Nemcaak 6, l,ue11t a
magam hlltlensége la..
és'"Tóbányán eat
n em la &dU senki .. , A szénnel Ulmöu eelllék suhannak éjjel-nappal a völgy felett
mint, mindig. A kerell; tó ragyog mlat a tO.kör a a nap nézegeti magát benne. Éle no-,
b4Jiból lenéz oda a gyOngyvtri!.garcu Zauua. a szépséges banyáa:r;árva és a legény re
gondol, akinek ellgérkezett, Artatlan, tli;zta
&zlvve!. ÉB a legény, a komlez legény, ~ki
rtzt hitte, belehal tájdalmAba. m.lkor mellöle
elüzték, Idegen világban mindjirt Ölll!zeadta
magát az el~ö cafattal, aki a nyakába vetette magát.
- Jó nn e neked Rá bolt Ádám . . nem
börtönt érdemelsz te, hanem akasztófát!
Mert Zsui:ea, az édes kis Zs11ska l1Jten tudja,
l1ány11zor slrtn vöröare gyönyörli szemelt,
mert hhiba várta leveledet ..
!gy vergődött Ádám, amint testi é& lelki
ezenvedé!iel közt a zárka csöndjében elpirolgott belőle az a k.ibltó méreg, amit u
Etel eéda6'giból a:r;itt magába I amelytc51
most megundorodott I ele6 édea tinta s.ze-'
relmébez menekült.
A követkei6 napon folyton kifelé rlgyolt,
,•!rta, mikor Jönnek érte? A:tt bJtte, ki. fogják hallgatni s szavak ut!n kereagélt, hog1"'\
tört angol6'gival megér.lesse magit. De
nein háborgatta senki.
Ádámot a tapasztalt alnoli..dg és lgaui\gtalane.ig marcangolta, egyébként nem nagyo11 aggódott sorein. Hiszen Balla meglgérte, hogy nem hagyja el. A:,; ö baritdgj,ban még mindig blzott, hab!r elveit ltészült
11utba dobni. A magántulajdon, meg a hite&
feleség mégis csak többet érnek minden
vöröe könyv~él, még ha az a "magánt ulajdon" csak egy bug}'llbleeka- is, amlbezaionban másnak nyulni nem szabad. Amint azon
ban multak a napok és Balla nem ker este
fel, ki se hallgatt.Ak, tllrelme egyre fogyott.
Megkérdezte a kövér fogbázört, aki nap i
ételadagát hozta, hogy szabad-e n eki irnla'!
(FolytatAaa következik.)
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EGY UJ ELŐFIZETŐT.
Ha nl11 rse11 llor ot•ára uiill:R<llti:e. ~o a

"HÁNYÁSZ LÁNYA"
clmii kltli11G r egéayt kap.bal.ja.,... Hit.
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