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Eltaposni?
Megittuk egy párnor, hogy
i&n1ételten - " eautlal nem
először - holmi kii eltaposbt
lgértek a Magyar Bányi11laptiak.
A régebbi ··eltapolU"-ok 6s
• jelenlegi l,;yeker.ct.ek kört
tuk annyi ,•olt a ldllöttblq:,
bogy mo&t egynerre több ol(lalról nyllvinult meg er. a neme,s uindék.
Egy p\111.natra magunk 11
megh6kkentünk. mikor a binyabár6k, a fabtr terTOristü:
(1 a bolsbe"Vh1tik nekünk rontottak. de cuk egyetlen egy
rH!anatra.
A bányabárók timadúa ért
bennünket I teg11t.1lyosabban,
u~ert tik még uokat a kere&ked6°ket la megfélemlltett6k, aklll
Urdetnl 8J.oktak a lapunkban.
Sol:an kénytelenek voltu a
J1irdetéet beuüntetnt.
A fehérek féktelen lzgatiú, al nem tlirödtünk, mert tudtuk, hogy ez csaJ.-uJabb olvasókat fog bo:tnl a blnyiulap
táborába.
A yliröaek plma11kodisá.ho1
Jiozz.i szoktunk- e,·ek óta.
Terméazetea. hogy elsti 10~ban a bányial.Okhoa fordul·
tunk aegitségl!rt.
É8 a bAnr',szok nem 11 maradtak tétJen(I.I.
Soha annyi uj ellifiset6t
11,yen rövid ld6 alatt nem kaptunk, mint a kedves kis "eltallO&áll" fenyegetés óta. A há tra lék080k egy réue 11 rendate a tartoáúL
S azonkivill se§:t1éget ka11•
tun.k onuan, abonnllJ:l ut nem
\':Í.!b,ttuk.
A b!nyavldékek kere&ked(il
maguk I• felháborodtak a bi,,i·abárók eróuak01&ágán, 1 10-

IU•l,CRIIERI THAN ANY OTHll:11 THRII:■
Gollt,RIAN WEltKLIEI 1N TKll UNITID ffATaa.

Floridai farmok

J..11.n küldlek houhk hlrdetéat,
l:JJY a Uányáulapot tlmnga&rak.
:,lég a Józanabb bán>·aveaelll'.it 11 belittik, hogy lgaita~ti. lndollolatJan és roaalla":,;.u mit a bA.nyabárók •~rve11.etl tamailá.sa, 1 (lk 11 beküldt,~k egy-cy hirdet.bit u uj&ág-

MR. GREE~-MQST TANULHATOTT!
Mr. Green az American 1-,abor Fede~tion elnöke. Amikor
Gompers 8'muel meghalt ó került az elnöki t.iékbe a United
Minc Workers kebeléböl.
Mr. Green bányá'sz volt - a bányászok vállán nött fel az
American Labor FederaHon '1nöki székébe.
Amikor a Labor Fedenrtion elnöki székét elfoglalta a bányászok nagy reménységek)J.el néztek Mr. Green működése elé.
Azt hitték, hogy uj szeijem költözik az uj emberrel a Labor
Federationba, hogy Gomper11. tulságosan kont:ervativ, gyakran,
igen gyakran me&alkuvó ~tikáját egy agressivebb tevékenység váltja fel.
Mr. Green - valljuk l)J - nem váltotta be a hozzá füzött
reményeket Működése edd,ig bizony semmi jót se hozott se a
bányásr., se a többi szeiit
lelalek.
Mr. Green a kemény .....n bányiszok sztrájkja idején teljesen magára Jtagyta a bá.n
ok szervezetét~
Tudja ö nagyon jól, ho~. a United Mine Workers,most élethalál harcát vivja. Tudja jól 1 hogy a bányaurak teljesen el
akarják törülni a föld szinéröl épen azt a munká.$zer\'ezetel,
mely öt nevelte, mely öt a Labor Federation elnöki székébe
emelte.
Mr. Green mégis tétlenül nézi, hogy törik le a bányászszervezeCet.
,;
Pedig Mr. Green aoká\ tehet.ne ~ bánfAszszervezetért. ~em
gondolok far,adalmi lép~ -'1111, '1!7 motlkt-. elnt.
kének épen ez BE! vilna szégyenére - csak arra, hogy felhivná
illetékes körök figyelmét arra. a. becstelenségre, amit a bánya~
urak a bányászuervezettel elkövetnek. Hogy felrugják a megkötött szerzódéat, hogy keresztül gizolnak a bányászokon - és
a sztrájktörést "american plan" -re keresztelik el
Mr. Greeruiek közbe kellene lépnie, hogy a kormány találja
már meg a módját a ~nipa11 rendbehozására, mert nem elég,
hogy kiküldenek bizottságokat, melyek száz.ezreket költenek el
''tanulmányozásra" hanem itt lenne már az ideje, hogy tegyenek
is valamit.
Mr. Green most az angol munkásszervezetek elnökének példájáb61 láthatta, hogy a tisztség nem csak kényelmes hivatalt
jelent, de adott esetekben kötelességekkel is Jir.
Az ángol munkásszervezetek ~lnöke mikor látta, hogy a bányaurak le akarják gázolni az angol bányászokat : teljes erejé

~ua.

Moet még csak egyetlen egy
ké1&ünk van a bányi.uokhoz..
Pfieue meg mindenki - i.
ki teheti ég ha tehMI - ar.onna.1 a bitrall!kjtt. Nem kevesebb, mint négyeier dollAr hát;aléko. ~öflieth
kint a1
olv1sóknil és e1. a négyeier
1101lh nagyon 110k1t aegltene
1ojhmk.
Aki csak teheti. az klHdje be
még ebben a hónapban 11. el6-

,·an

!lt~
~ aki tebell.

a1 siereuen
w~ egy el6t11etöt u ujúg•
no.k.
itcgköszönjilk ~épen.
IUuen b.a a bányu-idékek
Ureskecl6', &6t a tiuu,uWge,K!bb binyaveset6k 11 belátJik,
.lllogy 11.Ü.hég ran a lapra, akkt•r • bAnyászok csak beláthat~:1~
l:I akkor aki tartoúk, u C9ak
megfizethet!
~ dolog blionyoa és a ■l
l<'U6ge11ilk.
Hiába kiildöq:etlk a b&n)'abffók egyesületéb6l a körlne!ek 6z.6nét ellenilnlt, biiba
aeurlr.odnak a fehér terror katollit, u eltapoÁBból e.dd&ie
~l'lt semmi nem lesr..
Él nem leu a Jövöben aem.
A „Mq-yar
Bi.nyial.lapot"
11emmlféle küls6 erönek aoba
:iem leu lehetaegea cuk ugy
11k-mll.k-fuk "eltapoanl".

TŐRBE CSALTÁK-E AZ ANGOL

SZERVEZETI;~UNKÁ~SÁGOT?
Az általánOI SJ.trijlr. Angliiha.u megs:i:0.nt, a munk.iaúg
vlaaatért a munkiba a ~nyi-<.;i:ok kivételével,
akiknek a.
kOr.mány lgéretet tett, hogy az
ugyiiket JgauigOBan fogja ellnté:i:tetnl.
A bányis:i:ok májua elsején
mentek utrájkba, mert az angol bányatulajdonoeok
még
szükebbre akarták 1uhn1 u
amugy 11 kiCIIIDJ· kenyerük'et s
;1 bérek Jeszállltáaé.val egyldejüleg azt követelték, hogy a
munkaldlit 11 viltcntaaaák meg
A bányászok sztrájkjához,
mint tudjuk , az angol munk.6.s116,s Is C&atiakozott él a mun1
kAsságnak olyan t ömege lépett
utrájkba, mely pl.raUan 'az
,,mberlség történtlmében.
A mu.nkáaaág erejének Ilyen
hatalma• megnyilvinulAsa e,
16tt meghátrált az -angol kormán.y és "megbitrált a tőkések
<'80portja. Az angol korminy
lgéretet tett, melyben a hanyisiok tluteeaéges meg:egye1.éaét
hlztoaltja Ila azt, bflgy f. mlU\kafeltételek valamlni a bérek
nem. lest.nek rOIU&bb&k, tlffitftt
mijus e~jén, tehát a artri.jk
kitörése .m.pjtn voltak.
)(eg:lgérte u
angol kormtny,
sttikaég
NStén
tovübra hogy
la aegttell.l
fogja
u ao-

.......
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gol szl!nlpart é• lgéretet teu
arra Is, hogy a ·bányalArsat,á,.
goknak a ut.rijlr.töri5k loború,.t.t megakadá.lyoiza és nem
rogja megengedni, hogy a b.lnyalparban gyakorlatlan embereket 11.lkalmuzanak a b.luyáar.ok letörésére.
A:i angOI kormány Unnepélyes lgéreUire a azerveie tt mun
kll8q Anglli-ban Jr.lmondta a
utrájk meguüntét és a bánylllZOk kivételével munkiba álltalr. a szervezett munkáaok.
Most olyan blrek érffrnek,
hogy a Ulkéaek n em akarják áll
ni az lgéretüket és boli6zuf akarnak illni a munkiuágon.
A aztrijkban. réaitvett mu.nkL.
flOkat nem akarják 'Viu:t:a"Vennl
.;. munkába é1 a bán.yúzoknak
tett lgéretet sem akarják be-tartani.
Abban hlu.kodnak,
hogy az a ngol munkia nzér eknek nem fog sikeriUnl a
munkáaaigot még egysier csatuorba állltanl.
Ha ezek a
Jgu:aknak
bizonyulnak,
nagyon n41zedelmes jit ha mentek az
..,ngol t6kéaekJ mert a munkis
sA.iot csak egyue\' sikerülhet
hamis lgérett.el rélrevesetnl 6a
an~k, ha a harc uJra retlingolna,
nagyon lehetnek.
Teeaedelmea k6-fetkaményel

fi:

.,,

ii~o~!~~::o~ ~:á~!k ~::::pjá~~e~:i~étöi:e:~:~e~öt mozAz angol mun1cásszervezetek élnöke se forradalmár. 0 se
akarja hazáját forradalomba kergetni. De radikálisan kellett
fellépnie, ha nem akarta, hogy a b;inyászok elbu~anak a harc·
ban.
Hiszem, hogy Mr. Green sokat tanult ebböl a harcból. Hiszem, hogy belátja, azzal a politikával, amelylyel a Labor Federationt ma vezeti - minden munkisszervezet csak elbukhat.
Még nem késö. Ha Mr. Green követi angol kollégája példáját, még megmentheti a zülléstöl a Labor Federationt.
Az utolsó hónapokban a passaici sztrájk alatt láttuk legjobban - hogy hová jutott a Labor Federation. Amikor hónapokig
harcoltak munkások és a Labor Federation semmit se tett érdekükben - mert Green urnak nem tetszett a sztrájkolók vezére.
Nemsokára a bányászszervezet még néhol érvényben levő
szerzödése lejár. 19'27 ;iprilis elseje nagy napja lesz Amerika bányászainak. Addig csak tengödés lesz a szervezett bányászok
sorsa. Csak itt-ott lesz addig munka. 1927 ápril elsején azonban megkezdödik majd a harc az uj szeriZödésért - ott ahol még
hírmondója lesz a United Mine Workersnek.
H1' addig már nem is tesz semmit Mr. Green, akkor megmutathatja majd, bogy mit tesz a bányászokért. Hiszem, hogy épen
ugy mint angol kollégája, ö is teljes erejével a United Mine
Workers mellé áll és minden rendelkezésére álló módon segiteni
fogja a bányászokat a nagy harcban, , ,'.
·
'
Alkalma lesz bebizonyitani, hogy 1a b4nyászszervezet ném
hiába emelte vezéri székbe, hogy kész minden. l"endelkezé9"re ,
álló eszközzel sikra szállni Amerika bányá,!zaiért. ,
~
As imgol példát jó lesz ha Mr. Green·megazivleli.
,,. ,,Jc:"' ,
f •
Fisher AJWIDr. ·1

l1hdet ézelt taiüJü a héten
c;.lv11ólnk nagyobb tömegben
az Ujl!ágban. Ezek a hirdetések
nem véletlenül kerültek a Binyl\azlapba.
Hónapok óta Jltjuk, hogy a
:nagyar bá.nyúzok uá&at utunak szanuzéjjel az orazigban
'!. nincs fogalmuk róla, hogy
merre menjenek, bovi fordulJ11nak, ha állan!}ó otthont akar

r!aiban Is, épen ugy, mint mu
hol, de ott legalább van alltaJ.
ma a farmernak a , munkira,
ha azllkBége van rá, többnör la
tgy eutendliben.
Florida a Jöv6 ahama, a népeuége hallatlan módon ~
poroc:1111, még ma te nagy tömegll élelmluert VISZNEK Bl1
Floridába, a farmernak tehát
ott vnn jövője.

na~~=~~t4B"k, hogy hol holtlogulnalr, a tbrmerek a leg!obban, • hol verhet magának
.énket egy szegén~ ember a
lt>g kö~~n. • m1 az Egye.
~l t Allamok legdélibb r észeit
•l.l?IJuk a magya rságnak.
}.em ut illltjuk, hogy mb
t'ldélr.en nem boldogul a far-

Ak~~~:~:t~:ze:ij~ : 8 ~ 1
magyar bányász több eier vaa
_ a1 ol1'&QI. át a Ooridat bir•
cetéseket figyelemmel,
lrjoll.
felvlllgoslt.Asért· nétíány hlrdetábln, men .csak Jgy kapui
értékes lnformáclók>at arról q
államról, 1 annak az államnalr.
.t. fannjalró l.

';!

~:Ód:agyonzdjól t~~~uk •.. hogy
Floridai , hlrdet61nk·, Jegt6bl).
..~nek , ~ : a:Sors:ág::.,:ve~: Jl'-vel az a megillapodlisunk',
1

~!c:U'f°::•akih:y ;bovA akar ~;l~e;

v:= a:~:;,

vele, hogy mei
rt
em1ak mi nem klvlnunk taná~
O!iot adni.
Aki azonban nem tudja ho,., menjen,
aklllek kevés a
1-,,!Hze, annak a déli ál lamok
L.üat , Utaéa;teleaiil a legjobb
cfyé vnn PlorldiU>an.
Ra egy magyar bányász farmot ,·eu, egy évig kell várnia
n termésére. És a iegtöbbezör
,itt.ól függ ai egész jövandt!Je,
b ogr c.i: az elB(! esztend5 mit
bor a farmern ak.
Ha az clB(! év jó esztend6,
all;kor rendben van, Ila <1zoobnn véletlenül ai els5 termés
nem üt be, akkor a lcggyakra:>ban tönkre megy a farmer.
rurtoziaa ll van,
kl tart.ba
11ines tovibb, a elcsügged\·e
t.;1@:Yja ott a rarmjáL
Piorldában két-három-négy
tormé;; re van alkalma egy eazlendlföen.
Aki Florl()ában a
111oi;telel6 id6ben 1etelep;zlk,
nt.lizy hónap mulva
termést
kap a földjéből. Ha ez az els6
termés valami ok miatt be
nem válna, n égy hónap mulva.
ké11zen van a mislk termés. Éa
ugyanabban az évben még eg)·

/;~~~~ :~:::ik::

::;.,.~~b~t nekik mln(jenkl
·
Minden \'kléken mb~mAI
11öld9.ég f(ltermelésével foglal•
koznak, mn.jdnem minden dg
nagyo~ ré11let;1 felvllá&OfJi_!:bt kuld a megrelelö tenn
.,.,yé!:::t!llfről, nlnce tehát
ml oka arra. hogy alapos meg
gon~olás és tanulmánro
nélkül vegyen valaki 111t,ir fi
rldal, akár máshová való r

mot.
Azt hisszük, h ogy szolgál
tol teszünk a farmra vágyó,
nyászoknak, n floridai fa.rm
hlrct,etések közlésével.
OROSZOK TANULMÁNYOZ•
Z,lx AZ AJrEJUKAI sztNTERMELtST,
Négy orou mérnök érkeze
Amerlkiba Wít, az o
szovjet kori➔
megblzá&ából
hogy az itten tyü: termel
sl rends.i:erét tanulmányozzák.
Az orosz n1érnökök piir h
napig fognak Amerlkiban len
ni és azutin visszamen ne
Oroszországba, hogy tapaazta
latalkat otthon értékeslt!lék:

rn~~ t~e;J~:~· hogy ,Floridában
LE É G E ~KOlllS
1em önmagAtól jön a termés,
D.lNYA TIPLJJE.
do lgozni kell ott Is érte. Aki
nnpsugarat meg ho\dvili!.got
A Nokomls bánya lipllje
hirdet. az ne,lll gondolja m eg, meretlen okból ki gyulladt éli 1
hogy napsugárból é1 tündér• égett.
szé pségbő l nem lehet megélni.
A ,bányában 800 bányáar. d
Keményen kell dolgozni Flo- gozott,

Embereket még
mindigyeszünk fel
és arra kérjük azokat, •kik Ide készülnek, bogy ne le-

velezzenek hetekig, hanem aki dolgozni akar, az Jöjjön
' fflOlt.

.' ~

'évig mló.~~- nap i fogb~/olgoznl, a ml dolgo1nl
,1tok.l.WlkJ.P.1f.atot0 ~8 é.Uandóan.
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WILLIAMSON VIDÉKI MAGYAROK
FIGYELMÉBE!
NÁLUNK AZ EGÉSZ CSALÁD
SZÁMÁRA KAPHAT RUHA
FÉLÉKET.
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'

öreg Nagy István haufelé tart.olt a vt.ro1ból. L&Man, öregeae.n poroukilt a ko<::Sljival, aa oatort aoha .aem ba81nilta, leg
teUebb, ba 1uttyantott •ele.
Felesége ott ült mellette a. bakon I eg611
~ton uémbelt. Ó volt a legtuk.arabb Ulaoa, a faluban e 6 celnlJta aat a Y~ndeletel. melyikben 11.1 foglaltatik, bogy a
t;OJ"ljeg)', ha klhuutk, - a1 unokimé,
_ ha nem huzúlt 11:i, - a uent ek.léulié.
l.loet \1 amiatt aopi.nltodott, hogy minek.
ad-ott ki öreg Nagy Illl.vin annyi phln egy
pircal1mira. ~
•
_ Harmlnoeae.r korona! Volt lelke kl·
adni ennyi pénlt egy ptr Jibbellért! lnltibb eJjirbatna mesltlib, hiuen asel&tl
eiinyl pénsen akkora birtokot adtak.. hogy
111eg lehetett élni bel6le.
- Mir pedig én mezltlib nem 1',rok, ha
-aweler korona Je111 la egy pir! - Felelt
:u ön1.
- Mert nlncaen lelke kendnek.!
- Hit neked van lelked elkérni UU•atvan koronit egy liter tejért'!' Sweze1
•oronit egy borjuért'!'
- Ugy lm, majd lngyeu adom! - Patunt fel as öreg uuony. - Keud bliony
elberdilni ut Ja, hogy aki.r éhen halh&tnink!
- Te bl1ony éhen halni!. akkor la, ha
Jtaulad.m heverne a bankó el6tted. Arra
is fukar vagy, hogy néha egy jó falatot k.el'lta magadnak.
- Régen koldwbotra jutottunk volna,
ha olyan 11:l!onyelmii volnék, mint kend.
Au a nid-oatort le minek vette'!' Nem tenné meg egyneril i«-ostor! Ilyen hl'-bavaJód,gokra pa&arolja a pén.lt?
- Ne ukatolj! - Felelt az ~ . Nem hlibanlóilAg as, hanem a tekintély
miatt eziik&éges. 1ft mtr megvilaut.ottalr.
presbiternek, nem hn.am.ilhatok ig-oatort.
- Az én apim biró volt, még aa volt
nAd-osto r11.! Hanem pen.se, kendnell: nid·
mitor kell, holott 6Jró se volt roégl - , . Eltette-e legalibb jól :i.1t a pénu, · amit a
berJu6rt kaptunk'!'
- El hit! Perue, hogy eltettem, bit
a;ak van &nDyl eue..m!
No cak. mutusa, mennyi maradt
bel61e!

- M.lt mutogaaaam? A ml megmaradt,
a1 mind me~an!
- De én litnl akarom, mennyit herdilt
el bel61e?
- Majd otthon m<!glltbatod.
Öreg Nagy I1tvin116 a1onhan nem en•
gedett. A mit 6 meg akart litnl, azt fur•
fangga\ 11 megnézte. Molt 11 ahhoz folyamodott.
- Mernék fogadni, hogy elves:r.ltette
ltend!
~ Ne beuélj Ilyen .boJonOOkat. - Bök•
kent meg az örel"- Vagy elloptü. kendt61. Néue meg
caalr., ott van-e a ueb6ben?
öreg Nagy István 6nkénteleniil 11 a ueW.hez bpotL
- Hejnye, a1 ildóJit, nagyon lapoa!
Nyul bele, Ortt u: oldalueb.
As 6regnek fakó leu aa uca. AI ap;uonynak Is elahd a Jéleklete.
- No, no, hit e&akugyan'!'
As öreg a mellény6t gombolja ki, annak
1\ be.11116 uebéhe1 kapkod. ott alnc■. Kat.t•
ueh, nadripM,h kóvetkealk HU~.
A
nagy, b6rbugyelltri1 nlnCffn ■ehol! Több
ueb mir nlnca, bit njn el6hiU kesdl a
kutat.lat, at 6reg uazonr azonban mii'
nem gy6al türelemmel, megered a nre)ve
ü klt6r a vihar.
• Még a lovaeakü: I• gyorubb tempóba.
keldnek. Nyilvtn ut hl11lk, Jég esik., Pe-dlg uép miJWII nap ragyog a, égen • mo110lyogva né& le a v..ukedll öregekre.
Öreg Nagy lstvén egy darabig cu.k '11Ja a vihart, egyuer azonban a1 6 türelme
11 eh'éu b megragadja u: öregaa&1ony
karjit.
..,
- Ha el nem hallgala1, lell!klek a porba N Itt ha.gylalr. as oruAgut.on. .Még u
oat.otit la fölemeli Nagy litván a nyomaték kedvéért. Jól meg 11 lualtja u: oldalbordijit. hogy a1 fölalklt, mint a v.úirl
malac. Attin Cl&ll:ugyan csend timad, a
,·lh&r l~tébeti bJrt,elen elül, caak egy 1tla
permetezi! ee6 marad u~a.
As l!reg aauon:, c.ende■e'D 1alpikolv~
1inlop].
A Jovacekü: la megluaitjik a menetet.
A meleg 11 tlk.kautJa 6ket • a teJ01tet kicsit lel6gatjill:, ,a libutat meg lomhin.

hu11ü: a porban. hogy egész felhc5 limad
utinuk.
~No, de lgy 11 ha1dmek.
Be se alkonyodott még, ae a hniu, ae
a tehene.a nem hajtott még hau, mik.Dr
l!reg Nagy htvin behajtott a portijira.
S~pen, e&111deaen kUogott, bevuette a
lovakat u: l1tillób&, le1111enz&moiott, aúin
ropogós, Jó nénit tett eléjük. Lecsutakolta 6ket. hog-y a por ne maradjon a u6rilk6n a kllépett az udvarra.
A !Ulú.n jl!tt be a kapun I a mint meglitta Nagy Jatvin, lllendi5en köuönL Azt*n gyorun elmomJta a mondókijit.
A n&&1tiuteletü ur au laenl, hogy

HOTEL RED STAR
lolyt.atáát fZH Q Wt.t• hozlwrtjai,
azt

,n,trf

f.tcluaibi doi

.,,,alta4il:,o,ta.
(Surl.)

teaek itmennl bo1z.4._ egy percre.
-.Mo■ t mlndJirt!
- Röatön,
- Jó, megyek, caak másik dolminyt veuek rim.
Az öreg aaaaooy kidugta fejét a konyhaajtón, • a mint meghallotta. hogy az urat
a nag)'tJuteletü ur blvatja, hamar klboita
a dolminyt.
Segltett riadni u: urira. Még le l1 kefélte, hogy tinta legyen. Nem Illik e&ak
ugy akirbogyan od&\lllt&nl a nagytlutCletO ur e1e.
,
Tlutin, rendesen lépett be öreg Nagy
Iatvin a _papi portára. Az ámbituaon aok
gyerek várak:otott. "Nagy tstvb ellél)kedett
köztük u: lrodii&:, ott k<1pogtatott lllend6llépen.
- Subad. - Hallatuott a n&gytl&&toletU ur h&ngja.
Öreg Nagy latvin belépett.
Ott la 8'twly gyerek il~t- Vé1na, bete-

gee peeti kia gyerek.. A preablterek la ott
voltak mind.
Él a nagytiuteleto ur uónolr.olt. Olyan
asepen, olyan Jigyan, olyan megrllr.atón
beezélt, akircaak nagypénteken,
- Hogy azt mondja. - ennek a sok ategény pesU gyereknek ninCMn ennlvalóJa.
A szüleik llem gy61nek eleg~t ke1'1!8nl nekik ebben a ,ettent6 drigaaágball. Koplalnak, eorvadnalJ ezegények. - Éa még eok
llyenMlét mondott. De Igen népen, 11lvrehatón. Arlán fölkérte a gazdikat, hogy
mentaélr. meg u irtatlan gyermekeket. Vegyék magukbD'I: néhiny hónapra. A Jó falual tiplilék majd tólüd\tl tiket.
lgy a nagytlezteletü ur.
Mindenki a 1:r.emét törülgette.
Öreg
Nagy íetvin.nak Is megeredtek a könnyel,
bogy aemmlt sem litott t6lük. Ceak alt érezte. ·hogy egyezer caak egy picike gyer•
mekkacsót fog a m11rUban ~ megindul
vele bau.!~lé~
Utközben a.:r.tAn hirtelen enébe jutott a
fukar feleaége. No még cuk ez kell annak,
hogy a pénzét la el~1ltette, meg még egy
evllt 11 vlu a nyakira!
A pici ki• gyermekkacaó azonban mir
ott volt a markiban é■ nem blrla eleng~nl.
Ugy érezte, hogy a pén:r.e la a felesége
fukaraéga. miatt ve11ett eJ. Isten büntetése,
nem egyéb. A1ért la ban. viszi est a gyermeket, hadd engeutellldjék a Jó 111ten. A
fukar feleség meg hadd mérgelo5dJélt.
Hazaértek.
Öreg Nagy llltvánné ö&szecaapta a kezét.
- Jéaus l.lárla, ne hagyj el! E.gy idegen
gyermeket hoi a b!tamba!
Mérgében kapta a fej6-zsétért , klualadt az Istállóba. Elkeadett fejni, de közben
a nyelve sem pihent. Mondta az áldást az
urára szaporán.
Öreg Nagy Jstvio bevezette a gyermeket
a konyhiba. Leakautótta a dolmányit. a
aaegr61, leterltette a padk.Ara a ráiiltette a
gyermeket.
A:;i;tán bement a uobába.

- A gyermek - kékuemü, ul'.lke lin:,~
lr.le Ideig szepegve illt a dolmill)'Oll.
beste, hogy Itt nem atlveaen fogadtf,k.
Szeretett volna elfutni, de nem tudta~
vá. HU csak ült caendeeen s nagy ~k --.
mével Ijedten nézegetett körill.
Azt.ln, ·hogy eokilg nem jött eenkl, bl.trabb lett I a. dolminy gombjával keidett
j.lt1unl. Majd fölhajtotta egyik ad.rnyf.t
e ekkor a ~lé■ alól valatql plro■ tnnt ela.
A bélés ott rongy011 volt • a k.l1liny belenyult a lyukon. A 11ép p!roa bu.gyelláril
volt belecauuva a bélés közé, az .k.andlUJt
ki. A klsliny bu1ta kifelé. A régi, tOStlado:r.ó, rongyoe béléa fölrepedt s a bugyel1'rls kint volt a kl1lány kezében.
Ebben a pillanatban lépett be az öreg
a111zony a koayháha. Kezében a reJ6-u6tér, telve langy01, édea tejjel.
A mint a oklaliny meglátta, megijedt 1
mert tudta, hogy harags:r.lk ré., feléje nyujtotta a u6p piros bugyellárist, hogy kiengeeztelje.
·
,J
...., TeB&ék néni, adok egy atép Játékot,
ha megfogadja, bogy többet netn harags:r.lk.
j
A3. öreg asszony r«meredt a gyermekre,
ré. a bugyelhirlsra, mely elveszett és meg•
került.
·1
Most hirtelen ugy tUot föl neki, hogy a
jó Isten adja azt •Issza Jutalmul egy jó
cselekedetért.
Ugy elué.llt a mérge, mintha elfujtik
,·oJna éfl mohón kapott a bórenitény uill.
Gyorsan a keblébe rejtette, aztá1t megsl•
mogatta a gyermek szőke fejét tis a tejeazsétért oda tartotta a sd.Jiboz.
- No, Igyál, te kla gyámoltalan.
A klalilny Őlyao mohón Itta a tejet,
hogy a ml nem fért be a száján, apró gyöa
gyökben pergett alá a ' uokeyájára.
Öreg Nagy Jstvin éppen akkor r411!ett ki
a uobiból, de hé.mulaU.ban állva maradt;
kiiszl!bön.

ka -

ELSIKKADT TÖRVt:NV.

ISMERI ON AZT A VILÁGOT, AMELYBEN
ELONU
TUDJA ÖN,
/tor, ltány ily.tn világ oan tz.tn a löLlön lti.,il1
her, Mflll4R jött, miböl itldlttzdt a lilJ i,
a többi világ?
ho11 mikor kddiudt a lölJ!
hogy mi ltsz a vig.t a löldnd?
laoty miltint jött litrt az ild a löl.dönl
lto11 miltöl van az ilö növin1?
lton miltint lt.tltti,utt az ilö ánatl
lro11 milrint ltjlödUlt a ii, ilöttrttlt6o1 •
-,sórkány~U
liog:, milrbd lttt • hilffgoiri állirtWI md.t1oirii áUatl
lto11 miiint állt az .tf:,ii állat • rti11 lábcírél
évm.d,k alatt • két LiWr•?
hon a vad állattmbn lto11an tanlt •.ti tiul cmuil,,i?

H•iUk•t ;p;1,,.;7
..,úbú?
R•izalai?
lrai?

Ha 6rdetlik uek a k6rdéeek, ha meg akarja la-.
merni önmagit '8 a naUTiligot, rendelje meg •
Hlmlf\t' Mirton HeUlapjit..
A1 áprUla 2f.-1.lr.l 11&mibe.n keul6di!tt "A VILÁG
TEREMTifBE" e minden uJ el6tb:et.5 megkapja u
l!sues lapadmokat, amel:,ek est u lrút 'tartalmu-

·-

Bl6t1Hl'81 ira egy hn két clollir.

HIMLER MÁRTON HETILAP JA
llialonille,IJ.

MIAl'rAa lWff.llilMP

l!• mAkik

. KITÜNÖ FARMOK
Xltiil1ö fannoll:at és konthakertMikt.re,alulmp ter\ilet41•
ke& ajbl- ■ k grona■ feJJ6d{i T,.-09 és IM.eláll: kti•elébea,
Jregfele16 niagu fellfé&li e,8 ,radúmen'- - Jó leOP6
talaj _ Ml'MI ,erméuel. éfeaklnt.
,
IL'l:::D~ZÖ ÁKAJC

JöJJö!l el uemélyesen és _gr.i~•Gdjön meg a ml fllldelnk
, jód.giról él értékéröl. JrJon nekünk.

H. E. McCORMACK, Realto,
l-'ORT JlY ER8, }'LA.

P, O. BOX 110~

NAGY KERESETRE
tehet 111:ert, ha On T4sirol eg-,- tb ugr lüb\ akerot1 far111ol,
aelJ a Je,g"jolib farm,hlélri.l"n nn 1-'lorldiban.
LHAT lllLE OfAI.A \'AHOSÁ'J'VL, IELV A LEGJOBB
t,' ARil'iDJ'.:K líÖZt>O?iT,U.
F.gk1 é1·n ál mii,•elhell fannJit ét birom ff)rmé~t '"
betatarlthaf,

Maga,, .száraz h~Jy és

IUll}'qn

jó tumöföld.

Jó uton, Iskola, templom és 11&órako1~h.elre_!{ k(h.elfben.
As ir na,JO'OD méraékelt.. a fü:etés k11nnJ,n torlM1tésre.
IrJon blh·ebb fe!Vlli,:osltásfrt.

ANDERSON-COLDREN SALES AGENCY
:.t,,,11111111111111111111111111111111~~i~r'J:.:·

W. F. ROUES
REAL fflTATE AND 1NVESTMENTS

138 'firpaD Annue

Tarpoa Spria,11 Fia.

auai'"h76ta vagyok Itt és nagy tapautalataim vannak
u lttenl vluonyokról.
Els6red.i fanaok eaea a riUlle• !00 •oJlár{,rt &
fMjebb kaphat6k. - v„ eu ][IW•ó. Wmo• ·u · · ~
hat roo.mos b.úul N ebb61 llumlac aker U1rtltott é!I
mlnll föld !8 h

óta.

.Ára fele Jeflletés&el $lZ,OOO vagy $10,000 kéup6niért.

W. F. ROUSE, Ta,poa Spriq,, Fia.

FLORIDÁBAN
:1008---2000 dollárt jöndelau 4!1Y aktr föld.
Keretünk 40

Jó

munkára Jr.~z embert.

akik

farmon

~nalr., élnL N'ekünk 40 aker legjobb mlnóség{l röldilnk
v}n, mel)·en mlnc!enféle kerti vetemén)', gyfünölCll, azó16
me,r;terera.

Ai Allantl Ocean közelében f!llu mellelt, jó

HASTHWS,

FLORIDA
TUDJA ÖN, HOGY SANFORD, FLA.
• vllig 1 0111• ■ ,obb ~dMI!•""
&jln11,1nk: kltllnNk, melJ•k OIJ
nodne ld\!,be11 11•11

khpo11tJa? A
O•d ■1ok, hogy
h■ unot hoi11 ■ k

faldek, _,,,Lkot Ml
•klr uiru, okir
111110k.

Mi' mirultn M11sá1b111n aJ,mk tl lanrtot.
Vo11noli hlu.on:lt h Usdltatl ■11 flltdjel11k. F•""•k lo-40 ak&n: .. k.
V ■ II alkalm„ lllldll11k, mel)' Uutlt&Ua11 &0 dolllrfrt la, Molybil :Z400
akcl"NI „ndelkuUnk.- lrJ011lelvlll1oelU1olirt .

a bányamunkától
. távozni készülnék

1911 mAJua !O.

PIITNAM COUNTY, CLAY COUNTY
' FLORIDÁBAN I u -

Farm olcsóságok
40 aker l:ltünö knunpllflild , • ~111>! é11,:iw;'ra1r.~~lóJ lle;
miny at melleit, ! mlle • Blnrtil, '- u:oWs hú1al, 1
mule, 2 tehén, teJJM rarm telsn,relh, J6 l!J"ll61 ~ fun1•
bel 10 ake.-on bM.erlt-ve:. A, Idei knfflpll l.ermht fpe11
mo~t uedte ki a t-ulajdono1111. Ára U,SOG. Csak keTfs
klupé11-. a liibbl f nitt ' éT lllaf& flletuffl,

fO üer .; mlle }'lorahometól, kb gytimOlesös tü:, J6
hi1, Jó tstáHó, Ára 11,009 dol1'r. Fele ké111péu, a múllr.
fele t h alatt• .Er. a farm a babtemr.6 Tldék t01pentJiban Tan,
E1enkhül vannak mUnletlen és milnlt farmok, lDihelelleaek 28 lloll,rtól felf~', •h~tek m1-..1a, irbra... ~~;,
fiGOlloll, rlgal:ttJa.
lrJon IJ\inbb felflhigos.JU.sirl. Slh n7elnJ1ea 'beuéliillll:.
Xéuséggel uolll''laak minden lrin7baa feldlit'o1ltáual

KMETZ-PAYNE BEALTY CO.
FLORIDA

PALATAA,
NAGYSZERŰ

FARMOK

w:~:. •,i::i ■ t~~h•w■~ar~':~n.k~:!'•~~c-.::::-u:

5
blrto1: 1:~u:.i

:'if1~~!;r~.~:~:~·:■::,!'11,~7:t7; ::::·~..;:,i;:~t ::.:,~~",.

~~::-:•=::,~•~':~t:é:~~:~: ~:,.R~n::.J: :1::':,:

-MHhlra. "irtm■n

eo„nll, tra

t4,.000 . Jl

flutbl 1-.1tttelek.

~~!u=~~!t~E:•~~~n n::~:!!n~: ;~~~..::. r.rw: ht:1~~
itt.

~~::~~Qrki.!:a::.rtok~~.!:o::n::1■~=~:,.\~• lrJ- l1lvlt'9ooit.i•

,~,.,LOVELAND& TANNER INC

, Putüam County és
County JackllQTI\lll~tGl

:::~~;;~k,

l

:::i~!~z~rAj!~~~:~:~:
nagyon Jól tudja, hogy a uer-

Últtf hogy kluedték a krumplit mir ' o 'é1_JnJaoa binyatárB~ f t ! l z . o k• hiKgMltaág&n~ aioll• .::::. be.~::leszállltlu!ba
délre mtetlk a kukoricát
11emréglben elhstAroztAk, hogy l;an tervük kli(larcot Tellott.
J,,,:,. -"-----'-,c,' - - - - - -

1lcát llltetnl.
•
A földek Itt iók _ enel a~
,onbau nem mondom,
hogy
mind Jók, mert en-e 18 vannak
mocsara& területek 18 _ ha
,.-cu donik a farmot sdp ha-.

a:a:~~111~~~1::.~s •;.~;
dollirt kapnak Itt helyben egy
1,ordó elsc5n!ndU, 6 dollirt a
n1bodrendü kr11mpllért.
Egy akeren terem ~ O
bordó\•al és egy aker müve.léti!' itlag- nem kerül többe 160
dollárnál, !gy könnyen khsztmltható, milyen a1ép baar.on~
r.al Jir Itt a korai krumpli ter-

~'';~~
:::~ a y\.
uéken a csirke
farmoknak.
111ert ezekből méc Igen ltevéti
van Plorldában. ~ Itt a piac
helyben. Palatka, Jackaonvll•
le nagy fogyautó központok.
Itt még mérsékelt 6.ra van a
farmok nak, mert erre n em jöttek ruég spekulán1ok. Itt nem
!ti szeretnék ha. Ide jönnének.

fi~;::•

&i~és,e.t

•

mi terméuetetmn nem jeleat
mást, minthogy a:t 1917-ea W-

a SL John& fOlyó
A 1~ megye gavlaú.ga H ill•
te felbec.ülhetetleii. A gndtg,tli.got litnl kell. mbként neLéz még htnnt Is.
KrumpUt t ermelnek leglnkább - mely busban fbet
most a rarmerekne.k. MerN!.
piak a nem lát, mlndenlltt
luumpllt bnak a gépek, a né-

1>e!'r~rc~:~:e"r!a1~:~~;b:i~~ ;:~til~o~

a::1

~;J::g:•a~e~: ,e:Ve1::i~:g~!~ba;!á\n~Ort

ki Palatka körül a farmerek- .r.et.te! köfölt 11:ier.r.Méselket.
lommal kell a harcot fol t t 1
t, ez éa személyieae n littam a
A biilyAkhoz ki 11 akautot• mert azzal mindig eh.'!bb ~r~k\;
J.:r umpll földek en n1ir a kuko, tak egy Jegyzéket,
melyben 11 ~lt.

::ti~ u:.::e.

1

m;:::~==t~::::~:.

csak egy termés. Alig, !te:k:ró

közllk, hogy a siervezette\ kö-o--tött uerz6déaeiket érvénytelen ",\ :iZ.EltVEZF.TTEL , , AGY
nek tekintik és uj béreket álla•
,\ Nt l,KOL".
p!tanak meg, akt skar dolgor.hat, aki nem, az távozzon a
A Cambridge Colflerles Co.
teleJjelkröl, me.rt ha nem fila- ~gy évi lezii,rás után meg akarko~ta~!~=~aágos jegyiékre a bányás:r.ok 11tr6.jkkal feleltek, a
táruságok pedig 11.trájktörtlk•
kel prób!lkoztak.
A sr.trijkt.ői'etéa azonban
1
nem elkerillt, mert a nagy kin•
na! éa költséggel odaho:wtt em
Lerek, amikor megtudták, bogy
.sztrájk van, szépen otthagyták
:. báuyikaL
~:r.a~a=r~dé1:~~t

:~~

n

·l~:~~~á~~nyilt, Cambrldge,
Flortda l farmok, kk«f)
A társaaág Mnyáazokat akar ,
aagyok.
~lkalmar.nl és nagyhangon ki- IrJon b6vebb felvllágOl!1lásér~
!elentl, hogy 8 munk6.t minden
• Magyarul 111 lthat.
körQlmények között felveszi "a • D. J,I LlENllLUII CO.
fzenezettel Tagy anélkül", a
Gal ne11v llle, t'~a.

FLORIOAllARMOK
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• hetr. ahol a IIIN1111Mr ,111e1

lttJó
buaok viszik '8 bozú.k.
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Paláib,

1
~ZTRÁJKTÖRE'(ÉS AZ INmANAI
ADÓRZETÖK PÉNZÉN ~:~

Itteni bold<111u11,1 1,11.,.
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LEGJOBB FARMOX!
:·=~~~~P.4~~~t!i~ri:;:

2

t~ ·

~!'s~:.~o.~

dollAr kélzpéna, 10,000 dollir 3 éT alatt fü,etendc'J 8 azá.
talékolil kllmattal.
·\'
Mr. Flsher lit.ta blrtokatmat, ti adbat felvllágoaltáat.
lrJcn azonnal, ha ón érdekJ6dlk • birtokok utin.

H. 0. HAMM ->
Palatka, Fia.

-ti.

•• Itt l•
cornmuH

,.,,at:~:~•d•

160 aker, melyWII 80 aker mQ,·eh'e ,-an, 6 uobb bú
rajta, ! l1lálló, négy foni.a. Nq:yullril lr.rumpll terem a
földben. Fél mlle kanill90n, fél müe & blgbWl)'1l. 70
il.kerben krumpli termett, mel7nek uüretjfit Mr. Fl1ber e
:~ ft:~~tt1~~é~!i!t~
Jobb birtok Putn1m megyében. Cuk · bregaége.m miatt
idom el. Cs&lidoknak klri.lóan alk•lma'&
100 aker Pntnam megyében. 8 aker tlerm.6 Pecan, 11616,
.NmtetTI!.2forráa,
fö.ld. 2 emdetea Jó

Ch.,;;!" of

40 AICER

Jó föld, melybtll 10 aker
gyilmölca termelélre,
30 aker fekete f61d, alatta
agyagg1.1. Jól caatornbn, krumpli termeléare. ki•
.,-iJóan alkalmaa. Negyed
m lle a State Road No. 3~1, melyet moat.. épltén~kEl~tte countJ _road. 2 mHe
lt Atlantle C~t. Llne
vuut.Allomútól, ahonnét
a krumplit 11.r.Allltj.ik;
lpületek t• .-.n.ak: ára
caak %000 dollár. f r Jon b(J.
'l"ebb felvllágosltúért;
S. E. STRODE
Palatka, FlorldL
jó

20 - 40- 80 akeros farmok
14 TI:UESEN MU!IICÁUT-RA KESZ FARMOT KIIIÁLUNIC
AZOKNAK, AICIIC'f ARMOT SZERETNtNEIC

' ., VENNI.,"' • ,.
Ezek a farmok f1orlda 1éiJ9hb krumplltenn6 vidékén vannak, ahol
a földek nap- Jövedelmet haJta.nak.
A fannok mh.Jegylkén .nagyon Jó lakóhizak, • lrrtállók, kutak vannak, ufty b.o&Y azok nonnal elfoglalhatók.
A földee gazd:l,";Ok, .megteremnek: mindenL
Áruk 300 dollir akeronként. Egyharmad késr.p~nzben. a felm1radó
Öl!llzeg méltiny06 reitételek mellett fltetendtl.
Közel vasutillomis, nagyszerü uta.k, városok melletliJ A földek köt•
veUen szomuédsAgAban a SL John'a folyón kiköt(!, ahol a farmer ter•
ményét hajóra rakhatja.
Van 35(}0 aker "mock" földQnk, mely a floridai földek köit a legjobb, trigybást nem Igényel éa minden földnél gazdagabban terem. A
"moclr." röJdeJr: gazdagsága reltllmul minden má, f6ldet.
,.

100 akert k,lhaaltunk 10 akeros pa:rc~llákban, klHntltva. bekerltve,
készen. Akerja 500 dollár. De megéri nagyon ar. árAt, m ert
nem kell trágyÍi:nl éa b&égeeebb termést ad, mint a többi föld ek.

művelésre

20,000 akerunk no, mely krumpll termelésre 'alkalmaa. Er.t Js ki•
baaitjuk, 1nüvelélrre allr.alma.uá tesazük. AkerJa 250-300 dollir fekvéa
az.e,int. A földek csatornázva vannak, körül kerltJük, művelésre ellr.éultjük.
Jó utak az egész vidéken•, piac közel, a termést, Jól...!.:!!;t érté_kealleni. •Nagyszertl i:öldaég, calrkjf farmokat és tejgazdaaágot lehet berendezni.
f~
lrjon btlvebb felvlligoal~.

SOUTH HASTINGS coR,.
"'' ,1,

~p/~~>fJ,A;

1

, ' '

el~~l Mr. Patt. minta-kertésze- ta~aak:~:~::;!tö!::i~:~~::

t«

telr.lntettera.~meg, akinek

7 nál

minden nap 500 dollárba

~~t:~:_ ,..~n1e':J::e::::.a~o1:;
neki ar. ötletet a paprika termeléllre egy .ffgl floridai ma,.
gyar farmer-aomuédja sdta
Sanford, FIL•lw:t. }h bilú u
az . ötletért; mert u:óta nagy
pb1r.t bol' ·n•é~,a paprika ter•

~e1:!~n ~:d1:~r1r.!~:m~:~tA~
hogy a katonaaá(ra nlnca 11.ük
aég, 111vargb. nlnea, a llormAny
fegy-veres erejének felbur.~lilát kenyerükért harcoló mun
káaok ellen tlnteaaégtelennek
tartottak, kényszerltették a
rudéa,
,i·
korminytól1 hogy a katonuaih."bben'. _, metyében ktU 6 nben ~;~ vonja vlsua a ulrijkvldék
!)agyon soll:_ b~ben-yt ter-Az '. lndlaJJ.al ~nyAk teh'.tt ar.
melnek, ami ~agyon knéa ad6Q~t6k pénzén akarták bl,.
_ ;~nki~ .ts!nyt!(_é• ' tok pasznot nyá11alk utráJkJit letörni, a
Mijf<(ltét

HARVEY WAITS,. REALTOR
GAINESV ILLE, FLOH.IDA.
AaoknU, all.lk t' lorld,ban akar■ 1k kisebb rarmobt ,,drolnl, .tJUi11ó farmokat t.llnk aJb lHI, de u
ellli dolog a-. ho!J Ön a farmo■ dol go1 ■ I akarjo,■,
mert nép Jö,edelmet nü an érhet el, ha 41:olgo•·Ik Is.
Ha nem aka r dOlll'OIDI, •n ol:osabb„ le!J1I, h
11er■ Jöa Ide cudilkod.■L

HARVEY W A I TS
• " 0D ' llle Sqwatt.'"• ....... .-~ ·

mebét ' l'e~1tül•

•ulf' 11i!a.,, • ••• · ••,.\,

,,.1

11ét kint tölt.6b a farmokon,
mert caakl• 11emélyea tapautalatalm utin akarok felvllit.;08.ltiat adni olvasóimnak Florldiról.
Én senkit le akarok riber.r.élnl e1ekkel az lamertetG clk
ktkltel arra, hogt farmot vegyen ló'lorldt~h. lf:n nem vaHOk egyetlen ~ggel ae kap,,
Clolatban. akik: ebben a lapban
hirdetnek.
"
De a.r.t moncjhatom,
hogy
soha. ae tudom megérteni, mli:rt. ve11.nek magyarok farmot
Euak AUcblganban, ahol a
föld se a leg;Johh, a tél 11 bost:lllll - a termés rltk,n •!kerül
uagyon. Az.t ae mondom, hogy
Itt Florldiban mindig sikerül
.:i t ermés. Itt la Jöhetnek'eleml
c.aaPások. De ritkán Jönnek 1it
nso k. Éli Itt mégis csak kellemesebb az élet, ahol nlnca tél,
laYastl ldGjáris van,
mikor
int fár.unk északon ée terméet
lakarltanak be, mikor kari.csonyftt állltunk.
Floridában ...!.. ha jó földet
,·esz a farmer - aki uorgalmasan dolgor.lk, uép boldog
otthont fip!thet mall'ának.

MAGYAROK!
lllnde■ ap

lgHoljak, hogy
Itten Flort.:lában egy pA.aker földiil.' tiibb ~nzt
SH.Nlzhel, mint b i r b o 1
mbult aa ornügbaa.

KITONO tcm,ULAT!
NJ.NC8 HID\_G ~tL!
v1r,rzó-boldog oUl'lonok.

NAGYSZERÜ ALKALOM
farmok ,·ételére Floridában Clay megyében van. Itt még az
Arak nem magasak, a földek nagyon jók, megterem minden kerti vetemény, krumpli, paprika, szeder (blackberry).
Ha Ön Jó vidéken akar megtelepedni, jó piaccal Jaclr.eonvllle kö:telében, ennél Jobb helyet nem találhat. Vlzl s:tállltáa a St.' Johna folyón, vasutl ezállltáll az Atlantlc Coast' ·
L!ne vonalon.
Nokllnk van1Hk mllvol41 alatt lé~Ö farmj ■lnk h irtaU1n IIUd \ol nk, IL
lrJ• rnes. lllilf'llt ~é7,.'i';t !n(~!".!,/h■ l<iUel aol&il11nt

1
BROW REAL TY COMPANY

' ""

Magyarok, Itten telepedjetek le, ha boldogulni
akartok.

STOCKWELL
INVESTMENT
COMPANY
Room 307
No, IOS FHtb St. Soath
ST. l'.ETERSJJURG, t'LA..

P. A.
:11111111111111111111111111111111111111111111111"'il"il'i

PENZT CSINÁLHAT A FLORIDAI FARMOICON !
KltünG farmokat ajánlunk Lee megyében, Floridában, ott, ahol a farmerek $1500.00-tól $1,500.00-lg terJedc'J Jövedelmet érnek el burgonya, bors, paradicsom és
mis téli élt kora tavaul Wldaégf'élék terme!ésével. Ezek
a föJ(lek a legnlgorubb blrálatot Is klblrjik és ha elegend6 számban Je.lentke.r.nek venni szándékozók, ml
megrl:i:étjük a megblzottjuknak a költségét, hogy j(ljjón
el Ide Floridába és gy616djönpeg ,személyesen földel,k~Aról ée értékér<!! Földet Tehet Itt a Jelenlegi trák
nerlnt $100-tól $160-lg akeronklnt. HozzávetGleg $50-ba
kerül a földek kltlsztltása és a klUsztllAa után azonnal
megmüvelheUI. - Olmünk;

EMPIRE REALTY COMPANY
Prlnces~ llartba Hot.el Bldg.

SL Petenhrr. fia.

11111111111111111111111111,1111111111111.9111111111111

MORRIS PARK FARMOK
! ~ ts 10 AKEROS FARMOK,
A legjobb 111am6ca ~a .r.eller fö ldek Itt van nU Fl&rlübH,
CSA.K 20 J[JLENYIRE D1:LRE Till' A-fiL,
mely a legnagyobb kereskedelmi városa Flortdának.
Cealr. i!OO do llir al:eroaké nt.
Egyharmad készpénz - a maradék 6-12 és 18 bóna.p
ala.tl J!zethettl. Küldje az els6 lefizetése\ a FJRST
NATIONAL BANK elmére s megkapja a szen6dést ngy a

RELIABLE REALTY CO.
ST. PETERSBURO, FLA..

..
Bányaplézröl--Bányaplézre
TISZTSCTSZSHK,;sZTOshlG,
ból

h

.::::tna~,ró~~nai;ra
té~\:
1

-!'re::::

HATEZER BANYAsz SZTRAJKOL
RESICÁN

•ki•

="

~aki
<oli,,," ,,,. ,gy Jóko,.. darab'"''"",..
Jeges elbukAs!t a nmu.káSl!ág• ltt:'11se11, a mlullk pedig, aki ke•
mik megakadi.lyoua.
zét sem nun;JltJa meg. a földi

).e'u hele tart 11 ~i tr,JII.. -

~Öl~!~ J";t-::nld~!~~~::~.!~"

~n~!;:~l.

8f;llt ,lf-1 ha to,Abb la lg) fOl)ik ,e!~n
:,:k,o~;I~
klh•eu1• térv~ites~. ug,; u: egéH r.ebulók fejébt' hogy egy811Ü· les er. caak az emberleli&ég: k6l>i,nyá.alszeneiet llamuoaan el léabt'n ai. er6 él! dacára annak ,ete.lménH' mert mlndny!jau

•~;:',:';"',:~.!".::~om

1
gam

hogy u

lff.

m•• ml mu„kbok még ~m_•.-tJOk

,.,10,mA» 'Jö<!ll»k •

: ~ e:~:l~e:\ ael;::~~::i::~
i:e
bA a \'Olt ée ma mlr
l'l"e tt
ny h
ill tl
I
la 5
lgy : ;i.n:nn~ ug;
p4r é11 alatt blre 0ee mal'&d meg

,

$

•

•

o1

1

kellemes

lrii hiialt6ket..
BlaU és lHdem„ söröknek ml
a
ltl•om,urosal. Ezek • legJ•bb sörök k6rje

---

csato i:k

az ueneiete.ket, hogy anyagilag

,•ll4gn, ;~~•~'n..

E

dolguk lott minden anyagi

•7;;:e•i'er::;

S)en16ek vagyunk miért ne da.sági elnyom11t,,ukboz még lényre-kedvre ki leeznek,azolehetnének egyenl6ek u élet- n polltlkat e lnyomatb 11 jl• llt t
bá
ó A
I
körülményeink amlg é\Unk, a rult
:An;/a n
nya gazgat s •
mikor ahho1 nem kell mill,
De a pttlltlkal elnyomatás
A leruesvirl éa kolozsvirl

oka

W.-
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WJ.LLIA.ISON, W, V.L
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,dW..I ok ette as b.ogy a bú.fias
~ t vei:&el
munkinyul as
egyediill blstoe él,, célr&veiet.6
~ ö , , as iltalinoa utrfJt
Jwnondáaib.M.
ltt UI iltalinn támad.út ln.tésett a munkúaig ellen t6lr.e. WJuk· napról-Dapr&, hogy
minden nalr.miban' végnélkQ.
harcok indultak meg est as
I
41
.ált&lio.oa timadiat uétforgl•
GtOlt edikkel nem lehet kivé-

„

„

mbt, mlnthQ&Y nehé.J: muoiiJuk6rt, vereJHkelhükért, tin1eaéges dljawt kapjanak.
Nem alr.t.rjlk felforgatni a
\"lligot, nem akarnak uvart.
ídetlenaéget ttmautuil a tiru.dalomban, csak lgaul.got akarnak.
A1t &lr.ar~k. hogy ebbe.n a
rövid életben lebet&ég uerlnt
mindenki boldoguljon, minden
ki a munklJa iltal meglrdemell jólétben éljen ée ne gör-

mogatiaival elérheti. Ö111setartU nélkül,
Hél.busiaaal,
megoa&t.Ott dkkel pedig csak
a hldoa bukú vir rdnk.
Mit akar hit a munU.uig,
ki ahrja.-e .,,.,111 emberi Jog&lt
a uabadd.i:, egyenlöa6g, testl érl~g lobogój& alatt egy hatalmaa nagy tiborban, va,gy
pedig el akar-e bukni a klll6n•
bö&li d.ulók alatt, kiUönbőlÖ
célok&!. rolytatolt kll1delem•
ben.
.

tlaMgl ténm annil Jobban kihusnilhuaik ökeL
Szomoni a muuUuig aor 1& W.rmllyen uralom alatt él
ia. Ép ugy elnyomjik a sa~t
~&Jtijukbell nagytökfsek, akir
, mú. nemiet!séghe% tartozó
tökétek, Mert a tllke nemzei..kö1I & mindenütt a ,·114.gon
csak u u érdeke, hogy a mun
U&sigot mennél jobban kiu1aori.ua.
Elért ntlndegy körülbeliil a

ERJAVECZ JÁNOS.
:o~~~~a!n1!~zt'~
~n°:~ :~~at:~~:~:e::
Jere, W. Virginia. C'&l binyási:ok eeete Is lguol- l!ét as lgazgatóú.g betartia b

"";~':!!'~!:,::~:.•~,,. 7t TOPOLA TIZENÖTEZER LAKOSA KÖZÜL
KE.TEZER MUNKANE'LKULI
juk, hogy minden elazlgetelt

-ldjkb,n
• muokA~k
,..,,.
tetteit éli ve.1itenl
1 fognak,
1
1Mert mlg a munkiaaf.g
tétle-

niH n ézi. Jiogy 1101 a egyik,
1
.bol a Ul.Úlk aaakm,ban tiporKétezer ke~értelen munka•
A meglepett ember nem tud. jik el a munkúaágot. addig nélküli ember. Bék e klöbeo. ja, me.Jylkel fogadia fel. Nem
beueg a t6kélek öauefoguak majdnem egy esred létszáma. lehet vllogatnl köstük, mert
.e,a soba sem lehet olnsnl ut. Ha a kétezer ember llbaaorbt.n mindegyik eléggé rongyoa ah-

t!:: ~::;:~~\= ~~-v~~::~

1! =::

!<LAllg ,nyhllo!f<k y.i,mlt u- ::~ ,:;'"::;~:~,:~:,,"~':;
ryanla a politlkal elnyom!su- elfogulatlan
blsott.aig teszi

koo,
ujabb oup"
' " ' 6ket. m,,
Lesú..llitottAk
a béreket
611 ,nagyobb
munkateljesltményt kÖ\'eteltek t61Uk.
A resle&l banyiswk ellentllltak, követelték a tiszte&11égee megélhetést és a régi mun
k&rend föntarthit. mire a ro-

INFLUENZA
PAIN-EXPELLER

::i::::

TtN< ~,k a._. U. S, Pu. DL

..,Uén "IC' hátir:i do"'Wl•c oqiti • 'l'hkuillp,t to•lblll
~16ii a &1iil,ht h i ltlélyca lch6 h0IQ.bt.
lSc. is 10c. 170ffntrtie:1:.J;,•n.
Ar. cnddi11 r:ijta v:an a HORGONY ddjtCJ,

P. AD. RJCHTER o\ CO.
•&a•T A 10. M IJTI.

J•OO&LT•, •• T,

TIIB

BERWIND BANK
~; ·
,.;.;;

BEB~w.u.,

_._.;_;i,;;;~~ii.i;'iii,

ll'YEBES~G

s,oe,ooo.eo. .,

AP'adaralR•~•llanktallJa.

_____
,....
.__ ........

Elfogadat1t pé■ 1t betM
var, Clell Hh1Ura. -

A& . . . . . _ _ . . _

riu---

..._...,...

Utaú1I eaektet.

..

PiNZT KltLDUl'fX a vi11.g ml ■ den ritaék.
B.AJÓJEGYEIET ewl■ at
a JerJebb 1"0Hlakn.
BETffEI UTÁN I S.ZJ.ZA.L:ft 'IAlli'rOT PI-

:o~j&aa
•..eat.e&égekct uen'l"edett, hogy
;még a.s üzemét I• kénytelen
"TOit mep1üntetnl, ellenben. e•
Hg gyakran _ olvaahatunk ar.:-61, b.ogy a utrijkoló munll·
,6011: anyagilag telje&en tönkre
mentell: a allri.jk folyt.ln.
Kiért van es! Asért, mert a
mv.nkásaig nem timoga.tjt.
<eg)'lllá8t an,yaglak.kal a utriik
.alatt, ellen~n a töké&elt bl10nyára kellll hitellel, pénuel
,ell!tjjk egym'6l, h& a munki&Bág ellen kell felvonulni él
.anyagi er6vel k:ü1denl.

né~~:~~
hogy elönyben réa1:e11Ql11
glmentje elvonuJna a !i:cm&ink e.16tL t.a órikba Ulne, U
A FÖLD KÁ.SOKÉ, _.
nek hosú.l&rtolÓikka.l, .uuo•
nyalkllal,o alró ~elteillkel
MO&t önmap.tól vet&Uk fel
maalrotniua.k el elöttüok.
a kérd&, _ Y&jjoo miért nlnCI
ilyenkor eser éa eRr embemek
POTEMKIN FALVAK
mu11kaalkalma.
A ht.tirban
mir uirba nö"en a ta.vau.J.
De a topolal muntauélldlll- vet& éa eser munka &dódlk
ek nem tti.ntetnek.. Mlnek tud· m~deniitt. Viroal tlHnek 6rtja meg mia 11, hogy a gud.ag, hetetkln a magya.rúaL
l&iroa földek nem nekllt ter_ Nem aM!rt nlnca munmel11ek buzit, kukorlcit, krum kink, mert nem volna mit dolpllL Topolú a munka.uéllrOll goznl, _ mondoútk Topolán
uellér beklit&lött ezlvnl jir. A uerencaéUen embeN:k - u-

~~~bi::rme~~h.!:r
ntosgalmukat politikai mosgalomnak mlnöaltette és risz&.
b&dltotta_ a blnyissokra a romin katoua.d.got. SOk kil&de!om éa i.ldozat utiJ!, a binyi,.
1wk ,1\i8pontja. mégla gyöitalt végül Realcin,
mert a
uénre nagy szükl!ége volt a
rominoknalr..
A megegyed,a értelmében a
régi munkarend érvényben ma
rndt • a b6relr.et u Jndex-rendsier alapjln illapltottik meg.
As lndex-rendaser lényege
ILZ, hogy a ~yia:r.ok egy bl-

keiied~n~am~=:. ~ ;
egyenll5 fegyverekkel
lehet
caak frib:denL Hlibt. vonulva.lakf pualr.a elé karddal, alr.lnek
.a keaében a puaka van, •• tog

~~::::~ea~u::ly~e::~•&: ~:~n=a~enyér, mert mUn&k
t&t. hogy a panu:rokoalr.: utat - Kinek!
enged.Jen.
-A f6kleket, .mit azelött a
A magyaiúgból vagy tlRD• na.gyblrtoka.okt.ól vettiln\: kiiötezer Topolira Is jutotL A hl• rendiba.. dobrovoljkoknak ad-

10 '"'~:a:::::&Tuemben)
~~:y: :!~1::-h!:pa::U:~
FrlM éa uárlWtt gylilQÖI•
egy megfelelö uizalékot, m.ln- be kellett uil.ntetnl.
WILLIAN&ON, w. VA.
CIIÜk nar,banl ,ruslt'-at..
dig a uerlnt, hogy milyenek a
A tüi: keletkezésének okit lr"""==-........- .....(lt
XAZSOLA SZOLO,
&11lk1égletl cllr.kek Aral
nem alkerillt megillapltanl,
lr. 0. II. Wlllff
ASZALT BARACK
Ha a fogyaszt!al cikkek i:ra mert éllel tört ki ée mire észar. w. : C v _..
,ts SZIL vA..
A legjobb ,rut tlrtJ11k ée
!:~m:r:,Y~gy n : e : : i ~ - ~ revették, mir hal&lmu lin,Ino■ U.nu,Jtókuak m ~
megfelel6 m~rtékben. Ha pe- gokban illott minden..
.,_
ftlallllll: vau-. .,_
inka, adunll'..
dig lemegy- az Ara. a szilllségleA kiégett tiplit ujjt fogjü.:
S.1erezse be azük6t!glelét
t.J cikkeknek, akkor as lndu•1:',-,''"'
-•-•·- - - - - - - I I
mindig iltalunil:.
1~ae1i:e;;·nem I& E lap eUlfhetéel
!.H •ollár.
• .,.,._ ._.__

~t!ii=e~;: ~::.rdd&I meg ~e:é:::: : e : : n = - ~ ~~er!et~éh!°f té~r:a::ld:
Hiába harnol 1a1 lgualg hau Bicskiba, amelyr61 a kiil!6ldl JD08t vége ennek. Áceorogunlt
gost.atáaával a munl:úatg, ha ugy emlékezik me.g, hogy t.e}, a köaéghha elöt.t, amlg vala~ a tlSkéae.11: az aranyak jel-m&.r.el folyó Kanún.. A ki dolpgra el nem hiv.
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-el leltet némltanL
A •unkása.t,gnak teh.it anyagllag kell egymillt t.imogatnl
~ ~ éa akkor gyöcnl fog.
A t6kések as egén orlzigkn Irtó •hadiiratot indllott&k.
.a 6&f!rvezetek ellen éa e1815aorun a b4nyiauzervuet ellen
1Íi eanelt a hadjii'atnak u eredmény~ mir 1'thatjuk, mert
Weat Vlrglnliban mAr majdmem teljesen 1t1 van Irtva a
aaervezet éa most megindul,
:vagJts mir meg 11 Indult a rollam. a többi illamokb&n lévö
.szen-eget,t bi.n,yisr.ok ellen..
Bst a rohamot pedig caakla
.tit&linos Htrijkkal lehat .kJ.
v ~ . AkJk pedig est ellen:allt, uokat el kell tivollt&nl
u utból, hogy a helyiiket ol.ya-
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:éh~en:~ a akk':~~bb,

klg végig robog veled a vonat.
a pompúó földeken. Art hl•
E11-. a. emberek, nem tudJilr.
mire fordltanl a aok jót, ami
ezeken a földeken megterem.
Llbbent.aiik félre a tiiggönyt
éa tekint.Bük meg a dladeteket.
KOPLALÓMOVÉSZEK
Valahogyan egészen honiawku.U.:i.k bennllnket a panaasokhoz és nehe.zen tudunk vi.logatnl köztllk. A rirosl ember
a keresked.6, az Iparos, a mu.nkis jajgatAút halljuk. A vidélten a guda, a földm.ivea, a
zsellér panuU:od.llr.. Litó uem
mel kell a vidéken megt&lilnl
a nép legfAjóbb aebét.
Topolb la ceak ugy tudod
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got '1taliban, . egy iltalánoa mlly;n apróplg
· 11
.---,: leu:imoliaba.n nzetnl. mondjuk egy
m:g•::m::

:::e:wm.~

nlam.t méhraj,

unm, paran-
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,olt baj e tekintetben.. Ekkor
a:r.onbt.n a bánya~ lgaqat6&lg&
nem akarta tudomáaul venni
u lndex-megillapitó -bOOtt.aig
azon b.at.ArozatAt, mely szerint
a póLlékot 12 uhalékkal emelnl kell.
A munkiaok asonban r&&UI
kodt.ak ehhez éa beblzonyltot.tilt, hogy ettől nem térhetnek
el, mert a szfrk66gleti cikkek
12
ara nem
-szu.aléltkal, de
mir 20 ssázalékkal Is emelkedett éa mlutin az lgazgatóeág
ir.eglnt es&k • rideg v:lsaaaut&altú All!spontjira ,h eJyeüe6.ett, Htr6,Jkba téptek.
Négy hete tart mir a gltrájlr..
Mind a 9000 .~y'8i: &bbahagy
\& a munkit, dacira a rom'1l
batóaigot minden erouak01t-
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(Wr, Subadka) k°!'"r!:! totmiDY megint
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MEN'SMART
WILLIA.XSOl'f, W. VA.
Eut !nd Ave.
Saamben a Commen:lal llotellal
Fértl ruhák, Ingek, nyalr.kend6k, harl1nyik é,; minden dm ruh.uaU ~lr.k
nagy vllautékb&n.
R•llatla1tlt.ú éa vasalú.
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Forplmannll
do11'rt.

hogy ea psduigt mo..,i..
mat politikai reg)'Til?Td altar-

~lr..elóyamni. rolilpJuttaJ
a Ul)b1 aaak
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WILLillSON, 1'(. VA •
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AMICON FRUIT Co.
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AútJ:ikoo fo!Jik a huc, mir
Huu torok lr.labilja.
_
a mu.nkúaig utoleó er&épl re:
egyuer
T&gJok

A Hamllton Coal & Mlnlng
Company No. 7. uimu bányijib&n Radley, KllnBUb&tl a Up-
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mint tls-huu dln,r 11apl kere,.
sel Miakor még enn6J la kevesebb.
Topolin azonban dad.ra annalt, hogy a földeket. elvették
a (öldmllveuzegényeltt.61, volna elég munk&a.lkalom éa foglalkottatnl lehetne a kétezerny! földmO.ve9t, de a köuég:
nem tön5dlk a.z ilggyel. A topolai jiráa fizeti a legtöbb &dót
a Vajdalligban, de a befolyó
pén.tböl egy parit &em fordltanak
topolai
épltkeaé&eltre,
hogy a munka.n6Jk0llek egy
J.Ja munkihoz jul8&Il&lr..
As onúgutak r<1111uk,
as
lalr.olaépület - a t6bbl köM\pO.ietek javttisra a:rorulnak. De
Topo1'n nem divat & kölépltkeúe.

:'~g:~!~:1:1tlm:~~~:::
meghat,rozott (eltételek aterlnL
Ily _körülmények között egyelllre it.hldalhaU.Uan ellentét
van a két i.l.láspont köi:ött és
hacaak a romin kormJ.ny nem
taW valamllyen utat a meg•
egyezéahet, a aztni.jk még aokilg elhuzódhaL
-+-LE1!GETT TIPLI,

A le1er6Mbb bank• ~ldlklll.
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" "'lgasgató1Ag
"
esul azem-

ben kijelentette, hogy nem Ali
addig szóba a 111unkA110kkal,
mlg va1amennr!en \·Issza nem
mennek munkiba ée csak ak1,,or hajlandó megfontoliayA,rgyivi lenni klYlnd.galkat, ha
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Bettlffl ban-ia önt é• ~lkncm tthct<tltnock homo lddc.
a =k=;:;~~"" ad!W, hoo i..botb nélklll .,,ptliti•

·hogy a utriJk taMama alatt
heti Useser leJJel rosJa aeglteni ökeL
Ugyancaak est lgérte a ki>loHvirl vaamunkúok nakuervesete la.
A harc pedig rolylk mii' ne(Ytd.lk hete 6a még .emml ki•
láda alnct a megegyeléare. A
bány,azok kijelentették, hogy
addig fel lleill nszllr. a tirgya•
:Asokat 81 1i:asgatóú.ggal a
mlg lgéretet nem nyer~ek,
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gyen még annyija sem, hogy
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aW.Na u 0n trcJfl f• toddt.
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~~en~p;:~=p=e~~e:~ he~\:~ybwk épen ugy, mint ka:lk~~:klnAg p«llg c,IJll ;::::n:•::~'ft~II;.:~:!~ en; ~~'.~11
cle. a.zt hluem, b.OfY a1 egy6- a mu11kuok, nem u.&rnak ösnetart.illaal & egym,1 ti- politikai téren, caakhogy gaz- bf.nybsokna.k és lgéretet tett,
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annak hO&"Y ,. ,dök, eu.lt rsb\incalkat riult• munkabér
mun- uü kségllk volt a képzett
nyomdhzok a a uervezet.e
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CHERRY BLOSSOM I

legJobll hiislt6 Italok, melrelr. a-,7 11.e,helt,.
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A mun.k!ssig már
l11nan olyan mélyre süllyed
hogy nem \eu mit vesz!tenl éli
M1.u. su.val fogn1.k valóra
,tini, aki ut mondott.a, hogy
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Óhazai mesék.•..
(P'ol,tatú)

Piclny lr.erek dobolt vett ki mellényue-bét,61 1 Etelka ölébe tette. A dobozban v6kony arany-érem pihent róuuslnü 'faltaigfon a u érem.rlil pufók angyalka mosolygott a1 egéuen elimult li.nykira.
- Tetuik!
- Oyönyörü ... csak n~ tudo.m, na~t>ab-e nékem ezt elfogadnom? Majd meg~érdeiem apimtól.
._
Sdv6a uonnal a skatulya után nyuJL
- Ha nem fogadja el asonnal, minden
k~eWeködéa nélkül, adJa Tlana, b.'!ledobom a S"'1t Antal perselyébe.
Etelka hamar köténye &liebébe e11uutaua a dobozt.
- JaJ, de rettentő ember!
- Jó ember vagyok én, csak •hit nem
()Qge:lek be~zóli&t senkinek a ketU!nk

A BANFALV AI BACSO IV ADEKAI
Irt.a : 9ZE1'TII1U!I IA ■ TRA .

Vajjon mennyire vannak mi,·! Sze•
géoyke, ha as anyja él ne, annak bevallani. lgy mag:iban tartogatja, de baj0& 11
H iTvinak ...
Megpendlletle 6, hitha nóra houa.
• Eate. mikor e&&k ketten fonU.k awrgal•
m&11&• a kis petróleumlimpa mellett. elke1dte Salv6at dicsérni.
- Bitor legény, meg~. mllyen uépen ru,·olillk, Illemtudó, jókedvü, nem cso
dilkomélt, ha megked'felted vóna, mióta
Ide jir.

Etelka mélyebben hajoll rokkijtra.
Hallgatott.
- Saólt-e mir neked valami olyut., hogy
elnnne!
- Moe.t . legutóbb.
- Mit fel eltél neki?
- Semmit . . szerencsére benyitott Erul néném.
óetgü,a.
- lgy bit roeukor nyitottam be!
- Most anil.n uót fogad, él nem teszi
Dehogy. . megmentett a vlluzo.
t.i masit annak. bog>· a f&rka8olr.: uéttép- listól, mert nem Is tudtam volna mit feJ81:!
lelni.
- Hit azt Is el lehet valahogy lgultanl,
Néued lelkem. as ug:y •an: ha uede csak egy módja ,-an. Jötiön houim re- reted, megbl1talod, ha nem, kiadod u utleségül, bogy mtndlg: Iá.t.h.._...m, anélkül. jit. Hi.t mit felelu. bA meg:1.nt kérde1I?
bogy a hegytten it gyalogolnlirk..
Ne.11:em cs.lr. megmondhatod, aki uegé:l.y
Etelk& piros lett mint a pipaca, utan a.nyid helyett ulvemen viselem aonodat.
hoUhal•i.rly, a legény
közel~ hajlott
- Nem tudom.
ho'ni.
- A1 nem beuM. .
hogyne tudnAd,
- Ugy leu, Etellim.!
ngy kell neked, •a&J' nem.
Dben a pllJ&D.atbaD benyitott mruJ n6- Nem tudom! - Ismételt.e Etelka uJu•
nJ, S1lv6e hirtelen elhuzódott, a.meunylre te n.,r6gve • uemel lbaun fénylettek. Hlls lllend'516g klvinta • ei egyuer még uen én aa.ent életre vigytam: tudja.
megmenekült Etelka a riluu.dbtól.
Apllm nem engedett. ~ apicinak. Nem ki, Ssi1'6a pedig, mintha arról beuélt~ vol- vinkosok én fb-jhes menni. de ha mueú.j,
na, mondta;
akkor lnk.ibb hont. mint uokhos u ld&
- Elbo&tam im a teh:!vemet I nem való gasd.al.nyelr..he1, a.kfkhe1 apám· adijedek meg a fukuoktól.1J..ir. )6jjenek u- na, mert tanultabb, ügyesebb nilll.L Mút&mba, ugyia ~ lr.lri.nkosol: fa:rkupf'&- riut f~lr. tO:lt!, kemény ter:méuetti. ulnte
Jnf!& bekecare.
pan.nCllol nékem, mir most la.
Ml.kor elbuc,iu1ott, hoss.zan, fon-ón meg- As nem b&J. Férfibe nlncaen caufabb,
uorltotta Etelka ke&ét, 1 6 • • . hagyta..
mint a ''tedd Ide, tedd oda".
M angyaJO& 6rmet Dem merte megmu- Meg apám nem ti ad hozli. mert
tatnl aenlr.lnek, csak titkon. a&egette. KOR ~
. ugy nem ad lr.i a h.l:lból, mint ahogy
u.i:r titka Is volt.
!l,larleW nem adta.
1a haJlltotta maga felé a l'UÜaratu
- Hit belevffsl a gasda.aig:ba, mint a
legény a félénk kii leá.n.yt, mln.deu hf&eJ. hogy Ide vette JóSISI aógorodaL Juen 1'&,-

::i::

g~i=:e~odia~~==~ó la •olt Etelka, .- ~8:lk:!~~:tYe~~:~rt:~~~
!h-161 néni t.apaastalt a.emel éaU'ffettek, dunk.
hogy nem Idegenkedik mi:r 6atvóatól . .
- De a Warlu:a eü::üvO:je uapjtn l1 ai:ruávódlk valami k&ttüll:.
va taWta anyim api.mat & padli.lon. Jaj

Istenem. hogy 11on1ortt&am meg én la!
- Abba lga1Ugod !ebet, hogy eleinte
nem rog tehzenl neki . . . de majd beletör6dlk. Moet a'lr; a rO:, hogy Te ml sú.ndék•
kal vagy, Te rigH avval élni, akit vilaHtol, - nem 6.
- Én elő se merem neki ho1nl ..
- Blsd caak rim, majd tn körülnaiem,
hogy tudJad, hinyad,n vagy, mire a UM
megint eljön.
f
Jgy mondta: "a tiéd". S Etelka megborzongott en-e a két szóra. Sierelmee TOit
szegényke, csak nem vallotta be még llmmagának &e.
A hét derekin mlndnyi.Jukat dlunótorba blvt.ik a blróék.hos. Demjén Jóuef kimentette magit, hogy nem mehet: megfii:ott, köhögött er6ae11, Er:tal néni otthon
maradt ve~. de as urit. meg a rlatallligot
elküldte.
- Menjetek, valahogy sértve ne éreuék
magukat II blr6ék.,
Amint eltivoztak, vlaet forralt a kilyba
tetején.
- 1-'0:aök maginak egy kl1 hirata-td.t
sógor ..
Demjén relnézelt 11Ílidú.g08 könyvéböl.
- J ó leaa, Enal ..
A derék 11.911:ony leuilrte a.a lllatoa foltadékot a egy 1ientképpel dlultett poroelli.n bögrében sógora elé tette a diófa
•utalra I lefUt vele 1zemköst. B!lt as IMt
ltélte ugy&nll Herfelett alulmatoe.nak ..,,..
ni, hogy beri.ltaa Etelkiuu tett lgéretM..
Demjén öeuecaukta lmak6n,vét a Ila~
va:rp.tta a hirat'a-tett.
- Kóatolja meg, elég M . . . !
- Elég. Jó lélek vagy Erul, hogy miattam Itthon maradttl, pedig &i e!Oldöpltem rina. magamban 1L
- Unalmaa ugy. Meg ueretnék la 1'1lla•
mit felhosnl négyenm.k6zt.
• - Mondjad. T4,n megint panuzod nn
Tamiar1!
(A jó a..aony ugyan!• ntlha tél.tü::en1kedett dereeed6 urtra, aki el eltriff.lgatott
a u.riyoklcal.)
- Nincsen. Etelkirul van 116. 6 nem
meri felhoant ..
- Ta1'n megint apM:& a.lr:ar lenni! Nem,
én abba aoba ae nyu.gnom bele, hogy olyan helyen hervado11an , ahol én nem
!ithatom többet.
- Arnal min nó 1lncaen .. mióta ue-

relmes.
OemJén majd feldütötte meglepetésében
a teú-bögrét.

- Kibe az.erelmes? Szlvósba, aklUil huzódo1ott?
- De mán nem huiódoz!k.
- Tartottam tőle, hogy magához édesgeti ... nem hittétek.
- lgusága van sógoromnak, előre Hit•
tL
•
- Moat után Itt a baj!
(A aselld, tOrelmes DemJé• egéuen kikelt magiból.)
- Nem baj as!
- Mit? Nem baj! Penie, a.sawnyéazszel nem látas most se az orrodnil tovább.
Moet air.t.An 1l rnl, ríni fog Etelka, ha nem
adom honi.
- De hát adja hozd.!
- Nem adom. Sem !Diri munkisnak
neveltem a linyomat. mfg urnall: se. Osak
földmUv'"nek, aki .\tve1111 a munkit, amit
aplm kezdett Itt a völgyben & én folytattam. Ugyan mivel vett meg téged aa a legény, hogy pirtolod!
- Takar01, llgyea, bátor, ufemtudó le•
gény. . . nem tudok ho11ifoghatót a 1 Idevalók köz.t. Jó caalidból való, a t.tyJa hl•
vatalnok, aaJit húukban la.kik az anyjival. A1tán nemaoltira bengennester leaz.,
jó keresete van.
- Marlallit 1e adtam kl a húból, Etel•
k.it Ml adom.
- Hit vegye Ide a legényt.
csak ne
Ultaa 6lr.et egymútul, mert félek ..
- Mitől!
- Hogy akkor Etelka Itthon dntu.
Mert hit Demjén-vér • a Demjénelr: mind
kitartók a azerelmilkben. Etfllr.a m~ olyan terméuetfi, hogy nem fog .ae ellenkun.1, &e rhnhkodnl, de miahos majd nem
megy. és ha Itt.hon vlri.pik el, aógomak
ee telik majd öröme benne.
- Ne fesd as örd6göt a falr& . . . Jobb
less. ha. megnted az igyamaL Filn teit
f.6ztél uelr:em, nemhogy a köh6gf■em mnlaastant. hanem a fejem le megfájdult ~
le ... a blta.m la nyUalllk.
Erul néni népen megntette aa Agytt,
Demjén ledohilta magiról rub41t, 1 u
6,gyba bujL A derék embernek kedn lett
volna hangosan zokogni, mint akko r egylPtr - a Mariska Jakodalm.6.n. Ritka apa
szereti Jeinyg:,ermelr.elt ugy mJnt '5, méc-

la, egyik se Választ kedvére való 11öt. Pedig uivbell szeretet nélkül ait Js nehéz 1111mondanl, hogy: "fiam". Adrt fojtogatta a
zokogWI, mert már ére1te, hogy l1J 1111n.
gy61ve, hogy oda fogja adni Etelkit, wer t. ·
116gornőJének igaza van: a Demjénell: illhatatosak uerelmfilrben.
ltá&nap, hogy Etelka fejére tette keaét
!\ uomorua11 ránézett, a leá,nyka megértette, hogy tud mlndenl De egylkójia "'
ezólL
Etelka várta Is, de félte la a követker.6
ROrBdöntö vasárnapot, me lyen Saivós sürgetni fogJa. a válaut. Jaj, mit 111 mond neki?
És mikor Sllvós eljölt s megint m~kra maradtak néhé.Dy pillanatig, a Jogé.ny
nem Ismételte kérdését, hanem magAboa
ölelte II megaókolta
- MátkAm .. édt.11 kis mátkám! - sug-

ta.
A aókja éde11 volt a 'a lányka arcán !ing
róisa gyult ki tóle.
- ApAm tudja mir. . . sugta viasu.
- Jól van. Hadd tudja meg az egéu ,rUig "hogy én téged szeretlek, eoha el
nem feledlek" - amint a nóta mo21dja.,
Tartsuk meg minél el6bb a jegyváltást. ·
- Még nem tartunk otL Hátha maginall nincs 11 kedve falun lakni?
- Pera.ze hogy; nlna! Én ueretem a
vir ORL
- Akkor kereasea magának rnáe mátkit, mert engem apim nem id ki a hbból.
- No .. no! Ne adja ki az utamat ot,
nagy hirtelenséggel. Lbauk caalr:: maga
nem aieretne egy kl1 világot litnl, " ~
mit élvezni, amlTe l'Alun nl ncaen alkalom?
- Szeretnék. De as apámat nem hagyhatom Itt uomoru 6ffegyaégében.
- Itt •an Kulcsoné mellette, meg .llrsd
néni. És ha nem la lenne M!nklje; n b~
liiban la meg' van lrva, hogy a leány elhagyja apJit, anyjit és lr.6Tetl férjét.
- De ln azt nem akarom, m ert m api.mat szer etem legjobban a vlligon.

(Fo)Jtatúa H vetk ealk)
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