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ABÁNYÁK GARÁZDÁlKODÁSA ELLEN

Lépre akarják csalni a

MENNYIT KERES AZ ANGOL BÁNYÁSZ?

bányászokat Dél Ohioban

~

A.•~uymt_• bi'?'á,nál perli~ '"''.idéo_mrö ..t_.;,.;.
Mér mincfir aiaa béke az ..... ~arban. -Miadkét
nw bán:yaü.nuaa~•L-:;-A bÍ.QJaÜ!aas;a,ok ~•~vét! ~t,
______
fél mereven kitart illúpootja mellett. ·- Szészesé,t köve.ruatk.- N'em ,ok Jitt ~tuk • bá._,..zok a dintttlol Mit abraak a Dél Ohio-i biayahllajdoDOtok 1-En kis taretbahyt & Ull}'en m.DWt.
tett-e e l • ~kormány?
A bánytusaen-eiet fenn,1- déa betartiúra blrja & esetA néa úának 68 szizalék.it ajáalji k 111.un)l.abér fejébe■ a bú,úzokaak.
Ai angol munkbság altalAA :!e~legl tlzetésl skála ,au
lisa óta els6 l:r.b!n történt
?Mg, hogy a blnr,:i.ghoz fordult
• s:r.er16desazeg6 binyatArsasA~ok ellenében Jogorvoslatért.
Monongalla me&Ye kerületi
tórvénysiékéhu egy beadványnyal fordult a WJ:iy,u.ii:e.r1·uet,
me~ben arra kéri a biróúgot,
1
~o~~taa
C~'::~nd)~,
C011nellavllle By-Produe.t Ooal
COmpanyt, u Arkwrlght Coal

c~7

leg ' ktrtérlt&I pert 11 lndlt •
'.A.Juwigok ellen, a szer:r.ödér
uegbilkkeJ okor.olt kárért.
Ha uouN.n a uerve,et el•
\'eUltené a pert, ha a blród.g
ltélttben mondani ki, hogy a
t,Rrdd& caak lrott malaut, a
tult addig tart be a tiraaú.a;,

°: :!i1kn:kl:~esl:~:r~~.:~i:

~~:=~•

c-Jyan klkikéeeket kell felve••
ni, mely pontoun megbatvm-

~~~:.

~~t:r:~C:::r.=
h:á~é:!!r~':.e~
kötött ar.en6déle ellenére larl- kel be nem t1rtJ'1f:. É'I ese.knek
a k,rtérlttseknek 1ulyosaknü:,
A. ar.erve.r.et hlvatkodk ezen LalQ' anyaJ!. értéküeknek kell
tirsad.gokkal kötött uen6dé- leta,I. mert kiUönben a tina-

.u ü1tmben a bányll.t.

~~lS~~~::n
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_
_
f'gyéb olyan klsebb-naiyobb
ruunkákért, amelyekért .!Jdlg
!lieté&JArt.
A Ja.cksouvillel egyeiml!ny
lttelmébPn uonban ueket a
ruunkilcat
bán)•á..!lzolmak
r:em uabaJ ingyen végn.nl q
1
nt::e~ u~él::ny:~u~;!'::~t~:
~~,:;:11 '~1~r'!:~:
4Dgy 1·alaml vtl10Wt kell eaz.'. to:UJa~ flalnl. A .bány,k tehat
•lbölnl a uen6dfRG, a uer- a u.en-eattel e6J' 116:lli.t meg0
;;:~~:
~=unn!:~
~e:o~h~~z::!~~:t" e~r::;~
3. 1linyh1oknak bé~\"lgtat ho- mfn} nek eien mun)ltlatok. dliott TOina.
jaláúra vonatk~ pont-Jatt
J)el Ohio btnyatula}dono,.al telfüggesneoé, \IJY' hogy a báaionban nem elégedtek mq a '.1)-tszoknalt ·ezeket a munktlleglrtuk nemrégl!Jen, hogy
ai ohlol bin)'atulajdonosok
tgyrhie sorra d.rJa a bhyilt,
nll'rt a JacUOn\·llleJ
egy~1ménybeu m~g4\Jap\tott bérek
mellett illlt6lag n.em képNelr.
c;tdert ,apnl.

a

::~:tért
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:::Íe:~~~:ké:~;t':i~ h:;
e;1e:~~~~li~ :;;::~;~u;;,:!ir~t::~o~~ Íta~!ng;~gle:e::r~!;!rz~be
<'1iakl1 szervezett biAl,·!&it do!- bil'84f f\utésf; ellenében.
tak. amelyeknek ti.rgya. a nyil l!t'll.1111.I módon aem volua haj•
1
1
f,t:~:~!e:e~~~ku'::;h:~ a; \to=k~e::;&4/:~=~~~
~e~d~o!=':~et~:"!1n~~;ié~~etn:e
%Ott feltételek mellen.
,ödéuzeglS i.truságok eJleP, a nak megme~tése ,·oJt és u c,iy nnlnvban. amUyen ár~ van
Ett a szerzffdétit 19".A már- kik: ezlntéu nem maradnak t'1.- hogyan Iabetne a biu.y'510k~ ..1 nénn~k. l:gy ftzetné,ek éa
1
6
1
1
~zu;::;'~~=s a~.:u
1~ '~}rls :na hlvatkozn~.
~
1e:11.::n:::: ~} ~~~'\"~~u:k ~~-n:!~ ~:
j,m1, teh,t e1ld6sr.erint 9'- :1o~y Ok egyénenlr.6nt nem kö- ra megnyltnL
Jében 60 1lázalékot kapnának,
\,!nyben van és a tAraas,golt:ra töttek azerzö:lést a uervezet•
Nagyon lelkükön viselhették mig 40 súzalék a bf.nyatulaJ11.ötelezó.
tel. annak !dején a Mononga- b,nytualk .orút mert hete.,· i!onOBOké volna. A bérek teh,t
Kéri a azen·etet a birósig• hela Coal Aasodatlon b6.nya- ken kernztüi egyebet 11em tet- a aaén áráb:tz lgazodntnak és
tol, hogy tiltsa el ezeket a t.iJ'. egyesOletben voltak és ez: a, tek, mint gyiilhe11tek.
nilnden harwalllk
hónapban
saú.gokat .aztr,Jkt6r6k alkal- l-gfdillet kötött nen6d&t a
A b'-11.Yálr. Oltloban a uerve- ujra megi.llapltao.i egy bérma-liú.t61. srünteue: meg u Ol'noe t6m.Gr0Jt tagok nevé- :zetlen we&t vlrgiQlal ff ken- megállapltó bilotuAg,
hogy
&szea kll&kollatúl pereket, ben. AI egyesület azonban a tuc~I btnyilr. ,·enenye miatt abból a 60 nbalékból, hogyan
melyeket etet a ttraaligok ~z.enödél megkötése. uttn p,r t~nyleg nem képesek elég or- osztozkodnli.nak a bányiszok a
aiok ellen a b6.nyhr.ok elifl11 hónapra mq:uünt éti IO meg- 6ert u:ereznl K nló tg11 az, kltermelésért l'ép:ett munkáhidJtottak, akik a uerz6déa 11.:dint as ö kffte.lezettségflk 11, hogy emiatt egy f'fftüknek le jukért.
azentségében bir.va, Yállaltak mert a uerz6désre mint ennek i.i kellett úr:111 a a múlk f'éu.
Még abba.1ls belemqinének a
:nunkát s akik nem hajlandók az: egyesületnek a tagjai lr.öte- uek, amelyik dolgozik, heten- ~ányatulajdonogok, hogy a bámáa feltéteJek mellett dolgoz. !ezt.ék magukaL
Ha tehtt \Int oaak ptr napi munltAban nyWOk megblwttal eUen6nés
ui, mint a milyenre a szen6dé1 11lncs eiyesület, akkor nlncse- lehet I'~.
J;épen
megv!Hgáll1at~,k a
)Ogosltja ffke:L
1:ek a tagoknak kötelezet~
ú
óliJo; bányatula1deno&01i: i..auyYelket, bogy lgy lás6'k,
A 11ervezet 1ierinl a nenff- 6ei'li sem.
" aaervetetlen hán)'ák verse- hogy ténylegese n mit kapott a
dés kölcsönösen kötelei6 ugy a
A, tinad.gok tebtt mir ke- :.)·e ellen mir régóta kere.nek binya a szénért Cft klsi.li.mll.bányia;:wkra, mint a tiraaalit- reatelr: éa ta1',ltak 11 klbuvót, ,:alaml védekez&t, m,r régen hassák, hogy mennyi jut abból
gokra I bármelyik Ul nem tart csak u a kérdés, .JMtgy a btró törik a fejüket azon taogy ho- • bányWoknak és mennyi a
ja be ait. a b!róság kénysie- 66.g Helyet ad-e ennek "a t'ény- gyan tudninak lll~ét piacot tirsastgnak.
11thetl arra a uent'Sdéssieg6 1egeaen üres kUogá1nak. Ami• taltlni a szenüknek, aionban
A b,ny'8zok körében azonfeleL '
lyenek az !!lapotok Weat Vlr- eddig a tantcskod.ulknak min ban egyik terv éa egyik megVagy törvényes uralom van glnl,ban, ahol a tirsaságoknak 1'ig u volt H eredménye hogy oldbt m&l 11em taltlt tetszésAmerlké.ban s akkor a. azerz:6- van rendaierlnt Igazuk, még ~ helyzet orvosl!sá.t ~Ida a re.
~
_
dést nem lehet aak ugy egy- ha a binyé.61011 ~ye a napll&I btnyWOk bérének levil;'-ú·
A bli.nyási.ok ugyanis az ed"Zerüen Jelrugnl, vagy nlncs é. Is vllágoiiabb, nem sok remény val lehet elérni
dig! tapautalatok alapján ait
úkor milyen clmen ltéllk el a lehet. arra, hogy a bány,szok
A legutóbbi hetek tanácako- allltJtk, hogy sen1 az egyik,
hány'9zokat s milyen clmen Igaza fog gy6znl.
dlal Js erre az eredményre ve- sem a másik módnak u elfoadnak ki tiltó parancsoltat I
A dönt&i elé teh,t a banyá- •ette.k.
&a.dba ~m ja1•ltana semmit
!Já.nyá.sz:ok ellen, ntilyen clmen ,zo~ nem sok reménnyel n&- ~ Dél Ohio binyabtról azon- ,~m a helyieten.
lakollatj!k ki a btnyhr.okat hetnek & nagy baj az, hogy a ban egyeltSre nem akarják a
Ha bele Is mennének az ln•
laké.snlkból.
szervezetnek csak moet Jutott nyllt h!borut a uerveutte·I és iyen munka elvégrésébe, egész
Mert ha a tArsaság:oknak uzébe a blrósighoz fordulni a azért kijelentik. hogy (lk a szer t,Jzonyos. hogy anal 1emmlvel
Jlem kell betartani _a sun6- p.zerz6dé1 azegés ellenében, a :ödéa alapJ,n állnak aak i.em lennének Jobb helyzetben
C:éat, nem kell allcalmaz:kodnl rulkor majdnem egész West i<iük&égewek tartják
g
. a társaaágok a szervezetlen \1a törvényhez, akkor Ismerjék Virginia elveszett a uervtiet ron a mai vluonyok'na: !e:- tlékekkel szemben, mert. hlazen
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;;e:i:!!g ~::;::pltal!Bttk eldorádója...,
A ar.ervet:et történetében az
cls6 e.et, hogy a blróaighoz
r.o rdult a sierz6déaben biztosi=
totl jogainak érdekében &I a
: :111e~n:::::caaé:d~~::~~
-glnla btny.áaial éa bányabáról,
,}lanem egész: Amerika bioyá•
ar.al éa bányatAraadgal.
·
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\!:~ ·

lté!~:be:~
tartoznak . betartani'ueruJdéJ

t!:9!:

~~l:e!ia:~::ra e::~e:!t
Gést orsr.&gban perrel fogja
megtAmadnl a 1zerz6di§uugt'S
tirsaaágokat él mindenütt perelnl fog, hogy (lket a szer:16-

::~~~;é:ze~=t~Daz:k:::
lett volna. a blró8'g elé vlunl
111 ll_
gyet. amlk~r még teljes el'ejében volt s amikor még solt•
kal nagyobb kll!tba leltetett,
ltogy a ttraaságok nem fogjlll

:a::!;;::~~=

;~~z~~~t:~

~~~~Je:~-:~b
siertntük nem érintené az egéll uen&Jést és csak annyi
voln, hOfY blaonyos munkálatolcat.' melyelret eddig a bán)'.át:lok llzetéstlrt végeztek, eien-

l~~

~~:,?l:''az!:~1 a s:;;:::~~;;
rnértékU, vagy még nagyo?b
méi-tékU Ingyen munka végzézétlét követolnék nerveietlen
bányl.1zalktól. A kü lönbség tebál ugyanoly arányu maradna,

::::\:~~t

elbukt,.tnl ~ul
..n tartoin.ának mega:::!~ ~!!:;:!m!,°~
---o-enn ~
lenne a 1 Ingyen munka yég:r:é1
H 1800 WELSZI BÁNYÁSZ
pe~ fizetnének
yar- 1161>6! banem csak kir~k 1d._r•
CA~A. DÁBAN.
d~H:, ;eqi Ji"?-a semm a bá- mazn'a, mert ugy még keveséb-u

'l.:tebrev,gták. feltartalékolt,k
i'•~ m011t, amikor Itt vannak u
L'Oll:r. k16k nem hajlandók tar•
1alékalkból semmit sem áldoz111, hanem megint II bány,.
Halktól klvAnnák meg, hogy
.. , amugy is IOv,ny kerl!setUk-

nos sztráfkjit tullvalevö\eg bet:r.Untette az angol kormány
Mon lgéretére, hogy a bányá-,
~zok régi fltetését és régi mun
!l.aldejének megmaradtlit biz.
1.0•ltanl fogjli.k az uJ sierzlJoéaben.
A sztrAJk
beszüntetésének

rlnt Skóciában egy bányáaz k„
resett 7 órás napi munlul.n.l
$1.60.t, No r thumberlandbe.n
$1.83-at. Durhamban $1.81-et,
Soúth !Waiel!ben $1.99-et H
South Yorkban $2.09-et.
Ezt azonban nem !tlagban
kereste, nehogy valaki félre-

:;t:~ ~:=

tlll~ e~::t~:! e~e::1~~;~~es;j ~~:~::':'~z:~b~:~:~z:t:!!;. : ~ · a'::1~:~
"' bányatulajdonosoknak, hogy hallgat.ba nélkül, pusztAn
'ban volL S mlu'i:!D. a~ anJ01
er.t az ajinlatot azért tes:r.lk, ~:I tgéretre szüntették be, a bll.nyák nagyrésze nem dolgo6
1 11
1
::~
~á:y~z:z:!~e:tr v~la~~;e~ ::~~:.
~!~0::né: :a~:
rtó munkát blr.tositunak, mert garancl,t kapott volna, hogy !gy egy augoJ bányh:r. ténylet'Z am 11 gy se lebet&éges a. mai vl az angol korm!ny szóbe.li lgé- gea keresete. nem tett ki töb,,.zonyok között. A bánybzok re(ét be 1~ fogja tartani.
bet hetenklnt mint S,.,.S-10
tudJ'k hogy utaz aj!ulatot a
Ily körulmények között egy- dollárt s a legjobb esetben, ha

•*

!

: t~

~=:~~~:::!~::~,/::1~::
n~~~

!tá:;o•~~ll~~é~os~:u;~~:::k
:~~;insz n:,~;hetbánra:,%n~: ~~;!~~en::l!:1::;t~ ;:~~aÚ~
blztoslt8'k maguknak a' ,mOl!I. tu dnl &em a~arnak az lgf J!: dollárt.
.....

;Ö(.t Is

rr:fl~~~,-li.szok 11111 tkor a sdn•
nek }ó A.ra vol~ hivatkoztak 11.
!zén árára~ k~rle.11. magaaabb
0
~.1;:~::Jd:: 0~~~n~~o:;11,~
tik el a kéréllüket~ hogy nem
n:thatJ,11: meg a magasabb (!.
i:ctést a binyll.szoknak, mert
ueklk a rosu ld6kre lartalékollisról kell gondoskodni. Hiába
hlntkoztak a btnyáuok akkor
arra hogy hiszen nekik ta kell
tart~lék, bogy nekik ta kell
rgy pir centet félretenni a
1011111 Jdffk bekö,·etkeztélg, mert
J.izonS· a tArsaságoknál a kéréaükkel süket fülekre találtak.
t, most mégis van uemük
a btnyattrsasigoknak Ilyen a.
jánlatot tenni.
Most. hogy elérkezett a. rossz
vll!g a btnytkra s a korlátlan
11rotltol'8I lehett'Sség megaziinl,
a btnyattrsad.gok egési 11ze-mérmetle11Ul megint csak n bánvbr.ok b6rén akarnak vásárt
~lnAlnl, megint a bány'9zok
lt.enyeréböl akarnak egy falatot
elcalpul.
Elért hlvaJ,koznak
arra,
hogy csakis ujabb szabalyozás
•eglthet Dél Ohio uénlpartn
~,; ,·agy, ihgyen munka -1agy 60
izbalékoa réue6edé1 segltbet
a helyzeten
Pedig m~ már ~OOja azt min
<len gondolkozó ember, hogy a
lletleatálllt.ás semmit sem segit. Az or11:zág egy fonttal sem
fog több szenet fogyas:r.tanl, ha
aktrmUyen ol~'6 11 a uén és
Dél Ohio binyatulajdonosal egy

~~:~:~l k7t:~~f:tkm~~:ni~:~:
nyit most kltermelb.etnek a
uervezetlen binyll.k versenye
mellett, mert akármlly nagy 11
lesz a bérleszÍlllt4s, ait mindig követni (og;lák a szerve-

i::.::e!:t~:~;;~:~e~re~!~ rl!:zz:~/ze;~:~\::k::e~7~:i:
.rmt 82 angol bll.nyászok bérét riyabb. mlnt amilyen az élelle akarj{ik: vá~I h a m_unka• mlszerPk áfa A mer I k:iban.
11
:\Y~~~z!~. :!~a~é!
l'f<gaszkodnak a korrnl.ny lgé-- hogy eg~- angol bánybz az: •·
~~té_~ek bet~r~sA:oz és semmi riblyta!anul
kisebb ker\!i,ete
_ ru : 100 ye
öi tt sem haj- mellett nem vásárolhatott töJ>.
~an!ó sem n munkabérvágli.s- bet _egy dollli.rért, mint lr~ a•
a e:!~~ennl,
abba, hogy menkal hánybz: egr doll!r ' 10
g ~a:1 ~ órás mun~a centért.
eg\ ~ v: eleme\Jék II
Elképzelhető tehát, hogy, ai
::, a:~:k=n~Y ~b~O:ét"l~~~:!, angol ~linyászok v:i,lóság~an
!!.Ili sák
ki Asá
mily n)omorusé.gban és mily
I
,t
' b:m nek
v v
ért nélkülözésben élhettek a mos-1
~lta.n•V:i° dI k har~kat ~lytat- tani bérek mellett Is. '
.a A e ze e ~n ere:z~I ·
ts most ebbt'!l a nyomorulk t ango I
ny4é IIZO A! j~1en- eágos bérek Ml akarnak n\ég
II
t ' bog~ a
b rlesz
sba !!gy j~ darabot levAgnl a b!nya
1
~7o~ta:t ~~:~k ~ t'an
~ Lárók Angllában!l . ,
18
80
n ak· ho . abból ~m tudtak
lgy Skóctába'!icP., ~nyabárók
Y éi gy h
t é
. b\J f:ltal megaj,nlot~ tiérek n1el•
11 I
11
1
m;f
·,:
:~ m g eJJe
!ett a bányáu egy 111 unkanap
11
:z éh~: :a_ vaoln~:a~~~~:::~ alatt, amikor tényleg dolgo:lk,
141
rt ég k
é
teb!t megint nem átlagban,
ta~va, 7e ~ö
euy rre sem !teresne $1.44-et. teht\t a mosvo:.-~ e egeo · é tb t Uk
tani béreknél IO sz!zalé;kkal
0
i'1:en á m~g: e \ét :z l:evesebbet. Northumberlaud;a:i
1
a'lgo ~ ál~fJ •:o
~Jize é ·é a mtr caak $1.H-et, az ed lgl
~ie m / ifoé u k ~z e k! rv ::. l:.éreknél tebát majd negyven·
e::ic1 v
r~ :• tzo b:1 a bá P.tázalékkal kevesebbet, Dur1
r;,,_ \~ am~yeá~ ka
ny~ • hamban csu1ián $l.Ol-et, tehát
01· a régi béreknél majd 45 sib.a:
~I • ama r u er 6
·
lékkal ke\·esebbet, Sou th Wakeresnek ugyanannyi id6re, l:!sben Jl, 60-at. ami a régi bémint amennyit most keresnek. rekhez k.épest 20 százalékkal
Dél Ohio bányé.azal nem fog- klsel!_bl es Sou t b Yorkban
11ak ~lemennl abba, hogy a U.81--et, aiaz a régi béreknél
szerzGdést meg ,•Alto~tassli.k. közel 15 sz!zalékkal keve~bHogy ml fog ennek a következ bet.
tnénye lenni, azt még nem leA:t angol bányászok klJelen•
llet tudni.
tették, hogy a mostani bérek-

"1~: ~iá:~;;já:zzf'r~~;W,i
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té~~~é1h~g:io~:~:ka:Xe!i:
nytk, amelyek eddig nlncaenek nyllt háboruban a szervetetlll,I, ha a uenődés megvil•
tor.tatása nem alkerill, nylltan
lul fogjak tenni magukat a

!;~:~

:z:::~~~:s~,l~o~~~l:::n~.
U:lro~e~;!!nang:~n~
,itrAJktffretff bányll.k közé. De kedvre ki vannak szolgáltatva
H hl meglehet, hogy úrva tart , A harc tehát folyik és könyjókto.i bány!lkat addl,, amlg a nyen meg lehet, hogy ~gl
1
Egy a n g o ~ ~ient&e
·1ie:a ka:~~=
he~ k::~!:::~knek a szén:"
~:::,:::~ga r: :.i:~pr
Canadiba tllltólag 10 visekre teNIJf& ,61 a oaoadal 16hoz való alkalmar.'8a elité-' semmlfdle • bérkut~ltA1 _.nem. l.a Ann.rl Qlzony~. fügy.,,,D,61 mány nem akarJa. majd, v

:J'.

~

.-;.~.~=i:~~ ~=

uerlnt

j.

n!::t'~Z~

:r
•~~amoelt,~e lrere11tol
"forradalmosJtanl" alrarjik.
A .konziánysóág a "torraA wel1tl b!nyá11oknak iJII• dalml elemek.'' ellen a legerétólag u: a céljnk, hogy u: ot- lyeeebb Jntialredé&ek megtétetani bány,Blokat a ndlkAllB :ét tette el&észflletbe.

~e~

::;,k eit az aj.:O\:to't
akkor nem tették, amlkór a
;Jlén Ara magu volt. A jó árakat klha&z.nt\lták, a maga& szén
!Irak mellett a finom profitot

:e~en ~án°;a~ok mégis
ugy tesznek, mintha a szén111ar vé.l~gá'.t & bériesúll.lU.
fflefoli! J;iafo~,
\ &em Dél
1

::~k:v~~=t~!1 b~~~k:tf:~::
addig, am1g a szénipar helyzete Ilyen kétségbeeJtff. AnJ.lvel
sr.emben a hányabirók a rideg
vl&&zautasltll.a álUpontJ!n van
nak, mert azt reméllk, hogy aa
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::~
t.öbbet , dlllgoinl a béde1Jt4!Ur1ás ut!n, mb.t ahány lJ
t1olgo:crtak' 'motitlrlo, csak u: !Ma
a különbség, hogy keve1ebbet

l~ne módot- W.álnl arra, hogy
a btny,szoknak a megpróbil•
tatts napjait elvlaelhetö,·é tegye.

~:~o~!!~J~é~ ~:-:n
két teremteni és az ellent
kormli.ny,
se a bl.nya_~ró
hogy 11óuegé88el slkeml
ket eltllntetnl.
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MUNKA HIREK

MAGYAR BANYÁSZLAP
Ttlephona: t<.,.,.1t, w. V ■• No . 7.
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Jttame, J'a. - KraJllk 1tt- b,m}a ulo poe és gecsea, a uér.
vb bajtf.rs érte.Itt a magyar :: IAblól 7 Jiblg rprdul el11 vlt

(RUNOARIAN MlNERS' JOURNAL)
RllllLEUVrLLE,
'XENTUCKY,
aflr911nyc!on-Te1.,.nm: Mlnu• Jo11ma1, Kermlt,

/U.

m•IJ'•t bf11yllPl•P _.. Ea,nDll .f.Uamokhn.
Hun""rian Nln•.,. Journ•I 111 lltc Unlted Itat„
EIHlu,.,...,.,,, ._. Egp,Ott Alla,nol<ban $2.00-M•11•ro...,,'■ 1>a » .oo
s111>tc:.rl1>1J.on Rat~" ln ti•• u„1t1d StatH 12 00 - H11111a ry 1,3, ,00
Az „ya,11111

iw: 0111,

de aiJvattyu~Ui.k,
nap dolgoznak, de kereanl as- gia nincs, lejirók6 van él a,;.
é.rt még Ml.Dl lehet. TiHla azén frt lncsenként 14 centet fbet4 sukkoa éa 3 aukk bóna van , a nek. Karbid 16.mpival dolgoz-

miért nem fizetnek. Sok vl1 uak , tonna&u.mra fltetnek. Ke,a.n a banyibao, de pumpis- ményaién van, amit J6nl kell,

haJóJ6u JtH JallH

M•u• • IHn:,Aa•l•p•t M,1:,auok l•Jlk, bo.n:,auokr61, binyiuoknak.
Tit• H„noa•l•n Mlna.-. J,.,rnal 11 Wrlll•n lor Mlncra, of Mh1ors

~arom,

Klllid

nnt1udéklus-

11:ablaok

dMdtnetJt!Jllt
/Jsibtism
nmacsodJs

d.k é,!I gii: is yan a1 egyik bi· ~1orencaétlen eég ritkin történyiba.n. Lej6rók6 Ja van, de nlk ét a wunkbokkal türhetó-
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e,:előtt

c-.vel
la. rendszereeeo
<1olgo1tak é5 ma már ezell;nek
a b&Ilyiknak a háromnegyed
résre Jedrt é& a még 11.tt.mben
lév6 100 ,binya Jg cuk verg6űik és minden pillanatban be·
kőVetkezhet, hogy kénytelen
led.rn l az ilzemét.
.u Ul\00111 uénkeresked6k
nem le, csb:16.lnak titkot abból,
hogy nekik Jnkibh kell u olci.óbb nerve.ieUen Sllén

Akir lgu, akir nem Igaz ez
a blr. m6r maga 81 a tény.
b:ogy felmerült éa tartja m11git,
bizooyltja, hogy mily kétségbe
i.,jtt'l hely~tben vannak a b6·
1,yi.uok Illlnolsban & Igazin
Ut.6tt a:t utolsó óra, hogy a
szervezet vezet6aégének valan1lt tenni kell, mle16tt 11\lnolr;
:1, kleauulk a uervezet lába a161.

h6rom nap marad benn
r.llndlg. Jóna teetvér az E. G.
Ludd Manufacturlng Com 11any
nál dolgozik éa ott l1 veunek
rei most muok'8okat. Aki ue•
~ti az autó munkit annak ajao\jl!. a helyet.
t'rem o ■ t, Ohio. Csabay
Jóuef teatvérünk értealté,e ne
rmt u ottan! gyárakban jó,
megy a munka, a mu nkhok ka:
bánnak éa veaznek la fel
<'U.il:

~k:':U~~~~:u;:z n~~::::

Wllllan,~onh61 J,05"anbn.

~

Zlonawú-

to11na11z.6u1ra fizetnek 72 cen:el tonuinként. A 11zenet n1asl1111. ,•tgJa,
vegye. mérés van.
~1eN.'n~étlen11ég rlt,án törti•
nlk és " muokbokkal eem bA.n
11ak ,·alamt keztytle kézzel.
.
·

•

~~,~~i::~• ~;:,_tamlik:el':;.
-...,

niég nagyobb profitot 111 caiuálhatnak rajta, mert a fo-

~:,'1!0;:m

m!:1:;h.:ego~=
l;lao uerzlk be a ken!Sked61r. a
m'1I államokból való nenel,
,:..zont azt megmondjá.k. nekik,
=~e:: 1)~eé~I ::e~~e~t ·t::el~
}:linolsl ,zén.
Illlnoi1ban a u;ervezet nagyon k\16.té.stalannak tartja a

~:!/~

1
::
1

~~g

1

~n:i'!t~

~G é,· áprHia l-je, amikor a
znoetan érvényben lévő azerz6llé8 le rog jirnl.
A banyatáraad.gok egy réne m!r most
hangoztatja.
i,ogy le kell ezál\ltanl a bére;.et, mert neme11ak a bányt&z0k, de a bányák 11 t.el}eaen
tönkremennek, ha ei a mogtaui pangb aoktlg tart él la&w.nklnt nem le&z egyeUen egy
bii.nya sem 1lllooi11ban, mely
\8rsenyHnl tudjon , piacot ta•
láljon a szenére.
Semrégtben felnólltotlik az
l!linolsl szervezet vezet611égét,
hogy besié!Jék meg llllnole
F-zéntermelé&ének k,rdé!lét éi
ker.esenek valan1I megoldá.&t,
mely ebb61 a helyietb61, amlUen moet van. klvezetné Ullnols szénlparát. S hogy a doJ,>gnak nyomatékot adja.Jl&k h
r bányánokat a bérvágáa eUo,;adbára elökészlbék, azt a
hlrt terJeaztették, hogy a azer~
,·ezet elnöke, l...ewls, m1ga Is a
mellett van, hogy a &tervezett
1:6.nybiok bérét ujra azabá·
J)·oznl kell és pedig még a ner
r.6dé11 lejé.rta el6ttLewl• elnök amint tudo!Jliat
rzerzett err61 a hlrrlll, azonnal
erélyes cáfolatot tett közzé,
melyben kl}elentette, hogy bér
, ágáaról BZÓ eem lehet éa a
6
~:r::,~~g~:;::o:1:~rz Euel azonban nem nyert elJntéi:éet az ügy él a b6nyáa:zok,
akik aok h elyen mir evek óta
rnunkanéllctll vannall;, megel6•
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kúolr.at vettnek rei. Akik a
,:.y6rl munktt eieretlk a&Oknak
Chobod testvér a}'n lja Tole•
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Az Elati Tug Rh·erl Magyar

Munkil Betepegélya6 Egylet
1-ati ot11Ulya Fllbert, W. VL
J UH

miJ ■11
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AUGUSZTUS 4-EN, SZERDÁN INDUL
NEW YORKIIÓt. AZ

A Q u I ·T ANI A
CUNARD GYORSHAJOVAL

trdaklUJik • IHrillltott lru, 1tarmado.,.tal:,u
klln,t.azhi Jegyek rrant h ktrJcn towibbl rfu11ta1
felwillo,,.llht a h•l:,I Do:,11lkltll. _., 1

CUNARO LI NE
H STREET, N. w.

;;;'·- --JI

valamitlla-------•w••'.,"•'".,'T.;,••.,•.;•.,
·

DR, C. H. TEMPLE
CHIROPRACTOR

WJLLJA.XSON, 'ft, VJ.,
See••• J.n.
'ft'hlte Bldg, Rooa N.. •1.
Mlndeaféle betegM11k,
rheuma, -.eaebaj, mijbaJ,
Idegbaj IYÓIJitója a legjobb módlaer uerlllt.

Nt.W YOJIKaCIL
aUDAPl:STIIE I VISUA
Noda"' 1-lk OPUIIJeJt
(V. a.a.._,..,...._)

..--...,~-HaJil11d11lb -nkMt.

..:,:7,.i-~.,:

lhiNANicaU..

.;:~-u;
........... .._T_.,

DR, M. J. POTTEI
J'OOORVOB

lflLLlllSON, 1f, TJ..
&een• J.Te.
WbH,e BI.,., llM• lfe. 1.
A reg.lobb togm.Ullk:ü k6azltl5Je. KOfootll;, hldmllll11:ik: lelkllmaeretea Ji;éaaltllJe. A magyar W.11.7U10k
r6gt bar4tja.

ISMERI ÖN?
ISMERI ON AZT A ViLAGOT, AMELYBEN

KAGYJ.BORSZÁQBA.
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tLONU
TUDJA Öli,
h11 '-1 il~n ailq'110 tnn a liiUiin ltiril?
lto11 ioua jött, mil,öl lttldlttzttt a föld i,
atiUi,ilq1
ltoo ailter ltdttlttutt • löul?
hu Mi ku III ffft III lölfttlt?
M11 ailtfflt jött litrt az iltt a #öWön?
h11 nti~l POii ,u ilö 11öoia11
ho11 miJrial lttldlttztft az ftÖ tiLt1
lto11 flliltint ltjliJ.td a lti, iJöttlftUól •

..,, ..,.,,.,.,1;,,.u

..... 1,...
■ r6mill

ktr..Qf.01

•l•PlffOllbill1nronabb

h1~:.,";:,,~1' a lnJ.1111iri

állctr,I mtl11~

alm,t bajóa

...... 1,11

l'40e -

!t-1.■, 11somNto■,

n Fllbertl Hallban
Fl:ll'JES
H S-11' CIKK.
HÁLT rendez. Ke:zdete este 5
,\ W,IJI 11 ■ l1a és nandfL
i,rakor. Beléptl dlj: férfiaknak
,. ,..11
":!!:l Sl.00, n6kne~
u1<.1-Tabt0it
Verhonr Serflrer-rtet uaela6ha<holn•PléllJa, Clark.-Oarr, w. v„
Ja\111.g l•h a Görög •J
ha ■ Tlapelea
NAGl' JU•
4-1 DÁ 1,T rendes. Kezdeste 6 órakor. Belépti jegy
aknak $1.00, nll koek 25c.

T áblhat H ,uago11 b#-blk
11ul1iról,
•

IIZENT ISTV ÁN NAPJA • mu:,ar 11om11t l1gn1a:,abb 0Mt,e, 11!!
napon a Jo,gra11y096bb dlut tlltl m•aars I muy„ lilldrn. A IZt.NT
ISTVÁN NAPI KÖRMENET - •ffllkor k&rlilhordaulk _.. elall .,..
IY•r aJ)OlloU klril:, .._ont Jobbjlt - A LEGNAQV088 MAGVAR
NEMZETI ÜNNEPI é1 mlndobb•n RtSZT \IEHI.T MtNOl:NKI, AKI
A CUNARO LtNE T.f.RSASUTAZ.f.&.f.HOZ CSATLAKOZIK,
A U.rs•Neot tap..,t•lt "'•nar utad lotJ• kldr11I New Yorkt.01 ogiu Budaputlg h vl•ua. a
ki .Qemtlyuon f09 1ando1k1dnl _.. 11t111<1k uwlrU·
l•n utjir61, kl1 Dn6 o,llithir61, Un:,elm,ral h uOrskodúr6l. - A klrlndul6 U...,J'I

•1• 11 d, Watt

8ZSlftl.TURóN •VEZETETT
&U
P I KIRÁ
ULÁSOK
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ATKINS & VAUCHAN

HAM ■ UIIQON

Trl~• c:Mnro,

HAM ■ UIIQ

Toletlo, Ohio. - Chobod Jtne. testvér érteeltéae uerlot
u ottani gytrakba.n jól mel)
i..
mnnka, öt éa fil napot

UTCA h a.1K AVENUIE
......,_:, •• t1-lk vtc•
...,..,. NA1.~· ~_:1k """'

17-Ut

ÓraJult,sul Is loglal1101nk
11 , AUKENTHAt.ER & CO .
ut6da

l'ilLLIAll.SON, W. VA,
l!:ku1rlltl1tO~k elölt •n n•11 Ora
nn lell111t..-a.
Aki oalnnk Tfll, J6I b

aJinlja a helyet azoknak az
1•mbereknek, akik gy6rakban
13 ueretnek dolgozol.

•~

S. A w. auombl.o1.
1
0 ~~TOH BUS
WILLl,\ll~g:

l..,___•.;.y;;;".;.';;,;W;,_:,:::,;__..,!

6-lr=======.:I Jól

1

Wlll~mH111),ui ét Tl•ü.·L
Mlale1Jol>b6r11tadjukelcl6bban mln\_blrhol.

J:.!ir::t•r_o\:rl,1'::..,_"-:!;1\t!}

~: !!:~~!~. el ; an :::~u!::;: AMEllli1uJ OLLAR :.:~~~;!·,nZk ~e~::~:: e:

uervezetleo hbyálból uárma•
.a.o ténnel.
11
A kere&ltedők azért ..-Wrol-

,\ lepq-robb

ffl:S JÁRAT.
1
KinyolmH h ponto bu• Jira(:
Wllll11m 11onhól l'ond rr.;kre
'1'1Ulam11001Jól PlkeTlllere

n~':,~!;,,:,•:::;~'!,~~~ ;~.::::: ~?;:;•~~,gt:,',~';;:töro ::,.~~;•;.:;::::•:.::•::~:••,~ ~;~~!~ :i~•~,:~~.:;,.:~•t EAG~~

: ~ ~ ~:g~tségbeeJt6bb hely-

mlelóbb

Ékszerüzlet
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THE UIIIOII
SAVIIIGS IAIII CO,
W. l. ,_NU, ,a-u,ntN.
Y..... 0-.

::!:n:aé~l:r~kn::\ ~~:a:n~: bH;~~~::~~~•t:"se--;;Z~:i~t o:~:i:
a
mu nkásokkal. Mindennap nioat heti .:!-3 napot dolgoz.
vesznek rei embereket éli aki nak é1 nagyon aok a:i: ember'.
meg van uor_utva, annak aj6nl ugy hogy alig lehet keresni.
Ja a helyet Krajllk te.t,·ér. ,,,. l.lurdot Is neh e,:e n lehet kapni
l'bllncle lphh1, 1'111. J óua;is cealtdoa ember hé.tat meg
!56.ndor teat,·ér értealttae ate• 1.Jlgba kaphatna. Embereket
int a:t ottani automobil ehop- nt;m Igen vesznek rei ée e:i:én
___
okba11 jól 01eg)' a mu nk a & 1•em 11 ajtnlja bajtársunk,
A siervezeUen b6ny6Ji; ha.lt- ru~l1 kenosMk. Es ugy látulk •mbeteket 111 ,·etJinek rei. Ta• hogy emberok menjenek od•
,·ersenye Illlnoll néo~- i:agyon igu lehet
a hlr, ,ulók~ak rtut11ek
~ntet ·nunkU:rt.
bánya egyene1 és

Jeleutlles1e11

Ble-nlef0&lah1l1.bol:,lt!

... 1 1 ~ . . . . . . . . . . . . . . .

tápllilékon

Masina v6gja a uenet , de van gbott bany6.uoknak. Tltko
pikk munka la. Vegye1 mért:. ltstvér ajánlja a helyet mun\ an ée elég gyakori a ne ren - ~áetastvárelnek.

ELLÁTÁS
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KISS EIITL BANKH.ÁZA
Ut&WI OHWra
Fourth A.,......,. St.
New York

:.:...._.-ka .........._.1 -~

Sec<lnd Clu. Matl<!r ll llla Pot1t Orrlt<! at Hlmlanl\la,
KJ, Ulldu tll1 Act of Narcb l, lSil .

Eat<!r.d u

)16

:....TITsK .-.4 .._...... ,-.

csecsemő

, A.Gl'.SZERO

Cua~;R~;~:;,,'::,_1rG
R.fond„l :

nem fü:etnek érte. Tonnanám- eu b6nnak, munké.t !ebet kap•
ra fü;etnek 60 éa 80 ce ntet. ni. de caak gyakorlott éti viza•

A~'DR.EW 1-'ISILER, Editor

lhazib•

u

8 ••m~lu• Titel„ mellett a

UTAZÁSA

bauyia:r.okat, hogy ott minden• kevés van,

Va.

•"'••lkal ,,,.1y11ralg 11„y

NY ÁRI CSOPORT UTAZÁSA.

•A.OYA.ROK

~...:-

COLUJDIUS
"Q)' •

~

mM bajójQ.

Cuk 111apt1naerl vt.

.....

Oda,rl„u Jan--k ltu&llltoll

,.,,, ..ln! állt .. ,,,;. állal ...,, UWrtl
i,urffd. .udf • ltit 1'Ht1111
~.~
taalt .,, ti-
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ltffjell talrllf.l'oaltMt
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B.uRai1

/laizolai1
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Ha érdeldUt ezek a kúdéaek, ha meg akarja 11merol lSnmagit ég a nagyt"IUgot, rendelje meg a
Blmler Mirton Re~llapJil
Az iprllls 24-111:1 e:r.6mában keld6déltt "A VILÁG
TEREMTÉSE'' a minden uj eli5rtaeUI megkapja u:
lSur.ea fapa16.mokat, amel7ek est u lrút. 't.artalmu-

-

llll.Srtutéat ira qy évre. k!t dollJ.r.

HIMLER MÁRTON HETILAP JA
llimlenille, Kr.

I

,. .
1926mijua27.

Antbony l!gy kla farmer vAroska Jo'lorldában, ~rlon melQ'ében a Jackson\·llle-Tampa
1,1ton.
Lakosai
blresek szorgal•
mukról. A nordlal farmerek
kózötl ritkák a uorgalmaaak,
.!.nthony népe aionban klvlllk
l.ozülilk. Ezek a népek dolgos•

l'a1·adle80ruból, dlnnyél)lll, stb.
gyOlt a vagyon.
Anthony t6&1omazédságl.ban
,an Lowell, melynek batár!•
ban német farmerek vannak.
Meglitogattam 6ket, Pép ott•
i:lonalk Yannak éa mind bol•
dog. elégedett.
Az u egy ell!nye Is van

:::e.~:n

e:

Kétféle Ura:dlla van. Az egyltnek részletes lelrád.t meg
lehe1 0 ll!,l'111\ minden föJdratsl.önyvben. Részletesen meg 1~
het uere1nl a p<>ntoe nép.,
hegy., vla éa geográfiai lelrá•
Ut la. Ea a.a iJazl Braailla
nem nlaml rendkivüll hely.
Ott Is nagy & nebél robot aa

::,k h~ :z~:~~::. J~~b=
ra::-~~~~°:1
=~raO~el~~~a::,:i:~::.
n.unkilt farmokat A.nthony kő me.ntgyir él olyan ldlSben, ml- kQdnl.
iül Jitnl.
kor a farmon nincs munka,
Aztl.n nn egy mialk Drazl:
Amerre a nem ellát, mlnde- oda mehet dolgo■ nl, aki akar. ha. Ez az önmagukat k ere161c.
:t:,::~::,~~•di!.C::~! ri!:elr.l:::m : e ; : ; : = . : ;
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e;::~:! •Ba~!

~=-~.
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Most pedig tessék velem elJönni a Szüca József lakására
~a meghallgatni azt la, hogy:
mi ért mennek?
81Uc1 Józse! u lntén elldott
mindent 6s egy pár butordarab
<aak azért van még a lak'8á•
i.an, mert arra ugy alkudott,
hogy uok csak ar; lnduláskor
11.dandók it.
SzOca Jóusef helyzet~ körül•

heti nagy ritkán u UUODJ,
ba egyar.er-egygr.er 6 la el1D9iiet munkába.
Optlmlaitlka
11r.AmltA11sal tehát havi 7-808
!elhei Juthat ez a e&alAd. Koa.•
mencló nincs semmi.
Na most - pontosan végl&uA.moltu nk 1nl mlndent-<:aát
két kilogram kenyeret véve (a
boltból szerzik. a llutet) kell
naponta kenyérre 28 JeL •
hnl 7-40 lel, EgygzerlbeD ti
un a kereaet,_ De hol van m6I

: t ~~~nt::':.e!v1~h~ :::,:~ ~~éb:: 0 : ~ : ; ~
ugy mondj6k - még a börtön- jóun éa Joglktll! ember ez a
Ml 11.
SlilCll Jóuef, akit érdem.ea meg
Ée edd ig mentek la. Kis va•
hallgatni. Én vagy két órin

;!~rakl!s '!rérea~~
.t:gy pakli két és fél teles P.IPadohiny 18 lgén.yeltetlk.
ut.in - igy mon.<ltik - mm,

BALHÁSHEGY-LIPA-BRAZILIA

MIT LÁTTAM ANTHONYBAN?

:°firt:°~~

::n~

gAnak vonahl.ba esik. Tul van
as óperenchin, ahol lloldogaág
un éa nlnc11 épség. Mindennap
,an hus éa kenyér. Nem keli
lhl!M!n dolg011nt és n incs folthátAn-folt ruha. Ilyen elérhe•
tellen Almok on.úga e1 a 81'1.·
111ia, ahovl m011t oly nagyon
110kau azeretnénelr. kimenni.

LEBOVITB ÜGYNÖK
AZT ÜZENTE :..

1~:::~!I~~~='= :r~n1~: !~~~:il:i:~:;ltv~:yer:~

=~ v:=.

ni!Ata~..::!~:~11:;!~pa
fekulk a farm. A farmok e16tt a föld ,.

...,_1'abli. lluMN:a\ tart:-

2 61 fél mlle hosa1uúgb&n a IMJD meg mindenki egy öuze-.

~~

~ = , ; : : t e~=:~61el e1:~be~l:p~!~!:
mlle Ocala - lakolü:, tem• hú.at, .e.o.nt feluerel61t, j6.
plornok mlllden helyen.
Ed.g0t. baromfit. Mert egy teA r6ld Jó. Uuta, ültet'8re b.~n. eslrle é.Momhy Itt hau•

~

b:;;

u:i_u:~=~

fogják tu- n~
éplt&e um lr.erUI Itt
lajdonoeal mnnln.J, bl:tt08&l1 &Oltba. 900-1000--1200 -..Ol•
looklogulna.k. Klriló azép para• li.rért Jó hú.at lehet itt fel~
!~':°:·k::!°u~:' s ! ~ ' : ~ :
tan. A farmok egyik uom•
EzMja 600 aker paradJCllOmot
idtetett u Idén, ami tele van
gyümölccsel. Jól lehet 111 idéu
~ nem nagyon kedl'el6 az
1d6Ji.rú. 6 hete nem eaett uen
.n vidéken e&(i.
_Antbony vidékén • farmerek
• mi nd jómóduak és e&ek nem
""IJekuláclóval uereaték vagyoaukat, hanem munkiJukkal a

::n:t

HUSZ VINCEIJLÉREK

~:e~eit o:t ::::J~~r:torr1:'. : : : ::'e;~~~ ~~::ta:e~u::; ne=~~:lk~z:ik::!'ze~;et::m~r=~:
b~:lka 'e~a1~~

:~:a::=::,

k~=at~~e!z

:,.~:!:'::m::~,:!'&1:'~t ~r:.~u:

I~~

~óa~:~
paplrokat
f:!~a:.len~!m•• n~o:,::
J::n. magamJdnn jirtam a hely• A bán.yiuok k&Ul 10kan k~ t!og élet leg„gyobb hosuuai• jókat. Vo lt. alr.l rá 11 könnyednen, megnéztem a helyet. Hülnelr. farmokra. Floridibanl:ö';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.lzett a levelére. De nem hittek
:Mondhatom, hogy ennél Jobb aki jó földet veu, jó bel)cn
FIGYELEM!
01eknek a leveleknek. A1t
, kvestl farmokat még nem ki- feltt!tlenül boldogul.
De aTt
Ha Ön érdekl6d.lk Köit!p•
r:io~dlik ri: •
·

1
utou : : : : : ~:!te:!~;=~ ;:::

e1ókoh1l, Ezért kell mútk blwttdg és erre kell várni.
Elbbe n van la valami Igaz.
A& ugynevezett lmmlgriclóa
\ih:ot.t&ágot csakugyan felosilatlák, de nem egy elfelejtett
kéze116kért, hanem azért, mert
csunya panam!kat csináltak a
klv,lndorlókkal. Egyea jazendá-1oknak !ó, er6s rabazolgákat
dirigáltak - máaoknak, akik
nem fl&ettek, csak a hllYinyát
._Oldték. Hit es4:rt. De majd

Florida lrint, ml lr.&zs6g.
rei azolgiluuk Önnek rel•lltgoaltiual.

~~=::1:ffis
,.,,,...."'" .,,...,,.n... 1
Árak, flaetéal feltitelek
mér'9élr.elte.lr.!

lrJoa b6"bl> fmlliC..-JIM4n.

.!:~~-

KE!~,~-=~
Ocala. Fia.

CO.

MltltT MEGYtiNK?

~::s:~ta!'-:!~~:nn::1:

:~~~~~ek

tolmicsolom

!

a

t. ..

~=au~::

fé~~1::n.hW!~

~:! ::\Jnbe~f dar~b rongy, -sr

:~::-i:!
6r
t~: '; _

~:nm::;::.::. ~~s:'::.t~~!: ke~z:::r~:::e~::~ !~~~g:.,!
::tgyln:~:~ellé~ea~hi::~~c::~
Lip pa körül él virnalr. a vég•
it~lomisn.. ahová m6r nem a
k1svaaut vl1&en.
öteur lelt fliettek fejenklnt

ti;:

1'iako;, akkor is mennem.
1
v:g~~ :s
!g:::t~é:e"
pattogni, mint I kukorica,
fordulhatok az 6.rok ué lén

kik Ldebua sem ~ldogulnak. ~•ilt.Ja as ilmalkat. Már_ a ha• ben itlagoaa.n módja van do l• Ma hideg tejet ebédeltünk •
A íelkorW.CBOlt reményt nem ,ó lndu!UI Is ki volt tuzve, a bOtnl 120 napig. Százhuuuor holnap egy fü hagymival me---

:~n::i.:, aa k!~~;:::ul!I~~
i,1"6llerez6
optlmbmust nem
:ontja meg az oko■ felvlligo.
aitú maró&a-va.
Brazlllit a

::~~=I rei ~~~~~~~IJ

~

;~::sk~:~~~:. ~:o:::é~
::::~:k608 --;z;;_12:2 1~ f.!::k mk~ll::~=:~te:;:;
uyek nem la Tligynak arra, !.,uzpénz évente, ami a Sziicsék
uak en~ék ki lSket. lnkibb bbiba belolyllr.. Ezt lllegéult•
(Pol11&tu • ,. otd.alon)
ők Cll6kolnak kezet &1 ut eJ. J -- - - - - - - ' - - - - - ' - - - -- - ' - - - - ' - - - - ' - -

t:~s:e~ nG~::· esalid

DAY & NIGHT GARAGE

remeg aelllnt•
lltokzatOB mélységéblSI: Bra:tl• pebent 1.Jlapotban a Szatmir•
Ha egy a&ent llluzió, az egyet- hegyen éa csak az a a&ereuCBe

WILLIAIISON, W. VA.

hogy a napauglr egyre Jobba;
iuelcgebb lesa éa a uabad égalatt sem fagy meg a gyerek.
Van olyan, aki még a kapijit
!s eladta és mo1t köldlön Jr.a.
J,lval jir napWmba a hegyen.
Legtöbbje felette a berendezés
e>ladi■ I irát és egyetlen meg·
,•áltisként mormolja eat a
"Ha t!n ,-ennék eJ1 kin!t, ahelrrtt hogr e.ladolr. - é, had•
~tót, amely ugy hangzik mlr, míID a1t, amit tudok, hogy miként kéulllk a motor lr.árébt mint egy mesebeli klrilyklB· é1 két karé közü l kellene ,ilautanom: én eg:r Studeb11lr.er )lf..
11s1zony neve: BritJ.lllr:
rH· ,ilautanék, mert miat kétHer olyan drágán á rultaaü."

ANTHONY FARMOK
fyÖnw,e.

IUUI••

A földek itt a le,jobba.k,
termók
és·me,teremnek minden. Gyönyörü. paradiuom,
·bab 1örörm.DIQ'e ilt.etTéayek vaanak a iarmjaink
köriil mindeaiitt.
Földjeink teljuea ki vu.nak tiutitn. évek
óta, azonnal müvelés alá vehetők és nem kdl
attól félnie, bou u dH évben llf:ID. terem.. Esek
a földek már u elaó évben ba.túan mer fo1iák
fizetni az 0a mukájáL
A farmok 6 mileay.-. ,uaak Ocalától, a
Jacksonville-Tampa a1pbalt atoa, kön-etlea elölte -risz a Seabord nlllt fővonala.. Fal'lllllllk elótt
kitérő ~ épihe.
8' Oa eaekból a kitiaö farmold,ól veu,
bidoUD bolclo1, .,..odt otthon épit lel Floridábu ......... alblom nyila mi,,dealw,ek
boldo1 ottbolll ter. ..,.;, aki kellő 1&0rralomaal
miiveli fanaiát.

Ezeknél jobb farmot 0n nem talál Floridá•
ban. Köztudomúu, bo11 Antbony földje a le1jobb zöldsé,termó föld.
Ezeken • földeken 0a három term.út is arathat eff évben és földiéból kivehet annyi pénzt,
amennyit 1ehol múbol nem vehet ki.
_
Az idójárá1 ezen a vidéken kelleme1, a nyár
nem tul forró, mert kellő Helló jár.
Sehol se talál On Floridában ennél a vidéknél jobbat zöld1é1fum.ok céljaira.
Marion me11e kap le1több pénzt zöld.é,tenné1éért é1 a mene belysé1ei közül is lestöbbet Anthony lakoni. Ez azt bii:onyitja, hon
a földek a meue ezen részén a le1iobbak. \
Ha Ön nem akar fo11ább bányában kiiz:köJ.
ni, hanem a maga gazdája akar lenni, i, nem a
/öld alatt, hanem napsafartu mezökön akar dolfozni, n, malaua el ezt a nagyaerii alkalmat
is jöjjön le, nizze m~g larmjoinkat is oegy~n

A zöld.sé,félék termelésén. kívül na,y11:erü
alkalma na tebéntutún., cairketeayéut&re,
mert ura itt lütiiaó piaca vaL Floridában nem
uóz.aek aanyi csirkét tartani, amennyit el nem
tudaiaak ada•
'

----'

ÁRAINK NAGYON MÉRSÉKELTEK. E GAZ.
DAGON TERMI) KITIINO FŐWEKBOL VEHET
$175.06-$250.00-IG AKERJÁT. ,250 DOLLÁR
EGY AKER AZOKBÓL A FőWEKBliL, MELYEK A JACKSONVILLE-TAMPA ASPHALT
FŐLDRE TORKOLNAK.

A Dit.ftámalt esd 20 uázaWrát kell kin•
Jlinzbe~ linfnie, a többit 3 laónaponlrint 10 uázalilr~t, amit Ön biztosan mer trul majd fizdni.
lermiMböl.

b,löliik.

Ha 0a qyuerre akarja merfizetni az erész
vételárt, 10 százalék kedveuiényt adunk Omaek.

lrjon bővebb, felvilí.iositúirt,
11ol1íhmk vele. Mauarul is irbaL

késué11el

ANDERSON COLDREN SALES AGENCY

219 E. Broadway

,:r:

n,;, =~~::1 1~~:~:!. lr; :r!61~::1g~:,vu::~• a:~,;;; ~tl~a!•ö=~ekm::O!~la:;Y6°;: ::~lr.~nu:;~~:~~r~ ::a~!:1'i

pl~:\nthony farmoknak a• IUmit=:=mm:t=tm:'l~e.°~z:o'::~~e~el~~nok erlSvel ra•
az ek5ny0.k l1 van, hogy nagy. nokat. Amerre jirok m6gl1
Mondon1, mentek Is, de egy•
nerO. piac kl!ze lében fekue-- mindenütt épltku.nek. Utakat, sier t..ebo•lta. a klvindorlisl
nell". Közel Ocaliho:11, nem n.a- Lé.lakat, aú.llodikat.. Florldá• t.gynök 11t ücente, hogy most.
gyon t&vol Jacbonvlllet.61, ban mOIJI. mi.r mindig leamek egy darabig nem lehet. Oda·
Tami,Atól. Florldinak épen a turlst.lk. akik pénzt ba1nak l.lnt felo■ &lattik a bevindorli•
1,.ö&epén TID Anthony.
IM és Itt elllöltlk.
:u bl1ottd.got éa mlg meg nen1
Florida a jövá oruiga. Foly
Florldib&n a magyarok ta leH az uJ, addig nem lehet.
1011 épOI, moat mir elmultak a l>oldogulnl fognak. ba megta- !Ábovlta
uerint nem voltak
l!pekulánsok. Most mir n6m. nuljik a ga.1dálk.odál! Itteni elég udvarluak a bilotaágl takeresnek egy.egy ingatlanon módJAt.
gok, .a& elnök egy magyar ki•
rgylk óriról a mialkra vagyo-nSHER ANDOR. vándorlónak elfelejtett kecet

Floridában, Muioa m,11él,n 7--40 akero,
darabokbaa, lúaek milyen u,J$Áf felel - ·
Mario• •er,e Floridá6aa o lerioH- zöW.:1
/a,.,,, uúltli is A•fN•J URd: o /.,,,.oi,libd a

8::,

k~J:r~:g f:z„

!':!~- aemcau~~=~!.1r.1!in:::~
1

~z:;::z;.t1~::~1n:
t'S&k 1akút kap vfuont ai
11aJit tehene uti'n termelt tri•
gyit köteles a az616re felbor•
dant. Ha munka van, naput.

o,..... •1 • :u'~:~·:~::!.c""áaát arr61.

r

OCALA, FLA.

'MO~T Y,\N NAO\'SZERO .U.- •o,111111111111111111111111111111111111111111 11111111,1111

S----10-Z0 AKERES
FARMOK

Akik a bányamunkától
távozni készülneJ,c

k.AL.-A. Ol'iNEll .EG): JUT0~0
1 U)RIDAI J,',\ lUIOT ,~t;Jll'NI)

közel vliro11hoz, tehéntar-tásra, celrke tonyéut ésre
klvllóau alkalmasak, va-

,.

l11rulnt

1öld11égtenneléBt-e

,·FJG\'E."' EGYJln' ÉS
Jo'lPITSE FBL BOLDj)O
OTTHONÁT!
lrJ(,Q bőnbb !el TtlAJOaj\Aqrt;

WILLL\-"1' R.E.\L~Y
, l'OMPANY

0ea1-. Fla.

~ ~•".v:::r:fh:!;:•;:~l~,~~=d~~~:..";:::
::: __..,bf,11y,h1nak liih .,. .,.,..,. ., 11■ 11 1>b nl, 1 auk
~ ll'■ u-arok 11 tlSbb uran launak.

_

Ei J6 fal~talak ..,.uett l lnth.tl ki
u lrit.

s•u• "'el! Q.l a kedn1.ö 1h oln6
,uonnal, - lrjl)n .-ny .argo-

"'°""t

n}'ÖUÓD

•

rfflletu

f<1ll"eleUrt

JOHK H. WOLF & CO.

~ lkl:•

.-n:;:::.:

h:

~.:·::~;d•:;1~1:...,:::n:k.
;;: tthtllk - ffltlllantk fanntmtl\"'lbb khfljlij< uokat a hlrdtHnkU, antlytk•
bcn larmokat ,aJ.lnlanak a blnyluoknak,
LJlnl f-.)Jk,h09y l"lorlda van Utk1n a h„.lbo-

OtLand,l'la.

Magyar
bányászok!
Ha i1azán jó farmot akar

venni,

j9 helyen,

MÉRSÉKELT ÁRON
akkor fordulj on bizalommal hoiz:áni, én a le1iobb
földet tudom Onnek adni ezen a Yidéken.
tn ma1am. énk óta farmerkedem nép 1iker•
rei, a le1jobb felril á1osilút tudom Onaek adni
tekintetben.

miade ■

,;l(ll.ÉM CSAKIS JO FAllMOKAT VEHET!
Fildjeim le1iobbak !

J. E. BAXTER

lí!Hi.nti r,rn1okal ú koarhlkert~~zefre alkllm11 1erilletet.ef ai■ a1Hk !J'Ofttl• fejltHlő dros 8&:okolitr. kiinlébea,
Jl~klelii; nt.t1@'&1 r,111:,·é•i N án.-61:meu'-" - Jó tua;
talaj - bírom termhsel él",11k1iat.
Kt:D\'EZCi AR.\li:.

aiemélyesen és gyth:6dJön meg a ml fblde!ni.:
jód.gáról és értékér61. lrjon nekünk.

H. E. McCORMACK, Realtor
P. 0. BOX 1163

t·onT ll\'ERS, t'I,.\.

•rY aker föld.

KerH;Tinlt: ~O jó nwnkára kési embert. :,kik farmon
akarnak élni. Nek~nk 40 aker legjobb mlnősé:!:"Ü földünk
van, melyen mindenféle kerti veten1én,·, gyümöla, 11:li!G
me,;terem.

~4.z

Atlagtl Ocean k6uJében falu mellett, Jó

' Iskola. eitY mlle a vasutillombtól.
-

mty.111011und tolW:oal ml11er1 wl11 ha~• to lnvo
the mlnlno ga,nt, and a good' t1,011unda of

m..,,,

:::~~•:: ::~I ,:• ,:~::~;tle••m:::' ~:•::; : : "
*lory lund, 1n lnd111trl1I P"'letlr.
Tl\011 Ihat a„ luvlng 111 1hou)d oe1k ,lo 11l1bU1h th1m11lvu on f1rm1. hlow WI . . . publ!th•
lng HYeral advertloemtnll olfulng farmi for the
mlntrs.
ThtH tdt ar1 mo1tly !rom Florida and wt ad•
10
~!• ~~Ü.~,,ur;:•;~•a~
buy farm ln l"lorl,da.
Florlda !1 gNwlnf. 11 11 U11 comlng 11111 and
Hun„rlan lann,,... wlll h.,..1 avary chanca ln t111
::;~ 19 IUCCHd lheN, wlth plt!ence and h••d
1f ra1.1 wanl I tll'tlt farm a11 d • happy homo, uek

i!:;;•

1
70
e1,:::::•::;:~::1•,l:pll:I::•:~ 11111111111 11 :•,:o,~u;:1 ~.:::;:... ,1 11111111 111,

Gainesville, AJac~ua ·megye
Alachua megye Florida telst'S llall\ak.
l i..l1u11 megye nytgatl rés1.é11
fLlé11ek köi:epén feksz.lk.
A
Chamb<'r of Commerce még meglehet(liseii olcsók a föl
Galneavllle a rnegre 11ékhe- 11lk:ira llr. Hmlapeth egéu dek. Ezen a vidéken egybehan,;
lye, ahonnan águna.k ~zét a 11npot töltött velem. megmu• zó a· kh·AnsAg, hogy ueretné•
viuutak. keményutak ai egést i•tta ll megye farmvtdékét, el- uek. farme1eket, akik lgazábtm
megyébe.
farmerekbei, akik mind e- o!goznának, akik mUYelés alá
Elsi5rangu 1·uut- és ut-háló- lttge lettek, mert Jó pénren tud •·ennék a még parlagon he,e.
tata van • megyének J11ck1on- J.ik éru!kesltenl terméaült:eL
ró földeket.
, llle, Tampn, St. Peteniburg
Igen nagy Jövője ,•an AlaAkik ott letelepnenek és JO
fdl haladó ,·onatoknak. auto- d1ua 111egyében a tehén tar- iÖidet vesznek, biztosan boldomobllokn•k kere11ztűl kell men t!snak, !llert tejtermékek na, rulnak, mert tetméaffket.)6 lnl a megyén.
•· )·oo kapól:lak.
:on, tudjá.k értéke.Uenl.
Oalneavllle nép, régi ,•árM.
~g tehéntarlbra • allr:almH
Senki nagy Jarmot ne veltt van l<~lorlda állam egyete- földet mo.t n&()QD olc16n le• FYen. mert nagy farmot Florl•
me és kt:izel 6000 dlik tanul !1et venni, killönG&en • me11e llában egy-egy család nem tud
(,.bben • v~oaban.
!el&O ré&l..é!l·
•
.·.,
f,llh-elnl. Sokkal jobban jtr az,
A megye gatdag, mert ter•
Cslrke-[armoknak 11 nagy 'lkl kis farmot vesz és azt célmMöldje kltün6. Ebben • me- Jö\§je van. ToJt.at ma még lu<J,atosan mü,·ell, mert lgy a

1,1u

~~:!t

~"!:.

la t~~;:ln~
,ee A1•cbiia megye krumpllja,
n1lnt a hutlnpl, uért Jó piaca van annak.
De sok dohányt la termelnek
Alachua 'Qleg)~be1. Ezt még
1iem régen termelik
Alachu•
mecében, 4e egyre nagyobb
N nagyobb terüieteket 0.1.tetnek be dobinnyal.
~~~=e~.. n~)' e::;

1; 11:!~e~lr;a ee::a"aial;
ml a me1Yében 'tl\n.
Gy6nyörii bab k paradicsom
löldeken hal•dtunJi kereaztO.I.
melyeken négerek ~eregszámra
uedték • t e ~ l és. rakták
~.our,kba. Seg1tsegd1 . mlndenOtt 11,1\gersk dolg.o:i:nak,~ atn,~·
nek
14ii,.1 . 12;50-$:f.9!?'.-'fJ
kap1,1a"1 io Ófa1 ;.munkáért, rf!-1,S
~:::~~lknafi: _, {~.5~S2.~l

:::1:e~!I. %-S termé.t _ is ki

lhlérletelt aúp ert"dmén)-t mu•

Oalnnvllle itdék'!'n és Ali.-

F'ISHER A~R.

:i!

·.n.

EGY AKF.R J,'ÖLDXEK ,\Z ÁHA -tOO DOLl,ÁR. -

IrJon bövebb felvllágosltásért a' l~lajdonoenalt::

~=r=~~;:,,;C:'i'!:t•:ri.:;:·

0

;;',a~b:b:~ ::!r~:.iC:~n;:
nyéy~J. kukorlchal beültetve. töldrulvelé!!ügyl
megbbottJa
Sok naraoC80S la ,·an a megyt- /agrlcul\ural agent) adja. n•
he, de fóaulyt 11. zöldaégfélé.lt: iamlnt régi farmerek. il:a érclek
1

,.c~:i:r:1:~~

~:i~je töldség :!~e:;~~:\l~e~~t; á~a:e1\:~!:
01!:i,:~

Nekem csakis Jó farmJalm vannak. Én a tulajdonos
v•gyok, de vannak kezemre bl1ott farmok la eladók.
alt 'termelhet minden i:őld&ég félét, l:arthat baromtit, tehenet, tlltnden terméket el tud idnl, mert Jó piac
v•n mlndeni:e.
~~!~~~~c:;~:l~l\:~:· ,~:r::~n v::n:á:~::;::;
si:olgilok felvUigoaltAaul.
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Minthogy azonban Itt ai: U• drA.gábbak, de jobban megérik
t.ak rou:i:ul, akik nem k.O:i:vetMarion megye Florida egyik
lenlil a flfota~ mentén vesziJ.: legtermékensebb megyéje és a
a földeL A foldek term6képe- kik ebben a megyét!en telepuesek akkor 1~ ha nem épen a nek meg, jó helyen, boldog ott-

lmunk!ba
A társ;8'g szerint

&lép ~o:t ~~:::::k :1,;:;::;e~=-~

~:*!a:~h:!r::~!l~ég ::::;~~ i&kolá.k vannak, a gyerekeket
~~:n

J6Jillit4-.
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keslteni. Ugyanugy van a to•
Ji&Ml la. E:i:t 11 el Iehd, adnJ
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állltott nli.pot dolgoznak. ;i;<,

tllBgveezlk a :i:öld&éget,,,éti
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UKE tS SUMTER
MEGftKBEN
ön JÓ FARMÓKAT vehet,
e:i:en megyékben kltiln6
termt'Sföldek vannak.
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minden iöldségftllét J
•ak ; : ~

Ta~•

woonEN

Leesb•l'I', Fia.

..!....,........ ~•JÜNk lr•
)llr,

Wa,,_....., ....,......

..,_ ·

-~! 1•4\'lii_a
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el',1„Mlog 1t1, )\~J On a farmon dolgo1nl atr.uJo•, ·
mert nép Jö,-ede~rt., cs.k uu érh~t el, ha .4oJ~o•lk f&.
Ha nem akar dolgon!, ugy oko~•bban les1l, ha
nem jü11 Ide ~Hdilltodnl.
.

· On the 8411are.

FLORIDAI FARMOK
Florld• lghaJlalaafarmernek az lY rnlndan hlffl1pjiban haunot,
K,t. ~l h.lrom 11nnhl lt •d a florldtl fii1d. "!achu• rn11y• a 1116rnfnl& kiiaponlja Florid.lban, ahol a flld ol~•n J,6, rnh1t bfrhol U.
Egy11(;II Allamokb1n. A konn.lny;t&a.lg k!úritll .lllomha 11 Itt van,
1.11)' hogy Urmflywn f1Ml.lgotlthra. v1n p,Uktf;t, art halybtn tii),
mtntaun m11kai>h1tJa.
·
•
• ·•
Alachua ..,..y.lbt11 a flld nagyon J6 napot. kukorln, krotmpll,
adn-. ~ukornlll, dol'lln~, dl"nya, bab, hra6, u1U-. UbOl'k„ k . l ~
h mlt dldah1k 11nn1lhln,, vitamint Illat, uliltf, u1Hr. ullv-.
dl6,nUIN-tltffllt"on,,
ir1oridl.b111 uUkú1 van uort1alma1 farm•"""""· A% a ftlnntr, ■
ki dOIQNnl akar, amellttt, h09y m...n,k la culJdjlolak jl mag,1,-.
t„l blrtotlt,plnrl l1lakarH mag. Mlcuklt.16 f-okatadunk ■1.
KII la nagy farmok vannak kHUnklln . M •rak la wlltoa6k • NIi•"
t61 1!WI dottlrl~ 'aktronk•n1, 1m1lyet rn111f1l1II t6rlt..U1r1 11 adunk.
lrJon bhtbl:I ftlw11.lgot1Ula6rt ,

lilli.NE-Jl=TaUDaT"'A'",J<aF-,-ZE„TNI
....A-........já_t_,- - - - - - -

. K. .WEBSTER & CO.

REAL f.STATE CO.

GAINESVILLE, l'L ....
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HARVEL ,AITS, REALT,OR
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E. A. Sl!l!l)UT ,FARM AGENCY
221
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FARMOK

j~~-

Mo1t mlg vthet ln enkb61 • fllldtkb61 !WI dolllrJ.IY11 akeronkfnt
lllld 111y•kH •fy aia~ ltl]tHn klfla1U u ir.lt,
Kedol bl!fettet-.el & ""m anlll.~al llnnelt leu Itt b.ll"C)m•nlu tct,:.

mfte egy f•ben.
'
M!ell'ilt a,, venne, JIIJJön 11 h u~ue mez
1oslt Ill. •lken, leu. lrill aegittk~ni leuilall
llffl1f5:gel advnll ..,Inden re1~u,..11u1.

Sanford környékén Sem\- ;

0

rak ml nd enfelé Jók, azok se Jir 111 árukat.

A' M~ryland Coai Cp·; ;~~ !lai vannN', hogy a bin}i1t iJ•, _r'f~~:,~i:~:r;::r~:itt helyNo. 2. t,4.nyája Wende~;,;y.
hindóaJJ>~iwmlben tarth~ják. ben lehet értékealtenl, vanqk
ban megnyllt és a tániailg u ! FJJn-elt'Ste~hetenktnt e&alr. 8-5; packlnghJzak,
ahol :Jó iron
!!tólag 300 bá.nyá.azt

: 2~ :.~:\:::•~.y~>I •.
h

~!·:~ fii r1°n,.a;;:i:!:~~J!::

1

;::ts:!e:;~~ ~et!!:nat~:: ~1~:·f:r::t~e::z~:n:~:~=~
dek árát Is. Különösen mi,.ga. mégis ut ajánlom a magyasabb az ára azoknak a ftlldek 1oknak. hogy olyan földeket

Dlt:~tevna;~::ésse1
FLORIDA

i
i

m.l~ lln~ l"lorldi.-61. Hallott Ila mtr
m"ufUrlll?

Ft.uelJeneo "'-•;fn7,...1tt 1Í,lilj16n1 vl1J,:01111e11ud•1•bb

lrányb:n relvt!fgoal•

:,~:. ~ee~l~:;;áz~e!a:;:!;;: m~!.:~~~l~n m;:(/'::n
laJdonoaatknak.
!'
mert a föld elég gazdag. Alja lulaJdonosa.lk most' akarnak ~ MIIJló és mlllló dollárokat
1Kldlg agyagos, ami a vli:et ma- mnveléa alá adni. Az Ilyen föl- ~ .l'Mtnek t>e Itt N!ler1ból ~

1

,

Bbo11y.ln aokat haJ'ioiub·
-n .Inam ALAi,HtrA

nJ,..,tt

lltJák É1u.kra.
1eggel busaok azedlk össu és
A lényeg azonban, hogy akik ugx vlé1\lr: t:iket az Iskolába.
rloi:ldába jönnek, lr:ell6 ó,·aOe.alában 1Yirak l• vannak

sá:::,e:r!J~;gyében a f6lde~
11~~:~a
ára má.r sokkal Illllg•sabb, letett munkát feluámltva la ez
mlnt Alachua megyében. Jtt !!Okkal olcaóbb, mint ha valaki

Floridában Haa{~!~O~~en, ahol a legjobil
krum/.ll' terem a legkorábban. A. farmer Itt korai krumplibdl ~ipál nae;, pénzt

G. W. WAUER

:~~den

FARMRA Ktszoio MAGYAROK FIGYELMtBE !
,

Marion megyé,.,.·:ocala, Fia
Marion megye 1-~1orlda köze•
pén va.n. Mladen kelléke me;;
,1111, ami uOktt'ges ahboi:,
l\ogy egy megye vfrágo11:ék.
:,.-icy5i:erü utak, vasutak, Jó

::::~a;!f ~•~~~

CJ;IARLES LANSING. Cocoa, Florida.

HASTJN8S,

A.e11geteg zöldbabot ültettek
Idén Alachua megyében· é6
·moet nagyon J61 flzetet
lóeJében kaptak mindig eat'Sl
cs !gy nagy tenné• van bel6Je
u& Éazakon Jól fizet nek érte.
Akik érdekl6d.nek Florida
l„ánt, lrjanak • hirdető c:4gek•
nek, azok kéanéggel adnak
u

t:l

toWggnl járjanak el a farmok - cementlp&n gyárak - virág
1Wrláú.nál. Erre 11 vannak só ,áro1, ahol nilndent Jó áron
tenllő!ökl:.
rouz f!Udek. é~ ugy mint lehet órtékealtenl.
Marlo11
megyében főként má.l'felé. Mielőtt tehát valp.kl
;·i,h.lM'gféléket termelnek. Órlá- rarmot Ve&ll, érdeklődjék kel16
F. A.

FLORIDÁBAN.
,ldPlh-ZO00 dollárt .jövedelme,

Florlda I Jlvl .IHama amily ,,111111 101, n,peNd•
ni fog. • "hol "'tnd•n lth1t5dt ,..., ~•n llland6

:::!:n.

OCALA, FLA.

öüőn el

Ml I ma1yu tmbclraknak Hl 1JJnlJ1,1k. hogy le•
leptdJtn1k meg Florldlban, ahol ,..1,1nk.lJu'k nyo,
min, kflarUaul, u6p lltllohet61fgtk van I tar-

eo!1"••:•;::• d:~.,~"':::'~•:...-;:;,,r:••~:~.~~•::;d~

BANYA.szox l"EDÁJÁT,

v1~

A társaságnalt mb nyomuz
ló tartozá.aal fa voltak '8 qioitl

,;mjá.~!~:"~r;::,i;;.1
: = ~ ~ t : t ::ii:::;.:~o':u.1~
ban a tár8'~g nem tudta klfl- nek ellllS feltétele lenne, hogy•·
7.etnl a ,..l'btnflazokaak!i Já.r6 bányá.szqk kővetelfsé\ _klUzea-~niegy
J.r

~~-~~~'1.J½-

Farm .olcsósigok
,tO •ker 11:!Hln i k r 1unpllfiild , 9 mlle én•~r,, _
! 'ála(kátóJ'l e';

ménr a\ melleit, ! mlle • Bh"~§l, ..!JxeW.s .hl.1nl, l
mule, :! tehén, telJO!I .1#'111 f!lS•~ff, Jt lstil16;' • farm,
1161 10 akNo• bH:erit_,.e. .A1 tél 'kriin,11 l t ~ ~
moi--t saedle ki • talaj4o■oH. !rt. ,fl,HO. c~,r\e.r6t
ltfupén•, • több i 4 r~r i ~,. ! Jatt U.etendli.
4,0 111:er i mlle Florahometól, · kis grtimölc!iil fü, JÓ
bb jó b 1i \1 6, .Ár a Sl ,000 dollb . FeJe Uuph1 1 a aúlk
f~l: 1 h a latt. E1 a far m a babte.rmli TldQ: kö1p09t J'·

ban r••·
E1enklrlll TUllllk müveletleu és miinlt. farm ok-, mJh·e•
Jetlenelt !O don,rtlll fellel~ mbellell. mlndew ,r-ban tgéu
6!9 dollirlg üerJa. l, ., .
... '4 ~· ~

MORRIS PARK FARMOK

l tJon hli,ebli feh"llilgosU'8i-rt.· $ 1h 11yd1K.u l)etsélli ■k.
Kh1séggel 11ol gi l ■ nk mladeu lrb11J■ 11· felrltjpltá__,I

! } ~ :f::s 10 A)í.EROS F ARJlOX.
,\ le1-Jobb ua móu és ;ieller -föliltk Itt nHak l'lort.u--..
CSAK !O Ml.LE~YIJt E DÉi.RE T AX.PA-TÓL,

KMETZ-PAYNE REALTY CO.
-l'A.LATK.A,

_.
NAGYSZERŰ

.

mely a legnagyobb kereakedelml városé. Florl(Jána)I.
0111!: '?00 dollir a.ke ronlr.ént,
Egyharmad kéUp!nz - a. maradék 6-12 és 18 liónap
alatt lizetbet6. Küldje az el&lS lefizetését a FIRST
NATIONAL BANK elmére s m'egkapja a szer;iódést vagy' a

FL0BOU.

FARMOK

111 ■ker, 11 _.ker et,ból te""I n a r - llldtelH Cth:.a611,i9, ■
blrtetk fel• Irt Welaka fele a hllh•al' Na. J.on, lrl l!,500 . Kdvu,5

IIHl~~~li~~t~~~•.k.11 aktr a mii.ln hllthw...,.n Wel1k1 mallatl. Naran
k mUv•lk alall l•wli • . .lR fliltl. l akar ktv,telhal, nMlyen
lm)'f1fkvan,..k..100vaNlalit,ollft'tRlve•til;I. J64R<HNiel\lz.
trl M,.000 ktd'nri ll1ethJ felt6t.lak
KitU.,.6 ctl,-lo:efafftl 27 akar ftild. rajta 7 uoblia ht~ !i,lra Intve
Nuhlra, Putman Cou"t~ lra '4,00II. J6 fluthl fa!tHet,k .
■ ,..._vlck ,-"" 40 ak..-, 1Mb'b61 11 aktr "'" mDY•I• alatt .
Khdno Jild. fflel}'Mn r,tlnclen dldah"la me11tate1fl. kit kla hh la
vanabirtokon,.lra~
EHnklvUI mh birtokok lt anntk kuUnltlln. lrjon felvlllgotll4t•
art,m!nde11kfr,dhf,..k~lvlla&1olunk.

,:,1111u . . . . . .

..;.

aiNUIT.,_~

„

F'IWr ,A.i:1,tor. -;-;. . -rQjlatli>,

1,ua eat a bel"t

Florida

........

l•merl • 111„

n«'-uluntlloldOPlMtltb.,.

LEGJOBB F!RMDl !.
160 aker, melyb61 80 aker münlvi!'\'lln, 6 11tobú bú
rajla, 2 lslilló, n~ !orrú. l'-agyuml krumpli te.nm a
f6ldboo. Fel mlle ünillton, fii mile , hlghwayn. 70
alterben krumpli termett, 11,e.1ynek oüre\Jét M.r, Fl1ber e
lap uerkeut.5je 1,tta; ira S:2&,000.
tele lt&zpf:n ►
ben"'ftzet:enM, fele lt-6v alatt S ni
mattal. A leg•

!~~'100!» b!~~~~ll~
~i:L=·al
al!:er Pu_tnain megy6ben.

8 Uer .term6 Pecan, st.51,5,

j;r;r~~6~a~~~!a~'!~ifi!~t~t•e~!::i;~
lib, melléképúletek. 70 aker mock is thnberföld. Farm·
teluett)éa, 59 darab tehéu, ~ cairke; ira $15,000. 5000
ollir kée1~1, 10,'000 dollb S év alatt flzetend6 S iu,italékoa kamattal.
Mr. FIOer liha blrtokalmat, 6 adhat feh11i.g0&ltút.
Irjcn aionn».l, ha ön érdekl&:lik ~lrlolr.ol!: ulin.

•e

H. 0. HAMM,
Palatka, Fia. ,1 r· '

jó gyilm6lc,s termeléve,
30 aker 'fekete föld, alatta
agyaggal. Jól csatornbva, )[rumpll tennelée.re ki•
vilóan 1.111:almu. Negyed
mlle a State Road No. S·
tói, ml):lyet mo.t. ép\tenell.
El6tte county ro&d, 2 mlle
111u. ;\llant,lc Cout Llne
l'&&utillom.btól, abonn..et
a
krun'lPHt aú.llltjÜ:;
fpületek Is n.nnak; i,a
csak IÓOO dollir. Irjon b6vebb ret•lligo&UJ,1érl:
S. E. BTRODE
Palatka, Florida.

Ezek a farmok Florida ·~obb. tr.rutG'blrterm6 ..t~~éÓ vanD&k, ahOl

·• A farmok mlt..degylkén••~ag)'cm jó la.kóhúa.k, l&tillók, kutak vannak, ugy hogy uok azonnal eUoglalhatól!:.
A földek gud:i.,i;ok, megtt'remnek mindent.
Áruk 800 dollár akeronktnt. Egyharmad Uszpf:n1ben, a felmaradó
öu.zeg méltányoe fettételek mellett Uzetend6.
Közel vunlillolllU, 11agysurü utak, virosok mellett. A földek k6i•
vetlen 11zomuédai~ ~ St. .John'a folyón klköt6, ahol a farmer terményét hajófa rakllat!a,
Vu. 3jí80 aker "mock" földünk, mely a floridai földek kö;t a leg•
Jobb, trigyi:i:bt nem Igényel és minden földnél gazdagabban terem. A
"iru:!:!,;.lt" földek gar:dag&q:a felülmul minden mia földet.
100 akert klhadtnnlt. 10 alteros parc!!llikban, kitlutltva, bel!:erltn,
müve1éere kéa&en, Akerja. 600 dollÁr. De megéri nagyon az irit, mert
nem kell t rigyb11! á bGúgeeebb terméllt ad, mint a Ulbhi földelt.
· 20,000 1.kerunk van, melJ ln;umpll termeléare alltalmu. Ezt la kl:=~~~k,;nf~;J~~r:::::~:'v!:::.'·k:~~rJ:e:l;;~:ü:~~':;efe!~~

··-

. . .......

J 6 utak az egész vidéken, piac kö;iel, a te rm.ést jól l~bet értékealtent. N~~ zöldsig, calrke fannokat é8 tejgaidaú.got lehet beren•
felrilágoeltu&t.

,

ti

,

•

., }.

• ~ \ 'i:·soUTH HASTINGS CORPi •• ·-·
:, ,

'

"'"
„11:l
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lll'IIU

PALATKA,
- -'i,, 'ln FI.A,

-r••'a

,iiiiil·i

EMPIRE REALTY COMPANY

a'r6idek nagy jövedelmet ~lKh'&k.

--..4~-.,,..,,.y
' 'rrion. ·66'nlib

11111 . . . . . . . . . .

me.Jyb61 10 aker

1

1~tlnk.

!

40 AKEll

14 TEUESEN MUN
ATRA nsz .FARMOT KINALUNK
AZOKNAK, AKJX, FARMOT SZERETNtNEK
,l,tf!WENNI.

"

111

, P rh1.ttt;-. lf.utlla Hotel Blq.

Jó Wld,

20-40Stfakeros
farmok
~
J'
1 ll

11

Kttün,5 f,a.nnokat ajánlur:Ík „i.ee megyében, Fforidá• '
ban, ott, abot' a farmerek $500„00-tól $1,500.00-lg terJe• ·:
d6 jövedelmet érnek el burgonya, bor&, paradk.11om él;
mái téli és kora 1avau:I zöldségfélék terme!élévet Ezek
a földek a ler;:ulgorubb biri.latot Is kiblrjik él ha ele-ge nd6 1mUn ban jelentkeznek venni szándékOWk
ml·
mtgflzetJllk a megbl:r.ottjultnak a kÖltaégét, h o ~n
el Ide Floridába és gy6&6dJön meg nemélye&en földeink
16'!Ag!ról és· erlékél'61 Földet vehet •itt a jelenlt'gl aJ'ü
uerln t $100..tól USQ-ig akeronklnt. Hoztávetöleg\ SfÍO.ba
ktrül a földek kltintltisa és II kltlutltál után az.onnal
megmüTelhetct. - Cimilnk:

ldellts fll;... Jlat ll"l■G bttl'
._,_,..~,.. '- U bóul)l)a ll

LOVELAND & TANMER lNC

P.í.\t, . .

1

t•· PtNZT CSINÁLHAT A 'FLORIDAI FARMOlOII! ·'

ként bai.nat a · emberre.
M'1nit ~r1.a,.e,\\ addtünk a
lnlkerlo.. m4.r. olyan ma•
t észaion töréskor, vit 16 Yb ~~
1z6l6lt:et nYt .~~
lyek mhtélhes k ukban te,.
nmnek él legalibb la négy bét
1el megt'.ll!zlk a callfornial Hl!.
16t. A t.a.laj hihetetlen gudageiga oly dusan rakja meg a
u,5J6t.5kéket, ahogy misuti lit
:>.I sem leheL , Vannak iarme-"rOk, 11:lk nem foglalkoznak
niással, mint 116l6lermeJéS11el
U. óHúi hasznot érnek el, da•
r.ára annak, hogy nagy mennyi
aéget b111nitnak lel borké.ni•
tlsre, ami Floridában hásl
h.uználatra a. mennyiség kor1itozba nélklH meg van engedve.
Ameddig a ueru eJlit, nem
talál maga el6tt mást, mint a
uebbnél-uebb ültetvényeket,
r:1elyek n1aboln:ip mir ho1iik a
t:aZdag termést. És ez nem la
caodAl~ató. A talaj éa égbajlaU viHonyok olyan kedver:6ek
t!zen a vldékeu, hogy szinte le•
t,etetlen volna er: m'8képen. A
talaj a homokkal kevert fehér
1
0
: n : ~A ~~Íf ':1~!8b1! ~
b61 fell51 i llaedóan olyan ke llemes szell6 fnjdogtl, mely a
lehet.a Jegkellemesebbé tea.ti a
kinn való tartósk.odút.
Osdntén megvallva tartottam at tól, hogy óri'81 bl!&égbe
fogok Ide belec&óppennl és kelleme&en lepett meg, hogy az
lgaii tavaszi éghajlatot tal'1•
tam meg. Ugyaae.- a tengeri i_ramlat tartja aztán illandóan
langyosa n té len 111 Pensacola
vidékét é& eg6111 Santa ROlll
Countyt.
Teremni megte~m Itt min•
d~n. Littam nagyon szép iöld•
eégfarmikat, batalmaa tib!Ak•
ban órlisl ká poaztafejeket, pa•
radlcsom ültetvényeket ter mé&

STOCKWELL
INVESTMENT
COMPANY
Room 107 , • .,,
No, JOS Flftll St. SntJt.
ST. 1$1'.EHSBURO, FLA..
LEVt'IS EL?\'ÖK
,,.
A lWIDlUN ISTÁ1' ELLEN.
Lewlll, a bli.nyúzuerver:et
elnöke levelet Intézett a szer;
ver:et kerületeinek elnökeihez,
melyben felhlvJa 6ket, o.bogy a
bányiuszervezetb61 ki kell iir
ni az Os11ze11 komn1 unlsta 1r:cr·
vezetbez 111 tartozó tagolult.
A uerveiet vezet&M!gének
ugyanle tudombt\.ra jutott,
hogy a kommunl11lik ujahb robamot kél!zltenek el6 a bányúz
uervezet ellen és inaJd min•
den bányásu1erve;ietbe be.fura•
kodtak olyan elemek, akiknek
célja a bánybzsierveiet 1zétrobbantása. Ebben ar: ügyben
aztin kerületközi gyiilést tar~
tott s bányáanzerveiet é& uen
elhatározté.k, hogy a befurakodott mJ a uerveiett megsemml11tésére törekv6 elemeket ki
kell zárni a unlonból, nehogy
z.anrokat támaazth"aua nalt a
11
~;:ze: ~~r::::~~1-vitkJ~
zlk 1Lewla elnök levelébe.11 és
telblvja a uervezet m.lnden
tagját, hogy azonnal jelent16k
be, •ha valal!:l r,51 megtudják,
hogy a 11:ommunlat& azen:ez4
nek l1 tagja, me_rt ar: Úyennt
ninca helye a biuyúzsierv
zetben.~
A kerületi elnökök köte!U.
ségévé te tte, bog)' ennek a ha"'
tároutnal!: a legedlyeaebben
u.ere1ienek érvényt.

W. F. ROUSE
REAL EBTATE ASI) INVESTIIEl\"TS

138 Tarpoa A,e.,.

·, Tareo•. ~ •• f!a..

H uáz év óta vagydk" Itt éifhagy tapaaitalatalm van11alt
a:,: itteni vlazonyokról. ' •
/
EIIOred ii farmok HNI a vldllkeP '?00 Gollárirt é
feljebb kaphat.ól!:. - \'aa q-7 kl!ii uó fa rmom Cl all ~
ha t roomOfl hlinal és el.lltirl llar111.ln~ aker Ua••M.oM étl
minit filld ~S h óta.
•
Ára fele lefüet~I $12,000 vagy $10,000 készpénzéTL

W.

F. ROUSE, Tupoa Spria,,, Fia.

NAGYSZERÜ ALKALOM
::o:e:;t~::;::'ti!áfbö~~e~la:a;:~~:~ :ae"~!!~fflihden kerti vetemény, k r umpli, paprika, szeder {blackberryJ
Ha ön Jó ,·ldéken akar megtelepedni, jó piucal Jacltson•
vllle köielében, ennél jobb helyet nrm ta1'1hat. Vl~l ·aill· ~
Jitás a St. Johna folyón, vasutl szillltás az Atla.ntlc Coaat~
Line vonalon.
\.
NakUn k van nak mUn lh 1latt l•vi farmjal n~fl Jrtatlan fildfelnk 1.__
lrJ1 mes, mlly•nt 1HNtne. ~n. ml klinl6&gel ,ssolpl11nll
•
tehll41ro1Jt•1sal.
• ,

BROW REALTY COMPANY
(I REE N COVE S PAI NGS, FL A,

Fl ORID-A
AZ EGYESÜLT ALLAMOK LEGJOBB ALLAMA.

•

N..,-1ürll f 9haJlat. j0 v l.l. k1tU11ó flld. N'11Y Urmfl cay h bac,. . A r
t.'ffl• lók19yehron 1000--2IIOOdoll,rtkaN 1nakcal1ryl•,....lht•l.

TIJDJA ON, HOGY SANFORD, fi.A.

l=~::".,:!~~~a:~::•i.o~::: :~:k. 11••u.

a vll,11 l111na11obb 2fl<IM11fa "" l klbp,on1j a f
• l"' h,r, k, k ~ ~: :~•

A fiHdek, ..,..ikcl

~

IMI~

Mi naindt• H11MINA ai1111lr tl laraoL

1
1

Va nnak fa lu:•relt la tl ul llatl an rindjl l11 k. "'"""" 1-40 alt.un••·

~::.,:\k~;:i ::~::~•-=~~ 0 ~1■:![!~~::,:':!.:~'.'''"

1„

m■lybil

~ ·.i

R. R. ELDRIDGE
II ANFORD •. l"LA,

~

F ARJCRA 'llEN-NE:i: J.
BÁNYÁSZOK,
• ;
• __
·)
~ Mt: Vernon, llliDolaban a bánya már régen le van ,""• a
a -bányihok kereset lnélkill

rég 'termelés&el fognak foglal• KJ. ..,.1elht1II •arllh6ra, ►
koz nl, aminek a szom1zédo5
„61,..tn., IMwtWtn, MII ...,_
viro1ban-:16 piaca van.
l6pl Jt111ekN, lndl lkktMII·
1A bánya.tlzok clHlperatl'f' a-8 n, Tagy t111n 1MJ Utfte11i
lapon üzlk a farmerkedé1t ~
. ,Oatatybyokn Tol ■.• _._
11
r~u~r:t: pll mi~ 6k6JnY.I nagy- ,vo= · 50 bl.nyiu
kibérelt. ~:~ ~ : : ; t ! o ~ r ! : : :k ~. .....
a JlalTal N,.,
1
: · '.Mikor
a:i:tl.n megnéi tem IJÖo' aksi' területet éa azon zöld g11:td4_1kodtl.&hoz. :,;.1~•>'>\J•'
■7ú.-Ja.p a7oaüjit. '

~

aji■lj.a

192t mi,lul; 27. ti"

Bányaplézröl--Bányaplézre

WILLIAMSON HUDSON-ESSEX SALES CO.
t:A ST t' OURTH AVE„

mv~!:~~~.::l kö:i~lk :Öl:~ 11811:~>~:!/e:e:~r~: ':;~~~~ ~:s~'.:l~~lmCS::~1:i~e~ég~::'~~
J~ckson\"lllel egyezmény Jejlr· i;;-ren-ei:ct nem tudja

HUDSON SUPER SIX - ESSEX SIX

:~= :o:~~f~1u~t''i',~!:,~

segllcnt 11ekem la abban,

.UUak a,: Ideje, sajnos uonban óket! Mit tegyenek, ha a c&a· ayá.uner,·ezet

=~~~;:0:11~::;:,!~t~ukn:gn; ~1~~~~:.k h!e~trn':tke~:~ ~~ni

hogy a bé,.

el6ra

llaladl,

~~~l~:~:t: ~~:v";~~r

m\~

ELADÁSRA,

Minden

ár az 0n Ü1ábo1 tzállitva érteadó.

Minden lc;ik!lb.n a szerver.el tcrJeaatettemauerveikedéaeu

A ki.rék fel vannak szerelve bumperre1.uélmutR't6, tlik6r,
megAlhbl é1 tndnlbl IAmpAkkal, ablaküveggel.
f.SSF.X COACR IB!lt.00
HUDSON COACH 1121..I.OO
HUDSON HHOUGHAI llil4.00
Telephone: Wllllaniaon 600.

Jes:éd::ertbi::~::;. ::i~\ehn•:~

:~:=

: = ° ~ ~ g m::okm':!~
Jvekedd~nem,.szaldtottaknyll~ a survezettel. bog)' a béreli.tt uJra kell 1.u.hUyoznl, ami
:11em jelent mást, minthogy le
.. .akarták sdllltanl a bénkilit.
Mit tett eddig
uervuet
.hogy a hrcra készen ,njon!

:~:!~:~a:,::~~~~:~..=.k~
bogy te:rvue.ril el<ikéuUletek
tórt6ntek abban H irioyball.
hogy a gylbelmet a binyúzok
klvh·hauá.k.
1
Htlba védekeilk Htá.n a bi·
nyiuuervezet ve.i.et6aege, ha
f-Rktt az; lntéakedbeket elmu1
Jövö áprlllst telje- ;~:~': :a~~!ttn=:
'.en felkészUletlenill. nem less mir todbb kltart.úuk, felét-

u;~e~~~:~e::- olyan nagyon
• 11:er.eaetért és eaért !Atom
sr.lnte UUégbees&eel, hogy •
~ervezel bajójit a mosta.ni
vezeto.ég: neki vezeti a 11\kla1
1ltonyn a.k. melyen eset darab,
ru fog morzaolódnl 6t akkor
:dr hli1- togunlr. kneregnl,

=n~~
•t::;~nk1~y~lb-.:i;:.né~~
ml.kor a azervezet. harcba luY• 11yujtanl
ja a binyáluágot., teljeMn kéMiért nem keres kapcaolatot
ssülethmüJ, teljesen fegyYtrt&- a bú.yúzuervezet a többi
]eu.ül kell majd Indulnunk ~ nerveaetelr.kel, hogy a harc lr.i:rohamra.
töré&e Idején épen ugy mellette
Ubet-e II)" kórülm6nyek kö- álljanak wtallk er6k, mint a
:11:att remtUnl, bogy gy&nl fo- l;ogy ut a11 angol btnyúzot
.;unk! Nem fog~ aolr. bá.nyiN 1L1rcinál látjuk.
"l'U&l,lriadnl a llarctól & ott·
Fel kell kéuOl.nl és pedig:

lla!°:~~~e:::t:~;~:°:i!e:
felé lepen korminyoSYa, ahol
i.
blinylazúg-ra a boldoguli1
dr h ha a lr.orminy vagy •
l,,ormiuyOI roaez, lr.J kell cae-~"ni 6ket, mert 1emml lrtelme
•lncs, hogy olyan korm.inyos
(JIJon a korminJ·kertknll, alr.l
a hajót a bl1to1 puntulillbe
riul.

a

=/:\

::!:!':!

=

:::6::t

:e1~:::~lá:.::~~ ~:ki::!1:::k ~e~!e~~:
ra, mert ürea zse.bblll és !hea
11,ijjal nem lehet győzelmet
aratni.
A bl.nyatf.nuigok aoba nem
Indulnak harcba kell6 elöké.ula
Jct néllr.ÜI és !ittuk példiul a
I e gutóbbl keményuénutri.jk
idején. hogy elóre mily batal1nu t.6megben tartalétoltJ.k
fel a kemén:,azenet. amit H·
tin órláal proflttal adtak el, él
!gy a munkabeuüntet6s Ideje
alatt 11 profltolhattalr. éa a
utri.jk iltal támadt veutnégelket kirpótolbattü., de nemceak kirpótolbat.tik. hanem ep:yea tf.rsasá.gok milliókat kereatek épen a tartalékolt 11énen.
Ha teb.it minden vonalon
u.zt IAtJu.k, hogy • blf'C1'a fel
kell kéuíllnl, hogy gyöuhnet
aratbauunk, miért épe,n • t.tiyúuunezet veset6"8;e Yir
téUentil, hogy a sült galamb •
i!Ú."ba nlpaJjón!
Elörelilónak kell lenni a
l!&ervezet veze~ének él le
._el!
aámolnla önmagbal,

~~/:1= :;d:~.~!~P~ ~:~::•

-::;i:l~~r:

:pot létesltaenek, amely lebet6- vezetni ngy aem!

::.~=~

B&n=.:~;::,ettel_

I

!!!~~u ~::!!~l•v::~kea:!
• munkit.
Az lgazgatósig ezt anal ln•
tloko]J11.,
hogy 1 •Jénbányik
1ulprodukclóban vannak, nilvel
a bánya termelMtl jórészt a resicsl üzeme~ tf.plálbira Holgált ff mlutip Rellcin a va•
gytrban hetek óta nem dolgoz•
r,ak, kénytelen vólt az lguga-

!:'.:m::m:t :::::~ ::~

nü~:e:rs!::::t•-vi:o~;

A;:~.ot

~::...• blzonytaWllq & a llop

:~~!H:u:1:00 .:!

'Uegtörten _
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Felavatásra, szüJetésnapokra a valóságban minden
ajándékoz'lsi alkalomra egy

:::: :zgy~~~l;:z:~Íz:~:nl~eHa pedig a azervezet nzetGsége ugy éni, hogy aemml
kllit.áaa sincs arra, hogy a b.lnyiuok gyö:i:elmet arathaaaanak, ha lllncs ri Jehet&ég,
hogy a bányúzok követelélel
érvényeslilheasenek, akkor meg
,.e keadje a hiborut, meg u

A legnomorubb
pedig as,
t.ogy milyen könnyQ. volna. a
l,rulllal ilmolr. nagy
réuét
már Itt megvalóalt.anl. Jita11va
el lehetne érni, hogy StUc1 J6uef felnA.llna Balbúbegyen a
klavaaulra & ngysnez a vonat
6clv1hetné,
anélkül, bogy
r.zAllna róla: Brazllliba. És

SANTAL IJDY
f J,,, J DAL0 I

SZ UNT ETÖ

~"ezet a nagyobb telepeken
Kéaz;tilj6n fel a harcra a bá,_ .&rovetke:i:eti boltokat, ugy mint i.yáazuervezet, b a ugy litja, .
,ahogyan azt az angol bányi.- hogy keli éa érdemea lesz b4-

~el:o~
:.n n a sztrájk alatt el!Athatnák:
-:a •harcban illó bányúzok.at!
Semmi, de sem.ml aem törté11ill: 11 aktr.Qr után ceodállr.ozlk
~ ue"..,t vezet&ége, hogy a
!l:lln1'azok: egymiautin hagJ:lik oda a szervezetet, hogy a
•-.em•ett bányiuok elmenaelr.: m6a vidékekre utriJll.:t6:rliknek.

:~~

!°~:ásu::~l~~r:v~
Ila 1-ére, ngy péd.lg uámoljon
a lebetlJ16ggeJ 6a Igyekezzen
tluteuágea megegyezést kötni
ba mbk:ént nem !ebet hit en.~
1,edmények árán la, mlelöt; elv
órlletlk a végzetea óra, a.m.111.or
a;t; esetlegee mulaszt.áaért minJenltépen nsetnl kell
Én a hányútuerveset.nell
r égi blve ngyok: és még eddl&
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AMJCON FRUIT Co,
WILLIAllSOl\', W. VA.

~e1.a1a11.....-
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MAGYARORSZAGBA

Jaaa elle11ébea,

I'OI.Jtlflia

1q ............

R.UOIJl:QRDT..._

TIII JEOPW IAIS
Al'PALACHIA, VA.

KÉSZPÉNZDOLLART KOLDHET

en,:~n

~:1:1:!6~0::,~~ •
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Sie, ene be szük&ligt~ét
mindig Alta!UD.i.,

am~ : : : : a.!:a!A~~t~:j~e:é~~~, uem Is volna siQkaég Le bovlt.g..

ez a támadia meghlusul- ~~:: ~:~:
lrllért nem A.lllt fel • bány&&z l:al.

ffBJLDiQ

o\1'1Mf'll~9-ftktaa,a.

!Hop4inli ,-.C NtM
HIJ eNk)l láalúa, U&uúl....._PbZT
a ,1.

A h:,gjobb lin1t tlrtJnlr. 61
vlnontárH.ltólr.naJr. mérs#r
keH inll:at dallk.

J

, : ~ r o :1
::;;:l e!~~I a:e::;~~~ ~~l:0 :ólz:m•~;~~va7.6t uin'-ftért kellene a azenezetnek a vereségnek. Mert a vereség
,:oadolaiali. Ha • pomor Nllld
<l'l&aeorban arról gondo1kod11.i, esetén sokkal ros1t&bb feltét&(Szamoa, Su.tmir)
1, b, ltea va11, • teit
a ra-

BBRfflJl'D, W. YJ..
A~-;;k1vl""-11,

.U J."6:U,-TJ..niln:
Js HL 1fO Olffil'iT

IAZSOLA szOLO,
ASZALT BARACK
ÉS SZILVA.

el,Jyelr.et mer leh e~tt rolaa al.a·
dályo1nL E ■ ut Jelenti, hog7
ml ert neryH mllllinl dollút
meg- tadúnJr. tü.arlta.al évente, h1 a beu,rlég merelfl•Wre

Je--

BERWINO .BANI

frlN i1 ui.rltott gJiimill•
esölr. nag7banl lirusltisa.

:e:~u:;:t:.;;r~4t~
ba~em • golÍd, -tirt lr.ölt ano,iaig'okra, Jr.étbu-

:::rna~e1~Ul:~~n~a~~:; :~
,._ iprlll1tg attri.:íkalapra be:Uaetae.
Akár van harc, alcir nincs
llarc, a. gyomor megklvánja. a
-:rnagáét és az ~hségt6l elcslgá2ott ember képes egy W len,Uléért egéa11 jöv6jét, minden
jari.t odaadni.

~!am=~:;;:::

1flLLLUl80N, lf. TJ..

Dl. F. L LAWSONV

•1••o

keiv&lt•

· SANITARY BOTTLING CO. ·

!•,. ,.\ ,

l

El kellett mondanom a lelJe1 lgulligot, mert ceak lg:, fe ,
lelhettem teljesen arra a bárinas kérdWtl, hogy: ' honnan,
hogyan 6e ml~rt mennek!

1

~

PltUburgh, Pa. mondjik, hogy a rea!cal vaai;yirban kUlflUdl 111t.Det hall·
BALHÁSHEGY- UPA-:, 1.Alnak és az anlnal adunek
BRAZI.UA
mia elhelyuked&I piaca van.
A kiziri1nak II oka a muncroi,1116.a I s. old•lról)
l1úok lll61'1nt az;, hogy az anl~Izmit vehetnek, én egy b6- 1111 munkiaok minden héten 1
!lapi j6vedelmemet
adhatom napi flleté1Uket beuolgiltat
érte.
tált a realcal Hlrájklr.a.u.dba.
~ liiutAn a két villllat kös61 érHÁT A FÖLDREFORM!
dekeltség 1IA tartozik, az ani•
f•
nal munkáaok kllárAsával a,etem fel • gondolstoL.!...Jgen, l{arták a reatcal
ellenillia~
kaptam én 11 három hold flll- c:aökkentenl.
det, 1U9i mir volua. Yalsml: a
HangodatJAk att i• a munllll seglttég volna. De nem lr• kások, hogy 11:ollektlv 11erz6lák • nevO.nltre. ma la kéuyv délUk van éti !gy a tömegea elu.erbérletben blrjulr.. Es volna bocaijtúnak helye nincsen.
a klaebb baj de minden évben lgy m.a a .Binátban 12 ezer
ruAebol adiik. lüt hogy. I&- munlr.áa Ali t~tlenül. A lr.orlLet erre egy deka t.rigyát 11 ,uány tnte"enclóját ri.rják,
kivinni mikor jóvt!,re mir nem hogy a temesvirl munlr.afellest u' enyém. Négy éven it Bgyel6ség: utján sür g6a lntáf'IJ&k a vuejtélr.et bnllattull e.r- kedetlt t.esL
re a f61dre, de egyuer aem
tudtunk bel41e semmit sem 11.1XILYEN TÉKOZLÓK
l,o:znl. Húbelyröl még csalr.
YAGYU!lfK.
hallottunk
de nelr.Qnk nem
m&t. senlli.
A l~tóbbl 1tattntJkal ll.l·

ros1:1r.n=a~::,;a:1::,.~
kat győzelemre •lgye, lnll.Abb
&!hon félre és engedje it a teret olyanoknak, akik képesek
arra, mert nem az a fontos,
hogy Itt vezeti a biboruba a
ceapatoll:at, hanem aza font01,

::te:=~~: i!~
:tr :e=~~

lteiilea ati• U aal ■ al W.•t•
lt ••1•t-OM1 lord.alt • khiria
te11nriihN.
A hetek ó~artó
realcaJ
utriJkboz újabb aulyoa mun-

-

:•;:w~:b~::~
jil:, a béreket. a mai nlvón
:megtartsák, mintha aztán j6vG évben a felkésziilée hllnya
:miatt elventlk az ütközetet 6e
• .a bá,nyatiru.úg:olr. levágják •
~rek:et. annyin!, hogy as sok-

ny'!:~!:

Tl7.ENK Tt:ZEB KU?Oí 8'1'
XIIÁRTA.lí A BÁNÁTBAN.

~:!~~t:Ogylr.~l=~~::~:,,v~ ~!~!:f::::;: =~::l~:~;~
,.e követkeuen.
,-zer munklat klzir! 6a lr.6r.6I•

:!~

1iak látja a helyzetet, mlr II
.:l&ó lépél megtételénél!
1'11.djulr. nagyon jól, hoc,- a
l:láboru.boz péns kell 6s tudjuk
,aa is, bogy • kernéuyuénbá:nybwk b.arcinsk eredm~ny. telenaége onnan eredt, hogy a
ibinyiszok teljesen kifogytak a
J)én.zbÓI. Fii mlndesek után a
uerYezet vezetlSsége rtszér6l
o1J.1éf5: sem JAtJuk, hogy elÍkl:uu!Jeleket tennének a jö,•6 hl
nagy te;;d.molúra..
.:\ MnyUIUervezetnek már
:most kellene gond06lr.odnl arTÓI, llogy pénzt tartaléltoljOll
'!el. Már moat kellene rend.ki.túl\ IJ.h•etéat aJkalmu.nl, hogy
an.,agilag kellóen fel legyen
serelve a csatira.
Y:lért nem Intézkedik a szer--vez.et, hogy minden bányb11
mir moat .befizessen minden
21ónapban a kereset""51 egy
:PÚ centet, ami jövö év áprl•
lllilg mllllóll:at tenne lú. Hl:Nen minden .))ányász -belithal.v
ja &i belitja ut, bog:, 10klr.al
jobban já:r, ba moat beflset egy

:~

llli slli'5

•~nek örve.denetr.. Kérje mlndenliU tll'&lr.M a
kellemH 1111 hü■ IWket.
.l\latz é■ Wldema• söröb.elr. ml vanaalr. a
lthoabrosal. E1etr. a legjebb sörök, 11.erje
•lade■ IUt tll'Met.

A VILÁ G J.t:OXA0\'088 KÁHt tRTtKE KEROL

~~~~en:·e~:~~~éne:lk~:::::~
v:;:g
bluen a ue rvuet n~z;et&iége 1.Jogy 1:11trájk Idején ne kelleaen ctiak a juta\ou1. Sajit maga~jelentette, hogy nl'lll teu egy kapkodni. Mert ugyebar eg6- mon tapautaltam, hogy ml
lépést sem bitra, a bányatár- uen, m'8k6nt tekintenének a ,·olt a bányAH aoraa rntelótt a

llar<:ra el6késiületeket tenne.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
Hotel Red Star
lrta1 PttLOP ILOlU
(Folyt&til)
A pelróhiummal leöntött rongyok tü1et
fogtak,
- Lány van nálad! ... Mindig lány van
nfJad! ... _ mondta Ágnee éti e1ipl1Jéu
tette a kezét. Nevetett, hangtalanul, csurondároaan, mintha élete legboldogabb, leg
n&gy1Uerlibb eseményére -vúna. Ntvetett
rl6re, hogy Jön ki mindjárt. ijedten SAn~~r

,·éuea alpja. SAndo, él Ágnea tél6ríllten a
dübt.61 é6 klntól harcoltak ruég mindig a
11\ngokban. Kuok él lángok marták le róluk a ruhát éti tépték a huaukat. Ágne1nek má.r a baja 11 égett, de azért nem enJ;"~e el SAndort. Már csak hOirgéa ,·olt az
ordltáauk. erőt.Jen kapkodál! :nlnden mo1<iulatuk. Mir égeU a ruhl\Juk, két rémes.
,·ére11 tU1osr.lop, amely azlán eggyé olvad
0
:;~o~e':! 1~t"a:jál~ ~=n:~t~rtÁ;':a,1: Oli J~::::.uCS:kf:~;
::~,u~~b1:emVöröa csillag, meg a til1, A tilr. ... ezek a be as ajtóval. Lttta a 1'ngokat, 'az anyJit,
IOl!M, puutltó tüzek, amik elbamva&1tjik
nmlnt ördögi mosollyal néz felé, lá.tta ut
tllt a bilnÖI rosu embe'rt. ut u I.Alltony- a, latentehm harcot, ahogy a kél ember,
ralót...
kh égö ördög t'gymhnak nekimegy, a1t.ln
A lln)·ok csöndben kuncogtak u ajtók III ablak relé rohant él rteeett ijultan u
mögött 811 vártJ.k a ,·esieltedé& el.86 hang- ablak karlAj,ra.
Jatt. Gyanua volt a nagy csönd. Az egyik
A tO.ioltók mir eres1tetk!k fel a létriaem birta mÁr a klvinoal8'got tovább éa kat, ,·ltet ontottak a ca6vek, a tü101tók
kinyitotta a1 ajtót. csak egy kloail
!.lettek rei az emelet felé t •• 11.tca népe or- Jézus Mirla ... tü1 van - ordltott a 1!,lott. Ekkor mir égett az egész lépce6liny és klvá.gta ai ajtót. De nem tudott há.l bi a kapu Is.
mir kimenni, mert elr.á.rtik a !ingok u
S pir utchal me&&zebb futVa közeledett
utat.
s lingban llló Vör6a CaUlag felé El1I , aki
_ Tüz ,·an. . . Tü1 van.. . Seglt11ég . . . :nir tudta, hogy valami bonaaztó dolog
tlkoltottak l!Otban é& rohant, aki csak történhetett. Horvithn€ ut mondt.a neki.
blrt le a lépcs6kön. A többi mt"g az ab lak- hogy u ö fiseneté.vel vitte el a lányt egy
hoz rohant ée ott ordltottak véezea han- rtsrtelmeeen ctrnnya fér1'1. El1I rohant a
gon.
rúlloda fel!! • alig vette éat.re, hogy vele
Kinyllt a Sindor uoba,Jának ajt.aja la. egyOtt má.aok la rohannak. Mert t0.1 „n ,
Sándor ördögi ardra luonyu rémület raj- :01 égeti a l'O&lllhlrD. Vöróa Calllagot.
z.olódott ki. Nem Jebet tudni, mitől rémtllt
E11I dermedl.f,n Allt 81 után. Fel akart
meg jobban, a tüit61-e, vagy az Ág'net ne- rohanni és folyton Jufüka nn--ét klá.ltosta,
me Iá.ngjitól. Mert mint a bos&ruilló turi& liP • l't'Dd6rök félrel6ktö.
,
állt ott u u aaamny a !ingok mOgött.
- Ott fekul.k egy lby ar. ablakban • - Ugye, lr.lf'iiataltelek, te gasember, te .liiiltotta valaki.
poklok fajuta ... ugya, most 'kinyitod as
- Jullaka ... Julilka ... 1111:oltotta Elll
ajtót...
a má.r majd elijult a remegélt.61, ké"t.aégbe,Sbdor nekiugrott a:a ISrii.lten rtevetö '!!!Ntöl.
auzonynak:
A tüioltók aat u ablakot kt"Zdték lo- mit calni.llál te lSrült batla . . . te rAOlnl. Má.r tilst gomolygott ki &1 ablakon
boBioriliny ... mit CSlni.lt4,b. .
11 a hitt&ben tincoltak ugr416n a lingok.
De Ágnesnak emberfeletti eröt adott u
A.a '1ult Jullakit lebo.atik a ttboltók s
6rülete. MegllSkte Si.tldort. ugy bogy a1 el att.ln bordtik le a t&wll la. Aionnal kórNett .a estébf.n houikaptalt a Jin.gok. Súl· ~i1ba vitték T&lamennyl megmentett
dar ISrfllten fölorditott a fAjda)omtól a fellinyt, Ll1i gyalot; utJadt a ment.ökocal
ugt"ott. De Ágnes ujnl nekirohant & u}- utin. S a tih:oltók dttlgortak., harcoltak,
1 'ból ütni kezdte, a földre teperte, rugta, vlaakodtalt a 1'ngokkal, amik csak nem
tépte. AztAn hangos rlibl)g5&el bengerget- akartak elhalvinyulnl. Égtek, égtek, vidi.te u ordlló férfit a lingok felé.
rnan, u!nesen 61 tincolva, ették a bbat,
- Tiii kellett neked mindig, hit neer.e. . azlyük magukba a uobü: bünöa leveglSé.gj most el ebben a tiiJ:ben, te i.tkozott ... jét, a felugriltak a llngolt f'OUi igyaltn,
Lenn mAr embertömeg illt az utcin. OI'- OCkukltantottak ueltrén,ekbe, ahol selyem
dtto1ttak a meagzlr61 hallatazott a Ulloltók - rongyok lógtak • t'gylk asobúól múlkra

~
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u.ladgiltak sisteregve éa fürgén.
Már ai egész viroa népe a tüzhfü: .ereg!l!tt. tg a Vörös Ca!llag ... uJügo!ta egyik
ember a mblknak. S órák ho11zu, elkese1edelt harca után ültek el a pusztltó 1,ni;ok. 11.kkor a1onban mir a Vörh Csillag•
uól nem eok maradt. Fekete, rücak6& gerend,k meredtek tii ég relé I ar. egyiken
u1t Jógotl ÖHU!görbü\ve egy caomó drót
Meg bldog, H volt a VlSröa C1111lag.
Amikor a !ingok elaludtak a mir caak

11::i~:::ore~iét t~~

~;n::vl:~:::p:k
;i;ét holtleatel taliltak, a fell1merhetetlen-

:!!,1gk::=g:i:f{an:!:::,~a~•:!~~;!~
,:sak mianap tudta megá.llapltant, hogy az
egyik halott a Vörö1 C&lllag lulajdon05n1Sje, S&frá.ny Pilné, a má.1Jk egy Csohány
SAndor nevü ember, aki lllandóan a sY,1l<'diban lakott. .
lgy aludt ki a Vörös C8ill1g. Elöbb még
h'l. ngolt e,ry nagyot, égbe csapót, alkoltóan
ttl.aeeet, el6bb még felégette ut as embert,
nkl a jó 1:dlird anyatöldr61 felvitte öt a
nlllagok köié.
t.auan döcögött a vonat. Az egyik ag..
1nkban egy uszony bóblBll:olt éa feje üt&mesen Ingott a vonat re.agWre.
K6t férfi fllt egymia mellett ai egyik
idésen. Mind a két férfi ldegeant'k, tllrelmetlennt"k lát.uott. M'lnd11,ketUS a mi.alkat
1,bte, mert arra gondoltak, j6 lenne beuélgetéM. keadenl, lt'galibb hamarabb mu!ik u ldlS.
Pir Hót uólllk caak a mir rijóttek &r•
ra, hogy mlndaketten magyar-ok.
- Errt:telé aolr: lehet a magyar - mondta a fiatalabb.
- Akad - mondta u 1'5regebb U.radt
llangon. - M~ több Is mint kallene. F«Y·
itett6vel több la van, mint 11,Dlennyl J6.
- Maga la a vAro&ba utailk'!' - kérdeite a1tin ujra a fiatal.
- Igen.
-Ott lakik !
- Nem.
' 1
- 0.aleU ügyben megy!
- Nem, magtn O,gyben, rontoe ügyben,
a.: életem legfont011&bb ilgy6ben, - mondta 81 ldlSaebb é:I lecsukta a azemét.

~ ~ö:b:a~i:~!~t:~r1~~11::~

megyek.,

- Maga, öcsém? Biitosan a:terelmes eg)'
lllnyba II a:tt megy meglltogatn!. Ilyen
flatslembereknél ai a legfontosabb ügy..
Mit tudja maga, hogy milyen tonto■ ügyek
111 vannak még a vlligon ... Maga még tapautalatlan..
nőtlen Is, ugye-bir! ..
?,tit tudja ,hej, Jó Istenem, mit tudja, hogy
mi az a rontOB ügy. Majd megtudja.. .
lJajd ballanl fog róla ... Majd olva&nl fogJa ar. ujúgban, hogy ml ai én rontos
ligyem..
SArrtny Pálnak megvlllogott a neme és
fCJre(ordult, mert attól f6lt, hogy toVá.bb Is
l:euélnl fog. Attól féJ.t, hogy kimondja
hangosan, b rdltva, üvöltve ai:t, ami égette
a ulvét éa ami (elhajtotta a vérét a bom]okiba. Caak magiban mondta, talin ad.•
r fl.deror le az uloleó pir napban a rettenetc1, szavakat:
- Azért megyek, hogy meggyjlkolJam a
bütlen feleségemet meg a 1:teret6Jét....
azért megyek, hogy ujr" vlss.zakeril.ljek a
börtönbe, ahonnan éptn most jövök ... az•
ért megyek, bogy rá.aiolgáljak a hurokra,
amlröl egyaier mlr - hála Istennek levigtak ... Mert akkor még nem érdemeltem meg, de moet mir meg rogom uolgá.l•
ni..
azért megyek, hogy lgaislgot te•
gyek, hogy azörnyü Ízámadiat végezzek
ezzel a gyalbat011 vlliggal. . . hogy m!gflr.euem a tartozásomat a bites feleaégem•
nek meg annak ai embernek, annalr. a gazf:lDbernek ... ez ai én font011 ügyem öcsém
ura~..
Csak magá.ban mormogta ezeket a &ltB·
vakat.
- Aat elhluem, bogy a bá.tylm ügye na~yon fontos - mondta a fiatal ember, bl-

- A VörÖII Calllagot keresi'!' •
- Igen ... Oda akarok menni ..
- Oda akar silllnl. .. Ahn ... Hát en:.
la oda megyek, hAt csak jöjjön velem. Nekeni 11 ott van dolgom. SürgÖ!I és fontos,
tlolgom... Hll.t csak menjünk együtt ..
De majd a kapunál váljon el tőlem .. . Nem.
Jó lesz, há ' Telem együtt jön be.... 11a.
liozzám tar.19ztk. .
bá.t csak gyarflnk.
egyUtt ... Egy darabig megint hallgattak. Auán:.
ujl'8 rá.keulte Sátrlny:
- Volt mlr ebben a szá.llodlban~
·-. Nem én - felelte Varga András ,__
mert én idegen vagyok ltL Nem régen Jöttem az óhuából...
·
- Még két utca - mondta bangoeao,
Sű.trlny Pá.\ ée ö1111ieuorult az ökle.
- Megölöm c'.lket - mormogta maglban. - Mlndakett6t. . öuieezorltom a.
nyakuk"'t ... vagy veszek egy konyhaké&t.
i! felaprltom öket ... kivágom a szlviiket;..
azt a fekete, gonosz aljas 1zlViiket. . . Jt,..
leBZ' meghalni, ba tudom, hogy megeiols:á.ltam érle ... Mlnd!á.rt odaériiok, blltoPan megint egyQtt vannak ... nem tudjik„
l10,ry fitött a vége6 órájuk, hogy jön a.
r.11gy Jesd.molá.s ..
Most Itt befordulunk a sarkon mondta re.azketö hangon Sá.frány Pll - S
akkor má.r meglitJuk a Vörö& Calllagot .. ~
Odaérker.tek a aarokra é1 Sáfl'áJly Pát
íelnézett a magasba.~. Aztln hirtelen sze.mére azorltotta a kezét ... Ml az? Ml történt ,•ele? ... Nem látja a V6rlS1 Csillagot?'
F.itlveutette az utat? ... Vagy megörült:
hirtelen és nem lá.t! ...
UJra odané:tett, de nem látiOtl semmlt-

~r:e:h:~~n;a~s~d:~ -;ó~\;;
nép "kedves magyar li.nyról, aki bajban
van. . . Alton akarok segttenl. . .
Laa.aan megérkeiett a vonat u á.Uomá.aho:t éa klaú.llt a két ember. Elköszöntek egymi1lól és megindultak. Sifrány
PfJ megindult a VÖTÖB C..Ulag felé, VBr'J!:R
Andrú meg csak ~ment egyenesen a flSutca
felé, mert Hm tudta a Jiráat. ){eglnt &u·
sr.etalá.lkozott a vonatbell lsmer6sével.
- Mondja csak, bátyim, nem tudná. meg
mondanl nt'kem, hogy merre van a Vör69
Cllllag aú.lloda'!' - kérdezte Varga And- .
nh.
Sáfri.ny Pál nagyot néaett.

:~:y!~~:;:r.:!\
a~o~~•:
sr.erüzlet és ott van a sarok, ahol a Vöf'69;
C'.tlllag ■iokott éinl. . .
.
Csak akkor né:tett a 'töld felé'... Ff'kete.. ,
kiégett, kormos o■ zlopok meredtek az égr,ek. .
,
Sifriny Pil, .mint.. az euel6a, 51t&ladn'kezdett. Varga Andris nem értet\_e, bogr
r.il le történt ... Sáfrá.ny Pá.l eaak szaladt,.
sr.all\dt, mt.ntha minél elöhb meg akarna
eyöltlSdnl err61 a rémlátomiaról. . . Bele"l'ohant a kormos gerendák köaé és ott ta- ""\
pogatni kezdte a falaQ.t, mintha a kednek::.
!obban hinne, mint a nemének ...
(Fol:rtatiaa k/h-eU1eatk)
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EGY jó BOROTVARA
minden embernek 11lllége van. Soti
pén ■t t.d Ön megt.akarlt.nl, ba flCJ&dlil borotfilb1.Lk. :Ehlln f'8Ü eQ J6
borotva uiibégea.

Ml TELJESEN INGYEN
ADUNK ÖNNEK EGY
NAGYSZERU BOROTYAT

dali kf&l-6 nrb1$ , .....,ja . . . . . . .

a NSt•1' u aaerlbl - . ,ar Waf'·
111ok 61116rf1 lrta · - - .....,. éa •
afkor 1,111 Ja,wllllui _,....., frlúl
sikere n lL llleNn. -tr a H u W tal'L

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
JIDO.,BKTll,LB,D•

.
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VEGYEN TŐLÜNK FARMOT,
Ml A' LECJOBBAT ADJUK ONNEK.

t.Sanr9~ TldiU„n !erem' a k!gjobb celery é8 ebből n1111elt
~ ,,:: ftt be legttibb pé1111.
Egészen
SaÜfordhoz tudunk önnek ajánlani -4
11zobú hizat, rqro&zobbal, ga~eval, csirkékkel, ke;tt,1"'

"h rog,;zabb I helyzet, m1:rt l
.klh:111 csak 46 báriya d~
és azok Is a t ermt:16 két.uk CUk :!9 adu.lé-'

E
"t'-

ffll

kis narancsosaaf~"'

.;:-;i'l\U',\Jt
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Csak 750 fl~!!rt kim ké!zpénzben fü:etni, a többit
vonta 36 doJIArH:x,a1.
Ha Önt éfdet~I u, lrjon blSvebb felvllágoslti&ért.

ha:_

SUNNYLAND REALTY CO.

.,.: :o

SANFORD, FLA.

ué nrilsigot a

Jö.üön Pensacolaba; Nyu,at Florida Fővárosába

21,DDD

AHOL MINDENKI BOLDOGUL

aker földünk van
úcamliiaCouaiyl,an, a Walaat Hill ,,tdioabu, köul Pemacolihoz, melyet kitel,l,.aaff.W. ,lanbold,u ela,luk letelepilébek.

Nekünk van 50 tiz akeros
farmunk, ni.elyek ára
Egyszáz dollátakeren~ént

A föld .....,., kiDIIJ'ea fuztitl,ató és ......... aüadeat
Ontöz~ ~ UICS amluq, mert eaatk. a 't'idébek H
éri tH...,.iléae .W-,nea táplálja a földel Nacon kná fertiJiz...., ftli aziWr.
.

A terméuet b6'tr.ezil ,·olt Nyugat-Floridábail. G,zdag talaja val\. é;;
lrelle1ne1 éghajlata,, minek: folytin i [ ~ a l Jobban llH!gtereni,~d}n.
mJnt hiJ:hOI a, Egyesült Államok teril,le~n. Kellemes enyhe saétlöt hoz
a tengeriramlat és 'bö11éges, de nein,fj,1/f~k es6zést.

·A föld ára $40 akerenkéiit
melyből csupú eu·~enedréu fiz:eteadó le ~ vételkor, a maradék
pedi, err, két n.11 három év alatt törleutendi 6 1záuléke1 lu.·, .
mattal NtffYtD aker er, nqyobb cn.ládnak antii ele1endó.

Ouek semmit -sem kell hiinf ltten,1 mert mindent láthat ú
miaclearől sajit n:emeinl I J Ó I ~ me1, Ez a vilá,hirü Satímna
uruc, hazája. B!ae-benies, stráwberrit1, füst, u.ölö, pecan,
szilva é, barack termö fölclek folyton növekednek. Mindenféle 1uduá1i_pö~ény, 1f&pot, pboaafélék, krumpli és dohány nauszerü
sikerrel termelhdö. Állattenyésités~.tehenészet icen jövedelmezó.
aek bizonyult A disznó tenyé11tése itt a le1olcsóbban folytatható.
Jah é1 baromfiteayésztés iren a&IY fontossáp , jó jövedelmet bo'z

barack, körte, szilva, Pean óriáai hasznot beuak a termelőnek.

· EGY AKER FÖLD ÉVI HOZADÉKA ÖTSZÁZ
ÉS HÉTSZÁZ DOLLÁR'ÍÖZDTT

Nyugat-Florld!nak kltünlS talaja, párostilva ,a napfény éS megfelellS
i:s6z'ésael, trzeiikét hónapon At lehetlSvé teszi a termelést és egész éven
át, nakadatlanul folyik a termények szillltúa a nagy placokl'I!, és ez
ai Oka annak, hogy évek óta állandóan jönnek a farmerek, g:yjl.mölCI!•
teriöéllSk1 te!tenészettel, baromfltenyésr;téuel tOglalkozó gazdák az
Egyeaüll ÁU~mok minden réazéblSI Ide letelepedésre.
Ha Ön alkalroas helyet keres, ugy Jöjji>n PenSAC9laba, ahQl az em-

INGADOZIK.

!:::t~

....

a Cb.amber of Commerce, miat

akármelyik pemacelai buk isaz.olja.

lrjea erre II. cimre:

WILSQN·~ BEAR REALTY CO.
, 1111,,sőun{,J!Ái.AFOl( S}W:T

PENSACOLA,

-- -

'

.

Öe~! 1:~'!

~r~:~:Y-~-o~
~~~1-1r~o~k:~~d!I~~
hont - 6s '1?}~tos JövlSt.
Hu1nilja a1 alantl uelvényt. ha m~ további felvil!go-sll:Ut
óhajt Penu.~la és környékén leYlS töldekr61.

Az érhajlati vinonyok fölötte' kedve:a:iek és e1étúé1tatk..
UIJ

.

,_ ! ! ~ ~ ~ f : ~ = ~•\ if.weir ,_.t~1Jej'-~)'Ugat Florld9: ~lviló tenger•

A talaj tls~ru szölö, zöldaéf, lnakorica és barroaya ltr•
melésre. A l)'iimölatermelés, mint a si.hwna narancs, blaeberry,
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