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THAN tL&Vl:N HUNDll&D IIININ• CAN"9 ANO
MM THAN f'OUllff■ N THOU~O HOll■a.

BEHÓDOLAS VAGY ÉHENHALÁS?'
<Gy•'"•t•aa.n mercnkák u •nrol bányás.ub.t. - Moll
.mir DJi,ltu Q,Uiefo,tak a1 . . , . , k---, és a bányabárók
.a bányissok lttörétére. - Houa harc, a..laalú Y&ff
teljH beh.d.li, köat iU a rila11tás.
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Még

nem olyu régen volt 1~ JArmot affl'lt a weet virginiai · r.n, hogy a bányúzoll: hely1ete
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• vizs1iló bitotbár ficelméL - Azomaal mer kell ,ria,.
tetai a n.bbáayú:u.t intézményét.
A Fiat Top rabbányúzatna.k !ádában, aho,·a egy.két tzelel5
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1,bba, s ba egyuer slkerill a
binyá!l.r1u&goknalr: a "Com_pany Unlon" jtrmit a binyi•iokrt, akasztani, akkor után
e,ondbakodnl fog!l.ak hogy u.t
:a binyásiok aoha tbbbé le ne
uuhauik magokról.
A "binyi11okat a "Com pany
Unlonba" a uervuet egy volt
tintvleel(lje
csalogatja, aki
uervez6 kOrutra Indult kopói•
l'a.l West VlrgiolJ. bányaplézei-

t!et.eket folytatott, hogy a
'y,est vlrglnlaJ ezerveietlen báuyiuolrnak 11 tluteuégea mun
kabéreket és munkafeltétele-.
ket bl1to11ft.on, aumban a szén
ipa r 11erene1étlen helyzete Jebetetlenné tette, hogy ez a kil&
llelem eredménnyel Járjon. De
nemcaak eredményt nem ért
cl a 11ervezet, hanem fokrólrokra venltette el west Vlrg!niiban a tért.

;;~t:
\~;:.:;.eueArra Wfflltaoak a bioya,.
tu lajdonosok, hogy ba a bányi•iok n em tudnak hltelN! dú.rolni. ha még egy darab ke11yeret aem 1udnalt kapni. hogy
!-.orgó gyomru•
u.:r.al hall•
;.attauik el, akkor bamaroaan
l;e fognak hódolni, ml"1"t az éhsi!g, mindennél nagyobb ur 61
a1 éheae.mber elle.nilló képe.
,ge, barelk~ve tetjeN:n tntJ·
nflnlk.
Él u: angol lioraliny téti&-

és a nagyhangu Igére•
A .binyatáraasigok West
, ·1rglnliban most Ismét elér-,
1-..nettnek J41jik u 1116t arra,
~ogy a binfiuo)(at egy olyan
Klervei:etbe. USm5rltsék, mely
a.i (1 _ellenti r:r:ésük alatt illna •
amely által a Pervcaeten ara•
tolt diadaluk Welt Vlrg1nib:i.n
véglegeaf,·-ienn! a gytiulmll•
11.eL Hl11en ha slkerj!lne a btnyiuokal We~ Vl!"Pnliban
e.tbe u. 61,;;e"uetbé- belevon,
:il, enel egy olyan jitmoi. •·

:e~•n;!!i:~:~:~2:~;/~é~:!:~
Le ebb4t u: uj uervuetbl".
A felblvbban mlndjArt neki
ront a binyiuok .uer\·esetének és n1lnt a ro1111, elcaapott
C>li!léd, mOCUoljn, plnkolja a
L'nlted Mlne Worken,t, ·mely•
nek még nemN!glbe.n tintvlse-!óJe Yolt. Ráfogja a uervezet
~·eaére.lre, hogy c"'ljik, bolon•
dltjilt, temmlbe na1lk a bi.uriuokaJ., aklkc-t. elárultak a
11 i 'O y atinaú.gcknak. Ennek
Tégét kell v•tnl West Vlrglnli.

ho!; ;::~:a~n;:S~o:ka :;:~
,·e1etnek tlmadJanak West Vlr
~lnlAban és neg „k arra, hogy
ujit maguk baJt~ilt'-le a reJú·
kel, hogy a Járw.ot tirökre a
;1yalrnkba akauthauák West
, ·1rglniibaul.
A Rockefeller-félt "company
unlonok" megmutatták a bányiuoknak, hogy mit b.oz szá.
mukra u llye11,
ila:r:en-eut,
llogy , a:r:zal csak még nagyob i)
r.1&1élrü leu u eln,-.üiuk,
még Jobban ki lesznek szolgil-

~!~z::•~e::!~:l~~~;o:g:i
!>a_nyúuigot a:r: en5su.k lffln'1111, feg:y,·e.rével tegyék t!ink~,
men u: angol kormán,- maga
h, a t(lkés oHtllynak u albatos usd.lyhordozója. Amilyen
J.emé nyen tud beszélni 6a ami•
lyen klméletlenül tud cae.leked·
ui, ha a munkiaaiggal ,u
!aemben, ép olyan alizatoeú.

nem vethetnének, mert' hlnen
non kerealtlll minllenkor kény
re-kedYre ki voln.Anak uolgil~
tatva a binyiuok a ttraaA•
goknalr. él a Company Unlon
iltal, mindenkorra blltosllha~
n,k hatalmukat é.l akaratuk
érvényesillését a t.nybu.lk
felett.
1

r:::~e:!b!:~!niirü~~
ni W••t Vl~nla bányi1u.luek, mely teklnU!tbe venl az ti
JcillBnleges helyaetilket, mely
nimi rendea ~trijkokat, hogy
a népsaerii!égét növelje, hogy
k!i11J:tn anni.l bl1toaabhan el•
árulhaSBa a félrevezetltt embB:
rekeL
.
Miután !gy kell5 módon le-

ta~~:e; kt:1~:~::::da:i~oznl és
e1;lrijában elfojtani a bányi•
nok félreveutéaére alakuló il
sze1·veletet Weat Vlrglnlában,
amlg a kei.det kezdetén van.
:.:ylltan, világosan meg keil
mondani West Virginia szerve::ellen bányászalnak, hogy ha
aa Jgu.l szervezetükba a Unit<'d Mlne Workeraba nem tar--

~~': ~:~t~~:!k e~gra!:~n~
n rabkoszt folytán olyan erőYel dolgozol, mint ut a rabok
t.6rén és 92.eren csétlen hely1e•
lén profilol6 bányák megill,·ánták,
Embertelenség már msgában véve az Is, hogy Alabama
á llamban a rabokat n1aginvállalkozóknak. bérbe adják,.aklh-

~e.•:h:z~n~'!é!~n~~::::
got. a binyáuok uája eltilt ée
,!gr•t!i,ldre dlcairl az iltala
szervei:endti Company Unlont.
mely boldogú.got, gyöngyélei.et fog hozni a bá11 yis1oknak
Weat Vlrglnliban.
.
Eddig még ugyanaual az; a.
~mén.nyel jirt Wllllama ur
uer veW körutJa, mint am,llyen
eredménye-- volt a bányatiniaságok elllti szervez6al kl1érletének. A bá.nyiszok mindenütt
bizalmatlanul fogadjik, plu•
kolód!sára otthagyják a nagyhangon 61.uehlvott gyWé1ekct

~:~a~:=~k,a:art!i:zer~:;e~~~
guk nalr. Wllllams ur és a bányatá,,.aú.go!I,:. a mé1ea madza•
ltot, ame l_Jyel a z utolsó hurkot
r.karják fonni West Vlrglnlában a szervezetlen bányánok
~ué~Jábt\ra, hogy minden
szabad mo1dulatukat véglegeten, teljeeen lehetetl enné tegyék.
\OOO BÁNYÁSZ SZT.KÁ.JX9~
PENNSl'LVANlÁll,lN.

1: ·~:~:~:!1: ; : :~~k~
hanem börtöntirelknek adnak,
i,,orlátlaPul és minden ellentirzés nélkül n)uzhatják, klnozhatJAk a &zerene&étleoeket.
De még nagyobb emberle!lnség és valóságos égbekiáltó
blln az, hogy e:r:ekttil a nyomo1·ult rnboktól_olyan munkát kö,•eteJtek meg, amilyent még a
rendes vls1onyok között élö bá
l'lyászok aem képesek kifejte111. Olyan erO:kJ,fejtést követe l•
rek meg, amit a börtöu silány
A Lehlgh & Wllkes-Barre kosztja, a börtön egés:r:ségtelen
Coal Co. bányé.jában Sµga r leveglSJe mellett n em lehettek

ho~; ~t\::Sl!~:a:~:::ne8!
In tézményét, amit a rabok Mr
teadása magánvállalkozók r é•
~zére Jelent. végre megslfln•
tessék. És lbsák be, hogy Llnro\n és Washington emlékét, a
uabad Amerikát gyalázza meg
u. aki a rab11olgaság lntézményét Mrmlly "formában Is !e11,tartja.
A bfinös embert bünteuék
meg, aki ártalmas a tarsada•
lom ra azt zárják el, de értsék
meg, hogy a középkor rémsé,.
gel nek felujltása nélklll Is meg
!ehet azt tenni és nem sza bad

::a::i:t~ly:n~~=~ugy ~:z:!~
ff)gható
bl:r:onyltékát udjik
nem tets:r:&ilknelr..
Nem hlaazük, hogy Weat Vlrglnla binyászal már ott tarta•
nának, hou 111 Ilyen ilS1erve26k munkája 1lkcrilljö11.. Nem
hl11111ilk, hogy Weat Virginia
bányászai bedillnek Wllllam•
ur plsikolódúalnak, vagy fel•
lllnek a méiee-mboa ezavá•
uak.
West Virginia b.ányás:r:al nat,YOn Jól lamerlk a binyatársadgok irtnyokban tanu1ltott
jólndulatAt, mely a tiltó paran,
csok, kllakol.tat.úpk éa u er6-

l~~k b:a~:;, ~:'~ :'ti!~
d.g olyan lnté1kedést léptetett
óletbe, amit a bányé.u.ok ma•
g ukra nézve sér elmesnek tartauak.
A t Argyalis az ellentétek el'slmltása tlrdekllben megindult
ós valós:tlnllnek tartják, hogy
a bánjászoJr: Igaza gyti1elmet
rog aratni.

;!~~:~·1 h·: :Y:::ien:::::!s:!:
1>kkor, amiko r a,; állatklnzist.
!s bilntetl ii törvény.
L,\NGOK M.ARTALtKA.. LETT
A VTLLANYHÁ.Z.

t:;t:-i.::~1:e~:
· go! kormány ugy látulk nlir
tudni sem akar, 86t egésl n,11.
tan megfenyegette a binyiuo.kot, boe3· amennyiben miJ~,!'
hó végéig me~e1tl•t nem
kötnek a bányatulajdonoao'klr.al
ut:Y a kllátúba helyeutt öu111eget sem fogja roly6f!itanJ ••
ru:igol azénlparnak éa lgy u ll•
talinot utr'Jk alatt tett lgéretének utolsó _pontjM 11 sem•
mibe fogja venni.
A:r: an,:ol binyi.usuneaet a
~1:é:~~j:!:! i:r~;~~o!;.
tán u anyagi fombok keide•
J:ek kiapadni éll ugy litUlk,
hogy a többi munll:il uerveaetek 11 cserbvl hagyjik a bá•
nyinokat, mP.rt a binyiuok
r~lblvúa. a va1utuokbo1, hogy
a si:edet ne uillltailt, nem ,·ezetett eredméPff\, 116t a vuuta.aoll: uerveute egy n}11at-

a:ac::
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a t.nyabárók
Alost már Jgalin lithatjh.
n emcaak at angol bányú:r:ok,
1,anem az egél1 vllig: munk.b1aga, hogy a munkúsig csak a
maga erejében bl1hat q caak a
maga ertjéb,51 tudja ·h elyut~
javltani. De azt 11 megtanul•
hatta. hogy eemmlféle lgéretnek nem szabad feliilnle, , mert
a 116. u igéret elröppen és a
hí.bhoz rakott fegy\·ert nem lehet ujra, vagy caak nagyon ne,.
he:r:en a vállho1 emelni.
A:r: angol bányAuok sztráJlr.·
ja azonban nemcaak kl1árólag
::g:~:~n~~z~~-/~ a:~
&ol bányászok gytizelme vagy
bull:.laa klbatúsal lesz ugy az
l'urópal, mint az amerikai mu n
kúsi.gra 11. Mert ha •• angol
binyia1ok elbuknak, akkor u
olCIÓbb mWlkabénk és rou•
11r.abb munkafeltételek mellett
kltermelt.-angol s:r:én, megint
még olcaóbhan kerül a -vili.g•
piacra és akkor a többi ezéntermelt! áll&IJl-Oknak 11 le kell
11állltanl a munkisolt flzet6sét, olcaóbbA tenni a szén kit ermelési kllltségét, mert ..,U·
Jönben az angol ellin klnotttJa
611:et mlnden6nnen.
,.
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HANYAT GYJLKOLHATTAK-MEG?Fol~ • viurálat Alabamában a meroiJkolt n.bbúyi„
110k U(Yéba. Mermt két IJ&DIII balá.lnetre Jai:,tik ftl

:::~':;~~~m~ny UuloAkkor még f.T'6&ebben illott
a 1aerveut ügye Weat Vlrglnli.ba n és a bányi1&0k m inik•
niltt kereken vlssaautultottik
111 ilsRrvttetbe ,·aló ulvea Jn.
,1tilút.
M-.Jd egy félévig tartott &1
11j '"Unlon" 1111erveuS!nek a pró-..
tilkosiu, végil.l la abbamaradt
P.mlkor littik, hou a binyinok semmiképen sem dfilnek
bt: a "Coi;upany Unlon" ildi·

161 tudJlk, bog; ntri"jk alatt a
binyiuok, mlutin 11:eresetillr.
nlnceen, pén:allk meg eoha am
,·olt, kényte~elr. h!Ulbe vbirolni a mélziroaoktóf, ki• é1
nagrkeresked(lkt(IL S ha a hllelt megvonjtlt, a 111.rijll:olók
llhen halhatnak. ,
Nem te&lt eu.n u sem, hogy
Angli!ban mindenütt uOvetlr.eretl bolt.Clkat illltottak fel,
mert uok kéuletét la pótolni

!: :~::i;:~1::t

NO,

!!!ergJi~,n~:g;a~::seeiy:e~~=! :~k:rm~~ln:1!~~~-a uerencsét•
11
=:~:;'e1!:~~k:~\!a!ta vo~~ : : vZ:!~:nn::!i::~~
ha.mai rabbánybsok siomoru tak, vagy össze-vtnia rugdos,,
.:.orú.ra, és ugy lltulk most ták a rabokat, akik nem tud-ruégla fog valami történni, tak annyit dolgo1:nl, mint a
hogy Hen, a ködpkorból vi111z- mennyit a munkaadó hajcú11amaradt ln téz1n6nyen változ- rok el61rtak.
latist eszk!izöljenek.
A vizsgálat során kiderült
James Knox meggyllkolásá• most u Is, hogy még két btuak körülményei teljesen tJsz. r.yász halt meg gyaous körül•
l~n állnak a vlugá\6 bizottság mények között Alabama ra!).
ti6tt és kiderült a másik "vé- binyálban .H nem lehetetlen,
letlen" halileset kőrillményei hogy ez a ezám még növeked11,I
11,, ahol stlntén közönséges rog. Mert ugyan hányan blrhat
1
: 1:~~~ö~Y~7!~ 1~1:d!!~: ~!!a:~::;~;th~:::~el~:i~!fta~
ftlb6.ufilt és gyilkosságban, llele a kinzásokba, amit arlán
vérontásban kéJelg6 6rök a i. börtön jelentésében beteg~,
nerencsétlen áldozatokat, melj Alt&!, _ vagy egyéb okból bek~
nem tudtak anny! uenet l:l.901• · • ·.uett ha!Alesetként szi\molt
ni. mint ameuoylt hóhératk. el.
1!Juk paranc110ltak.
A vlugilat során rémesebbnt!I 't,m,esebb esetek derültek
IJ, amelyek még a ködpkor l:et, akármlnli ~ali\l okot Is
h1q ul:r:lcióe lnté:z.minye\t Is fe-, rol fel a börtön Jelentése.
IOlmu]ják borza\malkl;lan
kell bontani a 1lrokat és m
~berelte;_ Jlföttek. \"ertek, \'iugilnl a holtU!steket,
halálra kino1tult. atért, mert a halAI mln•k fo.l)lí.n k

U:~~\~~::1~~i: be: :=:1:~t:=~k aagyon

., ~':Z~!rt;na:1~~~!::n~::;;.
ban való r &.uvételük "hiba
\'Olt".
A,: angol binyiazok ujabb
felhivá111t adtak ki az öuaea
munkiu:r:erve:r:.etek.hez, mely•
,ben támogatist lr.én:iek tőlük a
hareho1.
Rámutathak arra, hogy ml•
Jyen gyalázatosan megcsalta a
bányúzokat éa az öeue1 munkásokat az , angol
kormány,
mely csak azért tett 1&6bell
lgéretet, hogy az iltalAnoa
sztrájk meguünjön és azonnal
megfeledkezett lgéretér61, ml•
1
e~:.a:=
a szervezett munlcá&Sig egyaé-ges frontja jelentetL
Cserbe hagyhatja-e Ilyen k6rülmények kö1ött az angol aaer
vezett munkása!g a binyás1~
kat, kérdi 1111 angol bAnyb.:r:•
uervezet. Su.bad~ megeniedni, hogy ez angol kormány a
Wnyabirólr.kal öuaefogva., ha·
mis nrllggyel, tgéret.ekkel félre
vez.etheaae a m u n k úsigot,
hogy amit tlntetléges ,harcban
elén:il nem tndtai:, ut uóuegésael é1 a munk.laeAg gyali:zat.os megcaalúá.val nierJék
el?

Megint kisért a "Company
umon
. ,,! west v·1r01na
. ,ban

~~e:: :,

:1ncs
4 legCflekélyebb
villoús ill•
hatna be..
Az angol korminy legutóbbl jnulata megint a biny.__
&zok b6rén kfvint viúrt ésluilnl, amikor 10 aú.z.alékOI
Wrvigiat javasolL En ar.onban eem a bányás.zok, sem a
bi.Dyab4rók nem fogadtik el.
A utrájkoló báqyúzok ra•
iUU:odnalr. a konni.n.r lgfretébu, mely szerint sem bérvi•

!!~ i':::
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Cn~o::1:~!::~~t! r é ; ~ : : :
,·lrglnlal bányiazo)I: ttem tartoz hatnak a bányáu11ervit1et,.
be., mert West Virginia binyi•
"~•Inak érdeke mer5ben ellen•
tétes a löbbl i.llamok bányinalnak érdek.évei él eit a ldi·
lőn érdeket c:ukla egy west
virginiai kiilön' union tudja n&kik blnosltanl.
E:r: a company unlon siaklta!l& a 111:ervezet eddigi merev po
uttkij!val é1 békés uton 'biz•
tosltaná a bányb101tnak az állnridó IDun kát, a vluon yokho1
kél)fft legjobb keresetet és a.
1
ae :zn:,;e:
kedés Jelent.
Együtt haladna a bányatár•
saságokkal, amelyek kljelen•
tették, hogy egy Ilyen etervez•
kedést 1:1lve1e11, 1'111.ának él
t,ajlsndók Is lennének ellamer•
n1.
Termáuetesen ennek ellen&ben a veset6ség olyan lenne,
m{Jyben a tA~ok Is Illeg•
blznlnak, nemCÜk a bAnyis110k, és a veiet611!g nem barl"-Okkal, hanem. békél egye11ég•
,:el blztoaltani a bányúzok
Jogait Weet Vlrglnlé.ball, Ez a
@ierve:r:et a utri.Jk fegyveréhes

:,~t!lüt!t':,:::~::
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FORD llEGINT »GY sztN
RAKODÓT VÁSÁROL. .

A Ford bányák uenének a
nagytavakra való kllnnyebb
'11t!llltáaa érdekében Ford m e,.

~~~

:::é

;:::ekc1::;:zn~. " t : n : :~~~
minden er61ködésllk dacára, a
m l elO:re litható volt, nem tud.
fák elvégezni a kiszabott munkát, vilogatott kegyetlenség.
[el bilntették liket, valósággal
halálra klnozták a rabbányi
szokat.
A vizsgálat sorio kiderült,
hogy egyes rabok areát édee
tz lruppal kenték be, aztán kikötötték O:ket, hogy a legyek
raja te1epedje11, areukra és marta-eslpje 5ket éa őreik a:r:tán
gyö"nyörködtek klnl6d'8a.lkban.
A ~egi6tött keill '8 ~ibu em•
ll;er ,téhetetlenlll' fetrengett a

~:~;1~1~;!j

: ::~al~lr~~:g !~é
nilndazokat, akik a kegyetlen•
ségeket elkövették, a klnrá.sokat elnézték, \·agy akál'ml mó,
rlon szemet hunytak felette.
El végre akár rab, aklr neml
1ab valamely ember, nem lehet
bilntetlenfil meggyilkolni és a
bünösöknek minden köril\mé-,
uyek között lakolni kell.

~i

A Davls CN!ek Land Com•
pany Davl.1 Creei, W. Va.-baa.
lév6 bányájában egy kipattan&
sdkra lángba borltotta a vll•
lanyhbat.
•A til t olyan r ohamosan terJedt el, hogy csakhamar liD
g.lkban állott a vlllanyhá.i me
lett lévlS két l!pillet Is, alSt it
terjedt a tlpllre Is.

JirH=~~!~n W:;!.~!:nie~~ ~~n!olTl:Y:,:~'t..!;:
':~mnt~a~~sz:~y:s~~ ::~~:'oa:':1~._~:féim~l~1:: ~~l~t~~: .•,birakodó\ risirol re:: i:~:~be:~~~eny ládába tat;8:ktll:e'fm::~e::!~t9!~dfc
blváaa, u oaak .a, Jr.(lzell hetek- nak lehit seg1tenf .kell, mert n ~sá,októl, amlr5I előre folytAn olya~ nélkillö~k kö- :J.A 114nrak~ . me~!Wt 1.etl.ék a rabot, amely épen ak- ra a~onban a ling:ok martal
. ::o:°:tn=n~~Y::i~:pJ:~ ::k •::;:::::::~•::.. ~ : ::!á:~a~1l't •;~g~ bányák
teljesen ldmerlllnell a amikor :nok bányásu.l 11.
. AllndeZ élég bépen hangzik.
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A leszo'rlt.ott Óére)' t,tték u · adáa:.véte1J., SHrz'td,~t. ~••
ták őe1~.~8Jt~:r~~:~i:i~:~ . a !.tenvedtek a tilz Altai.
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MAGYAR BANYÁSZLAP
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL)
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52 EVE DOLGOZIK EGY BÁNYÁSZ
ejzyfolytában a Union Pacific Coal Companynál,
Rock Springs, Wyomingban és az alatt a hosszu idö alatt
•
káb
nt··tt é n ho
a megélhetését tudta
O • pe
amit mun . an
gy
megkere~1.
..
..
.
.·
_ Me~regedet~ osszetort a bányász, sz~ei~ ~1eg_ett a fiatalos tuz és m_ost rokkant testte~ meg m1:"d1g
d
napról-napra leszáll a bányába, hogy a mm ennapt kenyere ~eg legyen._ _ •
. ,
52 ev hosszu ido meg akkor Is, ha nem a bá.nyab~n

°

:;~~:::n

De bezzeg egéaz ~ás az it_~let, ha a tök~ profitéhsé- ~:• ,:n~!"bó~~
t~r:~b:n

n~:a:~~T. 1.. ,..,.: Min,,. J011..,.,, K•.rmit.X:~!.~CKY.
TaltPh- 1 K•rinlt.

denhat6 töke ellen fel mernek lázadni, ha azt merik kér- megy, mert hetenként 4-5 nani, hogy a munkájukból nekik is jusson valami.
pot dolgoznak. A blnya egye-

d;

ahol a biztonsági intézkedéseket elöiró törvényekre fü- inci;t61 12 lnC11lg, Karbid lám•
tyülnek e bányatársaságok.
_páva! dolgoznak és káréuA.mIlyen esetben megelégszenek egy kis tessék-lássék ra Uretnek, 3 tontiú k6réért
i~élettel s mi~tán büntetést mégis csak ~ k~~l róni, elité- :e~s~~o~:n~~ ::-:::1~· S~e:::

!::h:

~:f~tn!° J~agy,h:gyoo :g•yllá~ry~:gb~ngt:~:~

~::~~Ö:~~:e

~! em'',"••'",'..'••• ,,1~.k.·.:•
••tö,",,'1·. lk
• .,

~:~o~:~~mp~f~~~hasé~~OS veszedeValahogy nagyon könnyen osztogatják a birságot és
R börtö~t a báayászoknak, ~ a legkisebb ~k miatt is
olyan buntetést kapnak, ammek százszorosat érdemdnék meg sok esetben a bányatársaságok.
Mert bár igaz, hogy a törvéf!Y értelmében minden
1m1ber egyenlö AmerikAban, de mégis ugy érzik a munkásemberek, hogy a törvények alkalmazása tekintetében
Yan valami elterés, mert másként, hogyan vol~a le_h~tséges, hogy egy szegény munkásembert 90 napi _elzarasra
és 50?""dollár pénzbünt.etésre itélnek egy tllto _par~ncs
~~~seért, ellen~~ csak_ 50 ~a~ iOO dollar penz..
buntetest kap az, aki teteles allanu torvényeket nem tart
be.
Hogyan lehetne azt elérni, hogy ne személyek sze.
!int, hanem a cselekmény sulyossága szerint itéljenek?
Mert akkor a bá.nyabá.rók ülnének évekig börtönben, s
kik fütyülnek a törvényekre s nem azok a szegény mun
ká.semberek, akiknek semmi egyéb bűnük nincs, mint

„

JO~ent:!tv:t ~da~~:~n=:g:-a~
munka ott most Jól megy, mert
~ 7d::~~p
v~n '::;
kevés, gb la van nagyon rlt,..
ka helyen. LeJirók6 van benne
1,gy.két ,aukkoa. Vlllanylámpival dolgornak. A kárék a tonnba:k é1 van masina utinl la1
t~~~rv:~e~l~~n::~1:~:t
Szereucsétlenaég nemigen 11'.ir·
tinik és a mtukAaokkaJ a mai
•·lsionyokhoz képest tilrhet6er.
b.tnnak. Munkiaokat rltkin
\'esr.nek rei éa Srtanko testvér
:-.linlja a helyet ll bajtAraalnai

::i;.iu:i~·

.....

ÓrajnltAasal h foglalll:"•;t
R, AUl<f.NTHALl.l't a. CO.

,~i::i~:

A'JXINS & VAUCHAN
WILLtAISON, W, VA..

EkemUal•!~~k ,:\:~;lt~~ nagy 6r■
Aki 11Aluak nu; Jól H
olcs<i11 YeH,

DR. C. H. TEMPLE
CHIROPRACTOR

LÉ~:iJ..AE

\VILLIAXSON, W. VJ..
Second ATe.
lfblte Bldg. Room Ne. 7.
Mindenféle betegaégek,
rbeuma, vesebaj. mijbaj,
Idegbaj gyógyltója a legjobb m6da:r.er uerlnL

e~be;á:;á~a:g k~l~~!ö~t::tatb~ ~::~:; hogy mindennap jól akarnak lakni.
N- .,.,.,1._. 1 '"•n•n•a

ugyanabba a járomba kell hajtani a fejet és huzni ru:t
~::: : : : :a!r:k ~:~~~:~a:~ !~:;k~i nem fogy.

ts

~~!';~9 1~~

ni:~m~a;!aás1:tt\it;:;érnt.~:::~::nne~:n~~ :lt n~!:~~-v~já~i::n::~

végezni a nehéz munkát napról-napra azzal a

nau

a.a.~!~

UTAZÁSA.

~:".-11'::~~ •

~:t~tá~o~~:~n avá~~;.!n~:= ~~!:k:z~~~:u~~ll - - - - • l baJójinB~==~::::•:6

lr. 0. ._ WIIITT

ELLÁTÁS

14-é■'""_ _ _,.I

MAT&WA„ W. 'IIA.
MA.ftR aANYlUeKI

. . ,. . . . . . . . . . . . . .t ......

Hai.a..i.. •-

DR. M. J. POTTER

MUNKA HIREK

l'OGORVOS

WlLLIJ.llSON, W. V~

Seeoad „he.

11

vé~lnek.
•
Nemaeolla, .Pa. - Kill An•
tal teatri.r éneall.é&e uerint • a!.

kora üjuságától a sir~
~tehg_B:akadatlanul_a legnehe~~~ m.°"~ka mell~tt ver~Jtekezm es ennek az eletnek az oromeiböl semmi sem Jut
ki mindezért és soha nem lehet része egy kis jólétben.
Elszomoritó azért, mert i munkások még ma sem
akarnak gondolkozn i. mert a munkások nagyrésze még

n~~
eYk egy-két napot dolgoinak
t.etenkénc éa lgy nem érdemet
c;darpennl munkAt llerealS magyarokuak.
t'alunet. Pa, - Batfy Gyula

:e:nk:a:tt '::~~:!a~e~, :.~; :,.,L
rú.m ra füetnek 60 busbelts 1>an
kirHrl 1 dollirt. A uenet mat.l na vigja, és a kompánia 10·
\·eu, caak pikk éa lapit kell a
Jadolónak. Magyar emberek

rn_a se~ látja be, hogy ha saját m~_guk hajtják béke~?ressel es megadással nyak~kat a. Jaromba, a helyzetuk
soha, de soha nem fog megJavulru.
Mert bizöny tenni kellene már valamit, hogy a munkások verejtékezésének meg legyen a jutalma. Tenni
kellene már valamit, hogy egy 52 évet bányában munk:'i-

;::tv!r :n::aé;te•:~;:~:o~aut~
Logy ott I munka elég jól
megy, 6 napot dolgotnak berenkint. A bánya gecaes, a itén
7-8 1ukk0&. Vli ,·an több he:yen és gb Is van benne. Stéo

~~~~l~et~::~a:;:!iJ:"u:1't!iy:
raunkanélkilll bánybroknak.
MllJedk,
A telepen a
munka egy ott!l.nl bajtAraunk
trtealté&e 111.erlnt meglehet6sen

p1henesben telhessen el. Hogy ne kellessen egy munkas- • · aú.mra füetnek. A kirék' 30
embernek 52 év nehéz munkája után is rettegni, hogy b:Sbelesek, Egy ki7' tténért 1
holnap már nem lesz kenyér, ha fáradt, reszkető karjil.i
nem tudnak elég szenet suflizni, ha a bósz kiteszi a AMERIKAI DO L L Á R
munkából, mert már öreg, mert már nem bir dolgozni, MAGYAR
O R O NA
mert vannak helyette fiatalok, akiket jobban és még jól pfutlll.S.....1•1t 17ora "I POil1
109 lll!\ut61e :
ki lehet facsarní, a mindenható profit érdekéberi.
buh•ll
11
Legolu6bb irfc,17-c,t"'lmltu

l;:====~===:;J
"jé

38 INDIANAI BÁNYÁSZT BORTONBE VETETTEK
Boonville, Indianában és sulyos pénzbüntetésre itéltek, mert megszegték a biróság tiltó parancsát, melyet
a sztrájktöretö bányák javára adtak ki.
Van köztük olyan, aki 500 dollár pénzbüntetést és
90 napi elzárást is kapott és van, akit szerényebben
25 dollár pénzbüntetésre és pár napi elzárásra

;~ri:

KÖnnyen kapják

a bányászok a büntetést, ha a min-

DAY & NIGHT GARAGE

Ame:rican Uaion Ba.ak

37·1K UTCA

h

1,-IK A.VIENUIE

s:::·:.:.~
..
NEW

2~1YORK

4%

1

IIAGYAJIORSZÁGBA
Trltlaca&r.,.,.~tu:oa

HAMaUIIGON AT
IIHOLUTL lllELIANCL

"t:;fiit:a~~"

61allOaked.nlleallabl11-oa
10aha.Sóllon c1....,• .,c1, w.,.t

ahalla, ThMtln1l1

8Z&Ni:LYIC81:N <Vl!:ZrI'l:'l'T
l!lUROPAl KIRÁNDOLÁ80K

THE UNION

SA VIIIGS BA!fl: CO.
W. L

JON ■ a,

.--U,_k.

Yomille, 0-.

x,·. -

SzemDve11ek
DR. J. F. BRO,i~

eOLuM8us

(a 10 oentu noreul uembl!a)

WILLIAMSON, W. VA .

lcdute lal Amerlkil
...... lkCltkls.vltorli•
h1jaJh-a1 p1rtc,I
n•,n Mjltlette. h"'II, U
amerlkel ,na11raNk

,rt.

s192.so
NEW VORKBOL
a VISSZA
Modem J.lk ouUl,on

BUDAPUTR ■

(11. L

tt.••~'" Tb

UlOn)

HaJ6l"d11lhh•1'nUnt.

v_..,_, onn<1~1•rt • ._l.o
1.1-..iu.rt l<>nl\lU<II> bU•

-1,

IN!Jt lln'>l~lt~&L

n.n

United
Americaa lmes
(hmal.llllM) Jola1SuTk>awllb
Bmorg-Americaalile
.._.......,.,n-v..ti.

SZEPTEMBER
3-IKAN
ktnr•lmu kabln•kban.
eu,u... 1, a
lt1,.•111•bb.
ioí'ggy..,._
Mbb nf,nat O<adn6ri&.

naiirauril

~~-

:tz~~o~: ■ETilTEKPII: COLUMBUS

::!~~; !~ze:::~~ő~t~r::~:;1e!~

:!~
;~~~';óltöb~!:~~ ~ ;u!~~
sokkal. Néba veunek fel em-

bereket és el.ért Barfy te1tvér
njlnlJa a helyet a magyar bé.nyásroknak.
Pultan1 Pa. - Oill Jlno&
1eutvérilnk Ji.örll, bogy ott a
Jó'orge Coal Company bányiJá·
tan gyengén megy a munka,
eaak 3 napot dolgo,naJr. egy
hét.en. A bánya gecaes, a a:r.én
3--f-5 sukkot. VI~ éa gh
nincs benne. LeJArók6 van, de
füetnek érte. Karbid limpi.,
Yal dolgoznak. A klrék l -½
"Ila én nn.ét er, Urét, abel7dt ho«J eladok - 6a W- tonnásak. Pikk utAn $1.28,
úm a:11, amit tdoJl:i bor, mlként U11ltlt a motor Ur&a& _ maalna után 85 centet Ur.etnek
& ké& Uri kölil lr.elleae d.lautaaom I ln egy St11.dekbr li- l'. &tén tonnijáétt. Vegyea m~
rét TilaHtanék, mert m41t tétner 0l7aa drigia inlstta•ak." rés van. Srerencsétlenség rlt-

Wlll.lAMSON, W. VA.

legjobb fogmunllik kéHlt6je. Koron,k, bldmun-

Uk Jelkilameretea 11:6111tOJe. A mal)'at binyiuolr.
l'6gl barit)L

A

1::m::e:;.. :1r.,: ~:r::.._';_ :r~;~;e:~:é:~J:::;s:\~;:
munkit keres6 caal-'.doa test- ~""

1
v~I tö~tött élet alkonya legalább gondtalanul és csen~es ~:~yl:;~va~ d':i;:..!":w.\. : ;:

......

Whlte Bldg„ Boom No. 8.

Van vala'tni megható a munkásemberek életében.
0
Mintha csak a szenvedésre jöttek volna e világra, mint- ~D.táa n., bogy egyhamar .megha csak a sors könyörtelensége tartaná öket a nélkülö- n,rla&il::.
zé...~k között, a teljes kilátástalanságban. "
Helper, Otall. Molnir
Nagyon elszomoritó dolog gondolkozni azon, hogy It!tdn teat.•érünk ért.sltéae.

:;;,bo: e::::~~:

-
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reménytelenül és aual a gondolattal az igát, hogy a neli:lti■ú
KISS E~;~IHÁZA
Jelent.huea
héz munkáért mé& annyi kereset sem jut, hogy a késő
,ourth
vor"öregségre legyet1tegy kis pénz, legyen egy kis piheneh,
kalJlaok
si.,..o tetoel ■IDI • bai,,11
mle16bb
egy kis nyugodtság.
· 'ts mig a társaság, melynél ez a bányász 52 ,évig
egyfolytában huzta az igát, virult, előrehaladt, hatalmasan kifejlődött, adilig a bányásznak, aki munkájával ehhez a növekedéshez hozzájárult, helyzete semmit sem javult. Az. 52 év alatt egy helyben maradt a bányász anya:.'.•rnJ CltJ, Oltlo. - HeJ• kin történik és a munXáaokka!
gi tekintetben is éa se elóre, se hátra nem jutott.
ner Dilrid ba.)tirs arról lud6alt dég Jól bannak. f;salidos em-

~~ kell egy munkásembernek

__

N\'ÁRI C8_?P,~~~~TAZÁSA ~AGYSZERO

LI.GYABO:i

ghllll!n I naDalatt f,-.
nak IIRtMABA honnan kllllnvonalon AZ
ÓHAZAIIA.
a:u a nag7u1rll

u_,..,

u
amerikai
,nag111"1>k kl:lltaJe,

utazht

KEMENY GYÖRGY

llHmil7Hen vauu.
AZ UTIKÖLT8éG •

- - $200.50 - Harmadik 01Zt.il7
IIUDAPE8TIG ta VISSZA.

A Katbleen Oounty Coal Co.
bányifában Murphyaboro, 1111·
uolaban, mely egyike Franklln
megye legnagyobb bányllnak,
a rendelések hiánya miatt be·
nüntették a:i: ilzemet.
A bánya ler.áráaa áJ.tal 600
bányász maradt munkanélkill.
A társaság kijelentette, hogy
-ogyel6re nincs la kllát.á.&a sem
r.rra, bogy felveheti Ismét a
'11.unkáL

--

SZURÁSOK ,&, F.4JOAUIAIC

~

NORTH

GE!UCAN

PAIN-EXPELLER
·~~1.N.H.

LL OYD .,_6ai.......-,a.r
_....

_iau---'-'--'-

I! Broadway, New York.

Bin7ia1la,ot.
W,.n.7ú1ctl: frJAI:, Wn7i1t0tr6I,
J.

W.a7,11okut.

Wm1enllle, Ky,,IJan merJelenff A.mel'lka egyetlen marra.r •relrii rarmiapJira..
Mi.ndenr6I tá.jékoztat, amit a
magyar farmernak tudnia
kell. tJtmutatAQa.1 Stolgil,
hogyan !ebet tjiggetlen a n„
bél gyArl, binyamunkiban
robotoló
SOK DGY AB 1111!íXls„
ll'Ul.aen el6 e lapra, ba n.n
m.ir tannja •a«Y J6"v6ben
akar nnn1 6a
Ea:retM la« aerta,bdiaalt
JáauDf INGYlllN
MUTATVÁNYBZÁKOTI

A~~~~e::~!!=r

klln,..-.ffMMn16-M•--

20IE.M8t. N•wVotkClty

IU.OT.U.

1926 Junlua 3.

ai.lffMa.AJI

NEKUNK: VAN

.30,000 aker kitünö farmára alka~mas,földünk ·

SANTAROSA megyében FLORIDÁBAN
MELY ALEGJOBB FARMVIDÉK EBBEN AZ ÁLLAMBAN.

MINDENT MEGTEREM

A KALÁSZOS TERMENYTOL A ZOLDSEGFEI.EKJG ES EZEK, ,
VALAMINT A GYOMOLCSFELEIC, UGYIIIINT NARANCS Es
SZOLO LEGKEVESEBB NEGY HETTEL ELOIIB JUT PIACRA,
MINT BÁRMELY MAs ÁLLAMBAN.
.

PENSACOLA, MELY NYUGAT FLORIDÁNAK FŐVÁROSA, K1T ÜNdPI ACOT NYUJT ATERMÉNYEKRE, DE EZENKIVÜL
'

MINDEN ÉSZAKI ÉS KELETI PIAC KÖNNYEN ÉS GYORSAN ELÉRHETŐ.

MI ELADUNK KISEBB , VAGY NAGYOBB FÖLDEKET
TISZTITATLANT VAGY MEGMÜVELTET A TELEPÜLÖK KJ.
VÁNSÁGA SZERINT.

Az árak 30. 00 dollártól
60.00 dollárig
A TISZTITATLAN FOLDEK ÉS

50.00 dollártól egész
· 100.00 dollárig .
D1111 termést blztoalt a ltltün6. ,tuda111: talaj

tn••• Jó:!.~•:,:!. a ,.,m.,

h

itt

A TISZTITOTT FÖLDEK.
.-NAGYON KONNYÜ FIZETÉSI FELTÉTELEK MEUETT--W

B6séit, áld&I van a farmer munkáján Itten, ahol a
természet pazarul ontja egész éven át a
gazdának 11 termést.

Nekünk egy.nagy faiskolánk van,
MELYBŐL KEDVEZŐ ÁRAK MELLETT ADHATUNK ÜLTETÉSRE FÁKAT ÉS SZAKSZERÜ TANÁCSOT. '

3..- 1J &

ITT VAN AVILÁG LEGJOBB ÉS LEGTISZTÁBB IVÓVIZE AMl FÖLDEINKEN! . . . .

,aJ

• IRJON NEKO!IJC Es JOJJON EL Es lltZZE MEG EZEKET A FOLDEKET MIELOTT VÁSÁROLNA.
Olnua el Lovua Lá11.lóaak eien lapban irt cikkét, aki nemilyesen vii:11álta mer a földeiaket és aúte mer farmjainkat é, faUkoláinkat.
1

WEST FLóRIDA DEVELOPMENT AND
INVESTMENT CO., INC.
20. .S. Palafox Str.
1'111111111111'1111'11'111[1' 1 71 'l"llllflJillJT"J:111111111 11]11,111['11,[''111'' 11!1' 11 11'11'1'11,

PENSACOLA, FLÁ. .

.,

a.W.J

.'

..,c,t,J-J

J'.,':,;~.

,._

JI.A.GTA.ll tiNTJ.aZLU'

VEGYEN FARMOTFLORIDABAN! .

~t~t?
,~tt~~::r:~,i:1~1er.110
kladdhl~alaUobOI.

Er/ 2½ P,ero1 darabot kaphat a Wakulla birtokból, .mely a le,jobb (YÜ.mölca és szőlő.vidéken
van Floridában - 150 dollárért Z½ akut.

A m..,.,. bMl)'_,,k , .. ,..utm fognak tiwoanl
. u hbtn a bln)'I lp~r16l, IU!lddllvena1ar puh ..

„1nbln7tunak ma. meattnt.., kell nUn~ , ..,,k
kkl n,a9yarok le t~bb UNn launek.
Na m111jeMk a bln7tuok 17lrl proltt.lrnak. A
kik a blft)'i•baft nem maradhatnak, uok - ht
tahttlk-l'llan}l11akl1rmt,11111.
A.libb klldljUII uokat • hlnl1lfl,k1I. ,,.,117,k~
ben larmok.-t ,Jtnlaftak a bln7iuoknak,
Utnl lo ■Jik, hogy 'lorlda van utklft , .,.,.db„

Ebl>t'il csak: :?0 ubalékot kell készpénzben fizet•
nle, a többit havonként 10 dollárjával. Ha e~ierre
!izetl Je az egén összeget 10 BZiulék engedményt
adunk. ön 750 dollirból egy jó hhat lu(I felépltenl,
mert közel ,·an a denkagyir.

SZŐLŐ TERMELÉS

Ml a "'atrar •mb•Nkntk ut 1Jlnljuk, ha97 t•
l1,-dJ1nak m•t P'lorhflbaft, ahof munkljuk nyom.... klt.rU.Hal, ..tp f1ollehathllgUk van a tar-

jó iidet, mert e(Y 2-3 éves nóló 1000 dollárt

is hoz akeronkint, 2 ¼: ak:!rbóI kinu több mint

2000 dollárt és On ti ~aját 1a:rdája. - Jó norhnédság, 2 mile várostól, 6 mile a mexicoi öböltől.
Jrjon relv\16g0&ltbért. - :i.tagyarul Is lrhat.
ÜGY:-iÖKÖKET PELVESZÜNK!

ni log..

a

ThouHnd• of Hun1arlan mlntta wlU luve tii•
eoal oa,.,p, durlnt u,a pNMnt 7ur. TwohundNld•
flft7-thouHnd ooft..:oal m111,.. wm ...... IO lUYO
llte mtnl119 t•mc, and • aood m ■117 thouunda ot'
::~::~•n• wUI ba lncludtd amon1 thtH home
PluH do 1101

10

to !ha

~IUu

Gl'ONY RU FARMOK
KOztl'-FLORIDABAN!

lll

~ ; : 4N

Tllon Illat are luvln1 u.s thould Mtk to e„
1abll1II the.,...lvH on t,....,a. a.1ow - are publlalt:~..:;:•••1 ffwertl•ma11ta offtrl"I farm, fu u,,
TI,ue ■da ara moall7 from l'lorlda and w, ■d
vla• lha Huntarla11 mllltta 10 bu7 farm ln l'l„ldl,
We balltv• ln that a1a1,
Florlda la tr-lng, lt lt 11,a o°""ln1 alat. and
Hu1111rla11 fa...,eN wfll llava avery chanc. ln u,,
world lo ,ueeud lhe,.., wllh pallanca and hard
w~rk.
11 rou wtnl • 11111, farm and • happ7 hom,, nek

A.Kl:ft, melrb6J kb. U akftr
u,1111011 tll1d. K1v,1eleoen Jó
141d dlldllfct~ln 1ennell16n; ,ra2500do11Arkfflpt111.
40 A.Kl[R m9Ytlbtt6 fllld W■J..
do dro. bat.idban. City
limit melletL 1G aker roát
ha11olha 6a kllrlllkerlne,
Njt■ & llob'l llb; fr■ 4j)OO
dolltr kflt&l)~Dl,
27 AKER, mel7blll IS al<er mii
$ k':1°b!: ~~- !';~
~ldOYil'Oltól;A,_UOOdo\•

::A~~,,t~·

KET A.KER Waldo "'l'OII City
llmll16ben, S 1101,ia hb. A
!öld .ir„rbt,rry (löldl e~r)
lennelHre khllóan ■lhl
mu; ,,. 1500 dollir lrHZp,,u.

1

50

■ rencaé&ek, hogy lledvOk azerint •in ,·olt uerencaém látnJ mind gas, mint é11u.kon töréskor, vl-

Orlando ko.télében, jó.!ut mellett. rajta bb, melybe azon• ■ az év legszebb szakiban jöhet - ~zt, melyek ezt az orsr.i1ot o• uont Itt 15 lib magasra m5.
na! be lehel köldiznl. akerenként
■ nek ICe éa még Jobban u:okat, lyan ,·onióvi t•Ut„ Ugyan- Hemek IZÖIO:ültetvények, me•
400 DOLLARERT
,;,.: kik egén életüket Itt tölthetik taak ezen emberek„ P.lves -ut- lyek mbréléves korukban te-1 1
eladó.~ =v~1nF~;~tg~u;;;r;k~~af~t.
!o~J~:ta;:!~~!m~~ ~~t:l!::rb:~::::: gut::;o~ :.:~:::e~z
'!~1::r:t:r
JfJdn ~vebb felvlligoslti&b-t.
•
■ !itom mlnda,tt, amit. elbenélé- a.mit Florida földje rejt ma· 10:t." A talaj hihetetlen gazdagD W CLARK
.
:
gab&n. Két te]je1 nllpot 111.n· tiga oly dusan rakja meg a
:ao. aMrTH ■UILDtNC. •
•
OIILA.~oo7" ~u.. ■ JI LEGYEN ,\ SAIA!t URA?
tam arra, bogy alapoNn meg- •'6. l(lt6kéket, ahogy mbutt lát
iunerbesaem Floddá..oak ut . a ni sem lehet. Vannak fanne1
FELUl.MUUIATATLAN
••
~~:f~:ar:Z!:t1:pt~lt 1,b·a'!."~ ::~Bllt:1nt:o:::r:;i!!';::e~

■ ~:~:!~~

1:':

'a=====:;a-=====,1

•'\'agy rilaaztéJru.nk van mor.t., rendltlvO.J kedvezti iru
fa(mikban melyeken bA ml I udil.lr.odh t, lk 1
teliené$%etr'e éa iöldség: r~ v~tneatérme~ar/
uita, burgonya, bab, paprika, kukorica, paradJ.ctom, n•·
r ~, stb. minden megtuem) NI Olyan tron adjuk, hogy
~~
emN':i~1~ e=~:~u h!t!~~óf'k~!;~!:,
alatt merterem.
Magam 111 farmer vagyok éa lgy ulv~ ftl Ingyen
adok mindenről felvllA&osJtút, ha lr nekem.

foglalkozhatnak
.w~r~ .,.,..,YES - ·• , - - ,

c!e~~

AAAn

AKÁR

r::;

: '7e~:~.

.

0
'I
!

■I

JI
f!

MÉRSÉKELT ÁRON

m:!:::ket
m,e,n tem a megnéztem Mr. Peter
Rosasco mlntafarmJit és fals·
kolá.,Jit Itt aztán má.r tude>mány~ alapon folyik a terme..
.Jés. De meg Is togja hozni az

roáa é.llamokból jöttek Ide, ezek
nek a birtoka ~z.tán mir k~:~
sem hasonlllbat amazo
·
A munka megtermi a maga
t,..
gyüm!Slcaét Itt. Gyönyörű Sa
t.uma narancso&0k, melyek ake-1
~::::~1

E
=

a:c ember nem hinné el,

! llu. nem tirné.k elébe

:i~!~!:~:; !;;:~!~~

Közel Jacksoavllle - St. Augustin és máa viro,ok,
Irja meg milyen fqmot B1eretne venni, téauéggel
szolgiloll: feh11igoaltá8a.el.

e w wALLEll

ll.l8Tl!fG8,

•

•

G. W. 8 ,\COT

Floridai farmok, ).lesik é1
■ a17ok.
bővebb felvJltgosltia6rL
Magyarul la lrhat.
, B. LILIENBUJll CO.

Jrjon

Oal ■enm„

na.

FÁRMRA WzOLd"MAtYAROK flGVEIJtt.BEtw '
BWN111n

aolt■ t

•■l.•mll wi11 411,m

haltotlal{ mJr l:lnök Florldin\1. H1l\011 ön m•r

-'LA~1lf,>;

mflQ-4,Jt~l!
F'\Q'eU.11 ,.,. par 1Pire. 1u iau.11a 611 • Tlll.J:oa , 1euud1g1hb
til!d~~~ lln több. ~..11
IC.-!O u~r
abr ~llldblll. mtat
1
40
mi1hol llmar Ilyen n'%bffi
,

:~11,J;t,

'i~iti:.~·::

2211 wuT MAIN STRt:ET, L

a blzo•

l'LOBID.l

!f

Slvltathatlan hOlÓ"' Flófklá,.
nak ez a réue ~ jöYG o~♦•
qaert. a. blhetetlenO.I gazdag
Hild, az els6rangu éghajlati VI•
•k:n!;~ml!~e::::s:
(;-

.hobak, akik J,'lorld,ban akarnak kltebb farmo•
kat ;.air-0Jnl, kJUinlJ rarmoht tudank aJinlanl, de u
els4 dol-Og' u, 110!"1 On a farmon do~o1nJ all:uJon,
mert. nép jö,edehaet csak un érhet el, ha d-0lgolik l8.
Ha nem akar d-0lgo111l1 un okosabban 16!ld, ha
nem jöR Ide ;azd,lkodnJ,

HARVEY WAITS
011 the Square.

FLORIDAI FARMOK
P'lorldl ♦ohaJJala a f1r„11r11tk u h mlnNft h6n•p}f.btft hluftoa.
Kii. -- hJrom tum„l 11 ad I flol'fclal lllld. A.lac:llua m•Ot o 1116.
mlvtlh kkpofttj■ Ftortdiban, ahal a fild ol71n J6, mint bJrhol U
•tft,alllt A.llamokban. A. korminn6t11 kldl'laU illomin 1, Itt van,
"17 1108)' blnnllytn faMli101lthr■ van IP'llkdtt, ut h<ll7btft dlj,,
manla"" ,.,..k,ph,tJL
Alac,h... -.rfNft a ttlld n ■uo11 j6 11,1apol, kukorlcl, kru,npll,
ut11-.011korftid,doh..,7,dl11ft7•,bab,bo....S,aalit-.~rtca,kipoarta
h mh dhl...tk tarm•li1tl'I, valamlftl Illat, p,cllll, ued•r, ullv ■,
dl4, ...,.....,.tt....,.I......
P'lorldiba11 P.llnft "•" p,or,ialmaa larm,,.kre , Az.•,,....,.,, a
ki dolSNnl akar, amellett. hogy mag.Jnak h onl,djJnak j6 mtlllh••
Hal bldotll, ptnd 11 takortt met. Ml tukb j6 fa....,okat aduftk ti.

~\alrjon1':.W...bb
"c1°.~ra:~~~:~.
:=~~t =~.~~:n;,,~.~:.~k ~•,,::!:::: r.i ::!1::.
ftlvllitoalliHrt.

..

A. M. EDW ARDS 1t GROVER AIJJSON
ClAINtilVII.LE„l'LA..

~~~ •r

Caak: férflak kellenek Ide, ·
~••·,.~.
,
_
....
lyanok, kik haJland61l dolgoz.. :,:._
hl, de akiknek a 'aú.mál'a a .üi.-.;·;&i.:ü.iiiifniir'DCIWOU&;
munka nemcaak. megélhaallt,
h ~ gasdapágot fog bosni• • . . . , _ . . , . ,. . .

UJVASS I.Jszt,ó.

GAINESVtLLL FLA .

.,.,HARVEt,.jAITS, REAL~OR

a:t!:rm:::::~:~

~:~°tv: t~, d::~~~!~ :~r:~~·.':!:ié;~c:~de~~~

JO f AJtllOIAT

m, leh.l'net, mlnde]\ 11termi.~ - e). tud adni, mert jó piac
van mindenre.

Földjeim l•rioblook !

OCALA, FI.A.

be Itt. oe.Jer7bll
lrJon :!::1if!Dre~T~::;1t.l.Mrt.
,.. 1,,01'6 iiankok odllatn•k
lnftek r61uftk felvllitoalt.bt.

bóJ ctlnil nafY pénzt.
1
• Ne-kem cáu1s .~ó,Jar,Jabn vannak. Én a tulajdonos
vagyok, de vanu~k~zemre ,blzott farmok 111 eladók.
Itt termelhet mlndBl\i .fi6l~sé~ félét, tarthat. barom-

;~~Jh~,.

!

h .M,:~~ ::;;f~h~: 1:1.~·~~!.: ..
:;~~•Jhal ........ unt
KeYN betek.telfuel" mlllllld.Y■l illlnlk leu. 'Itt bil'O.... nfl7 ter-

.- Florld4ban Haatlngeonban vegyen, ahol a legjobb ;
:kel:~~
kf\lmpll terem a legkoráb~n. A fanner Itt korai krumpli• - fl!Snböi(lbb teralJillolt'.!,t:.:

.

i

t.~~~~ ...1:•

lor JOIEPH Pf:TEf\'
•~a w. Unlnnlt.7 · A•e.fl
GalnMTllle, Fla.i~:i!:~

~a~~et:n b::::k:z, ~:::r~~:bé~
t11 v!Sröl!I t!Sld, k!Snnyü és por•
hanyós A Oulf éa Eacambla (),o
böl feh5J illandóan olyan kel•
lem"' 11:r.ellti fujdogil, mely a

w11111111111nn11111mmm1u1111111111mm11mu1m11111111m111m~ be, de

TOi.Ei csűls JŐ FARMOKAT VEHET! '

i

a
i

m":.~:.::~:e:-enne, Ji!illio le fa nHH me& tllldJelaket. He lln dol
g01llt: 111. ttkere 1eu.." Ml 1e111H1fre Jeullnk annek mind.ti. trJ<,n,
U•ukl:el adunk minden fel•lli!.oalliat.
E. A. STRm
. ~ ,T FARM AGENCf111 ' 1 '
,~ - -

:!:t

·

m::: !

lt:dtak nekem azolgi\lnl. Hlhetellennek hangzott pfldj,ul,
hogy vannak pecap, tik, m e•
1
3
!yek évi 2- 00 dol!i',rt ' hoz..
nak, de meg: kellett hajolnom,

Teremni megterem Itt min•
dt n. Lithm nagyon ezép töld•
,égfarmikat hatalmae táblik•
ban óribl k,iposztllfejeket, paradlCl50m ültetvfinyeket termés
tel, krumpli mir öklHnyl nagy•
Pigu, stb.

e!~

~e:~ó~,6k!~:;:é:{ta~t 2
tünö farm és narancsoa al
adó. Egy egy farm negy•
ven aker, mindegyiken
egy.egy Jó ház.16--20 aker
nsg)-rént termö naran• !:
C60!. Nagyazerü !öld z!lld•
ségtermelésre, g)·ümölca-kertéuetre, vagy ce,Jrke és
tehén , tart(lffa. Tó van a
birtok nyugati oldalin.
Ha b6vcbb felvlllto•lta.1
m•aY•• e"'bortfl ••••• l•hat
Mr. GJbor latViftnak - a y-,.,
hova~ Seaflr l!.gylot volt f&.
lllkirlnak - 8n U, Taft. FIL
& meglrja, mllyan kodvu& ■!•
ka!om • k.ft farm J6 Ylail'fbra,
IrJoa nekem H minden k~,..
df""' pooloun ,ilauolok.

::~ ~811::n;:!:~:)ll:~~;:k::t; lati vluonyok olyan kedvezöek
m4r aktuálisan ott él6 n épek ezen. vidéken, hogy szinte le--

I'

·1

3 inllenyire DWe City vi•
roú.tól, mely Pasco megye
siékhely,e, 1 óra ut Tam.

AKUI (lbUltlU■nl a~'..~
be.-., •• mh termalhnl ■J..
lr.almU lllld, 5 mUe N11r~e.-r7 dl'Ollf161: i ra 18ot dollir
kf1111h1.

•W. McKEE KELLY:,<;Q,

li60
volt
termés,tJével
me- fogok Ide ' beledl:öppennl
gy
g
l. t fontnyi
f
ki t 3. 50
éa kel.

i

FARMOK

Sa r

i1~~;. :1

k:~:~~t,.1Jyf
l'OII •lligllál. Jó Yi&. (lalauYille d rOI Clly llmllJtoek
Urk&ban; , .. 2l09 do\lAr
k6ull1'11&. ,.
i'tlit
M.. ~muj6farm11nk ..tlniww
adl. - •Mlndtn l1lvlti1oefUiat
kfu.Mncl ~~~~at:- M„10

á:r.tsa

reunye, fllge, atb. Ez okozza
a:rtán, bogy a benazillöttek oly
d kör éké Se l•
hihetetlenül lueták éa caupln
no~a o:,egyé:!' m:•lye; a
csak a kéazre virnak. Euk~ek
legtöbb pl!nzt' !lonik tu-1 a farmj:ik ;"é! ~ nemg~~h e>1
lajdonoealknak.
~::::k ;ula;d:o:~:.Oat
lllllló és •111.llfló do11,r-0kal '11
Littam aztán azokat, kik

a::a.a..._.:a ._. ■ ■•

SANFOJtD, FLOBÍDA;._

En maram évek óta farmerkedem nép sikerre_!, a leri~bb lel~~•itút t.dom .Ö udt ~olai
1 '!
m1nde■ tekinte\bea. ....
-1-. 1
.. - .... '" ,~~.
;,;

J. E. BAXTER

léget haszn!lnak fel borkéul•
t H.re, ami Florld4ban hizl
~aun'-latra a. mennY1;9ég kor·
11ilkul meg vall en•
t ve.
Ameddig a .azem e.llit, , nem
tahU maga el(ltt ~út, mint a
r;aebbnéJ-uebb ultetvényeket,
r:ielyek maholnap mAr hozzik a
=l~a~e:.m::LtatJ e:. n~":i:;.

:::1~set:v!::t~g:::t:t~1: .
tam meg. Ugyanez; a tengeri i•
ramlat tartja a1tin é.llandóan
langyosan télen 115 Penaacola
~d::::i. éa egész Santa Rosa

BRJTt CHIITENDER
REALTY CO

akkor forduljon binllimmal bozWD, én a le1iobb
földet tudom Onnek adni en■ a vi4.ékea.
~

.11 .. ,. · ,L<;,.1;ir

tem egéueq, AlabaJnt haiÁrli
!g, hogy' Jmp~e111zl6l9! ne éaak'
t:elyj érdekilek 1 l~enélr., , hanem klterjedjene°JI; •~ra ,az e,.
fÓBI tertlletr1; melret ala~
u.o. .meg a,i,:t,fq~ l•m~rol. ,h,1•r.
IgazL uuértftr. voltak '~~if.
nklk me magyartz~k nekeni
a he\
éa .nem muiantot·
bm er hogy e-,.ket ar: illltiso-

Jr~ékeal~:::n n
cen
Bejirtam egéaz Santa Rosa
t:ountyt éa littam, hogy a gazCng anyaföld szinte 6 ma~tól
:!;!~~a Vaadi:;nnn:IS r~a:ka, c8!

= Tesnek

Ha iruin jií farmot akar venni, jó helyen,

Áraim mérúkeltek 1

l

0H.LAND01 FLOBHJA.
-3 terméa egy évben, enyhe
éghajlat.
~aru 11 KÖVETI MUNi,,,AJS.c ··

=-!

bányászok!

;:~•:':!,~:•~:;: :,;;:m';n!;;

ui:t

HELYEN

Orlando, Florida 11~~~~~~~~~

Magyar

1,~;,,9.

,•:.:m~:~,,:;:;,~

ATCHELDER & ~:;:: ::t:;:::~tA:ta ~~k~: ~~::t6v~~:k:~~1~=:!.tenl a
JACKSON JNC. ·=~:~~:~ a~~~kk e;::~;~ ~fn ta~8: ~~~ h:egyó:~: h~:~

~ ~ \e~?i1!~!;!!~~\~~::JU:!,1unk

-

J6

.!.i0.00 A..IU•:R.ENKtNT.
Ml Önnek olyan mlnötiegil éa
nagyd.gu földel aduu.t, a
milyent cuk akar.

5-10-15 VAGY TOBB AKEROS-

,

TELEPEK.

llio.DO A..AERE~' KÉNT.
iO AKER lílTŰNÖ J,'<.iLU

ORLA.kbO, P'LA.,

da.rabokban, 200 dollir akeronként.
Van egy beliltetett narane&06 la, ennek terméazeteaen nagyobb ira van a _ezen h4z la van.

23 'µst Churcb ~treet, •

~

FOLDONX.
SI A.JfER,

ORLANOO

E. LEE MlllER

roffiz

~EIL(t?nr V.L„

köz-débt;n, mely Ködp-.Florlda legnagyobb v,rou, 1öld•
8'g, aa1ancstermeléare, cslrke.tenyéutéf!.re kiválóan al·
kalm:i, fölJl.yk eladók

_ 1rj~
Yele.

~

SZilOS A.LJLlLJU.S

H. ANDRE SCHMIDT
• WEIIT PtNE STR~~ ewlok olc:edW.H~

1
'

zOLDStG;::aLtSSEL

6

,!:

FLOR10ÁBAN

/l'fARMERKOOÁS FLORIDÁBAN!

m11•

1
~ : ":,;

40

!~0!y~:::öt::::~~~~n!~r~; 16:!t ~'utko~~ :~r·~~:;~n~-~

a:~:~~ga::kol~~~y:~~

Iker

'"' mlle W■ldo "'toúlól.
TelJH lenn leluerei., fi 1
male; fn. UOO ilolür kfa.z.
~~~..~IUl.1111 1lhlom JC, fum

lacloryhand.anlnduatri■ lprolai.r,

El6uör járok Floridiban. tem n1ag1tmnak, teljesen jogOfi• ;y illtetvények, melyek itlagS.Okat hallotta.m é1 még többet nak. tali\om ezt a Volt Irigy. ban 500 dollirt jövedelmeznek
olvutam róla. lf:a ahogy elkép. t.ég emet.
,
hente mindmegannyi é.lom•
zeltem magamnak ezt aa orKül6nöa szerencsém volt, ként hatnak u embtrre.

Husz:AKER FIATAL NARANCSOS e~:!f:~

%0

u!:.'! h~~
1

and do not be ■

Sant~ Rosa .gazdagsága

Kinimmee, Fia.

AKl:R, mabb(IJ

40

lll!!!!!!
h~•!!"'~••~•!!""~••!!•~•~~"!!'•~"!!•·~~!!!!~!!!!!'~••!!•~••!!rt•~••~•~•
•~Oo~•lda.
,,,,,f,
,1111111 1111 11 111111 11111111111111111111 1
1 llt ♦ . . . .!!!:'!!'~"!!'!!'
..
~!!!!!·~··!!·--··

GREINER REALTY CO.
107 Broadway

!ot, n,,-ud,
ahol m1„d•n leh•thlt ,,;,, van 1Uancl6

F!orldáojtvflll•m• ■ m•lybillftl

l

,.

19!6 Junlu1 a.

b•romll
l'Jllmlllcl
.
vlllehu, ~1orld legn1uohb ~ir,:,U.hm, •·•l'l!oltl!otU· !ll>llirff fd)ebb.

11- _, '9N 1 ......

WOOTTEN
REAL ESTATE CO.
RNI Esti.te SpedallllN
(lnoaU111Jl"Oda)
J!I N. FlerWa .be■ u
DeLP„ J'la.

1

l·.,

-·
926 junlu1 3.

F
. arm ,~
. . i~...~ságok

1,,:

140 ili:tt kltiinlS krumplllö ld t t •.lle inakra Palat.Utól ke•
;-•~ •t aeJletl, S mRe a JUnrt4I, 4 1101»61 Mdal, 1
ai~ 2 tehén, teljM fann feluenl&, JO lsli.lló, a ran1-

!!;:,ou::o:/:'7:~:;orJ•e1~nl~:o.'7s.~t ,;:
W..na, a t ijbbl i ,-a,7 i ,,. alatt llae$e11.d6.

H aker 5 mlle Flor&hometól, kis r,iimölel!Ö1 fü:, Jó
1ft; Jó 1,t1.H6, Án 11,oot_ doW.r, Fele Hupba, a aúlt
fele 1 h alatl. E• a farm..• ,,_,.,.. TU.i~;~•.t';
baá TU,
~
E;enkhill THDak minJeUe■ él aliin1t fanno:t, 111th&lei,J~nell: l!O dolliírt61 felfe16, miTeltell: ml„e■ úNll ~611•

Hl, dou,r.1~ U:erja.

·

1;:j;;""börebb felrl1'go11t,lért. Slb aJelnkf.D Nlaélllak.
KHalénet 110IP,l1111k mhutea lnh11U11 feldlágoaltáasal

KMETZ-PAYNE REALTY CO.
!LORID.A.

PALATJU,

NAGYSZERO FARMOK

l>lrto': ,:~":rt 'w::ka e,~•- l~~:w:tN~kl~!le~~u:•.:~u:

::i~1~;!;f:1~1:~::1·:!:.!'•;r:
1

1111 ,.amt

w111 nak.

100 -r•NI •

11

1

;

luNt

~r~11111,';!;..b,!_rtok~~r"::i,~'::!:'.,~"·

lrJot1

1,1w1ti1Hitl►

LDVELANO & TANNERINC

LEG)OBB FARMÖÍ!

§
:
§
:..
!:
§

160 &ker, melyb6t""IJ0 aker mliv;lvéOJ.n: 6 uobú hú
rajta, 2 lst'-Uó, négy forrtL Nagy11erü Wrumpll terem a
földben. Fél 1nne 11:aniUaon, fél mlle a, blghwayn. 70
alrerben krumpli termett, melynek szüretjét, Mr. Fieber e
Jap ne.rkeut6je Jitta; tta $2&,000. melyb6I fele kélzptube.D tlsetend6, fele 3 h alatt S uizaléhfl kamattal. A Jeg,jobll birtok Putnam megyében.
Qaail, öieg1égem miatt

~:~e::::n:::n18: : Idén nagy ~ : : ::::.•~~J:lllgva,~~.

M.r. Fisher látta. blrtok.almat, c5 adha1 feh1ligoaltút.
lrjen azonnal, ha ön érdekl&flk e: ~lt,t_okok utá.n.

r - - it 0, HAMM
Palatb.,Fla.

11ak Itt nagyuerü ,;öldségfarmok 11, !'ülönöeen Win~
Oarden réalen, Gyönyörtl ubor·
1'a, dinnye tAblikat lé.ttaAl. Az
uborkit mú leszüretelték, u
Jól flzetetL A dinnye föld tu\ajdonosok uonban panaukod
nek, hogy roau termés leH:
t hétig nem volt e.O. A dlnyny6agatdü köté tartozom én
hi, hil&és;es jó bodym Bakó Ja •
m az én farmomból la vagy

~:r

PALATKA

:~;;;1;:;
; 1~~=•~~~_j1!.~r .~~~

=!~ll~~~ll ~=!o•be~

:::: ::~
=-:1.! ~:i't.!:d=•=
e.,,,..,.rePal1t!~=or1,..

14 TEUESEN MUNKÁUTRA Iltsi ,FARMl)T KINALUNK
AZOKNAK, AKIK"F ARMOT SZERETNENEK
VENNL

Etek a farmok Florida Iesjobb krumplltermö ..-ldékén vannak, ahol
a földek nagy Jövedelmet hajtanak.
A farmok mlt.degylUn nagyon J6 Jakóhiu.k, laWlók, kutak van•

nak, ugy hCC- uok azonnal elfoglalhatók.
A földek guda;i;olr, megteremnek mindent.
Áruk 300 dollár akeroniint. ES}'harmad készpénzben, a (elmaradó
• ösazeg .méllán;yoti feitételek mellett flzetendc5.
Közel vaautf.llomb, nagyuerü utak, vtroeok mellett.. A földek köz.
..-etlen nomaddsiii:áha.n.a St. John'a folyón klköt6, ahol a farmer ter- •
ményét hajóra rakli.atja.
Van 3600 all:er "moell.." földCink, mely a tlorldai földek közt a Iegj'obb, trigyicút nem Igényel és minden földnél ga1dagabban terem. A
"mock!' földJ) gazd':81,p:felülmul minden m4li földet.
• 100 akert lrlhasltunk 10 akeros p&rc~llikban, klllHtltva, bekerltve,
milvelésre kéaun. Akerja 500 dollir. De megéri nagyon a1 árát, mert
nem kell trigyúnl és bllségesebb term&t ad, .mint a többi földelt
20,000 alctrunk van, mely krumpli termeléln alkalmas. E1t la ki•
haaltjuk, münléare a.lkalm14W tesszük. Akerja 250-300 dollAr fekvéa
:::un:. A,Jölilek outomUV. vannak, ldSriU kerlJJo;,.;.._._

t

. _•
•-

J6 dt.il az egéar: vidéken, piac lf,özel, a terin!éat' jól l!hR ért.ékUI•
tenl NagyJzerO. zölds6g, Cllrke farmokat fa tejgaldaatgot' lehet beren-,

; ;;.,ú,·

b<jonbllvebb

1·

~

....z.---.-::

• ~.::.:- ~ f -1 ,...,

•mcs~()ir

"rl~◄ l' ~, u.,

solfflf

PALATli, FLA.

v~1~~,;uta:d:!~:~e:· és

~::::!ed

bi-

tíz és busz id[eros

o~kal

,rlo1110 BAY, "l>ENS~COLA KO~BEN, MELy· ijylfürrJifflooA FOvttOSA'. ....: SfO v.• 1•iát löldm t an. ltitilnl'tllaj
W..Hrri
,'Ji..alma i, lt~rt~, do.MIiy, Ptcan, Un h111"1oa:,a is Í,h-ampli t~dáére:

•••a

. .Jiilnden faJta. korai éB kée.61 zöldlégfél ék termelésére é1 ·calrketem·éutelre ez a

legJo;:k~nef!u!f~;ra~':~~~~~~· tél hÚnerel len és ennek a vldékn"h k;tün~ é1 kell~
mea éghajlata van egén é..-en it, két és hó.rom termés betakafltható é\·ente _ éa
a tennéB könnyen piacra vlhelc5.
Nyugat Floridában egy aker itlagos terméi;bozama 1250-tól 500 dollárig terjed.
A farmok ki lesznek Usztltva, termelt! ere kés,:en adjuk át. Mind jól klké.l!Zllei.t
.u:éles utak mellett vannak. Ml euket a nagyu:ertl kis fumokat
$210.00-ért adjuk akeroakint, köan,ii. törleutési feltéte lek mellett.
leut~J%Ja:~::!:",!~!
vételárnak, l hátralék egy vagy két év 11.latt tör-

~!~~~i!_t

- - KOLONLEGES AJÁNLAT -wr;

.

AI els6 tit embernek, aki eien a lo!lepen vás4rol és k~zpénzben fli:etl a föld véletárát - hUa t éplUinli éa annak vételirát könnyll réslete kben rtzetbet1k ki
NE FELEDJE: Ez a ml aaJát földllnk. Ml mindig szem eltltt fogjuk tartani a Jetelepulc5k érdt!kelt. Ne mulassza el ei:t az
alkalmat.
Tii1111e ki és küldje el iiekllnk még mS

JOHN ASMAN
• ELOPMENT co • ne.
DEV
1
38 Soatb Palafox Street,
Peuacola Florida
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feJI&fö virot é1 Orange megye r,agy nerepet játs1ott, mlg
1öldM!gfarmJalnak
legjobbjai Florldiba nem költöaött. Az a

1

=a~oa::::"°8k1ni~n:~~d:~:t,

b~~:::e ~a0::~~~ :lnl~;:~~~kboz mérte n/g;:

:,~~::::i~o:y
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ak;;::n::anc.o~::t - utm\i

::~~l~~~I

b:tr~:a:e:~~~:
11yörtl kllitia óytllk onnan az
egés& Vidékre.
Földje Nortofk Sand, mely
naranClfü:nak, 1&111c5nek leg•
Jobb. Nem meaaze Mvuntaln
1
1
::~~ ak~:!m,~~~~ ~el;e:~

KI GYUJ~ FEL A

•:n~t',!C

A ::L:~lT:~:::y bé.-

11

~e~J:::1 ~:~~a1:i°éa i'::g:;;
a tipli.
A tlu. ut.in vlng6.latot lndltottak és a tipli mellett félig
eJégett petroleumba mirtott
1ongyoll:at ta1'1llllr:, ami kélUg
~:::~!~ti;;.:r,'1 a tü& ~uj-

MORRIS PARK- 5ARMOK

~

cuk ugy roskadoailak
A gyalUI es,~ • Q a a
nlrt6k ala.tt., riin
Puttmanra tereUkl6tt, u-t, a
J.f ,upf&Ín Pafk tu}aJdbnosal ionbao tagadja azt, hogy atüa
nagy-0n ,tedvedl tlzeU.1 telt. uethez valami köte le'une.

li

~~~!;ne1~~t';1f!!t

e~

3

4

jó föld, ! e ~ l 0 i.ker
jó
gyilmölai termelhre,
sp alc.er fekete f61d, alatta
a.gyaggal. Jól eutornú·
..-a, krumpli termelésre ki•.
vtlóan alll:alrnaa. Negyed
mlle a State Road No. 3l61, melyet most tpltenell:.
E1'5tte county roat, 2 mUe
' a1 Atlanllo Cout Llne
,·uui.nomá.lltól, ahonnét
a
krumplit aú.llltjik;
tpOJetek 11 vannak; úa
cn.k 2000 dollár. lrjon b6·
vebb teJvlligo,1tuért:
S. E. STRODE
Palatka, Florida.

-2'f~40S~11 V. keros farmok·
r;~

d~_.:;

íej~;!~~d~:zeánndk~=~; v:~:sa;;
uagy111erü piaca a farmtenn&l.eknek, KOlönösen tejte.rmékekre, to}'ara, csirkére Igen jó
piac, ebben van legnagyobb\
hliny Floridiban. ToJbt, tejtermékeket még mindig más i!
lamokból ho:imak be Florldiba.
Aklk Orlando környékén telepatenek meg, Fortda leguebb
r&tében vilautanak maguk•
nak uj halát.

n:~:r:C:/:~:et:o~t~-a d~~; G~::: =~!gy:~n u!~ln~:

~HIUIIHllfflllllllllllllHllllllttlllNIIIIIIIIIIIUlllllllll;Hllllllllllllllllllltfflllllllll
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De nemcsak narancsosok 'llnkkal, a tavak körill mii•
vann,ak Orange megyében. va 11 '•omosok palotAlvaJ."

lrjoD

~~P\i~~~ a8i':~ó~P.eun. 1151c5.

~~

~)~~i.én:klua:o:::~ ::.::::~!

,ancsftk tele vannak zöld na- . Orange megye legnagyobb
raue&Okkal. All:lk értenek hoz- \iiosa Orlando, mely egyuttal
:i, ast mondjik a tavai,•! kö- .11:a,,.ép Florjdinak 11 Jegna•

Patatk• eti ■mltcr of

J::r::r~~ö:e•a~~~~~:~=~~~~tv~:l:~';';i,
§ bU, melléképületek. 70 aker mock él tlmberföld. Ji'um.
: feluue.lés, 50 darab tehén, .fO calrke ;""i.n. $15,000. liOOO
~ :!~!';.k:~~/0,000 doUJ.r 3 év ae,tt flzetendc5 8 az.t.
~

~~:~:-~ 1!:~!b F.:'!!1:~~

ber u ut mentét gy6nyóril na• c.lk, annak 11timolnl!L kell ilyen
rancsosok aiegélynlk, a na• c1het6ségekkel 1,.

111 ut akarJo,k.--;-ea &i i. Itt 1.
QeD -.-elllDk.

i

i:

Orange megye 'Florida 11zlvé- 111ével, de nekünk ae lesz sok

:rka~5e

Florida

Palatb,

ad~
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John'• ftJvu·tll . J6 4 sHbh hla,

::.Eu;1~:~::~::::t:t;:"~~?1.:~tft~,uJ••

iin,

Olh\NGE ·COUNU~0BlANDO, WINTER ·Eu,.iaagyar telepet létesítünk öt,
, .,. GARDEN~MQifNtAIN PARK
·
gyiimöfcs,, Z'iilcfaér~

• t6

e~~::!::;

al: :1~:~:ooogy:;::=

jir, ,mln'dén ~ kkerhei' i) é9 a vtdolt bhyú,r;t, aki lqjelentet•

::k'Jf,:et~~t!!:~~~~: ~• b ~ : : ! = = ~ •~
Wt.úérf:'i1ug:~h.01" 1 1a lrJanak, ldGbea barital körében tartó1-

~!-

!Jí-1, ts 11J ADBOS FA.RIOL
A legJo'II UU16ca ff aeller föWek Jtt 't"H a.&k t'lodüllA,
CSA.V: !8 lUi.E?fYIRE DtLBE TillPA-T6 L,
l

MAGYAROK!

!lleg. lrhat mindenki magyarul
1
IL "Mr. Kuli különben tamerl
jól a· magyaro\tat, mert olyan
farmvldékrc5f"1h½flllt Floridába,
ahol' wok magyar ramw!.r la
van. lf:1 nagyon örülne, ha uJra
aok magyar farmer azomstédja

:aitndenap lgaao1Jllk, .b.or,
Itten }'lorldiibaa et;J pir
alcer fö ldöt> több péut
uareal!.et, mint b, r hol

~

AITONO tGHA.1LAT1

NINCS HIDEG TEL1

::bj: :i:1:kr;r;~nnek, Florkla

Vlr6g1~boldog otthonok.

Orland.o ban különben egy
kentuekyl földivel ho1ott öuze

5-19-2Ó AKERES

FARMOK

kOzel viroshoz, hhént&r•
tásra, csirke tenyéazt&re
klvtlóan alkalmasak, va•
lamJnt &öldaégtermeléare

...

VEGYEN EO YE1l' ÉS

ÉPITSE FElL BOLDOG
OTTHONÁT!
lrJ011 il,hebb lehll610-1llAHn:

WILLIAll8 REALH
COIPA.ll'Y
Ocala, Fia.

RELIABLE REALTY CO.

H! CEI'ITRAL AVE„

~~~::et~:r:e:~~~:I~:~~=

A földet olcsón, könnyü
tlr.eté1I felt~elek mellett
adjuk el. Itt minden megterem, mindent termelhet.

STOCKWELL
INVESTMENT
COMPANY
Room 107
No. JOS Fllth St. So• th

ST. PETEBSBUBG, FL.l.

PENZffllNALHAT A FLORIDAI FARMQKON.1

EMPIRE REAL TY COMPANY

tarrl)Dk ,·etelére Florldé.ban Clay megyében van. ,Itt még aa

:::\::::iv:t:::::: :r::::.~ ;~:,

!~e~e(~:i-~Ha ön Jó vidéken akar megtelepedni, jó ptiécal Jaebon•
vllle közelében, ennél Jobb helyet nem talá lliat:'·Vl~I &1il•
lltú a St. Johna folyón, vasull azlllltáa• as •Atlantlc Coaat
Lln~ vonÍIIOn.
'f' \

N1klli~:•;:~k ::8;fa• =!!ii~r:t-~~~r1
:.~~~nll 1._;
l thllAt:oalt&nal.

St. Petersb•rg, J'Ja.

W. F. ROTJSE
REAL D:,TATE AND INVESTMElNTS

138 Tarpon Avenue

Tarpon Sprin11, Fia.

HuS.I év óta vagyok Itt és nagy tapasi:ta\atalm. -vannak
az itteni viszonyok ról.
E ls6redii farmqk Hen a ..-Jdl!ken 2ct0' dollirtrt ~
feljebb kapha tók. - Van 681 klUinli farmom fi Ueiros,
ha t roomoa h baal és el1ból harminc aker Usatl«ttt é11
milveltll:ild!Shó ta.
Ára fele leflzeté&sel $12,000 ngy $10,000 kéSlpéDr.ért.

W, F. ROUSE, Tar,.. ~prinr•, Fia.

NAGYSZERU ALKALOM

BROW REAL TY COMPÁJIY ·

ST. PETEB9UBG, FLA..

Kltlln6 farmokat ajánlunk Lee megyében, Floridában, ott, ahol a fannerek $600.00-tól $1,500.00-lg terje:
d,5 jövedelmet érnek el burgonya, bors, paradicsom ée
mb téli és kora tavaui 1öld1égfélék terme!éaével. Ezek
a löldek a legszlgorubb blrálatot Is klblrJ.ák éi' lla ·elegendc5 stámban jelentkeznek venni szándékoZ6kf ml
megflutjük a megbizottJuknak a költaégét;hogy jtijjön
el Ide Florldiba és gyc5?.c5djön meg személyesen töldeh„k
jósigáról éa értékér61 Földet vehet Itt a Jelenlegi irall
s1erlnt $100-tól $150-lg akeronklnt. Hozú.vetöleg $5().ba
kerül a földek kltlsztltása és a kltis1titás után azonnal
megmlivelhetc5. - Clmünk:·
P rlnces~ 1lftrth11 Hotel Bldg,

Magyarok, Itten teleped•
jetek le, ha boldogulni
akartok.

i:-;. _<l.

°"' ~. •

GRUN C~VI! IP'l~~t~,..Jtk,,·_·~, !

;}
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_

a maradék 6--1! é1 18 hónap

alatt llsetbetö. J(üldje U ef"5 leriietését a Jl'IRST
NATIONAL BANK" elmére s á[tpapja a uerzMJ-t ..-agy

:.i-::.:::.::~·:·~.~::~i:':il•'°.,".,'----..
"
11
=~m!;~~
~~!:~t·1u:e:;
aok értékes dolgot tudhatnak

mely ~~~e~~b:~~;:~::~:::~:. Florldinak.

Egyharmad készpénz -

4
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GYŐZTEK ARESICAI SZTRÁJKOLO

LEGYEN FARMER
NYUGAT FLORIDÁBAN
és megtalálja boldo1sá1it,
jólétét és e1észié1ét.
_\m!crt rtzlk télen! Jöjjön
Nyugat FlorldAba. ahol ör5köa lll\'&III van. Ahol a f15ld
hiroms~or terem egy é,·ben
éll ahol az es15zés 6-1 lnch át•
111.gban, mely arányosan oullg meg egéaz • ,·en át.
Vannak ttntltott és mil•
velt röldeink és farmilnk
nagy vilautékban. melyek
kéagen •irjik ánt. hogy oda
lsteleped},eflaen el! maginak
boldog ot t hont teremtsen.
Mla dkét fajta fO\d ira nih:mll: nagyo n kedveW (n~
mely helyen t11ttll tlzeoöl
dolllrlg kaph atja akeret.)
Mi önnek blrmlly nÍ.gy
földet elldhatualr. egy akertOI egfuen egy millió ake-

ng.

BÁNYÁSZOK
~
~::dJ~
~~:l~~~~-:Kz~:!z:~
'm~naa,

_ __
Hetek óta uOnetelt a munka !edéiinek. Mllllók és mllllók,
1
1
: 2,h2
~
konok llérh arc aorán.
keru 8 tAraa.&ág, aem 8 munkA~oJ nem bu:i:hatték soki a rettcnt,5 károsoddssal Járó pasi;zlv
#dlapotot. Hatez(.'r ember cu-

Realcll Uzen;etllen.
N!Slc:~~
1.yal ,·acg_,'ir munk al kes t
n sztrájkot. Di.lremelóst kllveteltek, uj kollektlv s:i:er16dé1
megk!llésé,·el kapc11olatba11. Az
tgazga'tód.g eit a kett15s köve-

~'e~':~kgo~~d:::!~~rólm:t:
lcger61ebb munkba~ervuetek
szániéra la t ul &ágoaa n terhei.
feladat volt De a munkhúg
még a Jep~lyosa bb i ldozatok•
tó i @em r iadt v!a1,1a
hogy a
hatalmas tlrsastgok ' a lJaa tervét meg b lui Jtsa.
1
::ó v:::e;~ :01:"~nfeltogi:
r:~:fa~:~t!:~cti': : :
111
&A, hogy a tiraaaig tulaJdon.11.t köz,•etl tés mu nkijinak meg Is

=· :it

°

=~it•:.:::~I ct,:1::e:t' :,.:. lett u eredménye.

c1,11k azén gyillemllk fel mert
Af lgugatód.g petrosgéoyl ne
net \'&d.rol nagy menny-l1égben, hogy ezzel 11.lmu taua a
Re&ica ü~mé~e~ lmprod:11.tl•
kenaedr & Kennedy, Inc. 1•itisát,
va I rügyet eres
P. O. H&x 1 11, Pe■ucola, t'la. 8 nagyarinyu munkiaelbocú.t.6.ara, el ked'f"ez6tlen berBserA BANYA Lt:ZÁ RT tg i .00 iődésell. kler6-ukolid.ra.
BÁNT ÁSZ Jl l!NJLUi' eLK1)L
A aztriJII. hamarosan itlerK A.RADT.
~ .)edt a azénbányikra la, é.a egy
lrjon nekünk és közölje
velünk milyent akar és ml
kl"fli..naigának megfelel15t a•
dunk 15nnelr..

A. Consol~ Coal Com-

MAGYARORSZÁGON MEGDRÁGITJÁK
AKDLFÖLDI SZENET

~~!t •:~:eu::~t:éa:er:

:~~

::z:t~a a:U:~:::,ek~7
tlh:t

:;:~:~b:ü~~f,:s7°!~~
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:::=:

e~ l:~~~:lb~;fi:~lb:
1.mny'8zatb1n a munllaoélklUIség egy re jobban fenyegeto r6méL A aalgótarJinl e1et még,
!nkAÓb mege r151ltette azt a
tényt hogy a niagyar a:ténbinyú~on csak ugy lehel aeg lleni ha a külfGldl azé n beho:-:ata'itt k orlitoid.k, • magyar
&zé n uámira pedig oly elönyt
blltoeltanak, hogy ai nraeny-

t=~ ~:::!

11

VENNI,

~é:!/\
11
fát caőkkentae, men ezáltal 111
lényegesen aegltenl lehetne a
t!lén bAnyb zat helyzet én. Az
or u !goa é. rd ek a zonban loklbb
ilZt követ eli. hogy • vimkeze!éal llletéltelr.et emeljék még
nagyobb mértékbei.t.
~

n éu e meg • ml töldtlnket, mely különösen naranu, cl,trom, nöh'.ltermelé, re alblmu, de ar.onkhUl me(terem n.J•
ta mladeaféle l}'iimöLes.
Vannak baromflteny&ztéare alkalmas fa rmjalnk, valamln t sok %6ldaégtermelésre k!Té.lóan alkalmas földünk.

BRYAN REALTY & INVESTMENT CO.

XA~AN.

A Llgbtnlng Crttk Coal Co.
tinyijában, Cherokee, Ka nsasban, n agy gizr obbanb történt,
eddig meg ki nem derltett ok11 1
Ló!.
A robbanás azon na l metölt
hl.ro m binyhzt 3. bAnya belaeJében é1 egy bi.nybz a tipli
alatt lelte hall.lil. E z utóbbi
bányász a tipli alat t dolgowtt ,
a mikor a ri!bban:1..11 a ti plit rom

!!O Se.tb ~~~•ge An.,
~i;ia

::'t d:~
~:tt;, ::;.:~br::::: .•~ö: ~
0

't'!t:;

1

ti=t:m

~:"t.~n~~f!!k~ul/O!J~u~

n:ndelélt kapni.
lros affér el hat héten it még
A bánya led.rúa rolytin 500 cnk a \egk!lebbke hlmölle, eMnyúi munkane'ikiil maradt. IGjele aem mutatkoiotc. a köze-

:!,'6.:;~•::

1

=t::\~;:•.:!); ;::~ PéniDg; : 1~ ~n tud tak klau,nl a romok
1

_ _
Orlaado, Fia.
• ■-.•.-.•a::~•••.~.-.-.-,.■ ..-..■■

VEGYEN ·TőLUNK FARMOT,
Ml A LEGJOBBAT ADJUK ÖNNEK.
Sanfonl 'f"ldéké ■ terem • legJoi.b ce lery é9 eb~I n suelr.
Itt be legtöbb pén1t..
Egészen közel Sanfordhoz tudun k Önnek ajánlani 4
uobáa házat, fürd 15azobAval, garagevá l, csirkékk el, kerttel,
kis nar an cl!Ollsal.
.
Csak 750 dollárt kell kéBJ: pénzben fiz etni, a többit havonta 36 dollirjival.
'
H a Önt érdekli ez, lrjon b6ve'9b felv lllgoaltúért.

•10■11atriayotn YOIH adk, mln lHterl re nd elet jelent ~~~• A n égy áldoiat k6&titt egy
.ege, aJ'alJa • llaffar M- amelY klmo n dj~, : : ~ / bar: binyáu a két fiával együtt
• 1,nla, . ,. .MJü.

SUNNYLAND REALTY CO.

SAN'FOBD, FLA.
~:::t~rlfa 301 .' szám r,un tult el.
„1á tarto16 mesterBégea szilárd
tüzeiöanyag, a t,5zegtégla, t15zegtermel4ik, végUI a kolulz uU.n, Ideértve a barnanén éa
tötegkoklllOt 18, a behozatal a lkalmlval a behozott áru ért~
kének 4 azázaléklt kell vámkezelell llletékképen fizetni. A
huta éa öntödei kokuküldemények a· behozatal alkalmával
uonban tovAbbra la mentesek
ORANGE MEGYF:BEN S
HÁROMNEGYED MILENYIRE
:! vimke:,;eléel Illeték alól. UgyWINTER GARDEN VAROSATOL, DOMBOS HELYEN, NAGYazlntén nem vonatkotlk • renc'elet a magyar gbgyirak itSZERO NORFOI.K HOMOK-FOIJl
ta! vllágltógb el6illltásA.r a be
hoiott gt.zuénre, a melyek utin továbbra \1 a behozott iru
trtékének 1 asbalékl.t kltev6
vámkezelé.11 Illet.éket kell rtKIV ALOAN ALKALMAS. A körayéken tndwik Önnek mutatm
1etnl. Ha azon ban a gi,gylrak
11önyörü tennö szőlőket, melyek nagy jövedelmet hoznak tulaju egy súu.lékoa vlmkei.eiéal
donosainak.
ilietékek leflletéte mell!tt beho1ott ghazenet elhuznitáa
nélkül tovibb adjlk, u eladott
rnennyl&ég uu.n az egy ad.ta·
lékoa éa 4 1d.111léko1 vimlr.ekitünőck enk a földek, aodaszép 4000 akeros nar~s vu
zeléel Illeték között lévtl kü•
JbnbO zetet pót lóan kötelesek
nomszédaápkban. 0n beültetheti földjét llff, ho11 a naraaaLe.tl1etnl. Azokra a küldeményekre, amelyek et a rendelet
fák. közé szőlőt ültet be. Amir a szőlő termést hoz, Ön airkéktl
klhl rdetéee eltltt adtak lel a
tarthat, melyek eltartják: Ont éJ családját a~dic, mii termést hoz
klllfö klön, a felemelt vá.m.kH&!C&I Illeték még nem vonatkosz-ólője és narancsos•- A c.sirkdeayésztéa itt na11 ha11011111.l jár.
rlk.
A v!mkezelé.al
llleték felENNll SZEBB FEKVtSO HELY NINCS FLORIDÁBAN!
emelése ut jelentf tehit, bogy
a kUUöid l ezén, példA ul a poAz ára 10 alttrankint tiutilatlmud tfY lüglw,a1 mdlttti i, ti,
ron szén métermizaink ént 2
ezer kor onával fog megdrtgul•
tóparti lottal t11ii.tt 3500 dollár, mtlyböl csah 1000 dollár finni. M Illet éknek ilyen caekély
.ftndő 1'.iszpinz6tn. A !öb6il 1'.ÖM}'f:n törltazthtti. \
:nél'TÜ felemel&se tehl.t a magyar szén, lllet&n a• magyar
5 ahtr ára ti, lottal • hi1hwa1 meU~tt $1750.90, mel:,rt 500 dolaz4inblnyik aze mpontjából n em
eok el15n yt Jelent éa a k{llföldl
lár lizdtrulő kiupinz6tn, a tö66i köMyii törl11ztint.
szénnek Ilyen caek '1y megdrtglt.úa kortntaem blltoBlthatja
Ml ADUNK ON MELLE AJ. ELSO tVBEN EGY ITTENI SZAKa magyar azén verse'nyképesaétRTOT, AKÍ MINDEN MUIIKAJA.IIAN TAMOGAT!II
gét és n em eeglthetl eJ,5 a magyar edn t.Qbbfogyaezt.istt.
FOGJA ONT.
Ktllönöeen pedig akkor, h a te-

A legjobb földek

21,DDD·

aker földünk vanEscam.hia Countybaa, a Walnut Hill Hdionhu, közel Peuac.olá-bo,, melyet lüsebb-u.,.obb darabokban eladok 1,tel,piilóbek.
A fiW elsóraD111, könnyen tiaztitllati és me,tuem m.iadeat.
Ontözéire ecrí.ltalibu ninc.s sri.lu:ér, mert emtt:k a vidébek u
évi esőmennyisére bőséresea táplálja a földet. Na11on kués fer,tilizerre na szüluér.

A föld ára $40 akerenként
melrböl e.sapin e(J ae11edréiz fizetendő le a vételkor, a maradék
,edir e(Y, két Taff háromé• alatt törlesd:eadö & ,úzalékos h •
mattaL Newea aker e(Y na11obb c.saládna.k uati, ele1endö.

A talaj elsöranru szilö, zöldaé,, lmkoric.a és burroa:,a terA IJWllölcsterm.elis, mint a Satmma narua, blad>erry,

melésre.

ban.c.k, körte, sz.iln., Peun óriúi baszaot bouak a term.elónek..

EGY AKER FÖLD ÉVI HOZADÉKA ÖTSZÁZ
ÉS HÉTSZÁZ DOLLÁR KÖZÖTT
INGADOZIK,
Az érhtjlati Til:curok fölötte kednzóek és qésuq'.f:lf:L
Cériiak m.erbizlaatósá,át u.u a Cbamber of <!nmm.eru, aiat
akínnelyik: pe11S1.C.01ai buk i,azoljL
"
lrjea erre a c.imn :

ts

SZŐLŐ MUVELÉSRE

NARANCS TERMELÉSRE

FIGYELEM!
Ha Ön érdek!Gdllr. Közép..
Florida lrint, ml lr.eazs6g:gel HOlP,luD'k Önal!k rei•

Vaauk ezeakiviil nauszerii termő fanajaink, IW'UIUOsaiak;
irjen ait akar nui, mi késuérrel ,iot,áluk felTilá,ositáual.

-·

_

I,hatmo.,.,,.iu.

•llq:oe1tuea1.

WILSON - BEAR REALTY CO.
lll SOUTH PALAFOX STREET

tENSACOLA,

t:::

Jaaz::1.:

~:!r::!t
~-::'l~=a~~a~m:~~nn~r:le~!;
1
ajánlunk. Ha nyugodt otth9nt, blztoe megélbetbt
akar, ugy Itt telepedjen le. - Magy~rul la lrhat.

Nemzedék)

NAOr GÁZROBBANÁS

pany No. i. uámu blnyijit c:ou.n a hatalma. villalattal BA. eplet.úelr. •es•h-6n. I• neA uem a:· k~rmiriy kilit.it- ben
könnyebb~n aebel{ll tek
uemben. A t.irsad.golr. lr.lmélet
"'lpaftrn, Ndtan, WlJ ' -·
ma.gy
ar. i lla ineg, de egy bányis:1t mlr csa k

::~i:

me1-

~ ~•----=• •~ •

: e~e~:~~t::e:r~:!~~:u:n":é
vált a magyu szén versenyképeaaége. A k15szénbAn yaváJ1a latok mir több l1ben kérték a
magyar kormAr•it, h ogy vala mil yen formlban ko rlitozu. i.
t:tUUUdl ué n behcr.atalit , nem
caak aiért, mert a kUUöldl
1
;;!:~~~e: :~zet~~~e:':e:é~ ,~=mert enel H:gltenl lehetne a l'.11. \

(Brassói Lapok) kérea leh;:ren a külföldi uén-

1

T0ZXÁB.
A Flrbury banya llpltJe llll__
nol~bau kigyulladt éa teljesen
A Hlllslde Coal & Iron Co.
leégetL
btl. nytl.jtban a 11énmoa6telep
A tiplit egyelóre nem Is épl- North Avoca, Pa.-ban klgyulti k fel , mert a t ársaság a n t- lodt és te lJeaen JeégetL

~:~;!·:i:,s~~l:~:!~ ;!~:!= ~~~f:~: a,: es:: ;• ::

A munki• d.gga l. kU1dO binyavillalato-

!!~::kré~:~l~:::kl:~k::
Jebb megtndulnall a tirgya li,ok u uJ koilektlv uerződéa
megkötése 4irdek4iben.
Rogy végleges bék ekötélael
"llunk-e uemben avagy cu.k
a uilkaég és ai i.namhatalom
i;arancu1uira meg kötött fegy
,·eruünettel: elt ma meg nem
lehet kellö haU.rozottalggal
megillapltanl.

't

75,000 DOLLÁROS _.•

___
.
6
!O~
t~:;a
A tüz Altai okozott kár
1 ~2
1~~ 11: : : :
melé11ilk nagymérvü megcsap- '.> vAmkezelésl Illeték példá ul a t a1'\ja az épltke és
haladja a. 76,000 dollárt.
1,11nba ullksége&Sé tette, hogy 1,ehozott á ru énékének száz J..eznl a Jelen vlsz:n;~k kötöt: E la eUillietésl ira !.00 toUU.
11 magyar uén el,5nyben része- ~zázalékát Is meg haladja.
P
1,(HJö11 a k{l]Cöldl ué nne l szemH a a magyar kormán y már
e■ ■::.:■-....--.:.-.:a:.■....-.ben, amely csaknem ,·immen- i•em emelte Job ban a vá mkezeHA A LEGJOBB HELYEN AKAR K.ITONO fÖWET
1

teléi,t mere,·en e lutasltotta. A
béremet~t aual H 1ndokolás,al tagad~ meg, bogy a U.rsa•
~,g nénbinyálnak ter melését
nem képes felhastnilni; agyi11 kevés a mun ka,
rakban
hogy a kibányluott nén órli1,.I hegyekben tornyosul ka4

LEeOETT TlPLL

FLORIDA

P"•rm•ltQlt .....11kfii-ke&olOilnl ml11 ...... ,.._,... ...,. 1111•
rlo•m•~n.,...l'f•~1Jol,I;
farmyJ ... kP"l•l'ldJ„111

Árak, tl&etNI telt~lek
mél'Mkeltelr.!
ll1011116•• bb f11h11á&oaltulrt.

DDEDT UA.LTY 00.
O<ala,FIL

G. A. Kulf lnvesbnent Co.
WINTER GARDEN,

FLORIDA

19H Junlua S.

\fAOTAR 91.JnAs:zLAp
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Óhazai mesék ....

A BÁNFALVA( BACSO IVADEltAI
lrtu SZENTIXREI X.ÁRTIU.,

gylk metiter kommend,lta magiuak.
- S.eretem. Hliba kommend'1ta vóna
akt\rkl, ha meg nem uerettem vóna.
- Mert ha eaak arért kért, hogy módoa
lány, megcr.alalko•lk aúmltú,ban. Gyermelleim a ju1111t csak .halilom utb kap!Ak
meg.
"'
,
Szb legény klbül kllencvonkllenc ezekre a auvakra felcaatt.ant volna. A uerelmesnek roaazul esik, ha kétségbevonJ'k
· uindéka Uaztad.git. a nAmltó megbaragszik, amiért itlitnak rajta. Szivóa bitor,
okoa nylltággal felelt.
- Jgas, hogy módoa linyt kerutem, de
nem kapr.aldgb61, csak adrt, hogy le ne
néue anyim a feleségemet, Jnert nagyra
,·an vele, hogy as ingyom óO hold földet
\·Itt a bátyimnak. De én el 11 tudom. el l1
akal'Om tartani I feleeégemet a ker~te.m•
bt'il.
- As.tin elhagyja-e érte :1 gyirat! Mert
én 1'.."'t.elkit a hbbul ki nem adom,
- :-;em. tn a gyirat ott nem hagyom.
S:i:eretem ·a niunkimat, a gépeket éppen
ugy, mint a főldmlves ru:intóföldJé.t, lovalL
Semaokira hengermeater Jeasek a late!I aegltaégév~. mert még folyton tanulok la,.
talin többre la haladok. Att aa egyet ne
tea.sék t6lem klvtnnJ, hogy elhagyjam a
foglalkoú.somat.
- De akkor maga 11e ldvinja, hogy bot1i adjam a linyomat. 0 ■e a.kar elmenal
1!.:til16falujiból.
_ EJ.
- t-;ekem mir megtgé.rte, hogy elhagyja.
Er.ért Ismét megcsókolta EtelW s hogy
- Ugy!! - Hit min ann,Jra elrordltot·
eunylre Jutottak, ar: 6 ellentilliaitól mir ta u5lem II Etelka uhé.t, hogy ellenemre
11emmfben ae tartott. As apa beleegyuk~ ti; kW Cff:lekednl?
ért- még kOtdenl kellett, tudta, de nem a•
- A vlli.g mlnckn k.lncséé.rt ae! Addig
11 ember volt, a.Itt halogat valamit. Nem la Ti.runk, mlg megkapjuk beleegyezNét.
blsta a Jeinyké.r&t mi■ ra, hanem 6 maga
- Soba se lfapJ'-k meg!
jelent.ette be neki llledelm~, de óné.rr.e- én renu!nykedek benne. Olyan jó,
te&en sú.ndillt. Egyeneaen a d6nt6 5:t&Va• olyan okOII ember mint Jór:,I W.tyim be
kon kezdte. mluden teketórlúi■ né.111:iU.
fogja litnl, hogy nlnca Igai.a. Litja, én
- Mivelhogy Etelkival ueret.Jük ·egy- 11.llllatat.os ember ngyok, amilyen ll.lhata•
mist, feleségül kérem. Rajta lenek, hogy tosan ueretem a foglalko:túomat, olyan
112ellettem boldog Jegyen é.a lgérem, hogy ,nbatatosan fogom aseretnl a teleaégemet
Demjén urnalr: jó fla lel!1.ek.
IL Tudom, u a &sl'fe Yigya, hogJ" amint
Demjén nem talilta meg Cllyan k6nnye- moct ketten te.tv&ek klit.Ö!le!I bil'jilr. a fölIdén a suvakat, mint 6. mikor hosa.:ta■ hall det, ugy gasdilkodjanalr. egykor njel Is.
gatás utin v'1anolL Higgadtan Illett fe- De halba a ké.t v6 nem férne öasie'! Khi
lelnie, holott Igen l el volt lndulvL
,·óna a ves.edelem. Vagy hitha II Taten
:__ Igen nagy tlaztessé.g rink nén·.?. De Kul e&ORknak, vagy ne;em n~.-öt tlut
bit biztos-e benne öcaé.m, hogy ueretl a 41& id? (Mert minden meg l<'-het..} Annyf.
linyomat? Mert én ugy tudom, hogy Ro- nak mir nem ad megélheté.at a birtok.
{FoJ,-tat.ú)

_ Szép dolog volt az - ldlllg. De nagyon ügyetlen ember Jeuek, ha nem tudom
megérdemelni, hogy a teleaégelll engem
uereasen legjobban a vUl,gon. A•tan ki
tudja, meddig özvegykedll: édea apja f Hl·
uen Java.korabeli, 'IDUtató• ember m6g •
ha húuodnJ akar, abba a gyermekel11ek
nlnca beleazólt\suk. Pedig tudom, moatobi•
n.l nem ueretne egy fedél alatt lakni as
én Etelkim.
- Isten menta!
•
(Etelka egéaien beled.ppadt. Még soha
ee fordult meg eesében, hogy apja ujra n6mb.etne.)
·
11
- No litja. Jobb leu nekünk viroaban,
mlg fiatalok vagyunk. Majd ha meg6regHilnk ea min caak ._ csendet klvinjuk, ebbe a uép völgybe épltün.k hbat. Mert én
akkor l■ cak olyan bhban akarok Jalml,
amelyikbe as. Utolsó u.eg Is as én keresményem.
Nevetett. Etelkit la magával ragadta nentése. llulatAt\gos la ast elgondolni ragyogó uemü 111.erelmee f.latalokna.lt. hog)°
egy&:i:er majd ugy megöregnenek, hogy
már nem vt\gynak aemml re ae, caak cae.ndre... l.lost gondolni Ilyenre, ml.kor még
e&ak a tu-vezgetéaek gyónyörü klejtt eJ.
lék. .
- Elhiszi-e, hogy a legjobbat akarom
mlndket«inknek?

t:GY Ili tn::s EJIBEK HA.LÁ ·
LOS SZER.E:SCSt'l'LENSÉGE.

Tllll

BERWllH)1 lt'. VA..
.., legc...., w, ba11k • vlllfb "-

'-LAPTOKE, T.1.BT..l~

ts FEL NEJl OSZTOTT
ln.ERES1:0

S!OO,OIHl.00.
r:.ci.nl R... ..,. suik ~
Elfogada..nk pénr.t beUt
vau c1ell:Ji: súmlirL -

„

uw,,1 clellek.
Pt:SZT líOLDÓJrr.K

~AG\".AR.lsru t' OSZ.TOOA.TÖ teaek egy réué.t elfogta. KJde- lbldmilves ebé.cl utin neklin•
1:U.) n,\T t' OOOT-T EL AZ
rüh, hogy a raktárt a cé.g al• dult, hogy th\nak a azálláat\ra
AUDI R.E~"IJÖRStG. , ka lmacottainak egy ré.ezéb61 rr.enjen. Teljea egészségben

__

BERWIND BANK

a 'fi-

líg .minden fflaébe..
HA.JÓIEOYEKET ela.daa.ll
a JegJobb YODalatra.
BETtTEK UTl.1' • sz!.
ZALtK K.illA.TOT PI•
ZET1;nfK.
Forgalma.nll"k l,IH,oot
•onirt.
1

~ ~.t.r:t b:;:..·".:t:~r,.::=

:;:etca:

la::.a:~!~ ::
ré-uének JebontAaávaJ foglal••
1oekodott. Egy falré:a.zlet alap-jinak megluitiaa után nem
tudott kell.S gyorsaaiggal fé.1·
1ebuzódnt a törmelé.kek zub•·

vu- ~!~!;!!m~~~S::''

1
kl•!=:.atj~ : : : : : : g va.'su~~~r: ~~1~~

Buru Te&h'érek aradi
ken.>sked.5 cé.g feljelentést tett hbklltatéaok alkalminl a hirtelen öaszeeaett, az irokba
a rendónégen, hogy raktAri- rend6rség nag'Ymennylatlgü lo- Uukott; ugy talé.!t.a'k rá halva
ból huzamosabb ld6 óta nagy- pott árut foglalt le.
n:a: irokban, fejét karjira bajttrtéltü irut foar.togatnak. A
Szatmir} \'L
(Hirlap, Arad)
feljelentésben a cég megadta
JUHTELEN HALÁL.
-o--

=•
0ver1an
' d•Logan

A lezuhanó fal hatalmas dübörgése közepette aenkl sem
hallnt'-' meg mgény P,túi
Jó:tsef slkolté.sit él caak amikor a kavargó porfelh6 eltOnt.
,·ették éure, hogy
a törn.elékek alatt. Ar.onnal aeglt,.
aégére siettek, ar:onban a rom•
halmaz a lól mir caalr: holtte&1
tétAs:;.d~::k, .'.,·ekv6, klh•

eltűnt

11;;eretelben J.lló munkiaembert
~~e~r;zt•:~e~:::ne~~g réanétele

~

S
§

E
§
§
§
§

L

ogan,

~-

E

( Ahol a ltoldmi

w• Va

■t az omari llffal találi:óziltJ

~~lr.

i Ha On jó koc,it akar, akkor aaki, W!LLYS-KNIGHT
I_ .

;1.1.l t

CHERO COLA
CHERRY BLOSSOM

1

a legjobb büslt6 Italok, mel7ek nagy kedvelt•

~.

::1::e: r,:~n:::t~k:~rJe mindenütt et:eket •

E

Blab és lfldema11 süröhek ml 'f&gfonlt a
blsoníhyosaL Er:ek a legJebb sörök, kéÍJe
mindenütt ezek&L

SANITARY BOTTLING CD
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LESZURT,\ _.\ SÓGORÁT,.
\
Bódog Is~opolal lakos
;: leszurta Turne Istvin neVU só~ goré.t. A blrósAg eh5tt Tészeg-

~

i azépek, a motorjuk kitiini és l,iuayes, · ha 0a ilyen § ~~~~: ~:

!

rögtön fel~

: : : : ; k !\ ~~: ~!:u:k
b6I, 1 siegény us:i:ony azonban
olyan aulyoa égési sebeket &zen
, ·edett, hogy életbenmaradáú-

állitá1u, de tartós ÍL

!!11' -:-

.

□:::~::.1~~~:Z::~":a,

su;;a
n;T!~n:~'!1~
gyerek. Legnagyobb ör6me, ha kikutatja
zsebei met a egy darab krumpllcukrot lel.
Ebéd után megmutatta Szlvósné hlva.talnok fiának IÍ feleségének areképé.t. Litszott rajta, hogy az ld6sebbik flu. ki uri.
sorba küzdötte rei msgát, azemefénye,
btlszkesége. De dicsekedett a mennyével Is~
ak lazesküvó napjinötvenholdröldetvltt
a fiának.
- Ha a másik mennyem csak félig
olyan szép és ügyes lesz, •mint ez, beérem.
,,éte, - mondta emelt hangon, - mért
még egy Ilyet bajoa ,·óna tanAl nl.
- Vé.rJon anyim,mlg az l: n menyaenonyomat meglátja, azután beszél}en! - fa.
lelete Andráa. Állltom, hogy kU\önb is in•
gyomn'1.
- ,Majd meg!Atoffl.
ap{11~om ugy szeretné, Jlogy karAcsonykór vAlt.antnak Jegyet, - mondta
Kulcsos.
- Majd megké.rdenük a fiamat, hog,.,eljöhet-e akkor Reslcabinyáról?
- Ha nem Jöhet, majd megjelenik aa
esküv6nkön, a kézfogót karé.cso11ykor mtoi
denesetre megtartjuk, - nyllYA.nltotta iv
karaté. t Andris.
Kulcsoa ezt a te.leletet vitte meg BA.nfalvára. lf:s amikor apósa kikérdezte, mJt lé.•
tott, mit hallott Ózdon , csupa Jót mondott.,
- Szép hba van az Andris au1jinalt.,
Tinta, rendea aaazony.
Demjé.n k!Hé megnyugodott, hogy ha
mir klbocaitJa ifjabb let\nyit &nnlyal
alól, nem rosa1. helyre kerül
A kétfogót karácsonykor megtartotUk e:
azon megjelent SzlvÓlné és ld6sebb Ua la.
A feleségét nem hozta el.• Kedveskedtek
Etelkának s az egt&z caaládnalr, mint
Ilyenkor llltlr.. Etelka mégis roaazW érezte
magit , a vlisgbódó tekintetek alatt, k~
moly volt, pedig Y61egénye s Rogyik mea.ter, a hiuaaigszen6, 11:t szlnté.n megjelent,.
ugyancsak lpar)rndtak felvldltanl. Andrú
\'lg YOlt: célját elérte, minden teltneTült'-\,
akadály dscé.ra.
llég a kézfogó utinl emelkedett han~
latában fordult otthon Andris anyjához:
(Folytaté.aa következik)
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E GREAT SIX kocsit nuen, mert ez ·nem uak uép ki--

(Sental Ujd.g,

WJLLI.AKSON, W, VA..

Nagy szerencsétlenaég történt Tordán. A Tompa és Far•
ku ,dénygyá,i oég telepén ié'f6 pincébe ment 1~ a postis te•
leaége Bustya Jánosné., 4 éves
k\B Jeinykijival. Az aaazony
kezé.ben ég6 gye rtyát tartott.
Alig léptek be a ptncé.be, h•·
1,almas dörrenéa rizta meg a

sales eo.

!

nál, mert Szlvósnéval együtt lakott as
anyja Is, egy kicsiny, fürge, ö11zeauott
öreg néni.
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Tanlttatnl pedig aokkal könnyebb a k;ye11.é •. . Marlaka ... ai t 11. óZdl lerekeket droahelyen, mint falu n.
i;ényt, ha elébb nem, karácsonyeatére bfj•
Demjén kedvetlen arcAn látuott, hogy jitok meg.
ez a bt\tor. nyllt beazéd gondolkodóba ej- Ne hljja meg, kedvea apám, mert nem
tette, de egyuerre nem a karta, nem tudta Jön el, - szólalt meg c&endesen Etelka.
beadni a derekit. Valami olyasfélét dörmO- Hogy tudod te ut1
J6tt, hogy legjobb lesz, ha tlfeleJtlk egy•
- Megmondta. hogy nem Jön el többet ...
mbt. Szl"óanak bl1to1an nag)·On roaazul nem olyan ringy-rongy ember az, hogy tie.
taett, hogy nem fogadt.a azonnal baritd.- tegrl még egyuer oda a lábt\t, ahonnét ki•
g0&an flinak, de nem mutatta. Olyan nyi- adták u utJit. Minek hlnó. meg kedves
ju tlazteletadással kö111önt el, mint ren- apAm?!
deaen. Elelkival a konyhA.ban pir perelg
- Látom, hogy binkódaz utána. Hát
tu tlogott, mleUStt elment.
neki adjalak?
- Én n1egtettem • magamét, mint Illik...
- Nem meg}•elr. én soha férJber. édea
de még nem puhult meg. Nem baj! A leg- a pim ellenére, nem la ragaszkodok 8 vllikeményebb vas 11 meghajlik... caak tudni gl é let hez. Inkább arra kérem nagyon, enkell boni.
~edjen el apAcának minél elóbb.
Oemjlu virta akkor eate, !6t mUnap 111,
No, éppen ez kellett 111egény aggódó apihogy Etelka szól valam\L Akkor megma- nak! Hogy egészen oda adja, hogy ha:i:a
u•ad.zta volna neki, ll"ogy caak az 6 Ja~ se virhusa többet litogatóba. Nem ... akdt tartotta 111eme e16tt, mldón S1ivóan1k kor,lnké.bb csak félig veszti el, mert ha ki
kiadta u utjiL De a linyka, nem kérde:tett Is &dJa a bizl>ól, vl11ujön legalibb IAtosemmlt, dolgos.ott azorgalmuan.
gatóba. A ritka jó apának talin még anVad.rnap nem _jött el. Etelkinak azomo- nál Is keservesebb pillanata volt, mint ml•
ruú.g &Öl-é.tlett 111emelben. Apia örvencf'e • kor a Mariska lakodalmAnak reggelé.n a
tett magiban: !gy leu az ió. ha elmarad. padl'8on elbujva zokogott, most, mik or mo
A következ6 va.úrnapon 1e jOtt Szl'fÓL solyt erő lt etve, megtagadta 6nmagát.
Etelka felbordt.a dé.lben u ételeket mint
- Elb11lga111 anal az apácad.ggal. Ha
re ndesen, de ó maga nem evett egy falatot olya n ritartl az az Andrll gyerek, majd el•
1e.
megyek érte, ugy hozom el a karicaonyl
- Mlé.rt nem eazel kedvet jé.nyom! kéz fogóra.
kird.ene apJL
- Mért tenn6 kedves aptm, - azólt
- Jóllaktam as 6tel asagbal, nem VI.• Etelka elcsukló hangon, - mikor nem klgyolr. éheL
vánJa vejének.
Ernl núl meg Alarlaka
6-■ 1.eniztek,
- Azért kedvet! Jinyom, mert er:t a há•
mint akik b,Jt ,ejtenek. Él attól a naptól · uu&got talin megbtnod, t•lán boldog Jekudve Demjén titkos aggedalommal fi· uel, de a klastromban blr.o nyosan boldog•
gyelte JeányU. Hogy alig nyul az é.telbea ; talan lenné.l. Hit érte menjek-e?
azemel alatt karlkilt aöté.tlenek, blst.ol!an il
Etelka megcaólr.olta kezét a Ieeütött uem
mallanltodllt uegény. Vutrnap njta kap- mel mondta:
ta, hogy tórülgeté.11 kllzben kipillantott az
- Azt min mégse tegye kelk·ee apám,
utr1. ■ hirtelen kig6rdült egy könnye.
elég lffllr. neki egy lzenet Ja.
- MJ bajod, kedve. Jinyom!
As üzenetet mint Jó sógor Kul CBOI vitte
1
, - Édeaanyira gondoltam.
el azemilyesen apósa megblsiúb6I.
Hit ezt el lehei,tt hinni, de vaJjon caak
Szlvóa Andrb örllmmel fogadta az éran'yja' iutolt..-e 11 eué.bef
,
kezót.
Demjén e17re nyugtalanabb lett. Sieret~Addig le vlgan dolgo:i:f&tott 6: blzote volna Ylgustalnl, de d.rlr.ótott lelkéhH nyoa volt benne, bogy hl'fnl fogják, ba el•
nem i.udott hoz.d.t'érnl. Szlvóat ■enlll ae marad.)
anleget.te a hizban~ caak a kla unoka.
Ez alkalommal megismerkedett Kulcsos,
- Cunya bicel, nem dön, nem bor: cut- Andria anyjivaJ. Bod.ny barna n6 volt, a
rot . .
kin ele6 pillanatra éure lehetett venni,
Utó!Jai.ra De.mJé.n maga hor:ta 11óba, a hogy sokat ad magé.ra s bbtijira. Ott fog
kire feled611t akart boritanl.
t.a Kulcsost ebédre. Né.gyen ültek aszt'.a.l-

!

0 ;:z~ma;::::;e~~'.

koctit vátárol, azul Oudr. teauai baja nem Jeti.
tehát jogoa önvédelerub6J ölte
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