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Alabamában mlnln · lehet•
-.~get1. Ou aza~
ang bá11taf1ylilgyelllnck a
rbe, adott
iabbányáazokat Ákllr meg la
Iépteleoek a bányák a fdealeaea uellibt eladai.. - llár kilmc millió tonna szenet ,:yilkolnt. Bl:uos, bog)" nem
•
• •
• •
••
•
•
IC
tadaak hetenként dhelyemi. - Az •iuápu luáraak a 17árak ami ,ulyo, ,f'!tz érte •emml _bántódá1!llk. ~~talmau.tt br, Mn ~ ~ J k udea lt&.,uerittaea. a békére a tzembt
0
hozta a bányaipart. . - ; A nin ára ajra eailr.. -;-- ~ize_téavá,á;t várhatnak
.. !tltnti, bo1y ~•Ilk a húy~zokat. kénysz~riteaék :
1~1; 0 ~ ~eg ~;, r~hn~
a bányaszok a szervezetlen YJdéken. A sztnezett búyák II Je fornak zárni. tlr. Egy Taylor nevüt, aki mint\
1 dúúa. -:- W"!hi~on me1t mar eg:euen nyiltan U a_
,
úal)le S napju volt{6g rab
,
lókesek. partJan YllL
A azénplac katu:ztrófáj& sok
De oemeaak a Norfolk &. a IJioyAk akar.lik ugyancsa.i; ,,mikor öuzetörte
relilgye~
..,
• ·
kal ellfüb be.következett, mint Western ,·uut mentén volt \"luu!JJ tanl a november e1· J.ij,c. meg egy Knux neTilt.
, Szeretett elnökünk, - mint vöen nagyon ért szt.rlt.jkok le- sára veieL Igy küzdenek
t.árkl Is ,·árta azt ebben az t!yen a helyzet. R11a11e1ri Ky .. teje e16ttJ fizetéseket, mel,-eli.
Mindkét bányll&zt zért öl ;dh:tudomá.eu - .minden eon- türé&ébez. A t6kések körében fronton 3 Wké
egy
1
-0radgbaJJ.
l.an, ahol• C & 0 vaeut gyüj- egvdarablg mir openshop ruel- te meg a megndult felOgyelŐ ~:8illlusl ülés el6lt _ ugynev&- ,-zzal tette magát hlresaé, a -U1eg akarják a v:zer~zok, ~~
E16relitbató volt, hogy a t ője Tan, •lntéo azúwmra !dt dolgostak.
mert nem ,·ohai< képesek ki- ~ .tt ilr.eoetet küld éB ebbe a&-- munkáeság elM blrhedtté ségét bonts
ezet egy
I
1a}kor 11. angol s,:trijk véget d.llt.11.k a ga1tütlan iu:!nnel
A legérdeke&11bb a helyzet termelni a:i: ellSirt, szénuieny• tin beletoglalja, ml a véle- hogy kormányzó korában J~
A t6ke mi"
'ér, a.mikor többé JJem •N.1.Delr. megrakott kocalk.
t-':'11zak Wellt. Vlrglnláb&u to- uylségeL A sr.eren~Uen em ménye sz6nyegen rekv6 kér- liirte a bostoni reDdtirök Jltja harcb n e\iatalmat lnItt szeoet Anglia nimira, v6Miután a bányü; m~ min- ,,bbá a Kanawu meatln, ,.. berek rnbaAguk u.16tt soha ~ tlésekrtil.
1u:trAjkját.
\ len. Megirtn/ ~?Ai::=ok els;e lesz Itt annak a nagy len• cllg reménykednek, hogy jOn Gaal Rh·ereo. Eteken a vldé- :J)ában nem dolgott'4k rogal• 1 Miután moat a szénipar au•
Most tehát Calvio Coolldge FederaJ Rese
b '
ogy _a
<1ületnelc, aml októbe:r ,•égén majd egy hideg, ami agyobb :.ekea n'ove~ber elseje eJ6u muk ,e volt róla. ttoÍY kell Y08 válságán 11 k ké.Fdé&e Is a:r:IS n bányászok .aztrt\jkjit a:r:e- telt togjAk ~:~ ::~o~/ hl0
kezd&IOtt. de arra nem nagyon ~"resletet bo:r:. ...-agy majd a iiiár a li-a, vagy annfJ 18 ala L.o:r:ú.fo1,nl a szén kJlnl.nyúú nyegen van, t!:rtbec.ll klvincal- 1etné majd letörni, hogy ked• e bAoyáktól
el k
októl
l:ll&Illltouak, hogy Ilyen Téme■ uervezet váluztiaa olyan -ve l.110nyabb füetélek ,•oJtak ér~ tához.
· ~ággal várták az ttdekelt kö-- vezzen a Wal! Streetnek, hon- ?"'adnak a , ~:r:!v!!tte~e! ma.
kawztrótát ,·on mag& ut.A.n zettieéget ho:r:, hogy a:r:tri.jkhl- ré.nyben.
Taylort agyonra ,·erte érte i ak, ml a:r: oniíig -felének vé- 1ui.n minden Intézkedését tlllSr e t.égbe n hogy
ké
gyez..
I
" nagyon r6vld ideig tartott :ek jobb&JJ Jterlngenek M jobAmikor a uuvetet felmond :i bánya6r. Srülel per-.u nem le~:ye ebben a- liérd~o. megrendeJl.k.
&ék ~jd ki a 6!'r.erv::e~ze;!~:
. boom..
ban 'filárolnall: azeaet, egyen- la a bari.taAgo. megegyn:éat, hagyták abba a \lolgot 6a nem
Ca.h1n Coolldge ebben
A Wall Street pedig le a.ka,. rugáaát.
Kint a mult hét.e• meglr• lőre még nem zin\ak le.
01ely ugy uólt, bogy ha a liltttík el, hogy fiuk, aki ,oha ~ kérdésben épen ugx., Petn tu- J:l gázolni mlndenképen a ~
A biny'8z8lervezetnek min• ·
ua. ma.t. mir tuennégy mii• Pedig u egyetlen '8ueril lé• binyauru: nem vigjtk már beteg nem volt, i D4J>pal r&b-- ~ott 15emmt ujat, 'semmi tirde- 1,yászok szervezetét, A tak6- !len erejéveJ azon kellene
ltd toPna azenet termelnek he-- i;~ u leue, ha ubk a bi- • liretéeeltet ipf11lalg, a ner- aigáoak mqkezdéae'i.atáu. egy- eaet, ■ernml -vlgaut&lót mon- 1ek meg akariá.k mutatni, moet már lenni h
k
116
1.enk!ot ar orHigbaa,,...-amely nyák, melyeltoelt nln.e■en ren veret ott nem kerd lll:6mmlréte IU'erre ulvhajba esett volna, ilani, mint mb kér.~ b<-n. Csak !wgy nemcsak Anglllban kor- n.övetaégesekrlSI ~on!!!'kod~
.-a~t.éget képtelenek eladni delése a uiott. leánú.ll&.lr.. c.~dót, a bhp.ura.11 megljed- 11 ~tol balt -voln& meg. Mert. azt tudta moJJdaa~ boi;r eb- lállan urak, hanem Itt ia.
~ogy a barcbán ne '1JJo~
.a. W.:,-'1L Ti zen.négy mUlió ton .Eael mlcil, t CNJt. tart&ai le- 1ek N m ~ a j&cuoinll• cn:t ad tilt. ~~ a.ml- ben • lr.&dhélben ilt IJ!i!g_ ~e\l
A Wall su•eet,_ mint több la- n.i,Jd egyedül
_..,. 1U aoha ae volt vffl M !'letne valamen.nylre • mn lel tlzetél,eket .:- ope~ AA.op kor érde'kllldtek ..nuf(.•f:lllliü,,- tal~J_n l • ...~n:1eg"b~,...,_ 1:en 11 meglrtihr. a lián,-&k_....f~, AII: Ila M~ ásinl
·•
caJl u angol uttiJk 11.0&ta tu-át lL
•
mellett.
.
u•k oka Iránt. Pente áltadt 16 elinU!Üil m6djlt,,, de hogy •et1. 11lnte korlátlan b11-talmit. ·t nk rft el
~
Is adrt
magbal a terme!&l mennyi•
_A bi.nyák uool;i&n. ugy lit•
Eulmek a t á ~ ~ k • olya.n orvoe la, akl biloll)'ltot• m1 lenne 81, aat ~r elfele}- gyakorol; mert hluen a bf&.. kaB<lk -m~g:CC,. !a több~
fi,g llyeo hatalma■ emtllkedé-- 1a.1k, nem akarják belitol ert, ,·eret61 mOflt naayon aulyoA ta hogy a Taylor gye'rek cia.11 tute b6les ehlök6ult.·megr,,on- 11yá~ legnagyobb réue nya- /.s
gyt.t
et
I b
ML
mert megint legbecateleuebb helyzetben vanna.lli.
J,AvAgn_l ufy,o ulvbaj ildozata. lett. danl.
llig van adóasAgga l. l1;s a Wall r!k!;m b:n;~::kan:~~ az an,-__
As Egyesült Államok azén• HTouágga.J próbálják gyógyl- uem merik a riaeté&t::llet, mert
Taylorék perre vitték az , Mo nd0 tt aronban mht a Street csak akkor JAtjo jónak
.Az an
s ._
:,laca a mult hetekben még ki iaol u ujra oagyrieteg Ipart. ~tÍól tartanak ~tlnl6re ~ ilgyet de még ebben az ügy- Fehér Hb Ura. H'evezetesen liPfekteté&ét, Ila megtlsztltj:.
gol munkások is naleoe. mll\16 tonnit fel tudOtt Ujra a. bAnyiuok bérét vig- .s.kkor nyomban u eg~z "1- ben ~em volt tirgyalis ellen- ;u:t, ,hogy jó lenne., ha a kor- .1 bdnyt\kat a sic rveiettől.
íO;;•n lia:-arö litnf rogják_,_ hogy
ulvnl ma ar.onban annyi az&- Ják, mert art blulk, hogy ez. dek lángbaboruL Szlvjü; a fo- beu meg ,·olt a K110:1: rn'eggyil- Mán)· felhatahnatást kapn.1
,\ koruré.ny le,·etette A.lare.t\.l ;h ye11 im s könnyelmuséget
!lel ~ár nem képesek elfo- :r:al seg!Cenek a bely1et~.
gukat eB egyenltire ,·laellk a kolúa iigY°él>en kltüzött tár- .::irra, hogy egy bányh11:1:rtrájk t•ij egél!z hatalmával a bánya.- j ~vettek el, __ amikor magukra
1
,.,.ya.ut.ani.
A uerveretleo vidékek bá- h.Ul.11etéseket. Blzony0& azon- ~yalb.
esctéu kéo,-szerlthes111! a. kor- :arsasd.gok mellé készfil állni.
gytAk a kuzdl5 bányástokat.
As oruig a:r;énlparában nagy nyalirsuága.lnak
az6vetlégel ba.n, bogy nem ■olt.üg • lgy
Teatét rémesen ÖBllreéJ:ettea m~y a ar.em!J:enálló fe leket
Azelótt mindig az volt a kor ftrt ;d ~~
folyt_~t-
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a a bá~=oku~i
~~:=i~tle:iv:1k~~~~t é~!~;;a::~ a !u!::~Calvln
Coo\ldgo ;:~:oz~~ás=i~~~ b:fnya~: 1'i ::nkl:S1.er:e;e;a~~:e,~. to\J.:tittl-Béoek levágA.d.vaJ foglal• nek lennek. És ha egyuer
Kno:1:ot forró vlzbe i.iltette ?'.ési ~orruányé.val a t6kések- :-l'rdésbe. hlazen emlékeibe-Itt jó lenne; ha a azen·e:ict
koznlLk. Vannak azonban tár-- luárJ'k majd 8 bányákat, va- ,.., bele 11 halt a:,, égési i;e- nek. a \Vall Streetne~ áll a „ink rá. hogy a keményllzén ,czet61 felvlligo11itn1ui.k á testLad.gok, melyek nem 111 vár• lóulnü, mAr llprlllllT& ·nem Is h.-kbe.
:·so\djAban, elképz~lhe1-J11k,hogy rztrájk Idején, amikor pedig \.ér-szer•,e:r.ettlk
vezetőségch.
nak már gylUésekre, hinem dolgoznak majd. na csak nem
:--ekl ■em ,·olt mái, bdne, 1 ~en békére való kénya~er u. , 111zAgoa érdek tett volna a b~gy_ Itt 111 · lia legli.zolják a
Pgyszerüea kllrják az uj mun- :ip1 l!Ja elölt pár héttel amikor minthogy ne-' volt képes ki- f banyáizok számára semmi jót aztn\jk befojezéae, semmit se l,auyA.azok' szervezetét, biztokabérekeL
majd a ar.triJktól v~ló ,téte- !JtínyAi;u:nl azt a azénmennyl- 11e hozhat.
ukart tenni. Csnk most lett ,;an ~r kerül m:iJd a többi
A társuágok nem akarják Jemben a k6Wnség jobban ve• i;é.got amit klvántak tőle. Ez
A t6kések kormá11yinak ei ei;yszerre sür_g:158, hogy felb.a- si::ervozetekre Is.
.
l.elitnl, hogy a firetá&vágáaok szi a s~et & Jen némi len- tJöazl~ette fel a!ut:ln a ga:i:em• r. felhatalma.zá.s nrra kellene, 1ahnazAÍ.llt kérjen a kormány,
t. kormánytól ne111 ,árhi.-ucm maradnak titokban, a fo- dület a azénplaeon.
her rabtirt annyira, hogy meg- 1_•°KY ba a bányáazok "em turt- l'.mlkor ezt a Wall Street meg tunk mást, minthogy n t6ke
1!-YUZtóközönaég tudomAatve11
Sajnos. hit, amilyen kelle- nlte 8 11 zer(ucséUen rabot.
iJinak_ a bányaurn.kkal me!c- 1r.11delte.
mellé 411 és sokkal jobb, hogy
1
61 8
1
sak:l:~;;t!J~e;r::~:~ \U:ha~:Y:s~::uc::::~cl~=
;;.~ a az= ~~:b~tl= : ~:=n~rév~!, k~\~1:: ra!~~::i::r;:1~:~
~~n::!r C:~1::::un ~u:a:~
rágbra ...-aló hlvatlr.ozúea.l.
&öt!tre borult felettünk. Sok allltották hogy wegmérge:r.te tűrvényre való hlyatkou\asal 'áthatja, milyen bálú a l"&- térblSI nyujtott volna. segltllé- ;
Egéa:r. bbtou.n c:aak napok ezer bAny'8znak Jr.eaeilllk majd ruagit Knox Jgu hogy tnl- :, bA.oyAaro~ kenyérl!.arcáL
publlkinUB kormA.ny mert a get a t6kének.
k~rdéee, bogy a WMt Vlrgt- el ka:ric&ooyát füetésvágé&- kor fclboneoiták t ~egtal!lták
Szeretett elnökllnk tutlvahi- vál~.ztások alkalmA.;aJ a 'kor-Akik ismer'Jeek voltak a
1
mei:ek•t:::!":na:-as ~ ~01
~be~a:;1~:~:.e:;e::: t=:e:.e1::iat~;.~:1~:tb:,~ !~~éo~~~~tonyltva a' gyilkos- ~~~~!tih~~~::·a~:~::::: ::=~~oe~se~~~t::kh~
~ a ltövetlt.eunénye, 'hogy :1. szenet.
!ltJik vlae~ de pl. N~gat,- hetttl 6t meg.
Alabama tls:r.teaség,stm gon• vezet6if fogy a tlSké.11 l)llttlOI ae tép -valamllyen - lntéJkedélre
::." azm árában ujra kezdődött OblobóJ olyan hlrelr. jönnek. Kentuclt.yban nem 6.llaoak meg Eit a gyllk011Sigl Ugyet most dolkozó lalwlBA,ga nagy meg- mit . se várhatnak munk:A.eok készül, már akkor, amikor a
a ,11,lbUU. Amlg, ml,ltor a mull !logy ott a tArauá&ok egn'- a. bi.nyaorak eJJdl, me·rt leg• tárgyalták majtl egélz h!H;lg lepetéssel vette tudomAlluJ ezt h végre talán oda.állnak, ahol nervezct tapogatózáúra tii•
'leti lapot Irt.lik, még lehetett sr.e mo1t megint azon as ál• utóbb tartott gyllléaflkOn ugy - és ,Alabama állam nagyobb ~,: ltéletet és a.tt mon:ljáll:, regen lenne a helyük.
dattAk, bo~ a korm!ny nem
kapni 1 doll♦r 76 centet la iáaponton van, ,bogy lr.ezdJQ hatirortak, bogy ennél még dlea6ségére relmentelték a rab liugy egy ll yen ltélet 11t.An Jga
Ha . megkapja a kormány a Ali a Pányá.szok re11delke1é-• (mJne n.lD} izénért, ma ul• moet meg II b&rcot a &1erve-- •lz percenttel letjebb azilllt- l.:!uybz gyllko&iL .
rán kir a Taylor nieggyllko- kért felbatalruazást óa ebben iér e.
veecn adják, ha vev6 akad a :iret ellen. Ezek a báoyaurall: Jik a flzetélell:eL
·
Az eskűdt uralli.~ ugy válo• •Jsánalt ilb'Yét tárgyaláara ki• uem lehet kétaég, blztoean éJ.
Nyilvánvaló lett, hogy a
Jithatáron, l dollár 50 cen- iu:t aka.rJ:ák, hogy ne zir1't
Nagyon s11lyoa uaJ)Oli:' vár- gattAk ösue, hogy \ azok _egy :űinl, m ert h a. ennél p ügy. 11: fog p.ual és ez esetben a tGke mellé áll nylltan Is, a.mltút 1s.
le Ohio bányáit, ha a uén- uak Amerika bányáunir1&,
,észe a bányatárauág embe- nél tali!tak e11kütltekffl., akik b!nyó.11zok sztrAjkja nem Icu kor a clevelandi Federal Re--"
Ma ujra divatba jött, - ami lirak miatt nem tudnak a szer Mire, mint mindig, most la f • rllb61 kerüljön ki, ·akik aztán folmentették a gyllkoe fene- l>lztosan sima és zavartalan. serve Bank tudatta, hogy mlmindig katasztrófát vont ma vezet Jlzelele IÍlelett dolgoz.. gyelmeztetjilk a bAnyls~okat. Jl<!r&ze, hogy relmentették a vad ra blirt, biztosan tal!\lnak
A \Vali Street nem fog sem- 1ren intézkedésre kélziilotlk
ga utAn - bogy ellndltjü: a l:ltnl, hanem lrJák 15k ill ki Akik figyelemmel klsérték Ja- 111.bok lSrét. Elhitték, hogy a majd a másik tárgyalásra fs. mlti51 ae \·lsuariadnl. <hogy niokkal a bányákkal szemben,
l.á.nyák a sienct a gyüjt.6ál• a:.:: uj fizetéseket é8 tuda.aaA.lt pankat, azok m~gállaplthatják, 1estben fel sem o ldótlott mé•
Némlképen csak az nyug- C'f'iját e;érje,_ h_ogy a llá.nyász• tnelyek, mégis szert6dnének a
lomáaokra, anélkUl, hogy ar- .i. hAnyúzokkal, hogy ar.erz6• hogy ml Jó l láttuk 11. helyze- 1·eg ölte meg Knoxot és nem 1utja meg az állam tisztessé-- 11zervezetet örölrro lcUlrje.
MnyáazszervoztJttel.
ra rendelésük. lett volna, ab- deaük többé Piacaea érvény- tet, amf){or a flzetésjarjt.As ai:okba az égési sebekbe halt ;;C'llen gondolkozó lakosságát,
Azt Is remé.lUc, hop;y a bá----<>-00.n a reményben, hogy mire ben.
birét ll:6z61tük, csak u a !laj• bele, amit a forró,•lz okozott. !logy most mA.r ta!A.n- mégis 11yásuzerveio\ let&'ése köny• 8ZEltVEZNI l'JU)B.lLJ lK
a széovonat leér a b'YÜJt6re,
A nagyobb társadgok ve- nalatos, hogy a szfoplac ~aiz ügyész h!álla mutatott <1111k megsziinlk Alabama a n)'ebben 1negr, mint mid ig r e•
Df:L J?UHANÁT.
:1kkorra eJ tudJAk~adnl a. sr.e- :i:et.61 azoúban nqgyon ellen- 1as:r:trófája még el6bb öltött iá, hogy" képtelen&4g ellllnol, cári Oroszorsr.Agba~
l~nnl, ll;lélték, mert ugy J:l.tJák, hogy
--neL Jgy történt aztán, bogy ,;lk ennek a tervnek a keresz• :mgy arányokat, mlot blonl lb- :1ogy olyan méreg ölt&. volna· mert az uj korminyzó elsö n szerv„ozet vó.ln.sztúsa1 ellSttl
Evansvllle, hu!laniban d&,1 mult héten Portamonth, Ohio ullvlte!t'.it. Ezek azt mondJik, hetett.
meg Knoxot, ami aitá.11 került tfoykedésóül a rubbánybzat ko rte.@kedCflek nyomokat hagy- eember 2-án a szerYoiet n&K1
ban, ahol a Norrolk & Wes- hogy 6k nem mennek a ra•
UJra csak azt hangoztatjuk, a testbe, amikor már halott megszijntetés~ várják,
nc.k a a:r:ervezetben a vá..la.ss-- gyüléat Ul.rtftl, hol a központi
1orn szénvldékének gyiljtOJe <ilkálls bányaurak után, ha- \js aj.toljuk a magyar bAnyá.- volt (is blábu lilvta rei az eslgnz, még ma Is van ellen- tis utinra la.
klkiildött tart.Ott nagy beszA-"an 740 kocsi szén ám gaz- uem tudnak dolgoztatni a f-zoknak, ne vesztt.senek IIIAba ~.ütitek figyelmét, hogy min- zőke a rabbányásznt mogszünAzt hiszik, ii kl11cbbségben det és OOJelcn~ette, llogy nyom
uállaaul. Ezeknek a srénszAl- Jackeonv}llel fizetések mellett, 11;;.pokat, mert jönnet barna- {len tanu a gyllkouágot btzo-· tetésének, de semmi ~őtaég, mara(lók nem fognnk ma.Jtl ban megkezdllt Dél-lodlana
;1tmán yoknak ellndltól te!'Dl6- 11!1kor le rogjAlr. úrnl !>Anyái- l'Ol!an azok a n&pok, mikor tét' nyitja, - a legnagyobb meg- hogy ez u ellenzék most már Qegnyugodnl, hanem tovább szervezését.
•elesea pot(.\lllAron. klnA.ltAk lir.t, !\prlllslg, mlg a azerzfüléa Jenséi,e lesznek kártl,!)ztatva lupetésre o.,z esküdtek felmen- kisebbségben marad és végre Is hareornak majd a többségVISBzn akarják bódltanl mlo d
a azenet, ami ut.á.n lenyomta 1e nem Jár,
.
11okan azok kOziil, akik ue-- u,tték a rabbánybz gyllkoaA.t. Alabama la beérkez.lk /m&Jd gel, ami a végén Is a szer- azoo bányákat, molyeket el~ árakat.
llldlanábanr lr.möoöaen azok retnéoek dolgornl.
Azt mondták, hogy IS) ném at F,gyeeilll Államokba.
vezet epségének meghootá,- vesztettek u utóbbi év alatt.
~=a!~~n~~• e~;l:.:::
1!;.Vár&k, ami
terméar.ete!ICD
aagyban csökkenti aszi nkerea
letet.
.,.
Det.roll. Clevela.D<l, Toledo és
a többi tóparti vé.ro11ok gyé·
ral nt.A.n a mull héten má.r a
Pcn118ylvanlai gyirakban ll
reökkenteU üMimeklr.el dolgosu.k, ugy, hogy most áJlan~óan esni fog a sr.é'nkereeleL
11
m!u,
~i~~et:n a mi:
nyatáraaságok, hogy vétkes
Mlipnyelmil.l!ég ·amit c■elekaze
JJM, amikor inéc mindig ter--

~:i

~
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me
Büdszenbnihály és Budapest
NAGY-NAPTÁRA
között
ttzT«

,zéló

Falusi emberek tracéd&ája a Dt1yriro1baa

A legSN~b tlsstltúl plua•

U.t dcouak. PeoHtekev
mlade.a ruUból 11.lvesznü
Felí6nem.Mt. p)l6roUt a
ler•N•N•
N T&1al••k
,~
Küldje be tl11:1;tltanl való
rulláj6t postán houánlr:,
po11.toe ki.81olgtléaról el6-

••n•k

r e Is blztosltjuk Önt.

1lÁ .AZT AZONNAL A XÖVETKEZ<i CIJL11E KVLDl

ms

EMIL BANKHÁZA:;w"~~;:,h/:·:
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
MEZT~LEN LELKEK
(FolytatAs)
Eme két uá nakozóan kiejtett 11,zó töbJ,c(' ,bello1élt, mint egy ,·allokoe kötet világ·
luikon.•
- Hallott Ön uram, Yalam\kor Black
Ilvllról mesélni! Rowlinson u'!'J a
<iM:nde11 magyar-tid hanghordod.aaal szólt,
amelyet a figyelmetlen tanul6knil ered·
ményeaen szoktak hasinálnl a t.anltóil..
- mack Buli a Jeglingeszllbb prairle
banditák kö1ill való. MondhatnA.m, egyet.len a maga nemében. .
Ée eltekintve
nlt61, llogy elképzelhetetlen ü~•e9 a r,i.tffrések, a siöktetél!ek, a bankrablabok
, rnndf!lésében, " föltépenül éllo klzlrólagot<an megblr.ható ... Sr.lgoru fegyelm<!t tart
n lán!f-1 rölött, e6t. amt a fÍIHlkrét
iliyeknél megbee8ülhetetle.n, - a modern
teclinlka legujabb ,·h'mányah·a, l<c1godk
!ti minden ö8111eiltltör.ést elkerül ll ható•
fjg:okkal, ::emmlftl:le pl11kos, al„t;'-{ln_;, l<"t•
1 el el nem kö,•et. Rövlrlen: ei 81 ember
11•g)'8Zerüen vezethetne ,•alam l\' órlia
t;épe1etll gaulaságl Intézményt, ha. nem
YOlna uenvedélye a slkd.gon lil'S.lkodb.
Wl!Uan111 egy 11lllanatlg go11dolkor..JU.
Maid ruganyoean felkelt I heiyhenhagyólag mondta:
- Rendben nn! Gondosk~J(!k róla,
hogy minél haniarabb végeueuck •
Mikor Rowllnson u utcára kliCJ1ett. Jó·
kedvében röpke dalt dudolgato~t.
Meg
,ott önmagával elégedve. Az •.llSbb mé'í
Teménytelennek !itta a-i: esetet, mOHt. bogy
ker.ében tartotta a megoldist, bl.s-i:ege1nl
ke&dte a megnyert ellSnyöket: eU!nőT Is,
ezzel a móddal megktméJI önmttgt\l attól
..1
klmerlt.6, fáradsigos utazútól, amely
a binlycsordák klteTjedt vtlig{lha ,. ! ld,
allol Black Buli nilinil sokkal Járato, aabb; miaoduor nem kell u általa gyll•
lait h.r.tóúgokkal úlntke1ésbe lépnie, ba•em köavet.leo.W aajit maga l11t.hbetl a
dolgot., hlnt&Jos bel~l'8 nélll:0.1. A delék. mester ulvéblSJ utiU mlndennemil t.öa1,;aq:atáat ... uenklvlll a munkájáért. jiró bo1:1oririnm · aem me~te1:1d6: Wllllf mns <bankir Mségeeen uokta aa es1méll:et
1,1egfl%etnl. És u e&:mtét. ezuttal Rowllnson uolglitatta.
É:a a detekUvek nagymestere - hogyan
nselekedte, az a1 lS Jól 6r1ött titka - a
,:51.1pá1:1 általa Ismert. --ismeretlen ut.on a
rralrle 10,·agjinak kezéhez játatotta &1
:5 1ilrgő1 utaalti&alt, borltékján aual.,. a
megjegyzéssel:. blr.almu! Cu'kla Blar:k
JJull bonthatja (el!
RowllnSO)\ ugy vélte, minden lehet6t
1' 111egtett ekkor a Wllllams Grace esetének Jebonyolltid.ra, mindent, amit ember
ruegtehet. És ugy vélte, a legoko.abbat
tr,tte, amit csak tehetett.,
Pedig hát ekkor cselekedte meg csalafint.asigokban gazdag eietének legOM.obá.bl)
nelekedetét ..
0

u.

Tavaszi gyaloglAa a pralrie végtelen
messr.eségeln hangulatkeltó, csodás gyöuyöriiaég. Hallgatag távolaágok, mögöt·
t\ik a Sierra kéklő hullámvonala, a lAtó"..ör tulfelén a. Sacramento rohanó, u.jl6
folylisa ealJlog; fehér habjalnak t.holá•
hton IBlllét é8 lamét mez6k, e&elldes, nyug,1, mérhetetlennek tetsz6 meu1eeégek-

Camel-minden idők óta legnagyobb
szó a dohányzásban
A DOHÁNYZÁS tö,-téned:ben nem volt

mii olyen. ci.prttta, mint a C,inel. Nem

kbritettek m4 olyan ei11retút, amelyat
oly 10k milll6 ott~"-" oly uiHMD foead-

uk volna.

AmikoT Cunel a for11loinba brillt,
teljesen uj .!obinyzbi.elqWtK(et H meceU:ged&;t bcnotL Milli6k, akik a többi cip-

,;~~~:.~~~t Íi~~.e~d.=
uivnak.

.

C1mel • vilár kedvenc ciprettija. Camel

:~~~~=::~k J{;~~d•M::i~i:j
R. J. REYNOLDS

11ek tltoksatouága, klaérteUe11, mor.dulat1:in. élettelen életek Jitnólagoa némaúglia nyügöiött 11ótlanaága.
le!::Cór::k a:.n::i::::::g::~~a~Jl::~
L'1Ula tou.k, akik nem kény11erü&égb6l dntiorolnak a pralrle végtelenségén, hanem
lleveutkeresésblSI. Azok, a.kiket a pénz
hiány• kény11erlt egy..egy ugrúra Északról Délre, vagy megfordltva, azok a 11,lerencsétlell r16tAaok vajmi keYeaet gyönyör•
ködne\, a pl'l.lre t.avaar.l pompájában. Érréketleoségiü: érthet6, mert etréle ki•
ugrás - szil é8 'h&taú.1 mérföld között
semmlnemil Jehet.lS&éget ai ingyenes va-
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Gonqatl anság Az Egészség Körül

sco,rs
EMUlSION
/«

mely tiuta, vitamin tartalmu esukiunájolajbó\ kWül, ezrek
hasznhlják, hon erősek és eg6sz&égesek lel')'enek minden ~ap.
A ,;1am;n,n éhe,
lob ,oly tlipanyaggal U,p, ol,
amely csukamijolaj ·vitam inokban gazdag. Tartsa mag.t.t erősen minden nap, - tartsa m.agit jól üpwt■n u
'eg'8z.séget-épitö ScoU's Emulslon-naJ!
,

"'"•a

,

llffll. .. lloWH.l\loOwflolG,N. J ,

--.""8

1
!!f;Ys:\:;~~':b'i!: :!':;

~

~-=~==

Ha 6n a legenyhébb fll1Uk akarja, -amdy
eu cica"'1tib6I valaha ia jatt, uu pr6bilja
mac a Camel-t. Telantet néllriU ana, men.-

, ~~~~';rtn~~n: ~~~j;!:
.Agot, arnt'ly utin ön qy cigaretúbian

vá(YOtt.

Y';gyen egy Camel-tl

COMPA.NY, WitjSTON-SALEM, N. C.

váltakozik . , f;s aki végképen llem talái saivá szegődött a pralrie vonatoknak.
roll utazásra, 81 kénytelen-kelletlen, sllrll l\larysville éa Ohlco közÖU óhajtották
:1u\,TQmkod.t.10k köit talpal o. mel.Ök eg)"- lgénybevennl eme nem azokntlan, de 11.n1.anguságán é11 napjában e:tcr&zer meg- 11111 kockbatosabb közlekedési módot. Ed&tkozu a vasuU.ársaaágok Igazgatóságát, i!.!i. a Sacrumentotól délre e815 vidéken
amiért oly éber kalauzokat fogad azolgi- dolgoztak egy farmon. de azt hallották,
.la[ába, akik a Jegy nélkill felkapaHkodott hogy északi Kaliforniában, ahol a alkaág
utaaok buvóhelyét Árgus-szemekkel klku- Ja.ssln-Ja.ssail hegyes-völgyes tájékba oltatjA.k s a relfedeiett rejt6zköd6ket 11:ér- rad, Jack Allan nevil bányatulajdonos blrlelhetetlenül lctaultJ!k a robogó ,vonatról. tokán munkMOkat keresnek a munkave-llogy az hovA caik, airba. vlzbe, slnekre, zet.6k. Szokatlanul magas mu11kabérekel
csatornába, ar. már a ledobott delikvens emlegettek. A két jóbaré.t tehát elhatározdolga ... ta, hogy Jelentkei:nek Jack Allan bányáWIII éa Dili, ez a két egymáatól elvál- _jóban..
Éa vándorutjuknak felében, a
J1atatlan bajtárs l.s efféle nem fizet.a uta.- ,·onatból kldobottan, mocskosan, tépetten,

JLLDOISBAN 70 BÁNYÁSZT .s~én kitermelése körill. Ha te-- PERELNEK A BiNYÁSZOK
elmult
ÖLT ICEG A BÁJfY A EBBEN lrlnt-elbe Vtlll81Úk u
FIZETÉ80Ktll.T.
l:vek k:lmutatiaalt
a1t,
AZ ÉVBEN.
Arkanaaa Allambaa a Paris
Jlllnols á ~ most teU.e
;!lln;;s~:zé4:i~
Valle)"" Coal Co. 'lányászal
k ~ &1 éY elmnlt h6u.apr61 volt .úrva, atk,11:or látjuk, hogy
l:iaeTencséUenségl staUut.lkt- etben as tl!amban emelked.Mt nem kaptá.k: meg fl1etésükeL
.'\. bányaláraa.úg tulajdon011&I
Ji~r: é• e,lmult ,b6napjajlban :~:~. a aze-iencsétlenségek telvették a bankban a pénzt,
30,000.000 tonna uenet terllOgy abból a munkások fli:eJUeltek ki Illlnola államban é3 .l •..,-u, 8'■yú1~ elllhet#
téeét adják 'ki, azonban eit
70 bajtárs veHtette életét a u,J ira an 6Tn 1
nem tették meg, hanem meg1:1öktek a pénzr.el.
A bányászok m08t ügyvéd' Gondatlansii.g az étkL'"lé3nél, gondatÍanság ai; egészség kő- jilk utján lefoglJ.llatták a tárrül, et az., amit Cl a sarkalatos ig;auág mond. Erő eleveruiég- Mság vagyonát flz.etéf!Uk rej,füen.
maga az egés?.ség azoknak a táplálékoknak a vérré vál.úától
-o-!Ogg, melyek vltamfookban gazdagok.
Jll(, HALL IIIZA.KODIK A
Jih<iBE N,

!;!1'

• tenneutett leriloe1tott1bb törlSk H
amerikai dohinyobt taMalmaua. Men
Camel sohuem firautja lr:i u blht á
sohuein haCY cirarn.tu utóizt. A vilár

-Meglrtuk a nrult hét;n, hog}'

miben sánti kálnak az ohlo
lÍAinyaurak. Hogy uj fajta osr.taJékoe uen6dél!t sieret.nének
bevezetni a mostani helyett.
Megsr:ólalt. ebben az ügyben
Mr. J-M Hall, a Unlttld Mlne
Workers 6-ik kerületének e lnöke 11, aki azt mondja, hogy

ű nyugodtan virja az eseményeket, mert bármit Is mondanak és ten•eznek az ohlol
búnyaurak, mtlgls eaak meg
kell ma}d adni a mai mun~abéreket.
Mr. Hall narlnt nen1 csak
ö bizakodik !gy, hanem Ohio
binyáar.al la.

..
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42 óra alatt llllnolshól New•
ee én
Orleansba még
KEGOLTE A U:J.A.]l.()K6
Sylvester Hafford •bajt.ársra
Harrlsburg, UI. bá.uyát,an a
k6 rAar.akadt és azonnal meg
ölte.
•
RÁ SZAKADT A

--

.

KO.

R.
Corbln bajtárara
West Franktort, lll-ban a k6
A mull hetekben nagyon rászakadt
teJJe&en ösa•ze1.1ilrgö1 volt, hogy a 11é11szál- törte. Holtan huzttl.k kl a klSlltmfnyok mennél gyor88lib!it vek alól.
érjenek rendeltetési helyükre.
Killönösen azo!mál a szt\Jllt- 11 ■■■
mányokntl.1, melyeket Angllába lrányltot.lak.
Da
baja~••• •
Zelgler, 111.-ban a Bell & bin7b1Japlt.oa, T&g'J' a báu7inZoller Coal Co. bá.nyájából Is Nallo. rord11L •fért nem ror,
sr.állltollak nagy mennyiség•111 uekre • 11.elrell:.re ob ■ü.,
ben szenet. Egy nap két sr.énvonat, melyek mindegyike 4000 11,..mlll:or at.e■ baJa, c-■k a,
tonna ne net vitt, 42 óra alatt. elllflaetff& blleDti Mkill•eua.
ért...New-Orleanaba, ahol aztán •as>' ■ N■ll:NUít.J6t elllel1..-■Jt
hajóra raktJ.k it a szenet és
vitték to vább Ang\lába.

'""'

-- •••

■ Wn7i1111■k

11.ural be'epetten sánUkáltak elöre g fáj•
cialmna plllanlással nóztek a dóll nap 811 •
i::árzásába. amely alatt tejszlnü köd Jelezte a kegyetlenül azomoru Yaióságot, a
, Ollat elkanyarodását. . . Délutánra megválto:rott a vidék képe. Sürllsödtek az alacsony bokrok, óriási csoportokban 1egeJé1z6 marhik, lovak moigása ele,·enltette
n,eg ar. egyhangusigot. Napsd.llláva\ egy
Jttte rjedt maJo rsághot értek. HoSBzuni
nyult faépOletek emelkedtek egymis .(IS1elében; az egyik verandáB ház ellltt h ,.
tafmas tcstü legény állott. 111cllette er-',~
I
sen fujta.tó Pllf'lpija, meg egy. 11yurga fiu ,
1<.kl DZ ln.a.dt állatot esutakka1 dörzsö!g-?~te, A legény szaporin káromkodott: .
- Vlgye11 el engem az ördög, ha 6n
lllég egyszer futár leszek-! Három óra. c•.J
lt,vagolok Klngstownból ide... Kerest~mHodklnsonnál. Nincs! A "vnk tölgyfii.n;i\"
ntck azt hazudta, hogy Black Billt llt•
:ion Qir.tosa't meglalilom. És nincsen Itt
1;em. Hol tudnék ráakadni!
!i': thnllgatott. Meglatt11. a furcsa ebe, pirt
8 gyan~aan mustrálgatta ókel. Kll.iönü!!
figurák: u egyik kicsike, kerek. mint a
hordó, a másik hórihorgas, aovány, ak{u·
a keszeg. Jlájuk ripakodott:
- Ml járatban vagytok? Honnan,Jöttö ... ?
- A vaeutl állomástól - hazudta vpkme rlSen nm, nem la számolva azw.1 a kGrülménnyel, hogy d.rgolyóbl11,forma i::ubá_ia rtcifol a vonaton való r endes meg!:r•
ketéare. Wlll uonban 11,r.emflllesen egé!!zltette ki láraa állltását;
- m"'ac.k Bulit kere&llük! - S egyutt..'ll
két.légbe.esetten erőltette az eszét, ugyan
mit hazudjon még ehhez a valótlanságboa,
mert hiszen Black Bulit sohasem lát!.a
a csak u Imént eien a helyen e1t11ltl-k
ki ellStte a nevét.. De viratlan siker
l,oronázta a har.ugaágát. A lovas ember
J,a.ni.ányan nevetett.
- Halló! - ordltott befelé a verauda
nJtaJán - felköt(lm magam a saját lnul!tóm ra, ha ei a két gentleman nem ugyna
az, akiket a vonattól vártunk ..
- iBlack Buli, - nyögte blzonytahuul
~8 ·bllledezve a két gentleman, k icsit za•
,aroaan, ment.6horgonynak használva ~
l;mieretlen (érfiu DljvéL
• - Magam Is Black Buli után nya.rr;::. ·
Mll:tOk. De lS üzleti ügyekben időzik valamerre. - kiabált örömteljesen a h:gény.
- no, de legalibb titeket megk11.ptalak!
E:: a dolog nem tilr halasztist..
Vele
fogtok beszélni! Ez a helyes! :Mindenki
tudja, hogy neki a kisujjában töbt, esze
1an, mint minekünk mindnyájunkn~nk! ...
'I'obby, jelentsd Pollynnk, hogy kel genll!l'n:.nut hozlam a. víi.sulról! Gyor11a11? Poll}-..
11ak fogadnia kell 6ket nr.onnal?
Gondolatgyorsan Játszódott le 11. köl"et•
kez6 jelenet.- Még mlelótt Bl\l ós Wlll
íclfoghntták volna, ml történik velük, m:ir
fenn is voltak a verandán, s onnan ba·
rátság011, de erélyes fogá11,u kezek betaul•
j!A!Uik ökel egy benzlns~gu elöcsa,uokon
:h egy horoAlyo& folyósóra,azut.án 1ok-110k
Jépca6n felfelé egy függönyös, állatblSni.z~- nyegekkel teleteritett vadAazazobába, egy
lróaaztal elé ... S az lróasztal mellett va!akJ..állott. Egy leiny.
(Folytatiaa következik.)
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. THE CHARLES K. GROSS CO.

209 BÁNYÁSZT ÖLT MEG A BÁNYA
OKTÓBERBEN

/

KtRJEN INGVEN ÁRJEGVZtKETl

!<80:t IJ1u•k'eye ROi\d ,

,

Qlt1vetaiid, Ohio

Vldfkl "'nde1Ell!"ket pontoHn adlllh1nk!

WILLIAMSON

VEGYEN KARÁCSONYR.A

VIDtKE MAGYARSAGANAK
FIGYELMtBE !

f: rte!i ltjiilr 01eu1111I Wllllamson kiirnréke mag1 Rr•
~lidl, hogy iizleliinket Janu.lir e lseJ611 ft 2nd ,henue
& llttrn1r SI. sark.lin levii uJ lblelhelylMégbe
helyeuük .Iii.
)011tliu mt'anél 1re,esehl1 IÍrui akarunk a,: nj ü•let1
hel7Jségbe úhlaal, mindent
, -

~alaml :,11!p aj111Mll.ol HObU:, ü.ltet Ö• 11:Jettt.

MtlYEN LESZALLITOTI ARON KIARUSITIJNK
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O. J. Morri1oa Store·
LOGAN WEST VmGINIA
Mi egyenesen •a gyArakból váaárolun, nagymenr•
nylségben kéiip6n1.ért, ■•
:tért tudjuk q_l~'bban i.d
ni ArulnkaL :
Ha Oa dl~ak dÁrcl
mindig 10k ~ijt Mtbrft
hat meg , i ~ 6 1 .

"" euf'I „grld6l1en !J)llrl lrö1puntot és rarm,ldüd Is tereMI,

LOOAN, W, VA.

.l magyar farr■ f'r jóhlrnern 11.ödsmert és laa letelepllÜ.: aze ■

" Uildiin, a1nlt ■ ent r,11 1 f'~tate cég11k, l111nem 111. ■ allásteshé~I
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"ln ua ll:, boldogulni fog.

FORRAS Wll.LIAMSONMN!

,\z IIIK<lran ga llllllJ~ n kcd,eiil ,\1d1aJlat, 11 !ermén7ok ,,uoa1-

A legolcsóbb bevásárlási forrás 1..o1anban. Oriási

tn~Niigi1, ll 11rnguenezelt 11lnc, piirv,..uh'A• a s11tk'81erii feliil!'J'fllttw!l

választék férfi .,,és nöi alté és felsö ruhákban.
Cipők, harisnyák,- kalapek, nyakkendök, zsebkendök és mindenféle ruhá1ati cikkek.
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t'!l')'Cililhíllóvt\ t~dk eal
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WILLIA.XSON, W. 'fA,
8Kond An1.
Wlaltci Bldr„ Room Nu. 8.
A legjobb togmunkill. k6•
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Uije. A magyar bányb.1ok
régi b,u,tfa.
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CO'fPA.NY
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WE LCH , W, VA
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CHERO COLA
CHERRY BLOSSOM

' MAGYAR BÁNYASZOKAT KERESONK.
Jó íbetf.s, j6 lut r.ak éfl

LOO.llí, lf. VJ..
/1,., lea-jobb le,oles6bb beviúriái. f oqAe.
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Széntermelés az Egyesült·
, b
Allamokban 1925. ev en :';. :··:::.::·:.:~·::,:.
;:>i?~ii~~ JZ~~ii~~e:+.re!f
=k:!· :::!r::1r.•
~r:~
•
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MEGSZONTETI .A REUMA
GYOTRO FAJDALMAIT

ln. Aluarre, ln!l,fn

l'JI.J1lnlo111,

POOOJl1'089K
Thlrd A"l'e. -d Plke 81.&:.

1U'nll11dá!<,

.,iíi:, mind Cllfl'cd urk

fl

dllgndl•

John~on

•mit a John•on-tfle lk>ll•dom,a ta\lA.111 ho• rl!eumR '" 1i111n"1111aet~lr
11

WH,J..L\JISON, W. VA.
munkit c.lntlunk.
X,AAY VIZSGALAT

l!:l1f~•nau

Pontoakluolatlhl"'lllbido1IIJMk

Otnázbusun~ll}~ötvenkéJez_erhét~záznegyve~en lonna p~aszenet bány~sztak 1925-ben.
Hatn.negymil11onyolc11ait:1unhetn:eregy1&a.t1u!JYVe.1!ilulenc: tonna kemenyszenet termel- dott ~•uikbe nM~dlt
r.1, ,...,. u
1
tek. EffDlÍ}liárd hatvanmillió né1111ád&:étezzer dollárt vettek be puhaszénért. . . .,__ Há- ~~:,~
A~!~:
11
nmu~zhuszonhétmillió hatsú..&hatvanötezer ~dollár folyt be kemé.nynénért. - Atla1
1! ~c~'.'':.: 1~
11:enu:nn':it"C:
2 dollár 04 centet kaptak puha és S dol lar 30 centet keményszénért a bányák. :t:;i~nnr.1~:,~~1.,:''!~ead~,to~ •
,

A U. S. BuN"au of Mlnct1 :-an 161 munkanapon kereez•
1,307 bdnyA.l!ll volt munkA.most lelte kösd a• Egyeslllt tUI. Egy-egy bányA.u A.tlagoa 1Jr.n 163 napon dt éB egy-egy
_.\.1111.mok uéntermelésé11ek 1926 t"nuclése li.33 tonn.a
!,;,nyilaz átlagot1 lcrmelbe 6.61
évi 11.tmutalAaAt és ebb61 1'1.Indiana Allam utnyAI 21,224, tounAt tett ki.
0
;:~•a
t~~n~o:: t~:~yé~n;:,88~~~~~ d:,~!:\01~
::nc~: :~k
:::
toóny11zenet tcrmellek 1925- ln,:, Atlagban 2 dollár 02 cut. H,i7.000 ~ollár értékben, egy-

l1~~~nn!1

:~1.:;r~:!•1

Jie;.: (~1"8:!!::~

160 402 OOO tw;,2,7136;

és

1 !~:

~;:::I ::!u~~tk:; ;:l~t t=~~a tehát

be

~:1.t

kaptak egy tonna sz~- ~~~61t63 b:::o':1,/::,..:~.n::~
Ell !l siénmeonylséget 588. r.1aaz áLlagos termelél.e 3.02
,493 puhasién é8 160,312 ke• tonna.
4
5
m~)~s;~;én~:~~i~;~=~
e~elt~~ ·:~~~on;~
lag 195 napot dolgo,tak a (113,000 dollárt kaplak a bin1ult évben. Ei aJatt u Idő nyák, itlagban 2 dollár 88 oe.n•
alatt kellett u ország bányá.- tel.
aiainak megkeretinl az egé!i
7.SOO bányá.sr. ,·olt muuká~vre uóló megélbeté&L
han 169 napon ke1eattO.l. Egy-

:L ~1::'"\

pi ~~~!'n!';u!:!:S :::

~s.:!n!~/tlagos

~~iytmet!;,ért át~!~~OO e!~~:;
t<'nnáért 3 dollár 30 cenl..
J,631 btnyAaz volt miinkában,
8
~;: :::::;~Hd~~:;ta:.7: to:~~
i.:u•net termelt naponta.
Pennaylvanla pubaaién bán~·il 136,928,019 tonna szenet
tdUl.k ki, 287,899,000 dollár
,,rt~ltben, átlagban egy-egy

termel~ ~~un:a;:.~.ért ! dollár 10• cen-

==~

!~:· !

44r~~

~-=gJ z:n:= ~.u=:=~! :~;~n=:~~

~!~~~~ 2 dollár

12 :Jn•
~;~1a::,~n~1:n:nt':!!n~~
69
• !7,097 bányliut foglalll.O.Z• Lek, melyért 5,312,000 dollirt
tattak ebben as illamban a kaptak, ,uagban 1.97 dollirt.
ttnyilt 246 munkanapon keJ,580 bányisz volt munlr.,l'eiltill. F.gy-egy bányán napi han 209 napon it, itlagoa na~

1

!~~= ~~"::!:! t:::;á::! ~~rt ~::~•

biny~zonkbt

~:1t.rt ••llntk mt!I a rf,Jdalom ol)'
mlntlQJ' n.-U.1oerllen

IO'on&n

~u

·

~,:
e•

t~~~ .a•::~i:

~::::../•:::
":on~~dal~m

~;:~!!

AIIERICAN
ül!:~°:e~,1:-,!: COIIPANY

' 11 d en 11'7<lu•aert4rh•n trnun„
FELlll\',lS,

~~:

.. :is;;..B:~~l

t..·~~~

~~:W:"

i~°i::

dollár 86 cent

82,668 tonnát termeltek, amiMichigan illam binyiiból
S,314 binyi.u TOit munk,.en. 405,000 dollirt kaplak a S08,2SS tonna azén került ki, b4n !11 napon it és 3.11 tontJányAk. Egy-egy tonniért te- 3,391,000 dollár értékben, egy- r,a egy-egy bányiaz átlagos
'bit 4 dollir S9 centet.
e-gy tonnáért te hit A.tlag 4 n:1pl termelf&e.
167 ember dolgoaolt ennek clolli.r 20 oe.ntet kaptak.
Texas államban 1,008,376
.a sr.énnek kitenne!Nén 243
1,679 binyi.sz ,·olt munki- uinna azeuet bá.nyúitak, 1,566,
'lnunkanapon át. Egy-egy bá- bnn, 186 napon keresitül. Egy !)00 dollir értékben, egy-egy
nyist átlagos tennelélle 2.17 ~'Y bAnybzra 2.75 tonna jut 1c,•miért átlag tehit 1 dollir
•onoa.
naponta.
5;; centet kaplak.
Arkansas .illam termelése
MI.Uouri illam bányái 2,
:uos bányáu ,·olt wun~
1.220.039 ton.né.l tett ki, me- G94,572 tonna Btenet adtak ki, b'l, 1 150 nai>on At és egy-egy
lyért 4,S~9,000 óolhí..rt kaptak S,282,000 dollir értékben, egy- bánrási leljesltménye 3.19 ton11 bányák tulajdonosai, egy-egy egy tonnára tehé.t. 3 dollAr 0 7 ut>.
toonáért átlag S dollár 96 cen- cent JuL
·
'tah bányáiból 4 690 OOO
u:L
5,114 lllinyt\si volt mun)[.á- tonna szenet adtak ki • 11
3G3S bánybr. volt munkt\ban, bau 166 napon át, egy-egy bA· OOO dollár értékben, 'egy'-egy
112 munkanapo~ dolgoztak at nyási átlagos tenncléle 3.lS torinára tehit 2 dollAr 56 cent
,egl!,sr. e,•ben.' BrthetlS tehát, ro.ma.
. juL
;ia ennek az államnak bányA:\lontana államban. 3,0◄ S,68 6
4 ,441 blln)•ás:r: ,·olt munkiw.al nagy nyomorustgban van- wnna szenet tenneltek, 7,879, bao, akik 179 napon át do!;!lait. 2.99 tonna volt egy.egy OOO dQllár értékben, egy-egy ,::oztak és egy-egy bá.nyáas átbányász állagotJ termelése.
tonnára tehAt 2 dollár 59 cent lagos 11apl teljesllménye 5.90
~!aUfornla, IJaho, Oregon \tut.
u,nnL
Rllamok bányAI őaueaen 1~,
2,680 bánybi ,•olt munkáVirginia államban 12,790,
'6:JS tonna sr.enet adtak k1, l,an, J71 munkanapon keresr.- -14 wnna szenet termeltek 23,
~miért a bi\nyák 60,000 do\- tül, egy-egy bAnyin átlagos ·llJ6,000 dollár ertékben, itlirt kaptak, i\Uagban 4 dol- .1a;,1 termelé,e 6.64 tonna.
:agban egy.egy tonniért 1 dollár 76 centeL
• !\'ew-Medco bányi.lbóJ 2 ,556 • Jt\r 8◄ centet kaptak.
E három államban 42 bi- S!íl tonna szenet nillltotlak
13,667 bányiu volt munká,.
1,y.lu dolgozott 174 munka- melynek értfke 8,611,000 dol- b1'n 254 munkanapon kereuJ1apot.
.
lárt tett ki, egy-egy tonnára lill. Egy-egy bányási naponta
CoJgrado álaam btnyil 1,310 tehllt 3 dollá r 37 cent esik.
ttlag 8.59 tonna azenet adott
!,Sl tonna szenet termeltek,
3,444 bányász volt munká• kj.
amiért 30,822,000 doUAr folyt ban 202 munkanapon keresz.
Washington állani bányil,J)e, Atlagban 2 dollár 94 cenL Uil. Egy-egy bányász áUagoa Uan 2,637,890 to nna szenet ter-.
13,203 bdnyáaz volt mu n. • 1t1.rmelése 3,68 Wnna.
mellek, amiért !l,176,000 dolltában 192 munkanapon át.
North Carollna állam bé.- !ár folyt oe, egy-egy tonnára
Egy.egy bányász átlagos ter- nyál 65,153 tonna szehet ad- tehát 3 dollár 62 cent esik.
,ncl&e 4.07 tonna.
Ul!t ki, melyért 283,000 dol~
3726 bá.nyúz „olt munkAOeorgla államban Is ter- !dr folyt be, dtlagba:n 4 dol- t>nn J 93 napon keresttül és
:meltek 66,17 ◄ t.onna szenet. Jár 34 cent tonnánkénl..
e~.-egy hfnyá.sz átlag naponJ11elyért 220,000 dollárt kap- 1.◄ 0 bányúst volt ebben az ként 3.62 tonna szenet termelt.
uk, átlagban tonnánként 3 államban munkiban 272 naWest Virginia állam bányádo llé.r 32 centet.
:ion keresztül és egy-egy bá- fbó l 122,380,959 tonna uenet
137 bAnyAsz volt munkában nyáf:r: napi termelése átlag termeltek ki, 209,665,000 dol•
220 napon At. Egy-egy bányász. J..71 tonna, ami att mutatja, ,ir értékben. Egy-egy tonna
Atlagoa termelése, 2.20 tonna. hogy nagyon Bllá11yu1 vonnak •uénért tehát átlag 1 dollár
Ez a bány4k hiányos felszere- ennek at államnak a bányái 71 centet kaptak a bt\qyik.
Jéilére vetethet.6 vlBSta.
relszerelve.
110,lSD bányA.at volt munllllnota illam termelése 66,
Nortih Dacota á llam bányá- kában 225 munkanapot dol:J :1011,359 tonna, melynek teJ.~ lból 1,324,820 tonn11. szenet g:oztak éa egy-egy bányási át,.
mm 1 ◄ 6,492,000 dollárt kap- bA.nyásr.tak ki, 2,445,000 do!- !ugos napi teljesltméQ,-e 4.94
t.ak a bányi\k, átlag 2 dollár lár ért.ékben, átlag egy-egy t•Jnna.
\
lll centet.
rounáért l dollár 86 centet
WyomJug illam bányáiban
'17,823 bt\nyúz volt munki- kaptak.
·
ti,563,232 tonna Btene.t termel•

901.
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A Ma.gyar
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ARMY SALVAGE STORE
WILLlllSON, W. VA.
tck 18,275,000 dollár ért6kbe:n.
6238 binyá87. volt munkA•
IN-n 178 napon át éB ar. Atla~01 te]jesitmény 5.90 tonna.
A Pennsylvaniai keméoy1:11::én bányák 61,817,149 tonna
htenet alltak ki, 327,685,odo
follár értékben, átlag tehát
~gy-egy tonniért li dollA.r 30
·!~ntet kaplak.
160,312 bé.nydH volt munldban, 182 napon keresitill.
Ai átlagos napi tc!Je.ltmény
t,12 tonna.

as berlllal m a g y a r bA.nyászok
e«,etlen brpja, melyb61 megtndbatja
HOL MEGY JÓL A M.UNKA,
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT.
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1 dollár 93 ,~1 ..!ob:~o;'ii'.fl~.h~II•:;;· hl!~~',;

dont\rt kaptak a puh~ién'
l:'t,,")·-('gy bányász átlagoe 1111.pi
39.658 bányúz volt mun:t:!7,665,000 doll.6.rt a kemény- U•ljCl!ltménye 6.S9 tonna \'Olt. kAban 151 napon dt, egt·-egy
uén bányák.
Iowa állam bányáiban 4, tw.nyAn átlagos termelé!e 4.67
Átlagban a puhasién bá- 714,8◄ 3 !Onna szenet termel- l r:-ri na.
:~:~.s!e:ol~~:~:k ~n~~Íl:r \~ ~:e. U.807,000 dollár folyt

DR. J. C. HARRISON
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Ornja ,·ltással Is foglnlJ.~i1111k
A. AUKENTHA LE R ol. CO.

ATl(INS & VAUGHAN

Ila O ■ uerea lapa.okl'a uJ o16UseUillet, ulirt
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Za,•arom!
A szekrényemben cslnilok rendet,
- felelte, hogy meg ne 11ejt&e utuiait.
- Nem m:u-adok aokilg. csak alt. ab.·
rom megkérde,:nl, hogy mit bo1u.k édea
1aép a1111onykimnak Bukarestb6I T
- Sok semmlL lnkibb ld6uön most
n41am - mara.uta.lta Etelka swltaUanul
melegen.
•
Eduird „zemel felragyogtak s megfog~
k~éL 6 engedte .
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fileHen cHí a legolctcíllb, leg6Tdekeaebll él lei,r•
tartalmasabb aapllapra.

§
§ , 1'6mank1Ursa.k t'ELEKY Gí:ZA éa KORA

r,odgyltlzát. Szlvóa átölelte feleségét.
!'~gyetlen ctókot nyomott ajk,ra, hoauan,
forrón, mi ntha rt akarni pect1ételnJ Jogait. Ez I ceók ait mondta, hOgf meg
F♦nhlJon oda, allol bl1tos 1e,slt-1f«e,I
:-?em tekinti I máunak. Etelka türelmetiet moldulatot tett, Idegeskedett, mert
félt, hogy leké&lk - mint minden a.az,
111ony - bármeddig
is a vonat. Be-•J:dllt I Szlv68 feladta neki I gyermeket,
akivel állva maradt a folyóaó ablskárf'1.
A kl1 flu csókokat dobált apjának, ml g
a.r. óriási kerekek der111edt.8ége Temegéare
élftlt I uj erllre kapva Indult a1 expres.i
11holl célja felé.
:M ikor n1ár nem látta a csöpp ke1et,
onouácot küld szét naponta
Slll·óe mogor,•án megfordult. Ha most
toppan elé Trauben Eduárd, gyllkoa keda rilár minden rén.éhe.
1·él:e11, tán leüti. KalapJ4t szemére vágva
- TITOKTARTÁS BIZTOSITVAugy elmélyedt keserll1égébe, hogy GS81erázkódott, mikor egy csomó oláh uJaágot
Specüllll férfi & a61 11óg7uen.k
dpeló mezitlábaa riltanOJ éppen mellett.e
Fh·alkodt.a el magll.L
noHeT-féle "Jlbeumalle Speellle"
0
- Óriási 1zenztc1ó! Ilyen nem volt még
Aanalas onotli«I belön1Ul6HI és
,ohn! ~·erenc Ferdln,nd outrik tTónörö
re11eU111tltó"d egyli,U tl.90
küs ellen merényletet követtek el Sarajevóban. Meghalt! A feleaége 111
Xeg11aba&tJa
Még többen álltak a- perronon azok
Rhemná,, kiuvényes fájdalmaitil.
közill, , akik houttartozólkat klsérték kl,
<•zek uétkapkodttk a lapokat. Andrásnai<
8114 West Jeffeno ■ Avenae
mllT alig Jutott. Mentében megdöbbenve
olv1111ta, ml tört~nt Sarajevóban? Jblyen
DETROIT, MICH.
hirtelen meg tudja ■ emmlattenl a Végzet
n ~..atalmaaokat 11. A1 utctkon mlndenlitt
be jut a1 apja. Ha felnl5, tin hibáinak v6-- vl1ongatták a TlkllnCBOk a uenstclót.
11 15t - a1 any,t. De akkor megmondja l:ls n.tok köilll, akik a lapot vették, senki
neki, hogy aokat neuedett, mlg felláaadt ae gondolta, hogy a Habsburgok gyá&linz ellen, hogy eg&z életében "tilrt a1z-. ből minden oruágban, minden hajléknak
i.1ony"-nak tudja magit.. Iguát be kell Jutni rog. ciak a Jó Isten tudta, hogy a
lifnla.
tö:negek gyásza nagyon, de nagyon &Ok•
öt órallo.- reggel lnc:lult ·u expTeel!I. kal tov,bb tart majd, mint u ■ hari sy'81.
Szivós a gyir aut6Jin- vitte ki CN.lidJát
dzlv6& zaebébe gyürte u ujligot I a
II a bl5Töndöket. Maga ve:cette I bizony
u,rba ment. Ott még aenkl ae tudott
alig tudott ellenUJlanl, 'hogy neki ne 11cmmlt. il:a ba tudtü volna 11 a munkál·l.cye "Yalaml klSrakúnak, vagy fának, i;ok? Nem érdekll a robotoló azigény emhogy véget V1!1111eD Jnl.ndenek.
bereket kültOldi uralkodók aona, elég a
De a moeolygó gyeTek! "érette megkl• magukét cipelni.
m~Jte u anyát 11, aki re még oly nagy
Déli azünetko r a ktt méTntsk kö:teledett
1J1ilbége volt.
S1lvóaho1. ígen komolyak voltak.
As illomúon Jelezték nemaokán. a vo- Hallotta, ml t.Ortént Sa.rajevóban?
natot. Sslvó1 felea6g'éhei fordult:
- Igen.
- Rögtön megln!, ha nere.nce&en ba•
- Hallatlan ..
ebbtsl még háboru 11
u(Tkestek!
lehet!
- Jó! (Mér moet 11 panncsolgat! -- Ugy .e v6t mit régen. Legalább,. a.
~ondolta.) '
ki verekedni akar ... alkalma lesz rá.
- Hla:r.en nem haraggal v,lunk el.
- Nem. Caak hlit lgy nem élhetünk
Mióta megérkezett az Etelka. levele, a
1ovább egyű.tt ..
f)lltakpartl hos&zu hbban egyébről &e beSllvó1 önweaókolta flit.
ijléltek , mint Tóla. Repelk1 szlvvel vArtAk
- N'agyT&. ntsjjél, mire látjuk egymást! lálogat.á&At. Ast hitték, nyugodt, boldog,
- Hét éves koTilg, mlg nálam hagyja mivel Sr.lvós olyan jó á.lli&ba jutott Bral1 törvény, ugy megn6, hogy meg sem 1,ban. Ensl néni, Mariska, klvtil•iJeiül
le;nerl - gondolta Etelka. De 1k.kor el- tisztogatták a. hálat. Demjén hátratett ke,ehetll - ·nyilallott 11lvébe. MOl!ltoha ker.6- 1ekkel sét!lf a gyilmölcaerdöben s mon, adhatja. - és &1ért eltökélte, hogy 110lyogva nézte a duean rakott ágakaL
birmll klván Andrú, minden áldozatot S1edhet róla a klllföldl unoka! És lelk6!negho1 annak idején, -hogy ne 1uklt1a be11 biü.l adott a Mindenhatónak, akinek
cl t6le gyermekét.
kei,rye lmébtsl megéri Ifjabb le!nya hazaSzétu ffistsr.alag Jelent meg a Játhati- térését.
A bejelentett napra Mulska valóság~
ron I TCmeptt a föld, amint bea&águldott a keleti Hpre11. Hordárok rohanták lair:odalmu vacaorát f6zött, holott tudta,
m eg azoanal. .llogy berakják · megblzólk hogy buga annyit e111lk, mint egy madáT.
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Kul~s befogott az uJ szekérbe, de .:
ulqlaó pÍllanatban apósa kije lentette, ¾logy
G maga hona el lányát Barclkáról. Nem
hlrta otthon bev,rnl! Veje kezébe adta.
a gyepJ6t.
- Ha nagyon nehét ládát hoz Etelka,
ne emelje, apám! - Intette.
·- Majd akad az állomáson segit.Beg
Délután négy óra volt, a nap nlá,• a
Siabó-tetl'I felé hala.dl. Öt órakor ér be a
\' Onat Darcikára, ha nem kéalk. A jámbor
!ovak csendesen poros1kAltak o; &1ép he•
gyl•k ki.Itt kanxargó oruáguton. ~m•ér.
~~•Jnézeu a temet6re, a.hol felesége Jllhen
t.'fi nem éni, hogy vlu2atér Ifjabb !Unya
a ,zilltsl hátba. Gondolkoiolt Isten r:i;or.:álato& utain. Némely embert elve1etik
}r.6rnyll mel!flzeségbe, másoké nem megy
10,1•!,b faluja határánál: de mindegyi k !gy
k11 gödörnél végz,5(1,lk. Egy kis alrl(Mfu
~.t élet-utunk célja, bárhová lgyekssünk,
Bár lassan hajtott, mégis várnin )eJ.
ll'tt Buclkán egy negyedórát. De n1ilyen
nehe1en telt el ez a kis ldll! lgsig,ltL'.l :1
c!eukaillést, fel s a1! topogott a aK.kér
mellett. Nagy csend volt, csak a:c lrOdában kopogott a távlró gép, egyenetl.inül,
inlnt a várakozó apa nive. Vég-re kllé11etl u 1Todáb61 egy vörös-k1LT&uilagos
vnsatai, a megállt a vágányok mellett.. Kft
báuyQ1 Is érkezett, a1 egyedüli utasok.
Pörfög_ve, komól08an érke,:ett meg a v1 r.lnilla. Demjén eT6seo Ugyelte a IOfl?IUlókat, de csak egy divatosan öltözött n6t
látott egy matTóZTubts · fi ucskával. Talán
,•11Jamelyik _kömyékbell Jegy:i:6 fe1escg .. _..
hol maradt Ett!lka? Tovább filrkélllle a
kocalkat.
- Kedves apám! - klt1totta a:. elegáns n6 & szava alri1ba fulladt. Ssalada
közeledett a kle fiuval S Demjén n:,ak.l.ba
horult. Sollt, soká. ölelkeztek. Dandi nem
tmlta mire vélni, •hogy Tóla egészen ll"l l.-11:·
~rledknnek. Elker.dte huag:álnl a,:iyja pof

!~::.n:mi:~ ~::

::~:;:g~~l:11~
u.tt e a kis ember Illemtudóan ceólolta
meg kérges, baTna keaét.
- En ia szei-etem nagyapé.t?
1-. ' két kék 11empir egymásra n,;yo,;:;ott a JJemJén gyönyörüs6ges álmélkOOi&.113.I nézte unokAJit, aki nem II apJá)io1,
hanem llo11Á h asonlltott.
- ~ Demjén-vér!
J,'elemolte II elindult ,·ele a 1sekéT íe16,
l,eJt.li.Jlltotta.
- Ülj fel, kedve11 Jányom! 1-Jn- m11j1t
a podgyiis1 után nézek.
- Majd én magam váltom ki, kedves
:ipAm, ne fáradjon.
De nelll válthatta. A podgyász vaJameTr,,.
,emaradL l!.~lka bosa1anll:odoti.
- Nem baj. Sógorod majd elhozza, bolnap, v~y holnapután. UIJ feí, retté nl.<".I ne
h~n várnak bennünket otthon.
Et.elita fe l akart lépni. de két.Ul!T ía
,·t~a-i:acauszott.
(Fo\ytatáM. lr.6vetke1Jk)

II.NT !"ODát csaltak ki as ÖTeg h.t- Relnmüller Sindor Jelenleg VPhetl el feleségül él bajnall kö1ve, a:t ágyban érték a
u1.&Pirtól a rávették a cigány• katonai 11:co\glllatt)t teljeslt.6 három órakor belopóWU a Je- !(llos golyók.
nas:tonyok ~ket aTra 11, hogy kJmüves basa ~eielt na- Jny 1u.báj:\b:1. éB bonalnias
(Enlélyl Hlrlap.)

e Ha.=~td:ód~n f:s:to~ta: ki
agyfehérme el'!:: 1B O yo~
=:
gy . e ceghalom
~ J>ua:tlán. Tó th Jónel jómodu
5 J:AZdaember a lláboruban el§ \eaztette egyetlen f!At. Az öreg
§ 1-:i:t!Jl'lket a csaprul telJeaen le-
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A hires deh'oiti
ARANY lERE1SZT
PATIKA

módon bos&zultd. meg vlaeuIIIUl!ltá&tt. Szolgálat! fe!';!/V&r1.-,·e1 ai ágyban fekvll leányra
1: tt. Egyik lövése a halánté!dn. másik a nynk/in érte a
le/ínyt. Majd önmaga ellen
f•Jrdltotla a fegyvert ós főbe-

GV A
,\ SSZONY.
__
Helyes Ferenc pus1tacsalá41
hctvenkété\•es ga:idálkodó me
halt. A csend6rség IJU)yoa
~yanunkok alapján örzl tlz el•

;:~~:~t\;;' 1~:~~~;Pfl::~
DR hu KISlt:~•Os.
:~nm~;~~~t~á;:~~zt 11 :;;~~
1
ev,•el e1.el6tt két clgAnyaaz- . Bor1almaa szerel1nl dráma dkl'HCritett~. hogy aierelme- halántékán érte a golyó. mely
i;wny, Lakatos Mari és LIii tifrtént 1Usjen6
községben. ~et n azl\161 ellenzés miatt nem .n egyik szemét kliltötte, de
1
;:~l5d:lt 11: T~::~t!~:~c:t
~ó::s:t~:v:c:z:~~~\~eil~::
1
::!dn~.ka:a:igá:ya::i:t,.~~
OVERLAND LOGAN SALES COMPANY
~~b:;~'.e : :011
~:1r n:~~
illhasználták, az öreg bé.zs&I,OG.\N, W. VA.
'
mentl1ette meg az életnek,
J)ar nalvi;á.gé.t s aiza\ & me
(Ahol a holdenl ut az omárl uttal találkozik)
He!nn1üller Sándor délben ki•

~~i,.~e~~!i,ya:,ó!u11;~!e~,ei~
kik több tnnu elöacl,ásn nerlnt az öreg embert hahila
1
: :~0,t:gie~~~~~~~•h:;g;:~~

_
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Ha a1 t'ih•aal esemél!felr.ril poat.110 alr.ar tiJü.oua
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- l,eú.rom a koffereket, mondta
vae80ra utin S1lvóa.
- Mir leúrtam.
- Add caak a kulcsokat, megnúem,
elég ~eT61ek-e a UQ,k, nem pattannak-e
fel ktionyen, mert ha gyengA, itkOtöm a
koferekel drotlal le.
- Etelka ,toyujtotta oekJ. a aalnól"Ta.
fU16tt apró kulCl!IOkat I kiment a konyblba, hogy eln.kOlgUIOn ott utoljAra.
Kfö1ben Marh1kira gondolt, aki moet le
ott forgol6dlit, ahol anyjuk, nagyanyjuk
tett,-vctt. mlg neki hi.ny laki&a. volt mtr!
Mindegyikben ott mandt egy darab élete 1J egyikben 1e ldtszhetett hOIIUa.lan.
Holnap mir Dralla 11 caak emlék I ml
kÖYctke:clk a111tá11!
András aulatt felnyitotta u egyik b6röod6tt, de neOI a 1tr YOlt a:c elati gondja. Gyorsan C&Omagot ,·ett ki a z&ebébtsl s bedugta jó m!lyen a Tuhilr. alá.
- Mit tett oda kedve. apim? - kérde:cte Bandi, 11.kl mindent &1nivetL
- Casu ... neked, meg anytdn1k caokolidéL De el ne úuld ... majd örlU neki,
ha megtal,IJa otthon.
• Suttogn, 11.iote Ijedten hajolt le fl•
iho1 Amlrts. A gyeTek 11eme felrá:gyo-

- Édeeem. . . suttogta mimoroun a
rérrl II közelebb akarta vonni magáho1.
Kopogtattak . . . e bo&8na arccal engedte el. Henrik lépett a: aiobAba.
- Itt vagy! Ugy emlékszem u irotliba lndullAI ..
- Igen. .
Igei\ . . . C!Jak beatóltam,
hogy nem hor.at-e Szlvósn4i, valamit Dukaret1tb6J !
- Ji.'n la a.aért jöttem.
- Ugyan miért !Aradnak az urak, mlkor Brallábao Is kapni mindent!
- Noa .. akkor menJii.nk .. fordult tkertestvtréhes Eduird.
- Caak menj m&3ad ... én töltök négotL
hiny clgarettAt a do]&o168zobiban.
- Nem mondoljll meg.
- Én 111 •••
B0.11ke \"Olt ri, hogy tltb ,·an.
Átmentek az uriswhlba. Mir nem bl1- Kia fiam. . ha nagyon me1,;;1.e1 l:•
t&k egymúbao, tsrt1ték egymút.
ted
Bintalv6l. .. Uff•e. nem la klvá:ikoH enrik ml.r egyuer n6gy•cemlr.öst, ó,·.
zol többel. utinam !
t& Etelkit Edutrdtól.
(Fijdalrniban el 11 felejtette, mHyen
- lkrell: vagyunk NI aot mindenben
buonlltunk egymiaho1, csak egyben kü· csOpp emberhea be11él.)
A gyerek nagy nemeket mert'lztett,
löobtsaünk. Én bil ngyok, EdlW"d pedig
cu.podir. Sok Jé.ny tudna arT61 besH:lnl a.Un elkezdte Ylgaut&inl, ahogy ól uokt.il, mikor nem vitték el ,•alaho,·t.
Bécsben ...
- Ne féljen ked•ea apám, vt1&nJQYök,
(Ugyanugy nyÍtaUr.01ott Eduinl Hena1tin hozok maginak ...-alaml sdpet.
rflr:rlU l1m~eltu1.)
Mihelyt Etelka lépteit hallot..l._ Andris
Mlutln nem tudtak egymi,tól au.6adnlnl, némio tölt&.tek egy halom dp• nagy buzgalommal kötötte át '1t6ttal R
.N!ttit, BIUti.n a k.i~rüllkUik tlpeg:6 Ban- koffert. (Nem ann)'iT& a dr gytsngeeig:e
dinak mindenféle nép J'.tÖ.Of igértek • miatt, mint uut, hogy Etelka. U"bliot ki
egyuerre buceust&k. Etelka utinnuk n6- ne nytt.basla - Brallában.) 0 ur.,_ nem
1fllt. a:ct'-n kezeibe rejtette könnyet; arcit. 11 gondolL A 11ekTtny ajtajit tárta kt·
- t-.éne ... , ha Uut.U akar Tiltani,
Az olih uolgiló lebona a nagy amerikai b6röndöket a padl.úról I Etelka be-- minden Itt van rendben, egy c6dulira e,,·.,
lerakta a fehérnemllL Banc11 nagy érdekl6 lrtam, bogy hlny darab van mlndenbtsl,
Az
Ingek alatt megtalilj&. Ami rongyo
dbieel né1te anyja jiril-kelée~
sat mir nem értem n\t megfoltor.ol. ma•
- Hovi ut.uunk?
- Nagyaptho\, drigim. ATanyoe nagy- gamma! ,111em. Majd elküldöm poetán.
apóho1 aki még nem li;rnerl arany<>11 uno- fi'lortca ugyan nem k.ezee, de kJ tudja,
milyen hü l631, ha nem lesz aeni:I a h,ta
kijit.
A gyenik t.ap&0lt l!I nagy buzgaJommal mögötL
Azon u éjsaakán caak Dandi alu~t.
hordta jitékatt a b6r6ndhöz.
uülel nyugtalanul forgolódtak.
- Vigyük el mindet ... neki.
- Fehér galamb volt az én a.1a1onyom
Mire András haujött be volt csomagondolta András - most elrepltem s
golva minden. A vacsorát csendben költötték el talán arra gondoltak mindket- ha nem tigit mell61e Trauben Eduárd,
ten: lehet hogy utoljára ülnek egy autal kényea páva leu bell5le. Még mOl!ll BrTB
melleit- Ceak a gyerek cu.csogott bol- 11 ügyel, hogy mindenemet megfolio1u\
A:cután ut 1, uégye°nlenl fogja, hogy a:c
dogan.
Mert ki ne emlékeznék ai-ra, milyen enyém TOlL
V'alóban, Etelka meg arra gondolt, hogy
öröme volt kleaJ koriban , ha kocal ra, Tar.atra, hajóra !ltették! Mloden fYennek Tn.uben Edvtntnalt, birmennyl néppel
asfiletett vUigjiró. A.ml terméa1ete11 11, ta Jóval halmo11a 11 el, nem adhatja c&e·
rébe
elets, irtat.lan szerelmét, b:lert an- hl uen neki minden uj ée érdekei. utk.özben pedig még több uJat I érdekeset nak O.deaégéc. Szlv68 heTVaaztotta el. A
gy~i-elr.kel blUOl&n ■ok baj& Icu, ha eué141:, mint otthon .
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f:adiák földjüket 11. A uomuédoknak végül 18 reltünt as
~eet s jelc11tést tettek a csenli(lrsége11 . . A két csaló elg,nyaaw:onyt Jet&rtóztattik. "
-o-IJOIIZ,\l,M.Mi SZF.Jtl:l.llf

oadaiigra. Saabadllága alatt
töb'? lzben meglit.o~atta Bt&rrlmesét, Csomár Boz&lkét, a
ki egy kh1jentsl c11unadln Öl•
vcgyének leánya. ~ .flatslem•
her megkérte a leány kezét
,l~ ö:cvegy a11s1dnytól, aki azon
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/Wgre ~e a vl:t.agt'i.ióblró eJreo,,

~;~ :11~:n:~15·~~:fin16!/~~~
Jfa Öa Jó koe11t aka.T, ülr.or e1akl& WILLYS-XNITH
:~nv:sde~;ru!!~lá~:rt,el:~t n~: delte a boltteat cxhumáll\ú.t..
Tóth flu lelkével. A
GHEA.T SIX koult yeg,-en, 111ert 'lt nemeHk 1dp kivolt erilje, hogy meglrja utol- HA -,yleUinel: meglll,óra. i.-gazda I felesége elhitte a me-állltáau, lle tartóa 19•
só Ozenetét. A kénlélekTe a1t
Mlrltétn, 11611 ...
IJét s a clgányaas1onyok. la·
A.1 OVJ!RJ,A.li'D SIX airl koe■ lk a.a 14b U.löaö1u
\!Lllottn, h ogy közös elhatArolépl-Jegyekre, laadi tfd;flM..
Ballapfllt,
YL .6.atr.J d
nacsán pénzt,.. ételt, ruhanenépek, a •G&or}-.lr. k'ltin6 ff bboaroa, ha Oa IJJU
1.J1&al dobták el maguktól az
N. n u 61'16• 116p khttell
mOt küld6.:ött 15 általuk a:c elXoe ■ lt tliw6l u.•11 Onelr. ae1111ml baja ae• Jeti
l ll'teL A közös elhntározást
ay-tatYAnJolr.ra vel■a un.
S
hn.lt fiuknak. Egy év alatt
Mzonyt.alanná teszi u a k6...., ■Jb)Ja • Iap-ar Jl6,,
illllllllllllllllllllllttHNaffHIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIN•••l' tóbb: mint harminc millió ko-- ' l l i i e i l i l i l i l-i!!iiiiiiii!illle!!ii!§l!§!!iiiii!IDl·l'lumény, hogy n leAnyt levet■Jú■:lap •1o•üJllt.
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aut.alóra Hoot Glbtloni't\ :1
ffls~rephen
SaombalCln l'8lC a Radlo Dl'·
..t~I.- cttuu ~ltlklvül él'OOlr:efl
iii rr1tybltólagoa kép clliÖ reU.Ol adják <!ló, azonkh-iil egy
két • (e)vouáaoii bobóu.tot és
'Y\'eiJt.er11 darabot Is.
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KEZZEL KESZITUT, DE ÁT NEM •VETT

RUHÁK ÉS TÉLIKABÁTOK

The Robert Tailoring Co.

t ' tNl'l~S.ITI,
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DECEMBERI VASARLASI ALKALOM
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A 111u9yot,b vlluttllt
E1ek a ruhllk é11 tl!Ukabilok

~ricilonykor, december 26f.n.. 11aomb11.ton eme nagyi;u.bt.u bil Leaz, melybet a.:renP!
&t ujoonan ,;ier\·ereu Jungm-+ottuik y teneltar fogja uolgilia.tnt.
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mind rudelhr111 lettek
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Ünnepi nagy ki~rusitás

4->tgoztak a Hlmlcr C'oal Co.
W.n yájáho.n.
$1erdlln. f>fltil n 111ozlbau a
~IP, of tim f'lylng u ciWÍI lzC-ht!ali \VeHtl'l"U kép kerül be·

1'.Ui\K0ZÁS
• lllfoaleri magr ar irnik
bnit'tl0UJ,ra.

lotJobb k1lm61tb61 ....

!;

~u~,.:,~~;,,1" 1

te-

"dht', a1ol:. a dla k lll ri eWi•

::::tol, •ukn•k ln mo.t

lt'IJ"t. dt' mlkor ~dlllt8sra

$22 50

k't'rilltt'lr. a nahlílr., nem tul

mind kénel lettek yarn·a
#11 inlk eredetllflg Ql.50Ull 1-11.éO-lg terjedt. Jlfnd
többet éru.-, mint most u
,nk. E1U w ..... nlóba ■
)Euel HUT~ .:an7aguk,
9u l18S11k, Yarrbull. mind e l-

ELAD()_
ÁIUINK WS.\.M"f'-N tiiTn: f:S l'EM A GYÁRBA~:
1'uarltlg li~.111
S•n t8'7.N
Uud~ter liti.H
S.Un 1818.M
foupe 1:ilUG
Coaclll l'ili.'lf
Hol h1d m'8.llot Hye11 JO k:ocdllat ll7en boa nnnl1
SEHOL, CSAK CIIEVROLETNÁLI

. MINTON CHEVROLET, INCORPORATED

Mirangu munkll.

;;(:,~·~=~~.H~~lt~!l.leH~·:

A kiárusitá! csak addir tart, mii a ruhák mind el nem forrnak.

l\trl'ille, Ky., $1.00; Bocskay
Gyu lanii Himlerville, Ky. $~.00.

alk'alm1 oluó ét J6 n.bát ,euL
A kiárusitás vuetöi a mi állandó me1bi1ottaink erre a területre.

Soha "" len 1übbé Önnek ll711111

•AGV1!:,~E~-~-~~!;;~:.tlU: 1

E. E. GIBEAUT

GORD.ON A. BAKER
EGV JO ~z.-96 VAN AZ OzLETBIH , AK1

~i.111~~::~~ro:!~amb~

AZONNAL

NEM .I.LLN.-.

~mbtltlmlade,iupfrtah•-.
khiplt ' h!1\h1:.p=.H•!lt kolbt,H

0Nllli

1G.-.ZITJA

A

IIUH.I.T,

HA

AZ

EGlll.ZEN J0L •

MINDEN NAGYeÁG KAPHATÓ

KIW..,& ti.i!'.111 aa!O<l"'I '9 Nla~ folblH~ PMU.n I• edllltok.

NAGY 1:.MDERE.KNEK NAGY

Kaaic:lionrl ,:yermek"jlittlrnk
nagy vAl:::.sitékban.
AJsó-él, tel86 ruhik, H·eate.--rek. kin.rrnl ,•aló bolmllt,
p;u11utok, &tU. kaphatók.

KIS EMBEREKNEK, OYEH.MEKEiKNEK KICSl

22--4th AVE & LOGAN STREET -- A N & W vaoutállomiual nemben.

WIWAMSON, W. VA.

.

Bro•n-Ule f6rfl. 1161 6a c:J'llflll"lrr l.e,11: .,. .,
rilantl<bml
,i1NH9nalt annlval6 mlndls
, ,ka(lhat6nll•tl'I.

~:..,,~•"~~..."':::.=:

GRAMPIAN.. H}hLS

~

telllaut, 1111>11 ldtlU!mo:>t.
MnMnt a l1901c.abli lrb!,1-

GURDON<~AROLY
IOIILERVJUE
MAC:YARSÁGÁ!tU.
FJGYELlttBE !

AZOKNAK, AKIK A J,OVOJODE KOMOLY Ali GONDót'IIM
Elsö sorba.a is uokhoz uilok, akik.el, a szóló termelés "irAL ,.._

Tisztelettel útealtem Him' (ervllle la~osú.gAt, hGgJ°
nálam illandóau kaphatnak

frü. avtéshust, kolbászt
ecalonnAt, ufrt, stb.
Áraim épen o lyanok, mlnt
_,. üdetekben, de nilam
illandóa.n

frusen várott
bus lcapható.
lumlervlllel magyarság
pártfogáaát kérem.
1
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erville, .Ky.
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STISE

,./, Kumit, w. VL
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~ P~r.es F1etnhein clpGk
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A uöló ec-,ike a Ooridai term.ény~. amelyből a farmer ktltés
munkán! a lqtöbb péut aináljL Ami érthető it, DÚl\táa Florida
s.W.litja legkorábban a uólót a marketra. A floridai uólö már
május utólján u ésu.ki piacokon eladásn kerül A mi föld;eiak
20 akeros onta,okban lesnek eladva. Ebből mi tiz alr.~~
fuditunk és beültetjük Onnek uölővel, vair koni naranacsal
A uőló két éY után terem, a na.ran.cs pedii az ötöd& éffln hoz
oümök.söl Amir uen ültetTények lfWDöl~öl hoz.aak, a sorok
közt a köntkezóket termelheti: Bonó, bab, oaradicsom, ká·
posd:a, speoót, uborka, saláta, krumpli, halJDla és 1örö1 diDDye.
Ezen terményeket eladhatja 11/., ~enyira a farmájtól.
Trilby, eu élénk városkában kitünó iparkettal, ahol mindeat jó
elad.
"
A mi löLl_itWen oillan1 me11 lrneutil.

Floritla - · luOIIÖI aijlió dollút költ .,..fi. .. gjún
mú álJamald,u. Ha Oaelt 509 ~ja...., aliNI k..,..__
metil T~t jöjjenek minél ,zámo„Jil,u , m1ódj,nek sumélyeaea.

pl.rja elsejé!g

'l dollir iO oent6rt
ilfterll.lnek eladúra

4-t,, , ·'ÖBeZell télikabátok,
lyemruh.Ak árai

FÖLTÉTELEK!

U J/ 1%-aJ
_ leszállltt.At.t.a.k

Husz aker fold bekeritve, fele kiti,;titva és uólóvel va,y D§faDUcsal beültetve 6000 dollár. .., Készpénz 1500 dollár, a többit
TIZ EV ALATT fizeti le 6% kamattal.
lrjon minél előbb, kérdeuen és mi készsénel válaszolunk.
l~jon mauaral.

~Je el megnénl ü1
ldliiia, ,ndeUitt l1irhol Ti•
aiJ.:ol.1p1,, ,,uert

nálunk

rnln-

mag7ar onoll
,olt kU nlll:nl o"oe

-BU

ELK DRUG CO.

kel,

~

m
tedjenek.

magyar ,, bányá,.
ogy
Bauer ~ urat
ttunogatnl szlvesi

IUOTAR BANY~~~-

WJ11le &

THE COLLINS·RODGERS CO.RPORATION
.,_;

tPJ

MAGYARORSZÁGBA
••n
l~o.
nntM,tN ,(T

dlff' o1-;,tón éB Jól vbár0lhn

J\:rt.Mltj~k ez{mnel a Magyar
B4_q_yla1J:ap ellHl:r.etőlt, hogy
-~ A. UAliEJt urnt
megblzfuk, uta.zóképvlselet\nk·

Meolllvl• eoctEn mlnd•nklUJveocn Nndelkubfr• lllok.

Dr(IWU

Uldg.

LOGAN, W. \'A.

Ítoom 701-2-~ Marble Arcade

1tJ~, FLA.•
.\ Jfagrar Bb1l.ntap el6fl■eUII

úa ,9 lktllú-.
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