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Az ,ohioi tizennyolc
·
pont
azén kllermelé■e mhitl ke,eaebbe kerilljón.
A tllennyolc pontba foglalt
,iclt>ntetlbcn utAn rimut.atnak,
hogy Ohloban a mult é,·ben
mlndösue 151 napot dolt;tntak a bl.uyiuok, mely ld6
nl,i.ll még a jaclt:aonvillel fi.
ut&elr. mellett M':m lehetett
111t>gkere&nl a 1110.kségletet. A
1
:.::e:6i:=~:e~nyik le.zá. :~~~t~~~~~~og; ~1

~

, ,es~eá~~er:i~!~~
tkc kOvelke1tében a tönlr. azéJCil illn.ak & ebMI a kell•
met.len hely1etb6I ueptnén.ek
klkeriilnl.

aa~:

TH ■

UNIT ■ D

bányák

· · lezárása

sál' nagy tudatlanl!aga. A bán~·Au igenis uakk~piett mun•
klb. Ht12en aki nem ért ,a bf..
;iyáazathoz aki ne.m tudja a
szenét lel(iol, reodeeen tarta·
111 pihét, u több kirt teu a
banyában. mint haunot cal•
nál.
.\ banyiu munktja menyr.yh·el neht>i.ebb, mint ml.s

1:~ kergettc>k. f;zek kö&é lar•
tozlk t\ l)evereau:r. bánya Is.
llle.lynt'>I 350 bányál'-r. dolgo,.
,iott.
Nyolc hónappal ezel(itt a bá
nya beszllntettli • tlaetése)et
.t1, uiina nem.soHrb. cs(idbe 11
ment.
A bányászok, 1pieJ6tt a bá.nya bettüntette voJ,na Uuo:iét..
már nem ka ptak flzetffllt, oa-

Az clmult J1élen
bin f
iiar egén még jobbt.1 bebo;u~~
A uénplao felvevó képeuége
még jobban csöll:kent mert or
11 ,ágt1terte uja'.bb és uiabb gyá.
rak szüntetik be blzonytalao
Időre 81 üzemet.
A mu\t heti lapunkban meghtu!J hogy az el&ro héten
toir u,ennégy millió tonna
szenet termelték ebben u or-

I
és Ilk b
:o~o~~ /
etl két napot
A azervezett M.nyák közill
Is egyre több és több zá kaput Nem akarjik a bán~zo
kat. elkeserltenl és olcsóbb be
reket ajinla~ r hit I k.6.bb
0
zirnak.
'
A legérdekesebb, hogy még
Logan vidékén ·1s ,iroa.lr.: egyes
bányák, pedig ott a muuk.a•

. 1/1; /esz munkáJuk, ml azt
:i kn ~ a magyar bányáuok0
:: JÁk ~ ~ \ valahol le 11
je:ek f:l nyo~~t~k:z.
nak egy máalk l;ipyibor., merf
nem lehetetlen, ;lóv mire az

~~:~e:olg~~bez:un=~::
te1d ki életét. A bizottság
ural uonhJl ezt, ugy titulk,
et;611en, mellébs sumpoalnak
~jik. Ha nekik kellene ti·

~::n1~ 6
ják u
Hetlell
l>enn. a
Jében.

:eg~~k ua ~ke~ko~
termelési klmutat.Wt és ibbc5I
nagy
meglepet"'5el:
!ittuk,
Qogy a termelét naég- Jobban
UDelkedett mert ~ 1JU)l116 ki•

=n~::;n
mér a 'mal6Uapot~I klve&etei utat talilnl Sokan vanuak a~n a 1"61e~ényeo bogy
nem ér semmit a munbbérek

A leghely~bb,
ptr ~&-.
Ug MAkl aem mo..:tul a hdy-é-r-6!. Pir hét alatt tl8atú6dik
a helyaet és azok a bioyü:,
melyek január dereltán Is dol-

:=

;:e:~::.::~:t

t

meghatározott . Irány nélkiH
~~!~~~eM!utá.n e.z mAsra
h
_em ve:tet, , mhit

~7• eogy e1költik _a pénit ~

::i~k :~~~~:::Y a:;~;:..: !' f:: :::é::~~~k~ol:~~k·m:;:~ :1r!'7undna~m:;:~::i~ ~:~ bé:k J.~~~m:Y•:~tOl ~itth=átér:~n~!r

:iu:!::~1soknak u illandó
A1t panauoljü:, hogy wJg
Ohio illam -majdpcm teljeeen
iuen·en·e vu, addig u illam
uenfogyautól csak SOc;:G. un!•

t~eak=mlf!= =•a::et.:;,::~ : : ; ~ ~r:-nbl:o:~a

=~1::~

l

■TAT8&

~.,:m:!t\, v:~on::yá:11=~

min~enk::;;s::t•t:ftdkariá~!;!~~ük:\:~t~~
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e. h' '· h' •
,...y „et •••~ ' ~ aay~ több stüt..~ be üzemét. - Uj éYJ"e mér több len •
f-:t:!i:1e':-J::zt e~~~;.-~
a"t::t::okbtc~~t~i.~~jik
a.-. 1
be jelenlegi helyeiken a helyzet kaalakulását.

A Statt Clwnbu of Commerce báayuiakirüi open shopot nuelniadt Ohioban bevuetai. - Tu.lsiacm.n maiasnak talilják a munkabénkel TlUnayolc. pentba
-,lalta a hitottsár jelentését. - A malt tvben csak 151 napot ilolfodak OhlOban.
A tavunal
b~nyr. - Ele,endö
Több l&ben lrtun:i. róla, hogy
ObJo 11.llam kertflll:edelml 11:a•
inarAja blzottaó.got kfildöt.t ki
a:t álhun bá.o)•alparának tanulmányod.8ra.
•• .A kere11kedelm1 kamara Uu
16.bau .,.an vele, hogy az állam
:t~kedelménelt pangig,ba.u
ruz-e nn anna.lr. 11, hogy
~és.z nagy vidékek nem ke-

Megkezdődött ~

ABÁNYÁSZOK
HARCA AZ
ELMARADT
flZETE'
SE.RT
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a J~:i~~:,.a
elm~t fiaetéat. Ön21,000 dollir maradt
blnyiuol tl.zetéee fe-
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"~ 11.ogy valami módon meg- .atttlk be.
oi)·&11 mapaaak Jl ~Y"fZOk lethek·• vesetWae tenD'8.ze..
M.latú. eR.a.. • Wterr 'mtr
Egy bét alatt több, min~
Az
hogy nsgyon
t&llljé.k at ohlo bá.nyl.k 18 az
Ma a bir.ott.llág 1urln.t a bi- f11etését... Blzt(tll&ll Ok lenn&- tceen bejelentdte a Mróúgail caak nyolc '8 negyed millió aill bápya zárt \e és valós!:!• sok bányásznak kell uJrá J(_Ih ~ ~ u i : n : ::1~':1t ~~!:.ne~!::t~; ::~ :öb~eg~=:~~~.~

:t

ny:io::;; !':::-:-~·mi ka- ~::a:o:•=~~ -C:~~:
lll5il'a egyik f(i hlbé.nak tartja, ny.lknak csalt %5 cent marad
:iogy Ohloban nagyon magu egyét, költségek fede1é&ére, a
flzetéseket adnak a. hinyá.uok m1 a b1:rotl.aág szerint semmi
nak. A:« mondják, u: ohlol . u.etre sem elég. A blr.ottú.g
, ..bá?yik azért nem tudnak ver 112.crlnt a bányiazolr.nak be
~uyetnl a siénplacon, men d:ell érni minden dollárbÓI
\TU11enytúalk alacaonyabb be- centtel és a bá.nyikn.ak kell
rei( mellett dolgGaatnak, ol• 40 centet kapni a t6bbl IdaCISObban adjlill: a. szenet la.
dá.sokra. Ha ei u arány meg
E:uet semmi ujat se mon- lesi. akkor a. btzottság 12.erint
dott a blr.ottaig. Eit hangoz.. illandó munkit lehet blstoel•
tat.fik mir régen u ohlol bá- tani Ohio bbyá.uainak.
11
:r:r:'gk~1~z
n:! m~e ~y';za;e;;i:zt=~ h!;
cea.k azért nem tudjik eladni a t.i111asigok rel11z6Uti.ealra a
SU!llüket, mert Olr. drigibba.n 1zene?et nem volt hajlandó

n.a=~néven v~o/ azt !& a
W.uyá11okt6I, hou· u uj g&peket ldegenked\Te fogadjik éa
J..en!ellk, amit a gépek keze:óJuck fi&etnek.

~bA~bz:i::v::::~: ~=~:u::,\ = ~ I ~ =
1
~:a;,dta ~~:~:a~:~~e~ ~ ~:u~:;~ ~;~=k:~1:!1:~:

:~::ta~n~Ít m~:t ~':~~ny~::: '
alatt
,\ b.inyaipar tul van zsw::oi\•n uJra munkásokkal és
most ujrn le kell vezetni a fe-lesleget.
.\kik el tudnak heh•ezkednl
más iimrágakbnn, Jói teszik,
ha ezt mennél előbb megteszik. mert a bányaiparban
még sokára nem lesz rende•
zett helyzet. A ta,·aszl nagy
BOLDOG KAR'AesONYI
harc hosszn lefl:t majd és CMk
0 1
ÜNNEPEKET- • ~~er:t:~ ;::u~!•reh~
!:s:::~gál!~~~S:'71es~: ta~:ln::ny~k::b~l:e:~:::~ n ~11~;:1 e~d~l~l;z~~ :1s
lt:h·íÍu a
1Ji.■ Jiiu•
gyiijtenek. Minden tonna eJa... tegl6 uéuri.llltnlinytól.
hirtelen boom alatt tlzezer•
Plllan.ntnylln.g blztoeltják a
lap mladea oln8Újt1nak a
dott B!én után 10 centet depoA. b6nyj.k azonban kezdik azámra munkásokat a váro- munkát ott, abol Ievégott ~i0
1
llAGl',\H 8 ,\NYASZLAF
~~a!Q;:ya:~;:n:~~~
=~=li~~l~~ ~e!ty:h!ö~! =~bó!~~lkm::~u:ls~z:1:1 ::: ::~;:~e::~r:~:k~
1
azt mA.r ell'eJejtette megmon•
uerkeuli8'ge éi, 1tl&d6 ·
ritsék u elmaradt bh-eket.
Uzemeket fenntartani é!I asok ban se találnak„ 'm.'ii munkát. ken a helyeken a bAnyá.uok,
danl, hogy a 12.ervezetet minblntala.
Egy pedát meg lg kaptak a a bányáit, melyek nem rendel•
Ohio bánybzalra Is szlgoru de er.iel csak a bányiar.ok egy
dig CM.k arra hlvtü: meg,
bányiaz.ok éa egy pedin , ke- iseznek rendelé&&el, kezdenek/napok jönnek, mert az ottani tészének Jee,; majd munll:ája.
hogy uJ mimll:&bérekr61 dr- 5ommo,o,,oo""""'""'"""'"'""""""''reutUI be Is rtiéttéll: a 10 cen• zArnl.
.
banyatuJajdonoaok Is a bányák A töb~ megint _munkitlau
gy&Jjanak. A B1ener.et U,.en.- \
teket.
A legtöbb ujra ul.ró bánya J~6sa mellett vannak.
lesz.
kor egéaz helyesen ut.asltotta
A bA ú
Mollt azonban a. uénlpar u}- aiok közül kerül ki,- melyek
A mult héten kezdték rnt:g
Penlllylvanla . binyilb61 16
,il!Ua a meghtriat, mert bi- be
~ zok..,... ez már em- ra öu,eomlott, ~a. caMtömeg- f,U.k a. közelmll)tb&n- nyllot- a bányák vl1111zaállltanl a no-- azt jelentik, ·hogy ott la eUSre
1
uen nem mehetett abba be- be r t
onúg - a gépek- gondnok ujra teP.r.lA a bi- tllk. Ezek a bá.nylk csak az .,·ember előtti fizetéseket de tudatták a bányá.Bzok.kal BOk
le, •hogy fennill6 1zen&l~ lg::z
k1
nyit. Tudatta a bf,nybr.okkal, október•novemb-eri l>oom Ide- mlut frtuk, egyes hely~ke helyen, hogy januirra• ne ,.._
megváltoztl8&anak.
nyAut6I e~eul: ";'. munllát hogy ö nem képee tovább dol- jén kezdtek- dolgoztatni_, sier- még a nove~berl fizetéseknél mlt.sanak l munká~;Pennl!)'I•
Ha a 1're&aigok azt mond-- Mindig lgy volt és 11 Y le-=. goztalnl, mert a azenet nem r.Gdéllre nem tudtak .nert ten Is kevesebbet adnak. lgY, blrt vanlában pedig , .
lf roes:11,
ták volna a ue"ezetnek, mf hogy az emberek etf s6go(. tudja olyan árban eladni, hogy ul, li;y k,nytelenek ujra zir- kaptunk, hogy Dél-Weat :Vlr• anyagl helyutben
nuak a
álljuk a ~err.Mést, mlg: le nem látnak a gépben Ha a:~nba n abból futnA miinkabérekre él ni.
gtnla Plgeon Creek r'észén la bánybr.ok, igy a nyomorusig
jár, viseljük an.nak következ.. legaltbb jól me,i;flteUI.: · a gé- egyéb kladbok'ra.
A társaságok a kis !dö alatt, lO"i •al alacsonyabbak a mun- es.'i.k fokozódnl fQg ott.
ményelt, ha ast egyuer ali.- i,ek· ke1el6Jt akkó caőkkenMiután, ha mindennap dol· mlg üiembe'} vo ltak bányálk, kabérek, mint ,•olt.ak nO\TemAkinek van egy lds péu.ze,
lrtuk, de- vl!agil,luk i:neg a tik az ellenséges Jr.(it
goztsk volna, akkor 1& 988 nap eleget kerestek, mert llhmm ber e;lseje előtt. Euel sum- jól gondolja 11eg. mire adja
Qely1etet k6r.&en, hogy a j6A kereskedelmi kamara bl• l1ellett volna houá, hogy a é11on niok a bányák }l.asznál• ben. Igaz a;r;t lgérték a bányá- att ki. Takarékoskodjanak, a
vtS uenMésnél levonjuk a ta iottslga se tudott llOI.WW ujat bányú1ok klkereuék u el- iin.tták ki a nagy keresletet, ic.zoknak, hogy a.ion a vldé mennyire lehet, hogy a boeaiu
nuleAgokat, a ssenezet bl,- mondani, semmi ujat aJánla- maradt fizeté■eket Ili a társa- melyeknek nem volt el6re el- ke.n lesz majd munka egész ~unkátlanság és nyom?rusl.g
t088.u nem ut.asltotta volna nt me]y✓ jobb sorba vinné az ú.guak. \gy a hely&et most adva a szenük. Azok kérhettek télen 6.t.
idején ne legyeneli: eg) cent
,·ltillJla ezt a kérelmá. De mlg obiol bányákat éti vele a bi- még reménytelenebb lett.
minden szemérem félredobisáDecember 19-é11 tudatták nélkill.
fogjU: majd kapni követeléaüket. Termés1etesen olyan
!h-li.nyban, amennyi pénzt tudnak majll kapni a térsaság ér•
téir.elkért.
Mikor oruág•erte kezdtek
: a bányák dolgozt.a.tnl, 11, cs6di tömeggondnok azt 11:érte a bA·
i ny'8r.okt61, hogy menjenek
i viasza munkébn. Azt lgérték,
hogy munkabérüket ponto&an
fogják fizetni, ll'.lt arra la k6-

60l~""""'"""'"""!r""'"""'"""'"""'•

:~:~:n;::

hogy amikor a vevők tudják,
llogy a b'-nyáknak a vasutl
li.OC11lkért bért kell fizetni min
IAen egye1 napra, mlg a szén
a kOClllban ,·an, mit klnálnak
a 11zénért.
t-.:z 11.i é1111élkült termel&
,·onta mags után , hogy, i;aJ•
nos, ujra felbukkantak az 1
dollár 26 centeii (run mlne)
siénárak és még Ilyen 6.rakon
11 boldotolt 'Voltak a tá.1'8aaá-

~-i:!~ !t~

11..,,.,

~rg:~ ~~=·t: :i:::,t:~i:

: ~ . m:ne:i
Nl8BQ.bb mfn'5stcil llleDet ki·
ná.lnak eladáar,a.. "Blar.en- Ohtolialr. meg van a 9dillltbn.t.l.
u ok:flóbbúga. 0Mob61 aok•
Ital kenMbbe brill a néii
1;z.áUltúa., mint West Vlrgt.nt.
1b6I él ha a foeyautólr. enuek
dacán. Weat Vlrginl& uen6hez raguzkodnak, annalr. az
:u. ~ hogy onnan jobb ml,,n6eég(I uenet kapnak.
A lr.ereekedelml kamara azén
blzott.aiga azt ajánlja a bi-uyü:nalr. jelent.Méhen, hogy
ha a bé.nyialolt nem haJl.an·
dók olcaóbban dolgoml, mint
a -mai. bérel!:, akkor menjenek
it open ehop rend&r.erTe é■ fi..
zeas:enek 6k la caak: annyit,
mint- venienytáraa.lk.
~ la felsorolja a bb:ottdg,

~1~:~~~~á~éthi!::bi!j~~ ::~nlem~rtbá:;;i~=~tr:
:::~ e;yr:~:teal~t csökkeKormányunk ugyan mindent
clkövet, hogy az ország közön
ségévol elbltetIBC, hogy nagy
prosperitás ,·an ebben ai. or-·
sú.gban, ai Igazság pedig a:t.
hogy a munkátlan emberek
1,i6.ma orsiágsterte IJesztöe11
~melkedik. A várOflOkban • a
nyomon11iág egyre nagyobb és
nag)'Obb teu, mert mindenrelé zárnak a gyúrftk éa ,a r•u r.·
kátlauul maradt emb«ek nem

.mi:;::

:t!':~s::~
::=

:t=yt.i:ru:at =\:

::"aie1~:11w::.=i:, ::: .i::::'m!:~~:v:;:;

~~°:! ,·e!n:'n:i~Z:~1e\t~e::~6~~
Ő~ ::h~ts'::er:k:~r:s:::~é~ :::~~-w::s:r ;~;r~:b~~ev: .,UT~ ll ,Á~AN.NAGY
tői, hogy Jépjen közbe 11 blr(>- a _bá.nybiok ,nem kl reatek 1and Falrmount Coal Co., hogy S'l.tNJNt::ZOKRt, . A.lLU.ITAL

1

)>11nyiuok éa munka.vuetmi: nl, addig · a aservezet mindig'
k6zött-nlncs i;neg a uillaMgea C1l&k az elutaaltb állisponte.gyllttmllll;ödés, a6t a legt.6bb- jára 'helyeH.edhet.
uör egym'8 ellenére dolgo1A blzott.úg &%tin ait mond•
•~
ja, hogy a. b i n ~ nlnoa

~!!:°!4o~ é:eir.e:a
beveietble el(iször nsgy bar-eba kerülne él ba eJkeriUne 18
koreutülgizolnl a ·• btl.nyhzo.
kon akkor &e oldan6. meg s
kértÍéat nem hozna jobb vi•

&ágnál, hogy ff.bdeljék el a
ttirsuág 'Vagyod.nak , u el!r-...ereiését éll a,: ánerésen befolyó Ö681e15MI fb:esaék meg

au.nylt, hogy mOl'll lenn majd uta a november előtti b_~re-- ' .
nekik mllXU élni a \Tal6ulnü. ket flzeUk. Röv!dl!Bell _a tobbl
The Dlamond CóaJ Co. ~
ho&Sau
munkátlanaig Ideje társaságok Is kovetlk öket.
,·o mellett a "Dhtmoud F'orlr.
nlatt.
,
A ezomoru helyset megint Canyon lévő mez6l11 azén utia

uo':' l=~n:'1~b~nn~
gyUttmtl:tMnl · a munb.Teset6kkel, m_e4 cuJr: ugy tehet
bld.01.ft.ani a munlit, ha a bi,.n)'M&Ok. la rajta leemelt, hogy

lágot ~hloba. Mert amlg •_
west virginiai a~ . jo~~ len,
mint ar. o'hloJ, ad~g • Jogyaai
tók mindig ln.kibb a west vlrglnlal 11enet todll vid.rolnJ,

~ ~ k ' : : ! ~ ~ ~ :l':ta;1,.1:
azok, 'hogy annyi, ceak betolylk, hogy 61r. 'fl3re meglr.apJák azt a pénzt, amiért már
nagyon régen f ..,~do~gostalr..

ié~~o':!1:1; ~ ; ~ , v~
hol ,el jacll:a.Qnvllle,I ftzetéaeket
ke&dték tlsabll n.-.iÍ.ber 1én. 1gy Kanawha meui btnyil
:tözOI sok ~r Yégleg leúrt,

:i.

=

=-~l>IW

ab:b;
mert 6k caak k6söu6gea na~
szimoe munkúolr., nem pedig
,-alam.l tanult Ipart munkA-&Ok. Itt titHlk meg ·a blsott•

:~o:~!r1!~~u/:~!6v1:~
kek vonatai tömve vannak
utnqató binyáa10lr.kal. A legssomorubb, -hogy ezek u utas
gató bajtá?8ak minden elllre

~u~r::é!,?t~~ m:~:i=
hata.Ima.a 'flrion.mez6t t&~tak. ·
tneJynek ue ue az m"illgt TÜB-gilatok &&ffl.nt nagyon ~ mlnlleégti;

19:21. deoemtMlrll.
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HAZAtHK.EZH.ETIK

BA AZT AZOlflfAL A. IOVHUIO C11DB &ttLDl

Kia DUL IANDWA.-:...:;:-.~·:

SZA'BADS!G

Hogyan választatott aBethlen
ltz7-l<hnldló
· kor~ány képviselőket
NAGY-NAPTÁRA
Magyarországon

A._ICI<. , ,. ia1d

WnkedaN, l"Jl•J'l~Nietf eh••-'.,-fk'
:INMaa, &a■ lllúfv• e ~ tii t„alqlA
91l■ea

He1JU len l - P. .bo1rú ,...,......., _,...._,, ~ -.illooiAMt kitiltettü • kriletbo, éa csak ür.a..,... earMtik Yiuu, Mff "'"'"""lii!'r"'►-•111

"Kádár iesJ'li btyüorbáccsal mér ririr • riroeea" -

1V~6. DOT~mbe.r Tép. -

Alllija. Meacy LaJoa mtr u

::~1~:i.~:kber
k6vetkez6képen bang1ott :

1\

1

benyujtható él. birtokon Jr:lyQ..
J felehb!1li8nell: van helye.
Tluafl!ldrir, 1926. nOY 14.
PH.
Ambru1 Kilmin
t. b. f4&1olgablró, a. lr:.

:e::: '.:'r::t :;'°2!:U:

:~:~:!~::

o.

8

•
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t61~:~ié\t~~;:::=~~

~~~ ~~!~

J'·

:=,::I :. ~:ntita:lltéa◄ter!len
:1

:~~:z~o\;::,~~6~::1r.m : :!'m te::::. :
;.1nthet1S.
M . sz. rendelet 2/a pontja

,-o~re::~~egp_k!tnd:::!~.ölt
P1u.il01•lt11 Sándor ny. külligymlniutert titkár, pártonklvüll
kormányt.Amogató
program1 ml és :.tezey Lajos dr. ügy1·éd. ugyancaak egyaégespirtl

~~~:m~l~n~i /o1n:1il: :

::~pján el fogom toloncoltat •
Indokok: fgy kellett bat.4.roznom, mert Kun1zentruirton
kOuég el6Jjiróa4.g:ina.k 4545/
1926 szi.mu jelentése uertnt

;;t;:~:~:~

~:rtna~z a s:o:.~~~át~~l:~;:,
l1Arou1 napon keresitill hA}umszor kért gyO.léare enget!iéyt, de egyazer sem· il:apott
A1 els6 napon november hunonötődlkére éa huszonkllen~
ecdlkére kifrt Buza Barna. enp;edélyt. A etentesl rendGrhatcdg a bejelentést nem 11$lte
tudombui, Illet ve a. gyü.léat
betiltotta azzal u indokolás·
tal, •hogy hu.ezon6tödlkén van

--

>:::;

~,i~~';:!;a!m~gé::;~~a~;:v:
!Jl,iinapl oreu\goe ,·áaárt megc16&6 razzlAt kell tarlanl éP.
iu 1:tlntén nincs atlnyl kar·

!:~:~t.i~_;!'-

reggel uu2
li'!I klf4.radY-a a nagy kil&k~
·'lsben, Paulovlta 84.ndor a lr:O
,·etkez6 t.ávlratol adta fel Scltovuky 8'1a belügymlnlHter

1~'°::ei:•,

0 :rKu~!~~~: elmére :
márton kö111égben ,letelepO.lt,
BelügymlnJuter urnak, Bu·
ant'!lkill, hogy a I.Orrényhen '•J>Ml..
e.l6Jrt feltételeknek eleget tett
Korminyt.4.mogató
pf'9ll'a,1·agy megfelelni tudott volna. mom dacára, Kidir jegys6 ku
~evezett Kunszentmirton kii&- •yakorhlccsat és rend6r6kk.1l

=

, i d : I n~u~l~r=~;::~/~ie:
téaek, melyek arról szt\mo\nu.k
be, hogy a •hat61!6.gok vilto.zatlanu\ igénybeveszlk mintien hatalmi erejllket és az el-

k01Hl a.k.adilyozzák. . 1 _.
A hatóaigok kUlönböz6 \';I.•
taut.út ytsua.éléael és at egyre fokol6d6 terror wár m06tl
mutatja. hogy & vá.ia szth

1

11

St3i Buckeye Rod
Cl.e..-eland, O„
J, e. \ ' UYUS seg-édtlt~

lnté<I
. . ..,.....
OHN
WEIZER
a] lni:llr:

Jauair h6 I-Ull sdm!IJU: a

euu11rwi'.,meue!.

PAJN-EXi>ELLER

Srolnokon Medgye~l Géza 01
Jcnsékl Jelölt lrodila. le.a.karta mUOltatnl a vál~• névjtgylékeL Fólkeresti:,l• • pol,:6.rmeatert, aki azt mo nd0tta.

~-.u.aht..w.

.t.
6-latc

!::z~á.J:::.;;v~~~~té~

&%

kamatot.

.Mi egyike vagyu.nk Ohio 6.llam legn agyob.h

és ebben no-- Ul.1tl6i

n6vjegy&éket,

~::u=~

kltu:

:.~.•·
,•,a;_•.~-'-

•:::•{.::iuz-

,a..;~~~~;;::~=;;:~
ilt:-! ;
Wa. $CH2[F

az egyeéges pirt tsrt -~~Y~~~én~ed:esy Qéwlak

h;,ne:
a KON11th1
0
a rend6raég, m elyik nap rirt pestkörnyékl Ultij4.nak
l.ul.t aa, amikor Szenteaen az vezet6je, p6nteke':" Mm. járta

Mtndenf61111 ,kuerelr:, órt.k, '
ajiodélr: t.tr11ak, Jr:ari.ca•rta

~~et:!i!!f.v!ee16nek 11 aia~ ~al:::ny : ~ ~ : : - n n !

6- uJéne a

~:~t s::ot~!edb

:fe dl~u:~:g■:::t

wtLLIA•~Olf, "• ~J..

\1

M leg~b pén,:lnté,:etelnek,

ul.a;oru állami ellen6n:éa alatt.
FOBOÓ TÖKE 11,000,900

Ezt a. kérelmet stlntén elu- ( Folytatás a 6-lk . oldalon.) ,

t

HaaznilJa fel ezen ajint&tqnkat és keidje el ekkbt Jól aii: UJ Évet.

Jegeltlnybaebt.■

,ureibet6k be

ERŐ ÉS ELEVENSÉG
Nem mindig is merik fe l, hogy a test gyengesége
természetellenes - hogy az e rös, jól táplált emberek e llcm'illótik , mig azok, akik _Vitaminokban kiéh~'.r.~tc.k,

s~o,,·s IMUlSION

~~fl,; é~~:l f:~~;,l:rii~~~tb fogékonyak a kohoges, .
._

Pénat póetln épea olyan könnyen elhelyesbet nilun.k, mintha ezemélyeaen

, .... m,g. A ml ................. ll ..... Egy""1lt ÁJt,mokból mJndonOtt ...-

.

bővelkedik

The Atlas Savm·.g· s & Loan Co '
CLEVELAND, OHIO.

a .........

J111well'f\ & lfoHltJ 8Mn

kamatot Illetünk'

nak h;etev6I, 6pugy, mint Eur6pib6I Is.

..,.t""4 .Jol..YAG-.
,.MY.~IJL

• A u;ntesl KoSButh-pf.rt még piég a p\akf.tjalt aem enge-

:.-..-~-..\.-------------·
J

Mindketten beadlnek ,m•u■,ut.

0

'lr. .

.Barniék erre ' uj kér- ;:~k!étM::Y::it::.

*...,. ,,ényt adtak be

::~é:t

~~ 1~

mepz. ♦.

el::jr:!n:ci:::::u~:
~°!ema K:tl~1~
kértek 011.gedél,yL Ezt a k6re1- egy1égeepirtl JelOl t l t ~ I
:net Is elutultott.Ak atzal as tartjlk lill lgy a1 e en
IJ
· ludolr.olúsal, hogy e.zen a na• 16lt még a v i l ~t né;~:-

1927 JANUAR 10:IKE ELOTT

BUCKEYE FIOK:

v:~~':!: :/)~!~ :::::-

.

ml~t n~!.t

SZURÁSOK : ~1.MAK Y'f

gyüléa nagy lte:i lmiat :~=·engedélyt gyüléa weg

Hogy 3 rendtsn,ég rulkor
i.zava.rt.a.tta le a. szer.teisl Vll·
!o.Htókat, vagy mikor gy6Wdött meg arról. hoi;r 3 yj.
Jasztók többsége mlhl ,·é!cm~

ro;:~~

111111

11 1

Betlitek utin, melyelr.'et ,~,1uk belyes ~I,

cu:Vl:1,A ND, OHJO

:

ir:r?2:E~i~tJ&

~vü:at=:~~~l'a~e!~ur~::,~:
KIJele,itl még a végt1.b{;ii 8 a pénzügymlnluter mt:Ué. l',~arf'nd6rka.pltAnyúg
vez,;•öJe, ~·er J6.nosnak pedig az; surliogy a lakoaaAg nagyrtiSJomis a:;ö11yözte, hogy H6dmezov6sAr
politikai felfogiahoz liltUadk l•elyen nem adnak ellen&éki

MEG VAN ON ELE""'GEDVE :::::;
1 111 1 1

·Különleges· ajánlat ..........
s-.Jll.lh61unllban

,::"7;~

~~~~e :::• ,,;:1:o;e.u:~~~:

m~:: :i!~/

~ ~ = ~ ~ ~ tó~f~de':

attal a lr:amaltsl, amit pén&e utAn u elmult 6.t>eo Jr:aoott!
Kap Ön outallilr.ot, kamatot, fizetést a követel&. u~, ftlY mis otme11 Jelenleg!

ll roadnay & E. Hlh Street

~;::-~,g~~~:O!:tko:;
pirU korteakedéen, k-;nyszerl- .
tik. Bud linos pénZi1$ymlnlsJ•
u: rh e&, aki Dékéacsabat• , 11en-

::,:d~:;1f~~~i:
! : :n ~;•eg~=~la:u~:r;;.
~!:6r:k~!:::~1l~~ ~~:~~j: y::t~erha:~ ~~~~á::~ b"'nh.
hordottJ.k !aa1tott" képvlseltlje. - 1Huszonkilencedikén \·lezont r.e 1okat ée italmér6ket engedé- ~lu,~•~':1'"~,1,_~";'

l'Z:0

H

FOIRODA,

„

: e l ~ ~ lo: t::ie~%;::n~~~~i::k::; :
ez lmslallác16 körüli teend6k lemügyl miniszterrel, hogy a::

~~;;6 a~~lég:ktr:-&te:: ~:::rtlr:o~lá=ba:l~e:!i"f!:: : : : •ut~~-:0:::.ja!:1~0~ ~ ; ;;~et~I
1
11
::~\~:~~~::t:;:~:1:~D~ :!:e~gá1
.n!: ~r, •:~:~ ::. ~:rl~!!i':~t~!:~ú~é~:k
:~k~;~~e~ter:~tkér:,:-e:;~
-

~e:s~d~:: :~~ : ; : t : : n . ~
Yábhá a:i:ért Is, mert a gyü•
Jl•s a késG 6r4.k ig huz6dhat
el és megzavarni a laltoasig
éjjeli nyugalmit.
Szeder Ferenc, aki volt ker!lletében, BékéecaahA.o Jelölt.
nia három tAvlratot lnté1etl
kor mány birom tagj.l.h,:,z,
Hermann Miksa kereslr.edellili,
.pud Jinos plinttlgyl ée Mayú"!'
Jilnoa f6ldmlveléaügyl mlul!!--

!.'-1:!o:l~/ak- ::.e/ja. f:I::!:

:A~:!.ü~t!~~!:10~:
:!:!:~tn\:::!;t:Ín~; :::
Apponyi Albert grótnak: el- B} és C) pontja a lapján a ti• tspln ~ m napi t.artii&koM- \'IBH&lépett a Je\6Jtségt61. A
Je.njelölt né lkül á11 tmmAr a su.l aJ&ój4.r'8 termetér6I kin - 1>1 engedélyt adott ne.ki, abból rorond lgy teljeaen üree makerületben & lgy mirls Kun- taa!tom, auaJ, hogy ha a
'l ttlból, boly JeJOlt.ség6- n.dt I most ott Ali egyedül

:rua::a~u:,:~:i~~::::~~~
-t.élytársál egrue.rüen ltlutasl·
tott.Ak a kerllletból. Az énlekes eset előzményei a. követkei6k:

~~~~t'!:i~tr:=:; !~ anac;!~

o.

1

d•=azentmárton~n forgalrolad6+ell en6rök, kozségekben
jegy&6 éjfélkor a lvó polgirokat Unyszerltettek Kuna-h·ek
al~rúira. Iparoeok ten-oril'-l'fa, embereJm napokon Altai
hatóaágok iltal zaklatva, szabad moigisom ban korlitosva,
jirút a mai napon elhagyom.
Kérek aürg6s lntétkedést, hogy
•korminytámogató programom
m&l magukat u:onoaltó polgi-

a k6vetke:~rb~~
Palllovlt.s 84.ndor, illllllla- lntervenlilt la, a.minek ered,

2

OleTelanil;

-

J'rúf'.

6JZ2:/ 192S. Tlsal alsdJ;irú f6uolgahlrtja, Tluaföldvú.
A Uua.l aJ&ójirú f6szolgabiri.ja, mint ela6fot.u rendllrbatWg, Ku.nuentmirton ldS1llég e.l(iljir6aigtnak, Pau.lorits
Paulo,rlla 5'ndor term6ue-,
$1ndor ,dr. Allllólagoa bnd&- teeen uonnal elutasott Kan•
pesti Jakos engedélynélkQII le- uentmlrtonból lia Budapeeten
teJ e.pllJMtl tlr-gyiban iett Je- egyeneaeo a belÜgJlll.lnl1&t6rt-

=::

~!jA:és~ :!:,zh~r~I~:=
Kuna P. Andris, a kuszent-

SZABADSÁG
I'.

~tz:;;=

fenntuti81 jőTedelmet telmu- ll!~~~~~~~~~~~~~~~~l1ágot látni, mert a. lap klad6tatnl nem tud, ezlirt a
;:a. közölte Buza Bamba.!, hogy
területér(U klut.aM~dó volt. lom megóváea vligett vlssm- :í terrornak mindaz a fajtája, ~ vArmegyehbáról azt az üzeM1"11 ellen6n& 6- asonna- !épek. Dr. Paulovlts $Andor, :-mely a nyllt Yilaszt6Jogv;a! notet kapta : ha még egy BnII jelent&tétel végett, kö1Ngt ny. lr:OJDgyml nluterl titkir.
együtt megakadilyoz:ta. a. m::t· za. Barna-cikket lead , betlltjAk
e161Jir(ld.got, Tlazatöldv4.r, Cl
As esti órikban, mle16tt el- !,yar népet ab ban ,"""nogy . , ~·e- n lapot.
.ba.khlsa, Nagyrét, 'Ne.u.lnoka., utasott Yolna, PRulovlts még mé 11 yét tszhitén elmondja.
Ó111don Csapó Sát(lnel, a 1120-1
Ti.11u.kilrt. Tlsuug, 'Nauau, egy aürgOnyt menesztett a bel
A hatóságok goksior ö nma- dAldemokrata párt Jelöltje, a
Csépa, S1elevény, KunHent- Ogymlnluternek a k0vetkea6 bllka l jutnak ellentétbe uoii:- munkásottho n udl'arin akart
marton éli Meatered.lliaon, va- h6•eggeJ:
~al a hatirozatokkat, amelyek ho:su\fn oló prog ramot tartani.
amint Paulovita $6.ndor dr.-t
l;el az ellenzéki Jelőltek szo.- ,\ ftlezolgab!ró a gyülést be•
Kunuentmirtonban uzal érBelügym1nluter urnak, 811· h_adúgé.t akadé.lyozzák. l gy tfü t!ltotta a tza l az lndoko\áeaa\,

u]!:;., "'!:!; :::°\~::1 ~le:.~~ha~

1

~:.°:Y tö:~~~!'!~:!rill"::;
hcn még ha. egyedül illott Is
„gy jelölt, ki volt téve annak,
hogy hirtelen megjelenllt egy
ellenjelOlt, 1f61 beleveti magit
a lnl:tdelembe és egy-kett6re
f.-zegyüjtl u: ajánló alllri.·
(;()kat.
• Egyelh:n kép,1sel6~iölt van
csu pán, akinek a azlm6.ra a
ha ro már eldőlt, a.1r:r mlr nyugodtan leülhet a lr:emenee pad-

~f

A 75 ~ ntet b6lyegekben vagy moncy-orderen
kftldje el még ma erre a clmre:

eJ- káet, foglaJkodat, vagy 6iet-

TAlaSlltásl ha rc Ali a.1 egéa ,6 napokban vlsuarladt a ve-orysdgba.n. Vanno.lr: olyan ke- n.tunlktól, a harc kllitút.alan
rilletek a bol a. jelOltek gy6- ,·olt súmira és lgy vlggu.lé-zehnúllet egészen blzonyOl!t'& pett a Jclöltségt61.
'-MZik, olyanok, ahol en5s kil•• 1 Paulovlta $Andor dr. nagy
delem \•á r mindegyik Mire lia c,lsú.ntd.ggaJ vette fel a k(l1talin egyetlen kerület. volt cd- tielmet, blzva abban, hogy mldig Ql';Uptl.n az oredgban, ame- után kormánytAmogató P{OI;•
lyet megkimélt " vil!IA%túi/rammal lép re1, ll,F-lll flt.lr:Ollk
harc: Jftszherény, ahol a d.- m&Jd lehetetlen a1adt!.yokba.
lasztók oszlaUan ezeretete ée Meg Is Jelent a kerületben,
bizalma nem lür ellenjelöltet kezdte bejárni a ki'aQligeket,

Kbli81I raJ1olr.

RENDELJE MEG
Ep- pé)dá~y: 75 cent

táfll'at•ua a .........

jelölt a beliipaú,isstenek. - filllélkw ... lehet ellaálü uilát tartui, u
sokáir elhHidhar - és un.rlaatja • lakossár éjjeli .,......_l - Uri lr.ilNIM9
e(Y csendőr Van János nya1AhnHott mini11ter mell~ ,1e1ed:e • f ~

kl,ek -

................... ......

tasltott!k, most m!r aual u
lndokoláaaal, hogy a bejelenlctl p!rtgyüléa ,helyét a ldeJét a rend6rhat6úggal nem
k6iö lték.
1
Bur.a Ba.r.na pla.kitJa kiraJ.ilut!aára nem kapott engeMlyt éfl hogy mégis érlntk~
1
:!s!:djo!e;:~:es:~"
61
,AgbalÍ cikket Irt. Két cikk
Jeient meg a. lapban és K.ö~
lé& ellfü Alit a barmadik: A

n

csukamájolaj egészséget

ac!ó yttamint·

ben
és különös
értéke
van a rossz
táplált,ág
á l!potában
A Seott's
Emultion
szedése
kellemes
es

sertt a te8f. erejének és elevensérfflek viunálli~
túinM. _, ,.

11a.....

_ ,i.w,

H. J .

...«I

Home Steam Laudrr
WJLLU.XSOlf, 1', TAPlftll J.n
A lepaebb tiutltúl mun•
Ut da:udk. Pec»6tek"
minden rubá.b6I klTessilnk
Felléne•flll, pllérobt •
1......, . . . . . . . . 11: - ,,..
aaluk
Küldje be Uutlt.anl 1'&16
rulúJ6.t poatin b,c,uúl.lr.,
pontoa klUolpiMr61 . _
reiaMatoattJukÖat.

11..=======tO••

lllf, . . _ . _ 11.

•

,
.~
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11~

MAGYAR BÁNYAPLÉZEÍ{ MESÉI

[

: MEZTELEN LELKEK : .

1
(Polytat.M)

,K'6riilbe101 huu 6vea, karesu, MeteNju, csoduafp teby. As lróaatal k&ro-.
adk4incll oldallim~oz dGIL ldqeua
1DOSptt& tlnombotiju, teetulail ael)'emlw-iaDyiba bujtatott lib&it: olykor--olykor
. -,&b.uwgatt&. eoW'boy-blu.d.t ·• - kutat6&D
..:.\ MM&t-.. a belfpS~ PnUemaaOU.. mlalatl ::..
~ a telefonkagyló rGlé hajolt. Éa BIil meg

---•-~---L---Jegfo"bb kincse .
MUllailRmuer
.,,_.,

NM •tterttiw.. 1m, "I)' eNjl
,-,.. ...., IINI. ur.i-1 mm 1

1-a ,.;,z:i

11 flfllftM "-I ,_1 ........ .,...btek-..j....,._...-1>'••k.
•
"''• a:r,k ltljeww .. -

WIII, mintha álomban b&Jl&nik a füleJthes caendillG, parancaolúhor. HOkott 1e.in1hu.got, 6ntudat.lanuJ figyelt.el: oda.
- Igen, PoUy beslé.l! A boynak nem
kell Kinptown~ viasza.mennie. A lev•
lel én kaptam meg. En magam bontottam
fel. El 1, oh·aatam. Ámbár rt volt lrva,
hogy Hlgoruan blr.almu ..
Polly hangja múgeeen 1':!1gett • nehéz
tr:nyegeté, éledt a aav!bao, isettunl Jót

=~"

nem Jelent6. •- Ugy Am, én fogom majd
1.''véger.nl a munklt! .Majd mcglátjitok,
11ogy ki vagyok, U bltd.ny léhütGk!

VÖRÖS KERESZT PATIKA, , ~~IE •~u~~E:!1::-:.»m!

Tava.ul uellti sóhajto&ott a prn:lrle éj~iakAjAbno. Halk suttogU Hillt Altai a
alkdgon, seJtelmee élet.rdl zl&egtek a haj!adozó rüul.lak, a S&rjadó bokrok levelet
Hes dalokat au,;tak as alvó természetnek.
\ csillagok kékes rénnyel, LiutAn tündö,. ~&ltek a felMUen égen.
Lovaan6 d,gtatott a aell&jarta éji caend
o>en. Polly volt, as amu.on. aki eelyemilarianyait moU8111inokbl ·cserélte föl éa
térttm6dra illt a nyeregben, anal a bil•
. touigpl él roadtól értet5d.15 bttor tuméuetes&éggel, amely a "la.auóa leAny"
cu.lhal&tl&D, Jellegzetes Ismertet.15je. Polly
•}pen olyan ll«aeaen viselte e&t a megtlsrtell5 elneves6at, amelyet ldek6n11 a
:,,Jrlen ldérdemelt, mint egykor art a
U11te.. /oOlgiri nent'viselte, amelyet k6,>t6hb a Jatuóa leiny elméért és t&Dg)ibt ek:serélt ... A .aúp Weyalea P<>ly, a
JlllexiCOI harcokban eleaet.t eued:ee leinya,
11.lólérhetetlen müvéa&ettel értette a luzdódobút & ennek minden fortélyil. öaz.
'lHI viltou.t&lval egytitt Tom Hodkfnaon
,ur.alonJiban mutatta be est.énldnt.. a tap30kba.n nem rukvkodó köiönségnek. Blr
:u iinenpelt müvéun15 laNzÓB ell5ac1al.aalt
G maga nem eorotta komoly foglalkoz!a.llUJJlba. Mlivéuete csuplUI lirilgyül szol;!lt egy mis, eokkal fontosabb, életbe, .igóbb fo!ílalkozáa elpa.lhto\iú.hoz. Tud,, 11 lllllk,. Mr. Berkele,v - Polly vőlegénye
- az érdemet lótcnyélztl5 birtokos sem
;olt mé.s. mint a hlres, nevezetes Black
:üull.. Él mert a hatód,gok módfelett
ldv6. ncslan flrtattAk, kik JopJAk el akkora
b~vurra.J a mu-hacsordé.kat, olyan phját rllkltó vakmer61éggel kik rabolJAk ki
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u ,·onatok.at a a fegy,·ereaen clrkiló Grök
('S()portját vajjon kik kergetik &,;éjjel, Polly él Blacll: Buli uért rilautottak
rende& polgirl kereseUorrUnak mondott
életpilyit t11lnd a ketten ... A Jól berendezett iaúllótulajdonos éa me.nyuuouya,
n lasuómüvéaznl5, felülemelkedtek mlndai gyanuaitúon. As ti Uut.ea,égilkll6z
1101ml uabtlytalandgnak m~ u. irnyéka IMI ffrt.
Polly megillllotta parlpijil annil a
tölgyfinil, amely alatt a féluemil Dick
lievl!re9Zett. A fiu ezldtlue.rint - illlt6l:lg - lovak 15n~lléni volt Berkeley földjén alkalmuva; tulajdonkipen kfmkedéer«tl blztik meg & ert a megbl&atút blnn
(,. pontoaan uoll:ta teljelltenl. Polly megmeghuzagatta cowboy-bluú.t é:e kutatóan
hallp.tta Dlct Jelent6Hlt a tellert'on&t
adllltmi.nyaJ feltll, amelyeket tegnap eate
Klnpto•-nban leadtak mlAtln:: azonban
moet kevéul!i érdekelte a le.inyt. lukibb
azt tudakolt& Dlckt51, men'e talilhatni
weg Black Hullt fa rögtón tovtbb viglntott, ahogy megtudta, hogy vl5legénye
fflórival ez.el&t tért be H-4klnaon Tomnak a ualonjiba .'.. A kémszemlére ki•
reudelt flu it;mét egyedül maradt éa, fl~yelmeaen virta a lovukilld6nc értesl1faét, amelyet a W,nyü.ból utnak lndltottak .. Black Buli rendklvlil uerette
a nem eléggé biltoaltott aranyuillltminyokat. . Hlue.n as emberek több»égc
uh·eaen kere& alkalmat n k6nnyü pén:tt.1.en:4!sre ..
Polly halkan énekelt lovaglia köi:bcn.
li:r hatirozottan T'06Ual jóeolt, mert mlkor a uép lasuóaleAny minden különö11eJJb ok ndikül énekelt, az vihart jelen-
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autal elébe kerlll ... Óriás tes!An reazke-

ll"tt .. és a Pollynil lit.örl5 v1harb&n elkerülhetetlenül le szokott ütni a mennyk5.
Lovaglóbluu uebében hordozta a Ro..,,
!11h1on levelét I minden bet(ljét klvúlr61
tudta: de nem l'Olt tla.atiban a benrú'oglalt titokkal. Egy lfJu hölgyet llell Blaell
Bulln.ak a Prlrle-vonatból ehbolnia "
mindaddig bl1ton8'gban 15riznle, ami&
FrlacobóJ utult.6.1 nem 6rkfl.Ik. Pon7 aan
lllrt &1 üzletnek nevezett mqtild6ban.
J."Jjlitékenyaége valamely trlaco-bell b6dlUllt sejtett, amelynek Row!IUOD a ll&avet.Jt6J, .. KOIOnben mlút Irt& ftiu a
boritékra, hogy l&jit klldbe? 8 ._..
még a lithataUan UtttiTaJ INU 11baiau
Cnt'Mt&ek, amelyeket Polly • ffil1lllllh,,.
ról bena.lniin& !jegltMa;ffel leotvu8tt:
ÍfuazonhArom. fn-. naaoa ..... .,..__
e1,pna, mllllArdoa hlÚ.JL 4vJa ,.,.._.
ban a JeghlrMebb p6nHa.W. . . A . . .
cllln1&a. KlriJóan kereNtt,, J6 ,uUr6I
v.ui szó.
NobU! Et· mú vUtcoa. Blaelr. Bü1au
clnbolnl való menyuaaonyt ajb.laoM. ,.
Szörn)'{l elvetemWi.tfc u G v5kl'DJM41,
DU1 Jeinyra még csak gondolDI la, hoJOU
J'<llly t0.Z6n-Yl&en ilpaolna
uom.klYQ.l meg u illletnek lelke 11. . . llegil.lJ
Hla.ck Bull, ezt megkeeerillöd!
A& oll:01 Polly ez egyuer oktalaaul gonnolkoiott. DehAt a f6ltékenyafg 61 u
okoadg nem irulnalt egy gyékényen ...
Dlack B1111 u 6 azerelmet menyaauonyival nemben képtelen lett volna irulut'L
l:;Jcte, gondolata, vAgy•ll:oz... cwpin egy
n~t llmert. Soha Mnkl mht, (SI.Jr: PoUyt.
.\lep;iamerkedé&Ok 11 eredet! m6d.on tl5rtént: az ezredes özvegye oaklalldl roko·1alhoz k&ltöz!itt a kis leinyival, Itt n~

Jrt••

dban, mikor nnom falatokkal csáblt.Q

~Y=on;b&::..;"':::"'"::..:m::•:gih:;o;:•.,•;:n1Jinak 6'}'1k t& futott végig. Folly rátekintett Derha a v4pet lrereutesn'i a~,-:.~1='i;''i'kele)'re~' ~perc1g„elaötétedett1oell5tte a
alm& lltüoa ftló b.aladid.t, 0akJadtói tl• &vllig 8 fllll!nsugfr'\.gy~~u1nttvllág06odt.a.k 'I
1enegy múf&ldnyt tivolúgban kisiklott meg az •m.1-n i •JrngyetJenüll.~ •
A TOilat: A néh& aebeellltellet v:laau.vit- lebet&égek.
Ámde, ahogy Ismét belé-

111,

1

MUHM.l ■A.H

': csupán nz amerikai markok képesek.
~em a&ólt. De a BZebleiben aóvir fény vil.l ugott, akár a kiéhezett ember plllanté.-

Ulllvt ... Hms6vee volt, amikor az &111·
Jit al'l'ltte t6te a t~Ggyulladla. Ekor New

~e:Ja:~===
15
l~ején két rég( ellenaége kereste" föl valamoly ellntáaetlon il.gyil.kbGJ való Jeni-

-.lnlk

VALOU.GOt ALD.la

r~eie=
IIIJtóJ eeupAa annyiban kOlúnbösöt.t, hogy
1)'6a:,IUlataUanul n.Jongott a l'&d roman-

:::n~::;,z

::~te

~o:eg:,!\~c=:i~b!ie~

Antonius kÖnnyen

leblrható, Jó flu ...

Uralkodott bangJának restketésén
FYaD, kér6en Hólltotta meg:
Be:e:~z~;::. :

:::Je:::~n~:.•

li-

u:;~

=v~~;: =~!!B&:!;dt hollgy k::d6~~~ ;;g;~~JJ::;;um az ön lovagiaseágAban ..
mig a mlalk aulyogan megaebetlltett Jegy16ir.6nyvbe mondta a rendöraégen, hogy •
Bl:tanytalanu\, hivl5en mosolygott h:imlndkett6jliket Polly golyója terttette le. ,;iya.,;dAJa nemébe. A:t óriás aokllg nem
.\ 16.ny félt a letartóztat.6.atól, a kérd15re- telelt, lrarnn arcán áhltatoa meghatottvoniatól, a ható16.gl eljiristól, v1rradU atlg derült. Nehéz, slpoló Jélekzet emelte
;:~~tyl~~ökl::e:v::~\!~~I egy é&zakoak
A mAlbakocalt, amelyben a

:::i1

menellül6

1
1

bt.talmas. domboru mellét. Elnyomott eó-

ha~~~

t;:

1
1~:'. . su~:!~ges polgira

,:=o~e~~=:~té;0 ~;.g:öh: vagyok a Uniónak ... Ert'aen meg .. . M.lu
,.• ..aóvlJU.. timadt valamelyik fara,. tlen hölgy b_!.ztonslgban érezhetné m.agit
p.Uan vonatvnet6vel. A hlvataloe egyén. a hizamban ... Ez kétségtelen .. : Tergoromba volt. mint a pokróc, im az tfju m&zetea. Elakadt. Elvöröaödött, bir•
bOJ,gy aem muadt adósa. a a 16.rmára 6111- . tclen eleresztette a lány kezét g gyorsan,

==l

v : : . a'!:.~.:~=~l:~z:!
egy ma,.
IM. deh D6rid gentleman jelent meg a

PlollJ DJel•k6iuég:ének. Ekkor

=•

r.ualépett, mintha tüzes talajon Alit volna eddig. - É11 ön: .. Mlaa Polly ... ön ..
~gy vlhig: reJt6zött a szaviban. ' E~

~ : . : i : n c : : i : t ~ ~=~tn: ,·al~~:eks:n:é::::nnt. fol:~alllc .S•ariuaá meghlvta: lovagi oltalmill&a Waallon&. j15JJön vele u Innen nem rom, hoS)' meg legyen velem elégedve,
l.:edves Miss Polly, hogy jól gondolko;r;.
--,..Jn le'f6 Berkeley-tanyira.
. . é1'vaJ llée6bb Polly feetl5len tel- &ék rólam.. Mert .. mert .,.
Megint abbahagyta e 'a:tót, bronzarcán;,.,
t)t6eOU,, marcoJaa eo~boy-caapat kleére\flte• lovagolt Berkeley hajléka rehS. Alr S1LSB.Zemelben fius zavart&ág tlikröz6dött,
ka a búli&D &10k.atlan volt a nl5vendég, kezei ügyetlenül babráltak a Jevegöb\n,
de a blalgar.da nelil jött &avarba. • rövid ,·<:gro nagynehe,:cn meghajolt a lt\ny előtt
1dG alatt eainoe kis azobit hevenyészett
a elment.
t!IUe, mellé be111ln09 • türdGkldas belyl- J6éjszak6.t, MISI! Polly! Nyugal mas
s(:get re.ndntetett be bamar JAban I egy
vigyorgó n6gerasszony nGI tehérnemüeket jl éjszakát! - Elszaladt.
hosott as UJu lady részére . . . A verand.6.n
Ei volt Berkeley elllÓ stökóse ..
pedig vlrosl rublba Atvedletten, lzlésePolly clmélyedten nézett a rolrosón át•
aen 'megteritett asztalnil türelmetlenül, IZ•
eietG fiatalember utii.n és ragyogó azemcl.
gatottan virakozott b.iJos vé:lencére Mr.
a mbkor hldegplllanthu, ttirklikéK
Berkeley ... Folly el6tt ugy tii.Dl fel mlnd•
1,.1:emck -- m011t tlladalmasan , boldogan
H, mlnha 11,Jmodnék; az Alom azép voll
&I kellemes ... Vacsora utln a hb ura h6- mo!!Olyogtak ..
J61:11obijilg klaérte a vendéget I aual a
(fó'olytalisa kö,·etkezik. )
meleg késazoritissal bucauzott tGle, amely

PI.AliTOL\ T, 111.!POJEGYEIET
ES LUIICII-TICUTEIET
LEVEIIAPIWAT, ECYUTI
ALAPSZAIÁI.TOL\T ES

BARMILT!JUI.U lffOIITATVAlffOUT SIIP IJYITEL.
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Teljesen kedvét vesztette és nem akart felelősséget
vállalni a sztrájktörésért.
i
•
~fost végleg , isszavonult, mert nefu t'bdta meggyőz- 0 I ~
ni az igazgatóság tagjait, a részvényeseket, hogy lelketlenség, amjt tesznelcsan,égi ~k~)<al,~s> helytelen a
társaság szempontjából ia, hogy a régi, jó munkásaik CT) A
ezreit széjjelszórják és betelepi~ a.' plézeket szedett..
vedett népsé~ akik a b6.ayúzathoz nem ,-értenek és •
akik sokkal drágábban termelik a szenet, mint a ·unioo
,bányászok.
JW
•f'( ~ t i - .,.,rn:1 C·
,,...,,
Amit nem tudott Mr. Field 'beláttatni. a Pittsburgh
Coal Co. igazgatóságával. majd beláttatj,A· a sok kudarc,
a kidobált százezrek. Kert á kido1-lt 'százezreket ök
mégis csak szeretnék vial:akeresni majd, amit nem foknak biztosan megkeresni a sztré.jktörök munkájával.
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KARACSONYRA
. .\ •r-.• .. a.co,,• e ... ••t~ •t Ute PNt omc. at , ..1.n111-.
sok helyen kaptak_a bányászok , kelleJiletlen kará- '
Jl:T ...., t•• .t.et .r 11it.ra • · un
csonyi aJIUldékot. Sok-" helyen épen az unnepek elotti
napokban tudatták a liányászokkal, hogy decembe1
tói uJra a november elötti :izetésé.ket adJák
Néhol
KOLOS LEó.
azonban a november elötti fizetésekből is levágtak 10
kt ot éven keresztul volt a Magyar Bányászlap százalékot, hogy ugy visszavegyék azt a kicsit, amivel Cot11plett Radio1 Sati,lkiion úo
munkatársa, megvált lapun'k kflte1ékéböl átvet!e Cleve- hat héten át tobbet f1zettek Ahol pechg életben hagyMAi\~1NG
landban a Magyarok VasámapJa nevu kath hetilap ták az UJ fizetéseket, ott meg épen karácsony elölt csok- ~;t.':;:!u:fi!~r'
iaierkesztését.
1kent meg a munka 2--3 napokra egy héten.
pliu 1heir Acaenories. all 10
0
Kolos Leó öt éven át voít hüséges, odaadó munka·
A ..,bányászoknak évek óta rosszul megy, évek óta ~;:.~
társunk akinek távozása veszteséget jelent lapunkra, csak tengenek, számukra hát 3 le~jabb karácsonyi aján• . pk1e rad!o u1i1laction mean.
t~rsadaÍmi életünkre Himlervi11en. Mert Kolos Leó nem dék_ az lenn:, ha ~valaki megtalálná, már ~~~öl, a z_sitk• ~~ik~.d.~Ün~i~,t~b;
k
B, ,
•t f •tett ki áratlan munkát ha- uccaból a k1vezeto utat. Ha valakt megta:faln'h mar a w1i1?
,
csa
a _anyasz1apna eJ
. l'p ,
k
~ d módját, hogyan lehetne a széniparban r~ndet teremteni.
Phon,, UJ rn d~op 1i today
nem ott is, ahdl é1:e ..nem csak izetést ~em apo • e
Ha végre ugy rendeződnének már a dolgok. hogy
~
·
elég gyakran meg is marták, lelketlen, izgága egyének akik ebben az iparban dolgoznak, egész éven át munká• ~
'
~
eleget bántották.
.
bay lehetnének és megkereshetnék mindnyájan a ke·
, • •
A Kolos Leó lelkesedése, tevi!kénysége, fáradhatat- nyeret.
-\"I:
lan mUnkája teremtette meg Himlervillen a katholikus
A Szeretet ünn~~n jó lenne, ha magukba szállná•
· ~B. -z,rROA~"
magyaroknak a templomot. ő szervezte meg 'lalójában nak azoknak a bányáknak urai is, akik most gondol1-i•.-.t•••e ._ F11,n1tu„ co.
kicsi társadaimunkban a kath. egyhápt és nem nyugo-- koznak azon , hogy legázolják azokat a szegény, niunkáswu.LIAMSON, w. VA..
doit aadig, mig templomot is nem épitett.
em~kf,t, akiknek véres vefejtékén r~khatták meg
Kolos Leó , tartott 6 éven át rnaaü~Pi. is- asztalaikat, akiknek verejtéke juttat~~pke't fényhez, t;,.;;;;;,;;~~~~aaaaéaa!.
kolát a katb. gyerekeknek. Kolos Leó -volt-az, aki Htm- pompához.
lervillen az elsö magyar iskolát megkezdte és az a mun·
kája volt talán Himle,villen a legértékesebb. Páratlan
Dr. BRIDGEM.\N, .FOGORVOS
. türelemmel tanította éveken át a kis amerikai magyar
LUJOH MUNl(.I.T CISIN.I.LOM, ,. L&OJUTAMYOIIAH All:ON
· gyerekeket a magyar írás-olvasás rejtelmeire és arra,
l<Ol'Ona ._ "''""'~ki tt.00--a.oo~ _ ...., 0• to -"'""''\ t.lJnb. _
Jidgy soha, sehol "Be szégyelj~, hogy magyarok .., F3?a- : : :
yseo,,,•~t ~:~,",'
,'•·
tikus magyarságát ..valósiggal beleplántalta tanulóiba_
,,
Rusu:1 ■Loo.- • 7~
_,,
}S. ~ amikor tavaly Ö volt a mindennapos.'isk,o liban is
Cor . 4"' . ,.... A, ,11,1 Sir. l<hel u N ,1. W ~ .... t fllomhlm
a magyar tanitó, ö volt az, aki amerikai sziil6k ameriFopctok .,....1 „1a1 •ott ,.,,
111&11b....-1..... .,,.,,...P 1,
kai gyerekeit is megtanitotta magyarul irni, olvasni.
Himlervillen nem csak mi, akik vele dolgoztunk,
akik öt év sok szép és sok boros napját töltöttük együtt
'
-1
•
abban a mühelyben, ahonnan hetenként a Magyar Bá.nyászlapot szétküldik, de minden jó érzésü lélek őszin
tén sajnálja távoztál.
A Magyarok Vasárnapjára nagy nyereség, hogy
Kolos Leó elvállalta a lap szerkesztését, mert Ko\os Leó
nem csak prédikál majd lapjában, hanem tettekkel is
meg fogja Mutatni, hogy dolgozni tud az amerikai magyar katholikusok javáért.
,.
Amily érzékeny veszteség a mi kicsl társadalmunk11agy11 n 1111k,sior t'!_l'f _ló l klha sr. niill 11lllan11t11n nrnlLIL \'luont h1.l!let,
ban Kolos Leó távozása, épen olyan ~eresége az Cleve1hoer 11z , 1.,.z11l11s1to11 loic>d.-eiii al)u1lo111 ~ohasem Jő ,-1ss111.
landnak, mert Kolos' Leó ott is biztosan élénk részt
J
vesz majd abban a munkában, metr azt célozza, hogy
A. ml 11J~n l11t11nk ei;y ll)'en 11lklllmal rejt mRitlilli:&,,• l ■ t llitnl
mennél későbbre toljuk ki a magyar harangok elnémufoi:J 11, 1111, ke-11-0 Íl,c)'l'le11unel k'lsé.rl ui. ,l
Jását Amerikában.
~Min-

Hl26. december 23.
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BROTHERHOOO OF LOCOMOTIVE ENGINEl!RS

Mr. W. K. Field beadta Jemo~~~ii A Ilatalmas

társaság elnöke betegségét jelöli meg lemondásának
fli:átil, de azt már nem hozta ·nyilvánosságra, milyen
betegség miatt adta át a társaság vezetését másoknak
Akik azonban bennfentesek, Mr. W. K. Fieldnél,
megmondják ezt is. Azt állitják, hogy Mr. W. K. Field
egészségét - a sztrájktörés ásta alá.
Emlékezetes, hogy amikor tavaly a Pittsburgh Coal
Co. az alacsony szénárakra való tekint.eltel lezáratta
bányáit, a társaság elnöke ígéretet tett. hogy a bányá•
kat nem fogják megnyitni, csak abban az esetben, ha
fizetni tudják ~ jacksonvillei béreket.
Mr. Field be is akarta tartani ezt az igéretét. A
társaság igazgatóságának tagjai, meg a részvényesek
azonban más véleményen voltak. Azt követelték Mr.
Fieldtöl, hogy ,nyiPsa meg a bányákat - 17-es fizetések
mellett és open shop alapon.
' Hiába foJytatott hónapokon keresztül a . társaság
elnöke harcot igazgatóságával, végül is el kellett rendel•
nie - a bányái megnyitását, ugy, mint azt az igazga•
tóság kivánta.
r A bányászok sokszor szemére hányták ezt az elnö-

1"19"f ú. H

Ou

mn11u~,e~h ·f'reT"oaryl jlftrat1ab telje11llmtn1t ,-lsssell Yég\e '" ;

' tt.RJEN INGYEN .I\RJEGvzt~...:.;,:;

~soa Bm·li.'e1e ltoad,
,

t'lor!dábaii,

é8 e&J:f!I "fJld\~ell lpa,l kölJJO\tot és farmddéket. 19
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' 'fi!AGYAR TESTVER ! .

ELKESZüLl-E

,..me1

.'

és

, . arra, h?iif!,~magán:1.k és családjának nyugodt
boldog ~csonya legyen?
Ha még'. n-em, ugy tegye azt minél el6bb, am!g
nem késó!

A1RAKóCZI EGYLETBE
való beállás által eléri ezt a nyugodJsil.got. M,ert.
nyugodt és biztos lehet abban, hogy beteggég esetén anyagi kigtt&41g áll rendelkezéaél'e, s nem kell
közsegélyre ai:orulnia. Ha pedig bekövetkeine a
nem ,várt halálozás, nyugodt éá biztos lehet abban
...._ , Is, hogy ,ir,_~ösel ~gkapják az EZER DOLLÁRT
.#, minden p.el;ljzség nélkül.

,'lAGNAK·'.LENNI
r::=::: lf!~~-

ma a Rákólzi Egyletnél minden magyarnak csak

:e:~~~~nk;~~bkoi::~l:!a~~~
!J, bo~ hozd tartozzon. ·
A Rák'6cif Egylet összes ,·agyonával gararÍ.l.alj'\
a tagok jo1ainak pontos teljt!flitését.
.,,,
A Rákócil EgyletnéJ sem jobb, sem !)lztow.bb
lntézménrl Amerikában nem talá l. Jöjjön zászlója
alá minél ell!bb!
Kérjen felvilágosltást, melyet készséggel megad
bármely flókosztály, vagy a t itkári hivatal.

Rákóczi Magyar Betegsrgélyző E: ,~
624 BOSTWJCK AYENUE, BRIDGJJ'O'!T, OONN.

MAGl'AJt ASSZONYOK "'
H1bfnnllyen~alelll,kl:'I

WEST VIRGIJIIA
·PHOTO
1<.t,,r,
J~:~!fH,.,'!:inYA,
McDowe_ll St.J, JCözel a
J.o ·centes1Sfoiehoz
Remek

ui,iilet~1l ~!llbk.' Na.-

etopo~~:t., t~J 11:fnltt!nk

Megttlvh 11•tan mlnd1nklnek
azlv... n r-.ndelknlHr-.,fllok.

lenn• RDk. . . \rJon Mklm · -

n1f po.tfn elldllltom pontr-.ndelhft.
'
'
Nll.,,, mlftdu fll■:lll<'fiM ....
hat,..,lt•plk l ~ tartan.k.
•

Hm!

~,kdlr,16

darab~ U.n

l<ltDn& ....,bol'Otvik IOTA.IILAI
MELLl!:TT O.rlltja ,,., .• ,,14,n

:.:z:~•~:,!•lde'!: :i' :~·b:!::
O' K H ! : ? ~~IIIGINIA
I'..

lap elilfl-.e~1I ira 9,N 11.ollir,,

e!late eét'tik, l1uu,,. m ■ 1:1Hste11t•i6ftll

u••
•Jú.·

.

el116rangu talaj, a kedH&Ö <'ighllJlat, a ten:aéarfllr. Ti......

~ LECOLCSOBB BEVASARLASI

FORRAS WIWAMSONBAN!

fos8'ga, a 1ne,ueoeaett 11lilc, ,..p árosulrn a HRkneri feliigJ•1.ui&I
egredűliíllóTi, Leu!k

emt H ajánlatot.

· •~, Itt 11'eín légTirali.róJ ,·an

~•0, ilanern tén7ekrőL

• J!JjUn füi 1ulll6djön meg ;ólu1 Jiogy ebben A kö1h •ukab . .
✓ ·n l6 r&nfitel kU11etödlk',

Jrjon ré,i&1ete11 lnform,cJ66rt lnirmll1en lr.értl'éflbe ■:

TJIE VENICE. COMPANY

i::::~:~n~6:!~!1:•~ f
0

~e~r.
v:~::::1::~
beteggé tett.e.
.
",
0 már bónapok -'ót.a nem vett részt a társaság aktiv
vezetésében. Ne.ín -értett eg"yct izzal a J>:Olitikával, hogy
.a ~~Jrnalf1·rie adják meg azt a fÍZetést, amire a I
társaság szerzödésben kötelezte magát az alacaGny sténár:ra való hivatkozással, de ugyanakkor dobáljanak ki
,1Eázezre1<et sztnljktöretésre.
• ·
1

·,/•

tere ■t.

,\ _ mag7~r ...,far1■ er JóhlrneYe kösl8111ert és ha Jet.elepsalk

a· J&t!Wa,

'l'··

A Rákóczi Magyar Betegsegélyzó Egylet
kellel0e1 és boldog karácsonyi ünnepeket lován
minden tagjának és minden malJar testvériinknek!

~ nll b

Company, meír II Hrothorbood ot Loroaothe

1::ngfileeni t..i".Jdoaa, sdnte rnár{jl.bol1111pr11 es-r .halalaas ri~t

:~~..

Clereland, Ohio,

Vltfkf <en<lel!Hket rent~u~ uilllt111nkl

11YIIUokal. •Mp1lnl:.; Lü(flllinalr.•

.A 1'he \'enlu

'

THE •· CHijLES K. GROSS CD/

A boldogulás lehetöségé

,

.50

'

t~:J.~;!:

:e~,:,;::U::tcom•

A PITISBURGH COAL CO. ELNöKE'.
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, ,.. ,,..
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ad:· ~;

''
H.' 'f.' H011ADÁY,
JR., FOMEGBIZOTt

,;w

A Ma~ar B~dap ciméo,
1
HIML[ÍtVILLE, D'. ·;Ja

Ha ön j6I tis ole&éD ».k!U'ju be~zereznl t~li alsó s fels 6"
ruha 11ilbéglet.ét, okTetlenilr keressen fel ben11ünket!

NAGY KARACSONYI VÁSÁR
alblmáT&I ,/a , Iegssebb .Játékok, ,aJii.ndéktArg1ak.
•
keriinet eladásra..

oi?RHEKnufilx ÉS

OYERllEKKABAToKt

Nap dJas-.ték iwenterekben, téli Obi.t okban,
bla,ekba• h m.ladenaeaU, rubi1atf elkkekben!

MADLOM-SHAHEEN CO••. ·:
• , • Williulioa, W. ~\'.~~
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am.t yen ~ég ~o~a
sem -~olt az 0n
. ~ttho~]>{l.
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New

ii

f
~

,-u

111
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~•k' H •i:rl k uJJhal
hajlani ' u,-..
lót - é• mi r l!t l111IIJn. • Jeg111ebh lt'lléL 01,••
li.lHl nö :uinét, ho1 llutaín, luillemf'.ff• a .Rafit„
!!! é• a J11gy111erii RrA Hl.f· hau~lao■" 81 h

Var ~.

olthnnl\ba, hOJU" ni etr nagy terf'ra'tte iN •er•
felel . Ulmltnlllelrl';n Jrr. Hhulf'r 1•ttlw■liba■
IJ7en ,·a n.
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1
riri~

aa,y, er.is INu.k
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kiinnyu l.ekapr11ulh11tJ11

-
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l:t a l~11Ja bh. lf~modt>rnnebb, IF.l Ya■ pr6lnih·11 - 1'11 11 lf'1rjobbnak Hln ell~m.,,..-e.
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The National Bank
of Commerce,
WLLLIAll80N1 l't'. VA.

I\CA:--Ra.diolo

= A.LA.PTÖKE 1100,teo.&t'
E
~ '1.ABTAl,tI' tj00,000.00

{,nt,n,imt,..,.mhi/:,,,"trisb.

JONES ELECTRIC COlfANJ

~ FergéHike 11.Sot,tH,H

i éll lg7

tQéle~ '1btoad-

E.,.. ■,.;tau _,atealJ ■ ö:
~

Ka,Jar iir,t.ieJaD.ek
i•J ■... Wlb ......
~

NRW

1--..

,u■ü - ••lr'la1'n

DR. M. J. POTfER
l!'OGORVOS

WILLLlISON, W. VJ..

'WILLLUISON, W. VJ..

Seeond ATe.

W.blte Bldg„ BIMllD No. !.l
A legjobb rogmuok!k k6szlt6je. Koron!k, bldrounk!k lelkiismeretes kéutt6Je. A magyar b!ny!.uok
régi barl\tJL

MAGYAR BÁNYÁSZOKAT KERESONK.
J(1

fbMj\8, Jó hbak · h

jó bánásm6d.

KÉT lVE MINDENNAP DOLGOZUNK
DR. W. F. LEECH
Kereue fel • lakébelyén luó eutái,aak flWl.e- .

szem, fül, orr és torok onos

lyik tiadvuelójét, aki 11:inaen atha i,aptjL Ha
olyan helye■ lakik, ahol mc, ontily, k....,. lel

Flnt l'íatfoHI Bank Blclg.
WILLlillSON, W. VA..

1„e1m1 a lltkári wtalt és elódbay lehill,-a~
tist 101 bpai. e;.. ez is elér: - SZOVETStG,
14IZ Slale SL, llriqeport, C.a.

8se•l•enel b uolplok
Rendel6 „telefoa uim %45
Lüú t.etet'ona:im
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IIIJNKA HOSSZU IOORÉ BIZTOSITVll VAN.'
A H~a U--48 lnca magas.

lrjon, ngr ·i6JJIS• uem~IJ~•·

r :!,

Jj,.__Z,

LOGAN ISLAIID CREEK COAL· COIIPANY
CRITES, W. V~ LOOAN COUlfTY

n:~~-1!~~:;!~a~!I~~:o::1/ ~~1~:8;:r ;,s:1~:t~rö;elés ~:;!~~~- A
Jinrn~:1::~e~og~IJ:le:~o:!: ~~t~=:~ ::=I ·::::
VllHl LŐK:ET KAG\' .\ff.
f) RSZÁG Ol\'t
{Folnatá!' a :?-lk oldu l~l.)
u a.,.') ,zcretettel togn:lta ~

t i:illb belyeu pa11a11,1kod tak i:r1ól. hogy a,; egységes pArt
ajáo lóh-el érdekében n halóclgok na,i.:"}. terrort rejtenek id.
H Allamt és köuégl fi:s.eme\o'
alka.l ma:s.ott.alt, \"alamint a ki'1N1ked6ket .;s kOC11miroaok1u
r r111,a:s.io o.i lják a kormio.r pA.r t ! aj i.o lúi t.-ek alil riar a. Ru-])Ort
Ret80 illctékee belyc1

~
~lt=
at.~=é;,.:;;f· a

G~·örgyöt. Mlutin as e llen1ékl táal törv ény 60. paragratuule.tive1 Aru&toltü: el, A. be(.
h'• p\•\selt!Jelö lt igiu:olta m agit. 1ételmében a ra aiolgablró nem i\gymlnln terbe1 tn~M.tt beadu ti1endt'Srség \'ei:otlSJe elkoboz.. 1!tthatj11. el a plrtgytll éat ó" ,·il.nyd.ban regyclml följelentést
tu ötven darab nlAlrá.sl h•l!t. 1:ité:r.kNln l rog, hogy Va.as J i- tett Meskó Rudolf f&wlgablnmtelyeket a derccakel Jirisbl· :101> s:r.ombaton megt.a n.b a1111a 1'Ó ellen , egyuttal közölte, hogy
,O"Ag el nöke uabilysierUen 111vgrarubes:r.édét. Vas11 Jln os lnl nvádl följele ntést 11 tea elk1.i. Ultou , A caendtirök B1i .i.J11n n,n délután ki la men t Uri Jcne, 11:emélyca azabadMg meg
h;,vck elkobz.illllt aual lndo- Hir.at\gbe, hogy a ml olazt er lfrtéfle h blvat.al011 bat.alomk\lttAk meg, hogy uellk Györcy- !~lretére t,muz kodva m eg- l'lal való vlaua ~lé& clmea.
•u:a o. raszolga blrót ól kelle tt tul-11a gylllétiét . Itt htve i u--~l'>loa e ogedél)"t kérnie ar~. ~l fogadták. hogy a fóno lM2RkLE•
hogy !'- köuégek terliletén t,r- P'blró "' gyUlésl bct ljtott.a, \ Jhirar Rl.•Jhlliap •h&Mt~kodhuaon.
n~o11ban a beUltó v6gzést a
Uios
A ba lpArt jelöltje t&\• lratot j l•('jele nt éatöl
11tjmltolt hu111

u~:o. !::~! :~::~~.I~~ .,=: ::::~ =:-: u.::
=~~.::::

,~~l)"t:::~::;.,~~ 1::1~ =t k~l117:.01::; ;1: :11bl: ~~1~~
1
1 0
0
balpirt pé
:
~6~! !'°:t:,u~ ~)-~l~~~z~ / ':·i~~8l~ !! ;~~ : : : : ~
...
tm. ~ültJe...pénl.dfm._este fr-ll<'relnököt, h ogy II tön·én)1 11'.e.l ~tartanl, Va&11 Jl_n Ol!-4-.&t hJf• ........._......,...._
t eelt élt kapott a rendl!n11igt:1il , :imely ucrlnl ajin lisl lvcket tlli llt és m~g ak arta -kezdeni .-esll:Nf•♦l·
t,ogy sem a mir eh5zöleg e.zon1 , h,cnn l ucm su.ba d etl o.me- hca:iédét.
a,4Hlk N,■klre ■ TafO .lllelJ~

::!~at!.'"

~::ló! :1:.:.:: 1~=N~1•:~

:;:aab~;:ei:~Ü,:; ; 01

::i::~.:saml:•n:re~n.~~~•::~· JliE!:~';u;::1e!':,
megtartaaát -oem engedélye' l'(nteken éJsr.aka uo nban •l ::ctOJük Vasa JAn OBt Igazo l- •etaell:,
t ik. At eugedély megt.agadl-:('..end6rs6g: még nem szolgil- lalla és k!Je.leotette, hogy a
A ••11ar Hbyl;ulap oha•
1
,At a rendl!r.eg aua\ lndo ,iarta \'lat.a Dellt György11ek 1r,n1olgablrót6J U 81 utulté.- ~úl ta•Jn, .lllog7 •IIJH Hllf:a
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A dereceket ,·AJasatókerOlel·j~.•i
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tudnak
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kA r Gyulán1.l szemben ba lpáf• J..cdilet K01111u t h-pártl k6p,·j11e- n~ nyre és a belügymtnlut er
1
11 progn1mma.1 ellépett a ki"- l'i-Jelöltje, terjedelme1 bead- ' huuonbatodlkin tett igér etére
1
Tiiletben De:ik György debre- \An~"t lnté:iett Sdtovs1ky \M. ,,s az lntéakedéat tö"énylelen
1
reul földbirtokos. aki meg kez ii1 belügymlniszterbe1:, llDlely- nek nylh-Anltott.a. A caend6relette vropagandAjtt a \'AlaH- bf>n a követkeJ;l!ket mond.la ön, vezct6je erre rtkláltott:
tókcrület községeiben.
( •1:
Azonnal hagyja el a kötA la.ko&ll!g 1nl ndcnütt nag-J
Norember huuonhatodl· !lég terilletét!
ueretetlel és lelkesedéssel fo- :;an Vasa JAn06 megjelent SclKijelent ette meg a cse ndl!r
~~dta Deák G)"Örgyöt. aki dél- t,wa1ky Béla beHigymlnluter- Gn1 vet.et6Je Vua Jinoenak,
uti.n Hajdubabosra érkeaetL 1. él, és panaalt. tett ell!tte Mea- hogy ha uo11nal nem indul ,
.A köiségben este a klq;aa.l:'..k 1<6 Rudolf f61telgablró ellen, fegy,·ert fog bd1n'1nl éa a
111egb h-aaára megjelent a pol- 11kl gyilléaek re nem adott en- kö,•ctkeúi pillanat ban. mirls
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NE FELEJTSE EL,

•• am1rlbJ ma11ar 116.AJtaol;
Ol'J.U0• lfll>Ja. melyb31 megtUdltatja
HOL MEGY JÓL A MUNKA,
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT.

A Magyar
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b U:rJIIII: a 1uagya r U n1a•1ok'at W rJO. u okat u ii1let embereket, l>a.nll:oll:at, all:lkll:el
ij ~aie küttetéa!Jeu nnuall., hogy
blrcteu u ell: a Magyar Hh:,A.u
laphu,
F:s ,·Aa,rtá1aJka'1 lt hati5oa•
Hnllk mlu4.1« lap11ull.Ta.
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GRAMPIAN HILLS
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bo11 a Ooridai farmenk a.ír meckudték a auut1 él kerti ffle-ménytk ,úllitúát, amely terményekért U.ff árakat kapuk. A
stowheny-t tumeló flnDerok as első termáért $1.511-et kapnak
el}' q,wtos bn-iért, amelyet már 11állit.uak. A mi földjeüik
alblmuak mindennemü zöluéJ termeléaére, kilöaösen uöló és
aar&DCI tt11DeJ.ésre.,
~

Földjeink. a me&Yei 1a1duáii nakértö által lettek me1e
I ebőr~ndünek találtattak.
Eun kitünó, mindeeféle
nteméayre alkalma, földek 20 akeros 01:dacokban lennek eladn.
Ebből ti, akert mi tintitunk, beültetjük u 0u kiwuá1•
szerint 11ölövel, V&ff aan.nc:csal, var, miad a kettönL A 11öló
óriúi árat hoz, miután Florida szállitja a szőlőt leckorábban u
északi piacokra.
A uólö 2 iT után hoz IJlUD,ölcsöt, a ll&.1UCI u itödik
nben. Addi, ia, U:U, tzea termények btiönaek. a torok között
tmnelbet mindenféle zöl,IJéret. Vau ba Oaaek 500 tyuja .,..,
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6raJullúul Is foglall:o•nlr.
R. AUKf.NTHALl!:R

ATKINS & VAUCHAN

Ha Oa uerea 1a1unkra •J eJllflleUlll:et, uút
aJAa.611:baa tMIMltJik, mel:,rlll 116nbllet b

7. 014:alen meg-Jeleull hlrd.eté1i111kbea tal'1bt

WILLIAJI.SON, W. VA.

~p"y S>' V.AGE STOIE
WILLIAI80N1 1'. TA.
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n11, Jól b
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abból Floridában na,yon szépen pémelhtt.
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NE FELEJTSE EL,
._.,. u Oa farmjátil c,ak el}' és fél aérfila,ire ,.. Trilby,
aMI az 0a tnméayeit jé ároa miadtlibn■ ~
A 11t ARAllll ts FELTETEI.Eln OLY IIWtlW.TEl, HOGY

EZEN AI.ULIIAT ELSZALASZTANI EGYENESEN vtTEL

10 ÉV ALATT TÖRLESZTI LE.
aku hekeritve, ebbo1 10 aker kiti11titn I beiltetn
,úló„l, nn naruccsal, 6ffl dellú. Ebltól 1511 dellút
lefuet,atö1-t
'
Teüt ba. a jövőjét biztos alápra óhajtja lefektétai, Dt
rirjon, de jijjöa, ftlJ irjen miaél előbb.
lrjon mavaral a lcö11etkHö ci(flr~:
H1111

............................... .
.....

ni

ltNa 711-Z..3 llul,le Arcacle
LAIELAND. FLA.

__

.........&11Gffleldel1'r,

luai..,.....

IAZAI JOCOGTIIIT llc,
inlltW .........

ht a

.1.....T1611ia. -■--JAlta.hrpr
laMll&IHllú. ( ~ t „

,

rlleWnll........,tkt-...tütYaa

NAJOJICTII • 1,s;.M, -W....
4PnDAVITOI , - ......._

THE COLLINS-RODGERS CORPORATION

A Magyar
Bányászlap

MAsYARDRSZAGIA
KÉSZPÉNZDOLLART KlDHET

.....

\

i.lTITIUI J ..... . . , _ ...

HlllUR STATE IANI
HJ ■LDVIU.I.

UlffllCS'f

Magyar Bányászlap
Himlemlle,

Lntutky

♦

19K. december 31,

Óhazai mesék .. :.

1

dACSO IVADEKAI
'

- Ejnye, de ügyetlen vagyok . . •wl(-IL
•ll~n kbo1nJeft upott&m fel.
- De akkor m~ nom Ilyen uras ruhit
,-<,t!
Etelka menteget6ii;ótt, mintha aaemroid.D)'Mlt ér.;.ett volna ki uekh61 a uav:.: k-

""·

keff!Nel azemben, amikor a vlllamoeok,
'1ut611. aaJ't,ól, a repQl6g6pet be.rregéMit61
.-\ndri11i,a.J ne.m &tették egym.ie lfl.Y.it.
~ir litu:ou B.infalva e Etelka megnémult as ör-amt61. Aa egykori MirlúaJkurta Vén fái bólogattak felé a nedves,
-noboa k6fal mell61. A vU: ezenneater
moat ,. Olt illt a. la.kiú.ul szolgiló hegybe .-4jt pince e15lt • ffY óra uerkn:etét
hontot.ta. u4it.
Kia kapuk:»6!, ednakulak mell61 n6k
huegellek Et.elkinak. Nem Ismerte fel,
hogy kik'!' Szemelt elborl tott!k a köny•
nyeli:.
- Juj. de roeu ezag .-an - ldiltott
fel lla.ndl, aki Ugra nyilt ezemmel né:i:te

- Amerlluiban egyformin öitöskbllr..ek
a n6k §s Andris megldvinta. hogy dlvt1•
tosau jf.;rJM, ~
As a pénae blnja, bit jól van. De:-& ember, hogy hauengedet.L Re11 ■ Ji
lt6re1
EB ebben a kérdésben (élelem lapp&.n•
golt, hogy a ,iaioot!Atia örömét gyorsa.n :é!7:1t!:kh::.r:~1 el6bukkanó plroe caeköveti nyomon a bucsust\.a fijdalnm.
- Addig manulok, mlg kedves n~m
Súradó kenderkévék nehéz ar.aga tekiidte mea a falut, még a Bükk fel61 tujmeg nem uo.
- Akkor vlsau. se mégy többet
dl' •logiló trlsa szél ee tutlta elvinni.
blnen majd htvogat Andl'U! No. 1:1~
kell adni. ft\ln ember. megél a !ég 1,üt,\1. llá: e~:~é\;;::ll~l: ~tta~~z h=~
Is. kedveJik mindenütt.
raalid s lc:&tti a ezekeret). U!atek a uomMtelkának nem volt kedve ai. urát t 'll• li:o:édok la. i\'é:uék. hOJY Etelka aln·a ölel·
:<>gct.nl. Másfelé fordltotta a IIKÓL
l:edk" 06:nl: Mariakivnl, Erul nénhel. Ta- Hogy VJ.n Eru.i néném'!'
mát. batyJ&, 16gora várhatJ.ik, mlg Qd- Öregulk vélem együtt.
,·6zölbeUk! CflókolgatJAk aa angyalképii
~la unokit, a kit a Jóul gyerek m lnd.tirt
- lb.rieka hogy van'!'
- Virnndóa, de aiért Istennek hila. J:~zentugc;tt; veaette egyeneeen a gyümölca
jó &.tlobcn ,,n.
"r!6~~:;tt:kpae~~mAa.bah.i1ban. me ly
- Él-e még Kóua 11om11.16dunk'!'
- Él hit, Béla• meg mlakolcl doktor. ll üvk VCIIL A nagya.ny.fuktól jU-M()lt polgan fi.ln eniber lett be16le, ha Bi.nfllvá.n h3rnéken nagy ceomó vlal viola pompi,.
,,.n, a u.!gényeket. Ingyen gyógyltjL Mln- ,:ott • frisaeo. meuelt. fala.króJ ugyanuok
'- azenlkl!pek nének a haz.atirtre. A ezQ.
l!lg tuda:un:ócl.Jk utAuad.
11}1 búban nem .-.iltozot.t sem.ml a ea olyan
- MeghAzuodolt'!'
mJntha Amertlta.
- Meg. Pesti linyt vett el, nagyon ~egnyugt:i.tó 'f'Olt. .
~azda;;ot. De olyan Ide semmi aauony. !Jralla á l:omm.i f01JZlott 'f'olna. uét.
- Milyen tataro. vagy, milyen uép
Etii.lka két kéuel kap&.IUodott a rizóB
u.ekér ol<!~liba, l!Str megl'ijdult minden 3. ruhi.d, Etellrim! - mondta Martaka I
tagja.. llár rég 11fm ült Ilyen alkalmatoe- "éa,nltezve bnaogatta. lefelé b6 11:okld.gon. to lcklvinkozott ró la. De nem szólt: nyijit, mel y el61 j6.-aJ röndebb 'f'olt,
mint bitul .
•
apja aobase ült m.btorm.6n.
- Neked ado m, amelyik ruhi.m legjob- Erre nem jirnak autók? - kérdeban tetszik.
r&kJdOlt Bandi!
Mariska
16ba.jtott.
- Bár ne jlrn.inak, kle unokiru. A lo- Nem engedné u uram bogy Ilyen ·
vak ijedeznek t61ük. Az ember 60ha se
,itvatoea.t vegyek' magamra.
mdja. merr6I zug r6. siemközt.
- :\""cm le falura való. Bizony, alig
- l"iagyap.inak le van autója.!
- Nclwm nincs.
Bánfalv.in senkinek blnam ebben a u ük HOknylba.n feluill111 a uekérre.
1,incs. Az csak uraknak való pará.dé.
- Soviny vagy, Etelklm vlugál·
- Amerikában munkáBCSaládoknak Is
~Atta Erul néni.
i·an - @_űilt Etelka.
- Nluca egéauégem. A doktor fürG)·alogosokkal le talAlkozott a az.ekér.
rli5re
Küldött
volna
.
.
.
de
én
lnkibb
haNregatyú legények, fejükön magasteteJÜ szalmaltalappal, mely mellett vadvi- u:jóttem.
- Jói t etted, Kedves!
faten segi~
rág bólo.'lgatott, köe:Wntötték Demjént. a
gével meggyógyula& Itthon.
kit mindenki Ismert a BJ.nvölgyben.
- Bir aoha, aoha. ki ne mo.zdultam
- Mi!gjólt a linya mondtAk egy.
wáanak derile a.rocal, mi ntha !k la Té- \' olna a. völgyünkb61, Enei néni!
- Akkor nem la élt.61 .-olna. olyan urt
UNÜlnének Demjén örömében. Egy-eg:,
batyus aaezony la nyijaean nézett fel a 106don, mint Andria mellett, csak~-•
koceira. Bi11bo"áth alatt a ,gldel6 r éten lioztunk aiokon, amiket lrül. Mink mindig
caalc dologgal vag:JUJlt tele.
egy magas, nadrigoe férfi Ingujjban aar- Nem voltam 4in. Andráa melltc.t bol.!ut kuzilL
- Ne.kivetkezett a Uuk-lMM ar, - mo- !log .aha ! - tört ki bel6le. - Az u 6n
betegaé&:em.
·solygott Demjén.
M.arlsll:ll N Ersal néni esomorua.n ds-Kedver,.. nyugalmu kép! Vlrf.g:011 r ét,
zölcle16 hegyek, <tri1a. driga c.cSndeaég. l'!k egy1Dúra.
- Ast bitttlk, bogy,~egbecaill. Mlzadlg
~Ilyen ellentét a Clevela.ndba való ér-
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- Nem b.intott. condoakodott, hogy
lfmmlben 1e a:i:envedJek blinyt, eaak ipen
" azemem 16.ttira!
hogy eg:, amertkal leby utAn bomlott
-M6r nem ltapartad ld a. uemét! .-etette k&sbe a azelid Ma.rlUL - ~ kiJ..apamjm ,1.1 uramét, ha tulnézne rajtam.
- Kétfelé a.k&J"Lam törni a kenyeret,
de u:utin maradtam ... a gyerekért. A
gyereket szereti I ast lgérte, hogy nem
leaa r6. többet patruzom.
- Éti megint ceapodir'!' Bniliban
11'!' - azörnyilködött Enal néni.
- Nem. Le,::tlább tudtom.mai nem.
- Akkor. . . azt az egJ bothUt felejtsd
el. Annyi megesik minden embenn.
- Megprób!ltam . .
nem tudom. És
rnoet mú baj .-an. Moet m eg 6 féltékeny.
Mariska. meg Enal néni eJb'-multak,
de nem lehetett tovA.bb kérdez6sködnl,
mert Etelka Intett, hogy hallgueanak.
Apja lépett be. S vele egyetare nem akart
semmit ae közöl.ni. Maradjon öröme Jega•
libb pir napll( zavart&lan. Éa.. él ..
hirtelen uerfölött nehéznek tetazett EtelUnak; annak a. bevallba, hogy Eduirdhoz hucaa. a 111.-e. Nem lehetetlen , hogy
!l régi ,'igiau fa.lu1i ember hlbúta.tni
Éa nem atlrg6a, egye16re ugy la
köti lg6rete, • hogy nem lr Eduirdna.k.
Bandi lelkendene rohant a uobü.a,
clp4jk. a kezében holta él febér matNSz
ruhlja tele .-olt fllpeca4ittel. Józsika auu)'in moaoJygott a. b.ita m6gött.
- An7ám.! lllnden 11arek mezltlib
jltaalk, én SCl:J buwk tabbet clp6t. - jelentette.

eért.

t'l!LGYU,ITOTTJ. A. tú.l.lT, Marcuel IArlne CNnd6rrel
As A 8ZOK8ZtN.l UZIJ.T Tettlec-Msre azonban nem
-llerillbet.u a. aor, mh-el a. t6b-Na.gylMMI· btdi: mtl&k&clüyozt.ü a vere1ruérA baranyamet(Yel
t6u6gbea Wets J6aet iredMt. Us,- 1'-tuott, hOI)' idi'n
gaJd& fl!ilgyujtotta. tat.i.llójlt, dea celiDdben ellnt6sM6tt 6s
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>\!dott, 1118tos levegl5 lndt be. Kiment
Marl1kibo1, aki a baromfiakat etette.
- Miért nem heversz m6g, Kec,,;ea'!' Te
:-lu!rnél?
-- Jól C?.Bik kl~nni
Itthon egéHea

há;.t : : t: ~ ~~erlkiba caek a gyánru;

u~M~=r:a~~I~ =~~~k:;m::. él·

, 111!!,:~ll::i

:e:~v:;•Jd lgy -

: 0 ,:~!~~n~~/~!::~~k~;~

iil!:

gondolta él! nebh Jelt

61

:i::::~te! né~~:~t~ 1:;~~lt be.:n~
riógl &telkijuk.
Békésen, elégedetten, nyájaa beszélgetés
ilöit költötték el a vacaorát.
- Meg kelletl vón o. mára blnl o. násza~o nyt 111, mondta Demjén. - Dc
ugy ae Jött vóna el, az anyja halálán van.
Má n két hónapja nyomja az ágyat. Ha
kipihened magadat kedves jányom, majd
beviszlek hoz~ájuk ózdrn.
Etelka villat vont.
- Nem Igen klvA.nkozlk utAnam az
nn yóaom. A leveleiben mindig csak azt
kérc:11, tettünk-e m.ir aokat félre?
- Hát azt 4in le ezeretn~m tudni ..
- vallotta be Kulcsos.
- Azt csak Andráa tudja, mennylje
r an. Én aohaae kérdeztem t6le.
- Nem ezokta azt senki a felesége

Délut!n KulC&Os befogolt s elment a
podgy4szért Bnrclkirn. Megjött, elhozta.
Ban,ll. nki máakor egy lépést sem tágl•
,ctt anyja. mell61, egész délelött iu erdllt
J.irta Jóu;lvnl. Szedtek is egy kod.r urlr:ombáL Délben a klaétü gyerek ugy evett,
mint a farka.a. J <nsl éa 6 a asekér mellett
6.llottak, mikor levett ék róla a podgyáazt.
Jözsl fogta a lovakat. Azul.án. mikor apja
kUogott. r.ieglnt hlvt.n Bandit a gyü mölca~
fa enlöbo,
f _ti 1
- MOPt nem megyek, - felelte a kla
ember - megvárom, mlg a nyáTil klcsomagol.
Bement a szobába. Etelka mA.r fel nyltett.a a. koffereket s szedte ki bel6Je a ru•
t1ákat. A gyerek léptére felné:aett.
- Kell valami, kis fiam ?
_ Kell ám!

ol~ ~l!!oln;l;;e:zó~:mj:~;an, mint
apám. Nagyon sok nem lehet. mert AnduUI ga vallér és a költöz6s, utazú 18 80•
liat felemésztett.
Falual azoká.t szerint korin lepihentek.
Bandi elaludt, mihel yt letette a fejéL
Etelka sumelt egy darabig kerlllte az

- Ml Jegyen az?
A gyes:ek huncutul m0&0Jygott.
- Most még nem mondom meg .. n.
tok!
,- Né11:e meg az ember, m.ir a z Ilyen
Hüvelykmatylnak la titka van?
Etelkn nevetett a ezedte ki tovább a.

!!,~mhu~l':i:~tt e:y:::::~• éjbe. Csilla-

;nindentéle holmit. Bandi figyelt minden

_ VnJjon mit csln.il moet Trauhen •~ozdulatira. Egyszerre egy doboz akadt
Eduird'!' Jó volna tudni, fljt-e nagyon :i. kezébe, melyet nem 6 tett a koffer sar" azlve, mld6n bl.iba kereste? Andris áll- =<Aba. Meglepetés látszott az arcán.
-, a szavának, h ogy nem sérti meg? Mert
- Ezt vártam ! Itt a titok! - kiikotta
r.sak azert hozta meg a nagy áldozatot, ~ndl őrrnndezve.
:1ogy nem ir Eduárdnnk. Hogy belllle Tra·
- Mi \'nn ebben, fiacskám '!' Te dugtad
uben Eduárdné, gyliroané lesz . .
mert 'i kofferbe, tudtom nélkül?
él arereLi. .. Itt, a azlll61házban nem tet_ Apám tette bele, mikor lezárta a
:\7.ett olyan egyszerűnek, min t Brallábnn. koffert. Csokoládé van oen 11 e ... azt mond
vanon állhatatos marad-e a szerelmében, ,n, hogy el7'ie i\ruljam, mlg meg ne m ta·
mlg v~ge tesz a válópOrnek? Talán Jobb )álJa. snyi\m., Most tessék ndnl CIIOkoládét
lett vol na egy türd6belyre menni. mint _ J ózsikának.
·
klvánta '!' Olyan hirtelen követték egym.Ast
Etelka felnyitotta a zsinórral eröeen
::1.z események, hogy nem fontolta meg -liikötött dobozt. Nem volt abban csokoli•
; de!!!~~:::e1~:Po;::;te~~tól~t~s :::~a.b~~[

~zz:~:i::::::

~i:Íye':::::r,e~p~;::'~1:tt ': :

~~~

::.

~:ca:~té~~l! ~~=t
:ez::a~ lár, meg egy köteg lel.
áldozatul dobni.
- Ninca ,ebben csokoládé, fiacskim
Öeaaekulceolta kezelt I felnézett a csll- - szólt a megdöbbent Etelka. - Nézd ..
Jagoe égre.
- Pedig nekem azt mondta · apim - Uram, Teremt6m .. legyen ugy, a er6altette a gye~ek.
hugy Te nkarod ... a T e kezed vezet e&().
- - Eredj jitau.nl, kedve.a ..
majd ve,.
cltlato1 utakon. .
E-zek' én neked esokolic:lét.
Igy, öeazekulceolt kezekkel azépen el· · Banl,11 klaompolygott, eebogy ee fért i.
i:zenderedett II azt A.l modta, hogy még 61 fejibe, bogy apja nem mondott igazat.
t.ideeanyja.
Millnap pihenten ébredt fel, alig fea·
(Ftilytat.ua' U.-etknlkl

hen retrenga katonira, a.Jtlt
a1utin beeu.llltottak a nagy,4ndl kórbúba, abol élet 6s
halli köiiStt lebeg A katonin
tizenegy baJonettazurút. illapltottak meg.

balkányi legénnyel Az lndu- l beboroz\·a lért haza a. kocalattól elragadva kélt rántott mtból Az öreg odahaza ÖU•
da 6e mellbeazurta a legényt. ueveazett menyével A fiatal
&.k1 nyomban meghalt A gyll- Csoma hirtelen dühre Iobbu.·
koe vimllrt v. caend6nég le-- ia. egy kalapl.ecsal agyonver•
tartóztatta és Atadta a katona! te apj.it Amikor rtesmi.Mt

(U~. Kolozavir} lfo tósAgnak

x:~:::ZVHN

Ö6111:ee&elt

~z:::!t~:~érr:;~~t'li~!: ~:

(Nemzeti Uj&Ag)

--ojelentette önmagit a csenMrl,EHAHAl'TÁK Ri:GI HAHA· l!égen Me116Jlltották a mit•
GOSUK ORRÁT.
kolcl ügyésuégre.

~ Toruok
a k6-Nylrbalkány köza.!gben Tóth
Ravazd közaégbeu Farkaa
~ I Hjrlap)
gyujtogatl.at Mint.hogy Barab a uent.a.ndrial jegyz6 Sándor vá.m6r azóváltAaba eJe- Gergely és fin, Farkas Lajos JAT:E:K KÖZBEN GO:i,JIOT
r.yam.egyében atatúfumot hlr• ~kadt rei a.s oreú.guton véré- gyedett Lakntoa Ferenc nylr- !kocsmizia után őaszcszó lal -1 NYELT EGY KJS PIO ts
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(Peati --Hlrlap.)
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OVERLAND L0GAN SALES COMPANY
l ,OQAN, W. V.A..
Í
(Ahol a holde ui ut az omárl uttal ta lA.lkozlk)

-

A KATONÁT TIZENEGYSZER
~, SZUllTA DG A C8ElfD0R
EGY LE.lNY JDA.TT.

d'

O:, u- aeN~lö:- lt~ ;~;:..::,::,.:~k::=:
ddJ 1:lllcsön egy b6.-ebb aaollnyl.t.

IAt Amin~ klUlnt, a. Múl meg HL A CNDd4r azonban utina
---oelhaen 168 millió korOGÚ'a.111!:ltett éa a.mlkor utol&te, bA- SZÓVÁl,TÁS
blztoaitotta., bú mJnd61ue 36 jonettJ4ivel tObbuör hátbusur
\ .._l

~ ::i:r1::': : : ~ ~ ; : :1
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DETROIT, MICH.
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AGYAR HIRLAP

11!1

Rh,umá,, kö,nényes fájdalmaitól.

~ .!.. • -- ~
cuk Jót lrtil.

tette ~ ke16 nap róza&ulnüre u égboltot
u Őrhegy fetetL. KltArt.o.. a. kla ablakokat,

~~~1

L:ld

onuúret

Nevetté!F, hogy milyen hamar alkalmozkodlk uj ,-jtjeathoa.

- 81lveaen. De u enyém nagyt,n. le
b6 leu n eked. A uekrényben Jóg egy pir
rágl noknyid, ugy, ahogy beakaestottad.

A híres detroiti
ARANY KERESZT
PATIKA

VMt'I ■ ÁRT IU.,

s;!~i::::

:e:.~~:/

•alt ÖNr.ealÓlalkosott a.

BELEHALT.

llű;sé::1:1~::it~:re:: •

i!ro~~z~~~ett~:tv;::~:1::11k~~
1

orrát Is leharapták. Siékelyt 1éi 6ves klef111-nyel6cMrreben
t.uz.állltották n gy6rl kórbA.z- 111egakadt egy gomb, amelyeL
jAték közben nyelt le. A tul•
(Nemzeti Ujeág.) úckló klsfiut kórházba u!l-

bu.. Támadóit letartóztntták.

Ha Öa Jó koeelt akar, a.U:or cuk.li WILLYS-KNlTH
. GBEAT
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Ceoma Ferenocel _e gyütt meglndltott.ák.
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