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b&II. cautonaWit.a

,-tet. .

s 11Úolho17 • a,: utam nem ben 6ll voltam a vend'a- •
..,..intepnéaietll
k6jutaúa,, Y&eotaknak I utuúl klllWiret

n.Ucl6 volt. eokat foirok
arról es ujailban lrnl.
i'f'M óta Jitt.am, boa A· rib magyarjai k!hu&6clnak. a
:(armotra a tvek óta bintott.
MG" a legtöbb e11etben cal.rpfotót. pélhim.oeok "t.elepltlk"

nem flsettem.
Ali nlnceen módom.be. boa
a aa,Jit klliltaésemen tl~t,.
eaer m6rtföldet ut.up.uak as
onúgban.
.
VWOnt !~,esem ut 1~ mert hit aa.inoa, mir mini•
4bt.
•
lu~, manaroknil es u ~
E&'.)' páruor foslalkostam la ge,, hogy a vaauti jes,néi

ftC1"

=:~:=~=:e~~:!~
~

::,,~:i:e~o:::ta:;~ei:::

u~~~~~ne~:tls~~~

eo-Hl

--

--

.•

~f.;::~~: !AGYARORSZAGI HIREKj

b==============-==------a11éa 11,v.pti illamokban.
1P' utaatunk eaGtt llt bé-t- keN111ttll • hol a vuutalr.
tiatviael61 kalauuiltak enaem.
hol én vittem 6ket.
A tiasteué1 kedvéért mea
kill lrnom, hogy mlnillt aet

II

t::°!ajd -~ 1

Kilencezer médöld magyar
sorsok utjári
Ot héti$ voltam tivol WmiWTillet6I • n alatt as llt b6t
alatt közel tis.enk6tez.er mértfllldari utat tettem me1 u
Ks7e11lllt Államokban. llinUI&
üCuer meajirtam volna Buda

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

_.....,.
=:--.r:

.Mentünk, 1117ft aeatO.u.. 4J
jel-nappal, bol7 mia4l l"hidebb id6 alatt aia6t t6bNt
li.ullJlL
Ha maour61 tudtcmk. •
merre u utunk elritt, ut mia
denk6ppea t.uwr.tllk. Ua
eondolko:stunk, hOl7 • 1ll&l7U
m~ csak a 1-,tOl,bet bibe\
a fajtijú&k. Aki mh 817·
egy be)J,u • farmenépt JHS
pr6bAU:a.
•
Eurf6l6t !ittunk, ami érd►
kelheti u otthon.k-3 ~
nar embert
J"irtunk a. C.rollnü. aapot
mezlliln '8 dohbyföldjein '8
megnbttlk Georsia "'1rtelen

len ut elolftllllia

~~=

hial

min-

=::rv ~

dá. '

70,00C»- hold halálra itélt

a ttr-

bOff vdeJr:11 •

J.,

S ha eaetlen
ma17ar
hulmit litja ennek u elfs
flraat6, hab6r naaon &dek• utuúnalt, akkor tpá.D
eufkGllk aem. fosja uJnilal a

magyar szölö

1'radúcot,.
A mqyar bortermel_ú vilBIIILER MÁRTON. lidr61 ml.r tnn 10bt lrtak
-----6--éli blvataloa helren la naa t,,J
Sriateue mtl' a ülést,
törélt okos e vfJúa amel, ~·
md"'tt lr.'' ., J
rl'll.ffl'e bua6dlk.
0
tff eue.
.Mirllil la ff.n itt a6 tulaj•
.l nrlla Iennt Ts:,u• dcnképpen 1 A mescaonkltott
,,_. ~ al.
orsr.ápak mermaradb Na&')'•
.,......,_ dolog a blll6st. tlnlll· Magyaroraú.~ a:i:llilllikulturiji-_,, kl-rti b...,-a.t. Banf.lk antamfll,e bői 75 aúzalek. Ma 870,000 ka

11.úrint u:ul '"91, boa a
870,000 bt. hold n616bal 70
cser holdat, amelT ainuo la
anD7ira ellwiJqolt tllapot,.
ban ftn, hOff talprúllltúa
nem éri mq as erre fordltan-dó ildo:u.tot, balilra !tél, es\.
1::1 kellene uintani : 100,000
hold llnmadt au.nAlni, mert
es máa t.ermeléai Qakkal kap.

czte:; F~~~~~ ~:i"i ~~z~ ~~i~': a~:~~ ~;:~a: :.°
:~~s i::mv::::
~=\.,~~J!K:::
~:=61
t~.it~':1.1r!:;;,t: ::::b: 1 1; he~v::r.

m6a .t6'1UtW,n t0 .UIWt ..
bp a boriút IO alllllt. Ta,,
._1, rilbetett IO mllllM. lf
khepea, IO bektoll.._ ..,.
m6a ..t.a breNtt IO allld,,
dc ebb61 Nm 61 mq M marad tllik6je a jhó 6ri bdtk
tetnre. Eúrt van bo"'1ais.
elért elllis mq Bkabw a 8'- ~
nát & Arad•HC.,alJL

1
:~•~!~y z:=i h a : ~ ad:,t~e:1r!:U~1t:rl=-=:

:a~ :Ski~~:i=

!'!~ro:a:~O:
16n1i~:ei: ~ : ~ ~ : : : : : ~ ~el~bófa~==~o:ll~~
6.uervbke. : . . : ~ . : . ~ a ~ ' ; :
íöldmivelée&el ldvinnak foalal m6Jyben ,rom ezt a pir aort., az orszigot.
~
m~s. ideJén ~Oret.e!Onk 4--4.& Az elslli módszer nálunk nem dapeaten a 8-9000 koroúa
}:.(mai.
f
mert ngy vagyok szokva. De U.tta~ volt naranc.ligete- .,.. tQaM • 11em 1 ~ ~ - m1lhó hektoliter bort. - mint nlkalmaa
a megvalósitiara. bornil 2400, ft&'Yia 2& ~

_::mae:°:i:i:fai11 ne: :==•ka!:f~d:~w;
:i~~:':a:°.::.~
a~i~~ba:
ftllnak azolgilt&tva a leP.6-- mindig, mindenben kettllinket csinilt a littam volt aivat,,p-- ~~.~~~•~ ter vol~ a terméa.
~ b biéo.iknak..
teuék érteni es iriaokban.
kat, amlkb61 as emberi ainlust aaa .1olu>-•ttle Var& K , , ~ Ta- A belföldi fogyaad6piac fel
Hát én telepiteni aenldt nem A vuuti jegyet illet6leg ia. datolyaligeteket ú etéu pa• - ' a
faneU hittaL
vesz évent.e mlnt.en 2 millió

"'°""'

k6rtem n6hinY ;:!i.:e~11!:i:'\ az_:; :::ik:i=: ~ t t llltre tis SZERENC;;;;;;;;IJL

~~

6ta
...uttirsaaiiot, boa adjanak lpnia mi fizettünk.

=?o:s:~=•u.::;
megtett6t ut hajdan az am►
rlbi pioneerral.
:hek 6ta bizon,i.tptt.am 01•
kik. bog:, nyern6nek, ha földel
jattabiinak \l'Onalalk · meutén
ea pir tizeser magyar far-

rid~~:~~ e:1'n=n tUa!~;.
han - -.elOolr. volt méa- Bakó
.Tinoa baritunlt la.
Sokfelé jlrtuolr., tehit ~
kat !ittunk. Sokat és eoki fo,
rok irni as utamról. K6t em.
ber nem m1ndig litja a do}ao-

_. =:;~l~~&'J be-: I=~~•=

évea baj•!::

=:;,~°! :;:.~!t

::
kal vaesorbtam a -n,lt ol:,an
nap la, mikor Lluicoi vuu!-l
munkAsokkal rqpUSUlm ea
vaa~tigasp~kkal
vaclOl'U•
Mikor

rijllttOnlt,

::n:::e!oca~~:i

hogy

Lester McCuan .21
t~nunk munkája kl:fzben Ma.
non, Ill. b6nyában a motor ke
rekei közé kerUlt, amely nyom
bau megölt.e.
-

·

a

Dl. L S. BIRD

pú
::p,enai:
~vf,!:~
' Két ftlluttiruais mepivott Tarnóczy Arpf.d foa- k61:61nl a nyét tudjak meg:lamerni, ak·
-a mult eanendlli véa"6n, boa eajit l~pjihan.
kor bucaut vettQn1t a k6nyeJ.
•tanam be a vonalaikat OII Akit érdekelnek a földmive,, mea igytól & itmentUnk a

,=:.::e~

:::e:e~el8!~
carú« azám.ha.
. f:n TIUOnt ezeknek a vuu ~ a tf.utviael6it hivtaD".
el magam.mai egy néhin:, 1W

=~:~~~:

::t

~~imli:~~:n-=• ::;keto~~
10kat. mert ezekb6l tanulhat.
nak. \
Harminchét napig voltam ti
"\'OI éa
alatt az idlli alatt ti•

es

=:~r

sem

aludtunk uillc>o

Kérelem
~- A NEW YORK/ KOSSUTH.á"ZOBOR BIZOTT•
SÁG takarékou6~ are.po.c661 minél hoe-·
aebb le~kséet 6/toJI fol,tatal. A buotUQ
11e,n kllld kl ldlUSn körkockUt, twaíJIJ few«iaolr:at, tehát nem fúo}a fd klUÖII cu ec,,,alUrie·
kd, te,tllldeket,, e(Jg#Mú~ Hot.. A 61·
zottaág klrl a mo~OM tránU CM,Ue, ,irdád6·
dlkd (mttgd,,o.okcit la), 11,ogw iJNKiZNT JB•
LENTKEZZENBK. A d o ~ ,-dig ,.._
lllleMk ,zlwaek a k6wtlca6 dou-• kBldnd:
l'Udrúu Béla, e/ o A,_,,Urai M~• NéP92Clt10,
U. Unlon Squart1, Neu, York, N. Y.
Mblún bdr~zl adoJNIIW cu rrtouó ecldt#
e,akiai é, ld.zdr6lag magd:ra a K~la-uobon-a
leaz forditoo.. &m lúrütbelt, • • -.,omtatz,d·
"'1/0lt, de 1"'g poatal HU#gd • • leazMk ebbll a pinzbll fizdoe.
A New Yor.tl Kouutla•uolHlr 81M)tt,,6g fellthi

rg11uttcil a moz,alo,,t. tnútl btldUtII a.úa
~1,1eallldekd, tutllhtdd, eo111&dzkihaégeld,
valamint mag6no«>luzt, "°'111 uerrMnéi ,,...
a M l11i KoHu.th-uobor 81.zoltllá(IOltat, a.mel~l:
hioatm oannak a KouutAl•nobor moz(Jlll,,lat
hatlwtó,an d6ae11ite,ú., mlg pedig a Kouu1h,.
uobor alap Jav6ra rentlezettd6 mulal-,,ok,
eltilyek é, d6ad6aok
ut/6.,i la. Ezen Mlyi
Koeauth-ezobor Bl.zotle6.gokra term.éizeteun
nagy é, neme, uerep c6r ,na}d a leleplezéai
ün11ep1ég alkalmáMl,

,u,.

A K.011atla.1zobor Nuo YorHan állni 101!
A KoHulh-uobor oru6.goa ldeplezéal ümwpe
Neu, Yorkban OOflll ml11 ez éo október 6-411.,
otJ/111 legkée66b 1928 mdrd., 116 16~11 lnz
1"et,lartoo.
Klo6l6 tiutdattd

A NEW YORKI KOSSUTH.SZOBOR
BÍZOTTSÁG

-

BBRK(J D.
lfUJt lur~ a

cau, dall.t.

IIAGrAR

BIÍN7ABWI'

P~OI
QilY, WE8T VIB.QllOA.
ll'oghnáa ér"lateleult.ée&el.

mf.

da;;::-o:-,rpádboni
gyarok klSst, aklk.r61 mogukr6!
regényt lehetne iml és tlllál·
tunk Texub&n ia matyar tar•
mert.

n:':: ~~ ~;;~

1~ , . ~
0

~élkW

Koron.a &s hldm~ a Jeg.
jobb klrltelbeit

l~m:i:
"ez im a borocska" - mond•
Ja és épp ol:, bllUke ri. mint
A&jitnaveléaQ
calkójira, a
metr adnt6n leglr:OUSnb a f„
luban. E1 a mauar tulajdon•
úg eredm6nyezte a termelés-:

:;:l,d~~:O::to~='
Au.utrlinak, me!J ma Ba~
legjobb borplaca.
A kereakedllilnk ldvini.U,..'
ainak okai a l1h1tetl1n hlbll•
rllzon1ok. Kqyar borlcerelbdili ma bamaribb leaú.mllollat

:!~tet;:!z~:zéviva:.:': m2íii! ~tt :nm:gy:r:::!er~m:!~
hektoliter borunk terem, as ma ia vezet6 mirka a konti-azt jelenti, hogy as 187 produ, nensen.
kilandó 9-12 hl. borból 6 A 70.000 hold szölö halálra.

:'~s~n~~ 1~':npa
elfqp.ddnyalt. A bor pedic
hltelOzlet. Hanem órlúl \llikelr.
kellenének hozzá.

~ei::1~~er:lí:~i:~~n:16:n~
vagyunk úrva, beleíulladunk
saját - bonmkba. Mir pedig
2-3 év mulva aligha lea:i: jobb
ertékesitési lehet68és, mint

d/l:r;::~:":; l~tekr~
nem kap hlt.elbe, vinont a
bort csak 8-6 havi hitelre ad,,
hatja el, a vevlli vilt6ját nem
tudja lead.mitoltatni, ha

•:::~aaác;:

:=~
:u:.rr:h~ ~:.;::~~n ;:: :;I::~1~~::. a s:~::,7:!t~:
nem !ittam még a err6I ula·

BOLGÁR NOVÉff TEA

~

llalg:iJ- N111'"'7 CV6rl Tea UsN

1

:.::"il·~Ott-

:rgy:r:n ~:lu~=t&I~

mql)i.

rakkal éa fllld•

h&z !"8sad: ,;po:,ekkel, b&n•
110
11
kal mMl•adn6.u-ekkal ~ fn.
ue;kereaked6kkel • ahol caü
J~etett, farmen:ikbl, még P►

~:j:i~~e!: ~~-.:;:t

mi.a

rium esyrészt a bortermel6ket

pinceszöv~t~ezetekbe ~!"'rja ~
möriteni es az állam ~ mii
Jió pengönyl1 kezd6 t.rmóp.U.&ára épit.

=~~-=="~ a--=::
NALUNKNH(C5 •fwi'öJm,üi""
~tMZtT

•,'RIH.LY

~ILL.ANAT■AN

ID(j !

cuOtt

u

0

0

OKOS ·EMBER
.....

u

~::an
le::;:~c~~•ta:7;; :O~:::,::~te~i~ ~~,!: :::::: ~::::: :::: :
roaaz termés miatt ldtol6dott. elótt est
term\!11110!!
adja
oaztrák nndeltet61i ál
u
=-:!~ ~~~~1":~~~~1: ~1!; :,.,.~~t ~a~~-~ ~611:v11,ohr::

d::
)r:eznek eegiteni hiVl\t.aloa "helye
.ken. Lássuk mik6nt:
u~~:"lil~~ A földmlvelásligyi miniazte.

gas hó takarja be a her.·cl.
bf.lfa1 :~~~ ~
dalt.
om do~ is.u, nu s dobosul
Ugyanauap e&te olajill: i-a !fd~t.01: ~1
!Ogefák ipolólval vaCJSOr l:;,
Mar.el Bldc., Plrubarst,. PL
tunk 8 múnap a film11f...
.
·
rAk fe&tett ,-áunai közt talil•
.l •anar Bh7ia.sl9M
kot.tunk magyarokkal.
~ W.JMI"~ w.,u.-..
Voltunk qy farmon, ahol
W.•1,uekDU.
hetveneur
sert6at nevelnek

•oo

:re:i:e~j:%::

~té=6n:e7
rend.uerint nem igen alkalmasak egyéb t.ermények termeié:,
aére, ez t.eh6t nem mentaég.
A bajt tetezi, hogy az 1914➔

=

:::a::r:~ch,
!::i&'bo=l6 :s::~;:t:;_ ~:p:tii a i c e : ! d ' : ~ b:
ap-lla ......,. egytizedréezét fenyegeti illan- melt ki Magyarorazágon, gaz. olaaz termel6 borit 6 havi b-

llfdlt. .....,. ll'IMl6tt

éa
citrom~rtt6kben II d6lben már

m~=~U k

:6QI-:·

~:::u~

.!::S:'"! ~:s~:~~

f~~=
tsvalyi uea.p termée, amely
miatt ma Oreaek a pincék, a
belsó fogyaastú fokozatoun
felveszi a kéesletet a qo, a ka.tasztrófa kitolódott. 'Ha uon•
j>an 2---3 éven kereutol Jó klli

l'!:::::::~==.:'=~==~laz

~~~~: ~ 1 : j ! e } : :

baromfi-telepét kellett

~~ ::~::=k~ .::1

=~eze~~:=-

JÁRT : ; : : ~ .
~jit
fobea~~
Fl.t'l'AL BÁNYÁSZ
Ho&')' a k6t 6v óta baqoata• hoa a lesldaebb mauar azö,. pi. As ea:,énl c6pk ma 11a

Volt ea nap, mikor a F~de•

tam.

ez a

:!1~:!i:nai:=e=~~ ~déken itla1 1&-aO _..
ja, mert a Hól6a,azda _még ,, A borkenakedelem I bajot
a legkiaebb ia - vonakodik t,o... miatt elpuutult, ma, biroa
rAt kllzlla értékeaitéare a u6- bornqykaruked6 c6s van . . .

ugy Heretne élni, m\11· a kN:•
junkturália években, ho1o•t,
caak 1116lóből ée csak 15 h-0 :d.
b61 békében sem lehetett ura•
aan megélni. A hiboru e16l!
~ '6vvel mir a budapeati
bankok., nem igen íolyóeitottaM:
jelzá.loP:lllcaönt csak szól(,.
ga:zduágokra, mert ha a ter•
1
~e:::é:e:;:t~,:~

~~.;;fl

re éa elfosadvinyalt a blicM.
bank kMnéfirel leuámitolja.
A magyar hltelvlazonyok, a fogyaaztá&i adó, • drifa tenDl~il kllltaéi telli,t euOtt k6lM;
:11k .a ~lfar. \tllil6kultura .UJ·
kon f1loknéri.i)it.
E:&e~ nem aegit az, hon a
!llldrruvel&011l mlala«wi••

:.~~~i~~::~a:::::
:.._nn:.:: :

~~O!et afányta:i~ul ~i~b é~ :t!:e:~-:n!t,t.

.....

,uvaHUI

htftlk.._~=:: ..:=::·••~.k:=~t ""-•

uu,:ö~:::; milve~:o f:ld. laja, Itt aak a uhitehiat.oayok
16
dúl.e= baj: : : gasdi:~c ~::~:: !:,:U~d6kllnny:lt61 -

Bi,;nyitja ::t ;z, ho~ea•~
(PesU Napló)
liináti, aradheualjai és esyéb!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!I
erdélyi bor olcaóbb Bécsben,! Tlo, fi,,t N.,._, , _
A Ill.: Kir• ........._........., ............ • . . . . . . - - - .
:.:1:~un.!;ri~ 1:e::!e:~
DY8TOD, W. T.l.
Ale,tfte a tartalft ttN,llt
:~~~et6111" maa:,ar f a r m • l 1 i i i i i i i i i i i i i i i ~ l d l n . 6 r t , azaz '800 ~oronit kér•

KISS EMIL BANKHAZA::w"::;::~/::

A barm!nchét napból öt na•
t:~~:~ó;;~ 0 =~~ttoF~r1dt

:;:~ u~:n~~h~n

The Anderson House Furnishing Co., Jnc.
NORTH-FORK, W. VA.

Megszünteti
AHülést

i:in~1~~·~~

.

r,.;.. Ww

berudesés .......... milol,oa. .

.

_....
..,........ ............
,,_~na--

- - J:énpéu&t, ........ is
-Vúárolt """"iát huuálilj,,k .,,.. • los·
...ailjil.

1U1=8:0::~

~~7::'::nJ~,~~; :;

1
::n::t
nradl bort vigan exportálják
Mauaronzágon át Bécsbe, a
mikor a magyar bor a verseny
ben a drága termelési költség
miatt leazorul, akárcsak a m•D")'"ar éló611at. Ma egy .Tászb&- 1
rény-Kecskemét videki az61ö !

Porr6tfte

As :Er,eallt

•ata6rl

ti,....,,.._..
ínaaaill!

~

11.a&Wplaal; fel,
lgJelMe alaü.
P6nzt küdQnk a Yllig Dll.U.·
den ,_zébe.
,A Jegalacaonyabb lr.Old6al dl
jak 6- iegpontrua.bb lr:
altéa.
Bajójegru a ie;_J,.lbb "t'OU-Jaltra. m.1en!C. n1epsereso

....

:!d~~ki:!ic!!u::é~;":::, t •Bet6tjére kamatot fltreUblk.
81oaW.a 1Re 1:-.Ul
ennek el6illitá.sa 6 millióba
kerlllt, azüretltor a sasda U• '6n1J
l&rtaalc.
pott bori.ért 4000.lcoronit. u.
az 20 hektoliter6rt 8 mJlllM.. A t i ..,....... ......... •
tavalyi t:er,:nmbozam mellett
........., ....,._ wa •
a a hold as616 cuk 5 bekto..,._,.,.. ..... .._...
liter bort termett, ennek éf... n. ,...,. ..,.. .., lddlll
t6b 8000 koroújbal 4 mll
116 korona. A 15 bold.u a6-..... ~ a ....,_ N16ap&da teW ia...W a t.- .,._.., .,....,,.._

•Jfh•

Q9a....,.._-... .....

"

---1
1

A

_

Y'8Úr iamerle •

MAG~AR BÁNYAPIÉZEK M~ÉI
~ ~l{l~nak

;,g

4ea halilon. Tul ason • lehetWPD. hOD
fleket tliltenek a Siq Siq bGrtOnben,

Vad hlleésUk el6tt m'a: u vrn6jl\kböa
-16 rajoDl'6 rap.akodúuk la elbomllJO'sat • a vezérDek mqboeuoliaira blbatat6bk6ú,pt J'6rtön61DÜ. lJncN}6 atatiriD•
mot ..• As 6 tqúyeinek blllép 111 uol-

_, . ...-

lep:e bullimolr. ~ • • .....,
sat6 supa&al eaapott Olal a feje flll6tt .
' •• ~ért -ral6 , nttepuet irad~···
lMlaB. IZICPDdoltan felelte:
- Nelll. 0 um ob MIQIDbMkl Nea 6
• MDill- .. n macam c:ah!'1tam Nlf•
p,t ... S.... 6
mOlt j6tt be •

„PtD

~

,..._ ...,...~,_,,_
-::.
. . . . ....... Vloaament a ualoaba. kD.lt u aaalibos 61
~

A halil

,I

--= :=:.m..T.':~~.
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tMével, mert u a l&lflc:k6 Black Buli - '

Mmlerti '

}~1.• ~~·

.-fŐ,.•lt. Poll,! ll'hi6r01eteND élni liqyti. Peétia mú· mellett.
leN)kedctt, fap<ia . lehellete 'DW' lc:fillial'l,oqta a• énékelt. A na17 im16k 11W' el·

1!-t.

'hanr nélkGI turte 'volna a l~cu-

• Jést. Talán jobb U1 lett volna igy. As olf"U
tennészet előtt, mint u öve, nincaen ért&i::e u életnek az elkövetett indás utan . . .

t11 árulás volt, amit Polly cseleked.:tt.
akkor, amikor Black Buli az igazságot uolgáltatnl akaró fiukat en azavával lefesYVerezte. Azok, ob azok hlvel wltak
m.iadannyian .... Éa 6T Polly nem.el eJhom4lyoaodtak.
- Black Buli - a6tagolta eleaatl6
haqon. A fedi asonban firadtan, vi....utaait6an legyintett a Q:N'V'el.
- Hagyd el, De az6lj en az6t Nml
Bndj ~ •.. Est DeDl '.'rinam t6led.:.
Ki akart fonhllnl .a .azalon kliaz6b6D,
de a m6J6tte felkerelleda hangok ordttoúaa viaa&at.artotta : • tieremben ftr'dedéa
kezd6d6ti. A JeJenlr,6 konsonium tagjai
meg a Ü5bbi "!Jl~ések - az idegenek -
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nóveked6 ltotkedvelt~ge a modem

doblnyz6knál a,.Jegnagyobb el6nyt
adta neki, amely valaha bánnilyea
ciprettinak jutott. . Kivüóságbu /
&i hiniévbeu.a..Cam•a.legehö..,...._
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Karok, lábak, fejek egymásba torJó : · .f sdpk energia.
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Da hiuen as mellQee is, milltb
a k&~l6 Blad: Buli UffÚ i r ~
ron tol kerClt u6ta és hizonyira nem

_,...

leu arra · merne, hogy Kinptownban e,a
hamar Jilegjelenjen.
A aheriff tudomlaut vette az esetet,
jegyzöknöyvbe irta a tanuk vallomt.aalt;
~rtlinden részlétet !eljegyzett. S közben klnyilatkoztaJ;t.ahoo...az..Jenne...él~
boldogabb pillanata, ha aajitkesOen t'el·
akaazthatni CaHfor:nia legnagyobb ronoaa
. tev6jét ..
Ezt a& óhajtását nagyban helyeaelte
az érdemel Hr. Berkeley ill, a KlngstoWD-tól délre· ea6 nagy farmnak birlokoaa. A
tiszt:eletremélt6
gentleman bepólyána
hordta a balkarját, mert egy fiatal bivaly
lútört a karámból s mialatt a nekiszllajo- .
dott illatot befogta. könnyen aurolta 6t
a azarvbal. Az efféle jószignak nagyo11
hegyeaek a aurvai.
A aherlff készpénznek vette Mr. Barkeley állltáaát ... Holott azok a az.arvü
nem a kia bivaly fején ékeskedtek moat.
hanem valaki misén ... De hit ki tételeahetné fel a tiuteletreméltó nagybirtokOlfe16I, hogy a hatóaáz embereit alapou.n
kodáait: Teuaban a sövényeket litta. ,., becsapja, ..
Mr. Berkeley különben minden apró
t~:p~á~::ts:i~~iusi estén,
fe- körülményt elbeszéltetett a Hodkim10n aaa
M11.jd fordultak a képek I ráCBillo-- lonjábari történt htiboru lezajlád.r6I. Ropgott a,:
holdvilágos márciuai este, mely pantul érdekelte a dolog. Egyébként ia
jókedvü volt. Meglehet, okai vqltak arra,
~i!~~:::a v:i~k~ . vi~:m"os:!!k~x hogy jókedvü legyen.
gonoaztcv6knek utolsó állomása..
Az.
Ki tudja? ... Black Bulln~k annil ke
serveaebben állott a sora. Nem blrt a
után megint ·Polly.,
A lány az ajtófélfához támaszkodva, roaszkedvével. No, de neki volt 111 rá oka,
az iszooyatUII megmerevedetten nézte a hogy bántaa- a roaszkedv: elveaztett Usl•
rémi[6 'harcot, elfehéredett ajkain daga- tet kellett elkönyvelnie.
dó imádság reszketett. Öntudatlanul köts a tanyin a ki.a budoirban, betegen
hánykolódott a fehér ágyon Polly. Lisa
nyörgött. ·
volt, hallucinilt és halálos veszedelem
végaz.ónak zu- közt látta as li Black Bulljit ... M lb.gott a .CUlébe as a végzetes kérd 68, amit a álmalban a saval'Oll azólamok mlndhr egy
félst.emJl Pad dy odadobott: 0 volt a bü- és ugyanaion k.iállúaal kapcaol6dtak &Iss~ : én vagyok az oka. . . Az é'n bOnöm
nöe?
'
ez ... tn vagyok a bOnöa ... De én nem
- 0 volt a bünöa? Ipú.n . . .
akarok osztozni senkivel. EgyedOI
- 0 volt a bOnful?
Kittimolygott a langyos máttlusi eJ· enyém legyen, csupln az enyém ...
e.takába, széjjelcsapta a karjait éa hang(J'olytaláaa követke,tk.)
talacul zuhant le a földre.
'

titlőtt

i;i:•::~~

e ~ . ~r=de!~~~t. A végsöldg. Az
sodródott az a.utalok alá, emberi végta.. •
A azázkaru szörnyeteg, ·az egymás~g9kon hágdosott s eDJPá,a beQ"ébe , gaba- gq~o)yodott embercsom6, amelr aa a.Dt&·
Jyodott bajvivó 6riások torlaazán ~ l t okon, qékeken, padokon, a padlh llll'· ,
keresztül. Lövések auhantak
a 'fül~ mel- dosta, püföfte, fojtogatta Elgymist, a kilett, kések pattantak le a b6madrágján, vicsoritott fogak, a kidOJledt szemek, •
ugy látazott, mintha sérthetetlen9,1 Jo.:ro,;- felajzott izmoknak · ldgyóvonagláaa, rörna a kések vijjogása, a golyók úporoWa caös rtingat6dziaai él6 ~épbe folytak Blaek
közt. Csupa er6 volt, csupa arányoaa~ Bull vér1,bo~lt pillanbi.aAnak . megAtal0

~m emlékezett a derék

-

iU.d.t-u izt E:s dohányokb6l
j6úgot, amelyj6D.
• ' rl
·- - - • • • - - - - lerilogatottabb
ami tttem. A Car:hel anand6- .f

csatAJ~~c'k Buli felegyenesedett. Orrcimpii ~::!d~•=-tek":~~:~:i:~.~::=:~ ,lét.ér~::;::: á7~~d:;!d!:!ár~ tett. A
remegtek, szl!meiben gyujtó villtimok cl- • üvegek, poharak csörllmpölése,' vi_,itozva
Az idegenek, a zöldCB6rOek, a ssájti•
kának. Olyan volt, mint az orosdé.n, smi- menekOló kokottok jajongás& ée a min· · tók, a1 rosazindulatuak éa a hatóság szi.
6
kor ~~:id~;:~s!re~ialnál egymás hajá• ::;n;~!6:::e:ee~~v!~~s6 ö::~:~gn~
tt!'
ba ragaszkodott • hemperegve gyömönöl- li.étokként tomboló megllyilatkolAsa. Vér..
Yorkban van villamoasűk ... Oda juthatte egymást két ember, a mixer int6 jel- v r ·· ~r...
nak könnyen. 0 is,· meg az emberei ia...
'"adáaul belel6tt a Jeveg6be; ámde a fi. ·
A vulkánon táncolá.s i:.ettenetes birtcMeg sem érezte, ' hogy egy kés mélyen
gyelmeztet6 lövé!Jt harci jelnek vélték az lenséggel bevégződött. A forr6 Jáva emesz.. belevágott az alaó karjába, felhuitotta a
egymásra agyarkodók é8 innen i.a, onnan tó lángokkal tört felazinre és mindent el- könyökét, végig a kezc8uklójáig a piros su
ie, n,11.billytalan azalvék durrortak a a öntött ég6 hullámsodr:ával.
gárban ugrált ki a azéjjelvtilt bus kinti) •
golyók pattanása apró koppani&okkal hul
Black Bull a legstl.dlbb tömeg közé vér.
!ott
a =ében megviltozott a azalon képe. Az asztalok f!lldöntve
~ . a ))&dión, akár föl.drcngie, lökte
vo1na · 6ket jobbra-balra. Kemény ütések
döngtek a koponj'ikon, bowlekések suhan'tak el a fejek mellett. állatias Uvöltéeek
Ijangzottak minden oldalról s a rémea s&·
Jongúba egymás uttin pattintgatott a revel'verek 8'1:!lyólnak uerleesól'6dáaa..
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bmttje meg a cigaretd.t, amely
megnyerte a modern vilá~ Ni.na
rnl:g egy m.úik hozzá haaonló--tclriotet..nlllclil a.i árra. Mindigenybe,
mindig gyeng-.a le:finomabb ci.&'afetta, unely valaha kmWL
"VEGYEN EGY CAMEL-T!'
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littha · elrabolt ea tiutei86JN baJ&dnt.
a B ~, aúll6 lalr.6jit - a urire bi

Eii megbiwnyosodott a liny stlvél>eo

·:t

ia vannak ldepi.

A aheriff találta
-;ol;;, ~
a gyors riatat'8t61 ltiuadt lonróJ ktugrott. •Hodkinaon küldött érte.
Áruláaoak lehetne mondani a ~
lajdonoa eljárását - ha nem lenne bilO, nyoa, bon caak.111 a baritja jóvolWrt e.
lekedett. a6t valóaággal meateri fogli, wít
es a cselekedete.
Mert amikor a sherlft a félig a.a.
1
rombolt terembe lépett, naaazab'8u kocamai veretedút talilt, - a leahansoubb
fol;ramatb&n. A ~edéaaek ke&dem6Qf•
zlljét aonan kikutatta.
A féluemn .Paddy volt a tette..
As ok, amely a harc i:U6riaét aM-idhte, ea roeunl ·okerOlt tr6fib61 aú-- ·
muott: egy imnuetlen ember fel&lu:i.ttt
Blaek Bulinak, utbosta a banajit, a moa
duWatt, • hiNa banditának. . . U:IJU-/
c:uk roeeakor pr6billlosott a trfta e1Uft,.

lecen,eit. tudta,

ltoo hh'ek boui ml.Ddb&Wis a tul JD1n-
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nak. A bányáazok"1'til"l!l'Jiatnák ~ munkaligyek minisz- rueg ... ~k
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t<,rétöl, hogy iegalibb 6'Ueea el a bányűsokat pon,..
információkkal. ,
•
'
~- návlar,5l még azt is meg kell állapitanJJII.K, hogy
Ó eddig semmit 9eD'l te'tt. hogy a .bányászok lehetöleg elkeriilhesiA - JloaiJ!:unak igérkezö sztrijkot.
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BertJind, W. Ya. Egy' olva.!!{ink irja;bogy ott ul)"an dol-

.,

~~~ -3 ~to~n::t=-rée~ ;n•:=~~e~jd:r::r,n::.
a

:::tt

$r.eiencettlenaic . ritkán. Ourdos: ,aidák keresnek jól, a

bAnla~

megfele
i:an:e j~j~~:d~!
ia csak s---4 napokat do)zos- ,6, _nqyon „ d~olnak, mert olyan ember, akinek a ke7-e
nak. Munkbokat néha veemet' tiuta az.enet lrivinnak, piar.ok munkija után kell megélni.
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jm,ságazerte
a bányatál'saságok.
Nemcsnk
a szer·
ver.ett
bányák. de
a szervezetlenek is.
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ANGLIA··. SZÁMÁRA UJBÓL SULfQS
·KÉRDÉSSÉ LETT ASZÉNBÁNYÁK

'";,.,,,, Va. Egy bajtin t,.

=::t:keken, ahol már egyszer szervezve v~ltak
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"Emberek ne siriatÖk"
.
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.A tizenhetedik kerületben lll nagyban folyik a ké- m..,•• vá,Ja, ..,.,..,.,.. '"

z.etnek 4 tonnb kiréért 1,d~l _Alig n~ipy .héttel, a na_gy Je tartm:tak yo(na beszüntetnl
tár 10 centet, · melybe,; kfi~ön hu.nyasztriJlt befej~ uF~• UzemDket.
. ..
jon a kő vutass'ga azennt. az an,ol Héntarmeles már UJ- Ai. angol munkanelkülick
Szere.Dc&étlenaé& néha . «srt.6- llól elérte aa 62 millió méter- h'ad110rege a bf,,pY'8wk aittfjk

iga7.ában :'- hadj~at. Várják,
)llogy ujra visszatérhessenek" a · Un1ted Mme Workera
kebelébe hogy ujra emberségesebb bánásmódban legyen
riezük k, D:ehéz munkájukért jobb béreket kapjanak.
A bán tá
• k ezetói tudják, hogy ha egyszer
., ya -~go ~ .
án ,
k
omJa"bon~J~..a zaszlot, a regi szervezett b '[8iJZ0 ny
ban UJ~ _az.alá soi:3lmznak. Ez ellen p~bálkoznak mo st
védékemu, ugy, ammt tudnak.
• · € Sü:rzödéseket adnak a bányászok elé és azokat
a

::~n~
m!~:td~
hir küldője ajlinlja a hel:,e't
munkát kereső magyar ~
reinknek.
·
'Mo11aaill~, W. Ya. Egy testvér köili, hogy ott S--4 napot
dolgoznak egy héten. A Mnya
8Jopoa, a azé~ 6-9 1~1Vit. van, ráz lB akad, )!':6 nmcsen. Karbid himpi_t használ-

m # ~ a k alá k~ imL Aki _n em irja alá, annak el
kell h ~ munkáJé.t.
.
. .
.
A ;ben.szülött bányászok, akik tudnak U'Dl, olvasni
angolul, tudják, mit tartalmaz a szerzödés. A bcvánd_o•
rolt.ak azonban, a1µk nem tudnak angolul olvosni, anelkül Ú-jil'. alá azt, hogy megértenék annak tartalmát.

:~~=n~~::m;
káréért 95 centet. Szerencsét-lenlég ritk6n történik, a bi,násm6d jó és néha· vesznek is
fel uj e~bereket.
.
MUflin, W. Va. GyönJY~i

~
•azért szükségesnek tartj~ felhivni a magyar
bányászok figyelmét, hogy a szerzödés azt ~azza,
hogy a bányász nem bérli a házat, mely~ lakik, hanem munkája után az fizetésének egy része .és ha munkáját elhagyja, akkor természetesen neki ez a fizetés

~=n ott:n:aia:rs do~:::~ak
:e~:me:n;:o~~
egy héten. A binya slopos. a 15'Ztrájlr;ja, mely "módot adott a modora a hOMzu sztrájk alatt.
szén S½-5 aukkoa. Vii vau késdetei. értéketÍtéaére.
Ezért a harcmodorért Cook vi ~
egy kevéa, gáz ninca. Kli van, Hiiba tartott hét hónapig a seli a teljes felelösséget, hide füetne~ ért.e. Karbid li(ll• szrá~k és hiába van mt\g C8Skh~n Cook _idéite fel a szti;ájk
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szillödés. A bánya;ársaságok tudják, hogy a szervezet
itt kibontja hamarosan zászlaját. Egyes helyeken máiost tartan 3 k gyüléseket vasárnaponként a szervezet
m
.
. .
b. . kkaL ts 8 bányászok erósen

~

~

ARA: 3 DOI.LAR

1
: ':!8vo~:~a:tl::~
t~n;l~!do:~!:t~~~n n:
A ut!rzli
elUb,tt ~ : S allb.
(!l,6 tt, vagy a aagy héthónapos .utrlijk leg3ulyosabb követikei
Mean,.o<ielbet.S a kCvetka6 cimen:
•
utri.jk elóestéjén t.artottak a 1Piénye az, hogy ·a munkaid6
. VMkNYI JÓr.BBF
..; r
2922 Eat 180 St.:.
b6nyák.
, .i , ~
. 1~hosazabbitása fol,tá.n 120
·: ~ . OM.
Ha az angol bányavállala- ezer bányamunkás veazt.ette el
·
tok tava.ty ápril,ifl.~harmi~~d~- tartósan kenyerét akkor, ami- :W
nJRciiiii
kin-._ éjfélkor teljes IIY\IPJP~: ~or a munkanélküliek hadae"'"""''""m1111an""f'l'H"IIHfflftfflfflllftni.RNAbi4Mlih!! M
inal lo~dták a,,ztr{ljk lrimon• 1-cgében . vannak . mAr mu ji
dWt es hónapok~ ~t nem olyan szeles csoportok, ahol E
. •
-5:
volt_ s~.m~a -BÜ~B a harc szintén kilátiatalan~li vált a E
:

!f"...

::=u!~~•

~ :lt,a ·h:;
a sztrájk megind~lásának- i4ején a \ bányavállalatok roakadoitak az elada~lan · 11:ténkéesletek n_yomása alatt. lgy azután ~ta hal!fnot -~. nagy

~~~n1:!::=. regi kerei:Most bontakoznak csak ki a
köntkeimények amelyek m'eg
mu'~tjlik, mily~n aulyoa kóvetkeiményekkel jirt az egész
augol _siakazervezeti moiplom
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,
, uek roomban 47 centet, hetingEz, arra jó, hogy ha a bányaazok sztrajkba menne- ben 55 centet. Szerencaétlenne:k., •.akkor .a társaságoknak módjuk legyen a bányá- Eégritkán t6rténik, a bán~

n~ jár .~s igy _a tá~gnak jogában áll a bányászt a
házb6~ ~atni

~~t

''

m:rt jön:ei::-ennelt

90 cefl'tet; 8 b?IMlúért' 86 un~ ".,eJ• a kfresel lf)'.6llP, Cea.k

Egy mu.nki&- tet.

::-~:~:;:". o:u=. ~~ ~rünik, a

~
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em

Coal RowttJ, Pa. Egy baj- A sunet JD83ina v'a"ja. KiJ"é.. goznak, de a ~n lpn roai:
fJ.rR irja, hogy ott ugyan min• nimra fizetnek 6 tonnia ká- munkilatu éa pinkoa, hit nem.
den nap dolgomak, de a bá- réért 1 --dollár . J0"pmtet, öt lsen lehet keresni. E~bereket

al4iiut••~·••~ .., l:t1••Dl1 A.11...,•kh11 •--"'..,. •..-.-. •·•
~,ri.ft 11.u., ,,. 11,. u111tM • - '2,GO - Hv,,e.,- •·•
.. -,,..,. 1.,, 1..
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azok

MUNKA HIR·EK
___

vs.. ..__Jas

.,, = '"' • '• M kiri " "6~es~~•. , ~

~é=rés h~b6.-~e;~ ,!"~o: ~;~~b~=~m:~u~k ::'~~
megind,ul: lrlvé.lt Dél-Walea bá totta meg a békekötést.
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nyavl(lalatai ujb6J PIUl~kod Ai angol munkásóaztlily kél
tak a u.énkészlet.ek telgyülem aborra 03zlik éti kétségkivül
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t~ül ~ t a : :0~házak?cfJi, }10~ ezért külön :!e!:k::. néha vesz.nek fel UJ ~~8;:~;;!t.,f!r;•~ :Ok~= ~~:~:nd::nn:ei::k,1
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. .
, ·. fgy, ~nt abbahagyJá.k a munkat, nyomban ki Ifi
rakathatják a szerzödés alapján házaikból. •
;Már mo~t azok a bányászok, akik · már aláirtak
·if~eo-,. szel"ződé~et, le~enek_ ~k~ülve_ ra, 4ogy ha a
hare _m_egkez~öd1k, a hazakból a t.ársasagok öket azonnal kilakoltatJák.
Azok a magyat bányászok tehát, akik ennek n~m
akarják mawkat kitenni, jól teszik, ha még a harc kez..
de"te előtt eJhuzódnak máshová. Nem tételezzük fel egyet

Aloada, Pp.. Egy testvér ér- hogy a nagy kinálat követkeZ:. tói, kerülni akarnak minden
tesitése szerint ott 3---:4 napot léQen mit _gjb61 a termelélli í,sazeütközést és in:JcAbb egy
doloznak egy Mten. A binya_JW\t&égek alli alilyedtek IÍ szén ;,if nemzedékre szeretnék •hagyeoenes, a 11'Zén 4--5 láb ma... Arak.
.- .
ni az uj tirsadalmi rend íel
~~- ;!'Z n;:~n~e ia~:~á~::~ r.n::
k~;.';,~ba\e; ~pi~éaét. ~
'])át hasinálnak. A sienet !1'-a- tartják jogosutfnak, mert · a SZE_RKBSzftOI OSBNffBIC.
sina vágja, de pikk munka is muhkai!ö' eme}kedése folytán •
' ~
•
.·'
van. Tobnaszámr-a füetnek. :1. délwaleÍti kerületekben a bá- Bolfman Jiiíos, Cilrdta+ .w.
Sze_renC3étlenaég nei:n i~en ' !bt ny~k -átla8:os heti term~lése Va. ~~ksa Íánoa elöfir.eté8'it
tl!mk: a bánbmód_ JÓ es vesz- 47 metez:inb:á~ról ~ méter- ~eguJ1tott~k. K~net szivea

:_!t::;t

far;:;;.z"::::i,, MurNIII CUII,

~len magya~ báiÍyászról sem1 hogy ~z~I a szé.ndé~al ~e\:: ~~ldn6~!a a~~n~ra~~:; :á:r:e::elk::i:i :o m:~
ma~~ v:aJahol, hogy ha harc kezdöd1k, beáll maJd a lyet.
lékkal alACS(/nYabbak, · mint Ohlo. A pénzt mep.&ptuk. OB_
sztrajktörök seregeöe.
Bartley, W. Ya. Csornik La- wiltak a utrijk el őtt. ~
. azt felállitisa nerint azámol-

;~~set~0!1~fni~:; ~!o:u~ =:ka~ !~a~

. ny~k. miröl van szó - ne irjé.k azokat alá.
·
• - - -

MR. DAVIS MUNKAOGYI MINISZTER

.

.

szer.

! ~öf=:r•~1!:»a~obbte:~:~~ tu~!!~dáa
~!:_Y°v~C:. 8;:, 1;: : ~~ :c:::,:te~~gya ~:~:áj::a: ie~á1~J:z\::p~'!m~1:!111,..,_N_A_G_Y...H„u·s~V.:É:;;Tl...,.;T:;.'.;RS_..A.e-S-UT_A_Z_',;as11

!:Spo~~t!t~zi:!:• :e~k:::

Villanylámpát használnak. A Rtszámitva, legalább
uenet masina vágja, k!ré- ulékkal esett-. viuza.
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• -~~~oz~kat ~olyta~tt ~wissal a I~járó_
~=~
3&~n~~n;::
~IMI u~e~. A tanacskozas után ~- ~avtS nyilatk~ rencsétlenség ritk!n Wrünik,
0
1
b:e~'~76:m:~:/
tit\•,~ békét március 31-ike elött.
testvér ajánlja a helyet mun... ••·• Nem akarjuk azt mondani, hogy Mr. Davis nem ol- kit keresö magyar bányiazok-

1: ~ ra:· t:~~~r:: ~r::=~:~:~~: ~
,v as ujságot, hogy elzárkózik a világ elöl, de mindenesetre meg kel! állapitanunk, hogy munkaügyi m.ini5zterünk
nagyon tájékozatlan ember, ha azt hiszi, hogy mar március Sl•ike előtt béke lesz a bányé.szok és bányatársasá,.
g9lj._, köWtt. Talán az egyetlen ember Mr. Davis ebben
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na~~iqh Pa. Egy munkbt.urs köilf, hogy ott jól me,y
e munka. A bánya driftes. A
uén & láb
Vi& van,
a-~; nincs,
van. Kar-

az o~l'igt,a~, ~ldn_ek ~ég -~yen ~ény_ei ~ vannak.
_ t~~
-· lfr,J)aVlS_Jl~ )ObbadjkeJlene ismenue a helyzetet ~
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udi. ·haudl1'k· !el ' u ancol
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tiinya nn.
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Dleri a n,irutet, akkor meg kellene .
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~ hogy a bányaurak .-makac:sa6ra-'Datt a béke.
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Közel-& piac
Columbu11ban minden terményt a le«·
,jO~R)~kesithet. : KltQn(i talaj, kedvez(i ésbaJlat, ju~
' ' ~vezö -feltételek. : ,Miel6tt birt, jlJJOa Ide, gy6wdjh met;
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..,...,...,.• ..., mdfL T , - . boo7 mit ....., _ , ..,.,.. ld6a nt . , _ ... -'< hlnDOD~ t d6u.1 foe ...-.,radDi a tok
mqtut.anl m6dosttotta, hoD a tta OflSoo nqy manar. qylet. De fél 61,

mert.,,.

Nom tudlak 01,~ utat.-m- ....,
nom
talilni, hon a mir mclffl .....W., amikor •
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Itt a111eteU mint qy na,yobb oaWynil. embereinek alkalma lett volna

,__,,11
,,.i-..,ro,,tk•I. Mt,-t ho~ 8011; olyan tq van, aki egyletekbe eorakouon.
A mllll6val könn)'U dk:.ie· dolkostak. Sok volt a wuir t.
1
":.':
i..--t,.,.
~ll•k. Jostalanul bllSU ki a eeplyt
Nem az kellett. Olyan akila kednl, de avval_ ia teu6k dic:N- keril a uerep e8 kellett • q.11..,- Mon11•11. J1 .... -...-ii az esrletetb61.
kellett, amely éveken keraz-. kednl, boay muula betea tar aet6knek u illb. Eaik •ID·

. ,=~

e:;~:•~ ::s: u6 f,~\:l~n;,,::~ ~m~~\t~6:go=kb~=: ~~~•.:i.n=~'= = ~~~ ~1!_= •~:iu~
::~=~9:~=~t;:: 1
~:Y
=· ld=~:~ ~o~u~I~~:~
r:e:n■~ho:
=t::o~:=
~ ~na::~=:
!.~,i:.,
.,-:i,:~i•~•
:re::t j~ta&ott ,_" ~le~:;

fef:d~tl~~e~l:~~:

:ln~

11

~. •'"•rt•ffl•IUlc" "''"• 1• t..-. ~udatára
aok \ag :~k •ho~e~h::n ~~et:!:
·..,:~:; jo,t■ lanul huua .• .ees~vagyis 17 évig. Ugy-e bár IM!p allbb • Verhoft,1:,~:•

- ' " ' • ueHát ennek ez 1.1 Jó.
e.kilel
egat múképp gondolmlb6l..1<tfia.t,,~ '-fl•nPlli QH .,_ koztak a ma11arúg vuet4I.
;!.,:.Ltae•"laluit • ll>ld.ttott . _ Sok tarot egyletOnki:,: Nqy•

!d61 Ekkor jött a pittabur,hl
konvel)ci6 éa a vet.érek olyan
határoutot
hoztak. vaaia
olyan ak.llit dolKOZ-ta.k ki és
Ha H-J'ik ""• ,,..,. aftn)'I ''°IIYi é.a h■t.almaad.
.~... ea1,..· fopdtattak el a delel[ituaoll,.
racl"IK ,........._ "'v kl....,ttu. leUlnket Er. volt a Je.._,
ka l hOIY az amugy 11 rouz
~_::,:-~,::"'■: aem volt jogtalan leg\6lyr61 mu~vi.uonyok n ~
, _.., •1J1.-.i, _,,,... -1c1v111, Eoik eplet a m.bikkal ~ne- s6rdhettek a m's fel nem
nyezett.• HOSY mtlyllc: lesz n■• emelt ha'ridij&kra ia. Astú a
~ aldlw IY~, él J(!bb.
toronym■paaáau akálivil aa
_,. .:,Ítal-; ~~ De un llffÜI: tent gondolt., ön,c tatok kénytelenek voltak
1IIO Hll&t ~ hon viltomalc as id6k és Yele beadni a kulcsot. is oa.Wyok
... emlJ!nilt ia. EaeaUléer61 pllntultak el el)'1IW után. te
Farmlncton, W. Va. 11r.ó &em lehetett. Mert akkol- m'a keaer,e,a f1ra.doúN&I azer
19!7 11'.irdue 1.
IOknak nem jutott . volna vre-- aett vtp,lml aJapou.l: ia 611
ár ~ 68 asel ,cvUtt _. Njit pémen szerzett t.áu.161roe falát. Nem Jut.U: a aaa Itat ia elvette a khpont.
Rtmlenll~ _Ky..;,
el hatallD&II eai.tek veNfti. Tehit annak a. tapak, ~
• - .... aek -■a.. boa olyan ra4- ftl eNO dolrok me,t6rtnllk,
l,ea. U.ntelt Szerbast.6 Ur! nerebt kelleae btbosai. boa ée a uermelta ezt it1itfa. bit
példit uolplJ,a • 'J0\'6 Jao- bbonyúa
rne,el6pdett a.a
A multkor olft8tam a B4, rid6uk. Ne Jutott eealkbe Ilyen ec,lettel ée azt IIIOll.dta.
nyánt.apb61 valamit a bet.ec- az, boa a jelenlegi tatok met' hon ki16i. ~n velam ia caak
1l'dl190lr6!, a manar ea· 6rqaenek M uJa.bt hel,-Gk• u_,- Wunbak "8 uiveaebben
.,,1takft•1< •"• •

:•J:llt....:;.:'';,,~000.•r~•:;t "::: ezeltltt
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!:kbam:e=l~~l~~e~. !dómi~
1
enlet k ~ harmadikba nem kellett a r►
lebe?
formálua él la tovább. Ak•
Hogy egyealllt volna idepn kor kellett volna az e11e111t&
€.IYl.t,· amld6n a aaJti oati-- burját mespend1lea1 M m.indlya1l eem tudta es7eeilen1 b nytjunkat egy tiborba hor.ul.
odahatni, bou a naa hal IM. De a bib■ ott rejlett, ahc.1
nyelbeeee el a kicait.
most HOSY es,:ell0l11 . . .
Mindig
a lehetatlemépt csak eaoek Jutná vuer a►
haQOmlUk. A t.6rri117n.-lú- rep ée akkor mi lou a t6bblvatkoztak. Ho1Y, e ~ ffl la TOil a a multbau él
az eneeüly levelet stb. i■ da-- 111 leu a J6T6beu La.
cára annak Illés mindia ftD- Elés l&Jnoe. hogy a ID■l)':lr
n&k
Amerikib■ n
egylet.a, ÚC yuet61 nem fQDdoltak a,hos,' jo~n 61 t.öllb ■eplyt ra, boa a Jh6 p:oerici6 el6tL
tudnak fbetni
k ~ m'c aúmohu keU. Acnlkor
mint a mlll~ ealetek. Ha ut fOQü: moad■DI, bon aló•
outályait ll)"elileUe TOIU • eleink itt fflelr. auadokoo i .
Verhovay Bc:,let, UIJ' t,peaa reutl11 éa , Wtlealil. N.- fu,.
elúte volna. qaaaut H ~ a6dik a DfflkhO;. ~
ménrt amit most elért, - i maaar b:ltia:meay él, Dlktlu
taai,ftaúma emeludetl ,ol-- Mm ~ ~ ~letat,
na. ~ az egyeaQ)li■r61 u61Di Hm ~
. NmllÚDemtl imhNm lehetett. 1920-ban. me... m6ayt. t& núDd IIIMM11, a
landban a konvend6D, mint. de m■ IJ'UÁC va:zet61t terlaell •
Ieptua as6vi teUem u .,__ t..lel6MQ.
,.
1

tl;f:te1c~am:\!;!~~ ::1=:: ~~~~~vo~!ankl: caa.t~::v:;ao~=I~:,.~ ~~:.

~~~

to!!~=.:~ :.0 ~~

ah:ier:
~::
r.Nre vonatk016lag. in nem gozni,'-ho,y a jelenled seneri- nanon uép eredményt frt el, 1d nem dobtak a 1)'11,léele~ kor 17 éy után el ketlett hal>'·
naB7on ar.entek ar. llyeemlJc. ci6 11 kapott volna a J6 pél• mert amint hirdeti, vaao11a b6I.
1
nom qy olyan eneellletet. a
kel foglallc:t>snl. mert elég a■J• d,n.
e17 milli6. Hit 111:eP eredméu7.
Ipz.án caod'lkozom, amikor melynek u. épit:&6bes én lt
noa, a veut6ink mln~ent dél- A ma17al'Bq egyleti élet. De mit ér ezen eredmény a litnom kell, hoo azon kii bozújirultam er, t.églha;.
• ut4nra fiaot■ k é.a moa_t m!r ben él6üöd6 t!ffea vezéreknek központban, ha a kisebb oaz.. egyle~. amik nem ubút&-- No da un van as, viltor.nalt
6k il (~tjf.lc, hogy minden nap az volt a f6céljuk, hogy bidoa t:Alyokn!I nem tudják a tago. uak a Verh~vaynál éa több &e- ar. id6k él vele az emberek la.
gyengillnek a magyar egyletek ea jó flzeté.a, a vezérszerep be- Ital eegélyezni. Miért fizet t.&- gélyt ea pontosabban ki tudja
va8')'U fogyunk, mert fH88 er6 töltése eaet;.n.... ,
hál az a tag bavidij ■ti-7.ts Af„ fud:ni;... mint...ahoL milli6ib;,.n.n ·
BOll:flfl6la:-A_ J,-....
r61 1 W aent lehet. Ilyenkor
Nem gondoltak a mi v~ ért-e, hogy milli6 Jegyen a nak. Hit tényleg jó volna vala
t!ff volt Verhovay tag.
termélzet.eaen kell_ valami utal reink arra, hogy ne tegytink központban, vagy pedig a e g e - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - módot tal61nl a ldbontilkozAa. nehéz terheket tagjaink vil~ lyél merlcapja1
Nlnee egyetlen k6asra. lgaún aajno11:_2iory _az ~ ~ & J ~ t e n i fog~az os:ttil7 aegél7Hnl
let Ml, mel7 eHrt a
páaht. CIIÜ meg la
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\) BlbaaJa titokbaa a búat • aolpla,tii kereuen a f6rirolban? Vaa ri.rja be,
•
.tassaj6n Emil cróf, ain\ ic6rtel O
.....,b, majd Ad tan.ipot. ho17 mit cai•
.u,Jnn. Nem akart a Peti feleeép leDIU.
.l. mptuu koezoru már nem mette mc
mlibb akart vénldnynalt .eanl, mint•
\olJ' egy becSOletes legén,' eealaUwuon
....ne. Szivuakadva virta, miutb. leTelet
-..n mert neki irnl. Mit nem adott vo}n■
aost érette, ha szebben, helyeaeb:t,el), tu~ta
a betliket vetnli De uegéDJ, betel' .
t&nit.6, alti mir azóta itt haota est a
~giaoa világot, lat.en nyuat,.ssa. nöftndéblaek irisira forditotta • legkevuebb
,udot.
Eltelt h t hét és Emil gr6I nem jlltt
- · Panni ~ediJ lelrhatatlan ~oteÜ..l
~ l t valami ri nhve oly retteneteaft.
dd mellett semmlri t6rpOlt mklden, tpli

„

•'na

~1.t~:i~=:1-:"~

.U.,Ott uotban a ritka plll&aatokban,
-~ .W,n maiffl maradt, Hiptilket hallott,
e&chaata level6t, almúolta.
Ot,.iaat n1pig kéuOlt ■ men.D7i fejtih"S•
, ,-1 Hiszen ast, amit 6 tudatott, nehé■
)Itt -.olna ill6 1zavakba.anteni ea mQvelt
a611ek 11: hát m6,: neki. &s mikor k6s111n
., .lt, ravaazkodnia kellett, ho17 valami Or-

: e :ei::~=i:
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llert ut a le-

_ , ; ~ ~ ~::bi: ~e~~~,':hhi:BIIS:
10
.tJ• volt: 11. faluig. llid6n a lc•elet becitunbtta a postaiidiüha, olyan fél•e né•
lll!tt k<lrOI. mintha lopott volna. Litta-e
-.alaki
Mutin csakunan bement a templomba és im!dkozott is oly bu~, mint még
a,lla.. Kérte Istent. hOQ" tegyen caodát él
-tae meg a rei viró néffent61 és gyalá
u.Wl, külllnben nem marad mi■ hitr.a,
,nf9thogy beútaason tlCJ' eaom6 gyufit.
A bedobott levelet' 1ni111lap renet kiu:edte a levélhord6 s u astin elutazott
anrlak a rendje 61J .m6dja nerint a Sasillés! gr6fi caalid budapesti pompás palo•
"-fiba. Domiin, as 1~ vette ,t a leri.1llord6t61. Az 6 t1nte volt. bon ezflStUlc6n bevigye a poatit. Azonnal feltfint neki náh,ny h08llzu, aran,-egélfl, cimere11,

~.i:::o;,.tto;:;c!;

'~°:~~1::nt:;.
nevelt fia elcaibltott eo paru1tlúnyt.
Egy buta tenimlqllt. aki mo1t köDJl:lriS.r
neki, hon mentae mea- a uqy'ent.61. Undorl A Bzép gr6fn6 megrisk6dott, mintha
hernyók bnllottak l'Olna a nyakiba. Egy
percig tanácstalanul meredt maca elé.
■..tin felkapta a levelet s bealetett
&ihoz, aki menye ezokatlanul korai Iá~
gatisit nem tudta mire vélni. Ebédig
nem igen_ uoktalt talilkozni.
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EGY JÓ BQRQTV11'RA
•faja ea_..ek nlla6f'e

l q y-;efvs:1'maru;.c::i~allll

baj , hogy igy ki

•BGVAKITOTrA FIÁT'.
MBRT NBII AKAff
MBGBÁZASODNI.

bályoki gasdával ,uandó ro&P
viazo nyban élt. veuekedés lr.ös
ben fiit vitriollal nembe önLötte. A uerencaétlen embert
l(egriz6 dráma jituódott teljesen megvakulva azállitotle Bllyokon. Özv. Kias Koua- ták be a nagyviradi k6rbbba,
tantinné, aki flival, GJko mii' Kiasnét a c■end6nég •e-
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~n hlei!:1=::,~:'•~
én rendelkezem.
El Is nevest.e a rr6fné "'lehetetlen
emlsérnelt'', nem ÚI emlegette miu:Epp,
mint: az a lehetetlen embert
Ifjabb Inda Binder nem 11t6tt a1 ap
jba sem knlsejére, sem Jellem6re néne.
Mindig olyan volt, mintha ■katulyib61 huz
tAk volna ki, halk, finom beszédD, 6?'6kkó
mosolysntt, lehetetlenséget nem Ismert.
Szóval a megtesteaOlt, modem, sima, sr.ol-
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te. 6rbet~. Vallomúiban a&t ner Anna 28 evei munilln6 a
adta el6, hon fia nem akart U)Jh!t javitotta.
Köd>en
meghhaaodnl, hanem· . .arra agyagra volt allbép, ~
akarta rivennl, hogy ő 11 1rtaa hos vette tabit hatévea lr.ilflát
ki az esési tsalidj~t és menje és kiment agyaeot 6.ani a falu
nek ki ketten AmerikAb&. 0 f14 hatúában lev6 agyagbinyába.
esakl!nyöaaégén hiborodva fel, Allzhon áanl kezdett, a fal
követte el vépetea tettft.
qy réne beomlott és a körill•
(Ujúr, Kolouvirl _belDI 100 múaa ■ulyu t6mra
---o-maga ali temette Knltnemét.
HALÁLOS BIRICÓSÁS.
A gyerek aDr.oltoú.úra husz
,,
. .
falubeli ember sietett as as:r:Klobucanik J6zaef vaJkal le- ezony mentéaére, de mire ki~6ny a ~lomb_a rabonit súl- útAk, a szerencsl.tlen asazony
htott s mig a hsstre virt, cs~- már halott volt. A viz■ rilat
pa m~latsáeból Dra.pik Ili- e~ménye szerint fetel61Rég
hily es Herman György ma- senkit sem terhel, mert Gel"l'n
lommunkállokkal blrk6ziat ren eaéren
többször kidoboltik,
dezett. Klobuesnlk ugy vágta a hogy az agyagbAnyában, mely
földhöz Drapákot, bo'?" az esz nek a fala er 6sen ali van isméletl~OI terült el. es caak va, nem &zabad dolsn:r:nl.
hosuu idő mulva Wrt ma!Ji:
(Népujaig, Pouony)
hoz. Harmadnapra Drapik ~•
_
hlily • meghalt. Anonim levei EGY IZGÁGA sztKELY
adta tudtára a blrkóziat a LEG~NJ' TRAGaDIÁJA
e11end6rségnek, amely aztin ki
__
hallgatta Klobucsnikot, _aki be Tragikus végti 068Z8tülle&
•~llotta a halilos b1rkózáa UlrUnt két fiatal ,zekely le-
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Jlil,•llliÍI
-.-U
■i----------------Sl~t eer.c.ér kllairbea.

lcéD)'ek eff riase mir amap
délután a Jtlmic Jtormdjiban malatlsott, majd eNtali
nauoW, riale a tiradpü
itment 1111 mi■lt torca:mibL
K6stü ftlt, de mú ~

:~\a~f!, ~:l:!:ira:~ol;ó/0:
lr:esettbe akarja \'MDI.
- lnn, tudom, kedves Inda ,. llindenü:el6tt as unm ne tudjon met Mmmit, fells,ptni.
Termelseteeen: 6rll0dnl ftlf(lk.
hon ez meg ne tllrUnjen.
- Oly nehéz UY anyinak llyemnlt el•
mondani: véletlenOJ egy Emil rr6fbOI telje,en méltatfan dol~a'k jllttem lliJamira, amelyet el kell slmltanl.

~=·n,B!:t i:.:ki~~i:!at~ hajt!~avé~a!Fm~ti :!:iok~n,':1.:e

la. Itt aztán Orbin, akit illaliban köteked6 term&:i:etünek:
lamertek, lsdga módon kesdett viselkedni. caapkodta a
poharakat éa Üveeeket. Ekkor
Dósa hogy a civ6dúhan ne
vegy~n rt.zt II mert különben
la tudta hogy Orbán iit nem
jó azem~el nézi, eltivozott a
korcamiból. Nemaokira esutin minthogy :ú.r6ra következeÍt, a többi korc■ mizó is
felkerekedett és kiment. Az
ajtó el6tt aztin hirtelen rövid
öasze111:6lalkoiAa keletkezett, a
melynek eredményeként Orbl\n
Gyula i1S11zetl:lrt fejjel, holtan
maradt a he1Y8Zinen. Egy V{IS
tag, hosaz u rud feküdt mellette, amellyel öt anontlt6tt.ék.
A szemtanuk iltalAban ugy
tudjik, hogy a verekedést as
Aldouat kezdte, aki kötekedő
lermészetü volt. Az eset után
Dósa megtörten 6a alrva sze.
kl!rre OJt ás eltivo:i:ott, aual
as edesanyjinak tett kijelentéaael, hoa a blróúghoz men

;:i~:~ ~~~ ~~~]l:~~ :~~.

!~':;ne~l~enA
okozott ~lilu ~ti Nrie■
büntette e1mtn •IJiria indult.
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(Nipuj .... POUO'DJ')
A- 11-.-fA _ , _ .._,,. . . . .
BBOMLQ'l'T~GYMJl'AL,
Halilo■ ~ I H N I ' tik'
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MJ TELJESEN INGYEN
AD uNKöNNE KEGy
'NAGv,l iszERO BOROTV'
T
.
ft

éppan a vadúMk nevelt lin,a.,,
Pakolt. !:jjel, a" vonatoD ~
As ores ,-r6fn6 erre a kifakad"" idesui, utttu..inl, akik miatt nem -,.J_.
nem oaelt, t6pnn,ett, Htrlelen flln6utt. t6uodbatott ki kedflre as IU.... JWoo
- Indai SOrdnyiSa lndiukl
órakor Peatn volt. llezftlrdffl. bofflril..
A flataf ,r6fné arca ia mesen,hGlt.
koaott, 11 6 ~ mesjelant a pa)oüllb,.
- Iren kedftll mama. Jöjjön fel Inda.
A rr6foi uonnal top.dt.a, fehér &
l&'HI van. ·
sét nJUjtotta a belép6 felé, aki oly ld:fo,.
Vluutéi-t 1zol>Ajiba e remekmUvtl lr6 Pllalanul hajolt m11, mint eo tm.opr,dl
antal,n aaj,tkesO.les irta mes a 1Gr1b,t. sróf. (As fpsi ,r6fo1r. lr:öst akad Ifi..
"ln~ Sf.ndor lntéz6, Peres punt&. gebb le.) A fehér kezet olyan arccal ~
Azonnal jlljJOn. Su(lléal crófné."
tolta mes, milltha ulu:>r hullott l'Olna feIfjabb Inda Sindor volt as as ember, jffll minden add.la n6lkl!.lib6tt llll:DIIJ'9l
akire a grófn61r: minden Ü1Ye6-bajoa dol• malaut.
•
gukat ri merUk blcnl, Apja, ld61ebb Ind.a
- Foglaljon helyet, kedves lnda. Baj
Sindor 20 éve& kor,tól 60 évea kodta' ftn.
uolgilta az uradalmat. Azolt lthl!.1 nló
- Gondoltam. De ha olyan baj, a
volt. alclk bO:ek voltak as uraa6ahos, millt min én aerithetek - mir nincs 1.1,.
az arany, szakértelmükkel mqkétazere~
- Hit eúrt hivattam. De mie16tt · est
ték a birtok jövedelmét, mig 'lnaruk sze.. a kénye1 dolsnt megbeszélnénk, hasatok
gények maradták s fllgg6 helyzetokben IB egy cllesze te6t. On bizonyára nem nirmeg6rlzték emberi méltód.gukat, meg• gelizett méa'T
mondvin, amikor ugj' kivtntatott, az iga- Nem. (Caak kétazer: eaaer a -.ozat gazd,julmak ia. As elhunyt gróf ■ok- naton evett kenyeret, aonkf.t. milodaor a
szor mondta tréfüan barátai köftben:
1i"end~l6ben ivott tlvft.) De u moat
- Inda a legbátrabb ember a vil~ • nem fontos. Sem éhsé,et, aem uotn)oeá•
gon - ellentmond még a feledgemnelc la, g0t nem érzek, ha arr61 van 816, hon a
Bizony, ö nem e11aer mondta, ha• mélt68'goa grófné a;godalmait eloaslugr6fné bele akart avatkozni az 3 h a ~ um.
1.
Hbe:
Halkan, finoman, de nyomatftbl be

:-=~~/edves unok,JIOILJ;•VILLB;,<ll.
~ :i!~tt~~:~•o ~a:i:k!"\ t~:;!t ::::;,,et:
Ai öreg grdfne szem.üvege utin nyult iunmon,,mmmmoun"""'""""'"""11u111N1•w•1uJ el tudott intézni ttlindent, ha nem is vA,.
a 6 11 elolvasta Panni levelét, asutin egJ bad 6t elkeseriteni, ez mepkautan! t.,,!. sntt a szakmájiba.
!!Óhajjal a földre dobta.
numAD3'aiban. A.s apja kíméletlen talil
Inda megkapta a sürgönyt a mlutin
..!.. Pfuj. . · er; a becstelen teremtél lenni. Ezt nélküle intéullk el, bArmilyen éppen négyszemközt volt feleségével - ká
meg akarja zaarolni Emilt. ..
kellemetlen. •
r'omlr:odott. Az apja családi körben olyan
(A levélben egy HÓ sem volt pénzr61,
-- De hogy? Az a személy nem ma- szelld volt, mint a teJ. - 6 ott adta ki ■
de H öreg p-óf11.é pillanatil' áe snndolt radbat a vadáa1lakban. Kost mé~ hall• benne felgytllemlett -mérpt.
lm,dott unokf.Ja b011ére, hanem 6t Hl- pt, de ha eltoloncoltatom, ldkiabilja esé- Az Istenit ennek a kuerve■ viligtette.)
.
gyenét.
nak, moat én e,é11 6juaka utasuk. Ast
- Mama kérem! M.ln6 botriDJl A
- Adjunk: neki pénzt, menjen, amerre histl az a kóty■soa némber, hon tn
pere1ii cseléd■ég r6hllgnl .foc- •• én fia<-..:,rlr:a'.fr
• ·
~·-'• gummin-16'6 maJom ·· v■.IJ'tl~ amelyiket
monl
- ta ha elfOI)', mecfnt lr eo Ilyen mlndhr Ide-oda dnnthat.
- Ne izgulj ! Eltuuo)j'llk.
... ilyen levelet. Van elhona a r,weket
C:KI hinné, hogy a kótyap némber
- Megmutatom est a levelet u ap- 1 leteaf a palota kD.sz6b6re. Ilyen . .. ilyen alatt a kegyes erőfnét értette?)
jinak ... korholja meg- keményen.
botriny! Soha N bocú.tom mes Emihiek.
Fiatal felesége ijedten tette te.nyerit
- Ne, kérlek .. . ne! - A na.cyanya Mintha nem;.Ena -elfs k ~ I lntelli- düh&lkfkl.ő ura aújira.
kezét fölemelte, mintegy. ~Őleg I es a gen■ .116 ll
pe■ten, aki ha erldUcatelen,
H■QJ békén mert téged is ll8ueuid
kéz res:i:ketett. - Emil trzébhy, ~ na~ Jegalf.bb ért h
_ Neki eu . buta kell 6a l■k. lnkAl,b kénlÍ..d kl a holmimat.
.
ja ,

~_Ol::u7t

fta. lel

,6ad tH 0. •eg&abrflaal, U 'l'J'•
Hl llorotritl:odk. Ebns eu1: ..,. J6

,DJ'~ .a..
•••·a.NrCI
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finombetil■ borlWk kilst a MO■sesletu, ·
f'ONRI rqultott otromba betlla. Jól mer
nbta: Peresr61 J6tt, Emil ,rót'nalr. u61t.
llúkor, tfae]-'lb61 cuk Emil Sl'OI
aj,t bNbe adta lffeleit: hia: s,ermek·
kora 6ta '5 wlt a blulmua. De m.16ta mes
pillantotta ·Pannit 6lfben, titkon behatelt
rt. Volt a vllicon el'a Jel.ny, ml6rt nem
ba,Jta bék6D, ült u 6 anyja tiutesNC·
ben nlffl!IU u,t c■ak ritatte ast a lewlet
il u esO.llttilcira a be-vitte • ,rófnénü.
aki 4:ppen renellr111tt.
A crófnf caodilkozva forgatta finom,
nt1rU1 ujjai lr:6st a Panni levelét, mert
Domlin kéuabna fetO.lre tette a ast tünt
el6u.6r uemébe.
_ Perear61 jön, Emilnek . .. bidoaan
a e11elédség ki:11:UI ir valaki . . . lbauk, mitT
(Hir volt ri 88et, hogy a fiatal gr6fot egy juh!sz meshlvta Jakodalmiba, a
min j6t mulatott a o-ófl Wlid.)
A grófné fiit, b!r az klkerült a neve16 keze alól, még mindig félig 11ermeknek tekintette e leveleit minden 1elkilam&
retfurdali& nélkül feltontotta. Most Is. A
gr6fné jellemére nézve olyan volt, mint.
a legtöbb migná.11-aaazony: nagyon vallisoa é8 raqjffl bOsU:e.
No most teuét elképzelni eff Ilyen
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Bl61Z6r irt levelet életében 6& ut it1 hogy!
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mind ast látuik b1zonyitani,
1 ogy nem lehetett tuld.rosan
békéa terméazetU a i., 11'1;1
lehet a falusiak általino1nak
mondható vl!leménye is, mely
szerint 6 volt. a vépete1 ve~edés kezdeményez6je 11.
(Brau6i Lapok)
A HUI.,LAHÁZBA ÁSTÁK
BL A WPOTT SZ~LONNÁT

t61 ellopott ~lonDávaJ w_ •
melyet a hullahbban utak el
ii. as ott élvesheteUf!JIJM "'1L
A vidlottak mind réuePéa"•
gel védekeztek. A törvénynek
Mátét, Velebny SAndort M
Trencsényi I■ tvint hat han
börtllnre, Kl&C16t éti Cú.lqt
hirom havi fo_ghhra, 'I'nlocari
nyi Józsefet csupán kibAgWrt
nyolc napi íopáua, Velebny
Lörince\ pedig
oraa~
vlltaéeéért lr:ét heti fO&"húra
itélte, de valamennyi ltfletenek vé,rehajt.ásit a k4rtéri~
1.1i
kilte.lezettlea' klmondi■a
mellett két évre fe lfüa:lfCIJte\.
te. Az i~let jogeró1.
~ __.__

-Dét kelenyei lako■, j6riut
fiatal Jeeény, illott a komiromi törvényuélc el6tt t6bbrend
heli betöréses lopis bilnte.tté-,
~el vAdolv■, amelyet a mult
év iprilieAban Kelenyén kö,·ettek el. A vádlottak Mité
Jóuef, Velebny $Andor, Kia- KÉT ÉV UTÁN KÉZRBca6 J óuef, Csiky Lajos, Tre.nKERÜLT GYILKOi~.
csényi l1tvAn és a bünaegédi
- -'
J'égzvétellel terhelt Trencaényll Krajnyák „ndnll két iv•
József és Velebny L6rlne be.is- vel ezelőtt nleggyilko)l eu
merték a lopisokat, caup!n a11 Buray litván nevQ tisenhitom
ellopott bor mennyiségff lgye- l!ve1 kJ1flut. A eyllko. elmekenek keveaebbnek feltü11tet- nekült ■ az.óta nem akadtak a
ni. Mert fóképpen bort loptak, nyomira. H011Pu Időn ii Bu-
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rninca tudom.ia■ arról, hoff va Hermut61 pedle hord6etul
lahol Jelentkezett wlna. As il cgyOtt 850 litert. A hordó bort
dosat lteúre 917 6lotq6mbilk e11 féuerbe rejtetUk •I, de
kel ellitott azlj vo1t faJcaavar- mire érte mentek, a drl.p uü
u I ez. valamint a balbsébd mhyt mir valaki t61Dk l■ alaon,nptott blab, mc a
iopta. U11anU,-ea bll110ra ~
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iróa~ta~~:~~n~~~~lé[o undorodom erröl bestélni is ... ink!bb olvassa el est a
levelet ..
Inda nagy finelemmel mélyedt el •
Panni keservee irásmO.vébe.
. (Ml az istennyila! - lep6dllt.t meg.
Ebadta szemtelen klllyke, me-rdmnelná.
hogy a vadi.az lel6jje, mint egy klnalyt.
Hár llllnt Emil ,r6fot.) A pill6ja 118 ,u..
zent, fegyelmezett Idegei l'Oltak. Ötmehajtotta a levelet I vfanatolta boritajüa.
- :21 mi a d.Jt6Ál'O■, gr6tDi a.J.
tása? - tudakolta, mintha 6t ene<}öl u
érdekelni.
- Ast a Jeinyt el kell tivolitani Pe-

a veute, hOIY levelet lrt ~
raúk llllz.tfrben lakó alMihn
& tudatta fflllk, hoo _Jól
mea a 110ra, ne ■a6'Jauk
U'te, A levfl a m1d6rM1 ~
iére kerllt ■ Knjayilr Aad-

Kolt_ , 11 D6u Samu éa OtWa 0yu Mben talilt rm>lffl' nl6b&n te a lednJeket a Takica lm.re rút
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lakúin letart6alatUk.
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' ' '- 12 éven feltlll gyermekek,,; dek .25e. A mulatsás. l:es~ffl

J,; est.e 6 órakor.
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