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THa HUNQARIAN Mlfrll?III JOURNAL VltlTI MORE
THAN 1tu:v1:N HUNDRED MININC CAMPS AND
MORE
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''DIRI~ -HUNKj SfO.N~OF-A-BITCH?"
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'"Dirty hunky ·ion-oí-a.-bitch", said a S1.at~
Trooper to Stel'e _Kurepa, Secretary o! thl
11. M. W. at Harwkk.
"Dirty.,.,op so11Hf-bltches", snid nnothj!t
State TnlOpor to Mrs. John Barnabel, 'a re►
pected bulliness woman of the same place.
There i11 entirely too mueh of thi11 attitude in the Unlted S~tea.
.,;, •:;.~
The Coal Operator11 are inflamlng the
publlc agll,inst the fot-eign-born Americau, by
bnnd~ the open-5hop system "An1erlcan
ll)'f!tem''.
, The l)(!tty judges are threa.tening thc
foi-eigll-born AmeriC#.ll with deportatlon, wjth
forleiture of their cltiunship,

de-:r~;n~::dfo~~~;:~•o;::a

-

AKINEK NEM FAJ

And what shall we aay about the ;'udg~s,
and llbout the politicinns who ~ •IIO eager
now to coníiscnte the citi:t41nship; nnd t.o de.
_port_lhe foreian-born?
Tweutyfive yean1 ago, or even fiítcen
rcnn aro, they were bribing t~ fore(iner; ~
11CCu re hls citi-tenship. •~
Come elcction time, thcy were carriod in:
equlpages to sccure thelr fü11t. or their flnal
1)(1.j)erll, and even money wa.a ofíere4,. t.o th8il~
ncw darlinga: i! only they will heip lhe polltician9, the judges etc. with ihcir new \"Ot.es.
But in the poseaslon of t.heir new rights,
they pro\'ed to be too intelllgvnt to 1,uit ihe
naften, and the petty judges are ready nov.
to Qeport them.

1:!a~:r~:!:Yh

And thc locals nre diSoCriminatmg ar,.lnst
Uu-1 J nrei~er ln e,·err reapecl. _but esp9"i&,II~
so in diítributing the so-called bre,.d-ehkkti.
,Vh;t,is the mntler with the foreilfJl~born
~merican or wlth this Country?
Are ~·e to be poisoned ar:a~st nnothei:
clá11 now! Are we to repeat the mob-vlolenc•J
of the aeventies againet the foreigner?
Having had the lndlan problema of paseed de,adea, and hi.ving now the negro probleln; ar& we to turn K. K. K., and create lhe

·

What do they kuow, whnt do theile judges
know about the ao-caJled CoOHtitutton!

hogy l~

lv 6fo cu-

'

FIGYELMEZTETÉS!
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"Pf9zkos hunky son-of-a-bitch", mondut
minden uemltJ, "bAit,'
aon-of-a-bitchnek" nizl a N- egy államceena:6r Kurepa I„lvánnak, a harvándorl6t, rikindc ntm fd/· wicki junI-focál :ti\Jrad'nu~.
Mk a nag11t6/ce ·bántalmai, a
"Piszko11 wO:p·' ~aons-ol bit~hei'', mondta
klntk nem Iá/ a polLti/auok q;:; másik áUame&endGr Lt•1~~u..1 Jáno,nónllk,
i• bit6k azemklfnaége, cu
C,) oltani köztiszteletlot-r r.:l,ó kere!kedó fene olvana ut az irdat.
leségének.
Akfntk ne111 fdJ az, "°'11
Nagyon,,.gyall:ran találkozunk ujabban ez.
t1 'U11)letl, MW Jt'orkera'N•
,u,m lehetnek tiutriladü 1111 z.el az Indulattal as 'oruáR"ban.
A bánya-tu1ajdonoeok .f,11Atitották az orhh/,eMk, aki.-K ,..,_ liJ u,
lt.0911 a utrá}'lrol• 'b.ll4uo- &&agot a bevándorolt ellen, mikor elnevttték
rolt tlzedrJu .,.,.-.: ÜfNJk- 'Ap.erican System"-nek az open sbop-ot.
ttem lutp, mW n.H•
Kis birócakák folyÍ(iú fenyegetik az IdeUUlltt, ar Mm tt1rteuk a
ml tdborunkbo.
gen su\rmaz.ásu polgárokat, hogy elv<?Si:ik a
.4: lapulJen "'~fi a 11 or- >0lgúri jogaikat é11· depo11áltatj;ik ökel.
~lik t,pzt, a: taqad}a lllff
·A United M.ine Workere oí )\iner1ca eltila urirmaz~t, a: r'iseljq „1 ;otta 11, nem-polgir bevándorolt-.at n locálok
nétnún az e,.,- mei,bcillta,t. .Irztséf,"eitöl.
.Ui n~,,, l'affFlf!lt,hall,uulpl,,;
A !oclilok khiw.leket tesznek az ide~11
az.l ?ém&11 elviuW., ..
uiitclél;llckkel 57.embcn miodenben, de különb-

,tl(lllg,

Do they not know, that a .~tiyn h, ,a <;i~izen and that is all tber~ i11 to it? ..,_
,
/.a:I~ ~~:;;e~raBli:;,:,z:;~ Den a IU~trüjk-segélyek kiosztbtiban.
.
And sinee when do we praci~e o·f judging J
Mi baj van ebben ;iz otszágban sz idege .
C\'et · a supposed guilty ::iau by hls unceatry
~ekkel éS' mi baj vun tulajdonkeppe11 az oror natioualjty before the bar of justlce?
n-.í.gg11.l 7
WhY _Jlhould n judge know about the an, '' DiegmCrg&ik itl a nCpet egy uj osztály
ceatry ~f áu indicted man 1 What haa thut got
~~::_:~~!z::; úk ism. ~telni a hetven~ évek
to do with the charge again11t h~?
7
And What shall we sa)· about. the United
Miután \olt aokt\ indián probléma, mlut&n
Mlne Worken of America '!
un ru011t egy fújó néger problémája a:i: or,;hunky'' and "dago" problem?
What !hall we say about the nordlc ariszágnak, - most mindannyian ku-klu:<ok lezUnk és megcsináljÜk. .itt onir.áiban a buukr •
E,idently, Ít i5 needleu n nd useleu to tocratea of the coal minea, who are de-ela113ing
~problémút is?
,
. ,.,_
talk about d~ncy and gTatefulneu.
·
the forelper and who will not tolerate 11.
Ugy lát.szik, hogy felesleges és haaztalan
Thirty yearg ago we were in bad need iion-cltlz.en -fn the office11 of the locala?
na•zkód6 bá
of "raw'1 labcSt.
tis:d.ességröl és háláról beszélni itt. ,
And what shaJJ we aay about the offi. _rúnc1 lga.ztuíg
Harminc l.!vvel oz.eU!tt nagy szüksig1111I,
Our eatee'nied "captains of indull'triea'
ciala of the hundreds of louJs, ~ a fo- azlráJkHgéll
wlt 111opszfunosra•
-.ne daiDz thelr beat, to lure the peauntl" of reigner may ®t reeeive the so-calW bread rik1 lliirt
A ml dr'.aga nagytl'ikéaeink mlndeiÜ eUwa ud)akat a:
Bmope to tbl!: Unit.ed Stat.ee.
cbecka. wh.ile thoull&Jlda. are ~ to tba na- di(I tlirMk
ttek, hogy Európa fölűmiveló paranbiá{:"Űt
• 1n a holy alliance w,i.th. the ste,.m.ship
mindenkitől,
de CN\hltauk ~ ~ail\t Államokba'.
J.ompaniea, they were reaching over tbe .-.s
How many t.ena of thousandi ho'Y n,1any mat a ~vá
Szent uövetiiegre ICptek a hajós tárniS!ltor men, more' men; to fill the mllls, to fill
huudreda
of
thousanda
of
forelgnert
were
gokkal és átnyultak n tengeren út, munkáPthe .mlnea, and t:o build the railroads.
frt, móg Ulbb munkáiért, hogy megtömjék nv
And milliona of young, atrong, healthy rotting in jaila, how many of_ th8Di were
bleediug with cracked heada, while organiz.
acélgyúraknt, a bányákat és íelóplthessék .:1
peaaants anawcrcd the call.
ing Che míne workers of the Country?
\'89Utakat.
•
They came in good faith, they were ready
Fiatal, erös, egt\128éges földml\'ea em!J.,
to work lik.e animals, and they have adopted
And how many millions of dollars did
rek jöttek millió.azám.
themaelvea, slowly and painfully, to be aum. lhey contr-ibut,e to the /igbting strenght of
lát.l jöttek hittel, tisztességgel, hajlandói<
t.o the new environment.
the United Mine Worken1 of America?
,o!Lak olyan erö~n dolgozni, mint az állat.ok
Scores of r11ilroada arc stretching across
But now, that work is rathei- acare, thal
~s Jnggan, kinnal, szenvedés&el, alkalmazkoJ1111abár6k
uab-uia611Ja
tbe Cont.inent, huge coal operatione werc the foreigner ia also able run maehlnea, to
jcdfen d a bónyáa:ok 4ö
.ak az uj környezethez..
created in the bowels of earth, and gigatttic attend the scales, to aecure the ea11i,er jobs,
Ki nem szerezte mlg
A nugy vnsutvonalak tucatjai szelik nill
nwv now with th(! dirty huuky, .
stee~ mill, are Jinlna- the skiea.
a két 'u } előflzeUJt, uág11 ko u ezt II világrészt-, óriási szénbányák épllltek
How many thoul!ands, how many hundLets squeeze tbem out of th\l offices ' of alább az eo11 uj el8flzet8t a d a föld mélyében I gigantikua gyArak eme\.
red.B of thousand11 of theee youni' immigrants the locals, and leta starve th~m p~i of tbe
<e<i.nek az ég felé.
were sacrificed in these gigantic stridea
unlon camps.
az d8flzeté,ad.
-Hány ezer, ·hány 'százezer fiatal , éröa,
But - thl11 Is all a matter of pasl.
About the 11heer ungratefulnese, wbat
Caak - a magunk 'köllalf• egiiszl!é)er:i bevándorl6 lett feláldozva, hogy
We ai-e rich, we are powerful, we are a ahall we sayT
11én - növelni aJ.-arJuk azt e.:~ket elkéa.zitaékf ~
natlon of bllllonain, and the foreignen, the
De _ mindez elmult.
They are not better and not- worae than a tábort, amrl11 egJIUer már
lmmiÍranta, the young and strong laboren of
the eapltalillt, the politiclan and. the-judgee.
~:C~'ez':.'ne;z
Ma gazdagok \ialYunk, ma hatalmasok
reeter-yeara arc tlred old peopJe.
lldt tutik határozni,
vagy~nk, ma milliá.J"doeok .nemzete vagyunk él
AmeriCa, wlther we g9 7
•r1
Their atrengt.h waa .,.pped in paat efforts
ki tartozik a tdboru~/
a multak .erö1, fiatal, egé1z.r
and wbat is atill won, they are more or less, rican:e can not kill off the fo~~~bom Ame.
Amerlcanized, and they demand now the
TESSEK HOZZÁS?,(JiN-;;- légesA:~:j'::!t~~!:a:::k~ban I ami
American atandard of llfe. •
We ha:e americaniz.ed them 'ai\d po~ we • A ,,, 'Mftl/«Jllt oldol6a ti e'nniil roanabb, amerlkanbAl6dtak H követe10
can not dnve them back to Euro.JH!·.
f ~ ~ ,_,,,lrhllil hd.- lik a tnall'Uk azimin..u amerikai életuinvo.way wJth him!
What are we p,ing t:o do 'l'lita dlem? "" M, ~ dld'1d t.Ul- 11&lat.
•
T
, ·;_, Let ua lcick out the meleu dopl Tbe ltol~ I The anarchiltal Let u1 deport them,
AN we ,ofnr to 1tick to the old tradi-- ad ,a olmudk. BWa ....
Ki Yelllk 1
by the thou1and1 !
tlona, are we going to ~baorb
' ptac8fully1 : , ,
~ : : , : ~ =►
R11,:juk ki a busnlllwatlau kutyikat. A
;. •
•.:· A• ~ ·~
PdJdriJllli ,,,,..: ,,..... t,olaheviküet. Az anarehlst.Akat. DeporUljuk
Tbla UI the cry of the K. K. K. and tb.la
la the 1N"Y of Bia Capital.
(ContinuedLOl:I p•-8J,
,,,..,_, -,re a e,..,.._
6bt eaeraimrL
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Ezt ordltja a K. K. K. é9 ezt orditja ma
a nagytóke.
~s mit mondjunk a birókról, a politiku- '
sokról, akik ma olyan nagyon igyekemek el\'enni a polglrpapirjalnkat és deporti&nt blanOnket !
Huazonöt évvel ez.előtt, söt még tlsenbt
évvel u'elött is, kérve-kérték az Idegent, hogy
vegye ki a polgárpapirt.
11'1.kor jöttek a vAlaut!&ok, hintókon vft.
ték ókel az el&6 paplrért és 'a második papir•
a pénzt 111 ajánlotta)!; a drip uj polihtArsaknak, ~ a politikusokat, birókat, stb. segitik az ujonnan nyert szavazattal.
0. a~ 1,1j jogaik blrtokJ\ban a bevándoroltnk lntelJl1ens embereknek bizonyultak 1
uem maradttik :i. grafter-politikusok tudatlan
cazklnel.
A, blrócs,~k tehát kC-,z.en vannak ri, hOiO'
1!cportál;tik.l'iket.
Mit tudnak ei:ek, mit tudnak a bíró urak
uz ugynevezeu alkoln1fmyról'l
Mit tudjik ök, hoi'Y ha valaki polgár. 11-k•
kor 11incs klitréle jog az orgzágban?
f.:s mióla itélik nieu itt n birók 11 vádlot.takat a szt\rmn2.ásuk alapján, ha a tOrvéuy
elli kerillnek?
- !i!iért kell \·agy swbad CKl' birón11.k Uld
ni hogy e1,'J,' vádlott milyen uármszisu & ml
k;ze am1ak a \•ádhoz?
Es mit mondjunk a U. M. W, A. s:erveietröl?
Mit monCjunk a batlyáknak ezekröl 1 11or
dic arieztokratAiról, akik most ne~ tü.tilt ILI
idegen embert n locálok tisztaégelben1!11Y„J,,
l:':a mit. mon.djunk sW meg e.úz Jl)Cál ve•
:etöir61. akik a be\•ándorl6któl mqtap.djil: a
sztrájksegélyt, amlK n benazOlött amerikaiak
e:wi!it ólelmezík?
Háoy ezer, hiny százeier beriodoro1t
roth"adt meg II börtönben, hánypak repeaztet•
ték szét a koponyájAt a qánya-lSrilk, a.miJl
nagyra n6tt a szcn·ezet?
ts hány millió dollárral járultak az idegen e.zármar.ás u bányászo~ a szervezet naasAgához és vagyonához?
De most, hogy a munka kevés, hvgy m11
már a bevándorolt la Lud maalnltt runoln.i,
mAuát vtvAzni és a könnyebb munkAkból m
\'Ólasztanl, ki a bunkykkal a bányAkból.
Nyomjuk ki 6ket a lotál-tlaztségekb61 ú
'Che:i:te81!llk ki óket a azervei;ett telepekról, c1
ajelazó.
Mit uóljunk ehhez az égbekliltó h.61itlana.é.ghoz.
Se nem jobbak, ae nem rosszabbak ezek
sem, mint II Hlké8ek, mint a politikusok. mlnl
a birók.
Amerika, bori mQ)'?
Az ldea:en azArmazA1u amerikait nem lehet kiölni.
Amerikanh.áltuk ISket I ma már n~m lehet
őket viasza hajtani Európiba.
Mit forunk csinAlnl ve:lllk?
Megmaradunk a tist ameriJcal haOOminy- mellett és beol-van:tjuk. 6ket ~
,el a nemsetbe, vau most a K. K. K. 11\u
indulunk mindannyian?

ért

{Fol,tatú a 8-ik oldalon)
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ia, mel1 feh6ren ill a kü. ég ra l~thatott. A padot kb1 kófal
Nem Is nagyon me&a~ kell pad csuuó--mi s ~ ~ l
alatt a • kéttornyu uj„ kath. vam körül, mely kinépen ma- mennem II már mutattja hom- közül valamelyik IWukik oda

MAGYARORSZÁGI HIREl
• l ,-1
Onl eve
B8la- t------

:;:~~~ly;!,"!.~ m~t =b•b

va aaentellk fel. A rési, tlP·
azen klcalny kath. templom
naaon
tanulaqoe
dolaot
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . mond el Balatpfüred t6rt6nctéb61, melynek lakói ré81!bben

Balatonfüred, hat.árt, de nem gátolnak a
1927 aieptember 20-án. uétteidnt&ben.
Ho.rt itt gondolok kedves ol• Innét a sz616hegyr6l sétAlolc
vaaóimra egy J)iros caerepe.:t le minden délelőtt a fürdőt.ehásban, sitólóhegy tetején. Ab- )epre egy kis egéauiégért a
Jakomon néhliny magas f~ uénsavu forrúhoi. Mert hinyllía fölött eOt be a:i: áldott uen jobb lenne a telepen laknap, mely egyre ves:i:it erejé- ni, mely valóaágoe földi paraböi a oly bágyadtan mosolyog dicsom, de ahhoi lepiább any
a "Vidékre, mint •• fáradt anya nyi doilár kellene - bár utól;Yermeké.re. A Magdolna nap- idény van, mint - ahány penkor pontosan mega:r.6la16 6sitl góvel ide meréHkedtem.
boprak mint láthatatlan ci- A ulil6hegyek kö~t vetet
1
t=dkok~:;:;t!:'1i:J i/::::; : - h~;;:b::P~ta:,on':!\:Zr:-

e:..°:a"!,%~ i:~

~~t le~:~:Jru:.!:tt·mi1;:t~ ~ k :0

v~t
puakalövél!I uólna, pedig csak kAllanak a vadvirigok, mint
oat.orival riaaitja a ce6u u: tavunal. A lllauinU vadÍaá·
érett u6hUürtöket déumiló lya már a hidig elébem küldAel"lll'ÜYeket.
te fliaurea lllat.it. Sok a halA "beio'" Hót egyébként .r in7 sárga titogó, kerek fejét
nem kell Itt komolyan venni. fölemeli a róuaHlnli hereviE1en a kedves tájékon nincae- rig a körO.lötte kuazó vad·
nek mord és magu, u embe- bükköny kikül. Egy magi.no,
még törpeségét mintegy illan bokor is mutatja piros csipked6an gun_yoló hegyek, csak bogyóit a verliféoyben keringö
kedvea, alacsonyabb és maga- lepkéknek - hátha igy elhlMbb, tllbbnyire kupalaku dom- azik, hogy valamikor róuákst
bok. melyek földiuitik a 16t,. termett? De a pillangók mégia

elkertlllk.
A csipkebokor mellett, a halom tetej€n oagy VÖÍOI kő bever, Itt meg8llok, nemcaak azéri, mert kifogytam a \élcgitetból, hanem mert a~ézni
innet: gyöeyörllaéfr. Balról,
lent csill_og a Balaton, m.int u:
~:ellet, mn1t ait arany, mmt. az
eguinkék selyem,
auennt,
hogy milyen felette a:c ég a
tulsó partján sötét.kéken, f
hér fátylakkal_takarva Tihany
6
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merem idein!, 8ppen ezinháu.
miatt, melyről még azó -"leaie.o. C_aa.k hadd lebegj en lelke Sümeg, Szigliget. Ceobincz
vára körill a napaugarakban.
A park kör.epén 611 a Erzsé..
bet aunatórium, 6hA-iaí meretek a.ze.rint batalmaa, gyönyörü épü let. Nagyazerü virág•
pompától környezve nb a Ba.latonra, fehéren, vonitÓn. Aki
elkölthet naponta 80 pengót,
ott lelheti meg a logkelleme•

~~~:i~

:~::a::_:1~~ e~~:;
Kert örikli most a aimpad a
valamennyi ölt6z6. Adrt Pi•
pálnak a köfalak! Öreg any6ka f61t babot ait egyik öltözóben, ahol ec,kor· 1Z8peépa azinéaitnók m060lyogva néie,.ettéka kapott bokré~t, olvutá_k ~relmee leveleiket_a ahon
net mmt klrályn_6k, tünd6rek
lebbootek ki a sunpadra, ahol
moat mlndennap ugyanaz a da
rab megy, ~elynek a neve le,.
het alu\nm: csak Kegyelet

=~

1

r::~i:::

~::~. •~: 'i;i:re::~/ó~s.:i!Y!~:~
m~ik o_ldalán 3 kápo!na h1vogat1a áJtatouái(ra a Jámborokat, i ll a J6kni emlék: Kövekbői emelt alacsony,. s~les osz•
op, tetején egy órilisi cement
gombóc. Az osltiop oldalába
illesztve Jókai Mór_ b:°nitból
készült domborm~\·ti k~pe. _Eit

!°t:=tot

':ni:~~

bo:f:1J•u!:~:j~~ő::/ ste nt

e11

8

jegyet. Amiből nyilvánvaló,
hogy Balaton •tündére nem
vagyontalan halandók aúmára 'fakaeittotta varázsvesezejevel a szénsavas forráat. De a

:::::i~r irigylendők,

akik

-

jó.nAI. Az egyik mellekoltArt
Vaszary hlnieve,i fest6':'1-ü~
ulink remek képe dm;tb ·
"Kri~ztua fl ke_reaztfán."
KlJövök a kápolnából a le-

(drdövef ösHekőt6 folyosón.
(VárnkoZnom
mindig kell,
mert 60 kabin van s moBt az
ut6idényben is háromnor anynyi beteg.) És j önnek egykor

!el:a:l::iro~t:~6i8 :t::z~t: 1é~!!:ke~sz ~rr:i:_~mbo~~:

§

egy kedvea villa: "Itt lako~ 1• iparkod~k kemén_ven • tartani
1

§

§

rnetoben porlad_ 11 .B~a~a LuJ- gedten 8 fiatal nlik, remegve
u. teste, lelke itt idfüik virá• ait álmatlanul töltött éjuaká..808 féukébcn, ahová pihen~! tói a közillD.k la sokat hoznak.

§

l!~n~~té::, ré~~ 1!1k: ~:~
~d r::da~~yia:!!
ku pad is llni, gyönyörü he- megtudok egy uomo ru törtélyen, a parkban. Ott azereteU netet. A beteg azivek elnyűtt
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üldögólni, nhonnét a Bnlaton- Jdogek
e reperÁió hcl;én látni,
8
0
HA
~ 1~ s!j:ti::::~1i:gyv:fj :
mec,inta a blu,amunU.t. 1llJJlin a uénsavas forrá8, mely a ka·

.P.!!.!?...!,r.u-..
ao7:i: ~ f'IA
1

~::~':·.:.·;.::.~:r<~~'.

látpin,ara ui.-ja, helyre tud-

~~~~; ~li ~;,~~ ~~3$~4i
BITIILO, PLOIIJDA

UTAZÁS MAGYARORSZÁGBA

A ..f~o}tár s:cép ~estménye u
Mig a fürdőre várakoitom,
űdvo1t1tot ábrá~IJa Ji~ob kut látom óket, amint Jönnek. a.

:e~gy~i~:r::~:b

még ma, mi készséggel adunk felvilágosítást a földeket
illetőleg, vaJamint hogy mikor indul a legköulebbi társasutazásunk.

h:a,,-•on'~

egy kia bökkenö. Engedély nélkül nem adnak jegyet. A (6orvoa ur rendelése 12 r. és egyaurre csak ó--6 fürdőt engedélyez. Tehát minden heteR
júr neki 12 P. Egy s.zénsavas
fürdó 11r.erilny
borravalóval
együttt 5 pengő, do ha valaki

~

Nagyon kevés töke kell hozzá, hogy vehessen egyet
farmjainkbóL Araink meglepöen olcsók, fizetési feltételeink a vevö képességeihez igazodnak. Irjon nekünk

~ú ila'4)1

~!~f;~~r:!. ~~~iv~=

ugy, hogy csakhamar egy egész tekintély~ nagyságu
ban járnak, mert tetszésük szerint választhatnak.

\ ll

~~~~g:'!!h:~ Ja '!t~t~~o!gé~!~ :~~: NAGY KARÁCSONYI TÁRS ASgyellárisába
viltaon oda uj

~;i:n~!:z,
vé!lz1etlen s rossit benyomá!lt
tesz a azemlel őre. .
A kúpolnn ~zép, kivül-belill.
Öriási ía vet rá árnyat., H~m•
lok.zat.án , fekete betűk szóhtanak meg minden járókel őt..

Uj házak emelkednek már .a farmokon és ujabbukat épit a szorgalmas magyar kéz. A társaság mindent
elkö,·et. hogy ezek az uj telepesek igazán otthon érez•
zék magukat és mindenben segíti ökct, hogy munkájuk:nak még sokkal szebb eredménye leuen, mint amilyet
ök várnak.

~~z::-Ö::i:t,\!=~~::

::7t ::/:

0

A.

van,

;!;

U~glapok enged~ át •. vilá: t : u ~ : •u·,,,a:!'irJU,
6
1:~. m::: . ia ott lebeg a ~rtbo:i~;d~~l,
me11 a ján\a. <Ja1, ila'a adn·
Wa1i11.11ok••L
ben, melyből merev és hideg ha atltne a liap Itt lehet je-pompáju :i:inlák néznek ki az gyet viltani a 1%-énaavas für-

lent j ártak között akadtak olyanok is, akik még
csalidjukért sem _mentek vissza, hanem inkább maguli.
után hozatják öket és ök azonnal munkához láttak.
Egy cseppet sem csodálható ez, mert aki látta egyszer
ezt a vidéket, annak nincs kedve többé, hogy o tthagyju
azt,

Ujabb családok letelepedése is előkészületben

~!1:;~:

nh!~~.:.=Ré&' elporlott daliik b deloott
jönnek beláthatatlan sorokban,
hogy itaz.ellemUlt kedvenc ui• '
néazeiknek taPMJljanak ..
Ez a Jitomb klaér Id. Aa
qyik öltöitób61 rinCOI' arco
anyóka ne!: utinam, babuemc,.
lée khbe.n. M ember m6a- mb.
díg töri a dl6t a asinhis bejirójinál ... A falakon k)dul'Qtt.
kilyhaca6vek egyre eregetik a
gyásifekete íilatöt. Megcaendili lelkemben a reformátue

1110:.~ ~~;lö~r~ellh:; halotti ének:
m~~:;: ~~: !°1~na e::;.t:::ut~:~tóm!: ;:i:~~d~~)::k n~~éd:1:C:t °:~~; ;~:n:~~;-n~U:;~,: pára

:::::t
;-e-~~ ~;~ t~O:t ti;,!~::-~

Nem akadt egyetlen egy sem a lent jártak között,
alti bármilyen kifogásolni valót talált volna a föld minöségét, fekvését és a piaci viszonyokat ilJetöleg. Ez
zel szemben látták azt a szorgalmas munkát, mely ugr
a mintafarmon, mint a környéke7.Ö farmokon folyik.
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fe~ e';;°k;~érá~~~~~ :e:~t.fol~~:tra!ia~~~~! d/la~~~ó!::t ~ ~ , ' ~ ; ~ :

aminek eredménye, Jtogy ujabb magyar családok telepedtek le a Magyar Bányászlap mintafarmja kö~

~
§
§:l
§

~~:~ l:~t

va(D'on _,.

a:P:!~~:~:et: Ha..~\ szlip napra derül ,.
1.-;::~ eitso:ait::'Y:-ep:::i beteFett.
Ide, annyi nagy emberilnk•kcd- le ';~~~~:m:\i:t
te alól a multak dic16aégét Ma.Jd fenye homályba merl1I.
ve nc
tartózkodási
h~lyére. Ez 18 kedves, fehérkill&ejü, ino kl/akolatták.
.
SzentlmreJ MárUta..
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UJRA CSAK JÓT
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:!!d
n:ég~•ilt:n:!jto:m::
!nyárfa. Ha éjjel "IY-f:CY kikibben riazl bronzatobra. Voltakép- 1 Ai öltözök folyoaójáról be- vincaibb csillag beltudilil
~•radJon, oda vaet, bo117 pir pen els6 sorban róla kellett 1lépek a Hinpadra, melyen dl.u Ide, találi[atja, hova lett a pad .
evtized mulva be lehet cauknl volna megemlékeznem, aki ittl letek nlncaenek, sót , Inkább '16. a tám!Wzékek és zaöllyi'i.
a temP_lomot. Kir lennel A mindenklnlil előbb
uer:r.ett megráitóan dísztelen. Azonn111 jk1 vitte el a filnönrt, a diaharangJa la _mln t ba nzt kon • hervadhatatlan é.rdemeket az- megértem, hogy a legötlete- leteket, a padlia u.inóriatát,
gatná busan. egy-ke, cgy-ke, u. l la, hogy ait li ke:i:deménye 11ebh inS, a:i: tlet darabjiból !k.ik tü:r.eltek el a kapukat, aJegy-kel
.
.
:ié&ére Balatonfüreden épüJt 1
folrik itt "_l~t soromt09 elő- tókal?
1
Vimoa Geza t.iezt~l~tes mull fel a bíraadalom áldoza.tkész. ~du. S m1 ~ndent hordott ! Van tévedek? .Mi.kor é}(elt
vuárnapl précliká.cióJára ~n- aégéből Mal)'aroraú.g első kő- ide öaate a kellekea, a Nyomor,tot u óra I a hajlöalanolt
dolok, melyb4:n arról elmelke- azlnluiza. Nagy dolog volt a.z ,<lárdemült ágysodrony. mosó aluunak mélyen, 1 a. telehold
1
dett, hoty m1 mindenre tanll · akkor, mikor a nemitetl érzéstlteknó,
aúrait galy, csorba la•llde önti flinyét. KOvek, dea:jik meg a gy'erm':"ek a._H~l6- ébrentartó magyar azinéili ak- va~, altáradó pelenkik, f61t6-lkák.,helyükre llleukednelc. H„
1
~et~~:~~t:::i,a ~ve~6~:
:~~=b~j:'.8:o~i6~ e~=:k, ~:~~: 1~:;'\=~n.:t!:°:!i !f:t
toftlkT6.

tebatlla

N.

::t
:e:::
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tudunk jelenteni a pár hete megindított magyar kolonizációnkró1, melynek magvát a Magyar Bányászlap min•
tafarmja alkotja. Ujabb magyar családok jártak lenn,

dlazea kötön&ea" kacqott 6s
■Irt _ jelentékeny befopdó
UpeuégO. Nyolc-tia emaleti
piholy ugy !átesik, várja, hosY"
ott aiemben tnel'en'uer kla'li-

~:d/i~~!:.-kva:~~~!~ ~t~b la~o~'~a~:~a=:!~~;:~ : :

i

=='=

u'1at~~8~

:lsr • 1:::tsasdik
~~~ ,/;;;.1:d~ s~~do:n;:;b;:~ ::!t!::.•
lea költőnk eJetnagyaágu mu _l maradt 6ltöió.

~6:F

~

Ima

tulnyom6ran ref9rm~tuaok vol- dir ló~ le hou":n. mint egy- - bitonyára a fürdövendégek ladjon a Uny I ad.rt tatQa
tak, de u után divatba JOtl kor "t-'1num R.6s111" hajából a ftortál 11d.mira, Oldalt kerU- magát, mit' t.irul elen 6atek
1lök. A falból 4----6 kályhaca6 1mir. A karzat plllf.rel ~ 41..._
köstClk az ..•1Yk8" a (olJD&k, aelyempintlika.

~ ! ; b : " ~ ~ ~ e ! :: :
k~:f::::i::a~nta=i.•~~
igazi nevén) fogják körbe a kell • pap, hogy legyen, akin,
bájoe \-ölgyet. .Mindenik beiY •
ltcll,ruaa,a az egyhúköz..
telesitórva tetm.et6ad61 tetaztó • .aég.
.
·
aebb v:lllákkal, kertekkel ln- LeDlM)-'ok
a -.. vadvirásaa
nét litom. Balat.onfO.red.et. a domb máaik oldalin a a koc:BIfalut, m6Q' u Önicbeff, ~e- µton itmenve mi.r a telepen
lqhqy éa Mébmalat6 leJ~ .vaaok. GyönyörO. fasorok vején kapaaskodik: a erenkedik zetn.ek. minden irinyba, azellba Slake-vOlgy felé.
nél-azebb v:lllü. köitt. A dei'•
A mesimeaög apró jit&aser• több hegyen áll, némelyiket
re varáuol mindent, mit em- valód.gos báatya veszi körül ii
berkb emelt, még a aúzeait• a hatalmaa fenyll és peittenye
tendlla reform..átWI templomot fák gyökerei néhol a kövek

;a1J1:.mumm11w11m111U1HUUMIIWIIIIIIIUltlHIIIIIIII--UUHIUWIIIIIIIIIR
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mih'Ü képe. A két oldalfal vé- poa bejárat, a homlobat me&'
rének tetej~ . két na~ kerek
Is épek, bár~ nentllOkára
k6edény, ~prros tc lJ_~ mus- 1zádTUek. A beJárónál egy
1
k.lUlk. _vintanak bcn~Uk 8 a munkuember mingor16n, kömuekátllk töve mellol fo\yon- jvel uorplmasan töri a diót,
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DR. B. J. FARREL FOGORVOS
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
HÁROM SZIVAR
lrta: SAS EDE
Dömo bácsit elemi iakolú korom ót.11
U'met-terd. Ou1Alyt.An1am volt a fia, n
Kal'Clli. Azonkivill ott is laktak a 8Z0TI\•
!Qlédú.gunkb-.n. ll'Y hlit gyakran mecíorduli.am náluk. Seaiteuem a feladrinyai
tilk'"lu.ében a pajtúomnak, aki bizony
nem a legvillámgyoru.bb felfopa&al audt• ma,iba a tudominyokat. Döme bAcai
naa meple('edésael Utazott tudomiau\
'-'$.IUlÍ, hogy milyen sikerrel
jlrtbyoun
}>6tolom a házitanitót. S Ilyenkor mindig
<'<lit..ment ai ebedl6ben a pohiruékhez II a
r.ael>éb61 hoaszu kutaláa után e16ke11Uli
.kulcceal kinyitotta abnak egyik rekesz.ti..,
ahcmnan el)' bádogdobozt vett el6. MegC&Ö~Ue, kinyitotta. A dobozb61 plroa meg
!lirg'a aavanyu bonbonok mosolyogtak e16.
.•11ilwr el61ztlr elem tartotta Döme bicel,
1>0ndoltam: 11tiiyen jó les:r; ebben belemar'kolnl ! De hát a bácsi me~l6zött. Kilt ujjáyal kivett egyetlen szemet:
- Nesze, fiacakám!
· S ha jó hangulatban volt, annyira elra,gadta a b6kezüeég, hogy a feleségének
ia kedvee.k:edve nyujtott ilt egy 11zép piro•

e.s

!iu•clemert J>ome hzi~i• ~ rn.ar:tdl adós.
Sejtette, ho1zy a knráC!lonyi anll)'.111 nz
idén se fog róla megfeledkezni. Hút e lóre
elké.~zltette a borítékot, amit moat feai:Ult
drakoziat keltó arccal elóv-ett a t.6.rcijAból. A boritekb61 ttY tit forintos c.Cicske
kandlkilt e16:
'
- Itt a te krlez.ldndlld 11,, Z86fikám !
Az a&'!Zonyka nem akart hinni se a
íülinek, se a szemének. Tal6n kiCR!'éllék
ai urAtT De Döme bical mindjárt e.JOii:lntt!l ebbeli kételyeit, hol)' nem. Ugyanis
houátette:
- De ebb61 vegyél a Karcsinak, meg
:! Sárikának egy-egy öltözet ruhát. A többit elköltheted magadra.

„
Amely pár plllanatfelvételb61 1Athat6,

hogy Döme báe.sfban meglehet6sen ki volt
fejlőd\'e a takarékosság erénye_ Talin akJ..or se esnénk tulzbba, ha fösvénynek nevetnénk az őreR"eL A fösvény ember senki
"e szereti. Ám CIOdAlatosképpen ez iemerl

:1bdkoé':tRg:őz::~re

.ol~ö;e vA~=l~é:!'.
takiyé½o11abb emberre nem bizhatták
- Neue, neked ill, Zsófika l
volna az Arvflk vagyonAt! - ütalino1 ro,.
Felesége, pari.ny! assionyka, 11zilrke konszenvnek Prvendett. Tudták róla, hogy
ts CIIÖndee, mint eay kis ea'ér, báJYadt, de 11zeretl a konyha ée pince örömeit, de épadrt hi\is mosollyal fogadta az ajind&- pen termeatCtrajzlnál fogva, eme gyönyt-kot ...
rüségeknek nem akar hódolni otthon, mlóg
Egy izben karácaony ünnepén is olt kevésbé a \-end~l6ben. Szivesen meghiv•
voltam niluk. SzUleim küldtek ajándékot ták tehAt ide i11, oda is vendépégbe. Mert
• pajt48omnak., a kereartfiuknak, Zsófi né- kitlln6 cimbora volt Döme bácsi. Nagyaze...
ni cainoa karácllonyfit illitott. tppen ak- rtlen értett ahhoz a kirilt vidéken nagyl'akor gyujtották mea a tarka gyertyic&Wt. A szent feny6 alatt ott volt mindenki =~tt mae;!~~:i~•t::?Ii:!i,lte~u': ~~
11ú.mára az angyalfia. A Karca! fiuknak, kedvéve l pa:r.arul elmulattatni, Ezzel a.
a Sári lányuknak, még a ki& uolgii lónak
ia. No ea persze, mondanunk sem kell, :~~:!t~I :..:n~rd:e:éll~n P!t~~:
hogy Döme bácsinak, Egy pompb, mele,1 dott élni. Legalább a régi jó id6kben. Bexhorrolt lélekmelegit6, Hitvesi gyöngedtéa, ze.({ ma mAr nem ... '
í ind.sig drj,ga munkája. 'No hit ez.ért a
Mi is sok jó estét eltöltöttünk a bi.-

cafral. E(l')'aier pedig meghlvtuk nyirra II oldalról, IM!rényen igyekeztek a lovacakak
kis birtokunkra, ami édes an,imra ma- "' kapaai.kod6n, Friu nell6 lobogtatta a
radt öröklÍJ. Ami unan j6J el volt dqva sörényüket. K6rii1körill a 17önyörO nu..e. felvidéki heJYek között, de a ~)da- ayar 6sz. Aranysárga, rubinvön pompijA,.
Ion rakott fési:ek \-erandijin &&ért pom- ba Olt.6zktldve az erd6k. Az ember hitrapi&an el lehetett nézepbli a feat6l Ujé- wti map.t az Ulhbeo II nem biin,sik as
kot - no meg a pohir fenekét...
utja é ~ ml.a, mlntho17 ott fltlltOPenze, bor.,- nem kellett kétsur hivni lögjlln a 11zllj6ban t.lY szivar.
Döme b&c1ltl
Döme bicsl m6r ellZivta, amivel édCl!
Nq)'heti azabadiiágideje eltel~ ne- apám reggeli után még megklnálta. Utheten \i.lt meg t61Unk az örea. Oulnten Ul.m rajta, bogy valamin töpreq. Valabt6lva, ml la sajnAltwk. tdes apám, hcigy mit akar mondani. De mérf1 röstell. 1k
~ jobb emlékkel váljék el t61Unk, mei'- ,•égTc le e16állott vele. Odahajlott hoi:tölt.Ott.e a azh-arUn::ijit ami akkora zJ..m;
l"Olt, mint valami harmonika - azokluu
- Mit gondolu, elég len kettll is?
11
flnom, Illatos Hivarokkal, amelyeket
- Pen1ze, hogy elég.
nAlunk tart6ikpdúa alatt is annyira dlDöme bácsi arca felderült. Lát.uott .
csért
Iparkodott is tettekkel bi:wnyitanl, rajta, hogy feleletem megszabaditotta az
hogy e dicséret nem a vendég Urea udn- uggodalomt61, hoay 11mucig talil lenni. A
riaskodása.
kl:lvetke:i:6 pillanatban már nagyban fujta
Kora reggel indult vele a kocsi, ho8')" oz illatos filetöt a kocsis sr.AmAra eltett
délre beérjen az Allomisra_ Hegynek föl. három stlvar kö-zU\ az egyikb61..
\"Ölaybe le, öt 6ra jAri.a oda az utl tde1
De hiiba, hOIY huncut a németi Min-

es

•~~:;•:c~P;:;~h:!~~~~e:;~z~:tt • :~:.é~!!~~~~á~~h:e:~n:~é::.t ;ö!z;v:~
meg, aki már akkor nagy gimnazlata vol- csi gyönyörUf!eg,!nek is csakhamar ~ge
tam, hogy kl8erjem el a kedves vendéget. volt. S vettem észre a herolku, küzdelmet,
- No, Jézus segltll - huzta meg a amit benne n uenvedélyes si:ivaro1, m~g a
gyep16t a bakon Pesta, a kocalale(l'ény.
gavallér folytat. Oda-odanyult a szivarApám, alyám eokiig integettek fel é :-.sebéhez, meg-meg visszalopta a kezét.
u verandiról, Döme báeai meg visaui..
Hozzám már rOstclt fordulni, hát csak a
Meg kell jegyeznem, ho8')" elindulá- togai közt dünnyöate:
1:1unk elött a bácsi cziel a kérdéssel for.
- Eh 1 Elég'lesz ebböl n finom 11:ivar•
c.lult honim halk-bitalmau.n:
ból egy is.•
Mondjad, öelém, ugyebár eléa
Ho(O·nc lenne elég!

~:6;1 a
-

kocsinnak borravalóu\ három sziHogyne lenne elCi, Döme bicl!i.

akko~azm~~o: ·:~:l:r~v:~ ~

;:i,t~: ;;!~'":

uj;ín~k:::ag 6:~: r:~~~tth::m::~ a
r. :o.zivartiircájában gondoann elzArta a bőröndjébe...
Vignn srördi\lt a szekér leíclé a hegy

~~::::!t~

hegyek közli!. Még unalmasabb lett a ko1
1-;- k::;:~i~:;: ~~~si: : : 1:~:r:
rem...
Pellt.a kocsis bizony már szivar nélk ül
marad.

____ __,___...._.~,

Végre az illomáa eli kanyarodott •
kocsink. Én eUire ualadt.am ~ -

nek. jegyet viltanl S mikor viauaWNk,
mit hallok? Dllm• bical Qizony ~
lltja a P..ut:
- Hallod-e, Pi11ta fiam, tlfelejt.ettem
magamat uift.rn.J ellitn.l az utra; n.eu.
n nyomorqaj.pa lllomúon meg nei:n lehet
kapni. Litom, van e,y ulvarod. Add. _.
kem kölcsön.
legköuiebb vi.MJ.BJ6Yö.k.
megadom kamatostul ..•

a,

A k6velkez6 nyiron perue mecizlt
meginvitálták édes apámék Döme bácait.
Aki uonban, élénk meglepeté10nkre, nt.lll
kapott a ulvea meghlvúon. Ho11 na.gyon köa%6nl. De nem tudja mér, hogy u
dolgai..
Mikor aztán pár nap mulva náluk voJ.
tam, megtudtam az öreg ur haboziainak,
aggodalmaskadúinak az o'kAt. Euel a
kérd~el fordult hozzAm:
- Mo nd jad caak, öe&ém, nilatolt van
még a Pillta koca.is?
- Biz ai ninea már, Döme bflcai. V1,lnmi módos lányt vett felt.l!egUI. Elment
gazdálkodni a mag:iéba.
Amire ei)'sz.erre föleailiant a Döme bá
csi s2.eme. Mint akinek nagy kO eei.k le a
~zlvéröl:
_ Hát mondd meg az éde11 apadékr,ak, fiam, hogy eleget teszek a uiva megh.!!_úuknak. Okvetle: elmegyek ..
Ha ulár nincs ott 8 Pb,ta kocai&, aki11ek hit ~or mégis caak illenék viasu.:.dni II kölcsönkért Szivart . ..
VtGE

MENEKÜLJÖN A BÁNYÁBÓL
Tovább már nem vezetheti félre saját ma&lit. Ha szem
előtt tartja a tényeket, okvetlenül rá fog jönni arru,
hogy lc[eJé halad a lejtön .. ·
Annyit sem keres a mostani foglalkozásában, hogy tisztességesen megélhessen be1öle. pénztnegt.akaritiról meg
egy_általában szó sem lehet.
·
l\Iit kezd majd cl néhány év mulva, miuKn megtakaritott kis pénzét már elfogyasztotta 7
tlet-énck legnehezebb szakaszában fog minden anyagi
alap nélkül állani.
öreg napjaira szegény .emberré lesz.

A szénipar tul ,·an zsufoiva emberekkel. \J.áromezáz·
ezer bányásznak kell ezen iparágat :hamarosan elhagyni. t-~s a gyárak kapui eJött napról-napra szaporodni fog
a munkakeresők tömege.
•
,
Csak nagyon kevés, fiatal és teljesen alkalmas. nÍunka·
erős férfi kaphat majd akkor alkalmazást. A nagy tömeg előtt be-zárulnak a gyár kapui. É8 ez na~nap után
fog igy végbemenni.
Mit fog csinálni? Hovi fog menni!
'Ne várjon az utolsó napra.

i\lost van ideje annak. hogy tegyen valamit, most határozzon, mig megtakaritott pénze nem fogyott • még el
egészen. Most gondoljon a j övőre, mig nem öreg és mig
van egy kis-pénze.
Egy szép otthon. mely biztossá teszi öreg korát, várja a
farmon önt is. Gondnélküli élet és,békés öregség a far
mon található meg.
l\fonjen vissza a földre. Kövesse régi óhaját. térjen viszsza az igazi magyar foglalkozáshoz, vegyen egy farmot,
dolgozzon és eljen olyan boldogságban, mint ahogyan
ezt az óhazában tette.
Egy nagy magyar telep van létesülőben: Egy olyan ma •
gyar telep, hol a ~ezctö a nép barilja lesz, hol a farmer
a szakértök segitségét ka_pja, hol gondoskodni fognak
termékének clhelyezéséröl.
Olyan földön telepedhet le, mely alkalmas a müvelésn~
mely olcsó és jó, melyen régi foglalkozását követheti.
Flgyeljtm hirdetéseinkre

hétről-hétre.

Gyönyörii munka és régi„ álmok fogllak az ön részért<
is megvalósulni. Természetes, ~ogy erről többet akar
hullani. Azért vagyunk mi itt, hogy megtegyük ezt.

Vágja lci ezt a 11:ttlvblyt II küldje be hozzánk.
/fii azonnal megküldjük Önnek nwggar nyeluü könJIVttil•
kénkd, 11iel11 mindenríil log felailágo ,ltátrl. rulnl.
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LONC BELL FARM LAND CORPORATION

NICK NADASSY, Msrr. Foreilíll Dept,
1
1 336 Fourth A lle
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1
PITTSBUR<fH, PA.
1
Igen Tisztelt Uram!
1
1
Ssivellkedjék nekem könyvocekéjét elkü!.
1 deni, a tudassa velem aj!nl:itánnk tov!bbi r ész•
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LONG BELL FARM LAND CORPORATION
· NÁDASSY MIKLÓS, FOREIGN DEPT. MGR.
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"MAGYAR BÁNYÁSZLAP"

...8lil 9'11Y.1.11Lil

Tessék hozzászólni
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■Jibbtcl111,..,

THE KÁLLA Y BROS. CO.
PAlNESVILLI:, 01-110

1117 Oltóbw JL

MllOJ.aill

~ Ez a cigaretta? a dohányzást igazi ~ ;N,,_;,•~,~-;: •,~ /
.
'·'
...,,. :,
élvezetté teszi.
,,:,.;~

Gondtalanu~ szívhatja a Camel cigarettákat egész nap, csupán az élvezet
és felfri~sül~~· miatt, amit mindegyikben megtalál: Ez ·a válogatott dohányok és ;szakértő keverés előq.ye._

•

IU.8U& &U'1'Aal&UP

FllfflS BEJELENTÉS:
a Magyar Bányáw:lap pé]d.itlan ée elldig
páraUan kedvezményben részesiti moatu.
tól kezdve két hónapon át az oivasókaL
Hasonló kedvezményre soha., sehol a -yi.
!ágon nem volt. példa, de haeon16 okoll '8
indokok nem is léteztek talln még eeMl a
vfligon,
A magyar bányiezok vépetes ida.z
~ : ~ y a i p a r haldoklása

k_..

leez,.....

Ha ,111a1,a volt, akkor hogy a magyar b6.nyú:&ok a II01"lmlllM

arra.
-...-...
,

Ha Valaha aziik.._.. volt egy ~
ujlq, akkor a következő két--bhom ntiea
az; tokozott.abban sz~ges Wsz.

SAIIUEL ROIIIIS0/1

ORAS 611 h a ~ 1bkt.e
WE.L.CH, W. y,._
( AUlba"kktlllffl

Erös, nagy, elterjed~ megbízható lap
kell, amely képe, legyen mhlden ......, .
formáci6t pontosan

és gyorsan be:azen.ai.

Erössé, naggyá, elterjedtt.é keU hát a

ÓJU\J,\VITASOK

8'Pl!C IAL18T..f.JA
Uu<'lln f o l a e r e l t 6 b ~
ben n leplntoubb M le,:•
Jobb fka&eret talilb.al4k..
UH IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII UIINII

Bányúzlapot tennünk.

~=

„

Nem akarjuk, hogy ezért a magyar Wnyáawk fizes.senek. A Bányúzlap

:z-:

a'8"

amilyenre nem volt

. A bánya.5ZOktól inkább csak egy iprJ:
kis szívességet kérünk, hogy éljenek a W.
vezménnyel.

A következoKet adjuk tudtukra az

'6knak:

o,kiq..

Mostantól két hónapon át minden elift,..
zet<l megrendelheti egy i - . . . _
egy baritjénak a Magyar
10
eentért egy mo.

B!nyúda;_

Caak az az egyetlen kikötésünk, hoc:,
mikor valaki beküldi a barátja cimét '8 a
tiz centet, ujitsa meg saját előfizetését .,fii évre.

SZINIÉLÖADÁSOKRA

Aki két barátjinak vagy ismeriaílllt
rendeli meg 10 centjével az ujaágot, aa .;.

u:t IU U}"6t,ot! Bl-,,,,,.
be «ual, hon IIWIIU/ll/o 4U

1AJICIIULATSAGOllA, BÁLOUA

dlillzet,Mt h

MEGHIVö ·

sa meg saját elöfizetését egy egész évre.

~ t 10

egy

eenNn 1tff htre en bardtJdtuik a lapot. Ha lm etlll rlore ajiljo. nvg el6lluUút,
Wt. ebtve áll Jogdba a B6-

' l'I.Ali.TOLU, IELEPOJEGY

n,ául«pot

Ha tehát v ~ beküldi
barátja cimét, akkor tessék azzal együtt egy doll6rt.
és tiz cent.et küldeni. Egy dollárért -.ujitjuk az ön elöfizet.ését egy félévre, iis
cent.ért küldjük a lapot az uj előfizetönek
egy egész évre. Ha két barátjának a cimére kivánja a lapot 'küldetni, tessék két ~
Járt és busz centet beküldeni. Két dollirért megujitjuk egy évre az ön előfizeté,6t,
busz centért küldjük egy évig ·a két bank,..

nwlP'ffltleb•l IO

centlrt;1JtJ1111~1Aett
f!ll/11 ebnre a Bdngdulapot,

ES Ll/NCH-TICKETEUT
LEvtu'APIIOl'.AT, EGYLETI

~

ct.ire h•tfJir lap,u,leat,

•tmkr Mdrt- Rffilop/6.t.

ALAPSZABALTOl'.A T ts

jának az ujságot.
A megujitást beküldheti, akár lejárt u
ön előfizetése, akár nem.•
Alánek nincs barátja, vagy nincs isme
róse, aki nem kívánja a Bányászlapot a

más ~ára megrendelni, az is élhet a

Flu•lmeMn eatalgtlJ1>k ki.
l'lututor
..._ i.111ltn.1ArtUk.

-------•

TUG KIVER
GROCERY COMPANY
..

Feed LARRO

HIMLER ÁLLAMI BANK
HIMLERYILL.B, KENTUCKY

HDtLER MARTON
Elnllk.

ORDóDY SÁNDOR
P!D&tinot

_,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,

WtllluuM,

w. v-.

Occldent b GoJci Medal llutek
kld,rólagoa
nagybani eladú&

•
•

·

The Citizem Bank
of War
WA.R l'f, V.i.

•
..
""'
:
•

_

tabnni-

nyok nau rakU.ra,
Del Hont.e tannú irttk képfllle.
161.
Minden fdueri.rvt Daffban taz •
tun,

küldjük a azám~ egy évig a Himler Márton IJetllapjAt.
Azt is megteheti ön, hogy önmagának 68
másnak rendeli meg a H:i.mier Márton H•

tilapji~ de két rendelésnél két dollárt
bUII centet kell beküldeni.

m

t::"61 bank a Dry Perli ,111

uéD.ek ufdlto.

., mlaf-'I' .......pi
lak

ntl ■dea

jJ.

•01"',ltH u

011 uolplatúa.
PéHt tllUü: a

- ~ ' " " • körn16ken.
:
•
'
Lam,-.tlle ela6ranp

kedvezménny,J. Megállapodtunk a Himler
Márton Heti1apjával s ha valaki beküldi
u egy dollár éa tiz cent.et és az a kivtnaága, akkor a dollárért megujitjuk a Binyá.wapra ,az előfizetését e 10 centét

TfMs

mladen rNl:élte •M'IA•H
cllJu melle&t.
BeUtJére 1%

b• ■Nt

fl•

1ttila.t.

. . .,., lipfel„aket W.•
t.l.ltJ•k ponto, k'b1elPU

........

11.-_...,_ _ _ _,.,

Magyar Bányászok I Nekünk ez u ujitú
flzletet és jövedelmet jelen~ haum

Dedl

nagy 11:öltdget. Mi az ujabb '1dozat.ot aem
,ajnJJjak, mert hflek akanmk maradni a
mullunkh..,
Vajha a bányúzok la megértenék • llaJ·

zetet '8 co-operihw,ak velünk, eegltdDÜ nektink, hogy a lapot még nagJOblá
'8 még er6eebbo! teheufik, a bányúzolo 6r-

-_

1

•
1eg: Olll/1~211.

Ohazai mesék....

BIIIA CSODALATOs TOl'!Nll
Irt&: SZENTIKRRI KÁBTHA.

c;lyan s:tép men)·a11szonyi ruhAt caináltat.tam, mmt egy grófki11U11z.ony:• Jegor nagyon járt utánam attól a perct61 kezdve,
hogy a mu latóba betettem a lábamat, de
fn ellentállt.am neki, pedig jaj de nagyon
l>e\ehabarodtam én 1111 Hagyjon engem bé
d.a11olok, táncolok. IJY is jó mellékkel'61Jet, kén - p,ondtam neki - mert én beclüle,
mert hisz nekem Beláns:z:ky uréknil meg- tea szegény leány vagyok és becsUletea uz\'aD Ulindenem. llaritkotna \-élem sok az
rzony akarok lenni.
- Jó, jó - felelte - Ci)'el akarunk.
1
BtX:aUletea asszony leszel, mert én elveszta, hogy vigyátuk, mert sok kisértéanfk lek. Hlit mér berzenkedaz, kia madaram?
lenek k1teve s ha nem maradok er6s, vé-All.1r hlttem a fUlemnek és hit a fele1
t1éa'e hogyne lettem vóna? Nerti is bintam
meg. Hlztosan burokban uülettem, mer
gas Taratolov
nevt1 nyalka icatonaUs:u„ Jegor nemcaak 1:tép, de ki nem belzélh~
aJd mindig vagy cukrot, vagy viri,ot küd tem, milyen jó, a cailla8'08 eret is lehoz.oebm éa aki maJYarul la tud, ámbátor ni nekem. Kech-em.ért mindi,r töri a mahihANn. Meg ennek a cifra nevt1 tisztnek gyar 6ZÓt, pedia már én 11 beazélek oro11e ellg'edem meg, hogy haza kiaérjen, ~
i;zul. Jegor ti&zteltet benneteket, boldog
dig olyrm sz.épen rlrninkodik a nála aubb llnnepeket kh-in és ha Iaten i1 u,ry akarjlll,
,dJ Jq,iny, tiD a viligon flil;IC&,"
.,
jG\·ö eutend6~n haza. látogatok. Addig
Nem lehet azon csodálkozni, hogy la ne felejta el.
Enti 18"-eliEnek er.en a ril:téri rokonai merSlrig aieret6 testvéred
rlik&iyödtek. En:si nellje kM.ényml t6BuU.
111:}sett.e a szemét.
llyen nagy ujaág állott a leviilben.
- Jaj, nem szeretem, hogy ilyesmibe Erui aanonynak csengett a füle. EIY
keveredett! Az: leez: a vége, hogy u
a nagy formáju kép is volt a levélben. Esz.
cifra nevü levceú a lábáról, 6tin mi len
ti, koaz.orube.n, fátyolban, menyaazonyi
bel.6'81
diazben, amint eay daliás, kedves arcu kaMonda gazda csak hümmögött, neki lonatiszthez eimul. A levélben tán méi' 1~
i,e tetszett a dolog.
hetett volna kételkedni, ho(l"Y Eszti lódit,
- Az 6 dóga. S:.erencsére mee1n:i van. de a képnek hinni kellett, meg a sok azép
Ha arkgyenbe esik, uak magának tesz ajá ndéknak is. Mé.1r Ro:i:i ia meg volt elékárl. ide el nem hallatasik a híre!
gt!d""C, mert aranykeresztecskét kapott
Bizony gyatra vigaa:i:t.aláa az ilyen. crnnyláncon. Pedig nem érdemelte a haokos ember szájából. Sokszor felhozódott 6ZOnt.alan. Ahogy n6tt, mindig szemte\eutin, hogy vajjon mi lesi: Ee:i:tib61? Ki nebb lett. Szép volt, mint egy anual, de
nem talilhatták, pedi't elég idejük volt a rossz, mint a vétek, pedig apja, anyja
,rondolko:tá1ra, kerek egy eBztl!nd6, mert 1<zigoruan fogták, de nem blrtak vele.
nem Irt Eszti. Hallgat.iaát nénje persze Mondáék karicsonya örömteljes volt ós
l'OBl!Zra magyarázta. Karicllonyra megint hát a faluban hire futott, Esz.ti s:.erericaéuak csomag érkezett. Terjedelmesebb cso- jének. No, lett is becaUlete Trez&i néninek,
tnair, mint a:i: elózó évben s be~e. még aki megjövendölte Euti BZerencséjét, Any
több, még szebb ajándék. En.si aaazony nyia n keresték fel, hollY bllszkln fel
li
u<W'a félig se volt olyan kíváncsi, mint emelte a j&llád.ért járó fbetaefet.
• ll!Vélre, melynek mohón esett neki, szln · Erzsi olyan szép levelet irt Esztinek, a
l.e kidnlledtek nemei, mig olvasta.
milyet csak tud~tt, nagy BZivesaéggel hivKedvea Teatvérem !
t..a haza és rábirta a gazdát, hogy irjo11
Engedelmet kérek, amiért olyan ré- mán ö ia "'a.11:)' egy aort. Anút 6 meg i1
ge11 nem irtam, de mióta megváltam Be-- cselekedett. RAirta fele11ége
neve után:
16naky oriktól, &:i:t ae tudom, a földön ji Tiszteltetem Jegor sógort.
rok-e. vagy
égben? Hiszen olyan cauda
A há:taapár közt a:i:tán sok s:i:ó esett
azt, hogy megtaláltam a szerencsémet II arról, hogy valamicsodáa jóravaló ember
mMt a Jegor Bcnediktics Tarantolov fe- lehet n Jegor l!Ógor, hogy Esztit vette el,
lesége vacok. Májusban esküdtünk. Tu• holott biztosan kereskedhetett volna ga:i:-;
dom, hiAba hivtalak volna, mert ilyen dag kisass:i:onyok körül is.
m8611Zire ugyse törekedtél vóna el. Oly
igai:! Eruii a:i:t is ujságolta levelében,
nagy8'ga vót 11. nyos:i:olyóa!!l!:i:onyom QS hogy a fiatal Tegzesék itthon laknak. lika

reaten kitanulta a bábaaágot s most 6 a
lalu blbAja, E,a, kla fia van.
Eutl megint nem irt féluztendeig,
nem i, vetták tóle roau néven, hoay minden apró-csepr6 dologért be nem mártja
tollát, mert hiuen· élete nagy eseményeiról hiven beazámolt. Félesztendö mulva
nzt irta, hogy várand6a, aminek ,1egor
roppant örül.
"tn ia örülök. de félek ia, azért nagyon iu.eretném, ha otthon betegednék Ill.

(Folylat'8)

Én elmondtam Arankának, hogy mit
íeh,lt, 6 elvitt.e lie.netcmet a mulató tu\ajdoDOllának. aki felfogadott igy ia. Per11e
csak azokon a napokon !i:iet, a1nelyeken

,~~!;/::~:::ve~z:Zf:•m~:o~::

f.r •.::r:n~~~~:~~~c;:gy::ne::'.

az

~o~/~=~ ~::~k. :::r:.,:! m~~:~~

jól.''
t
Brn! a nagy atyafiaágoa azeretetról
tauu11kodó (evéJre hamaroan megjött a
válaaz. Eszti nagyon n.épen megköu.önte
uénje é1 sóJCOra uiveSflégét .e tudatta,
hogy hat héttel lebete~é&e elótt Gödrösre érkezik. Hogy melyik napon, azt majd
megeürg-önyzi.
No, fel is forditotta MondAné a bá-utl A till:i:ta BZObát, melynek pedl,r hóiehérek voltak a falai, három sorral 1, i\>-

==~tte~ i~~~:!a:t!'m:0~~1:!:i

doktorok vannak éa a lakáaunkban na- ut a faln dlófa-bölcaót. melyben öt is,
gyobb a kényelem, núnt nálatok. De azért ~ztit ,ia rin,ratták a mely kiuolrálta a
nem ellenzi, ha Ui'Y akarom. tn pedig Monda aYerekeket Ja. Kiué megricta már
akarom, mer váaYakor.ok min ann,I ldó & BZu s a feeték aok helyen lekopott róla
után Gödröare, mea- minden tudós doktor- 11 a h&Azontalan Rózai mindenHle beUlket
n!I jobban bl:tnék Ilkiban, f6képpen pe. ngdalt oldaliba blcak!val. A ,uda aladlg aziir, mer aokaz:or ea:iembe jut a _Trizei voaan szemü11re vette. merkoportatta fenéni jiive.nd6lúe, hogy 08ff 1aerencae ér, nekét:
d• ,nem elek••Oküi'.' 'A"•na.ry,,ezerencae·•he- .,,_ ~ - Többet ér ez még aok ujnil.
teljCMdetto Ól hitha ..... majd 1Yermek•
Foirta éa itv:ltte a eaomaH asstaloaágyban halok meg? (Mindla e:i: ml!'toaz:kál hoz., akinek t!Jppen kevM munkija YOlt, de
& fejemben, de Je,rornak nem az:abad erkilUlnben 11 szeretett pepecaelnl s en.ntlr61 tudnl, mert akkor nem ereut ham.) fo~a nemcuk a barnaúgAt adta viuza a
f:n asonban, ha caakuffan meg kell halni, bö l csőnek, hanem a Hokáaoe tullpin bemégis csak a gtldröai temetőben szeretnék lyett két olyan llliomazilat tartó pufók
feküdni. Megtérltek minden költ.Béget, a an,a,alt festett rá fejtlll, meg lábMI, hogy
mit mijd okozok - hiszen Jegor olyan ga- tán templomi oltáaképeken aine&enek kü\·allér - azonfelül szépen meg Ja köasö-- iönbek.
nöm."
- No, mit azól hozsá, aassonyaig!
Ez a levél megint felkavarta Enal - kérdezte llnénet.esen, mikor haUL&ZAlliaaazony minden érzését. Hou hát lelket- totta.
lennek tartja ötet Esrli? Testvérnek kérMondáné arca ragyogott az örömt.61 e
dezni ae kék teatvért61, holD' ar.lveeen lát- dicaéret helyett megkinálta a jóravaló
ja-e? Kit, ha 6t nem, e!D'etlen hug6t7 Ak- .1<zomsu!dot e,a, t:4nyér friBSen sült m61é-kor is befopdni ilyen esetben, ha kócaön TIII.
kellene kérni a rávalót. De h6l'Iatennek,
A tiszta szoba, a bölca6, a jó rokonok
nem kell. ts hát has:tnálj6k az Eszti föld- d.rták Esi:tit. Azonfelül Ilka felkereste
Jét. jó lll,. holD' valamivel visauu1:zolgálhat-- 1'rés:i:i nénit e alaposan ráijeutett, hogy
ják a a:i:iveaaérét.
ha Eszti netán hozzá folyamodna, ne mer•
Monda g&:i:da sürU bólongatáasal be- j en neki halált jövendölni, mert kisepriblyeselte fele&ége u.avait, mert igen' becaü- teti a faluból.
letea gondolkodáau ember volt.
·
- Ami á kártyiban 611, az.a bekevetA:i:on mell Erzsi is, Ilka is ai~ egy kez:sik, há én sohi ki nem mondom la.
oort, hogy J::szti fél a halilt61. Annak
- Arról mán nem tehetOnk •.. csak
nem szabad beteljesedni! Mert Ilklmak is maga hallga880n. Jövendölj/ln minden jót
megmutattak, hOi'Y mit irt Es:i:tl7 :ta Ilka Eutinek, akiből uriaur.ony lett ... és ak·
nagyon azerette az urit, nem felejtett.e el, kor meg lesi: az ajándékkal is elé1tedve.
hogy c11ak Es:i:tin mult a nem 6 lett volna
A boglyas vén Tré:tai, aki nagyot bal1 egzeané. Ketten is ö11Bzclették hát az es:i:ü ]ott, rosszul látott s mtigis a jövendőbe
ket, hogy a:i: Es:i:tinek kUldend6 válasz látott; nagyot szippantott pipij !ból.
igen azép é1 szivreható Jegyen, ami slke•
- Mindig a:tst vetik á sememre, hogy
rült is. KUlönösen szép volt ez benne: házeudok, pedig én sem.miféle ajándékir
"Gyere lelkem, mínél előbb, de ne a teme- se há:tsudosok, ha !elákásténak se!
tót forpsd eszedben, megsegít a felaég1!a
Március hónapban silflrÖn}'UStt Es:i:ti
Uristen és olyan keresztel6t csapunk, !' ó maga is Igen nevezetes napon érkezett:
hogy a kóbor kutyák is knláccsal Ja~ak a !ec!'.kék is akkor jöttek meg s borult ég

TIZENHÉT ELTÜNT FIA- vári ga:i:daaági eaelé.d házába gel kilenc óra tájban vlgs:i:a- Nem tudták, hogy a gomba
RABLÓCYILKOS
TAL LBÁNl"T KERES A
és azálliat kért éjszakára. El- tért hozzájuk az ismeretllm mérgea a ai: aaazony mea:fözte
CSENDÖRÖRMESTER
TISZAFÜLDVÁRI CSEND- mondta;' hogy gazdája megbl• ember. Hosa:i:u ideig beezélt ebédre. ,Néhány óra mulva
ÖRSÉG
zá.sából két borjut hajt ba:i:a-- Magdolnával, a bes:i:élgetésből rosuul lettek a Orbán György• A mult év októberében Bafelé, Töröluizentmiklóera, a annyit megértett, hogy min• né, a gyerekek közill pedig logh József hetvenéves cigány.
Mezltlibas, bricaea:tnadrágoa borjuk azonban megszaladtak dent igért neki, azép ruhát, cl. Sándor és MihAly rö"1d azen- vajdát és feleaégét Pécs körenegyven év körüli férfi álli- tőle, nekimentek a Tle:i:ának, pöt, nagyon jó helyet és a:i:t vedéa után meghalt, a harma- lében meggyilkolt.ák, barmin\:tott be Nobik litván tiazaföld- itusztak éa reggel a.kar a Sváb mondta, hogy k.ia&l!zonyt cai- dik gyerek és az ~Pa állapota millió koronájukat elrabolták
ga:i:daaágbau
utána
nézni, nál belóle, ha vele megy. A is reménytelen.
és aztán rájuk gyujtották a
hogy odamentek~? Nobik hit- leány azután, anélkül, hogy
----.:0--házat. A caend6rség lcinyomoz8 NAP A TENGEREN
t.e is, nem ia a két távusz6 valamit is vitt volna magával, EGY CSECSEM(J HA.l,ÁL,l ta, hogy a gyilk068á~t Gábor
borju hiatórlijit, de azért azi. eltávozott a a:i:Ulei hádból. A
A TISZÁN
Márton felsóaegesdi · c:sendórveaen adott a hajlélrt.alawiak csendöraég a legnagyobb meg.-őrmester követte el. A katonai
l'■ l'J'-ld.e
szálláat éa vaeaorát. Máanap dllbbenéssel fogadta a ' birt,
Mészáros Jánoanti kunazeut · törvényazék Gábort emberölés
BRt:MAN AT
azután egyiltt indultak el, No- mert· rövid idó óta ez a tizen- mártoni tanyai aaazony Ri.kó- miatt huazonhat évi aulyo1 bör
A. ~ b ~ ~ r a b b
bik éa felesége munkiba, az ,h etedik ilyen bejelentés. Min- cihá:tá.r6I gyalog indult Tó-- tönre itélte.
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- D, ninca olyan szép ruhA1P, ~
Eazti nénémnek..... . pedig r6m joli\Jn Illene.
Irigyen mu1trál1'atta nénjft.
- Ne járjon min annyit a aidl;-,rivallt rá anyja. Majd huphoz fon{att. •
- Hit a 1ógor hol'Y van 7 M6T Mm
jötte!?
- Most nom knphatott olyan lto!luo •
szabadságot, caak az orosz hatarig ldNr-t
el. Jaj, de nehezen váltunk meg egym6~
tói. Még egy hétig ae voltunk külön,. mióta meg-eaküdtUnk, Ninca több olyan jó em.
ber a viUgon, mint Jegorl
Jegor igy ... Jegor ugy ... minden tizedik szava Jegor: láts:i:ott, hogy lelke
egéa:i:en a:i: urával van tele.
- M. anyóaod is jó? - érd6'1l6d6tt
nénje.
- Nincs nekem ae any68om., ee apó.
,om. Jeaor irva, mint én.
- Hát a rokonai nem némek le para1rt létedre'!
- Jegornak rokonai sincsenek Orou•
orazágban.
- Hát a meg hogy lehet?
- Nem tudom és meg se merem :lérdemi. Egyetlen egyszer tudakoltam, h017
kit6I tanult mea: magyarul? Akkor olJAD
bánatos lett,, hogy a pogánynak ia megesett volna rajta a azive.
(Folytatása kö,etke:r.Jkl
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AZ AMERIKAI
MAGYARSÁ6
JöRJÉ NE TE
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pott utána éa a hirtelen moz- tnuaára boritotta. Sulyoa égb,
dulattól a cs6nak félig megtelt 1ebelbe • másnap rettanete11 kivizzel. A hal!sz: viuzarántot- nok köi:ött belehalt.
ta az aaa:i:onyt és néJliny cs,... •
(Az Eat)
pá.ual kivitte as örványb61 a
--o-~nakot. a1ut.in figyelni kezd• HA BGYLB'l'8NBIC
le a vizet. A nermek uonbao ~ . m,M,,.,..,_, 6onem került tllbW el6 as Grrlllltra. WU ,-Upl , - . . _ ,
V8nyl6 \Pl.l alól. A eaend6r■Q ,.,_. ~ . Nff ..-,,
0

Akkor elnevette marát'.
- Virjil bé, lenek én ~ ~
~t.dll' örülj, hogy te mec -·~\ ~
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(Ali Ea

bám~

A fejérmegyei bo\:iakajtori
határban a mezón vérbefagyva, holtan talldták
Fodor
,György mezóórt. Mellén Jött
~b tátongott. Minthogy. több
Jel arra mutat, hogy gyilkos8t\g történt, az ügyéauég el•
rendelte a holttest felbonc:olá•
aát.
(Uj Nemzedék.)

~:b;:~t!e!~f~k.i~!rd::i::!~ ~:t::~~a~~~:Se;e:~~::~ dalra 'bi llent. Az ass:i:ony ije,t. ~:~;laa:~:~ja~
ki.kléaükre elmondta, hogy ,reg aem sikerUlt találnia.
teu megkapas:i:kodott és köz- ('!IY forró vlzzel telt fazéklm

~

~~t t!r~t~ n::~tikor

MEGGYILKOLTAK
EGY MEZ(JORT

:é~~~~ó=
::te.:! u ~ : : ~ = \ ~ ~ ::n~n:ón':o:1!e!:!!:1."~
k~~r1: ~:~:
gyermekei maradtak.
ben. A caendöraég minden be- ca6nak a viz közepén örvénybe vi:i:zel hordókat mostak. A:i: ud
Mikor este későn hamtért jelentés után a legs:i:lgorubb lkerült forogni kezdett és ol- varon játazadozott Papp k\!t•

-

wtU.tAIMON,

'!-

9:latt, permetező eaóben c:sicaeregttk a t.
rony körtll.
Mondáné gyermekeivel kiment ltlllld
"!~be u 6llomáara I nyugtala..a ......,_
sott.
Bes:r.u1zogott a kia kávédariló II h..a.
maga után a rövid vonatot.
- A hun van E.uti néném J - ..-.1kodott Rozi, akinek olyan szeme Witt,..-ltou
tli.n hátrafelé Is IAtott. Eszti fejét .....n.
tottn mell' a: ablakon kereaztll).
S:i:ép areáról rá lehetett Ismerni., habár kissé merhuzódott. Ápolt és finom
\'Olt, Termete peraze formétlan a j&mab'-11u, illatos. prétnea kabátba,a ilr; . . . . . ·
olyan fUrgén 11Allt le, mintha mfs .., . .
babos ar.olmyiju hajadon lett vttr. .....

......_., •

AZ EGYETLEN'
anurilcai maollfU lap a 11•
(IIJOT B6n116.szlap, #Wll/ a
Ainerikiliba uakadt _,,,,.
báAI/PUok érch1"Urt ~
col. Eredméngnebbn .....,

MtJUk a mao11ar ~
kat, ha nagl/Obb Ubu' -

nrögöUiink- Nlwelje iJ11 ia •
tóborl, U Jtt,a .w11 dlli#UNt é• rendelj• IMI/ e1111 IPre 10 eeld HlúUdhe .,,-..
ben a lapot eflll bardt}dltoll-
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