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Pennsylvánia Coal Co. lezárta Nem jelenthet áldozatot az
A Youghiogheny & Ohio Coal mezőn az em!)ereket. A mult
~nyll_it, mert nincsen rendc- előfiZctés mc~ujitásún_ felül
. .
Pff
Co. Glen Robin mellett . levó héten egyetlen napon u egyik
lese cs ~zzel 20,000 kemény- a~, hogy mlnk1 10 centert egy
.
_ •
Budd nevü blmyájánál robban legnagyobb tánm.ság 1000 i»lszónbAnyasz \'e&ztettc cl kc- UJ kntonát szerezzen ami@k a
~ '
tották fol 8 mult h"
·., nyászn~k adta k1 az utat. Az
nyerét.
,lapnak, mely a bünyúszok ,fr.
·
.
eten a tip~ elboc.!!áJtások aronban Allan.
A bányatársaság azt illlitja, ldckeiérl harcol.
-...
, .
ht.
,
1-'
~OOn foiya:matbnn vannak ál
hogy nz enyhe idő miatt egy. 1 Nem nevezhető ez_ nugy ál• •
•
.
A _robbana11 után vagy 5 dy. 1gy a munkátlan bft.nyásiok
által{m nem vásárolják a ke- dozat.nak akkor, amikor arról
·-.
nam1t patront taló.ltak' a hely. W.tá~a állandóan emelkedik.
ménys:enet és igy a nagykc- va_n ~z~, ~ogy legyen-e o_ly_an
Lewisék azt állitják, nagy , gyözebneL zelemh~ azolc az iHinoisi b.án ászok a azinen.
~emcsak á n?gy tá~5:'gok,
:~~::o~k tartózkodnak n ren- ::~~á:~o~~stAg~::~ m~:::~: a:attak· a töke felett; amilcor az illinoisi kik tovább is .munka nélkül _va:nak, ;kik-dAmbá~yaá;em ;.u ilülzemben,
i~~kh~~d:'•e~~~k~~n3;!k
0
A f
t
d"k h
sal s~cmben, mely sikra s1.áll u hanyatársaságokkal a szerzödést megkö- nek egyelöre semmi reményük se lehet a e
~ a_n
an
e&z tek uzt nem a kisebbek j 3
'
·
O
s:k~ 1 : m~~ J: · _ogy búnyásrok igazságáért.
tötték.
•
,
r.mnkához.
•
·
megny_ttni.
.
A 11zónpiac tökélete.~ .' ÖS!JU'•
aienet h:szn!~::C · az
A1. uj k~toná.~ 8:21lrzésével
M~ kétséghernntuk, hogy az illinoisi•
Szó nélkül türik·e, hogy ilyen szerzö• A ~rsas!g a biróságboz for omlása következtében már a
.ban, mint azelőtt.
cs~k. n táb~rt novelJilk, mely - zerződé3 győzelem lenne, sót azt állifut- désckkel temetik el
dult hltó parancsért n szerve-- nagyon olcsó logani szénnr.k
Ennek azo"nban a ·bán aurak mogöttilnk all abb~n a J1agy tuk és nlu is állítjuk, hogy ez a szerzödés v"lto • t k„ tein k a szer~~7 vagy zett bAnyászok ellen. Ugyan.~ tudnak piacot tal~lni ' 'o8
~ o~i. A bá~yaurak k:nysze- :a:~~~~z:~~~t v1vnunk kell nau: ..csa~ást jelent a szervezett bányá-'J . a zas ove - e _a ~
' .
i:é:é egy se':g más tár-:.
k:t~~l::tk:u:::ák Dz,,.
;itráJkba_ a kemény. Es mennél nagyobb a tábol', szok ugyere.
,
A mult héten ujabb győzelmet is jelen - k' d~t rte a tiltó parancs Eddig ha a piac · ö
18
~n
szokat, ok nem akar &Jm!tl jobban birjuk a csatát,
Ezzel a szenódésael adta "fel végleg a tettek ,IndianaPQJisból. Azt · jéfentették
• •
.
·volt, csÖkkentett flzemm 'l( ~
cgyez.sé e~ap~~:k~resz~i aun~l jobb1tn fél tölünk ;u el• szcn·eze; yezctösége az egységes szerző· ) hogy Ohioban• is megegyeztek edllig va,; , Az el6z~ heten Bradley mel napi runnal elégitetté/ ki a
·alatt a:tán a kö~n;; ~e~. lenseg:
dés gondolatát. Ez a sze~és ölte meg . .:.J.fi bányatá'rsaságga).
l~tt _a Un1ted States Coal Co . .szfikségletet. Most vájtoztat•
n'ulta hegy lehct"mást is hasz
Ennek a lapnak a létért !oly örökre az ugynevezett központi szénme•
tipl!Jét robbantották fel. A tnk ezen a politikán. InkábL'
nálnl' házifiltés~. mint ke: tatott k~zdelme_ az o_lvasók zöket.
.
Az els~ pillanatban „ llundenld o ~ kár vagy 40,000 dollár. A tlir- J ~ egyes bányákat vév•
én.8 et
lel6tt folyik le. M1 semmit nem
E
,
öd,
én
• ..
<'llnek a htrnek) hiszen he. 25 SZAMO'.f'- saság vezetősége nyilatkozatot leg, minthogy 2---3 nap~!,i.t
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f:~~ szeri:t ~s~~~bbesa .bán;:rJn:~j!:~ /; 1:EV~ tá~sll8~;gal ~ezsé~et kölnek, az :~dott_ ki,. hogy a tjplit kijavil• •:=:~~~:k és--~zokat

A >8 z:::l~ alatt jött rá a kö- ;/nt:;:i :á::!q int::n 0
Wnség, hogy.némely putuién aóknak.
ne} nagyszerilen 1.e~et 1.a -~ ke- 1 Azt i~ rpegi~uk, hogy pénzt,
~ny~net pó~olm Cf:I a puM. sok pénzt, klnáltnk n~künk, ha
,mmntl ,-aló _fatfs olcsóbb ~- elhallgatunk, ha .nem. kiabilIgy ''t;l'z_tettek el nagy pia•. lunk a bányászok 1~úiert: Ha
eot a kemenyazenesek.
feJárU\juk,. a .hllluló bányaszo,.
, Most aztán wkognak cs rn. kat.
.
hllz..fához ka pkodnak, hogyll.n l Mi nem fogadtuk el a pcnzt,
lehetne .visszahódítani az el- mi kidobtuk azt, nki ezt az
v~ztett piacot.
ajánlatot hozta nekilnk.
November 9-11-ig Mt. Car• ,· ~Ii biztun~ ~bban, hogy~ bá
mel,,.Pa.-ba:1 ugynevezett "boo:; nra_szok,_ ~k1~ert ~arc_olunk,

,J

._ .

!~t

. :,
bry·özebnct, mfüt a bányá'lZOknak. A bá,- ~ t:~~'leg P,"T ~ -~-~m.~rnek Jelentene mun- lJák e~ a _ munkát _mindenkép• Jn munkiva'1, ~~l;;~de;Y~::~
nyaurak érték el ,8 , szerzödés megkötésé, 'l ·;,~ at. . ., ,
, U :.._
.,
lpen UJból megkfzd1k.
maradnak. ·
vel amit.e olyan régen töriekcdtek· :kül ... ·! Ai tortent azonban, hogy ~szcscn
A Clnrkson Coal Co., mely f A legnagyobb l, . h .
.
kliÍöll kötni e _czgé eket.
.,, ,'
on ' !?á. fq:S_'bábyával köt«;ittek cdd.ig Ohiob~~ az elsó open shop biinyák kö- 'tél elején sehol ::;!•
11
1:
1
A bán , . ~ , g •· • . t hi dették· CJ{y&/.sc_gct., mcl,Ycknck termelt.-se ne'm JC• :z{ilt volt Ohioban, kflu.kolt;1t,i. helyezkedni a munka nP.lktH
,
...~a~
,ezerei az ... ! . ,., ;/!1.ai,t so~t.. _· ....
~
_~• si ~jri'.rtt~tctt. folyaro:.t ... ~
ai,ylt bii!Jr!lfzok. J<:biyte;.,_
a;,~rt.kotottck ,!":egez~ a s~rzöd'~t, ~ogy /J~ Oh" b ·· .
bb
"k h "' ~rvezett bán , k
; . :~,nt:k "li;hát ott niegviÍrl1i, :,,L!!
1
JJhnms I\IlNDEN,_banyásza munkahoz
i ! · ~, l:lll IS so__
~ JO ~!'..
e ' , .3 ,
.
ya:szo
_el,c,r: jobb napok •jönnek a széniJlr
jusSOn.
'l
:r•
1
~gyaltalan nem. ko~nenek _k ülon ~y~~5; 1~5 _csaladot akarnak kiu,n."" ra.
.r Ezen a pontóh is rövidlátóknak bizo. geket, ha, n(lm irna,nak minden kicsi ha· hazaij{bó!. hogy azokba 11zt:rn Mindene t , . ,11 1 ó
.
nrnltak Lewisék ··mert 8 szerzödés nem · nyával alá szerzödést.
y
sztrájktörókct telepítsenek.
gyon' a 8: : ~11~.c ~: 1:,iet~:~·
1
h~zott Illinoisb~n · 'minden .bányásznak
Nincs tehát,. gY,Özelem Ohioban set . Közb~n seregestől zárják dhogy a legolcsóbban bányi1~r:

t:f r:

k.kni .

krul

=

°~

e:~:

:~ekef\n;:~~ia!";~~~!zn~ho~ ~~~~6 • tse~:/il~::tu~at'a munkáJ.
·
,. rt1inl ahogy sehol se, lehet ~dd,i~, mig ~r::~:áJ~1 1~e~tn!•bz:~~~r
fc~:t s~;;ie~;a;011°f:ti/~~k F:e
keményszén , melletti propagan 1küz~elem~n.
.
, .I.llinois bá~y~urai egyszerüen szabo,h cgyct lcn_ ,s~er~·ezett banyáS'.l tS kint van nyá!í1! megjele~te: a !<Zt.rái. dig~ ,ha nz or;,zlíg n:ns ·v1111;:
da l!Zá~nára.
,
~1zlunk benne, ho_gy mi~dei~ talJak a szer_zödest.
,
,
. . <l mn~aból. _
.
~ . koló báin·ászok iketeJ i A ·i• kein gycnb'llbbeu is ment, ,.
A gyLilésen részt vesz Lewis e~e_s olvasónk .~1.eicz_ ~ID' . uJ
La Salie es Bureau megyek bányaura1
. Gyozelemrol csak akkor lehet beszél- k J"k ·
P
P ·.
P munka; 11 !ogani \ányáK ilol•
is, vala!)lint Hoover kereske. elof,zetöt -~.- saJat ~lofi~et~se· kijelentették, hogy hiába kötöttek• szer· ni, lm a szenezet minden szervezett bá- ete O e~ azonban elfogták b'Oitattak . mert azok nav.ym:
1
1
1
dek~~ ~~n~;:r.milyen módo- ;;tsi~=~~Jl~~dc:\,~t:Ji:: ~
ök mégsem. nyj~ják meg b_á ny~i- nrá:,zt ~nunkához j~ttat: · _
::::/i~~:;;;i:t:~k:p:~;
ol~ne~!~ús~j~á:::~:~· egy!l~rkut ! og:nak ki~lálni a kcméiiy mndo_tt ujsá~ot.
. •
kat,. mer~ nem haJla,ndok_. azt a f1zetest
,_Addig csak a ~any~urak Jclcp.thet~ck róságtól, mely megtiltja II pi• re bire kelt anunk is, hogy :\Z>ak
Sllén nagyobb mennyiségben SaJnos, meg 110.~ elöí~zeton~ adni. _1m11! az_ ~gyezseg elo1r.
gyoze!met. Mert ok mar valóban meg• kctclést a társasilg területen. ·a bünyák, melyek üzemben nu
való J!asználatAra. Alig nlsz- ne?' 1!t~ el~get koteleiisegének.
Ait mondJak, csakis akkor fognak nyerték az első c:satát.
E _
· 8• b' . { tn - ~ adtak, levágjí1k a bányf!no1c'
:.dik, hori a gyülé11 ut.an majd M_eg _mi11dig sokan . \'ani: dolgoztatni, ha a ,f;lányászok ,bén·ágáit fo.
A Központi Szénmezők eg~g~ szer- ' tó ~~z;r;e ;.k 11.ny:z ·b .\ lfizetÓl:lét. KörUlbelUl 1o!-1;;
11
:t
adnának cl, :;::a~:e:;ko~~~~~o~ki~ ke~·ei gadn~~ cl.
• ,
. .
. ,
· zödé.sének Madása nagy g~re;; a szá• el;~nébcn :· túri;: 1::ig 8
:~~alékos bervágfult emlei:N·
A keménysz~npiac összeom- nek ál.l_~ndá~n.
. .
_l\11crt m~rn~k meg_lllinoISb~ IS, a le~• ,m ukra.
.
'don boCl!ájtottnk.
1 Mi elitéljilk. hob•:r a bánya·1á8ával egyszer.re;.a .bú,nyaurak !',érJ_uk ~Jrn az UJ~g ol~a- e~oseb.ben szen:ze~ allamban ig.y beszel•
,
, • .
,
. ( A termelés a megnyitott társaságok a szénipar Juita9z.
iu:t ia úllitják, hogy 8 kö- sóit, f1zenek meg hátr~lékJ~· ma ~!n,·aurak.
A sz.ervezctt hanyaszok most ~ar lat· open shop bányákban meglthf• trófáját ujabb bervíigásra akar
:r.önség azért nem akar ke• Itat_. mer~.a l~p íen~tartasu. _kil\hert mernek még irott szerződés da - J;tat.ják, mit jeléntenek azok a g-yozebnek, tősen gyengén megy mert az lják felhasználni. Hiijzen már
ményszenet használni, merl nd ass~I yir e3 ~ekilnk fökent dra is bérvligásról beszélni?
melyekről annyit beszélnek nekik vezé- 10d.ahurcolt llztrájktö~ök ncrr. ma is olyan n:1gyon alatsony
1
1
1
a1: .íí.r mngas.
~:po:lor~
kel • ezt a
Azért, mért a bányászok \'ezéreí gy~~ ~1,• 1·eik, miközben a szervezel _halad ~zon, a lnai,,yon értenek II bányászat: 1'°8:11 ~ vidék.én . ll bünyászok. fi.
Az ár na~ság.íí.t t~rmésze~ És szerezzenék uj harcoso• ~eség~~ árul~ak el_ a. külön sze~ződéssctt'lejtön, melynek végén a telJcs bukus var hoz. , BizonyOi, hogy :1z általuk
:o~er:::~; csak elm
::n.u:::_ :ze~:~::~z:töki:;t~s~'i k~t, ha ~zt aka~ják. hogy e~ az es :.~~zpontJ szerzödes gondolatanak fet ,a szervcz~tre:
.
. /termelt szén jóval többe kerill, . ~ bérvúgás ,iemm.it se íog
.
·
u1ság mmden tamndással szem adásaval.
~
Scmnn mast nem tehetnek a szervE:
inth a· t azerver.ett bányá- Jav1tani a helyzeten, mert hi•
lcvág~!!en azén bún á~zok fi~ ben helyt t~d~on ál~~i:
•
Illinoisban hát' igy fest a nagy gyöze- zett hánY&sz&k, mint r endkívül! konven• :okki~l b:nyásztat,;ák.
szen nem II bányászok fizet.éllC
A
Y
Y
.
Ha egy felevrc UJltJa meg lí'm, •melyet Lewisék arattak a töke [e- ciót s iirgethetnek, ahol niegállJt paran - M k
.
·. h
k mintt nem tudják eladni a szo¼Ctéseböl pedig semmit se kel• elöfizetését, e!p' uj előfizet<Í• lett
•
.
\ . 'ly
vezetésnek és· megvédik
cg e11 Jegyezni, . ogy azo n('l, hanem azért, mert ijokkal
1 az I en,
lene levágni, hogy II közönségnek inditjuk meg az ujs.íí.got
·
cso 1na'
• .
~
a hányák se tudnak minde11 többet bányásznak, mint a
1
oltsóbban kaphassa a szenet. 10 centért, ha egy évre killdi
Nem tudjuk, mit szólnak ehhez a győ,'.. a szervezetet a ~egrom 1as1o.
.
n11pra munkát adni munkásaik mennyire ijzükség van az orEgysµrüen csak a bányáknak be elófize~sét, két uj elöfize.
nak, melyek open 11hop alap<.ill szágban_
k
k
bb rofittal beérni tő~k küldJilk a lapot 20 cent
. l
]
Z_
merlCBD SYS
•
dol1,"0ztntnak.
A ~énpi.:lcon !'feme&11k Logan vidl!kén, de
11
~. k:::~itö :ereskedelem ha b e k ü l d é s ~
°11~;
.
ma nagyon nehéz szenet clhe- m~11 . ~ájakon h1. tö":'egtsen bo·

ződést,

;t:i~

0

z:~:

:n:ygzenet

:~~~!!~_

:~~:~k

M"re "ó a "A . , ., •

rá~lásat megfékezni.

NY~:;:ÁJK~!t~~C~~~AN Oh1o~!~ a::~:~~~~iá!:~sz!; ;:!~~:~ek azel~!~:~~:n

nf ACll~:;~~ti;:l ::::::iöa :::~
BÁNYÁBAN
árát, ha egy kicsit hideg az A Southland Co~l Co. Henidő és ne akarják Jfüabolni a dcrson, Ky. bányáJában a bá·
f
tók t, h k
h"d nyászo~ sztrájkba mentek.
1 I
ogyaSz a
a omo Y
e-A 112.énben egy sor agyag

:1~:s;:p1!~:::, : ~~:bá~:;~
Terminalnál• kézzel foghatóan
is bebizonyították, hogy az
milyen eJönyös a bányúszra.
A sztrájktörök még meg
1
~o:nn:\özönseg igyc!mik :~ig
~e!~~1!~n te1 1 0
kikapcsolni a kemény11zén hasz azonban ezt a külön fizetést ták a bányászok fitelését.
nálatiit, abban nagy része van megszilntetTuk, mire a bányi'i.- Nyilatkozatot adtak ki, hogy
1t "kö:r.v:etitö kereskj!delem IIZC• azok szt'rájkba mentek.
nem akarnak többet fü:etni,

;::i~ta ~:!::~~~~!;~ :Z:.

8

tem· ''?

o!:1~: ~i~1~::n:i~g: ;all:;::~~on~:~~ 1-~~zni. é: Ot: 1.szenét se fa1d• ~!:~:~a e:,e: ~:~t:::ttmu~

::;iv;;:e:tctgot o\~:g~:tó a m~~~é~/e:~~~li~r!~~~;~en
A jövő hónapban majd az. a természetes következménye
zal indokolnak :~b'Y mllsik bC!r- annak a birói tiltó parnncsna~,
]oszAllitást, J1oil' egy west \'Ír• lnmit, Judge Schoonmake k1•
giniai bányában még ke\·cseb- ladott a mult héten.
'

Ja A r:;sas~:U:. · mikor opcn ~i~~':n!s:~~b:n~:inyniparban,
shopra térnek át, mindig nzt
----o---mondják a
bányászoknak,
KÉT. TIPLI LEÉGt"fT
hogy a levágott bérek melletti
INOIANÁYAN
munka mindennapos uz·eniet
-

e;;,~;~:. :l~t:~; lrru~ =~~:e;0;e~zt~~~ö~~:
törekedni.
•
]ért., akiket pedig írott szerzöA bérlevilgiisnál megigirték désekkel cipeltek a telcpl'e,
hogy akik állandóan ott ma• mert a birói tiltó parancs szc-

biztos_it: · Most láthatj~k ~:ok Nc:b::h.S~~~~
az ohioi b~nyászo~, akik hitt.e~ égett. Nagy tü1. pusztitott .a
ebben az 1géretben, hogy' b:• társaság telepén, mely a tlpht
zonx igy si ncsen minden niwrn ll_ lángba ~ritotta.

;:z~~~t" t =~~i::~::f~:~

~t:é~ J:~:~:f~i;;~; ~

::~ö;::

:::,~~~!:~

mérmetlcn h~ácaolásának .is.• kö~u/'~:~a:r~l~o~::tzo~
::~aa~ot:~~á:a~!:~; :~:;
m::~~~:~~~:!be.a muf\ks.
né::1. ~á~yas~ ~ara:t ,mu~
Ha 8 ~menyszénn~ piacot 1:1heriffel, azzal a kifogással, ;;aléli;oa bérleszállitásr eazkö• adnak majd az 'uj béreknél.
Azok a lapok, aplelyek olyan most a bérleszáUitAaról Is meg _A ma11k tiph a Somerville
akarnak ~1ztositanl„ akkor a hogy azok "izgattak" él kimy- ;;öltek. , .
,
Hogy mit értettek a jól vi- örömrivalgáaaal li'4vinölték a irhatjé.k,
hogy„ Coolid,eék No. 1. bányánál égelt le, ahol

::::;~~~:!:::!tn~zen

kellene ::er!!~~!~~~~ikat a mun n~1!:nd;;~a:r11f:;.:f~t!, :~: :{k~~~:1:;;lliaz~

:~~/~ :1:Y::t•:;0~8;;1n~:zel~~~: :!a::,z~~~n~ózelmet

arattak ~Otl~i~!:~ 1;;:te=~-en1 mlg

.. lll OLDAT,
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~
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KE,..PEK
. A ROMA'NIAH•0z 'CSATOLT ERDELYBOL
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ri17 manlfeutuma.

tlienkettö az hatvanegy

Nol·Mlh&i I.nincs
a.,cl,...
Elmélkedésre
id6.
A, 6né• kO<Ulv•• ""'•••·
ket ée ten!l bef~lé.
•
- Haidel Ha1de!

vanhét
r aukitoll.a íélbe n
Hámi""l u öoé,ut,, '"""'••
~ • nem 1;nged~ magit bee.iap
ni. A íöur savanyu arccal &eJl·
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, 11\n. p;szrevette. ho~ n!m 11i•1 t•~an gondolnak az őnneater
va
szuro oa 6 val6ai
or eriink egesvirra. lkerOlt engem tórbee1ten1. Mú urnak ottidőzéaere
e~ogóbanny éni r,magát ~: - ~z~k
magya~ul. . módon . próbálkozik. Hlrt1\en D:uekedve !olyi..tja.
cmbe
. ~v r
mo~d.Ja fur lkörillnez, után meglehetősen - A had!!eregben uolgUr. ·
CIII. kieJéssel
- . Sig1ahoara. halkan megint beszélni kezd. tam akkor. AzU.n átmentem a
1
Na, gyo,Unk .
.
fél hOromko'. haJMiban tol·
On biMlmatlan, podig ' rnnfü,égre,
sz~~e:~j11~1:~· cigarettllva\. El nincs t a rák ~é tn •is
te
a~ ia,t!ogy~n;:
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gyöngédaérgel oldalba ia tit a lak ~rve. Nemsokira beat
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1
liba pottyanna a "Nagyromá- ,a Balk.6n.
házatuk, ami a eeint illeti, el- min:ent belőle. ·;..,a az:me' meg-_-: z. nem román dohány, 11Ck elhinni, sok magyar Uut mét áttér a hadáa.zatra.
niába" utazó. A biharkeresz- l Biharpilapöki. Azaz pardon, marad vonalbeli .tánuk illtö- akad egy ujsigpapirba klllönl
Jegyzi meg,
megme ntettem.
t - Aztán mennyi katona van
t:c.i halA.rii!JomAson rend, tisz- az '!~o~áaé~Ulet ~omloku~n nye mögö tt áis:
::omel~! bepakolt kis csomagon.
~:~re~.íel~lem - ma· be- ~t.bizony uéf az em• =~:~r8%Ílgon? Ugy.e.
8
ta~g. Az állomásépületen ott
Gyáa~~~t~olos
C:~ato:::n lóg. ;: Ce: ~te? ~i
. ö
- Finom - dicsérgeti Mondja caak _ veti íel j - Honnan tudjam, - tilt.aleng a magyar lobogó, a ainek piros lobogó lóg lefelé. Moat Az ujj nyi vaatagsigu kötéllel
z. UJ S 'fSa:;rt Ee ~• SZ· most nem azlvom el, elteazcm a fejét - hogyan fogadnának kozt.am én - nem tudakoiód•
mellett ott sétál a kakastollas le kell szállni és át kell esni a odaerilsitett. lábbelinek
:so~a~~t n
magamnak vasárnapra.
engell\ Pesten? Megvcméne,.k? tam az ántánt katonai ellwtmagyar csendőr. Ez még Ma- legkeservesebb
torturán,
a zett valamir-61 jobb nem ia bfi- gál.
d
Továbbrobog a vonat a azep - Azt sem tudom, én keres- ónó blzottúgnál.
1.k
gyarornág és Európa. Aztán vimviugálatorL
uélnl. Ellenben k6t lakkcalz... l l~a m:~ s:jmegny;rz ne a elaukitott magyar tiljon.
. kedö vagyok ... engem nem J - Az Unlvenul-ban olvas... utközben hirtelen fütyü l s Lenn vagyunk. Hát gratu• n;iás. dia1,egyeru'uháa. parfQ- ~on~h:tunk
e~oa, magunkró~ - Ez már belee19ik a Rothe~ érdekel a politika.
tam - tea~\ hozzá az ilrmcti• I
vonat és megáll. Nehézkes, lálni kell Bratlanunak, mert mös tis:ii:teeab. valóainlllea: inert most jön még caak 8 ke'. mere vonalba 1 m~~t k1
Di.akurzu11 közben egyre ir. ~?ur,
- igaz-e, hogy kéazOl0
toprongyos ollah baka ugrik tökéletes munkát végzett.
locote_nen~ vígan nevetc6l a mény dió, a nemélymotozás. azomszédo?1. egy. környek1 po\ VégN készen van a tart6zko- _ n , 1 .
!el. Ruhája, .11adrágja azinehaMindenilnnen Balk!n levegö ír~n~ia ~ivat a ~ t IIIU!dtt. J~ibasorban megindul a me- gár. - Vt~zaadJák.
dá.si engedély. Leazu?kolom u csen
alvany seJtelmem tinn·ott, Jötyög6a, piszkos. Sap- je eaap az arcu nkba. Piro! 11zmten kiféa(l!t haju. pude~ net a terem mállik kijárata !eHozzáte1m <:Mlndesen.
ötaziz leit. 0 a:ronban, peeUe.
· .
0_
kája eleje és hátulja hegyes sapkis, szutykos ingU vasuti ~~tagra mázolt, "6--~min~ 1• lé. Az ajtóban egy finánc· meg - Látom jó magya? ember. aen' mondva tovább dumál.
Menm ak_arok, de ~ ~ ~zdld'orma. Puskauljja apá.r- hordárok va16&ággal megroba- CIVlilel. Per-gll, fra.nciM dt&• egy detektiv.
/ Hat óra után érllnk Kolo:ta- - Borzalmasak itt a viazo- ter ur elózekeq.ven
kiJelenti „
8
gávai van megbógozva. Ilyen moznak.
lektu11.
. várra. A azÓkott kép. Kinyalt nyok. Nem lehet meg-élni. AvaNeke~
~a n a yiroaM~
a "nagyromin'' hat:'rór. Oda,.! - Poftic Domnule. - . Tea- - Oui Domnule ... merd...
Borra
_ r,al6 l,alktínl módro
katonatieztek, toprongyos ba- re!Cuék mindent elloptak. ,és va ami ehntézm valóm, ellu·
Jön és biu.lmaskod'va köszön. lék uram.
Gl'áukereles pfakit atlik a
kAk, gyorsbeezédU bukaresti mi'a mult hónapban sem kap. sére~.
.
- Buna ziua. - J6napot, Bábeli zsivaj. Két tucat ba- szemünkbe, majd 6IJ' máaik.. Kiengednek. Fellélekzem.
hölgyek, a:i::ákállaa pópák.· ·
tunk egy bani fizeté&t.
Elindulunk. Ismerőseim Cl!IO-kcrek egy cigaretta....
ka korzózik a perronon hoaszu Az uj uralkod6, a:11 M;éne ki·
Háromnegyed
óra mulva
Barnaruhás romin rend9Jil.!t - Rossz a szegény tlaztvi- dálkozva tekintgetnek rim. A
Nagyváradon vagyunk a vonat 111 ott billegnek, kezllkben kur- selönek.
·
• helyzet legkinoubb.
6
tal •. Jó mlaafél órát kell vlarni ta bottal. Gyerkőcök orditoz- Ezt -a célz~st is eJértetterti. gy,~~ 1:.rbét::,letm el tt
.Mintha
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tafarm ja alkotja. Ujabb magyar családok jártak lenn,

~:=méa
vaauti Re&_ Bere _ adja tovább a
ml38'rendeléet egy fehérruhá.s
ki.a pikoló, majd amikor fizetni akarok, harsányan odaal\'itja a "fóurnak": plata.

ami nek eredmén.ye, hogy ujabb magyar családok telepedtek le a Magyar Bányászlap mintafarmj a körül.

~tF:~:n;ó "~:::~dja.
'Caodálkozva kér!,lem.

tud~ jeleo~ni a pár h ete meginditott ~agyar koloni·
zác1ót'tkróf, melynek magvA.t a Magyar Bányászlap nliu-

r:;i:f:\:;~l.

=-

Netw akadt egyetlen egy sem a lent. jártak kö-Lött.
aki bármilyen kifogásolni valót talált volna a föld mifekvését és a piaci viszo nyokat illetőleg. Ex
zel szemben látták azt a szorgalmas munkát. mely ugr
a mintafannon, mint a környékezö farmokOn folyik.
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rl1ond}a a ~::J:Dfalka: eo•ik.
Me~rk~éB után mindenki~e:~e:Jájtei::~f~~n
cián. Itt ötszáz lei tart6r.kodáAi .illetéket kell f izetnie az ide-

~~1~•1:-J:,;:;:,{:E;
1

Nagyon kevés tőke kell hozzá, hogy vehessen egyet
farmjainkbóL Áraink meglepően olcsók, fizetési felté-

teleink a vevö képességeihez igazodnak. Irjon
még ma, mi készséggel adu.nk felvilágositást a földeket
illetőleg, valamint hogy mikor indul a legközelebbi tár•
sasutazásunk.

lenként külön a bor!'ava\ól? hol a világhábo ru elótt bit.0ny
Adjuk ls'l8r.e és majd " \.;gtm nem. volt ezOkaég egyetlen deCl!Apja hozzá a tiz százalékot. t:ekbvre sem. DehAt moat uj

e!P.ulasztott ei)'eneknek gondolnA 6ket aklark:i, de hamar
teloesudik arn a tudatra,
hogy Romá nia "állami blztonaágának'' int&óivel ill azem.
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- Azért ké?dem - fo lytat- ?o sört adnak, oda szokttlllk
ja - mert én ia voltam ott Jám!l9l9 au~tusiban.
Mire magamhoz té.rtem áIH
A pestiek bizonyára bána•
_..:..__
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NAGY KARÁCSONYI TÁRS ASUlA ZÁ S MAGYARORSZÁGBA
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Negyvenkettó,
HA hét meg~ :~f~:n
~::~~~nt a k(l!!lnböz6 bru

E& es, ::::__;
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~i·t~.:::·~~ló,al , ...,
Hl?t borravalóval kile11~
Me~ egy !röees...
_ Tizenkettő borravalóval
titt t izcnilt 'összesen h~t:!!egy lel.
·
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k~rill rfun
ravalóval egylltt hun lelt flzetek II borotválkozásért. .
- Nal{Y a .drtgaaág kenri.
- mentegetőzik a borbély, lá~
v9: meglepett arcom,~t. - T~

~~: \·~\I~gy
v::!:'~!s:~nesi.. - Me~ártam Domnule, ~,_
- Hit megvagyunk!
J~n ~ö rözni7 Muresannál kitt-

ve~égN-;;-'"'~~k!t~~\i~kllz- ge~ á~::::~~:~·erezett, ki-
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::n d~f;::.
sz~á::~.JZ~u!n :oro!tM
,nyujtva ejti ki a magyar sze:- ::~6~!erék romlan rendőr ia,.

:a~guna:!:~~ja föur, hogy vun
a f6urH~
belcazá~itják a borrnviil6t i.
eeehbe es van olyl!n _h!~Y, ahol
ne~ ;;~u~!r!>!~m!Jo:~ja a

l0l N. ORANGE AVE

~

~:i~ r:bJ:!'s~:!:.t meiiél . az
Bánfihunya~rtál törtéiat tec1
!!t á~d::t,i at~áza
ló rálótt, meg is halt. Csend6r6k nyomoulak.
_ A.környéken garázdf.lkod
nak - mondj& az egyik román
_ vezérlik valami Mantu, har
mincan lehetnek. 16 la. "rigyáznt
,
,

Uj hilzak emelkednek már a farmokon és ujabbu:
kat épit a szorgalmas magyar kéz. A társaság mindent
elkövet, hogy ezek az uj telepesek igazán otthon érez·
zék magukat és mindenben segiti öket, hogy munkájuk•
::~;::k.sokkal szebb eredménye legyen, mint amilyet

Orange County Co

eg

~éiM:~na':u:!;~m. A
rendilraógen is lel!sék jelentke&nL
A policián hasonló a hely.
set. lgy ugyan egy bamazbbbony011, zömök, jelleirzetea ro-

ek:;\zomllzédomnak, aki hoz- .. - Szép ~ilá~. De hát
ziszokott a pesti borravaló Nagyromámiban •as,-unk.
.rend~rhez,
némi agglllyai En i• magyar r,aggok, ~ ..

nekünk
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mentve.

van
Kirobogunk. Laeaan leszáll
az este, a kocsi egweo. sötét.
a lámpa a 'C. F. R." j6voláb61
fg egy danb{r, awtiln elal.dk.
Két román f&-fi i,úll föl, n-

u.tán hozntják öket és ök azo nnal munkához láttak.
Egy cseppet sem csodálható ez, mert aki látta egyszer
: : . a vidéket, annak nincs kedve többé, hogy otthagyja

ket. Akik hamarabb vesznek földet, természetesen jobban járnak, mert tetszésük szerint v álaszthatnak.

§

!;;, hala,nd6, hogy mir61

A lent j ártak között akadtak olya nok is, akik még
családju.kért sem mentek vissza, hanem inkább maguk

!'::i:r,1?!;~JtiE~.:;~;~i;
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_ Tudom, tizl!Jlnégy Jei egy
pohár sör, de uraságok, látom,
MagyaG!lnizágt"ól jön, fizessen
pen:,röben.
.
Odaadok egy ezüst. pe~g6t
és ó boldoga.n szimolJa vuwa
a1. ólomszinü lcies vált6pé11-

nőségét,
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~ :!p:a::~ü~~ e ~nt A: rr!.ei;:::eltebbek
kibilvitj,k ~~!ntJ:.mb:v!ez~!~dounrr:~ te;-ál~j:'tvá'.~oznom kell. i .
10
órát keleteuróP,ai ld6azámltá& - 'L'eau, l'eau.
csuszott az 6 kezébe.
. Megkönnyebblllt ~ivvel beszerint ea órAVal elóbbre Iga- Nagysokára érti meg a jám - Mereit - Jónapot.
~?benek a d~o~:_t6n. •éc:
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.MAG·YAR BÁNYAPL~ZEK MESÉI
'AZ OTODIK GYERl!I
Irt.a: F. KERNACH ILONA.
Az I,mz lányoknak egy napon volt u:.i: , l ~e \"iilasdotta, niikor a máeikat mlir
• t'llktiv6jilk:- Rozit Molnár 1itAtyás vett!! t i 1.1egárezlc a szive alatt. Az ötödik év véZimándról, ön.ait pedig egy fakerti gazda· .:!!n már négy kis aprósa.g ;;irt és ne'""tctt
Jeginy Budr -Mihiily. Szokás ellenéri- körUlötle. Hol az eay:iket alt.attu. ho, 11
nem a' menyaMzonyok mentek a völegin)" másikat paskolta meir, hogy egy ki„ nyugfalujába lakni, hanem a férfiak 1r,:m1d- ta legyen dolgozni t61Uk . .Mert ha a h!\w
t.ak itt: Rozi az öre2 Gergely házát kapta, tAju nem is volt olyan t.akaro~ es tiszt.a,
Ünsinek pediR a szomszéd házat vették mint Örzsié, de a nagyobb munkában
meg, az örog Sinkóét. Ez tekintélyc~el;:h nc:m engedte mdgát elhagy11i toie. Hiro is
éplllct volt, -zsindely tetejük, sú.raz be- volt az lgaaz Rozi két doll{Oi:i ke:.i:knek most
járáaeal. széles ambitussal, de kisebb kert ii;, amivel klmalral!lott a tóbbiek felett.
t.»rto:r.ott houá.
Mikor mlia már alig vons;;oltn mnpt n
Itt telel);ed\ek le a testvérek egymU.~- tehertől, 6 akkor is íUr~n Ji.il. ment, s
mellett és megkezdődött a munka s a tit-- mür szülési fájdalmakat én.ett. amikor
1
kos \-ersenaés köztUk az els6 hold földek• méJl vizet merilelt a kutrói, tül'.C~ rnl<ott a
ért. Buvár Mihály jobbmódu volt Molnii.r ;rnUa11 a\(1 a eyerekfüröszt.éshez. nda k(:Mátyásnál, de Rozi vis:r.ont szorgalmasabb ~zitE'tte a teknőt is s caak azut..i.r. kU\dte
aSRzony volt testvCrénCI.
t'l Mátyást a bábáCrt.
Molnár MAtyás árva fiu volt, magn~
"t\önnyü azülése voll -minchg. Ltg11tóbb
növéstl, szikár, barna bajjal, álmodó 51.C• -~. !1armadnnp már talpon volt ujr:i., a
mekkel. kicsit eresztett vállu, laa.su moz- m:,sóteknó elé {L\lt, aztán OOdn)la.,,;,tott .1
dulatu, <le biztos kezil, kitartó és kevés be· m, 1e Mátyás estefdlé•b.:fa.1jött a fi.ilúe-i1öl,
szédü, akinek s:z.nvában meg lehetett biz- a tnrka pelenkákat tisztán Jenget\e n szét
ni. Talán uzért nem tudott a~okho; !«' a már az udvarról megérezte.a frissen siilt
bizfl.imatlan lenni, akikkel együtt élt és a kenyerek jólesö szagát.
kiket- szeretett. Buvár Mihály va laini\'e:
Nagy akarat, örökös - nyugt.alaaság,
,ilacsonyabb termetil volt, egyenes vá\llal, folytonos törekvés volt ebben az asszouyhirt.clen mo:r.dulatu. Meredek homloka, bu- ban, ez adott ncld erőt és lankadatlan
i.avirágszinü szeme volt, kemény tekinte-- kedvet a munkához. Neki sohasem • volt
te. akaratos álla, szőke bajusza és bz:ép elég, amit vég-tett; csak ugy hemzsegett
piros s:r.ájá. A sóJl'()rok egyformán ,idege . és bumoborékolt a sok tennivaló körülötte
nek voltak itt: senkiw!l se barlitkozt.ak. és benne s minél fáradtabb. volt. annál job~gészen magukba vonultak, hallgatagok ban biztatta ma2í.t. A jó hten tudja,· miJettek, csak a munkának éltek: ez az: ön- lyen rejtett vágyak éghett.ek ott legbelül,
rndli.t!an fojtottság lasaan közös vomi-811á mélyen, a sziv fenekén titkon, amik igy
=int.e természetté vált bennilk s évr61-év- kergették s s:támot sem adhatva magának
re éezrevétlenül lélekben is köielebb hozw róluk, öntudatlanul lllUnkába törte fiatnl CKet egymáshoz. Az asszonyok megtartot- sága erejét és, életkedvét.
cik természetilket váltout1anul.
Az elsö gyermekét Mátyásnak bivl:Ak,
Az elsó években, ugy \{ii.siott, ilogy a mbodlkat bh·ánnak. a harmadikat KIÍl
Buvá.rék haladnak jobban. Órzsi 1111.1gú,lac rinak, a negyediket Katicának. ,
..::.szony \-Olt, l!z&badqn mozoghatott, ltoz!t
- Már elválaszthatná\i Katicát r,edig lehuzták a gyerekek. Az ea:riket még mondta neki az anyja, miután kipan~-

kodta magát az urára.
- f:n i.s Jl'()ndoltam arra - felelte
Rozi. - Elvihetné anyám. Jön a kukorica
törés, leg1.1!ább nyugodtan dolgozhatnék.
tőle.

- Elvihetem.
- Akkor mégegyszer megszoplatom
- sz6lt Rozi csende"Ben, abbahagyta a
munkát, felvette a bölcsóböl a siró kis
lónyt, hogy megszoptassa. S nt<>Bt, ahogy
ott ült a padkán, mögötte a kemence fehér
hátté.rével, a gyermek mohón szivta mellét,
ö pedig kicsit mereven nézett maga elC.
:'\zóp formáju feje sötét kendővel volt be·
kötve, fiatal arca SÍlpadt volt, barna szemeiben, nedves tUz csiilogott s keskenyre
szoritott ajka körUl bágyadt szomoruság
ömlött et. Mikor az egyik melléb61 kifo•
gyott a tej, 1.1 mfü1ik karjára fektette a kisleányt, hogy a míw ik melléb61 is megkinú]ja. A gyermek egész belepirult a nagy
\vásba s mikor jóllakott, magától is ell:res:r.tette és ránevetett.
Rozi gyengén mosolygott és megcsókolta:
- Elég volt7 Jólaktál? Te, kis maInc. Most pedig eredj n1.1gymamához Katica. Ott \'Ar n kis cica ... játcani.
A gyermek mosolygott; alkonyat köze
lt,dett, álmos is volt. Öreganyja hivta:
- Gyere Katica. Kapsz cÚkrot, meg
kávét.
Karjár1.1 vette a kis lányt, az pedit
oregillyja vállára hajtotta a fejé~ aki la.s~n indult velo a házból.
- Majd leragad- a szeme, olyan álmoo
- mondta Rozi miközben keresztul klaértc őket az udvaron.
Kiléptek a kiskapun. lgazné az égr<>
11ézett s gyakorlott szemekkel vi:r.sgált.a:
..;,,. Vizet huz a nap. Stráfos az ég.
I,.ső lesz. Pedig mosni akarok holnap_
- Még addig' eshet is, meg ki is tisz...

tulhat.
- Azért menj csak át Orzsihe:r. cs
l!zólj neki lányom - nem akarom vele ki•
,·erni 1.1 KYerek 11:zcméböl az álmot - hogy
hozza e l a ruhaszáritó kötelet. Ha ta\4n
esni talál még;i!I, akkor a padlásra kell teriteni 1.1 ruhát.
- Szólhatok.
- Jojcakát.
- - Jojcakát édes anyám - köszönt
utána Rozi II egy pillantásra vi88zanézett
i.:r. udvarra:
nagy~b:át!:,· -~ki~ ~~r:s~se\t!~~fé~::
mokban játszott. - Vigyázz 11 Klárikára
fiUC1:11i:ám. Mindjárt jövök. - Behuzta maga ut.4n az ajtót s átsietett Örzsihez. Friss
meszelés ós mázolás szaga ütötte meg az
c.rrát. Kicsit elszorult a szive a nagy tis:t•
tnság láttára„ Neki erre már nem jut érhezése, csak lopva. Belépett a házba.
Üt·zsi n tli:.i:hely előtt állt, hagymáL
,·ágott s forró zairba lökte. Telt mellei,
t1.1ssu mozdul1.1tai, omló caip6i voltak. Ilutos. arca piros lett a tilztől, de kicsit apró
,zemeib61 lusta közöny kéklett ki hüvösen.
Mint aki, ha ríi.kerlllne a sor, ezt a lábast
r~ tenné odébb egy férfiért. Kérdően né:zctt Rozirn.
- Anyánk izeni, hogy vidd át neki a
száritó kötelet holnapra.
11
- lfotna]) nem érek rá - felelte Ör•
1.ai kedvetlenül.
- Ak)tOr ha kéznél van még utólérhe•
ted vele most.
·
- Vigyázz ,addig a hagymára, hogy
meg ne égjen - szólt ·örzsi, a kamrából
kihozta a kötelet és kisietett vele.
Rozi kavarta a hairYmát, szórako:r.ot,..
tan nézte é..1 hallgatta, hogy serceg az SÍ!·
l;an. f.:~zre se vette, holO' Ö1"Zsi ura jött
fel a ' kertből, csak mikor el őtte állt és kö&Zönt.

- Jóestét !
- Jóetitét ..
A férfi egyi ldeig caak nézte u karceu
HSSZOnyt. Moaolygott:

tö::~~ ~~

iilmodia~sa~~•:J:za:~.
ko~olran Mihály, szeme felc11illant, pU'OII
l>ZaJa mosoly köZben felhasadt s fehfr fogaival Rozira villant.
- Rose:r.uJ álmodta sógor. Csak Önait
vÍlrom, mig vtssz1.1H.ln, hollY azt.an mehM-,
~ek. De sógor Is vigyázhatna az ételre addig.
- Persze. ~ nagyon sietőii ·a doloa:,
miért ne. Bár tőlem ugyan oda is éghet.
Amilyen éhes vagyok rá most - felelte
hirtelen kedvetlenre válva s szoritott aú,j.
jal elfordult a tUzhelytöl.
- Akkor inkitbb félre hu:r.om, nehogy
odaégjen.
J
- J'i(átyás haza jött7
- Nem. Azért sietek, A gyerekek i»a1.,uk vannak - menteget6dzött Rozi tarcim zavarában.
- Félsz. hoizy kutba esnek .
Rolli nem felelt, ci,ak félre hUfta a li•
bast és otthagyta 1az embert. Sietve hu:111lt
s egyre lassabban ment tovább mégis. A
két házat alacsony kerités kötötte &laR,
tövében papsajt vert tanyát, balról u lirkot ejl'észen beboritotta az ·arvaceahin. A
Kavicsok egymáshoz dörgöl6dztek és ha].
kan zörögtek a léptei alatt. Maga !Ml t■d.
ta miért forditja most filfYelmét ern,.
Máss:r.or ezt és:r.re se vette.
- Félre huztad a lábost ? - aWlt rá
Örzsi. amint jött vl99za a keskeny utM.
\'elc szemkö:r.t.
- Félre, - felelte csendesen és el·
kerülte a tekintetét.
•
(Folytatása következik)

VAJJON TUDJA-E
hogy mi kik ,·agyunk, a Long·Bell Farm Land Co.,
ki a farmokról és földmive1ésról számol be e 1apnak hasábjain?
Az elmult pár év a1att NÉHÁNY TÉNYT tanult
meg.
Megtanulta, · hogy nagy óvatossággal kell eljárnia,
ha farmot, vagy más egyebet akar vásárolni.
Hallott azokról a magyarokról, k;iket ezrével és ez.rével telepitettek le kietlen •sziklákra kedvezőtlen ég haj•
lat alatt.
Azok mind farmokat akartak venni, de nem tud•
ták, hogy kihei forduJjanak és hol vegyenek.
Bizonyosodjon meg róla az elsö alkalommal, hogy
mi kik vagyunk.
A Long-Bell Farm Land Corporation a hire& Long
Bell Lumber Company alvállalata.
Ez egyike a' legnagyobb, ha nem a legnagyobb, tár·
saságoknak az Egyesült Allarnokban.
So~ millió aker földdel birunk, óriási fürésztelepeink és más ipari vállalkozásaink vannak.
Mi azt akarjuk, hogy ismerjen meg minket arra az
időre, ha dolg~ lesz velünk.
Érdeklődjön saját bankjában, kérdezze meg bányá•
jának ~perintendentjét a Long-Bell érdekeltségről , 1

Azok világos képet adhatnak a mi vagyoni viszonyainkról az Egyesült Allamokbani
Ezek kétségkivül azt fogják mondani, hogy mi nem
ajánlWl:k fel önnek olyant, amihtri. a megbízhatatlan·
&ágnak csak az árnyéka is füzödhetne. Hogy mi nem
fogunk eladni önnek még oly kis darab földet sem, a
nélkül, hogy tudnánk, hogy ön ezzel biztosan megalapozza szerencséjét.
Ezek megmondhatják, hogy mi nem fogjuk kihasz•
n"álni az ön járatlanságát az ország ~nyait illetőleg,
Ili sokkal nagyobbak, sokkal hatahnasabbak va ·
gyunk, semhogy lctérjünk- a komoly üzlet egyenes ut•
jéNil.
A mi földjeinken nem lehet szerencsétlenné egy far
mer sem, feltéve, hogy szorgalmasan fog _dolgozni és jó-,

zanul fog viselkedni.
Földjeink olcsók, mert óriási birtGk\ink vannak,
az éghajlat kiváló. ...
· '
Farrnerjeink szakszerü utasitásokat kapnak a földmivelésügyi tanácsadóktU.
,
Egyedül és tel j~en öntől függ, hogy boldogulást találjon a mi földjeinken. Irjon nekünk még ma és ismerje meg a ter,•ezés alatt álló magyar koloniát a napsüié.ses .Délen.
'

LONG BELL.FARM· LAND CQRPORATION
NÁDASSY MIK_LÓS, FOREIGN D.EPT. MGR.
336 FOURTH AVE

PIT'l'SBURGH, PA.

405 MAGEE BLDG.
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Ez a cigaretta kinálja a felfrissülés
élve~tének legjavát.
A 'válogato.t t dohányok Camel
l,teveréke adja,az enyhe, hüvös, gye~ge,
felfrissitő füstőt. , Nem vetik különleges eljárás al:f; dohányokat a t~rok
miatt - Camel ·dóhányoknak ~cs
erre'.szükségük.
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" Mareh of Millery" lesz 11 "Kemény önm~adáa 6.s DIEK HARMADF~LSZÁZA- 1 Mll)'\n nép. Ugyan
~H„ u-;:;-.....
lla
.eve annak 11 menetnek, nmely lhOS!!!U mu.nkaldó. minda:rok ré·
DOS ISKOLÁJA
mennyit ér u.~ I
aJú■la: •l:a,ól~ 1191:•:
noitembcrben i11dul utuak a,: lntro l, akik az 1parbi1n alka!1Folytaltia a 2-ik oldalról) 1 Deazél,retek mtelhngel\11,.ko. paakltH llJnlet6 cégeh&. ••-

:~~:~'~";:!~!!::t 1:e~~~~~ ;•.zv~n\;:.~;!'rl~1
!:11:i=-e: ]Atomból, már ·ott

túán:iI jelen legyenek.
,St.ázhoh·enkétezer munkanél
JwlllbtinyAs.z van Ang\hiban s
oo; a ,nám állandóan emelkedik
Jtat hónapja.
A munka né lkül levő bányássok ugyan _mc~apják azt a
-;iyt. t1m1l mmden munka
llltl,lkül levó ember megkap
A.l/i1iAban, de azu.l a segélyf>'e~ nem menyek valami nagyon !!Okra.
Munkát ukarnak n bányá•
Sf.Oli és ti11r.tességes 1,éreket 11
munkáért.
_
. .
J\,z angol bán)•11s11 heti t1zen
' egy dolhiros munkadijt'it ujra
Je Ak.arjlik vtigni, mert a bány11.t.ársasigok ráfizetnek az
fü.lctrc.

Jelentette k1 a b'~yabáró.
Es egyuttal azt 11 tudatta a
munkásokkal, hogy a bányák
urai a konninyh_oz ior~ulnak,
hogy ~ bérlesz.álhtiat UJra erő
szako,~Ja rA a b/ln_YA.s~~•·
A M.a.rch or ?th.secy . kérvényt vi11z mag-Aval,_ hon azt
a parl~me~l me~it/1. 511 ru,.pJán adJa at. •. mmiazterelnökn_ck; ur htvJ_~ f~I a~orali.r.ág
_figy m t az e ez
ny !17.•
ságra. .
SiAztu: ~v~cl :ze~6 lt tö~!
~~e:te:zöcv gyíl;:n mf:~vonu~
Iá A
d
ha . . k
11~ ~~ 1 iuibl.i:l;k Jai ra
0"°:8 .
nent a moet· terv~
\·e!e':fnrc~S:f Mi.aery szintén
eredménytclenill fog London-

!'ár

1

la:

Ultllnk az tu~ ~n'J'o~~a~~nk, mert ~=1:"::::;"::!:.~~~.~:

oláh vendégi& kerthelyJl!égé- moet ar. utolsó órában vuben a keeakelábu asztalnál.
!Igyunk.
.
_ Szervus:i: _ koeeintottn a
MegÍ:udom, hogy a Ferencpoharat az enyém11ez az ör- nlnd!Ck mepz0nt.etik u hnr1
mester ur. •Valahogy lenyel- madfélazAzado11 elemi lskoláju
tem néhány keserű kortyol. knt, a:t idén ugyancsak bezirLupu Juon, az én uj barátom,lja a ka?ult az u_d~arhelyi hlimég két pohárral hozatott. i,·1 . 'l romsdzeve3 kolleg1um is.
zctéarc került a 110r,
Nincs e lég növendék. A mn
Vn rog uriember \'&8'Y, gyar egyhtii:l!,k birtokait eh·et- szól a1. 6rmestcr barátom ték s a siegény, földhör.ragadt
- megértes112. ..
111zékely nem iudja tanittatni :\
Megértettem. Leszurkolt.am fiá~ S hn ta nlttatná, akkor Is
harmincnégy -lelt a négy pohár mire. A magyar !fjullágnak
sörért Cl! e_lbucs~ztam. .
pusztulni~ kell.
- Még Jól jart, - JegyezA roman liceum, amelyet a
~ meg egy i,smerós polgúr, a 'hajdani magyar förcáliskola
kinek elmeseltem az esetet. helyett n:ndeztek be, él éli vimert aki az ,ónneaterhez ker~I, rágzik.
an_nak csak. sört kell !izetme.
Busnn törli me~ siemót e~

::!jü:a a::;:::;

:m:1;:1!;" ~jelentette,
lhogy a szénipar nem bírja el
.s jelenlegi nagyon niagas mun.
.kadijat 69
önmegtagadást

m~öttünJ.. Növelje iJn úi a:tött "Vasszékely·' talapzata
Magyarok, hn\\jí1tok a vétó.bort. UJiUO ,Mg el6fbdé- 1otl mered_~onkli.n, dZomoruan: gek ■ tnvAt: S. ó. S .
!lét és rendelje meg e1111 éo- 1Slitoroa c1g11.n~ok ~béd_elnek _kö
r e 10 ,cent btJklJldlH elUJttl• ,rülöt~. A m11le~1um1 emlck•
(Uj Nemiedék}

:iijAnl a bAnyá8zdgnak.
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OÉP~K,

Oobilzó az utcán.
Hamaroaan ctódillet ves:ii
körül a dobost, aki e!öbb ro-máu, majd magyar nyelven a
kllvetkezöket olvasaa fel ;
..,.... Od-2rheiu vürosa kőz~irré
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~:::t~J=ll~~~~ltás. Aztán a
_ Megszoktuk mir kérent
_ azól kiséröm. _ Nem az elsö. Tegnap a pénzilgylgugntó
í e lpGfozotl kél hivatalngkot,

L.EVW'APIROlAT, EGYLETI
ALAPSZABÁLTOlAT ES
VANYOU.T Sztl' ICIVITEL
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HELYEZZE EL •

•/!e• :._ j"Rolhermere
'.'.."':i'.ire~klord;,.,tud-e
,olna.:...
Cllrnál-

._ ni valamit . .. A Keleti Ujúg
MEGTAKARITOn PtNZtT BANKUNKBAN
„ att irja, szó sem igaz az egész
Nilunk nemcsak akkor tallil barit.aagos kiszolgilisra, .. bői.
•mikor betétjét helyezi el, hanem akkor u,, ha Ogyu- *
- - A Keleti Ujl!ág, a Budabajos dolgúban tanicara van .:;zillr.sége.
• * peströl kiiavart "emlgrAiisok"

PeMZT UTALUNK At az óhad.ba, gyol'&an, pontosan
HAZAI ÜGYEKET óhazai ilgyvédilnk lelkiiamenM, aea & olcaón intéz el.
BETe-tJtRE ! % KAMATOT fizl!t0ull, amit minden
ftlévben irunk be betétkönyvibe.
Ne hlt lalja ai.okat, akik percentekben
merik a hazafisátrot éa ellenséfei a b&rindoroltalm11.k, de tAmogassa sajil baj•
tá rsait, akik a bank tulajdonosai, azzal,
hogy meatakaritott pénút a magyar b4:- : ny6azok bukjában helyezi el. :-:

HIMLER ALLAMI BANK
•
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Nincs munka, fojtogat a gond,
agyonsujtanak a rengeteg ad6-val.
·
Amikor moudok egy-két biz-
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OF APPALACHh\

, &.,-a.

Ha nem kiv8nna két b11.r6.tjának m~ndelni a Búnyászlapot,
1megrendelhetl
helyette tiz centért a BimJer
Márton HetilapjAt.
Olvassa el erre vonatkozó

A következöket adjuk tudtukra az olvao6knak:

c;;::_t.

APPALACHIA, VA.
Helre110 e l llilank be1,1J,1 .
EROS El 81ZTOS BANK.

~~~:~EK
TEKRE

40/
/0

::~u.

l'IZUUNK

l'lgyalmlMn ,u:oltlljwk

ki.

1'111et61.kor

Ha tehát val,aki beküldi egy- barátja cimét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg.
ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tu
centért küldjük a lapot az uj elöfizetönek
egy egész évre. Ha két barátjának a clmére kivánja a lapot küldetni, tessék két doi..
Járt és hus.s centet beküldeni. Két dollárért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését,
hu.sz ~entért küldjük egy évig a két baritjának az ujságot.
A megujitást beküldhet~ akár lejárt aa
ön elöfizetése, akár nem.

• Akin'ek

nincs barátja, vagy nincs isme
röse, aki nem kivánja a Bányászlapo\ a
más számára megrendelni, az is élhet a
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Húnler
•Márton Hetilapjával s ha valaki . beküldi
az egy dollár és tiz centet és az a kiváDJJaga, akkor a dollárért megqjitjuk a Bán~lapra az előfizetését s 10 centért
küldjük a szám~a eg)'\évig a Himler Márton Hetilapját.

;/!:1':~nkat " Jaj, ba~dlk

WIW'"
.•

!i:~;x;1r:10·:~~-:?n

Küldje be az elöfüetését A Magyar B6ny6,zlapot lxí·
: ~:[i::~he~'"ae ,!~r!ize;n:!;!
nlJÓlzok lrj6k · txínud11okrOI
egy barAtjli.nak.
bányá11ol,;nak.
Ha Ön egy évre ujitja
THE PEOPLES BANK
meg saját e\6fi?.$léaét, ak•

WllllamM>n. W. Va.
Oecldent és Gold Medal ll■ztek
kizárólagos
~agybani eladúa

'

. A ~yászokt61 inkább csak egy ipn
kis BZtvességet kérünk, hogy éljenek a kedvezménnyel

.,

:á.c:::;/",~';,,:;.,:i ffö

TUG RIVER
GROCERY COMPANY
...

Nem ·akarjuk, hogy ezért a magyar 00nyászok fizessenek. A Bányászlap hos
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még
példa a világon.
•

Aki két .barátjának vagy ismerÍJeÍaU
rendeli meg 10 !!entjével az ujságot, az ~i&
sa meg saját elöfizetését egy egész évre.

:t

m;~1::t~::~to~~7.~·l-azzal. Be- Ifi/ NE/ff ~ N K
té rek üzletbe, ipal'Oflhoz.
$1.90-et, hogy egy uj kat.o
Mindneki p11.1111szkodik, ke.ae•
nát nyerjünk a blinyászok
reg,
kilzdő táborába. Ön sajnál- PC3ll!Ól j ött, az l11ten áldná a tiz centet?

BARMILHN IIAS lffOIITAT-

Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap
kell, amely képes legyen mindeti szak-in- •
formációt pontosan és gyorsan beszerezni.

C8ak az az egyetlen kikötésünk, hogy
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a
ujit.sa meg saját elöfizetését egy

8

PI.AliTOlAT, BELIPOJEG

IIUllt.llVILLE

~ C:i

:á;o;os;lj.
pUnztaros s~kkasztott és az ösi
ueg . nagysagút :1 nyugt.ákb6I

. Ha valaha azükaéges volt egy bányWUJság, akkor a következő két-három évben
az fokozottabban szükséges !.isz.
·'

~

SZERETI ON
~a;,j~?::'rn::::U~!i':
ellJllzeUsét és megrenchll 10
centért 'fii/ érm: eflll barátak~2~ku,m~:;,la::~;!·ög viipe
Jának_.a lapot. Ha ön egy éDe l ő ket _ hangzik fe l egy.kCt
re u1.•tJa meg eUJflutéa"•

~:~n~::~. '.'

TANCllllLATSAGOUA, BALOlRA

--·

Ha valaha volt, akkor most lesz sziikaég
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat

Mostantól két hónapon át minden eiifl._.
setö megrendelheti er, lsmeróaének ftl1
egy barátjának a Magyar Bányá.szl;pot 10 centért egy ·évre.

A "KEUY TIRES" OTTHONA
Mll'í.D:t:.NFJ::Ll: 8Á,íl'AFt:L8ZERB.L°tS

_ A magyar bányászok végzetes időkhöz.
erkeztek. A bányaipar haldoklása közeledik a krizishez.

Eróssé, naggyá, elterjedtté kell h&t a
Bányászlapot tennünk .

ÓRAJAVITÁBOK
SPECIALISTÁJA

~,'.::~",.

Hasonló kedvezményre soha, sehol a •iJágon nem volt pél~a, de hasonló okok m
indokok nem is léteztek t.alán még sehol a
viligon.l

A."°YÁSZL,\t'

SAMUEL ROBINSON 1

;::.l

~

bardtJdnak.\:c>!~::r:;~:t: :::~.

WILLIAMSON SUPPLY CO. .
~VJl,LIAMSON, W. VA.

lapllll11.

É11 ,áaárt6aallr.úl llihatlloa1anak mindig lapunkra.

:~~;P11;.~:J!:.adö~u!?in1~: :::, 0~':'ar~it~!:n
lontke~et~ aki a Buk~rcgt gzál pClltre.
lóba mvitli.lta pezsgos vae 11o_ Nincsenek ott nekem isrára.
moröseim. De mondja meg ott,
-, ~agy~zeril
.
hogy S. O. S. A:t elnyomott erVeg!IJ!ét ulok n varosban. (el délyi magyarok ize.nik trianoni
ti,ln~1;n 110k a beköltözött: Ide- _hatt\ron tu llevö testvéreiknek,
1
1
':~:u;; 1r::u~!k:~1er:~~! ;:~.
c~::~~ l~t~mtoké~a·
holnap tu-

&n~~a~ ;~ nya- es·~ce~!~ótar~

=~•-.

i41fT::
,!

m:~:;~

r

a ti~~:;áká~t:~~~nia kt;::i:~ bn éti o n ~ a i r k e w i .
tul•jdou05lli halhini sem akar AZ EGYETLEN
nak a dologröl, mikor 11zonba11
amerikai. magyar lap a Mar ii.liMté&aol megy az il:tem, gyar 86.nyáaz.lap, mel11 a..1
.&10nnt1I a konmi nyhoz fordul Amerikába ,z.okadt mag11or
nak ~l.lltigért.
txínyáazok, trdekelirt horll ugh Bell. 8 legimgyobb
r!OI. Eredményesebben 1egit-

••kedJ••k•
A 11 ...,ar 8'•r6uta, tthaff•
,ól tadjiL bogJ •llru a,,b,
lapH~•• a W•ra•ru·
Ja Uinthatüea blf'lleté„e•ei
HeNDL ••érie•II•
1 ~.
,mk • ds'•lr. • magJ•r IHÍDJ•·
110)( ü•oralaút akik ,., .. ._
han blneblelr.. •
J::11 Urjllr. a ••tJar lthr•·
111&.'at WirJ6k Hekat u 1i.1let·
emlterelr.d, lla■lr.okat, üllr.lr.el
ü11Uell:ötkW&lte• r-■ ••k. bog- 1
.
bJNlflRl!Hl!lr. a •arr•r RillrM, -..

. a ~agyar B'ányismp péltiUan él!I Mlllic
paratlan kedvezményben réer.eaiti ~
tói kezdve két hónapon át az olvu61tat.

taJcai:n'-

Larro-féle
ela6ranl'U
a kö,oyékoo.
nyok nafY raktira.
Del Monte lr.a~nb truk kéJ)vi-.

16i.

:

Minden fQaser6rut napbaft tar•

•

Ná

The ·Citizens Bank
of War
WA.B W. VA.
Er61 b.an.11: ,- Dr, Pori!. Tlíl
g7éuek U ITlíka.
•1 mJndJr k61■"8's•I 61lnk mludea dotpi,.a u

On uolgilaU ra.
Péut ktl.ldlü a
TH.ig
minden rit1ébe 19-émkeJt
dJJakm.ellett.
BetftJére 1% 1r.a.a1oi H•ttllllk.

•arru

,

llr,feleluei ba..
losHJll poiitot .,._olPü
HakróL

1~-------NI

!\zt is megteheti, ön, hogy önmagának ée
mtlanak rendeli meg a Himler Márton Hetilapját, de két rendelésnél két dollárt éa
busz centet kell beküldeni.
•

Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujit'p
nem üzletet és · jövedelmet jelent, hanem
nag)~ költséget. Mi az ujabb áldozatot nem
sajnüjuk, mert hfiek akarunk maradni a
multunkhoz.

is

Vajha a ·bányászok megértenék a helyzetet és co--operálninak velünk, aegiten6.nek nekünk, hogy a lapot még itagyobW
és még er6sebb4 tehesafik, a b!nyúzok •rdek6ben.

óhazai mesék....

DINA CSODALATOS TOllttllm
Irt.a: SZENTIMREI MÁRTHA

(Folyiath)

gyát. akit mind!&' azivclt.

- An)·ám16l. - Ialelte. - Kioei Ji;oromban. Ad.ím ö mej'halt és én sokat íe•
lcjtel;tem, azért beszélek hibAsim. Te t.a,..
nibl Illeg jobban.
- Es az apád.? () nem be.uélt véled
m11gyarul ?
- Nem. Az apám Jtlhagyott ben.nüoket é!I anyám utann való biioatllba halt
pele.
- Még urak közt Is vannak ilyen komisE emberek 1 Hit akkor a. tanulatlan
parasztokon nem lehet Cl!.Ud.alkozni. Testn!rje sincs?
- Ue igen. Van egy bityja é11 az pap.
Olaa.orsd.gban lakik. Mer lfé.t Jegor la
katholikus.
- Kár -.,- ked,·etlenedett el Mondáne,
- hogy nem egy hiten vagyunk. Most már
Jaa jányod lesi, az se egy templomba jirMt u apjával.
Enti lesütötte azemeit.

~ !~nnd::

nem lch~ ugy, ,ahogy az

Hát caak .11.l(yee menyeuke , .• ltY,

holQ' olyan me.saziröl hazataniluil!
- Hi1UC.n hazat:análnak a kis fecskék
még messzebbről, mint én . .. pedig azoknfik senki se válott .bilétAt.
F.szti körUlnézett. miel6tt belépett.
ftli3 n:t ö 60~ olyan naJD'ot fordult. itt
nem ,,1Utozott semmi. Az: eresz alatt UJD'an
nnnyi fecskcíéuek és t.alán csak valamivel
1öbb molu, n hihtetön. A konyhában kellemes szag: az ae.ztalon egy ai.akajtó kosár " benne, mint egy halom fehér viniv.
frissen nattortatott kukorica, amit E.uti
mindü1 uip, 11:zcretetL li:.11 a ti11ia szowiban
bUukén billent.ette meg nénje az angyulos bölcsőt. A mCnyecaké.uek UflY tetueU.
hogy az 6 szép lakása a pétervári Wrm••
lola második emeletén I u 6 gyönyör11
nál ura. k..inek mellén Jd.tOntetésck rogf,Qgnak, cm:ik álom. Jaj, ha olyan álom.
andi nem szabad t.ovibb ·.ilmodnia II a
uuppíedél alól a temetőbe léllzen utja.
I

ki

8

~é~r. r::z h8:°;!:!~ka:;1~:r=-~~

Itt abba maradt a beszélgetés, mert nagy ör:endezésscl. Patt.o'gatott kukoricát
jöttek rájuk szeml!:fü;t, akik ked ettek, öesiebujva sugt.ak-bugt.ak a burátvéért mCi'8lllak a akik ön~nde:zve fogták nijinak ,elhitte. hogy ~ . mint a
6
rii~ ~::~;, aki oÜhon maradt '
m~ _s ~1:i
lea~ iA,
nclr. kdnn várta vendógét a kapuban. de caak mán tu.l vónék raita.
bAr éJe11 szemei voltak, m.épem !itt& az
A nagy ujsflg, hogy Oará:za Eutl ' lttértez6.ket, amikor ' Maroa, a nlóaágoa ' fe- hon van. .eljutott a íalu végéig is, a Trénérbnndú hbönő átupott& a J6vé11yt :zsi néni putrljába 15 az öreg kezébe vett.e
1 mintha, ouské.b61 lőttek vol03 ki. roh,1nt botját, hogy meglátog8!13a. Terméswtescn
ru; oruánltOll.
<'gy pakli vet6 kártyát is tett bo szoknyá•
- Mi leli ait a kutyát? Tán csak ja zsebébe, de cu.k 31 lapot. A 32-iket, a
nein veszett mei:r? - hOledezett a gazd.-:..
melyiken oly «UIU'ának van lepingilva a
11.aroa egyenesen, lóg(; 11,yelvvet, liheg. halál - otthon hagyta. Ha nem lettek
ve futott az érkezők eli'1 örömének leir- 1rolna ol)· kihaltak Gödröa girbe-görbe aih&t:atlan hangokkal adva kifejeiéat, ugy kátarai, miután mindenki a földeken dolltlfl"ilt Esztire, hogy majd leverte a lábá- .-oiott, sokan csudilkoit.ak volna rajt.a.
ról, R<ni !elkapott egy görllncröt a bou.á merre tart 7 "Mert Triui néni tekintélyt
""8la,
tartott 15 elvárt.a, hOff ha valaki ipoybl:
- Takarodsz ..... a eáros talpsddal I akarja venni tudominyát. 6t kerease íel
•- Ne ... ne bántad!
putrijában, vagy ha -~tesr, iien'jen érte.
EBzti könnyezve simogatta meg a bQ Eiizfü•el azonban kivételt tett.
allatot, mely kezének érintesére eg,Saz tes- Sierencsia jó nápotl - köszönt bt!
t.&ea reme~·e al!zat.oaan lapult mee la• a konyhába. - Hon ia tlateljem: tekiub&util a raJEYOfÓ a:zemelt emelte fel hol!-- teles, naaeáiros kiC11odine?
iunerőlJÖk

:~~~:::,iai!~i.n7

hár.ir:ző-

k

t. h=~·~::~~~:\,":::;Jt:1!::
CIIOnOOkon."
- Mindi.11' tudtam, hogy a Maro11nak
több esie vAn, mint egy ílnáncnak, de
kogy két eszt.endó után igy felismer, az
lDAn mésris valami! - e&0dá\kozott ),Ion-

IIW.

A Jt&,zda a kapuban i!lelgetie m01; án-

~hio6ra! lelJilpapirra, bo·
ritél.-ra, ball kUpö }CfllJdre,
lundJ tkk~tekre, OOS'IJ er,JJéb
.. uép klvitelU · nyomt~tvá•
ngokra
volna
uUkaége,
ajámja a Jfaovar Bángáaz.
lap NgamdlfJdt.
NAP A TENGEREN

Magyarországba
lmlWI

id4'

B.R:tMAN A.T
·1,. ~snap.tib 4- le11orablt
II ;-:.:J6or.u aCOL
~

.,. • ~0:..,.11-?.~,,-

.KJ!l..t.rw-1.~~
BtateroomOL

j;

:~ü~::r':iJ:!~ r:é::;.;e:~:~~

-

Sentalges Oevlá! Ezt t\n sohá meg
nem tAnulom ebben a íeldi lletben.
- EJQ· kie11it nehéz, de hát ne 11Jnlódjon vele .. , mondja csak UllY, hogy Eg:1-ti.
- Ugy. Ull)' screlmeea, i:ryenyerü, tek_intet.es, nagyságos Estikém, gálámbom.

A LEVEGŐBE SZURT ÉS

HA BGYLBT$NEK

nc,

de

én nevem Tarantalov Benediklics Jegorné.

Leailllteu

~_!~:-'::~":!:J:,ro:-a 1tc11fu,1nlk~Jt. ... ,,

2Broadwa,-,NewY'ort,
NORill CERMAN

LLOYD

kíiL
- Unyt;T Ilka a.zt mondja, hógy
fiam le11z..
- Mit ,ért áhhó a bibuesonyT - pól..ött egyet Tré:zai ,iéni kimondhatatlan meg
ieté1111el. Ha én mondom, hit jány lesi
- F.el !ogom-e nevelni?
Tréui néni ajkai han,Jtala.nul mozogmk, homlokát rincolta.
- Azst nem Jitom, :zaavaro ■ a kártya.
- Akkor leralibb azt mondja meg,
i;z.erenc&éa lesz.e a lányom?
TréZli néni eokáig kevert.e, rakta a la.
pokat s Eszti nive eirészen eluorult, a
,·árakozásban. Vt\lP"e a banya mepzólalt,
mialatt 11Zemei ijedten rebbentek ide. oda,
nagy caontüreg(lkben.
- Sok eerencaitlensiget litok •.• airó
ö.aaonyokat ... égü hhaakat, sok.. sok
kopora6tl Á'U. eiria falu gyiaol ..
- Jaj nekem!
__ Ne filjen ... •Itt van a "maga jánya
fa mellette eK)' naKY ur ..• renpteg kinca
... eis a nagy ur veel íelet1ia1ll. Neki
nem esik baja.
·
Eszti boldogan mosolygott. Egéaian
terméar:etesnek találta, hogy 'ha llt, paraszt létére ur vette el, akkor leányát, a
kinek az apja ur, még nagyobb ur vegye el.
- Aa It.en áldja meg llreganyáml Ha
11,zerenc:se!!en megszabadulok, akkor én ma•
gának minden ünnepre annyi pénzt küldök, hogy 'mindenre lesz a másik ünnepig.
- ln pedig mindeníile varázalattal
tivultartom tekintetea, nagyságos Estike

~e:~;:e::::

:::i~~~m~~ ::~~. k:::b:=~ ,l ~~:V!tt!n:~:~un:
!ott volt. Az ügyben megindult ó is aulyos sérll~seket SU)D•
a nyomozás annak megállapi- vedett a fejére mért hatalmas
tána vegett, hogy Vilger hnlá- Otésekt6l. A nyíregyházai kir.
láért terhel-e valakit felelő11-lügyészségen mindkét íél ellen
ség.
megindult az eljáráa . sulyos
(Magyar Hirh1.p) testi sért.és miatt.

AGYONLŐTTE A I VEJÉT AZ EGYETLEN
Tefner Já~ ~k~taei' földmives régóta haragban volt leinyával és vejevel, P11c:,kó Zol•
tánnal. Teíner és Pacakó kiizött szóvált.iis tlimadt, i.n1cJy.
nek hevében Tdner Jii.no~
fegyvert f?gott vejerl!, akit

~l~:~ ~;:sr:I

e:::;;::~·

;~~~o~~J;~é:1 k!!!c:a::;~

~~~:lt.w~!~~~ v;~;::~:tti! KONYHA~KI Al(AR•

manyó gazda él! bevallotta, TA IRTANI EGY CSALAO
A KÖBÁ~WTTJA tartóztatta.
. ' 1
hogy 6 ölte meg Bauer lózaeFtRFITAGJAIT
tPestl Ilir.tip,_
1 1 ■
fet, Megtörten vallo~t.a bt!,
-~
Bonalmu-:rrencaétlensé# !"'"
„ogy a kaput akart.a eppen
A szabolcavármegyei Raka- történt a bodvaszilváai k6bazárni, mikor valaki ~elmáazott mai községben nagy rémületet nyában. Gretzmayer latvÁII íia.
J Mk~ritéare, Azt hitte, hogylkelt.ett Horváth János napszá- tal bányamunkia az ipai·vu\tt
a_ ganu:da leaények tém~k mos, aki egy konyhakéuel ki l meginditlisánil a azaladó csil• leafflSeQNllb, t.;ta11u1uooeal>b
V111za, ell5kapta tehát vaMl- akarta irtani a faluban Jól is--lle hágcaójá.ról leesett éa a vo-,....,u un,....
láját éa a eöt.étben bele~zurt ~ mert Volner család férfitali• nai alá zubapt. A kerekek titlevegl5be. Ha)lotte. az eles .s1- jalt A F6 utcán a vaautl ál- gizoltak a azerencútlen emlH
kolyt, megrémülve_ment vii>ti:i:a lomAs közelébe~ találkozott ren, aki véresen feküdt ott es
a íoaztókhoz éa mintha 110mmilvolner Józseííel
Szó nélkof leszméletét elvesztette. Kórhiz
~ történt volna, leült közé.. !rávetette magái éa az éle, ba vitték, ahol n.e msok~ra
Jük. Azonban nem hagyta a konyhakéssel összeszurkálta almeghalt. A viugá.lat megm.

r-=============:;;;::=~
CIIERO COLA

CHERRY BLOSSOM

vau PEACHES

meg hilnhMnl akar érte.

9Öll6K Kl'l.4.1..6 tdJIK:
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(Magyarország)
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•

(Uj Nemzedék)

talmaa döíé1 leteritette volna

Gyl5rffy Károlyné
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lAl01 vé,O 1:r.erenc:sétlenaét tl'lr legények a kllzeli kerités ldt6rt. Ideje, hogy megka~uzkodjék:
tént. Vllger Ferenc tlzenllt lécével ugy &sieverték a fejet, 18 lovak közé c:su~tt éii uoi..

::Cft.

Ameril«iba uakadt tnaQJltlr
bán11Jiuok érddeiirt har~
col. Eredményeubben ugU-.
het/Uk a mao11ar báa:gdu.kal 1 1w. nag11obb ldboli ill
mÖ(löttünk: N6"l}e O. la •

AZ AMERIKAI
MAGYARSÁG

KAPHATO

BÁ~AN
::::r,:v~::~:: ~lk::~ ;::: :;;:l~u~::i~t t~:o~t:~z!ele;
A baranyamegy~l Nagyjár~d ja a haláloa döfést. Továbbljmezllr61 szekerén. A lovak az

WILUAMSON, w. VA.
:~:~~k~fi:J: ::ttk~:::
~ér:nd:~=~:
halalra tapoaták.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , homok.rét.tg éa map all te-,caa!Ad feljelent&!: tett a k6a- 1
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HALÁW-.--EZ::;:~) ;;?.l'.!i.~i:~;}~t"::: AGYffi:ftÁK
LENStG EGY HOMOK·

1!

MEeJELENT

ö~~ •~::'v~~~;r ~~!liyVol;.ersf:; dult.
Jóise! a me,Umadott aeg:ltse-

110.IUktt
WIDl!MAN

ne jüJjön. lika jött ia nagy lll!bbel-lobbal
mint. jó barátné - meg a remélhet6 ~
(1611 Jutalomra \•aló tekintettel. Salikaég la
volt rá. Nem sétAlt az óra mutatója k6',..
r.ier se egészen kbrül s lfondáné mAr vitte
be a fUrös1.tö teknőt
~%~é:~o/i!':!v~o~o~~:"i!t~\i~~:C!: t11~•
- Szerencsés vari 1 - sz6lt IIJra ..,_
nyér kölcsi!n li!itért, mikor a cigánysoron !inek. - Ritkaság, hogy eb6 gyerek 61.
rosszul ji!vedelmezett a vályogvetés.
:lyen kö'1:ny~n ... pedig milyen nagy llmyt
Ml\1dketten meg voltak elegedve. TréEszti pillái alól könnyek. IIZiVáJ'O&'tnlt
zsi nóni az ajándekknl, Eszti a jóalattal.
még. . . de moeolnott.
Hanem otthon, putrijában, midőn Tfe
Alkpnyatk?r, mikor a gazda hazajött.
1.ai néni el6kotorásztR 1zalmauákjáb6I azt caak naayot nez.ett. A diófa-bölcsőben ott
.,ut 6c:aka atrimpflit, melybe pénzét dug- fekü~t a kis liny esipkéa, ha.boa, ae.J:rmea
dosta a az aranyrubelt megköpd6ave bele- párnakon. Ai 15 gyerekei bizony c:e.u: Oli.kötötte, elégedetlenül motyogott.
kos huzatok közt rugdalóitak. E111U 116- •
- Nem vittem el A halált és mégis ~zen hozott el mindent a babának, P6termilyen rett:enti roaaul gyitt neki a kártya, várról.
jáj, jáj, milyen roaaul I Sent Devla, for.Megállt u ajtóban.
diud .e1 rnlal
- Hogy V&JY Eani 7
11:s mindenféle babonát elkövetett, a
- KöszönÓm jól! Sz.eretnék mar felminöket c:aak nagy aggodalmakkor sw- kelni..
kott. Mert Trézai nénit nem szabad egy
- Várjál méa- egy kicsit! '
kalap alá fogni a ravaaz vándorcla-ánynék- Sül\önyt irnélc Jegornak, hogy Já.kal, akik a kártya segileegével c:aalnalt. nya van.
Tréz11i néni nem csalt, nem lopott és hitt
- Elvégezzük azt nelküled i&.
•
.a saját varázslatában.
.E:s amint a gazda megmo1ta a föld&.11
kez.eit - kapálásbdl érkeiett - ell5ke.reate
DINA SZ0LET~SE
plajbá8%át a kockáa kék. papiroua rnecfo,.
galmazta a 11'llrgönyt.
·
Április vége felé járt az idó, oly~
"J·egor sóa:or, Eezti
sierenCMJJlla',
nép melea- napok jártak, mint mijusban. mepzabadult. · JAnya vsn. Egéuségeeek"...
A srödrösi temető olyan volt, mint egy
A siellemi er6íeazitesbe, melybe neliJ
11ar.ép kert. Fülemilék énekeltek az ofi'()na• a fogalmaúa kerillt, job~n beleizzadt,._
bokrokon 11a a télizöld kék virá.gC11ilJagait6l mint az egész napi kapáláaba. És ~
kéklett az e ~ temet6. Eszti megigaz- lett.el vegyes réu\'ett.el gondolt iámereti.,.
gatta a gyepet szülei hantja körill. Mélyen 11ógorira, ki majdneltl na,ponta irt Eutii,,z.ivta magába a pompáa tavasil levegót. nek: ho&s%u levelet.
•
Valamelyik akicfán kakuk s:WIL EIJ&ti u6
A fiatal anya gyo~n lábbado~ • .
ha állt vele.
unalom &e bánthatta az ázyban, mert aa .
- Hány évig élek?
egyik látopt6 a másiknak adta a kilia.
No, kiált.ott az annyit, hogy nem tud- caet. Nézegették a gyijnyörü uemea láo.,ta megszámlálni, mert amint guggolt:6.ból kit, meg a 'finom íe~l!hiemüjét,• melyba
felállt, nagy fájdalmak nyila.Italt- teatébo:l huonlóban még nem aludt ujuillött 1611- •
tanicsosnak látta, hogy haza.induljon. Má.r röai zauptet6 alatt. li:s &enki ee ment el .
Jó messzire járt a temat6tl51 s még egyra un, boay ne 5ufrdezte volna: "Mikor l -:
hangzott. utána, mind gyengébben: kakuk, a ke.resr:tel15? Leu-e nagy kereütell5 ?"
kakuk ... kakuk·J Nehézkesen lépegetett s
- Meg nem tudom, az uram leYeMt..
mire hazaért, nagyon llhea-ett e verit.elr. virom, hogy mit óhajt.
gyöngyözött a homlokán. Nénje, a tapauIlka, aki ügyesen éi hüa.égeeen áPo)ta;.
talt asszony egyetlen pillantAst vetett ri. szintén naJ)Onta megkérdnte:
z: mAr~tudta, hányadán van.
- Mikor vigyem kereutelni?
- Felbontam az ágyat, íekllgy le ..
Eszti némJ u.varral felelt:
- A
.... · mondta Euti ~- Nézd lika, az urammal ugy ea-,.
p;yenl6sen.
tOnk meg, hogy akár fiut. akár lányt a4
Monduáné mégis megvetette az ágyat u Isten, Péterváron keresz\eltetjük -.._
e Ro:i:it, aki mindig fillelt, szalaut.ott.a Teg nem Gödrösön.
.
teaneért, ráparancsolva, hogy a.itán mara.djon, ahol akar - csak alkonyatig haza
(Fol)'tatua k6vetke11ltl

hoz. Rakoncátlankodni keid
tek a le,.ények, mire Cumang6 ~átyás, a hizigazd~ ceend•
re mtette 6kel A legenyek el
iA távoztak, t.ovább folyt a
munka I mára pJdlásl'fi_ hord~!el~ kukoricát, amikor a
haz keritése melll51 egy élee
jaj~láltás hangzott. Utána valarru lezuhant a földre. Odarohantak a a kerltéaen ldvUl
ott láttik Bauer József 18
keresked6segéde~ ~nek
a mellébl51 egy vasvilla me-

~~~: ~;r s;~,~~l !~::81'zott ~~~~re~~::::;!~!Jé~

IUTZ b

ka lambot<i.1 mest a klcslnyitUI a rosa sellemeket mésr tikkor iA, mikor mesrlnt egylltt
il a nagyaigoa, méltuaágoe serelmetes urával, - hálálkodott Tré:zai neni, aki Esztit
valóban szerette, mert anyját, az ildott

Az elsi!: pillanatban minden motte. Társai azonnal segiteé• ael támadó Horváth ~llen, de

MEGlJLTB LEE~D(J YEJÉT ~n::::. :o;::~!.'ctaho'f:gé1!;be;
Szulok köZ.llegben rejtélyes gyilkos, aki Bauerrel egylltt
gyilkoBBág történt
• vetélkedett Csamangó JeányáKukorlcaíosztá8;a
gyűltek nak a kegyeiért.
öesze a azuloklak a falu leggaz
A biróaAg ebben az irinyban
dagabb gazdájinak portáján. meg ia keidte a nyomozást,
Este tiz órakor Huber Andráit azonban Huber Andráa alibil

éves

ORANGE

·Hát ui:ryi. betcl1e11Cdett, amit a TrCzat néni
je,•endóll? A nái;ry aerencse'!
- Be, iiren. Azért hoztam la magának
valamit. Várjon e&akl
Felnyitotta nagy utazókosarát, kivett
-:vénasnony nyakába keritette. A markába
1.Jelóle e2}' nehéi fekete selyemkendót a a
meg egy aranyrnbelt nyomott. Trét.ai néráncos arca boldo2 mosolyrA torzult.
- Oh, hogy a Devlá áldja meg a lába
J,Otátiel
- LAtjn Tréui neni, nem felejtkei.tl!m mesr magáról, de .arról ae, hoay nemcsak szerencsét, hanem rövid életet ia JÖ·,-endólt nekem. C,reganyim..
én ugy
félek. . . nt\zze meg a kártyát : most halok
én meg _gyerekágyban?
Tréui néni uebébe csusztatta a.z
nranyrubelt a klhallsr:ta .a kártyá(
Kirakta a konyha földjére. (Hl.ába
monla Eszti neki, hoo .ott az aszt.a►) SoUig maga elé m'eredt, aztAn rákezdte,
- Megint nagy erem .áll a hheho . ..
eerenCllésen viligra hou -egy egi11t1lgea ján•
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