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[MAGYAR~
Az egyedüli magyar hángászlap az Egyesül! Á llamokban
75 EastlOth .Street

AHIMLER COAL CO.
JELENTÉSE

Válasz Porzsolt . Kálmán levelére·

Himlervillé, K y. :trtelitem a
.Rimler Coal Co. riuvényeaeit,
hot:r ilpitkeúseinkkel, blr lasaan,
de m~I mir uépm ahaladunk.
A mi • legfontosabb, u uto~

Pornolt J(.álmdn a ' A1Mriko1 Maouar Nip,za-co" uómdra lrt leo·
ut6bbt le~liben f!fll/fflff i• 11Milminos ato,a tudatta °'Ulnk azt cu- hú:• titkot, anú1 mi már at111is tudl1mk.
Mqirto, Mflll aagM'(J&b matlll'tr kllld6tUi11 l.:iuDl fdkernni A.meri•
ka tnaU110"'6g(it (is Hord.Int, t.ln6köt), 11.ogg a Wt haza IN/llllJGr}td k8::t
tU irlnlkui,t szorosabbra fli.zzik.
Tudjuk i• termi•ut«nck krl}adt, ltog11 Ma11,rarorudr, nagfl(ln rist-n uámlt 4Z amerU.-al ,nlf(Jlftlraá/1 er.6fomúolra, túztába11 voltunk ode,
hOflN ki}önnd: majd lto:zrink hazai "'10/IMÍllok, de a mool/tlTok ~Uttlegi
tn-ve 111i 11„ me11lep mmdn!fájunka.t.
-Por:solt Kálnuin azt u)Q a lewlibe-n. ltog11 "~11-kll orsz6.voa na1111·
af11, egg-kit ldlo.-hz, törlbtdird, Jagáz, Aihán11 izipir6, aki elilad/tl ki•
pa, eg11.Jcé.t núfoiu ca/16 mifoiun6, alti hongVff'flf':nJnkri ;. od„a, pdr
kö:g,azdás: i • tti hÓIII/ hlrlapir6bill ,ffrf:flnék mt:11 a kiUdöt.t,iget"'.
· Irt #Úfl Poruolt Kálmán a let."<tll6e1t rt111-kit irdekN dolgot, amel11ek
k özt Mm utauó az a ,-,,Je1111iétt. iwflfl ezek az umk "'ei.mtnnek • templomok6o. hOf/11 a ,zóazi trlil hlrdtulk a nw11110IW' köd a un-tUtet.•
ln a l fflélnd a caalto1t6}a tula)do,eklpe11 a Iµ,ll ltttdfti!n oon, ahol
ml!fl}eflJlzi, hOflN a "mwrJ:aprogram i• u uzköz6k dollJGban U.::tában
oat111lfflk, ctak a sttmi~k 6"zevdlogatriao i• a k8luii,d d6teremtiH
0

\ ~~;~~~" vi~~o:~:~é!m~~

azimitás szerint Hlflllli elll!"G nem
lithtó nkadály nem ill u ut.ban.
Ré:si::rfoyescinkriag-y.rlGenem
ftlofta, !t~!Q' a pillér utols.6 1'bi-

nak a fenekét nem értülr. el I többi pilléreknél baunilt vulemeukktl é1 mikor a vlll alatt negy•
mi

~uknyira ,·oltunk, a ~gi le-

111n.,krn belGl méi; ep 1or vasil!'111.ezi ktllen le\·eretnünk, hogy a
kiil"etelc rjük.
TUrelmet!enkedO részvény-ink
11u,,•1·mllrm.egtudhatják.hoj!YDem

a mi bibink Et nem val&mi n&gJ'
,·~!'delem miatt nem tudtuk at
i11~ret.einlr.et
bev'11.&ni,' b-.ne111
emiatt az elllre nem nem 11ejtett
,1r~i1!1y .r,iatl.
lla,m.irciial6-hmiruutol,
W pi!l&ben 10 láb konkrit ,·an &
e M v6gére u. ~ trljt$en elkészül.

tl■ztdzattan."

Por:.olt KlflllltlÚt len.-Ure h ettlae a J:al4nda. lerwffl vonalko:6-

log elsil ..,rbaA, tlazleldttl l l t l f l i ~, ltogg MtlflllftNWl:dllO" "4111/0"
= lh~~!:"=, el:~,!ii:,!l~t Allanwkr6l ú itt u ideje, hOf/11

t';~nt:

:~r

m:tt:k

é:~t~er.=:

sunlk munkáin dolgoznnk.
A, embe rek legtöbb r&ze igy
ltg!tljebb egy--egy napot tod egy
ht1~n dolii:ozni és inkább kertáwMJ, !uizépitéssel & m.b hhi munlcá\·Jl töltik az idejüket.
11imhogyavasutemberi u.imitis gzetint májllll elej én jön be
h11uink, a házak épithére e1111k
tkkor srondolonk, hbaink nem
iii:rn l~nrk el~bb, mint julius
•ld~ kiirül, Ul!'Y hogy kertet itt
mit n•m leliet 11ZQknak·e11inálni,

\:~~;;t·

öu.e e\ött azlimita~•k

Tudom. hogy réBzvénYeseink a
fnly!<'ln{I!! kt't11ede!mek m ia tt meg
~h~t,1,, türelmetlenek, ile tud ták
Valarnennyien, hogy a vuuti híd
k/.,\Mt~t henniinkel, s most már
lllintlenkl m,i:g lehet nyugodva,
bo~y ujnbb késedelem nem leu.
l!,,~t eizyben mep: ,ef!'ygur megk~'""k mindenkit, akiUII még a
rk:i:1·,",nyekre pént jár, hogy ut
W!nn~lkü!djék
lH11denkl j61 meggondolhdj■,
bw_v 1111 mi el ia voltunk pénzzel'
líJvA arra, hop-y áU and6an dol "'1:r.nnk ~R minden azükBége1 e16llU nklila tot elvége:r.zíin k: nem
Íttn Vilit annyi pb zünk, hogy
enn) i ideig dDlf!'oztllS8unk , , igy
1 ~nzrc mi ndig nalU' sziiWgünk
•IQ, am ig RtC nP, t nem sd.llitunk.
}lit1tho,zy ez11ntul már bfatollllbb hir-ndással lehatek, !l'YakraOban fogok a l11pb1111 jelent&t k564ni.

HimlerMárton.

Az E ~ -...~Jt111fl'U'O"ni.lfll0k. Ú#flltibb C.
pártfog64 N lll!"nt i rt/Ilk, mllrl hi,zik BJUlopnten, ltoul/ HaNlbt11
eblüknd ninc■ mtú oágga, ..bit az dtvudt kriileltk r,lu.wkapelOUila.
N un 11Wndhatjuk, hOf/11 elleMl11e u a.t ors:dv a ,ni níU6fBldUnk: , ~ ; ~ ~ o z 6 k ,e. álülhat}dk, h,Of/11 barátja.

,.

nem.

:f..;;;;~~;-;:;I

jns elsejére a hldunk teljew:i tllco!vül
Most konkritoljik a ah ■!t--et.
hiwr a,; á.llandó, nagy firri l felilliJh111<.<uk, s mindennel 1:161zen
•lestünk, hogy & rende. tir.emet
IIN'l!ke1.d jü.km,jU11elej én.
)fin! & lapbt.ll régebben jelultln. e h6 elején abba hagytuk ■
bioyáhao a munkát, mert, a iu:e-

SZTERÉNYI APOLITIKAI HELYZETR.Ö~ .

N:;/;Jrlt/::fl

.

akar

'::':!:::,.eir.

lwa11 ez mtfl ne
Tollin kdl6 t, IGAZ propagandával lehet erl a Pi11telm i• 1111Ukol6
l.-ö:ön11t c■ükltmteni, de ohh.o• ld.6 hll i• er6s nwgfn:Udl mullko.
S rouz uolg61atot teun.tk MaJJl/fU"QnuiQIUlk azok az ameri.kol
■za(drtlik, akik az or■z6 g minden reminl!lt az E11,,aDlt Allamok feU
irángUjak..
,
S akik ir6aoik6dl , . buziddkbúl kit.elu6leg Mmmit, de ,e,nmil. Mm
tudnak A merikm-61, Mm Amerika mavJ10T}air61. (Lásd bdr6 Uoop ltit.éQteleniU j6hiaumil, d• vlgteh" naiv ilufüvdltJIOU i• ''ua.kérUuU,"'
aki a •ürii és 111JQl.-orl " 1za/drU■eib6r' ldtd1r6k11 11..1111 l4luik le11alább
U amerikai kötttU akarja mogdl "ualtérte"1!')
Ami ma.t m4r a nukik, fonW.Obb célját Uletl a kBldötlatvnek, w
anwriloai mag11ar,ág llllJ/1/0l'f. WQl/e■ érzi wldrel vari hlrlt tnntk a ltOf/11
kéuii.l6dJ• n~.
Bizonl/f)S, hO{III Appon11it is, Berzt:vk11t i, IUtflll 6römmtl látltánk
nmr,unk lri:őU, is azt lmum nd1'dann11W" boldogok leulink, ha c,ek ,u
urak fell.:tn,nd· be-nniinket.
Uggan.t#lk 1zlvnen látunk mlndtnkl mód, aki ltazulr6l }001 klJzink,
bár cu- utol,6 hánapok ttzen a Uren sz~rfl. t.apa.utaúdokot hoztal· a
uámunkra.
·
·
Mtg kell azonban irnunk e,11enattn i• IJs:intén, "°'111 ellMk a 1141111
rt}uk uenn«é,nttk a Jetenltgl VŰIZO
~~ lr6k, mi,Dé■zttk, ujafglr6k, lelki,:eli:
k a l6toootóanak ml közöltink1 Az
amerikai maul/0-rMÍ(IOt lelkaitenl, kliztiik a luuolilu i rzi,t tápl6lnl1
Erre ninc1ten ,::ii.k,,ig. Mi uerd}ük a ,zllJIJföldet, i• az a tTI/OflUtllc,
lwall Jobban, ■pkkol }abban. ,zerd)~ a..."l, mint cu- otthon il6 honlitá.-.alt.
Ezirt tehót ntt Jöjjenek hozuiiik.
HOJIY Poruolt Krilnuf11 igen kedvn,'de igtn nalu nug}ttt111zi•ire ref•
l.elddl}unk, a:irl Jönnének ide hozzánk, hOJ111 "hirdaúlf a moull<Jrok közt
a•zerttletd1"
Ugyan kérem/
· '
Nem ■:igymlik ezt ma Budapeate" maQvarok leirni, hoo11 ilk akarják N~:kf,!:; ~t:~r:zreir:::t!e::n a bizonga. .uretttt ottlwtJ pr/'dt.J«ilnl1
BUzen ■:6, andn6, mi Jobbon la uerethetnink er,ymd,t, mi.nt oho(ll/fln
C!f/11 l.·ielivel több a tuhH!ri szem~/c,mert
minta máik.
beszilrwk ni.á.sként a földniiVt• emberrel, mint arr6l a "kut11a parautr6I,
aki nem ad ermioaldt a uáro,ok nipén.tk,"
Az a MaQ11aror,zág, ahol u1111 QIJUlölik, Ullll utdl}dk egynuúit az emberek, hogy miitán 1U1vezlk önmaguk közt a lw.:6.Jukat "gyllllJld onuiQ•
nak." (t, ezt nekem· ne teSBtMk ,em letaoad,nl, "'" a bicli boC.evikek
ráJ14lmdnak minöatteni, mert m ln magom láttam i■ magam holloUom.)
Ara MCJ/11/dr'Or1Juit1, ahol bizo,il/OMII caupa te,tvlri •zeretetb6l 1tUMt
már törulnyeun ia meubotozzák a mt11111arok eg11tnást1
Hdt öniik, akik Ul/f!n uipen, Huen IUJQN·lla//11 tntvlrl uerdet.bea
élrwk, (flmire Hi}}asik meg a BrUanma, meg a Pr6m11/CUC tu illik tanuk)

:!_!~o~:nJ~ö!:t"i7'~2::!.

önmaguk

közt a

uűkebb

(Szterlnyi }óZ!lef báró valóbc!ro titkos tanicso,,
volt magyar kcreskedeltmiigy1
miniszter.
Egyike azoknak,
aki k legjobban. ismerik- a ml•
gyar közgazdasági és politikai
• életet. Ö a régi liberális koJ"szak vczé rembcrei közé. tartoúk, dc azért tagja a mai magyar
nemzctgyülésnek
i!Élénk kritikával kiaéri aze,cménycket és a,: embereket, A
magyar politikál'OI és a mun•
ki!lkérdésröl a kövrtkezö nyilatkozatot tette a;r; amerikai
Magyar Bányá.ulap budapesti
tudósitójaclött) ':
ságos

(sajnos,

Ezért telidt Mm kell idejö,rnL
~• hót lr}unk méq mag11or0fl 6,:Welliggel an-6l a bizon110, tUlztdzatlon kirdé•r6l ia...... no igen, lr )unk ft" - uUköU8',,r6l.
,
Ki ldtlwtná el ert a blzolt8'i11ot utikölt.éfogel1 A palitlkusokat, a
at ir6kat, a h.ir apir6kat, a művi•~kd ii
Mondjuk, te1111Uk fel, hogg Mogyoron:6g. A.t a szer,iny, ki/o,::tott,
1.--oldu, Mao110roru611.
Hát U.:teldtel meg}er,uezzük, lwflll ha Magyarország U11e■mire poc#élcol}a a pbut, akkor azzal et111uer,mln.d örökre, 001111 nagµon-nog11on
ha.uu id6re le kell mondania péld6ul az amerikai. mog11orádr, ugil11forrd,oi.r6I, rJOIIY er6forrtúab-6l.

;ci~:,!/;!'{t,!~} ü;;'Ji'l,"°'•

\

A máaodlk lttltet6llig, - numdjuk, - hot111 a magyar tdr,adalom
adja öu:e az utlköllsige11
Hát amenn11lrs mi t.mer}Uk a nwgyar tár■adalmat, u nem (Ofl. megtörU1tnL
Mert az a tár,odalom, amel11 ol,,afl •út111f!nldn ,nád-On, oll/flA gyalM'ft'hM Módon pmzhdni lat/lg,,,_ a uibérlal rabmo11lftlrolro"t, emelg olyan
aljaJ m6don d.ilzaöl Budopnt bárjaiban ii M,tefjtiben, am4J az iM•
1111f1rRwkekel ri,iben a kUtlöld tdpldl}o, részben ihen fordulnak fel, az
a td,w,dtdo11, amel11nek ann11l milliama., 1Zdzmllll61 i1 e.zermiUi.6& taQ/o
i • ann11f lhenvn26 kold,ua oan, az a tár11adalom nem foa a ké)utazásra
költ.i11t:ket adni.
Marad hdt az omeril.'tll magl,lffr.ág, mint amely a költaégeket od/o.
Az a.meril-ni lltDQIP'NIÓlf ezt az utikölt.iget Mm adja meg. Eszébe
,inc• azt megnd„I. ~• ninc• m6d, amel11I11el azt t6le &i•zeszedhetnék.
A~il:a nW{ll/01'/ai e1111t6l~11i11 halomsz6mro kapják a leveleket
raltonokt6I i • idefµ!nekt61, amelyekben ihenveu6 emberek kön11/jrÖ{Jnek
fffllta,tgért.
Nlnc1en klulli.nk oll/flll ember, oki ne t4nwt,alno egiu c,om6 ma1111aroruágl roko1d mQ11 }6 Umer6st, 001111 idegent (overn,ektket ,tb,)
i, a mai roaz Qaula-5gi oi,zonl/Ok melleU nem jut tölwre pénzünk,
De ha lenne több pi11Zü.nk, ha maradna löliialeglJnk, akkor el•il aorban több ihtt rndg11aror1:ui11l (IIJermd.nek adnak enni, • ha akkor t.
• maradna. akkor toldn k6rh6zokra qondol,rónk, talán. a !GAan hol6d6 ,zeo-/n11 uelléremberek é1 ipart munkóaok set,itaéQire f/Olldalndnk, ,nig

1

-Távola,: _6shad.tó!szivben•
lélekben kör.öttünk, bizonyára
élénk figyelemmel kiséri az amerikai magyarság a porbasujtot.t.,
surencsétlen haza politikai, gazi dasági éa tánadalmi vá!!lá.gait.
Netn ~vSt-'bbé, mint mi itthonl6,vök és liizdök, akik bizva nézünk
feléjük, pfozilgyi kibontalcozá1unk rE11zbcni lehet6ség& tőlük
remélve. Itthon, ha lassan is, ha
nem minden zOkkenés nélkiil,
mégis a konszolidáció felé halad
az onizág, l::s Pár erö, a hitünk is
reményünk, hegy Magyarország
tcrii!eténck megcsonkitáSa nem
állandó, mégis a tényleges bclyz-ctrc kell alapor.ni politikánkat
é, a mcglév5 keretek kOzött kell
boldogulásunkat keresnünk. A
helyzet tisztázatlan, Még távol
áll a végl eges kialakulástól, a
ncmzctgyü\és csak napi munkát
végezh et. Alig mulik negyedév
kormányvá!!ág nélkül, alig mulik

l

1

Fize- min.dm kéjutoz6 a ,a.jót költségét I• amel11ik lelkész, aziplr6, lr6 és müvéu ur, ua.1111 RWl1'unJJ e.ti Mm tudná meutelUÚ, az uivnkedjik csak otthon maradni.
Ebbe1t az netben .:iouen látn.tfnk a ldtQflaM tvndigeket éa teuik
nw11hlnn.l, hog11 ha c11akug11an önzetlen. fiaza/ku cilokkol jönné,wk hoz-mnk, ebben az ut9'•6 netben az ers:in11ünk is n11itoo lenne a udmukra.
Mikor a lufboru elejin K6rolgiék körlii.nk Jártok, az teltt nekik lehet6oi é1 UliQ-meddlg •ikereué az- utat, hOf/11 mútdonn11lan a saját költ-'flilkön jöttek IUJ::dnk,
•
U1111-e ön:6, rideg, faragatlan emberek tettü.nk Ut Amerikában, ezt
r,ondolj6k otthon, mikor ut tU irá,t elolvau,dlt1
.
Sou képzeljék azt,
Egps;;::erűen c,ok proldiku■ emberek lettllnk, akik 11e,n, kipeaek megirtenl, a leQ}obb akarattal sem képeu"k nugirttnl, hOf/11 minek pazarolna nw,t ttl a ma1111ar fa} (ok.6rmel11ik oldalról adnak a kőltliget) lizezrttktt (dollárokban szdmltva a tlzezrelret} l!flll llllfln látoJ1Qtd1 célj6ra.
Ne1r1 találnak otthon nw,tan6bon mda helget az- U,,en OOIIIJ0noknak1
l(len,"m.egirt}ül· mindrtn1111lan, hat/11 minél uoro,abbra ült a kapuot
fűzni a kit haza IAOlllftJTjai közt.

e:1ti:;, !;!~fr~k.

1f.tj:::/i"::k

~=!°"(t!htftPf:;::f,,Al!::e::f;"
hoz:dnk.
·
Ezel·nek a költaigeit eQiBZ bi:onl,IOIJ(Dl i• IIOlll/011 1:ive,en ,negfizetn.ink, mert lálr)f/tÚ,ÓAukat elilnlllitnek i• ullk■ifle!•nek tartjuk Ut a le11·
többen.
Eg11 l)Pr illlffl komoly uri embernek a l6Wfl{JÍ6so ool6uinJJleo azzal
az endmin11nyel t. j6rna, amit att6l várnak. Azt ,., amit mt:t1lrnak, meg
1
·• azt
:,olt Krilmdn leuelén.
Termiuetn, hagi/ e sorok ír6Ja nem /O(I03ult az egi,z amerikai nraglJ{Znág ,.,,Diben lrrú, uak etffl ldNbb csoport aéleminyén.tk adhat OOll(JOt.
Amerika tna1111«r bángá,:al ozoaban eggt6l-eg11lf1 4111 gondolkoznak
e"iil a do«Jvr6l.
A Por:Hlt Kdlmán lt!wlinek a máodlk részére, ~ mt19110-rok14tooatácb'á aonatlrozMao, mm alkalommol trJuk meo- a "'-'
é1

~;-,.!:,;f/Ji ':::a:~a°'::!:ne::,:ate,,,';!;;z,'::: :'l.':i~'l°! Po~:

=l

r/::::!':a::. :::;f';!~hÍ::ft ::!':: !

önök
iJ:::'zÚ~:;~!fk~ttn•
ni, mert ha 1uretet, mill1:l6t akarnak viot:mi, Mm taldl-11: ~ a bn!k

11.b===================================;======W

:~:e~:=Pm3J~~~=:nlii~l.ésE~!:
a helyze\bcn Orvendenünkkcll ha
a ncmzetgyülés munkali:épessége
annyira biuositva van, hogy elvégezzük azt, aminek alapján a
jövöt mcgalapothatjuk. A jog•
rend helyreállit~sa után-és ebben a tekintetben-· kétségtelenül
Mgy ha.ladás tapasztalható; - a
pénzügyi b ga>:dalági kibont■ ko
zJs munkája kudend6 meg, ami
(Folytatás a 2-ik oldalon.)

- Gisswein Sándor ·

üzenete
'

Felhlvjuk olvasóink fi.
giclm& Dr. Oiuwein Sándor pipai prelátu,, magyar
nemzctgyü16ai képviae16 &.
~ dekea és minden soriban
igar. m&gyar &d,t visu■•
tükrö%6 cildr:ére, nu:ly Ja.
punk 3-ik oldalán taWh■ t6.

Oiaswein Sándor ec:,lke
ama kev& m■ eyar f6pa,Pnak, aki mEg most. ■ jell!lll·
legi klhillmfflyek kazött is
meg meri mondud as lpnt
& aki JÓformin tlff1Dlic'-'
~ tllm u ·QtaJúoa CO.
ll:llk&:lh eilen. m■ly bol~

---ban nndlti nMI

„

teal '
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EGY MILLIÓ DOLLÁR
BETETET AKAR GYÜJTENI A MAGYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA.

EGYNEGYED. Mill.IÓ DOIJ.ÁR
már ,együtt van, a háromnegyed millió
dollárt most fogják összeadni, illetve
bankunkban elhelyemi kamati:a a magyar bányászok.

Ki támogat minket igyekezetünkben
és ki támogatja ezentul is az idegen
bankokat?
A magyar bányiHok bankja hatalmas,
e.rös állami bank. •A dolgozó toKéje
nagyobb egy. negyedmilliónál. - ~ •á•
zalék kamatot fizetünk minden ~tétre.

Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki
Európa minden részébe. Próbálja meg,
mielött pénzt küld, hogy mennyivel több
koronát adunk mi egy dollárért, mint
bármely bankár ebben az országban.
Bányászok támogassák a bányászok
bankját.

HIMLER STATE BANK
WARFIELD

KENTUCKY

EGY MILLIÓ DOLLÁR
BETETET AKAR GYűJTENI A MAGYAR BAl;YASZOK ALLAl\ll BANKJA.

EGYNEGYED. MilJ.IÓ DOIJ.ÁR
már együtt van, a háromnegyed millió

dollárt most fogják összeadni, illetve
bankunkban elhelyezni kamati:a a magyar bányászok.

Ki támogat minket igyekezetünkben
és ki támogatja ezentul is az idegen
bankokat? .' ·
A magyar bányászok bankja hatalmas,

erös állami bank. , A dolgozó toKéje
nagyobb egy. negyedmilliónál. ~ j Ká•
zalék kamatot fizetünk minden bététre.

Pénzt küldünk olaóbban, mint bárki
Európa minden részébe. Próbálja meg,
mielött pénzt küld, hogy mennyiveÚöbb

koronát adunk mi egy dollárért, mint
bármeJy bankár ebben az országban.
Bányászok támogassák a bányászok
bankját.

HIMLER .STATE BANK
WARFIELD

KENTUCKY
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KANAWHA VALLEY BANK
CHARLESTON, W. VA .
bank 1W. él' őt• U(>IPIJ• beeillll...«,-J bcl<!•lll ean,Jn~II
u&-delr.clt , 111aa......,..11.1q:~lbb,tle <CJ IIU4lá1"!,.,, ...
aobbb,,nk bi west , ·1r•1!i11la ,U lamba.11.
~,-ld,YllHgJONI lllt'llhaiad....
TIZKNKBT MJl,Lló DOLI.AHT
A bcml!ulorlottllk té111~1mue KOLFtlLOI OSZT.l L \'T lllrt
te 11a-t lll1
'
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KANAWHA VALLEY BANK
CHARLESTON. W. VA.

-1~

, KORONA Pt.NZKULD&S
llrlS/llflron:611ro, Ju11oulduidba, Romálliába

( lei) C1thoulot'6kidba A
NAPI ARF.OLYAAION.

LEGOLCSÓBB

.

K&SZPt.fiZ DOll.ÁROK
~;i11:dé11t1 Ma1111nron:dgori i, J ugouálvldba
(Nem U!veu tend 6 öasr.e m b dollAr-utalvA•
nyokkal, •melyek ellen6rt6két koron6.kban

f . AO. I ICHTER&CO.,
J,.AN, &SSll, ! L,

~N..,T••

kapja mer a cimzett.)

Postai és távirati pénzküldéa.
PbukDldéiit abban a blzta. tudatban bú• •
hatjri rdnk, hOIIII azt a l ~}cddn.,oeal>bcm ,,

lrgponto,,abban Whzlik el,

KISS EMIL bankár
133 SECOND AVE., ~EW YORK
( A 8-ik

utcf: aarkin. )

Az Elaö Magyar Kézimunka és Stempelö Gyár '
UWVE~ ---.,

. klUd irjerJWll:et

.... DIODll'

HA PÖIZT ·AKAR MEGTAKARITANI, ·

„

U rJe uoual u &nlr. &nlillllln•
fo l)'tb • t-c11Jabbu 111„ l•leat
lr~ilakel;: Ur1011, '"'6Ht, 11-.ul, ..1.71m
da.011 lr11~U61,
"nl.a1Dl.lltdelh1 .. ..,11em ll~dlill rCtl.

FJsörendü nagy Berliaer gyapju kendo1<

Darabja $3.50
O - u lt D. M. 0.

ena„

pq,stok.

CHAS. K. GROSS
KEZIIIUNKA ÉS STEMPELO GYÁROS

tsllU~ Buckeye Rd.,

Cleveland, 0.

Klm'etlell a bulr. mellett •

DO LLÁR vagy KORO.NÁKAT
felWtlen blstonúgpl killdök aUr

JilOY.UORSZJ.OBA, akh
OZECBO.SLOV .utlABA
HAZAUTil..U TiorJ JaBOZATALI
tigyekben telj• biulommal fordulhat houim.

JOHN NEMETH, Jr., Banker
437 Penn Ave.,

Pittsburgh, Pa.

A Goodrich-fél; at1rnl cipőket ma
J d'bb bányász hordja, mint bármikor .
,u:elött.
Ennek igadn egyazerU oka va n:·
A Goodrich-íéle cipök sokkal tart~

Hbbak, mint bármilyet! más JYártmányu cipö és a bányászok rájöttek
erre. Az csak terméuetes, ha valaki megvásárol egy pá r "Hi-PreSII"
Goodrich cipöt ·és tapasztalja, hAgy
mennyivel tovább tart el, mennyivel
kényelmesebb, mint bármely mlis és
Tégül mennyivel olcsóbb, akkor elmondja u t a kellemes tapantalatá.t
• baritainak.

Az orvosok is azt mondják, hogy
a jó fog az egészség elöföltétele.
Minden o"os v..-, foprvoa uivtre .köti bei.gének, hogy ala.poun ricja meg u ét,eU, mm
euel Jdkertili u em6ut.6ti h nomor bajokat.
D11 Wlk akkor ri&hatja me,.alapowi. u i leH,
ha ff'{it,I jók.
Jó fop.l pedig euk annak vannak, aki tlmf.n
trutj:Ldj,tá fogal~
/hokj~ 1>1eg, bo11 D&ponta ldituer kell fogalt
megt.imltanl a friult.6 hatúu "COLGAH 'S"
fogtlntlt6 kritruntl.
"JÓ 700--JÓ EGt.szstO".

~.;;;:::'.'~~ ~'':.,,"~~-.,!
IO!,ilj,,.,Hap<11Al.<IU UM)C,..--

E,n're több és több bányász t"eszi
észre, hogy a Goodr ich vizmentea és
nem lyukad ki, nem is lyukadhat ki,
miután az egész cipő egy darabbó l
készU J, Ez a Goodricb-féle gyártás
módja.
Vigyázzon, f igyelje me1 a Veres vqn.alat a cipő száráp. 60,000 visz0ntelad6nál kaphat moat Goodrich
gyártmányokat.
THE B , 11', GOOI;lRICH RUBBER CO.
AJaon, Oblo

Goodrich
Hi-Preu

Rubber Footwear

i
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Mint az American Expt'(!llll Company megbízottai a
leggyorsabban éa legméltányoaabb áron utalunk át bármilyen pénz&!szeget M11gyaror11:tágba, Ceho-Slovakili.ba, Er•
délybe és Jugosláviábtt. Minden pénzkUldlS a világ legnagyobb pém:intézetének, az American Expresa Companynak
eredeli nyugtáját kapja.

Ó-HAZAI JOGÜGYEK
A Magyar Bány~ Otthon 6ha7.&i jogügyi irodájAt
egy ó_tiazai okleveles Ugyvéd vezeti, kitUnö összeköttetéseink és megbizottaink vannak az óhazában és a megszállt
teruteteken. Bármilyen KIHOZ4TALI vagy ◊HAZAI
JOGŰGYEKBEN a testvérek rendelkezésére állunk.

Ha pénzi akar küldeni
Ha hajójegyet akar venni
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni
Ha családját szeretné kihozatni,
FORDUL.TON MlNDlG IIOZZA'NK. •

~r=r;=""""M=AG=Y=~ ~ ~ ~ ~ ~=·

E""""'K""""""""M""""'
E""""'S=ÉI"""""""'""""'B.rumsmrul'

-VISSZAJÖN A NAGYSÁGOS UR.
!1. nagy halot;n levél kfü:ött finom, uarka•
,j.b betúkkel irt, nagy haui boríték i1 volt '-iY

Dc hát Sz.erkCPIÖ llt tudja, hogy az. affi•
davit miat nem Icu: aemmi baj, mert en1cm
nem kell eltartania, ha egys:r.cr kin lea:r.ck a

11.ll' ~-~!~~:in>k, hogy csak a napi munka d•~c,e után bon tjuk majd ~ •. mert -:- htcr,,m ...,.. nl':m uj.úg már a huai levél cs nem

~::c~:~~\:,;tj::!':t
mig talin. mq is himm pi:nzzcl is fizetni JWOI kölyök rabolt az emberckthl a binyUzva lamikor.
uj sigért, hiucn a lelkem üdvösR1it is oda
'Mikor muiB évvel ezel6u hau vitorlú- adlam volna, hou mé1 egyszer együtt lehcatam, ugyanbogy gd,:r.hajón jöttem .biz én, nem sck. egye16~ csak ugy gondolatban, 1 bivitorhl.n, jó vilig volt a bányaplbektn Ame• nyáutestvúckkel.
rikában, ugy olvastam a Bányúalapból.
Aiton ne caodilkoiz& S:r.erkcut6 ur,
Mikor itt mir naiYon-nagyon, épi kcz- hQC' volt a i.sebcmbcn tizenöt korona, amiért
dctt a nauter a libam alatt, 1 mikCM" arra gon- az ujsf.rot megvehettem.
doltam a budapctti Entébet téren iildbfélvc,
Jól tudják odaát, hogy nem három dollárt
hotY jobb dolga van odait a hob6nak, mint ér most tiztnöt korona, 'hanem egy pár - ci~
itthon a ... (no 1114 1noet acm árulom el, hogy íüz6t s bi:r.ony Budapelte n néha a koldusnak
mi voltam itthon), egyszeTf'C csak - ezt cl• ia adnak annyit a jóuivü uraságok, Az igaz,
higyje im minden mlC)'lr bányáu. - az. h ten hogy nem Is ér mOllt 16 kCT"Ona annyit, mint
ujjál !ittam megjelcnui magam e16tt, aki meg• hajdanta irt a rbb61 vert kM filléru. (Azért
mutatUI, hogy mern meneküljek.
ut ne higyjék ám, hOf)' kolflus voltam ittRikkan.csok, han,01 torlru ujsipnaok bon. Majd mc(irom a levél vigin, hegy mi•
u;Jladtak a park fii klSz t, b torokuakadd, kból nck Jöttem hu.a, c■ak nem kell türclmetlcnkiabf.hik, hogy "8in1áulapot tctlék, a meri• kcdr1i.)
kai M agyar Binyb:r.lapot tet5& .. ,"
Hát boldog voltam, nagyon boldog vQltam
Hej, tlogy kluordult egyucm: a köonyi1 vagy CCJ" fél6rii1, mint mikor a:r. ember ufy
a uemcmb6J. Binyáulapot., u s.mtrlkai nu- tudja magár6!, hogy rendben vagyon a uértilt)'lr Wnyántcslvéttk ür.enetét lehet hpni ja. Amc.rildba megyek, ou t pnnktum. Itt haMagyarorsdg uivébcn, a:r. ujllipru,olttól.
gyom u.t a.tengyos, keserves óvilágot mindElhigyje Surkcut6 ur, hogy mér a ui- örökre él viu:r.at.!rek a mestenégcmhcz.
,·cm v,rke is mqállt, mikor hirtelen u:tembc
'Mert azért, hogy én bir.ony kcv.!1 kárét
j utott a Binyáazlap, a bi,nyU1.tu1vkck, a bi- . ladoltam meg I hoSJ a munkába nem voltam
nyiuilri, m'I" minden-minden odaiL
nagxon belebolondulva, nem kell ám a:r.t hinni,
Ki nem ismeri cl, hogy u Ia1en ujja mu- hqo- nem voltam binybL
tatotl rí a mult...., a jöv~6rc. mert ar.t utye
A uivc.mbcii annak éreztem magam, 1 aki
cl ietnik talilni, hogy egy pill1na1 alatt tiuti.- u.t gondolja, hogy egy-kit kiré 11..!n mcglado-

.,;,m~~l~:pa:~::• ~:,k:%~ószám jön hta•anl ismeretlen, nyomorf:O, önzetört magya-

~:-n:a.::d~n~ö=;ni':c~=:;:z~!~
,m. .\'cm csoda, ha a:tt a bi:i:on yos levelet i1
kire tctt llk, 5 cuk estcfr.lé kcl'Uh a sor u. cl•
"

..a~:i!;; (Z

1

a levél ipz.i.n mcg lcpctéJt h1>-

a <1crkcut65égbc, • bU:onyosa n ql ugy
l~
k majd lepve vele, ha hitt \capnak
,..,1;i : mag yar W.nyWok.
R!,:i ismerösünlr irta a finom, ku.uált,
.. ,1.b.i!,i hetüke.t. bmcr6sünk, akire valamikor
1
oi..,t bcssunkodtu11k, dc uit titokban, ugy •
!l1,,,k m.:iyCn mqis'c;,k sttrcttúnk, mert
ha IIC'ffl is nülctctt binybu.mbt,rnck, munkb·tt

:~~~~~~:rsh::!~:~~=::;!

ttgtn, :imilycn ttgcn. ide menekültek • letört

,~·»gok odaitról.
,\ ~airyságos Ur. a jó öreg nagyd.goa ur ,
1 rn1 kedves bányis:r. cimborink il'b • ln-clct,
üin„k a:r. apr6-cecpró kis bajain e!I ucn:ncsét,n,égein ;innyit mulattunk valuniko!'.
A:r.t irta a na(0'$1Ígos ur, a mi küloB nagy.;t,i,>a urunk, hegy visuajön houink.
Hogy itt akar cini-halni a biny,nok"köxt,
• hogy nem tud meglenni lapunk oh·a~i nélkül.
T udjuk, hO(Y a Magyar a,nybz.!ap oln--.)i mind s1frescn lbjik ujra maguk között •
mi nagysigos \lrunkat.
.
Egyelőre, amig ki nem ér hou.ink, nem
len ,·clúnk minden biten, dc ni:hiny hét mul•
,.. iu Icu kö:r.óttünk a bi.wnyoun ojn. mcgrrja minden héten n ujdgba., hogy mikép folyik u. élete, és mit csinált uóta, mióta far-.
mcmak aapott fel.
•
1t1 kör.öljük levelét, hiszen nem u.é.r1 irta
,lut, boll:)'a,·&aalirejui.ik;tudjuk}61u
trei;:- urról (ez biz.t,.o.an a ,·cséjér-e megy•~
111-0rrg urnak). hogy nem ellcnsigc a ny1lvan05Ságna«' és nem h a ~ ha ne-.·C1 az uj,i,ban megt"mlitik. (lgau. van, miért legyen
;; különb, l'agy ucrCnyebh, mini a magyar ve,érek.)
Kcdve11 S:r.crkc11.1:tö Ur:
Csak cg"n:r. bá1n.11 csipje magát, ha ut
bi•z.i, hogy i1modik, mert nem ilom, hanem
tinta valóság, hogy i:n. a Nagyságos Ur irok

i!-

~

i'>nn tá~:· esztendeje lcs:r., hogy utoljára irtam ünnck, dc azt a levelem nem 11.ántam a
k, ,z, n5egllck é$ igy mcgnchc:r.tc\lcm egy ki•
it, h"IZ)' mcgirta a:r. 0röksegcm történetit a
,ap1árha. Ez.én nem irtam három Cv óta 5(lha
nnek.
\f ci:: azutin ebbe n a h3rom év ben nagyon
Imi vnham. Farmcrkodni csak mbfll évi" fa r•
rkodta m. dc a:r.t a másfél Cvct s:r.crctnim
~1tmulni az. élc1cmböl. ugy, hogy arról mos1
n„111 irok semmit. a:r.utin. W lönös otlctem
~hdt (no találja ki, hogy micsoda, ha ugy hirt·•kc,!iic, hogy maga ,·alami nagyon oko1 cm!.,,ri i·•eljöttcm az óhadha.
BttSolni:k C"gy hordó &Örbe, (hej, hol van
"a jl) ,ilág, mikor odakint a plC:tckcn egy
h<mlú g,irbe fogadtunk mig). hogy sem a
:Snr\;c.$1".tÖ ur. sem egyetlen magyar bányászlNvfr nem találja, hogy milyen pályára
,,imt:im magam, mikor ha:r.a indultam má5fél
'7.tendövcl c:r.clóll.
A lc"clem végCn m<"girom majd; dc addi~
kfurj aaz.olda litűnöknck i5, meg az. ismc.,·,_,JJmck is, hogy mibc:r. akartam itt fogni, dc
.,u nem Jl.."e1\ a ,·égérc tartogatnom, hin a:r.t
uio· i~ tudja rólam, hogy a tervem - nem sikerül t.
Letört em, csuful letörtem, Cs mO!t csak
07 n n hátra, hogy erre a levelemre a vi\u:,;t,
~~ affidavitct, a hajójegyet megka pjam, .mert
7 ! UJ;ye gondolta S:Ee rkc.ztó testvér,
hogy
,',hazai lcl'élbe n most csak azt kérh etnek öntő!.
~. a több i amerikai magya rtól.
Innen m~t mindenki Amcrik!iba. vágyik;
•"1~ igyekuik a% is, aki le van törve, a:r. is, aki•
n~k nem kCnc kimenni.
J:irvány most az affida••it, meg a hajójegy
kllnvc r:ilás, és nem turiom. hn~y e:r.ta levelem
mi.kép fogadja majd Szerkesztő ur, meg a bányhztestvérck, akik bizonyosan, mind kaptak
lllit számtalan ilyen levelet az. óhazából.

::l

=~ :;

ban voltam vele, hofY ujra binyUz lenek
Wut Virriniiban.
Hat korona volt a Bányhzlapra 'nyomva,

~~e~n~~; :~t~:tlk!:~:~ :~;t'

:z~;:•:j~

Jbáb.an nc.m fájdul ugy bele az. embergyerek
dereka, mintha naponta tiz kárit mcgladolna,
annak azt aj!nlom, hogy előbb legyen nagysigo1 ur és a:r.után fogjon hozzá a sz.Cnladolb-hoz.
Dehi.t nem akarom a a:r.ót suporitani, ríúilnlr mé1 minder.ekr61 vitatkozni, ha kint leszek, elég u hozzá, hogy csak egy fél óráig
tartott a nagy örömem.
E11.embe jutott', hogy clsö sorban nem is
vagyok amerikai polgár, mert a hazai rangom•
ról uért m.!g sem akartam 1oha se lcmond"ani,
mboda:r.or pedig kisúmitoltam, Jicgy egy hajójegyre kellene moll a koroni.bdl lcgalibb is
egy - holdcni kirénl. (Nekem pedig csküdöz.hctik a uuper amennyit akar, hogy kil ton•
n.h a káré, nem buz.nak ott kí egy banyaflatit
1cm, mi1 négy tonna 11.cnet bele nem rak a
szegény majner.)
Ennyi pénzt pedig én 1:ionnan vennék?
MW,Or hazajöttem M1gyato01z.figbai beueg
volt vagy négyeaer dollárom. Ennyit kaptam a
farmjairnirt.
Dc hol van 1% azóta. Ejh, dc erről most
nem 1karck irni, mert majd kifogynak a türclemb61, ha az. irhom olvauik.
Eleail,rgedtcm, ugy ér«tem magam, mint
akit mindörök re elhagyott a jó nercncsc és bizony az öröm könnyek kcserü patako~á váltak az nrcomon
N'em..tanitottak cngc~ irónalr; honnan
tudjam én m~girni, hegy mi mindent érc:r.tem,
mi mindent gondoltam ott a hideg t.!li uélbcn.
Végig gohdol tam mindenen, ami Amerikában, a bányászil~ben történt velem, eszem•
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i St. LouUI és Vidéke !

Csökkentse a megélhetés drágaságát
Mazola használata révén

: lb,e,.11-tt: IULDOR JU.LM.lR :
: EGY iVRE 2 DOLLÁR :
: ~dc,IJe ...... ...,. 11&,- :

' ........,..,..._.~: '
! St. LouUJ és Vidéke !
l 20'J3 800TH ~RO.illWAY !

A Muola ~ t ha.mar ttliamerik mlndmfBe fh6méL
A Muola olaja\ bann.06 ,udaMMM11* fhtje keUema öl Bvnetl':8,
art mfgill keveaebbe brill. EunldvW ut ia •crtehetjllk, horr • f"1n •
...-..11. MPOia nlaja1. Dl, llanai!,Juk, mert DUi ,marad utlúe. mlnda.. ad kell tenollnk. ~Off U,,-.etl•n •tu0rJlilt.

: .... St.Lou1s,Mo. ____ :

Három betü : B. 0. B.

A Muola. 9(lk eeelben baudlhal6 • kevesebbe kerül, mint bAr.mely mú ub-ad&
'
Vuiroljoa •fa
eu kanna Muola olajaL Groccry & d,llcateae11 llzletekbftl bplaatja pint.na. quut-, fB pllonoa & p.l]onoa
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be jutott, hogy binyai:or voltam nchb. csapdákban, éa hegy milyen lelemény~en :ki tudtam a legtöbbs:,;ör ép bőrrel szabadulni a leg·
nehe:r.cbb helyzetből ia.
Hej, megöregedtem, dc nagyon (dc haragudtam pedig csak k.!1 e11.tendejc is, ha valaki
öregnek r;zólitott) 1logy most nem jut mir
.semmi eazembc a rigi furiangból, amil'el Amerikába kijuthatnék.
Keaervesen bántam, hogy hazajöttem,' itt
megi nt eszembe jutott, hogy miféle cCllal jöttem haza, és most már önnek is megirom
Szcrkcsz1ö ur, men tudom nyugtalánul várja
a levél vigét, hogy miféle az.ántam magam é1
nem akarom már tovább viratni.
Hát bit énSzerkc1u: tö urésbányászt~tvérek a:r.t gondoltam ki magamban, hqgy ha
milr Amerikában ánnyi minden voltam, annyi
sokfcl.!tpróbi1tamésannyibaluercne1eutin
mégis csak sikcriilt :r.öldág~ vcrgödnöm, ha:r.ajövök és, feksapctlr - Nagyaigvs Urnak.
Merf hiába, az. uri vfrt, a kék véri azért
nem birta a sok sz.envcdCS mcgl'álto:,;tatnl, a
pénz megint esik csiklandozta a zsebemet és
hivott ha:r.afe!é a:r. ősi kastély (akiben i:ledig a
Schwartzbergcr zsidó lakik, egye meg a fene)
a pcug6, meg a kinya, meg minden., ami a
nagy aág~ ui,isággal jir idehaza.
Penzclcbrokoltam,csunyán lcbrokoltam,
dchátannakatörténetétmajdelmondom,ha
kint le11:r.ck, dc mégis aak fi uj pályám vagy
a rCgi pályám, a Nagysí.gos uras.ig mentett
meg utoljára most U.
•
0

~

egys~e~~~cs:~t c~=ol~!~dho~ :~:se~~
Nagyságos ur vagyok, vagy mi a féukea fúlc-milc1 moat is, azt csinálom hát én is, amit a
többi magyarors:r.igi nagysí.gos ur csini! mos•
tanában. Könyórg6 lcvclt kct írnak az. fnleribi magyaroknak.
Persze nem szivcscn 1cs:r.cm, mert ha a:r.
itthoni nagys:1.gol'uraknak van is sz.emilk v•d~
id~gen. mun'kásoktór kunyorálni, akikkel hr.;~
dadbanhcjkomiuulbhtakókia,Cnis,azért
ln mégis restellem, hogy kérkrc kell fordita!ll
a szót.
,,
Szépen .W,rcm hat szerkesztő ur, hor:r
s:r.ivukedjékaz.tazaffidavitot mnélelőbb meg
külU cni i!s küldjön vele egy hajójegyet i~ 11
fran ci., vonalra. Pcnz.c 11.t szeretném, hogy 2
elsö outilyu baj6je'gyet küldhetne (milyen
n~m!clcn még most i1, gondolják a bányiutcstvérck, pedig hát nem ugy van) .de ha a.zt.
nem tc'hctné, jó Icu harmadik osz.t:ily vagy '
födilköz 1\.
Pedig s:r.eretnCk mi!g egys:r.ct, csak egyetlen egycs:r.cr, utoljára ujra igazi Nagy!l!ges
ur lenni, clsö q5:r.tilyon utai.ni, ha miiidjiri' a
- más f>Cnién U. His:r.en, csak azt tcuik u
ig;i,zi nagysí.gos urak is leggyakrabban.
Odakinn az.táti majd csak lesz. valati0gy,
csak kiCfjdt: egyszer. A nerkentó urnak meg•
fi1.c1ck gavallCl"osan - clmolldom majd a:r. eddigi, meg az. ezutáni sorsom a lapja rési.éra.
Vagy ha mus:r.áj, akkor htcn neki, készpéoz~n fizetem vis.sza a jegyek árát (mert két
jegy kellene im) - majd ha Jen fés:EpCnzem.
•
'Majd elfelejtettem mcgirni, hogy ,·iueD'.I
magammal u unokaöesémct, aki itthon uín•
tén levitézlett, s aki pedig nem ,is nagyságos,
dc méltóságos aranykulcsos királyi kamarás
idehaza.
, Persze annak sincs mir sem arany\i:l!Jcsos,
sem <kamarája s csak a méltó!ágát houa majd
magával a bányászok közé.
·
Nem hiszem ugyan, hogy a S1.erke11ztö ur
megtag~náaki:réscmésoe'iúldenCela két
affidavitot, meg a kCt shiíkárty.lt. dc ha épen
nem lenne anny i ~csü!etern a Bánybzujsig•
mii, akkor csak arra kérem, hogy kör.ölje a \e-velem az ujságjibap, majd küldenek hajöjCgyet a binyászok, az. én kedves bodijaim, jubecsjur!Ajf, hogy küldenek akármennyit.
Vá!aut uonban kuldjön enivé uerkcs:r.•
tö ur minrll előbb és ne Ítl'lejtsc el, hogy a:r.utJcvélrc viz.um kel! majd, 'hát a ahiíkányikon
klvül uiikségünk lesz külön vagy hetven dollárra. Dc ha szúat küldene·, népe"o mcgkös:r.önnCm a:r. öcsémmel, a mi:lt6ságos urral
együtt.
.
Hát most már gud-b:ij a találkoaisig, 6e
:t:~:::.csét kiv:inok addig is a bál:l,AntenNagyúgo1 ,Tornyalj1i TornyaJ IUbily Ur.
(Már u~gyen ide, szégyen oda, az affi•
.davit miatt caak meg kellett az lp.&I 11cvcrn
imi.)
A pén;c, a hajójegyelr, u affidavitek a
Nagy~ágoa .!a méltó,!goa uraknak elmentek,
és négy-öt hét mo lva biztosan ujra itt leu 1
Nagydgoa or a maJnában.
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&tlkaép lesz az önUlzkiSdésbez paríilJ!lre, Kérjen u ll.2letben Florient (Keleti virigokb61) és
mb Colpte parfümöket és ftnmagától rá fog
jönni, hor:Y miért réneaitik amerikai hölgyek
előnyben azokat méngdrága import.ált ki1.lföldi
par:fllmök felett.

Ea IIChlllJ' neppFlorle11tol7ulllatotlnni
mlatb lfD' lilhata tt..u
TU~UOtvbtl.ii._

A Szeretethajóval
ill&IW!k huakiildöU minden caoinag b btouigban m egérke&eU hua..
tp ol,T biltoaa.n '-i pontou.n 6rkea!k h ua. minden
. Máaodosit61yon affka rtunlc utu•
111, elegendő pt!numk volt rá,
amikor ~Indultunk, de az állandó
po!ni::váltbok, a houzu tartó.i:kOdhok alapoa.n Jcfogyas.i:tott:ik a
pén7:.ünket ~ igy kénytelenc~
voltunk harmadon~Uyon utazni.
Nem .•karok • ha_Jóut kellemet•
l~nM!,gciról beszélni é1 csúi: arra
hlvom fel a Hollandiáo át utazókat hOfO' ff 10ha, aem~i körülmé•
nyek közott ae u:áJIJltrlak a társa•

' Mil11noból irjiik. hegy ;n; olasz
iillamvuutak lcui\llitott:ik
a
l>chozo tt külföld i szénnek :irát is
é1- pedif a köve tl<cW módon: A
wcstphaliai 11zén, ára tonn:inkint
285 li ra, a uiléziai szén tonn¼ja
270 lira, belgiumi li!!én tonn~ja
270 lira. Az ár lcs~llit,h eló11
a westpha liai 1zo!nért_ tonnánkint
320, .öt 380, a 11..dléziai,!rt 800
b 320, a l>clgiumi azén,!rt ugyan•
ennyit fi.i:cttck a vcvók.
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Virginiai Hotel él! Pool Room-
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WALDO HOTEL-!
Charleston, W. Va.-ban
megvettem.
Ezen J(II be re11de11ett bo!elt
a tlHlelt bt11Ji.UtMt1',relm
r eDdell<eUlff9 boed,Jtom.
BeeHa putlo1Wt Uri
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