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FEGYVERSZÜNET·A·· BÁNYA IPARBAN
..............

A szénbánya iparban a mult héten fegyverszünetet kötöttek a
báltfászok a munka adók egy részével.

Mire e sorok az olvasóhoz jutnak, a báoyatársaságok fele alá
fog ja irni a 0 békének11 nevezett fetyVernünetet, a másik fele pedig,
tovább fog harcolni, hogy letörj e a bányászok szerveutél
Idáig a bányatársaságok akármit mondbaltak, nem volt a válasz
tás és a döntés olyan élesen meghatárolva, mint a clevelandi egyezmény óta.
A clevelandi egyeué1 óta csak kél dolor közt választhat a
munkaadó és nincs semmi mód arra , hogy a közönség finelmét a két
uf közül elterelje.
Vagy aláirja egy-en társaság a fe gyverszünetet, vagy ki akarja
irtani a telepéröl a bányászok szervezetét.
Azt most már mindenki tudj a, ad most már tagadni sem lehet,
hc~y más fajta egyeuég, mint a clevelandi , nem köttetik ebben az
évben a szénbinya iparban.
~
Nem lehet tehát harmadik módról, vagy harmadik esetről benélni sem, csak a két eset közt választhat minden munka adó.
A t8.rsaságok ütödrésze" a legelsö héten belenjligodott a cleveland; egyezsé1be, a másik ötödrésze ezen a héten irta alá a szerzödést, de három ötöd része habozik még.
Ezekböl a még el nem határozott társaságokból Illinois és Indiana hányatulajdonosai valószinüleg alá fogják irni az egyezséget
egy héten belül, s akkor hátra lesz még a társaságok körülbelül két
ötödréne.
Az egyezségre nem hajlandó társaságok közt első helyen állnak a DéJ-,OhioJ,an elhelyezett bányák tulajdonosai, valamint a leg•
nagyobb pennsylvaniai társaságok.
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A bányatársasáaok el vannak határozva, hogy a bányászok fizetésének e1ni kell és a fizetés leszállitúinak a kierőszakolás át
enszerüen elhalaszlolták a tavuzra.
A bányászok tavaszsr:1;1 még kevésbé enezhetnek fir:etéslCszáJlitásba, mint most, mert mindennek a.r: ára ismét emelkedik, és
a keresetükből eddig sem tudtak lényesen megélni.
HoJY a társaságok megkötölték 81 idelfleoes fe1yverszünetet,
annak főképen az az oka, amiről niár1,többs~ör irtunk ebben az ujsá~ban.
·" 1_11
A bányatársasárok egy nagyon,DfllY része a tönk szélén íJI és
még négy hetes tétlenség a bányatu1a)~onos,o~ százait csödbe juttatta volna.
Minthogy a tavasr:ig a szénnek m1gmarad az ára, ugy gondol•
ják, hogy le1alább addi1 keresnek ~al&mennyit, s akkor ujult erő
vel veszik fel a harcot a bányászokkal.

a sz'ervezetet arra is, hogy az elvesztett kerületeket vissr:ahóditsa;
Ilyenek at Es:r:ak West Virginiában már-már meg12ünt osztályok,
valamint a szintén West Vir1iniában lévő New River mezö, ahol a
szervezel szintén összeroskadt az utolsó hat hónapban.
Kétségtelenül megkisérli a szervezet, hon Mingo me11ét
most már e1észen beszervezze, mert ha a N. and W. vasut bányáit
me1bénitanák, akkor a tavasuzal eljövendő aztrájk esetén nem heti
öt millió, de legfeljebb heti három millió tonna szenet kaphatnának.

Az sincs kizárva, hogy Loran vidékén is ismét meJjelenik a
szervezet, bár ott a győzelem vagy a sikeres kiiadeJem reménye
iitatán hiány.zik.

Mindenképen jogosan számit rá a szervezet, hogy a tavasi.ra
jobb viszonyok közt kezdheti meg ismét a harcol, mert i,métel•
jük:, -senki nem hiszi, hogy a fegyverszünel, amit Clevclahdban
április elsejéig me1kötöttek, bíkét jelent a bánya iparban.
A magyar bányászok, ~ek alkalom adatik, bon a követ•
A bányáuok szintén nem \'esztenek egy fenverszü.nettel.
kezei hét•nyolc hónapban dí/faoaau.k, bouák rendbe a aolgukat
Elöbb-utóbb alá irják mindenütt a clevelandi megegyezést, a hol
a
tavasr:r~
és legyenek készen eff aj közdelemre.
egyáltalán cl akarják ismerni a szenezctet, s így csak azok ma~adA most ré1__1ben lezajlott s1q"ájk sok tanusáfot hoi-,tt a bányinak munka nélkül_, ahol most nervezJék me1 at osrtályokal
noknak, s' különösen megisffl~rj'ette a bányá; zokkal a munka ailók
Ezeknek a helyeknek a bányálzai itt-ott már inradottak, mert
egy oagy részét.
a szervezet nem volt képes ezeket az embereket elég segélyben ré•
Minden szervezett bányász igyekezzék rajta, hogy azokról a
szesiteni.
helyekröl, a melyeken a sztrájk alatt kidobálták a házakból az emA muka fel.ét,ele e.zt is lehetövé teszi ezentul, s képessé teszi
bereket, elköltözzenek, hogy olyan helyen többé munkát semmi kö•
rülmények között ne vállaljanak, mert ez a kidobálá1 a tavasuzal
megismétlödik.
S ha a társaságok látni fogják, hogy az ilyen pinkos eljárást a
bányászok nem felejtik el, a jövö tavaszszal tartózkodni fognak t ő·
le, hogy az embereiket az ut szélére dobálják ki a hátakból.
Ezek a tarsaságok állitólag nem kivánnak me1e1Yezni a deveA most jövő pár hónapban a ke~esetet ugy ossza be mindenki,
AmikOI' J,ewh1 elnök a puha.szén 1Já11yás:iok részére legal4bb a ré11:ilHdi szerzödés alapj án, ahogy nem kiván egyezséget kötni sem
lege11 szcrzlldóst meF;kötötte, Philadelphiába utazott, hogy megkezdje a • hogy el legyen készülve a tavaszi munkátlanságra, és küzdelemre,
West Virgini~ énaki része, sem a Kanawha mezö társaságainak a
keméuyl'iénh:inya társa!!Agokkal tárgyalásait.
s ,zámitani lehet rá, hogy a küzdelem hosszabb lesz, mint a mostar1i
fele ~em.
A tár,;yalá.l!ok f!lldlgl menetéből arra lehet számltanl, hogy nagyon
volt
hamar - talé.n mire e lap ni olvasókhóz ér - meg Is le!!.r. a keményszeLehetsége1, hon két-három hét alatt ezek a társaságok is beOlyan helyekre igyekezzék mindenki április elsejéir, ahol most
ne&ek
uj
szerzlklése.
latiil:, bogy jobb hat hónapig dolgoztatni és kensai valamit, _mint
tin:teiiségesen megfértek a társaságok vezetói az emberekkel, mert
EbryelGre ugyan még meglehctöse11 nai;y ellentétek vannak a társemmi, de ez Dem bizonyos, és abban az esetben, ha nem imak alá
ott
számítani
lehet rá, hogy a jövöben is ugy cselekszenek.
syaló felek között. mé.;:ls l't!mélhető, hogy az ellentéteket nagyon hamar
sNnmifél e egyezséget, náluk a sztrájk tovább fog tartani.
sikerül majd klgyenlltenl ós megkötik az uj sze~lídést.
Általában hozza mindenki rendbe a uénáját, ho11 az április
A bányászok so~kal jobb helyzetben lennek, ~int ahogyan ed.\tlndkét félhen meg van a jóakarat, hogy a tárgyalások eredméuyelseji' ne hozzon senkinek meglepetést, aki a kenyerét a szénbányáll/1"1 vég:ilSdJenek mlellSbb és a munkát Ismét felvehessék a régen lezárt
dit: voltak , azokon a helyeken is, hol a sztrájk toVább folyik, mert
ban keresi meg.
1
bányli.k1Jau.
a most má r dolgozni ker.dó ba jtársak támogatni fogják öket.
A jelen pillanatban pedig ana kérjük azokat a bányászokat,
Ne.11 olyau nagyok a1 ellentétek, mint a puha11Zén1Jé.11yá11zoknAI.
Ugyancsak tovább fo g a sztrájk folyni és most már sokszoro- '.
akiknek munka adói még nem irták. alá a clevelandi eJYezséiet,
voltul! n, ta11áeskozá11ok kcztletén és ezért 11! folynak Philndel11hlá1Jan
san megnövekedelt erővel fog a sztrájk tovább folyni azokban a ke~
ho1y sztrájktörni ~emmiesetre ne menjenek és ne higyjenek azok·
gyonabi.l Iramban a tárgyalások, mint Clevcls11dban fol ytak.
rilletekberi, ahol a 12erve1.et csak most nyerte meg a bányászokat
nak, akik azt állitják, ~ogy bizonyos vidékeken ezt az egyezsé1et
A kcmény11zén bAnyatulajddnosok képvh1el61 szeretnék lm u.z uj
a sttráikra áprilisban.
·
nem fogják elforadni.
~zerzl.itlésbe a:it la oevenuék, hugy ezentul ai elleutélek~et "döntlibiróság elé vigyék, árit Lewl11 elnök kijelentette, hogy errlll sió sem luhet
Ahol nem fogják elfo1adni, ha ilyenek lesznek, onnan a maryaA Frick és Benvind·White bányákból kidobált és sátrakban lakó
Ilyen
szcerwdéstnemköthet.
·
'
bányásztestvéreket most már nem törhetik meg, mert akik munkába
rok tát"ottanak el olyan vidékekre, ahol a Íel}'Verszünetet merköA munkabérek teklntetólJen tii van nak még ellentétek, Am ez ké-i lltak, azok nem fogják őket cserben hagyni éi aÍÍy~gi seritségben~
tötték. Munkát szívesen adnak most mindenfelé. Ahol tehát aupeil a legkisebb ütközó pontot az egé~z tárgyalái!Ok. menete alatt.
résr:esitik az uj lokálok küzdő bányásr:ail
JWZhú 31-re a nertódést ne~ írják alá, ott nincs a bányáusá1A ltlgn~b ellentét a s:r.em5dé11 ldlStartamána~ megáUapltásában
cl tovább mire várni.
A helyzet tehát nem olyan nyu1odt, nem· olyan biztos és nem
van, mel't a bányászok azt akarják, hogy hosszabb szerz&lé!it klSssenek
olyan rendezelt, mint amilyennek azt általában a napilapok és küNe menjenek el azonban eJy hel,röl sem uért, mert keveset
jó,•al n,lnt a 1111hast:enesek, de blztoeltékot követelnek a:r. ldlSközbenl
bérjavltásra. Nem akarnak olyan sr.erz6dést kötni, mely leköti a banyá•
lönösen a m&JYar lapok feltüntetik,•mert a sztrájknak nincsen vége
dol1oznak, ha egyibként a szerződést merkötötték.
szokat houzabb ld6re éfJ esetleg ,·áltoU>tt körülmények között ne lehe11•
tsak o.z ipar kicsi részében, s ahol a sztrájlm.ak vége van, ott is
A vasutasok méa: mindig folyó sztrájkja a forrabut me1béaitsen füetéflJ:i.vltást kérni.
- •
.
csak Íe1Yverszünetnek lehel nevezni a !'legegyer:ést. ·
ja, s nem lehet sehol rendes mukára stámitani, amir a utrájk tarl
A bányat11Jajdon0110k azonban egyel6re nem akarják magukat hoszFigyelmeztetjük a magyar bányászokat, hogy oÍnClen béke,
De felesle1es el)'ik helyről a másikra költözni azért, mert effik
szalJb inlSre lekötni r.aak azutAn, amikor a puhaszén ipar heJy:r.ete 111 telnincsen egyezség a bánya iparban és hon senki ne áltassa ma1át
héten valahol két nappal többet dolro1nak, mint a másik héten,
jeaon rt>.ndezt'!dl]j;. Á11r!ll1lg s:r.eretnéne\ ők Is Cll!lk nerz&Jnl, ami ellen
az 11111011 tilta.ko1ik éli mlndenképen boss:iabb szer:r.6dést kldn kötni.
mert ez a kü.lönbség a következö héten kiegyenliti&
azzal, horY most éveken át menni fot a munka.
Ahha már bélemennének eaeU~ a bányatulajdonosok, hogy a e:r.erHa már eddir ennyi tétleué1 ideje alatt 1u.Úrt4tt IIUllden uerA bányatulajdonosok kényszerüséa:""61 alá irták. az egyezséget
t6Jé;; liosuabb legyen mint a p11ha111.eneseké, de azt nem akarják belevewt báayW türelemmel, .most a követkesö két hetet aiadeaki
Clevelandban, de nem akarták azt hosszabb időre alá irni, mint 1 venni, hogy lrlúkőzl bérjavltás Is lehelllé,;es legyen. ;
várja mer a jelenleri helyén, és két hét main tá,oazék euu, ahol
nyolc hónapra és u igazi küzdelmet csak április elsejére várhatjuk.
Lasun azonba11 majd boleegye:r.nek ebbe Is é8 remélhet.a, hógy u uj
Ne bizakodjanak a bányá&iok abban, hogy az időközben össze
idö vizsráló bir:ottsár elő tudja késziteai a ta
a •
"
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,\ legjobban b!rCnde,:eU m1g7nr kiinyf•

MEGKEZDTÉK A MUNKÁT,
A mint a 'bányász unlon meg mél meg kellett

tudott ~gyeznl a Clevelandban
megje\enl bányatu\ajdonosokkal, egy 11Ar b{inyában másnap
már meg Is kezdték a munkdt.
li:z.ek a bányák az union engcdélyével n'!ár napokkal ell!bb
megtették az elclkészületeket az
üzem felvételére és lgy semmi
akadálya 11em volt a munka
Jl!egkezdé1u!nek.
A bányá1>zok körében, de a
tátt.ai;ágok körében Is örömmel

nyomda uedógéppel é8 gyornaJtólr.bl,
0

jlllnl addlg,
mlg a vasut n em tudott üre1i kárékat küldeni.
Wheellng W. Va. vidéké n elő
ször a Wheeling Creek_ Mlne,
a Loraln Cbal and Dock Co.,
E:lm Grm·e Mlnlng Co. kezdték
meg a munkát, de fokozatosan
a többi Mnyák Is nrnnké.ha lépnek, aszerint, hogy a vasutak
l!ogyan 1át1Ík el 6ket üres \l,ocalkkal.
Kanawha völgyön elő~zör a

~~:~~ h:~Y:!~t ~:~a::t,u~~: Kellys

Creek Coal Co. ~nyáipé.n az rontotta el 11·, örömet, bsn kezdt ék meg a munkát. A
má.lnapra mii' a lest,öbb U i ~ y
la .k6UO.~ek u

ahol mlndenncmll eg7lell é11 lh1lell n7om tat-.-b1ok, né.-.-Jenek, hlrdeüiHek, kiirlenlek, levélpaplrolr., tagl!ágl kön7veClikék,

edmlálr. é& IJorltékok
nyne ,ron, ponfOM

kénllé.MI

Időre

Julá-

eldlla.Jt11Ul.

MAGYAR BANYA PLÉZEK MESÉI
ELMENT AZ ASSZONY .
IIITA 1-' ISll t.:lt ,\.Nno n .

noro~ Pcter tizl'nöt e.szte ndeje · taposta
mái' :>:ag~amerika IöldJél. At1ita h!ginkább
111,1 jn:l.~11k>:eken töltötte at éle tét~ hol jobb,
hol 111ei: ro!;Si:abb sorban. Ila jobban ment a
unmk:L töhll volt a pénze, ha rosszabbul,
Lt,k("II' kc l'~~ehb.
!\t'm )chcten már fiatal legény szú.mba
,,, 1111 1, mert elhalatltl\ Jó\'a] a harmincat,
meg 111-1:\.n a nehéz munka amiben egész

·let,;1,.,.11 , ••~zc ,·olt össi:etörte nagyon.
A ph;um nem ,·oltak magyar láuyo~. an;.:ol né11ekl<cl Illeg nem érintk ezett. mert a
1i1ten61 ,·~ztemló alatt nem sokat tanull
mcJ; dihöl :1 uych·l)ől. Pedig Doros Péter
unta 11uir nag~•on a legényélctct. nősülni
~,l'rHl'tl volna.
G1:Lkran összeszet11ei;:itorfájú't éselme11t
11 u\jakra - Bruu swlckra. Passa.lcra.
h~I ~ok magyar lány nm, hogy majd keres
i•i> párjlinak \·alót. de bliony mindig asi•
~toll \ ' 1n\lkül jött ,·lss:ta.
_- :,;em nekem ,•alók ezek a \A11yok mishi
_ lllOndta a ga:i;dasszonyAnak - ki vannak
mAr eiek tanulva An1erlk_Aban. Nem bA·
nyáueml>er feleségének ,·aló ai egy se.
_
:,; 0 no Péter, nem akarom magamat
,Jlcsjlrnl. de aié rt még ai ellenségem se ta·
l:!.lhlll l>eu nem hibát, pedtg én Is 6 eszten•
döi töltöuem Passaleon. Persie ha maga
uh·11 n lwlven keres lányt, ahol pénzé rt ad•
a sieielmet, otl nen1 is akadhat rendes
Íebl!rn(,pre. Menjen csak egyszer rendesebb
lányok közé, akkor biztosan akad párja
,nagának ls.
Péter azonban nem fogadta meg a misl!l(l
tcnAesát. nem m ent többet !'e Pa1<Saicra, se
flr•uns1\·ickr:i. mert fejébe \ elte, hogy nem
lehet Ameri kában a mngy:11· lányok közül
:1~!'1.ou yt viilaiutani.
Nö11iitni pe,Jig most múr mindenáron
akart.
Az illő e ljár relenem. nekem el.;g \"Olt
mlir a mit~ asztalt'm:il enni. magamélJa sze.
reuh"k már !!ln!. misls megbázasodok JJ:it.
ha türlk•!'1.akad.
- llá1o lynn1·os!>zaz<"nfiizLöm - huzta
r,,1 n1. orrát a mh•il;'!
- :-;u ne m ugy ;;ondoltam én, hauem
méglf:. c,sak ha már negyven felé halad az
o>mber, Ideje hogy megházasodjon. Bár
elébb meggondoltam volna.
lga:tat :1dott ebben neki a mls is is. csak
azt nem tud ta tarni.cwlnl Boros Péternek,
hogy kll válasszon assionyának. Szeretett
volna ebhen tanácsára lenni. me rt jó em·
her ,·ol t. Bankkönyv h1 akadt a kofferben.
meg egy kl11 heverő pénz 111.
Egy jó bodyja volt ,·ele burdon, Katona
Ce.rgelr, a kh·el rhár r ége n együtt \·ágt.ák 11
!llenet a majnálJa n.
Gergely nem tartozott a takarékos embe•
rek közé. mig salouok \'Oltak oda ho rdta a
k.e re11et<! t, azóta meg munshaJnra, festett

,,i,-;

iik

~Ó::!;d~~~:·~~::

- Te Gcrge'ly, lrok annak ai óhazai lány•
n:,k. Hátha azt rendelte nekem a jó 111,1.en.
Amerikai hiny nekem uem kell, mert eiek

ll:i.dulnl attól a nagy nyomoruságtól, a
miben Pesten élt mint szegény varróliny,
,·álae:i:olt a:r:onnal, bogy csak küldje Péter

Befutott végte a hajó é~ klg:r:é,11Asnil Je-Jentke:r:ett Péter, hogy Itt ,•1rn és át"Ves:r:l l'a1a·
rlskát. Termhzetesen azt i-. lvántAk, hogy

mutat valami banUságos arcot Jrtnta. de ut
hitte, csak aiért van, mert nem uokta még
meg és nem gondolta, hogy nem Is akarja

::;~e~:~;1!::~~1::;e~Y:~1~:be!lekg~~~~!

;,!;!Y1:~:r: a;é~::~oe~~\!~ö:1!sni°Z~~a

::::é~1é;s;::e:1:1k~!l j:1~':t::·~~• amire való

6t ~7ee~u;:;:,:~ar:~:~tározta,' bogy suba•

eiek.
Gergely megint csak unottan hallgnltn,
6t nen1 érdekelte a dolog. Könnye\mü em•
he r volt, aki nem tudta megérteni, hogy vn•

ter még az ujs:\got 111, nmlbeu n hirdetést
olvne ta.
Péter L'l.lldogan olvasta a levelet é11 mikor
koit.szer lii dto\vasta, akkor adta oda n ml•

Akkor nztán az egyik tls:i:tv!selő Marta-kát beve~ette egy máeik swbából.
Péter azon nal felismerte és s:i:lnte repült
elébe, annál jobban meghökkent aionban

dulnl fog PéterU!l. Neki nem ke ll Ilyen öreg
ember. _ Még hozzá milyen cauny11. .
Péter kedvébe Járt a:r: asszonynak. ho•
r,ott neki a atorból kendyt, lr.annást, de az

)tarlska, mikor megtudta,, hogy DorOIJ Pé1
tc~ls~ ~:t;::~·hát maga az. blsz a ké--

asszony niégla durcás volt. ..

pe~ n;:n!!r a:é~ =~·i:!:~!~b:~gyok.
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\lt'igre rásiánta nrngát, hogy feleljen ho•
dy!unak.

~~~t

meg a ga:tdAnak. hogy olvassAk el

Ko\·Acsék min dketten eloh·ast.ák a leve•
let. ;~;n:-·\sra né:i:tek és Kovácsné

esak

nn:· Vl;;::~011 Péter, hogy meg no Járja.
Péter szinte sértve érezte magAt.

bogy

1

A

kép

egy ki csit öreg, de az nem teS'I: semmit,
ceak hogy itt

111.

ólu1z.á -

11uiero11 meihet·i.iilm!m. l,eveleke t
~11ohloi; {•let" Jeligére kl-rek 11. kJ.
11dó hl1ulalh11."
Pétl'r ahogy elolvasta a hlrdL>tést, mint•
h;. ,·alami bl:r:sergést ér:r:eu ,·olna a s:r:lvébt,n. Csa k n ézett egy darabig, nem szólt
s.:n kln ek, de aitá.n oda adta Gergelrnek az
•1Jl!ágot.
- Nézd 11ajt.ái; 1hi van ltl az ujságban,
111lt s:tól11z hozzá'!
Gergely eh •etle az uJságot, elolvasta é11
111,ottan. mint aki! nem érd ekel az egési
,lolog letette.
- No mit szó\1,2; hou.á. kénle:r:te ujra• Pé·
Semmit. ,·álasiolta (lergely, Valami fi •
ti(•tll 1li'1ma lehet.
P<-ter nem szólt többel. cll!l k berueut n
~1.obálut Cs gondolko:i:ott soká.lg, Még~el
"'l·m tudott aludni, folyton ai: a próhlrdeté11t
lina maga előtt.
Heggel ue men t u bánytba éa mlg kiréra.
1·:lrtak, lamét ellSho:r:ta Gergelynek a birde•
l{'f! dol~t.

ves:r:I le ai asszony

Gergelyr61

&

::~ ~~~ve l bar:\tság~sabb honá. mint at:
1

Gergely a:i:onban észrevette ezt. Hamar

,·1111.

é:r:;~:~: :~":l~lto~:u ~:reilett.

Péter la

~::~:i~n volt 6 az asszollynépaég gondo•

nem szólt, hls:i: az ugy se értené meg.
Másnap nem ment dolgozn i Péter, hanem
a szoms:té<I városba ment, ahol a bankban
hajójegyet vett és a:i: Iratokat megcslnáltal•

-- Tudom ösaze van törve, meg furcsa Is
Itt a nagy Idegenbe, no majd megs:i:oklk otthon.
Ezalatt pedig már Jött Is egy hivatalos

Egy este mikor elköszönt tl5l0k keze t fo-gott siokisa ellenére Péterrel 1,. meg az
asszonynya l Is. Csak azért tette. hogy egy
erősebb ké:r:s:r:orltállsal klpróbálJn. ellenzi.e

;::;;:,O

!.a.Aztán még egy lo\•elet me llékelt a:t ira•

~::~~á~~~~

az

Meglrta a lánynak, hogy egyszerü bá·
11yAsze1uber 6, ~de aiért megbecsü lne egy
tisztességes feleaéget, aki rendesen gondját
,·lselné és nem bAnná meg ha eljönne hoz.
7.n Nagyamerlkába.
1!:lküldtc a le,·e\cl éa tilrelmetle11ül ,·árta
tt i•álaszt.
Ezalatl pedig But11111e~te n \·árta egy barna
\úny 11z amerikai lo,·eleket a blrdeté11re épen
olyuu i:r:gatou1111. mint Péter a majnásplé•
zen.
Kapott Jócskán \'égre Je,•eleket. sorba
\"itiigá lgatta őket éli mert Péterét találta a
legs:tebh lc\·élnek. nki nem lgért eget.földet.

tok hoz, melyben figyelmeztette Mariskát,
hogy csak siessen mlelCibb jönn i, az nton vl•
gyduon és New Yorkban majd várja hilséges vl51egénye - már lgy lrta alli a levelet
- Doros Péter, aki caókolja la e:i:eruer.
:\larlska sietett Is mikor az Ira tokat meg•
kapta és mert vo ltak Jó "lsmer15sel" d hlva.
tnlbkban, hamar megszereite az utlevelet.
Ugyan m tnél töblJ levelet kn11ott PétertCil,
auná l in kább elment a ked,•e. hogy egy bá·
11yáazembl'r felesége legyen, mert hát ő
PC!iten inkálJb tlnom "urlnépekkel" barit·
ko:tolt. de a:r:tAn gondolta, hogy Amerlká•
han olran könnyll a ,·áláe. hát majd rakép•

terhez.
aiorltotta. amit Gergely bátorltAsuak vett
A s:tlve mélyén bor zasztó keaerüséget ér• éE mlsnap nem ment dolgo:r:nl. hanem be-zett Mariska, hogy ó ennek a cau nya ö1111ze. kopogott Marlskihoz.
tört embernek legyen a rele11ége, de tudta,
_ Átjötteni, ha nem dob Ill.
h ogy ha nemet mond, visszaküldik, Ci meg
_ Már miért dobnám ki, örülök. ba van
11em akart uJra Pesten nyomorogni. Erős itt valaki.
elhatározálllllll hAt. Inkább igent mondott.
_ No 110 hát os:r:t majd at: ura meg ne
Nem tartott tovAbb az esküvés! ee remó-- haraguclJon.
nta két percnél és Marlskából Boros Péter_ Sokat tör6döm vele, _ Q!luszoll l!.I
né, le\t. bár minél tovább né:r:te Pétert. an• MarlllkaszáJAn.
nál cllenszenvesebbnek ta lálta.
Elib6J Gergei)· megértette. hogy s:i;abad
Mikor e lh ngytAk a ki kötőt. Péter egy la· ai ut és mindinkább bele meleged ett a.s ud:dt . hozatott, felrakták a csomagokat és n ,•arlállba. mlg egysie r aitán átkRrolta Ma•
pAlyauclvarra mentek, honnan az!An a oá- riskit éa niegcaókolta.

:~e~i:e~·~::~;~ ae;;~t l~;~é~t k!:~\~~;:z:~:l~~

:::~::agyja a bányli.szemlJert, ha nem tetszik

nyaplére

Mikor mlnilennd kész \'Olt. akkor még
dollárt kért !!ilrgönrllcg Pétertc'.11. mert
ha mlir Amerikálla megy, Jega!Abb klöJtü.
1.ik ugy, ahogy csak kedve tartja.
Péter 1>edlg örömmel küldte el a s:r:áz dol•
lúrt, amiért pedig hej de sok kár1! szenet
kellett 111egraknla és amiért most Mariska
11ely111ct. baT110nyt ,·(u1árolt. nem Is ungyou
uzért. hogy Péternek tetszen benne. .
Azontul. hogy Péter a i;zb dollá rt Is el•
knldte nem volt semmi nyugta. Már caak
a menyassionyt ,·Arta. Berendezett egy la•
kAst Is. mindent ,•Asárolt. ami egy hAzban
kell és ,·irta a:t értetrltést, melytk hajóval
Crkezlk a menyasazonya.
Mikor aztán a tdvlrat megjött. azon nal
utazott New Yorkb11. hogy ott legyen a mi•
kor a hajó befut és feleségül vehes11e Ma•
rl akát.
Marlaka la lz1U1,.lom 1nal várta. hogy megérkeu.enek New Yorkba. Kiváncsl volt le•
endci élcttdrsAra.lltközben Jól találta magát.
mert \'Oltak a haJl,n finta! erhberek, akik
!l~órakoztatták.

ni1~ 0
~:~/:(~~~~ !~n:e:es!ó~t:!\~!~k~~
d val a fiatal ))Art. Amer ikában szokás,
)!arlska mindjárt meg Is illapltotta ma•'
:;:iban, hogy hét é,·e nem evett rh:aet és Itt
meg esak az utra szórJik. még Is csak jó
dolgil lesz az u j baiában.
A 11léz ugyan nem tets:tett neki és a
falusi elgánysorhoz hasonlitottu, de a
lakásH-al meg volt elégeilvc. c11ak frtó•
zott a gondolattól. hogy etiel az emlJe r re l
kell az életét eltölteni. Nem tetsz ett neki
eehogy se a:t Öfl.llzetört Péter.
Eljöttek a si:omszéilok, 11 ,·olt llu rdosga:r:•
cláék, Gergely la, az uj aaszonyt megnézni,
akikkel Marlekn nagyon barátságosan elbe•
szélgetett.
Mikor Kovár:sé k hazafelé 1nentek, Ko-\'áesné megkérdezte az urAt
- No mtt szól hozzá?
- Hát ait, hogy nem bal ez meg Péter•
rei.
- Eu is azt mondom. hagyta rt Kovács•
né.
Péter látta ugyan, hogy az asszonya nem
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ltn-élbc-n.
Pétemek nagy \'Olt az öröme. mikor a le\'elet mllgkapta. Különö~n a fénykép szer•
1.ett neki nagy örömet. Csinos. Jó arcu
lányt dbrá:tolt a ké11.
Nem l:é11eu a rálassw l, sie tett. 111\lrt félt,
hogy elkéi,lk, miután már a1. e]!;Ó levél után
ugy tn!álta. J1ogy e:i: u lány le11z nz. akit ke•
l'llll\ltt. .
Senkinek sem 11:r:ólt, es11k ujra leüll és
meglrta a \'álai;:i;t, ha tetszik a Mariskának.
6 e lküld! az lratokaf Is, meg a hajójegyet Is,
azt.{111 ha Ideér. Xew Yorkba várja, on nan
meg ruli.r mint r~rj é11 feleség Jönnek 11111.jd
ai uj otthonba.
F'é11yké1iet Is küldött, ami! Igaz már öt
('utendővel elübb készlttetetl, de hát nem
akart ldút pawrolnl. mlg ujablJat eslnáltat. ,
azt tartotla ez is meg te\zl.
!:;s a lánynak, Mariskának megtets:tett az
arcképr61 Péter, csak azt nem 111.erette.
hogy egyszerü munkÚ!leml>errel
akad!
i\ss:te, li inkábll egy milliomost ,·árt
dc mert lgeD•lgen \'ágyódott megsia•
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Az európai földek .minösége.

ii, ,·olt ugy összetön·e,

••S:r:l'e-é ny, ~r.f p lclÍ II}'

akart

~:';!~s:é d'!~g~~t ~1;:~eJt:e~emm~; :;~~

te~:s:::~~!:d~~t·i::lttl;I~~~

hli1 lfrjcl kc re,.; 1 11.kl kh·littné ,\m erlklil111. ll ü~í•g('~ fl' leMége le11 11éll. éi;

~em

ba:~~~;;a::~e:::i.:ie:::.o~~Y a esemél

, ~ : 1:~:~~~z:;:t ltiny kell, \'a11 itt 111 any•
11
Pétert bosszantotta. hogy Gergely Ilyen
Crthctetlen és nem h1 besz!lt róla többet
uekl.
Mikor haza mentek a munkából, Péter
rd
st10
tt és levelet irt a hi etésre vti•

11

U·tl rajta ,·áltoztatui.

.\ iÍ1unkáva\ se törte agyo11 magit. nem
mint Péter. pedtg
majd nem cgy ldó~k \"Olt.ak.
RgyHCr Péte r estefelé az ujságot olvasta.
\z up1·(,h! rde1.éseke1, amikben férfiak fele<>•~l't. u{)l; meg férje ket keresnek.
.\z egyik hl rdetéi< mlg)'OII a 1,zemél>e Öt·
!ou. naj!'yollh betül'cl is volt 11yonwa, mint
atiillUI:_

;~~-~~\i:~;~t!:t~e!~e~!:~
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a c-sókja. érthetetlennek talilta, hogy ha

1~:

HASONLATOS-E AZ EUROPAI FOLD MINÖStGE AZ AMERIKAIHOZ!
1)1•. (', ~• . MnrlJuL. az Egyesült -kon. ,\z _
"Egye11lilt ,\ \Jamok l•'öld• egyelöre csak nagy vonásokban gyar ulíö ldek nagyobllára bu1
1

,\llamok Pöldmlvelésli.gyl Ml· mh•elésügyl Mlulszte rl uma ki• történhetik, mert a részletek :r:á.t, kukorleát, zabot , drpát. ro·
1
nlszterlmna. Bureau or Soils k!llclöttjének a prágai konferen• Igen fontos és esetleg feltünlS zsot és luce rnát terme.sztene~.
szako11ztá.lyA11ak egyik tudÓ!i ve ~!~esll~1\::~tá:!~t::g!~ig!~ 1ér•
zetöJe, bAro111 hó11apos eu rópai
körutjáról most érkezett vi11z•
,\ lrnh1hisok e redm ii H) e.
111:a Washingtonba. Dr. Marbut,
,\1. utuzb legf bb célJii volt:
6
hogy tanu hnán yona az európai egy _ 8 lebeta legpontoiablJ és
földek min6ségét, mintá kat 11ze- legteljesebb _ föld.minta gvUJ·
r ei:zen be és tárgyaláaokat foly• temé_~1yt uesierei nl és megkö:i:e
taaaon európai a:r:aUrtők k el, be lltlS oH11zehasonllt.áti utján D1eg•
Járta ugy11Zólván egéil:t EurópAt.1 611 apltanl. hogy az eu rópai kon
•
..
tlneni,
különböző
réazelnek
A klviló ame r ikai folds:r:akért6 földy.ínennylben fele l meg a:r:
vagy 5------{i ezer n1értföldet nta• amerikai földek mlnl5sé éne k.A
zott Európában és 11lkerillt mi nt
.
g
,.
•
tAló l álló kollek· Földmtvelésilgyi Mlnls:i:terlum

:fZt : :z1::!~e. ~melyeket a leg- ~:~e;i:~n~ft~zslid~:· f::~r:::~
különbözőbb vldék ekröl

s:r:er• gazdás:r:okat tö ténés%eket

.,~~~~:~~~::.;~ lan1\nt tml~k:t egyform.'.n

1~:;~

nagy eltéréseket Jelezhetnek.
Közép-Czech09lovákia --:: te•
hát a régi Bohémla - foldje
egészen azo11os a dél·kelet
Pennsylvánlnl földekkel, ame•
lyeket C hester föld néven !s-

:~;~:,!·

ft~~~~

0

:::k::c~~t~• ~Y~;~;
és kö:i:ép Kansas fö ldjei mlnősé•
gél.
A ga,dag, kltüu6en kultlváJt
erdélyi földek, mintha az ame•
rlkal fekete Houston földeknek,·

~u~:~~=s ;~:!{

61

f:~~~vu::,~:.'s krla-r:i:::én:=
-.
meg legi nkább. Erdély fonta-•
aabb terményei ulntén: buza.
'/)
1.. · ,
.
rou. kuk orica és lucerna.
a
"J
A romániai alföld. amely va•
lójában a Nagy Orou Slkság
e
déll n ulvA11ya, bárom rést
~
1
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tölgyerd6kkel borlU?tt és aok•
11:al nagyobb a métiitartalwuk,
mint az amerikai tölgyesek
fCildjének. Keletre a 11ulyo11, rekete besszará.blal földek haao·n.
lat011ak a dakota!, nebraskai é•

ér
dekelni fogja. Meg ke ll Jegyein 1
azonban. hogy mindaddig. mlg
a 11zako»ztá.ly Jaboratorlu111a
lehttö legpontosablJ mérések•
kel, auaÍ!d.lA!iSIII 8 mlnttl.)tat

0e:~t~g::anE~r~s!~r:~;
több kötép• és déleurópal föld•
sz°akértl5vel találkozott és r és:r:t
vett nemzetközi koqterencláju-

meg uem vbsg41ta. lehetetlen
i:;:a:ld:k:t~ ::::-1 ~~de:!::orl~gf:::
kontra-1111 felállltanl, vagy fel- nyugat•nllne110tal, kelet-dak.o-tm Y
•
tétlen J)C)ntos megillapltAaokat taJ éa keleH~ebra.allal földek• as európai termény piacon !l
vége:i:nl.
Az Ö611:r:ehaaonUtA1 hez haaonlltbatók. A nagy m&· legl1mertebb és legked.-eltebb.

:~e:

A magyar s lkságoknak á.ltalá.•
ban, de különösen a Nagy l'ala•
gyar Alföld•~öldje zsl rOII, 8Ötét•
s:r:lnü, sok méaztartalommal,
Igen hasonllt a délviscousl nl és
é~zak lllinol 111 föld mlnős~g6.

r:YoHll k: YA begye.s nyugat•VI•
dék aok meazet
tartalmaz,

~~~i:~a~o~:~:: •
Románia, Jugoalávla, Anglia,
Olasz és Görögországot. m,ln•
denütt a legnagyob b készeéggel
voltak , segil.6égére, hogy minél
tök életesebb gyilJten1énnyel tér

:::~~:~~:i?

1

.::s::;~-ny

nem ellenezte, hanem vl1111za-

Mariska iiein nagyon ellenkezetll Hagyta
t
1
~c\~~;\(:;;:1 ~:~te:~:!an~k~~~~i.l1,1 az An a
·- Ml IJaJn Mariska kérdezte Gergely?
Marhika nem felelt, cuk tovább törülgct•
te a szemét. Gergely törte meg a e.e ndet.
- Nem szereti az urát, aiért alr!
Mariska most ~em felelt , Cll8k Intett fejé•
,·el, h ogy ez a baja.
Gergely erre neki hevült é11 még ' Jobban
magAhoz 11:i:orl!otta MarlakAt.
_ Hál hu csak ez a baj. ezért nem kell sl r
ni. Itt lehet hagyni,
- De nekem nin cs Amerikában sen kim.
ahová mehetnék.
_ 1-!At a:r:ér alr? ~\zért neu1 kell slrni. El•
mPhetUnk ketten Innen ha akarja.
_ Hova ml'hetiiuk? •
\ _ Messze innen, ahol ne111 Jeme,rnek. ott
os:tt azt mondjuk. hogy férj éa feleség va•
J;yunk. Más lesz a nevem nem Katona Ger·
gely. llohlogan élünk majd, ha meg elválik,
feleségfü ,•euem. E:r:eu ne busu)Jon.
Marlaka uj ra pityeregni kezdett. de tel·
szett neki a gondolat.
_ Ha llknrja s:r:e:ljen Ü!!S1.e \'a laml kis hol
mit. Jmkolju be reggelre. aztá n Pé1er el·
n1egy kou\ 11 111unkába, mink meg megyünk
a r eg,;ell tréne11. Még sötét van mo11t reg·
gel 6 ó:akor. amtkor a trén megy. Ne fél•
Jl?ll semmit. 1'em Mnja m eg, bbtatta Ger•
t;:d>·f•:i',e Péter hazajött n !llunkából, a vacsora
ép ugy 111eg volt, mln.t núi~kor, nem vett
ési:re se mmit, hogy mire ké,,01 a felesége.
Reggel a baket 111 épen ugy el volt készltve. mlllt máskor és dehogy sejtette volna,
hogy mé; ó benn sincsen egéllzen • W.nyában, a rele!lége már ,·onatra tilt Katona Ge.r•
gellyel, hogy aoha többet vlaua ne Jöjjön.
Mikor este hazajött csak üre• lakást ta•
Já\t, meg · egy levelet a:r: asztalon.
Kedve& Péter,
ne kereu, mert ugy ae találn meg.
~en1 tudtalak megszokni, hit elmentem.
Pelejtaél el én is elfelejtelek.
Mariska.
· Péter mikor elolvaat.a a levelet. mint egy
6rtllt szaladt it KovAesékboL Megmutatta a
levelet, de nem tudtak felvlllgoall.ist adni.
c~ak épen azt, hogy Katona Gergelyt ae ta·
lálJák te hol. pedig már vacaoráznl kellene.
Lehajtotta fejét Péter u aaztaln. és zokogni ketdett. KI volt foutva pén:r:éb61,
mert a, auzony klhou.tala, meg a berende--.
iéa releméutette a pén,ét, meg az óhazaJ
erkOlcarlil való bJtéb61.
Kovleané zavarta meg a aendet.
- Elment a:r: aaswny .• KI tudja, lit)I
Ilyet t!m egy Pas:zl, _ vagy Drunawlekl
lány ae tett volna .
Péter huament, orrerJát &u:i:epakkolta
élt má.lnap a regge.11 trin 6t Tilt.e meane f.u.
n10 oda, ahol nem Ismerik, ahol nem kellett
tartania as lamer6aök gunyolódhitól
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A Magya, Btnylulapot blnybzok lrJlk, blnyúiok..SI blnyl~okn•k.

'n/iue ~ " l tlilntetl's" ur •megint mf'gJelt.'nl a m•g111r l11inyb1ok
/l[ütl, - 'Most II west-,·lrg inlal hl111yatele11eJ.e11 11róbál sr.erenc~ét lll "órt ék111111lroklu1 I.'' - Át kell ntlul a re1 ulilrstlgnek, 11. h ol
•
11 l1 olmlj1ha l irÍe(l'Je h:m lk.
Dénf'B "teki ntetes" urra cmHa vnlakl Ilyen "érték"-papllékeznek még a magyar bAnyá- rokat akar venni, az gondolja
1 á !Ab
b Jd
J h
zá k rona körül

i~~:~ P:c:~~l::~~~~:~k::i:~ ~~~~!t:~a:~,~=~ :l~rt:~::~i

Krmb1y György a: amerl~°tli magyarok üreg "Dongó" -ja
reru11kiiny1,'€l irt nz amerikai ma_qyarokr6I.
Ncm kell bem 11 talnu 11J.· Kemé11y Gyiirgy irri1mit az ame~'.kal
mngyal'oknak, hiszen /,ui;w11iit /1os11z11 entendeje r6jja a bet11ket
az ör~g J)ong6 az amerilwi magyaro,..,1aJ.· ét irá11ait neretik nr
olrn116k, nerle .4merik6bn~__
•
Olyan hatalma, alkotnnol l~pte meg nz oreg Don~o a magyar irodalmat, mefyhe: fo gha fo l.'e«, van o magyar irodalom
tdrhtilábnn.
' Tizel/J.·él részre felo~:toll löb!,i m int ütezel' sort kitevő ver•
IJ('~ elbe;m:lést irt olyan dologról, amirel eddig senki sem fog lalkozntt: a magyar kicdndor/6krtíl.
_
_
Kiil1yrélH!n, melyel mmyi Bzeret ettel-gonddnl irt - bizony
m('g(el1etíitlen nagy m1yagi gondok kQzött m egrend1tlt egénség•
gel; - egy magyal' kforindorló, l'as A ndrás vi11:ontag,ógoit írta
meu a: öreg Dongó, d e ha figyelme11en olvmtsuk a könyvd, mo•

1111
MAGYAROS /ZU
pipadohány

a H. RIPPEN4il,.

Binyilnk bent vannak Wllllamson Yiroa tertlletén.
A uén magassága S½ 1ukktól 4½ aukklg van, jó tet6
ée botlom. GA.z és vlz nincs a bányában.

Alost nyitunk egy uJ Mnyé.t, amelyikben a uén maganága 6 sukknil keuladlk.

t
Jó tli:etéat adunk éa az embereink népen keresnek.

~':ui.:::

General manager Mr. llALSTEAD és a 1uperlntenden-

1
rokat" árusltott, az értékük har sége, amit n vevöi flzetne'k
:~!a~t~~ r::a~I
b1~~;::o~:a~~gy&r muntlmlncszoro!lának meg!e lel6 db!- meg.
lúrokért.
Aki telÍát egy bnnkból rendeli--------- [ ■
Egy-két j6 magyar burdosgazdá.nak jó alkalma volna
,\kkol' flgyelmeztettlik 11 bá- Ilyen értékpnplrt, az nagyon
Dunloop, w. Va. plézcn 18
pénzt keresni, mert 11 szobában tarthatninak

~!!é;!~:~~

~r~::::a~r

':~;;á~!~.":~:::
olynn sokszorosan fog a korona-dollár sl.ámltásnál, és ne
E:otcred a ■ second Clau Malter At l.be Po.t Otfiee u New York, N. \',
lmgyják a JJénzüket kicsalni a
uc,der the Aet of Mnreh s. IS79. Socond Chua Meller u tbe rost
hnrmlucszoros áron árusltott
Otnee or Jllmlcf\'11\<1, Kr. appllcd for.
1m11trnkért.
1Jé11e11 urnak, aki mint "tel b = = = = = = = = = = = = = = = • iktnlete11" ur járta a bányavldéKEMÉNY GYÖRGY KÖNYVE
ket, akkor távoznia kellett a
The Hun11a,1an Mlnua Jou~:a~::.~~itten tor Min•,., ol Mlnc„

WILLIAMSON FUEL COMPANY
WILLIAMSON, W. VA.

1

költségét megfizeti. Hát még n
tekintetes ur kereae t e?
Akibe?. DCnes ur ellátogat, nz
fontolja meg, h ogy a magyar
korona értéke ma 8 cent. A
s~áz dolláros állam- vagy vár os
kolcsönök oltltoni értéke blzo-

hogy a bányászok \negkapták
az áprllls elöttl fizetést, mlg 6k
sz ]!)17-es munka bérrel dolgoztak , nbbnhagyták a munkfi.t éti
követelik, hogy n társaság flzee.se a megegyezésszerlntl mun
kabéreket,
Ismerjék
el az

:,~~:;1:~~ 1
a ::~:~as~~:~
he:;!e~~nle~~~n~~r~::~
szlsz se prih·el fogadta és az koron ás magyar értékpaplro1
uto!Ró hónnpokban nem Is hal- ka~:~g~~ ~:~~:· senki félre
1
1
lottUJlk felőle hlrt.
vezetul, ne vdsiroljon senki kol\lost ~zután ismét a bányA- rona értCk papirt utazó "tekln1
~~~~:.ts s::::~~s!l~~::t_: 1~~:~; !,~~e\ ::::tl ~ :z:~a:\~n::
0
11
magyarokat boldogltja az üzle- át rendl5rségnek.
j
téve!.
Wei.t Vlrglnln államban nem
Ólrn:i:al ••érlékpaplrokat" árul !s:i:abad olyan Crtékimiilrokat
mérhetetlen drágán és ugy be- 1.lrnl!ltnnl, n melyek nem hncsapja a rászedett, vevőket a gyattak jóvti. n:i: állam lllue-Hky

un:o:~~ság eddig még nem fogadla el a bányászok követelését, mi re a munkát abba hngytik és sztrfi.Jkbn léptek. Mind•
két bánya munkássúga beA.ll t

/!~~~•

3S MAGYAR BÁNYÁSZ

~:~:~e~e~~pa~;r~z::h!~r::oá~ :'.~;~o::::e:,=~~:::~r~~
a pénzen, amivel a Dénes ur uU- Is. Most azonban, mikor lA.tják,

~~~:

!

1

~1:nkra i11111uhelünk 111ajd11e111 mindnydja11 l'os A ndrás t1lnk•
Jabo,,.
.
Se11 ki Kemény Györuynél Jobban nem Ismeri az am erikai
magyar tollforgató eri1berek kö:iil az amerikai magyars69. m11lt•
Jdt, jelend, és érezni leh et az egész könyvön ktrentü l, hogy azt

::~tr~kaor:~c::i:oro:~u:~t:;t~~ :~~ :::s:b~lt=~~é~p:~\r:::~~ h:
a paplrok áráL
zal. n:i:t a rcndón.ég s:i:IYesen roMagyar korona - befektetés gadja 11úrtfogásúba bárhol az
most semmiképen nem lenne jó államhnn.
üzlet. A magr:i-r értékek bizony !· Ila értesltc'nek bennünket te1
1
1
11
m:~:.: ;:::•,: a:i~~:k:~ 1:i::::~~~k:~s:~;,~;~~ 2~ :gn)~:i~~:
u kaland-számba men6 betekte- 11101 Je lentek meg, szivcsen goulélieket.
ldoi.kodunk róla. hogy a ·•müköAki azonban hazafioa 11:i:em- désük" \'éget érjen. A Magyar
pontból nézi a dolgot,
,·agy a 1 Bányá11zhtf) tele11hon i;záma

olyan em~r irta'._aki ismeri teljesen a_z amerikai magyarlllluo_t :
Kemeny Gyargy nek ez az alkota11a nem csak az amerikai
11mg11ar irodalomnak le1: blis:ke1ége, lmnem a z óhazai magyar
irodolomban iB el fogja foglalni m éltó helyét.
Sehol sem lláládato11 m esterség iráual fO{Jlalkozni, k üW•
nöun ,ie,u Jnafl/flr Amerikában. Kemény G1Jörgg ~ már hu-

:r!f~v!:!~~ok 11 ~:~~l~:~ó~:l~ ; 1:•~::g)~~~~::~o~~tenl kép•
azok tudjA.k, hogy mit eslnA.1- vlselűl utA.na néz nének, hogy
nnk, s azok nem Is fordulnak 1
· ha11011ló alakok ne hdznljanak
Dénes „tekln tetes·•- hcz.
é& ne Járas!!A'.kfle a hazai pa11IKorona-értékPa11trokal akár rokat azza l, hogy azokat szem.melyik magyar bankA.r elad telenü l és hallatlanul map.11

nnn~t éve irja az a~1~ri~ai _magyarnknak jól~U. eredeti és _mi11•
den izében mogyor 1r n11a1t es - uo moruan Jellemz6 - bizony
nam,on keveset 11mlatl111I fel a 2,'í éveii 11 j,6gir6i munka j 11tal•
m6ul.
,t leykinz6bb a11yr1g/ go11dokkal kiiid, melyek egéu~égél i11
lel}ese11 alá6stdk és még/11 m inden erejét m egfeuitve igye/;ezetl

~~':!:\t~~~gu~be:0;
:::~
kell egy utazó tekintetes ur
kölltlégeit 1~ megrlzetnl a vevönek.

~~t~:;~:t

41

!;:~~~•~;e~~l~::.ns;:k~ke~~t~
magyarjait ha:i:al befektetésekre, mikor a nnllk nz Ideje elérkozik.
--o---,1

NEW RIVEREN UJRA FEL~ÁNGOL
A HARC.-

ls:é~:~~o:~:~s'!~:~&!1 renyegetőzik kllakoltatással, ám
n bányAszokat e:i: nem riasztja
meg és el \'annak 111.án,•a, hogy
addig nc n_'. mennek visszn, mig
minden ko\·etelét!Oket meg nem
ku;~n":· m,·er ,·idéi. bányászai
pedig okulhatnak a mostan i
eseten, hogy nem ,·olt érdemes
seglteni a llányallárókat munk:\s te11wérelk ellen azzal, hogy

;;:~i:;:~~:'.lt~!/~.~~~ ~c~~~1~::
1

:

b(lnyatár:sasúgok
lgérete!nek,
mert láthatják, hogy azt nem
tartjlik meg a társaságok, mert
már 11101!1 sem adják meg azt a

~~1::~~~~=~ttá~~~:~• ~:~!:~

ba.
Az unlon olyan hntalom,
hogy azt nem képesek n bányabárók letörni és ahhoz ragaszkodni kell rossz ld&en 11. Caak

~::k

'

KAPHAT MUNKÁT.

,t,~,,

A városban vagyunk, teh!t kellemes élet van a pléren,
mindenféle szórakozást lehet a városban ta~lnl.
,
(27-34.)

MUNKÁT KERES?
JOJJON MAJESTIC, KENTUCKYBA, a

MAJESJIC COLLIERIES CO.
állandó jó munkát tud adni Onnek.
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a
Jövonaltól másfél mértföldre.

A N. and W. VASUT MENTtN Ml FIZETJOK
A LEGMAGASABB MUNKABtREKET.
Kitünö házakat adunk. Jó iskola van a telepen, hol gyermekeit la illatja,
Mr. R-.. H. HEYSER General Superintendent

a

magyarok régi barátja örömmel ad munkát maoa•

roknak.
Jöjjön IIIIIDÜra készen a N. and W. vona,on ét
szálljon le. Cedar, W, Va. állomáson, ahonnan mo-.
tor-koC,i jár be a telepre.

s:~~~~é::.ke;: ae:S~~
en"la tábor van mögötte és ez al r - - - - - - - - - : , - - - - - - - , . , - - - - - - ,
tábor nem hagyja sohll sem
n1egtéveszte n f magát a hányabárQk hamis Jgéretell6I.
T,rpdgunk egy uj b,ny,t vh,rolt Pennayldnla illamban 15
, ,,.,nylre egy forgalmH droaho., n a blnya houau ld•ID 1• volt dNa
Reméljük, hogy ha m9st vissza
h mnt a Unlon bclngyuMhtl mt11kPdtllk u U11l11klU.tl munk,l&'
mentek a New Rlverl bényátokat, 'pltlk u uJ tlpllt, llsztltjl,k a blnyit, JavltJlk .11 .fHllk a hb.
katl1ml1>cknlll.zballevueUkavlllanyvlllglU.,L\IOIÍIZvari1t.l•
tm•k az unionba. azt többé soha
pen,abb61 110 Ure1,atal•p& n van J6 l1kol11h11gye;..,.1t,1<,i;líufp
)1em fogják cserben hagyni.
Jl~th, u lv6 vla nauon J6, hl• utrlJknak vf11• lasi. aio1>naf m.,.
nyf!Juk a blnylt la ..,.gkudJPk I munklL Olyan blnyluokllt ka,...
,Unk,aklkh11Jta1>cl6kvotdnakmirmNtatal,prekiittlbnli1ottdrnl
be, amlg II sztrlJknak vlg1 l• u h akkor uonn11I houl fOflhatnak a
mun klhoa, Amfg II utrlJk tart, htab,rt n,m 1dmllunk. Mtnclen hbhoz
va n «fpnagy helyb&k•rlln kertn1k.

BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK·.

A SÚN TISZTA 3½-4 LÁB MAGAS,
a tel4 na.ciyon J6, vlJ; ■ blnylban nlnc:1 h k111'bljcl limplt haunllunk.
Bbllbb l•lvlllgo&IU.Hrt lrJon u al11nll clm,.:

J. G. McGUIRE
BIZ1'0S1TÁSI Uon·OK

LOGAN, WEST VIRGINIA

. FIAStPNO~T~~;:;N BANK

C"'kla elaBrendU O,gtklt kfpvlHltk, akik n\lncl•n kllvat411ht
pontonn fizetnek. Tilbbek kBril!t Ugyn51<a vaoyok a Prucltntlal LIie
ln1ur11nca Companynak h II Nol'lh Amttlun Accld•nl ancl Hulth
;~~~a;;:t frlt';;r~":t· fordllunk · Moybtok bebldosllWra.

MAGYAR TESTVEREK !
18 éve vagyok köztetek éJ mindi1
uoJ,általak Mnnetekd.

b«sülettel

Ha valamire aziibé,elek: na kereuetek fel bi-

t.alommal, olcsó árban a le1iobb minóNlii férfi, 11ói
és 11ermek ruhákat, kalapokat, cipöket, harisnyákat ét minde~mü ruházati cikket kaptok

SCHAEFFER 811OS, 1 ·
IIATEWAII,

WEST VIRGINIA.

l922 a11gus1tu1,24.

MAGYAR BÁNYÁBZLAP

A hazautazó közönség figyelmébe!
M!~or. mU1en h~JOk lnd„ln•k Eu,-Op'b„ m•lrlk klk1S11Sb'C mennek la
ml a 11. h IH ,ou!.IIJ'" '"'.16.letr•k ir•
Kö,.ll: K ~ K I I Á Z A ,
Oi:rf< lelnk h Dl 11m11cl k11l m•l!lJRrllllg tAJékottntbll l'II nJia,b ködll,
td11Jét, nevét 41 u

FRICKÉK AZ IVÓVIZET IS ELZARTÁK
SZTRÁJKOLÓ BÁNYÁSZAIK ILÖL
Clevelnnllllan csak részlegea legyen a plézen szilkaégilk Ivóllékét kötöttek a bá11yalparban, vlzre.
Mountnuwall. No. 3.
nevil
folyik a harc, mint aze l őtt.
F'rlck te lepen a sztrájkolók ba•
Frlckók Is a:r:ok közé 11 tár- romr19-nnk sem szabad az utcá•
sal'ágok közé tartoznak, akik ra kimenni, m~rt azonnal lelö11~1~ lrt6.k nlá n Clevelnntlbau vlk n bányn6rök. Jgy akarnak
kotolt Rzerzlxlóat éa !gy a Frlck kárt tenni mlndenképcn a
tele11eke11 tovább sztrájkol nak sztrájkoló ke resel nélküli bAa bti.nyás,:ok.
ny~~-:r:oknak.
Nc111csnk a régi bányáu ok
Kulönben a pollcdk gArdáJát
sztrájkolnnk. hanem a ·Frlck feketé kk el népealtették be, mert
búuyák hnshlnak nagy pukka- ezek_ lm 1,chet még embcrt.clellására uapról-11apra többen és nebbill bánnak a 11 ztrhjkolók•
töbhen Cl!atlakoznak a szerve-- kal, mint 11 ,•árosok sö11rclléké:r:ethez azok h•. akik munkába bal toborzott fehér Jlollcok.
álltak.
A Frick te lepek szegény sa·
l•:1, aztlm elég a ~'rlck 11lézck nyargatott bányászait pelllg
68 egyes helyeken még lnkti.bb

11,iJOJt'I JOQÚ!J·unk dljt.alnoul ueral meg n hu.uUUJ.ab~ uBk16'.!!"" okm:l11J·ohl.
At 11u116knt mei:bltottunk ,·Ar)R a ,·uuU Al!omhon éa kt •éri kl •

~:,J:f:.o• minden ,IIJnW nf\kOL:
Klkötü
r ~ R;,~:~~"
. u~7~":::m •
:(, ~!:~{{tnnla • \~~~~~
nupj3

5 Tuonnh,a
f. t.ltuania
G ~1tn11ek•hda

Jegr Arn

\;;,~oo $1J:.~o

11:r: 11:~1:
1 ◄ 0 .00

Genon
l>m11lo:
Hnmburll'

~

9

Cou1t.nn.,_.

:

l;.':~\:nt Anhur
b•i1i~:To l11

: ~~,,;~:i:h •

~'lnlnnd
Kln,t .\luander
DrvtUni;holm
AquU11nla
••..,_,.,ier\ck VIII.
1: Gulae 1•1M1 Verdi
12 ) ladon na
ll Yoret
13 l'Ur\1
11 11111,churin
14 Mount Cllnton
9

ll ambn11;

1!

Cherbu11;

1=

ll nmburg

14

Gt•11oa
Con1t,111n
Hr<-meu
ll &VN
ll •rubull(
ll ambnri:t:enoa

Cot1lO R O&IO

U

ltoc,bambeau
IG l'nt1ldenl l111nlh11:
16 :,;..,., Amatenlam
16 Ord uau
rn )lnJut!c
IG l'.et'111nd
IG La l.orrahie
19 Bcnins•rla
19 1te1<>luto

tlenOoll

l)o.nK~

Geolll"

155.06

!;: :r:i;::
11

1.10.00
125.00
120.00
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Mou111 Clay

Hambur,::
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Hadlad6 kOlö11 ~ do ll t r minden J•u utin,
trjc 11 rhi.letu felvll,g01lthfrt.
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- 00000
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An1Wl'e r1>
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1

:~,n r::~k~~~~::!~e!z~t:~:
veru• "'"" • vlndormadu•kr61.
rágáru~. magáo eb«l ló lennek.
TLunkU rfube,.,
és szubó. A modem feluerelé-sel közzé sorolhatók még, h6KE MtNv GYÖRGY.
vlztartályok, drótné lküli tele-griph, mely nz e l ső meul(! bár.\ tul")' mu11 k11
m in d e n ldö- kába van 8terelve, éa egy áram
met is ; 11 !11de11 ldt"gi1d liu 1111t le• tejleszt6 gép n fedé lzeten , mely
1
kllföHe ug yann ylra, hnl;J' mi~- :z r:tbcn, h~ Valamely okból,
\',\S A1H>~,(S

l

p•t

8

Ke:nnit,

f•

D.

elöfl ~e tllk s1 h es

W. Va.

fog jele nni, ltogy 2:i é,·es nm erl-

"az utána következö idök

RENDe:LEK

MUNKÁM JÓ.

hiDr. MERLE

R. TAYLOR

O~:NTIST

Williamson,

W. Va.

GARAMI ERNŐ

Klt0noe 11 llui. fogakat h • legJobb
fogmunk'1 v~gzl.
Magy•rok kOlllnll• 11a1elemb1n

kormány v. kereskedelemÜgyÍJIHÚu.ll:r

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

FORRONGÓ M,\GlARORSZÁG
cimü most mek jele4.at érdekfenitö könyvét.

Bl•lko Albert, Chicago, Ill. kltfln(I
uuelrllra ajdulkollk.bálokra, lt.
d~ln1akra munlkdlo!, e a rhov t i•
m•orUnk. '11: rdo•l6d6k lrJanak: -.LeERT

J,

Jelferto" Bt..

BtA LKO,

1041

::~:t;:~gérdemlek egy kis Jóln-

Értesltjük New J ersey állom-

JllU Hllniclúkka l megJiihl•
nö és .körülbeliil 2:iO oldalt 11.Jte,·ő könyv éra u lno!I ,·Mli1onlrö•
lésbe n 2 do ll.li.r;_..flnom dlsd1.ölés~en pedig á dollár. •

bell el6tl:r:et6inket, hogy képvl•

SIÍ:n:~!!::::.:t::~!~' ~~:~:;:~:

régi magyaroniági munkáayuér é•s a Káro-

&.

Clllu;o, ll llnolo.

!: !;._amllye nnel

azl é n meglr•

Helmll, lllt-h-. l060-2:itl1 St.
10:111tN\'. GY()llGf,
~

1<•,,rnM'O NT , W. \',\.

\' IDl:Jib' 1$ .WF.llKEZJJ1' f.:Ji
A :a'Ul\. KÁ T .

EGY

követkei:ö

DOLLÁRT registe r levélben a

cimre:

"J OV 0;,

KIADO-

HIVATALA, Wien, V. Rechte Wiente ile
Austria,

honnét a pénz beér~

aionnal elküldik a könyvet.

st

79,

után

llA klmerlllUtégbeu szenved
H A szakkatAeal vannak J
HA szaggutá.sai vannak

Falrmont, W. \'a. Szónvldéken 319 bányatársasá.g J6.rult
eddi g hozzA a Clevelandban k6forduljon
tött egye&ményhe:r: éa a l.áraa•
Dr. E. L O'De:U, D.C. PILC. ságok meg Is 11:e:r:dték ,bonnal a
Chlropractorh Dll
unkát.
201-20:1 1,ewls Arc-ade DJdg.
Alig dolgozhatnak azonban
HUNJOGT0N,

.,__w_•._~T;...VIBG;;.;,IJ!lA.;..._ _,

a~

: ~!r~:!~~~ll:;:::~::,jak
n
~ :ru:~nt:e~
.\rr11 k<-rtik rnluden J6r11,·11l6 ó:ra között, melyre mlnllenkl t
m-.gyarl, liogy nag J' uereteltel megh lv a táraa81Í.g, aki ezen cao
meglrt kliuy,·emct ue csak lllll• dálatos hajót klvül-bell11 mégga ne reue meg, hanem rnisok- a karja né1nl.
nak Is aján lja. Az &merlb l ma---0gyBrSlig meggrö~üdlk 11111.Jd r6f:ltTES l'l't:S.
1Ia Irt ki.i nyvemb61, hogy mégis
,h

P11\teraon Bldg~ Room U.

Rendelje meg

Küldjön

1.cgkö:a:elebb augusztus :JO-án

H ;:!;~~!:a:627~~

, .K•=:~:u~• ~i•!'
HIMLERVILLEN

OKTOBERI FOR

t eles történetét?

lyi

::t~:s

;;,~~~;~/:!i~·;~ =

kal ujságlró~kodásom betetG1é- Ind ul el New Yorkból. A hajót a

AKARJA-E

levelezési naplója ue:rint

1247 levél érkezett be: juliu, hónapban
hozzánk.
Ezekból a kövdkezö esetekben fordaJ..

lak houúk bajtánaink tanácsért.

23

hazai ÜCYben

14j....,....
114 maakaü,yben
4 1• .,,,..,.,..

9 'te:le:kü11be:n
2
18

bizalma• családi ülJl,e:n
baleset vagy halál utáni kártérités
ügyben

7 egyleti ügyben
3 régi hazai pémküldéti iuben

:!:u~a::~

14

38

h:!:::é:~,l:ke:lt el~
l!tnl a bány,kat.

Eel6nk Farkas Antal ur teltogja
keresni 6ket elő fizetések ner:r:ése céÚából. Kérjük lapunkba•
rátalt, hogy Farkas urat nehéz
:~;1<áJ!bau támogatni s:a:lvesene ",,l llg)'n r R.li.uy,i!!iilKp.

. HOME STEAM
LAIJNDRY
Williamson, W. Va.
A_ ~eguebbeu

mosunk fe.

hérnemUJ,
TfSZTITUNK,
·FESTÜNK és

VASALUNK
íel1óruhákat .
Fll\'Jehoe1 lrJuolgüúl

kihozatal ü,yben
e11éb ügyben különféle tanácsok

ért
Fenti ügye:kböl folyóan

194

ir- '
és 9 esd•

levelet

tunk

hatósf1oknak, cére:lme:k
be:n fordultunk üuvédhez.

Mindezekért a szolgálatokért .soha senkitói tlY centet aem for adtank e:I é, nem

;, l.,...i. elfopdai.

Sem.mi e1Ytbet sea. lúriak um. miathou ha lejárt elifiutáe és dolrorik,
ujit.aa mer elöfinlieíL k ha le:hd 'Szt•
re:z.ze:n uj hiveket lapanhak.
A 11ol1álatokon felil tinte11ére:s olvas•
ni valót adunk lapunkban. Állandóan két
regényt közlünk a le:1jobb maryar irók ·

tollábql.

; lnéil-sél gea áramot azolgli.ltatja.

A h:tjó6361G.b ho11im1, 76 láb
1
8
lé3~7~: !:~n;a~~l~ ~ae:~~
1~r:~~;!
11111 ~ ; 1~ ~
1u ti -r ö111(,n kiin,-nlakb11n meg m6.nn yal együtt 22,076 tonna.

l

S.

Bányászlap

nz máo~llosztályu és 1,900 harmad

1~,
" llo nir6" Is

COL~!!~•

A Magyar

1

811
1
::P;!~~i 1~:'.~:fr1
:~:;~ten; k&tlné~1~ ~. : Jov1~::~a:::: Jt~
megkii ... ett •m iért llrótnélküll telegráphoz szüksó-

,

_

1

éa

hajtanak.
Nyolc szokatlanu l tc rjedelmes tetl('!lk~z1.el_ blr, bels6 felépl
téae_ egyet.lülálloan kiváló és a
hajo váz.dnak rendklvül szilárd•
e.ága, kett6s e l6nyt blztoslt a
lmjónak, egyrészt lehet6 lcgkl•
aebb tokrn csökkenti a hajó 111•

os::;;~;~l~~~ r~e::e ava;o::s
berendezések, melyeket más ha
Jókon lalálunk Itt Is megvannak, van rajta egy üveggel fedett sétány, karzatok uagy a b-lakokkal a haJó ,oh.la lán,
a z-

,I ·

RADALOM

n!i;°!a~~;:~;~ 0~ :1~;;;

~:~7i1:1~l~:z:;~;1 '~~~,:~1k kné'::z~ 1::;~~~:1.:1~1e~';~~~!::~1::ó~ie1;•:~
tói .~1:r:árt bán)·ászo~.
ldlgel6 11 ma1g-yar lroda lomnlllt:
Kenylelenek a ko:r:ell p.1.tak• hi: nu~yuhll h•rjl'dehnü llőll ö l
hói inni. CAAk a1, a bnj. hogy a t•lhei1zMih•e.
nngy i;z.1rnzs6.g 111latl II pntak Is .h lileztr i1ormil Uilibre terJedlS
ki~záradóba n rn11 e lgy még et• muukll l'lmei .

\ • l li r.U>lf'~

1918

:ae~y::

A hajó n 300 elsö omályu, :!OO

M.

ismerni az óhazai

68

~::~ó~ :!~r~:~e~i~.~m~:~:7;:

kfrt'm.

1

érkezik, tii,,'}' hogy azok az utasok, akik Közép-Európába utaz
nak 10
té l nap a latt Tria;tben van nak, honnan már a Jeg•
rövidebb 1116 alatt érhetik el
,·asuton a rendeltetési helyüket.
A hajót négy tu rbina hajtja,

~:::::~:~I ::;;11; :~~~~

NEW YORK, N. Y.

K I ZÁK6-

~

KÖNYV

egé111. környéken nem le• :;;

KISS EMIL Bankháza
IO:l>F,l,)11

~~rl:ék látni rogjhk,
11
~i°u~~~a ~: 11 c~i~z~~J~eser:1~!~n l :
szervezett bhnvászokkal kén ._
telenek lesznek ök ts aÍátrnl la
ozen:ótléat éa tlladallal fog vég•
z6dni a Frlck bányák bányászai
nak kenyérharca
Hn

1

MACYAROKROL.

~gl~:.t~::t::r~e:z:=~a!~~~
azá.rnd, gondoskodik ez a basa
róla. hogy a ozlrijkolók mAr
kin t legyenek n hAzakból ,1~ ne

liOldUnk minden 1000koronln lelllll k'"ek lltueget

, ""' ,................ ,
11.F.1•\'1!<1:1.ó•F:.
1

m'7i'lt-!t!:r

h~t jo Ivóvizet találni és lgy cl- nek lluiulul b~al LiefeJezle m

SÜRGÖNYILEG

133 SECOND AVE

tz

~~

50 CENTtDT;
C1l ö :!.

MAGYARORSZÁ_GRA
CSEHOSZLOVAKIABA

:~:!~::

~:~~~":l~::l)~z;~:;I~~~ I Z l,vó. .\ll 1unerlk~ ~-J"lfMilt'
1 1 .~zi• :!ritr:1sC:g~; :Ö~~::~tmdkivül

~S

Flllmuro

~n~~;~-

ben nngyou~ aljas dologrn 11zán•
ta ~mp:ftt. bl1.úmtta az ivóvizet
az_osszes 111.tr.li.fkoló bányli.szok
e lol.
__Tcrmé11zetese11, hogy ezen a
huntetéae n klvi.il kllnkoltntá11I
\·égzfst Is kap tak a 11ztri\Jkolók.
dc l1ogy :uldlg se legyen ,•nlnm i

135.00

Wuhln,::ton llremen

~ rI~~-~
!~ g~~:p,

1
~::~:;;;;

125.00
130.i)-O
14!i.OO
120.00
125.00
140.00
135.00
140.00

Hamb\lr~
AnnH:ri,

né~a akall Is kö:i:tuk egy-egy kis
1
:~~~:: á~:~~:e~ dolgoinl a
th:eléoért, pftr n~
b
látjti.k
I
1 , P érd ekU k azt
k~ .:
h• iogJ
\ nJ~, ~gy é lta;tsan~k a
::t~jko~: i:~tár:a~ ~~~t/nek

a

1~0.00
1!5.00

:::~":u"'
Hamburg

\\"ucrttemberg
Kroonlnnd

:~~:i

(lÜZH.,\JÓJ,\.

"Glullo Cesare" g6zbajó,
mely a Navlgazlone Oenerale
ltaHnna thraaságé, e Mlen New
Yorkba érkezett. A llaJón az ösz
szes helyek el voltak foglaha éa
1000 tedélközi utasa Is volt.
A hajót Swan. I-Iuntcr and
Rlcbanlsou, Ltu., ,·116.ghlril angol hajógyárban épltették és
cg}'lk legnagyobb, legujo.bb Jmzar bercude:r:ésü olas:r: hajó,
mely New York éa a f,'öldkö:r:i
tenger között közlekedik. Pompás ki:i.llltása. elsöreud\i fel sze1clése ós foltéllen megblzhntósá.
gán klvUJ mlntlazon előnyös rei
szereléackkel blr. melyeket a
modern hajóépitéa tudom)nya
csak nyuj tanl tud.
,\ ha.Jó sebessége ''0 csomó
A

1
1
1
8
118 11
~~ ujn:C:e~~~~;:; tnlf~I~!! ~~:~~zn~: ~~;~1~ :: ~::~~~ ~ ~
:ut~:;~:~r~a~1 a:~~~i
ki o:r:lnte hétr61- hétre és nap- tartóan nlrájk_ol~ak. Ha néha• szi meg és Genuába 10 nap alatt,

ri.11-naprn at emberek klnzásának.
Az egyik oltlzeu legutóbb lö--111egcsc11 csallnkoztak az elldlg
itolgor.ó Mn~1u1zok közlll
11zen·e1.clhez, ugy. hogy nzt a
~nyD.t nem la tutlt.i.k tovább

rn;.oo
115.00
ltö,00

Urem,-11
Roltcnlam

l'olonl11

tll

IU-00
uo.eo
140.00
130.00
H0.00

H amburg

Amorlca

ta

:::: m~
::::: 1: : :
:~~::
I::~
1:0.00

l' he rburi,:
Antwerp
1111\'ro
Cherbulll
ll •mbt1ri,,

:?0

;:21 Oecar
~~'}.C:ut11.

101.&o

llnre

19

ti

:~t: 1:t:~

/~n!:,oura!ne
l'l"!!•tdent RoooeTPlllll"!!men

:

90.00
106.~0
103.50

131.~0

:::;;.':un;
Pi~:b".:'rg
:::;;.r:urg
i~~~•~:r&
A111..-erp

~
!I

Ill. out.

1/, ont.

111,jó ne n :

~"•rt

A NA \'IOAZI0NE 0.E5ERA.LE
ITAl,l,\ N,\ " GIULIO CESARE"

,Az éld mély,érei cimü regényt befejez.
tükésismét

LEGIONER
ir • maryar bányászok számára érde:kfesa.it:ö UJ llEGtNYT az a.muibi m••
gyar életből.

Fiuelm.e:zteue: ismerőseit,

kiknek

la•

pank tse:tltl' méÍne:m jár, bo11 flleue:-nek la punkra e:lö most, ho11 az uj rt·
rényt olvashanák.
Lapunk e:löfize:tési ára e11 évre
Ho rY me:1szol1ihmk.e ezért a
arra az olvasók fe:le:ljene:k.

2 dollár.
pénzért,

A MAGYAR
BÁNYÁSZLAP
Hinilerville,
Kentucky.

»AGYAR BÁNTÁBZLA.P

A MarYU Bányás zok
f ! Állami Bankja. ! !

A

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, hogy
családja, #elesége,
gyermekei milyen
nehézségeknel,. néznek elébe, ha a családlentartót elvesztik.
HÁNY BÁNYÁSZTESTVÉR áruán maradt
özuegye é, gyerme1,.ei
nélkiilöznel,.,
m er t betétjiiket
IDEGEN BANKOK-

BAN. tartották.
NYUGTASSA meg saját
lelkii:rmeretét BIZ.
TOSITSA CSALÁDJA érdekét, helyezu át betétjét ide.

50
centért k üld ünk s ür gönyileg minden 1OOO
koro nán ál nagyobb
ös zeget Ma gyarország és Czechoslo: vakiába .

KÉSZPÉNZdollárok utalása $3.00 minden
s:r:á z dollár.
Sür.
gönyd ij k ülön két
dollá r.

OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,•

f'fl~
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK •
minden jogi, óh~zai,
közjegyzői,
telekkönyvi, hagyatéki
iigyben készséggel
álf 'testvéreink szolgálatára.

Himler
State

Bánk
Warfield,
Kentucky.
H. HAWS,

péuzt.árnok,

HARDMSZAZEZER KORONA
EGY HOLD FÖLD BORSODBAN. NE TÖRJE A FEJÉT,

SZAKACS IMRE ROVATA.
A mlunp, ahogy az ujságot a
'kezembe veszem. egy rövidke
kis hlr vontn magára a figyeluremet , 111 elynek elme az Yolt:
riecsuktak egy magyart. uiert
megvert~. a fe leségét.
hirccs·
ke mindossze nehánr i.orból
áll.t és ezen nehány sorból meg•
tmijuk még azt Is, hogy a verekcdc'.í férjura111 jobban lörődött
a bai·árnlval. mint 8 feleségé,·el.

Egy 116nek, aki magát egy
egé!lz életre egy rértlhez lán•
colja, liogy azzal mi nd en szen- ,\mióta az arany egész Közép' holdanklnt a klnálat teljes hlávedést és nélkillözést megosz- l'Jurórulban lgy m\lunk Is meg- nyn miatt.
szon, teljesen egyenlő jogának szünt értékmérő lenni, n fedezet A !öld árát ma pontosan meg

hogy kivel utaltae.sa h.ua. neretettelnek uá.nt pénst a
1egmegbl1hatóbban, leggyorsabban és emellett mEg{t
olcsón.
Próbálkozzon engem megblznl a pénz hazautalásávnl éli meglátja, hogy nem bánja meg. Ha nem 6smer,
érdeklődjön felölem bányásztestvére[mnél, akik között
inagnm Is hosszu Ideig kü2döttem.

h:s:. nélkü l kibocsátott államjegyek ::~~~:~/:o~g~~:: ~~:~;sen1:

kell leni\!, a fé~jéve\. A~;
a 11szon)nak hallgass n
ve, csak alacsonyan go ndolkozó
ostoba embernek lehet a je\szava. Egy józanul gondolkodó em
\J.er sem vonja kétségbe a 116
egycn joguságát a férUévn l és

11.1.

mögött álló érték: n nemzeti
vagyon. Valóságos érték ez, a
melyet a há boru elöttl pénzelmélet csak arany rudakban k!fejezve tudott mE:_glátnl az Osztrák•Magyar Bank hét lakattal

általános
áremelkedéssel e•
gyiitt azonban a föld ára Is nagyon erős lendülettel szökött
felfelé. Egyes szórványos vásár
lások alapján a tö ld átlagos
árát holdanként 150-200.000

H•J6jegyek • legjobb von•
l• kre, eUl~ lcs beJele nth . . .
tfn vllotatottJ4 helyeket be,
uerulc-

TÖKÉCZKY FERENC, tulajdonos

Az embemek sok mlndenfóle !csaki~ az üres fejűek :l'::k ::~~l~t:~1~ i~~:~t~e~~: 1: : : ~:;:;~~\::s~~~;~d~s~:!~~!~~
ga;ndolat ké111.0dl!( ag?ában az !m:g okct ~azzal, hogy m g
g jobb érték 11, nemzet vngyoná- csolatban nem egy esetben ki•
1

:~~:~á1:;1: 1-~:1:~~

7ii E,\ :,.•r I0TD STREET,

1

az otromba és brutá\ls emberek, nem mé ltók arra sem, hogy a
pedig itt
már az ideje an- nőkkel egy levegőt szlvJa11ak.
1111k. hogy nz efajta vc1·ekedö
férjei; észre térjenek és belás- Azt mo nd Ják, hogy Amer!kA.•
1
,-1~~-~~~-csclekedctck ocsc:~:;;1 Y:\ö::,é:;~~

\'Olnn

::I:.,:~~

::1;/z
Mi
erős

: ~?

:.NfflU5JMMMiiiMB4Mii4

1~~::~e~e!~;:~:.:~~;~t:;uagát
Hát nem-e olyan teremtmény
a
n6k nz elmult v!lághó.boruban'
fényesen \J.ebizonyltották, hogy
bárhol megéllják a fé rfiak he-

~:;!~

~y~:~f~~;:i::d~:\ ~~cl~,r:z
dül a férfi durva erejének tud•
ható be.
Tgazán s:r.égvcnlctcs dolog,
hogy még ma, 'a huszadik szé•
zadban Is vanuak emberek, a
klk a legnagrobb tettnek tartJák azt. ha egr gyenge, védtelen nöt elagynbugrálnak. Az
1
1
6
::1~~- i~~é:
!v~1~1!~=~~!~
é~ elc'.ír.ékenyebbcn "i seltetnek
1mrjukknl szemben.
:'1111(01· még a1. _or,;zai.gban m~g
\'oh a !'zahad !lai foi;ya sitns,
i>m_iencm ncm „c.c;~· c,;;1_ládapát,
aki 11eda estéJen a thhi;: h:i:r.n
nem ment. amig a?. utoh;ó cent•
11
1

!:~:~~

:u;J;~'.

1~:

~o~;\

1

MEGHIVÓ! ·

1;~11~~0

::~asg~:,~:l~Z::~ j~~·i,l~~O b~~~~~~1;ál~\l:~etél1rb~O~.

nik, ho~ nz nem egészen ugy
van .
.
Vegyük peldául 1nd18 na álla•
mot, hol a nép megválasztotta
l\lcCray-t kor mllnyzó nak, valamint a nép csinálta a tön·ényt

1~~db:nt~:~d:i:~=k~e~~g~~~~:Í
Négy hónappal ezelött Borsodban a föld ára átlngosan 2060,000 koronáig te rjedt. Ennél
az éránU sem volt azonban kl•
nálat, lgy történqetett meg,

;~~l:ram!!~11te~e~;~:~ :::::'.
Ilyen klnálatról Jelenleg sem a
vá r megye, sem a környék terü!etén nem tudnak. Egy uz holdns jól felszerelt birtok értéke
hozzávetölegesen 16,000,000 ko

is.E lá;;suk csak ml történt?
11
·
Az, hogy amikor McCra~· elfoglalta a k~rnia.nyzól széket,
egyszerűen levetette az álarcot
és bemutatta magát az tga:r.l ml
voltában. Megmutatta. hogy 11,
tön·é nyt csak a dolgozó osztály
lyal s1.emlocn Illő alkalmazni és

f:!~n!;:I !!;):t
ból
vlsezatért honfitársaink
100,000 koronát [1,1 felajénlotlak már ekkor egy hold földért.
T udu n~- esetet, hogy egy miskolc l fo\dbirtokosnak nem is
eh!Oreudüen termékeny földért
120.000 koronát ajánlottak fe l

~~;/i~:z~~=:l.h~l!:::ii~~sá~li::
gosan 5 métermázsa termést
sz!i.n1it\'a, 6000 koronb bu:r.aárak m~llett 300,000 korona.
!gy _becsllli meg a föld a gaztláJát es érthetö„hogy a gazda ml·
ért ragaszkodik a földhöz.
,
(Miskolczi Napló.)

~:y

~:/:/~~~~~~tkoos:t!i;.s!:~:~:
ijulba lehet azt dobni és ennek
n leg1·1!ágosabb pétlájál a mostani bányász s1.t.ráJkban be Is
blzo11yltot.ta. i\lcCray kormányz6 11grnnl11 egyszeriicn ki hirdclte ar. ostromállapotot, melyuek
értelmében az eddigi tön•ényck

!~::~::

Á

,.

-;:--<>-,-

A LOGAN, W. VA. SZENT MIKLOS GOR. KATH.
HITKÖZSÉG
ARACOMil, COAL BRANCH-EN „ uj onnan épüli

~:1~:,.1;/:i::;~~l:~lt ~!\~a~r:::;~
mely szerint l ndluna á llamban
csakis olyanok ,·állalhatnak bányamunkát, akik .s;akkép.zetteé
güknek beblzonylwsa utun a
1
11
ho~:i~:r~::~:á~;:\'an férjet, aki hó !:!~1;a::;•t:!~~~é1~!
::~t•
napokon át nem dolgozott, ha- - lgy a konnányzó nr bölcses~
nem lumpolt. de 11:/j asszonyt 11ége folytán. akármeljrlk Afrl-

k':i~

1

l

1::~":,',~~c1;1~;~·;11:·:iö~1tJ';~:\~k~ ,

1

1

11

~~;!~z~!g::·t, :~!o~aa f;;:l : : :
végezhetné a maga muukáJAt.
A1111wny nél kü l ue 111 \ebetnéTlk ml , setn c l, azok nélkül
nem lehetne családot sem alapi•
tani s az ass1.011y épeu olyan
szükaéges és hasznó11 teremtmény, mJnl n férfi és ha. azok,
l1lk m~Kl'!;-ők ct alantasabb lé•
nyeknek tartják, azzal .csak az
alacsony gondolkoz.á11ukról és a
bárbúr ml,·ol\ukról teunek ta•
11uságot.

.,,,

8 emberével pengeti majd a bur:f'.
ha valaha, ugy ezen
vendég lesz.
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A mlnlszteielnö.k reméli, hogy
,·
i
ezáltal a két ország közötti ke- ·
·- - - ~ ·
reskedelemben egy nagy lépést . .!\.I egblzottunk Kardos Jóu ef
tenuéuek elöfc.
ur felkeresi a bán yatelepeket
elllfizetők ezerzéee céljából
.
_-· Szépen kérjllk lapunk olva!!00 RAG Y,~Jl Í ll KEZETT sóit, hogy Kardoa urat munká-

~~~~n

A "M,\UUET1\N l ~N!'
1

a

támogatni

szlveskedj&-

MAGYAR BÁNYÁSZLAP,

1:':!::1~::::=::::::==~==;11111

j

::1:0~::~z~~Y::,az~:;le:::::t hl!~ ::J:z~~~n;::;1: ! b'.~~~z
hajlandók nl'ra ésa kapltallaték Jeguagyobb rés~e mesaze nyit:: .W elcb vidék.i Magyarok,
nemzet! veszedelmére hlvat* gat! helyekre utazott és csak lct~~k~~ ';,' 61~:JkuiS::;~~~b•b 1f,~~bb
koznak,
~
kevesen maradnak nagy véro•dJlk.
i\lcrt 11 • jelenlegi világ rend sokban.
LIEBMANN S. t.S FIAI
s:r.erlut, ha a 11111nkA11 mllllók tét
.
WEl.C H, w. v1,,,.
lenségre vannak k!i.rhoztatva, HA egyletének meghhóra, le•
azt gaidaságl pangásnak szovélpllplrro, borltéffl, bál) bekh nevezni. ellenbeu há a
lépő Jegyekrj}, Iu nch tlcll.ell'e,
Külföldi Mogyar,ái
naSr tőkések esetleg nem huz- ,•agy ·egyéb - uép kh lteHI a' klll tal dl maQvarok Szllnldp
hatnak ,mgy profitot, azt mér ityomtahányra "Tolna uüksé•
nemzeti veszedelemnek neve- ge, aJli.11lj1L a )[agyar Bányán PHt. IX, t.6nu~• 17. H• m„
nem Jlr llnMk "'"de!J,e . ...
zlk el.
, Jnp nyomdáját.

re~:~·k~~~-.. ~~~~11t-.:t!r":1:::.

MATE':;:,;;,•~. VA:

THIRD AVENUE.
•A le1szebb ét l e1jobb női, férfi és cermekruhák, kalapok, cipök, barim yák tava szi és nyári
u j domágokból

KI AR.US1T ÁST
TARTUNK M2LYEN LESZÁLLITOTT ARAK
MELLETT.
,l iiJJöu é, u611üd jék me~ róla, hogy

0.!l'J'

MrlcHdl-

lltlíMt e11lná ll 1,1 nk és a legfl11om11,bb but 11.l11e.•on1 ,írluin

11dj11k.
,h e1i:é~1 c~htllot

telőtl'll-t11.lplg

fe)ijllözletJük.

THE DIG srqR E
WILUAMSON, WEST VIRGINIA.

,

1

yt·,~·•~•1o~ ~~'f:,11111

WILLIAMSON, W. VA.

W
ES'r1t;R:!~~Úc::~GINIAI
or, \' AS~ INK

Dto~·&tWinTI'

11111 o ,. 1

LEGNAGYOBB FÉRFI, NOI ÉS GYERMEKRUHA ÜZLET.

~

IDI

e. D00 D, pl nzllrnok.

lftlll, H• blrmlr• van uükd~

The BIG STORE

,

.......

Kluolg6IJu k bcc•lll• te Hn,

w.

JO.LJ D. a,any
.........

Coebum, Virginia ,

!-·::.'!:r:: :~!c:t::~1:::~ ~;~:

Tellét )isztelt Szerkesztőség
•
JOE PAPP,
tudntom Önökkel, hogy tovább
Vlnson Str. 622.
ne111 nélkiilözhetem a B:!.nyászlapot és ezér t Itt kü ldöm az egy
Wllllnmson, W. Va.
- ---------------~1 ,\ G\',\ltO USZ.\ 0 IUOO ,UU :., ')
~

A "Mauretanla" gőzössel

a

bálon mula t hatj a ki magát , minde nki ~zivesen látott

1

a
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Horváth Berti

Loga n és vidéke magyarsága

!.,,~,.,.,.._,.,l~,.~H~•-•"""'~' t'

1:~ ~~~.~! 1~!::~::, 1!~::~:~.:~~~

ezükség van, mint arra, amit a volt egy" Ilyen törvény 11,lkotésá-

A BÁL KEZDETE DÉLUTÁN 2 ÓRAKOR
ÉS TART REGGELIG.

~~'.~~·laa;~l·l!~zl:~r~~ lr~a b~t::~ ~1t:~a,!~ : 1~~;k év~~!'g mi::t~,~;
Newyorkl csavargókról,mcrt én J)énzt
munkásség céljaira és
tőlem Is csak a p"enzt zsarolták azt a munkások árulói saját eél- 1

~:~1~~~ !l;~~!z:lte~~~l=:át:u:~~! j::ll1~!t1~1~:~:zt:~:1~~~almc~~~

munkát é!I a bAnyászokat be·
soroztatja kényszermunkára.
Amilyen. ember McCray kormányzó, kónuyen be Is válthatja a fenyegetését és ahogyan a
lefolyt!' ,•llágháboruban több á l1am törvényhozása elrelldelte a

táj-

ba n a sztalt terit és ingyen va csoráva l szolgál.

::~\;t:g:z~ ::;~~~a
B{myés1.lup, amit minden Igaz , -- - - -- - -,.
11
munkásembernek olvasnin kell,
Helyuu ~I p6nzit nl lunk
1%'u,.,...
1
mert CB!lk onnan tudhatja meg, THE FIRST NATIONAL
ft~e~Ji'il~•i\.,Y.,~~~t: ~~
ml az igazság, és akkor tudom
BANK
dlll' Jó 6t bftc•iJ!elH 111u11.Ut ~égu-

1·1_Ui.t. Az ilyenek ab~an a l~v- 1r~h61, ilo~y az zal fcuyegetöd-lYój/i.t, aki kéri, hogy 1000 ame::~t~~~k
oag:H:~á(to~~~~: 1:;.~tn!:kg) n~~1 1e sá:~~rkav;;~,es
~~~

nem kerei;, tehát nincsen joga sem se1u111lben intézkedni.
PCUig ha ezek a jó férjek csak
egy ]llllanatra tisztán látnának,
akkor be kellene látniok, hogy
az asszony mlndenbcu épen ugy
hozzájéru\ 11 ci;alád eltartásá-

7 ~ra

az Összes ve ndégek részér e este

:i~i:a~: ~:u:~!•~;~~:k'.~~~~/::~
kézbe kaptam, mert ' találtam
benne egy oh·nenl ,•aló cikket,
mclrbe Önöknek nagy lgazsá~
got adok. 111ert 111lnden ugy van,

a"~~

11

ét:~~~1~1

az Egyházközség Elóljárósága.

A hitközség

évi clc'.ífizetést két dollárt és k!ir cm szlveskedJcn a lapot nekem
a ctmemre kfüdcni.
Nagyon jó lenne, ha 111lnden
munkástestvérem megmut.ntuá.
llli11dlg egy pár barátjának n Bú
nyászlapot, had tudnák meg,

~ur:~11le~;~~:; 1~~!~~tö::~e\~-~j~/ i:::a:i:1a~;~~t:rse=~ 0;1
1
meri hát, U1. !l;:en dl~zpéhlány a maguk \'ájta kátyubó\, l1át
l,ATN I.
fé:j S1.L' l'eti :1z a,;,;zunrr
uai;y ki rcmlcli a fegyenceket !Jénya-1
_ _
1
1
c\~:~i;::::uf::rj::~n::·kiknck az a ' ~~: ;~~~::;~ ~~~~)~ ~::.:::. a1!1~~a::~ ke~~~; : ~:;~1tn~!:'~1.:~·:a;:::~
1
1
11
1
: ~~r.v:r:\~ ::~·:l~~~~,o~a~ e;; ~~~ul:11:
~I :~~ 1~1~1:·;.z;el~; ,1\:~;~~~~na
au:~::i~ta~~~:~

~~:~n

várja

8 NYAPLEZROL~BANYAPLEZRE,

:~;i::~é m
:;~.1,{~\~:::~::J,1,t1'

9

ELSŐ ŐSZI BÁLT

tart, melyre Loga n és vidéke magyarságát szeretettel

Tis ztelt Szerkeszt0ség,
már ~okszor hallottam az Önök
JaJJJ!Í.ról azonha11 soha sem volt
alkalmnrn rá. hogy azt megnézhessem, mig végre most egy jó
barátomnál megláttam és rögtön cl Is kértem tole s lgy elol-

a ~;1~a~:11~~~~lötlet u!,~hy~~::111:~;a~ ;111,8 ~:o:e:~~~~nnb~~e~~ttek azok a

Tudok férJCkl'Öl , akik bár 1csak hogy még ezek a vadak
ll!iikk egészségesek. dc éveket sem akartak a kormányzó ur
nc111 dolgoztak, a család persze \kcd\'é11ek eleget tenni. ~J!Te ujennck dacára i!I szaporodott és ,ra gondolt a kormányzó ur egy
1tz asszonynak mosái;t kellett nag~•ot és merészet és kljelen,•á!la lniu . hogy a család élelmC:u!lte. hogy !i ll. nem akad elég

remek táncba llban
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•

1

t~\: ~-áe:t~ .e ~l:;1l~;, a;;~~/:1: e:~
asszony ltcscrü ezem re hányást'
t~~l. a7.l Jól eh•erte. i\lert hát ml
k ozef:~h?t. az asR w, 1rn ak. \1,og y
6 , a erJ, 11 m 1n(1cu11at6 . rn 0s

~~-~~~c11 ~·,~:;~~:.~. kényszeritette

IWM\WiW@ii:a/

mának feljavulását. A nemzett Iroda két-három héttel ezel6ttj :~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-,.
1
i\~~SZr~~~;!:::jf:I~::~:~ ;:~,O~~e::r:i~:~~~~aknöz:~~ ~~e:~I I
ál)am lé1•én minden más érték kint.
közötl legmegbecsiiltebb érték i S zak értő körök i;;i:erlnt na-

jo~on emclllct egy élet- ket. de ha a dolgot kissé jobban ban ,·czct a föld ldel1ára111liklkelne el a föld holdja. Számltás
férfi egy gyönge nOl·e ke- szemüg\'re vesszük akkor kitü- minden érték, ehhez ragaszko- szerint egy százholdas birtok

a nő is mint a férfi? Hiszen

NEW YORK, N. Y.

MlNERS JIOHE

1
1
11
1 ;~~~.
j :~e:: ~:;1_::ru:~~:éph:~;k~a~:= ~~:~ts~l!/1d o~n~l;;~::é:i:f:~~ ;:~a:or:;,i;~b30~~~ik:;;o~~:~
,nJnd joblmn szaporodnak ezek lfóztjé,•el
táplá\kozznnnk, de jnk most Is a korona lirtolya- Egy mlskolczl ingatlanforgalmi

:::;::i

JogUgyl dol1ok•t,
Utt•dl,
AFF1D4VIT
kl6111tldt
Igen .m6rdkel!
lro n dll•lok,
-

1

úhazai !mesék....
(1''olytatAs.)

ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA.
l rta: S1enllmrel JHrtba.

mikor a kezembe adta a levelet, oszt megláttam a Zsófi lrását, rogygyant meg a térde111 . Adlak egy széket. De hogy ml é.11 ab-han n levélben, azt, láfl!la. nem tudom el,:;t~-~~;m~~1:~al:jl:.n ;~~: leni. Dc ha mAn nem os:r.tlmltam meg vele
1~~i:!"n
1
mondani.
8
1,,nn;,1 fö l!lünfuló ? .
_
: 0;:~ : 1.v11~·11 1~ ~:!::b: ;:;:1::~0 ~ v:~::1~
Reszketett a keze, amint kivette 11zép, feKésiiUb. mikor laua. hogy belulröl csak hogy annál tölJbet hozhassuk haza. Hiszen kete blSrtárcil.Ját s be161e n levelet. 1''él ivpa..,, a fene, ha lrnllgntok IH, azt mondta:
• a dollár frtéke annyira megnövekedett, a. pl r volt, Járnllan kér. vetett rú görOe soro11:í.1 jll, menjünk, ha 11gyse tud111: uyu- koronáé meg leromlott. hogy ,•ehetek házat, kat. nagy belüket.
-- Olval!l!a c l - lm tetszik.
codni.
íódet, mindent - csak egyszer haza ju~~:ltlbb e511k magam megyek. Hol ,·en- sak !
.;_'i; fájdnlnrns arccal, összehuzoll szemölr1i\n!. a unrl 11émr.t, amennyiért két haJó-Jcilllkor megindult n postllforgalom. rögtön 1lökkel meredt Zsákaira, mig az elmélyedt
J!)'(•t ndnak. Egyért Is sok kell. Majd ha lá- !didtem levelet. hogy Jövök, de feleljen ne• :, levél olvnl!ll.sába.
wm. h<l~' tudok szerezni kinn. kiic\ök ne- kem rögtön. A levelem Ylssiajötl: "clmictt
~Oli hajó-Jegyet meg péntt. Ugy cslnál a Ismeretlen." Go11dolta111 eickben a iün.nKedw11 egyetlen Párom.
1ilhM kin\ ndorló Is.
1·aro11 ldókben talán elment Innét nui.sfcle
ahogy megéreztem, tudtam elóre, az
J.Jittam. hogy nagyon nincs kedn\re ai szolgálni. Gyövök magam, akkof l11 Ide. a
L'r magához szóllt és én nem látlak
111hon 111a1·adfLs. de soha se ellenkedett ve- régi gazd nl!szo nyúhoz. a szolgab!rönéhoz,
már téged ezen II fOdön. A hi.ddmban
lrm
t,eleegyezett. Ugy határoztuk, hogy az majd megmondja. hogy ho,•á ment, ha
legfe\111 van eg)' takarékkönyvecake,
rulg kihoiatha ton1 eláll cselédnek. Legalább ntnr.e 111(in nfila. utba Igazit, hol kere11beraktam mind ll pénzt amit hnza küldrendc~en klruhhkodlk 1negl11t. min t hi.n~·- sem?
tél. egy krajcárt se költöttem el belllle.
kor:\ha n. Ko~ztra. tiizelóre nem les1. gond~!ér is uem nyelt el az a tenger hajóstul
Gondoltam, hátha odll künn nem tudsz
• /1t
- mer hogy mire Jöttem! A 1·onattul sietr(ilre lenni a ke1·eseledb6l, legalább ezt
Am it aratiuikor·kerestünk. a r észünket el- tem egyenest a uolgab irMkhoz. Nyitok 11.
találd meg Itthon. Van a IAdf1ban hat.
~dtu k. abból eng em ruházott ki az lildott konyhába. Uram. Istenem, ha mégis Itt la•
pár alsó ruha, hat 11zi11e11 Ing meg hat
lflrk. Három pár fehérruhli.t varrt nekem kik, e lejbem gyiinne! De nem! A nagyságO!I
zsebke11d6. Magau1 1·nrrtan1 mindet. É.:s
"11 láttam. hogy minden ötéslre. hullott a ;is;izony nrnga \'Ól n konybAn, mag ösmeret•
utolsó percemtg gondolok rAd, Imádkoköu uye.
len leAny. Köszönt e111. Hám bAmultak.
zok érted. Es ha cccer megtudod. hogy
- 1'.ag}ságos asszony kérem - mondok
meghóttam, akkor 110 lluslakodjál. A te~lit rtsz? - tncselke<ilem ,·éle. Nem
metkezési egyletbe régen beiratkoztam,
llnlok én meg! Maj' megl:i.tod, mil yen uri- - be11zélhetnéknfeleségemmel?
Néz
rfuu,
ldegen~•ül.
Nem
{Ismert
meg.
halálom ne terheljen senkit. Ruhdhnat
MSzony l ('s!n il.lok én üelüled, ha sok pézem
Kl
n
maga
felesége,
mondja
hogy
oszd 11,:ét a szegények közt, második feIAAz!
leséged tán ugy se hordaun Ilyeneket.
- Ha eccerelmész. én nem látlak léged nálnm keresi?
- Cslkósné, .hi.mbor Zsófi, cetszlk tunnl. ..
Adjon meg az Isten édes 116.rom, aklehüen az életben többet. - mondta szomoJl{u akkor e;,,ak elsikltJa ma,;At.
\'CI boldog 1·0\tam -é11 hiszem, hogy le- :\!aga az Csikós? li:s elfordult. Szegény
,;zek 111ég az örök fényességben, ahol
)!ikor el utaztam (,s utöljá.ra szorltot~
uuu magn111hoz. akkor Is ezt momlln. Meg ember!
többet nnm h:igyu el.
A szegény 11z6 mellhe vágott.
slrlg hii feleséged
ho,-:y ~zereucsétlcn . e11ztend6ben ind ulok.
- )! ér ,•agyok én szegény? - te11.sék nieg
?.SÓI•'!.
1!113 \'Ól akkor. Pedig szerencsétlenebb 1·ót
mondani.
Ila
összeadta
magát
a
feleségem
l!111, mikor kltört a \'ll:\ghahorn. Az első
m!,ssa
l.
azt
Is.
:t,sákaJ megindultan hajtotta ö1111ze a le,tv„kben nem 1·ót szerenc11ém, járatlan en1Akkor rállamra tette a kezét.
her létemre eaetlettem, botlottam ldegeny
,·elet. Vls11za adta.
•- Szegény ember ... meg ne bántsa an- Derék, jó a11Szony vót, kevés v:1n Ilyen
1·1!Agban , - magamnak Is alig vót betevő
fa latom. MindÖ111!ze néhé.ny dollárt. küdhet-- nak nz áldott, hllsége11 W1Szony11ak az e111lél11ten nyugtassa.
\et:11 a feleségemnek. Csak mikor Red Ja- kezetét, aki magira gondolt utolsó percéig.
- Hát moat mli.r tudja, mér nem lehet raj
rketten letele11edtem tudtam annylf sierez- Z1.<ófl már három é,•e, hogy künn pihen a te- ta.m segltenl. Elment a hüséges aBBzony.
nt, hogy liaJójegyet vegyek .•\ hajó-Jegy e l rnetlSben. Valnml belső baja vót. a.miről Most mán mit adhatok neki? Állltok neki
Js ment, abban nem vót hlbn. de Z;;ófl, sze- nem uólt senkinek - e!lak mikor már ké- i,Jrköve t , 11zépet, olyant, amilyen m ég nlneR
i;:t\ny lelkem nem Jöhetett ki hozzám, akkor sőn vóL Mielött elvitték a kórházba, kérte, a lnpuberekl temetőben. De hát nen1 látja,
már AnJCrlka Is belea,·atkowtt a báboruba, hogy tlrlzzem meg a holmiját és adjam od11 nem tudJR, nem ér a semmit. . .
akkor mán körül vót zárva )lagyarorazág. a leYelét magának. ha ,·alaha kérdez.(isköd- llol laklk testvér?
lleJ? Olyan Istentelennek éreztem maga- nék uu\.na. A ládil.ja a padlA!!On ,•an: majd
- Valkaléknál. Szomszédok vónmk 1·amat, mintha csak égö házban hagytam vó- lehozzák a lányok., Utolsó levelét l)ezártam lnmlkor. Oszt most nagyon sr.lvescn adtak
na magára a feleségemet. Szerettem vóna az uram Werthetm-ka11szájába, ait hozom k\"á.rtélyl, hogy felkerestem ilkel. iuAn
'
menya1111zonyna k ,·alót Is klnáltak.
a reJemet leharapni ... de h:i.t ki llltta ezt. röglön.
ki tu tta ezt! Nem bántam 1·óna én 11zokt1zor .
L'gy :\Utam tin kővé mered1·e mlg a levelet
- !lát akkor Jó szá ndékkal Yannuk. Legha rárn szakad a bányn, ugy klnlódtnm, ml- hoz1a. nem tudtam IIC szólni, se rlnl. Caak jobb Is les1.1 ha 111eglláza110dik. Mer ugy Iák<:l r oln1stam az Itthoni nagy nyomorus!g-

,\kl i:onclol \"IIICI az égi ma.dArra, Öl'Cg-
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majd elklvánjn a pénzlt, meg nz

- Nem vótam én soha Italos ember hnJja! De n uent Igai, hogy most egész nap
li<:r.ok. Otlhon Is Iszok. ?lláské11 nem blron1.
- Vegye meg a kl11 fődet, házat, amire
mludlg klvánkowtt. Vegyen el egy Jórn,•a\ó
lányt - akkor megnyugs~lk, relvldnl.
- Tön5dölt ember mgyok én -n1án.
- Most azt nem nézik, nem ugy van mint
n1.e l6tt, hogy a lány csak legényhe klvánkowtt, emberbe csak lllrvn., eröltetve ment.
)!Ol!t két kézze l kup a legfiatalabb Is :l móJos kérőn,
- Nagyon tudom. A dollárokért honám
gyUn, aztán tulnéz rajtam. Nem. Csak egy
Csikós Gergelyn6 Yót, nem Is lesz több.
- Ml 1:tándéka \'an hát?
- Nem tudom. Iszok. Lehet hogy addig
Iszok. mlg csak egy hajójegyre valóm marnd. ,\kkor vl&Bzamegyek Amerikába.
,_ De hát mér menne? Ha szegény Zsófi
el ts ment, Itt ,·sn a drAga magyar föld, ha a
népek meg is ,·álto:r.tak egy kicsit, az nem
\'Ó.ltozott.
Csikós felállt az asztal mellöl, már kissé
ingadozva lépett egyet-kettl!l Zsákai felé s
az Ittas ember önkénytelen 6s:r.lnte~ség6ve\
mondta. ,
- Tugygyu ... nem tanAlom én magamat
Hthon. A népek is ,·áltoztak. rosszabbak, rAtnrtl nbbak mint azelött csak a pénz az Istenilk. De néha ugy tecclk, hogy én még
jobban megváltoztam, nem az a Csikós Oergely Jött vh!sza. aki eln1ent. Sok minden ragad az ember re messze fűdi.in.
Ezek itthon marakodnak, magyar bántja
a magyart, UJlntha nem vóna aki bd11tson
bennünket? Aki bajba Jut, annnk senki se
fogja pártJfit, slH inkább, háta mögött markl\ba nevét.
Kü nn az Jó 1·ót, hogy ml magyar bányászok összet.nrtottunk. Ott nem, hagyja el
egyik a n1ásikat. Ott van azeretet.
ltthon Is van.
- Igen, látom. Itthon most nagyon szeretii! a dollárokat. Azt beszélik, hogy minden
nmerlkat !llftgyaruak haia kék má gy\innl.
llát ha még annyian elférnek Csonkamai;yaronzágo n , mér c11utolják a m~n ekülte•
ket. mért , haragusznak rAJuk?
Awk 111 magyarok, hát mér nem látják
őket 11zlveee11? Félnek, hogy eleszll. e161Uk
a kenyeret. Most örülnek, ha Amerikából
Ar]1eil k egy mngyar. Mlll:or kll'llndorolt.
mert meglátogatta ai Isten, nem tudott ke•

*

~:~;::.bb azt,mondtAk rf.: "Hogy

- Gondolja meg testvér Jól. mégis ml az,
,·tssza menni idegenbe, mikor 111An nem IIR•
•al u emht>r. :\lég flatalon Is - l~zen ha.b.ndök vagyunk .
Cslkó11 egyked\·üen rántotta fel v:\llát.
- .<\ !eeskemadár 111 wenekOI a tél eltll •
megy az élelem utAn egyik vl1Agrészb61 a
mfislkba, pedig milyen Jdcs'I, 011Jyen gyen~.
' egy szivennyomás 1!! e legem.ló hogy vége
legyék. És hány bukik a tengerbe, holtra.
rúradtau a nagy uttól.
Fecakének Is, embernek la meg kell halni
eccer .. akkor meg mAn mindegy akárhun ..
Csikós kezet nyuJtotL
- Menni Is k ék mán. .
no, Istennek
ajimlom . .
Zsákai erősen megrázta Jobbjit.
- LAtogasson meg testvér, Kalymárdon
lakom.
Elkös:r.öutek. Zsákai igazán saJn:l.lta Cslkóst s mintha a ft>néklg keserü ulvü ember
1·alnmit kimondott volna abból, nmit ö caak
únett. Nemcsak a hazn vllltozott meg, de
l'isszntéro5 bü fiai Is. Ott a tengerentul mintha ,•nlabogy szabadabb lenno az embe~. Hthon mintha szükebbre szorulna a szellem
látóbau\.ra és uükkebliiek lennének az embet·ek. Amerlkdba azt hitte, hogy a közös,
retten tó szenvedések egygyé forr:i.sztották ·
nz embereket s megdöbbenve látta mindennap, hogy ellenkuőleg: a szenved*k
ujabb és uJabb válauralakat emeltek a µlvek kilzal. Mintha az ördög fogott \'olna egy
nngy ekét és felszán totta volna rettentő
m+11y árkokkal a tli.rsa.dalmal. Egyik árkot
elne1·ezte vallásnak, a máB!kat poUtlkAnak,
n harmadikat háborua gazdagságnak, a negyedlket háborus nyomornak, az ötödiket
ldegea, n10bó élvezet-vágynak, a hatodikat
nemes elkeseredésnek stb ... de mind csak
ördög-árok, melyttll a testvér nem t ud teet\"ére ulvére borulni. mely elválasztja a ma•
gyarokat egymá111ól - itthon.
Végig 11lmitott homlokán, hogy •elüzze a
kellemetlen gondolatokat é11 u. ft.'leségére
gondolt. Lám. milyen Jól tettEl, mikor egy•
kor olyan keményen megmondta neki:
"Vagy 1·eled megyek, l'llgy nem leszek 11.
feleséged." Ők egyUtt maradiak, 111lg ei a
szegé ny Csikós ... Hát valami k1Wn6 asz,.
swny lehetett az a 11zt>gény ZRÓfl Is ... de
- .. Vlolka mégl11 csak CFY 1·an a \' ilágon!
- {Folytatbu kö\·etkezlk.)

oszlottak. A játék folyamCu1 NI- u :S Z.\ KITO'l"f,~ _-l cst 1•1,0chema Józse r, egy 10 é,·es !lucsut1• A Jn;ztT.

- -- - - csak a l~gnagyobb erlS(eszltés-, \' (.;111-:s :SZl::Ut: 1,M l IJ1t.C,1A.
1
: d~~ke:rül~s:~:fc!~~t~~se::é~~~~:
Véres ijZ e r ~ di-Ama Ját•
hogy fegyvert haiji n~ltak vol- szódott le a _?erettyóuJfalutól
na. Sulyosabb. scbesillés nem nem 111e11-11zl eso zsákai pusztán,
1
a ~~i;!~;::o!~rdec:~:~1 ~:
~~::~r~ll~á:
nem ol)an veszélyeBCk s külön- 1vács
feleségé,•el
dolgozott

~a~1;zk:!i~~c~!:':~~~ :::~:::n;
kö\'etk_ezm_énye, hogy ll. gyere-61
~:'te~ = r : k:=l~~~ ~ ;
klS, melyet J\llchnya Anna 13
é1·ea klsleAuy n 10 évea !lucska
6
~:::e~:~~~. ~é~e:i:~::~~tllo~;
aze renc11étlenill esett n 2 és fél

~!l!Ö!br:1::1;b:: :/!f!é~l~:1;:: ~::u!~ ::i~~:n::c:u/:,V~,1~:; :~:: ~k~~=! l~:it~~:~::i~~;
n)el kort md r ösldl'ik óta divó lamét megunnepelhetlk a temp- 1ée os11zei.zólalkozás támadt közlellen!l(.¾;eskedés csinos kis üt_llom védszentjenek emlékét. a jtuk, melynek az lett a vége,
kőzetben lobbant ki Ifog) mt- 1fel és ah égi legények
hogy Kovács borotvaéles ka.s:táért haragszik 1,~elsötárkányon a
Miskolczi r;-apló J jávai l rlminek rontott és azÓmoravicán
meg1;>llkolták felvég az alvégre, nem [ellet
,
_
_
zal ugy megwigta, lJOSY a
0
Apsut f,'erenc 19 évea legényt. A lmegtudnl, de Ya lószlnii, bogy
kasza kezét é11 hasát felmettelecsknl határban levő csárdá- ei alkalommal Is a lányok 1\11· Lt:~s1-;T1' A SZBKÉH
l!ze1te ..,
-;' többi arató köz..
ban mulattak a moral"lcal legé- att tört ki• az alvég és a relv~g TETBJÉUÖ I, f:~ MEGU,\ 1,T, belépése
a~adAlyozta
meg,
nyek. Apeut F erenc pládapusz- legényei között a hnre. E lég az
__ l1ofy lrlml_t oimzc n e darabolja

:~: !!t~~!\er~aaul~t :~::::
Yedett
(Mag)ar Hlrlap, K41lsa.)

j'~~:!:

~nd~~~:~

~:.:1~t 'a ~~~:aa;.:~~é;:~ k!:~1!~~
jAhan nrcca l a földon fekve_
boltan
Mellette az a1111zon)Anak kihu ll vérbefag)Ott teAle _
1.lnteu uz ,irccal a roldre bo1111~11. A hojtá ri;ye rek, n pu HZlll
111.en háromé,•eH, :r.i;endü llS fia
1,.,dlg alig 111.áz Jéiiésnylre, a ku~nr1cáslmn rekildt. megállott
,111'\"e_l, agyo nven•e. MlndhA-

uyel'et adni a csa.16.dJának, senki se t&-6--

lom n keserüséglre nagyon khánja az Italt.

HA ZA I HIREK

nem járt semmi eredménynye l.
A nyomozó közegeknek az a ,•é1
A nógrádmcg}~l • Muoeó ny
1:~~- 1:~:\;::~ó::i. k;:~g;
~i\z~éghez --ta rtozó
l!;grlszól Juhli.s:r. ezüstór:\Jil.t és cslzn1fi.Ját
\'F. HES IIUCSU.
1
11
~;_~ itr~~ k:. ;~~6~~::!n
~~:~:t::nü~o~!!~~:/s i~s~!:~
f'elsótArká~ a templom
~s llojlár n élkül széled( s1.~ rte másfe lől azt beszélik, hogy a Ju- védszentJének az emlékére bu11i akolbó l n Juhnyáj. Az nrra~ hAs.mál Juheladbból
nagyobb csut tartottak és amint már ez a
1
11
!~~:~~ker:!~u;;~
;~e: ~:tte!1~!~;n!kégke~~e~t :~l~a= ~t!~n1!
J:in:
1, találták az ö reg szá.madóJu- meg
kezdetben csak Jókedvü Yo!L

~:~!

:;~~:~é;:t~

!:;:!

~~~~~1:~ ::~!~~

::~~~~::s:~

(Jo\ö W1en )
-o--t:\11,KOSSlU t'(;\ SZÁ i,
\ l ll,\G MJ ,\TT.

~~::~

--o-'rlJZ\' l'~Z n óTAN.
__
,\ borsodmegyel Búta közllégben tüz ütlltt ki a melynek két
eserépfedelea ház és nagyobb
termésmennyiség esett áldoia~

r~~~~;m::;r/c~~é!n~:~~\~i'J:t:e: :~~~t<~ö~é1::1!~~!d:!~1~ v~;
:\:~Yv~l~~~!!t:1~~!:Z.
0
n:~~11::i\:~~~:~~~1:ak\: é~::;; ~~p~~ ~:da:tr:ri:.~:u~:~1 ::~i~tap:d~g1w:;:;e: !~::~tt;
•7 (•j~za ka leplében a pusztára cselédnek szemetszurt
Apsut lszét, már tudnlllllk a félénkebb
1rt gyll ko11ok e16bh az ako lban 1·lrli.gJn, lekapta u. kalapja mel- asazonyné1>, mert a töObl vagy
'-Ivó Ju hli.11zt tám11.dták meg, 11. 161 és rAtaposott. Apgut a ~ne nézte a verekedést, vagy pedig
•t fűbe ,·ertek. Az öreg juhász- után felelo5s~gre akarta vonni gegltett a maga 11ártJ!nak. •J ,tár
•k még maradt annyi erej e, Talpalt, de nem találta meg. volt mgy három betörött fej és
h 'l':Y a kamrába meneküljön. Ekkor egy másik társaságra né• bicska 11zurús, c\e a két csend•

:t~~tr::!:~a !~::~t'i,ö::r.::!I
nyl gazd:i.lkodó tanyájáról volt
haznléröben..... f'rlssen ar~tot't
buzakalászal három ru;éter magasan rakott 11zek.erének a tetejére ült és ugy hajtotta lovait.
Egy iökken6nél a buzaraká.s le-

::::,t~i!g1:a!~: ::tynyl:~~;av~~!k:::~ór~ 111
:~:eliy~!:z~e:e;e~:1!!~:te~:
~özi.ii1 kenyéren élő hatvan- és SzilCJI Ján ~ Balog Nagy Já• fékezni, még mindig nem sl ke-no6t és Tóth Rozáliát meg'ilZUr• rült a vCrekedtlket 11zétvé.lanta1
ti.~~ ~o~lc~:~~v:;;:t~:I;:;:~~: ~:ra.:~~~t s;~n~::P~~~~et!e~~ :\,!1:~~~t!"i1~:~t :~a~°i!1~~:;
~y llkos tokos utját állott.n és kül6 Apsnt után szaladt 6a a esendllrrel Iparkodtak a nyugal
11 bv1lágra kfildte„ hogy a ga.z. mint utolérte, hátulról a nyaká- mat helyre\llltanl. Erre a vere-teltnek ne mara.djon eleven ta- ba ezurt, Al)llut Fereoe azonnal kedlS legények a csend6rölr.nek
noja_ A nyomoW, bAT egy le- megba.lt.
fordultak '9 611.at. 1gekutn' Je..

~>'.:~o~~s~::g~~j~;e~~~ei:~e;~~~:
·
1IE(1i:i-:1 1''ALUIJ,U1. ::~:~~ylr:: :~:::;:~:'::~:~
re zuhant. Az ill&I&! követkei- Gyertyánfa barsmegyel község• ni, Fecz Andrá.ual. Szó 116t k6
tében a gazdálllodó"koponyare- ben e. falu gyermekei nagyrészt vetett vereked&re keflilt a IOT
1
~:~lté~g!~ ::~ ,:1~~!:~o~e:i:~
: a : : : ; ; ~ ; t,:v~~:sl:se::~: :é~a::rk~
kiszenvedett. A szekér utAn Jő:- FelstihAmor k6zségbeo tart6z- m'8utá.n az apóaába. dllrte. A
vlS arató munkúok szállltották kod~k. a hol vó.aár volt.
A szerencsétlen ember múnap
hata holttestét.
,
gyermekek a patak menUn va16 d6le16tt
ónkor megba.lt ...,
(DelwecaeAl

{!t~:~~~:t:~

r•~ auzon ynya.l. A fölriadt bo

!:~

ca~:1:~~~;; kt~~:;:~:e~~lea;~:e1~~ :11!~1::~\öf:rt: 1~1:~e:-:e::::~; ~~;:ná~!r~~:1\:~Y 2-3 mllUó
6
:~~:,:::!~:~o~ ~e:~
(Mlakolczl Napl6.)
mény. Kovácsot a cge ndlSrség
letartóztatta.
IIH:OSZURT,\ AZ AP08kr.
- '
(Pesti Hlrlap.)
---,---oVéres csa.l!dl dráma j!tszó-\'ÉOZBTl-!S G\'EHMt:Kdott le Kerecsend köuégben.
CIVAKOD,lS P,G \' IJAUSSzucslk János, 32 bee ker&-

~~

~~1üf;~~~ n~~~~I

pt·Cll~:l J~~lá~~S ;ves leli. ny
6
:iel:~/n~o~~o:!it_cs :;

16~"/P

:~~~t a;:t: ~~~:~n~elmlO::!:
ban levü gép elkapta a balkarját éa kezefejét leszakltoltn.
1
!~;~:=:r.~y::u~~~;t~l~~:'
(Debreczeni f'ilggeUen
~)
l,F.ll H 'S l rtSnOt, ll,\L.lL
_
1''1óra Sebeatyén 11ajókazai la•
kos hlrtelen elhunyt A vlugáló
orvos véleménye uerl nt R haló.lt vérn1érgezé11 ldé1te elő.
Flórit ngyani1 a füle alatt egy
rovar calpte meg, a aebel, a.z.Onban elvakarta és !gy keletkezelt
vérmérgez~~llskole:r.l Napló.)
_\ t•t: HK111~Hf;~YLt:T.
Titokzatos mer6nyletet k;6vettek el Simon IM.nlel perku•
pal guda. ellen. Ai ötvenhét
évea Simont r6Jholtan taliltik
Agyában. beuálllt.ott.álr. Ml11kolc
ra az t;rzsébet.--kórházba. A
::;;;baa~a.:~1:::i~t"~o:~;::
merényletet ~h,anem Simon
fia, a buswnlz: ins lfja.bb 81-

kg;:~~0!1~:~.e:r:.

~;:m':~~
lek fel. A nyomozó catndórök
megillapltottü-, bOIJ a rha a
tett 6juaU.Jia ~ yffl

r
MAGYAR BÁNYÁBZLAP

Ml UJSÁG
HIMLERVILLEN,
,\r. elmult héten :; n n1mt dO\-

•

_gor.tak u Himler Coa! Co.

bá-

n~:..t:::n;_-\szló lmjlársunkat ér

::t~r:~gaal;.é~~:~z~~~:~dja érke-

Do-. C. N. CÍOUCH

~¾"':i;~"i'.'

PATTERSON BLDG,,

ROOM l 1.

K1»:,·aU<n01 O,erbou,..-.

llouthamptoo

CaRö~it~~~IJ

!~ ~~:~~é'::. ::.~:
~~!;::;;\ tr1:~::é~~!é:::gy~~/~
1

A LEGRtGtBB tS LEG NAGYOBB OLASZ V

,.~I~~W~E~'i~~.c,~~~:~~:.
fi~7 Bw~~:,;~fi,gton St~ C~l~-:g:0t1t
Yn,r,- n holy! h•lóJ•rrril:'Y'l'>llalJl'l41.

gyógylttamak.

lmporMJ!rn~,~Jmikák:

LAPJA ,\ ll.AOYAR BAXl'.4 St

1.

Budape,t~I New York, Bo1ton von
Phlladelph liba harmad ouUly 1104.00
h$8 feJ•dó Gtnuln kereutOI a pa lota•
uerll haj6n:

GIULIO CESARE
~1.roo

tunnA s-<l )'orsullgu

%0

EMit NYJTRAY•nál

knpbntó. Valód! hunl tajték plJ)a

e lkeriilése végett II him lervlllei
szülőkkel, hogy a \'a.sárnapf ls-

6' taJtók u lv nr ••lplra., •en&müvelr.

hon11"11><erok. lmakO,nyvek. reg6nyek. Valódi !uual H kar. ani oy
filggök. .e;yilrük. ldnc1ok ó• ón\.k.
E1nat órtk t!• láncok. Selmec1 l pi•
pa. p!pa 1lát61j4tu6 kl!.rtya., Mln•
den n eintl 11azda"4g l é>I kouyh11
nenill! m. Hual fOuerekeL Valódi
t<iel!Cdl róuapaprlka. Ma,:yar tla.
001611:óp leme•ck 68 Pl Ryer piano
rolloknlegagebbma 11:rnrdalokról.
Min den • ml hu•I mo1t hphat6.
K~rJnn nni,:y kópea 6rjegy1óket
b6rho~r. u h·cBen kOLdöm.
Ól!

mérUO,ld,

T hurpe, W. Va.,

kohít ezután Is rendesen megtartjAk n store felett az Iroda
melletL Kéri a szill6ket, hogy
gyermekeikkel mennél nagyob\J

sr.ánunal jelenjenek meg és !gy
fültan11i lehetn ek. mire ta nitják
gyermekeiket a- n1sárna])l lskolúbnn.

EMíL

KISHIRDETÉSEK.

NvlTRA Y

Nyllc•r•Puk ,
MILFORD. CO NN.
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JegyUgyn O,kllégbe1u Önl<Oteh!ben
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~~:~:~~~:c:~i!:~

American Black Se: -Llne
(Gycra amerikai po1t ahaj6,)
Legjob b ut azerd61ylm• gyarok r bdre.

Klllb

klb91

u

Ntc,r
~SJlet,

r:::~~ti~fil:~\~~r

_:n;
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2•1koutily.Oee11an,p._
OyDL~ JttartJa111lnden M1«1,a
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21-24 ST ATE STRE ET,
NEW YORK, N. V.
Ulf)' binne]y IIUIA he ly! ll11rnöl.~6günknél.

s1::~·

Magyar

3-lk OHllly. Ro„tter, Pa.
GytlMnlt U:rtJa minden 11.0 2•lt • a

r~rt~~Íai~t~,iső~~1:::i;·

TJ„t~lH IÖk a 2,lk oul.l!y 01 61,
ElnOk
H ordtb J ózoe l, •lelnO,k

;:~:e.
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J:ln"". Betegl,!tngntó; Sli,oe TamAa.
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AMERICAN BLACK SEA UNE

Kh a B.llndor. Ame rikai
:::::~::~:Dn;:~~

Ha kiakarja bcn:ntnlncretette!tfogJobb ha L11nen kQ!d Jenet nekik.
Fordu1Jonb6•ebblcM\Agotlt4Nrt.

Ha,antaiáe miatt eladó , ~•c n1élY•
v•ló hi!.dbuUlr, 1 •aéptcbén, 2 sül•
dll. 50 darab 81.l\rn)'H t!~ pép kert.
J::rdüZödlik !rjonak And7 l<!a~. Bo~
20. T ~pll n, w. Va. clmrc.

Kl»;PODti péDJbi.rnPk:

!!:~i,ü~do:nd~.
n!:f:~elleu~r ; Coórl N!)!ó<.
tal e n, Bo:,; 73, T hol"J)e. W, Va., - F6.
ellenllr : Szul!edl QyO,rgy, Pót~:
1-aó ouUI~. Elunor. P•.

Oen enil Agen ts

HARMADIK OSZT,\ L\"

n,

1

11

lT,\.LIA-AJr.ERWA SH.JPl'ING CORPORATION

/IAJÓJEGY AIIAK CONSTANZÁIO
MÁSODIK 09ZT.I.LY .......... . . . . . . . .~•• .

l:edJ<!nek n ,·<!t<il!\r,\t moncy onle ron
houllnk b<lkU!dcnl,;,, ml a~ ,ltlrt rés•·
,·~nyt elküldjük. Darabunkfot kllllin •
külön 11 mep;k.aphaló. Mal()"llr u.1.
ny$.o.,:lapklad6h!vau.la

FöalelnO,k: N~meth

~:Íe v:Ü1 dk~!::. m~6~e~a:t~k

-~-~ ~·

{Is POntot b aJóra1zó.Jl&,it bl1toalt.
• ;.e.
lndulhok New Yorkból Ma;ya ro radgba Ginu! n h

S. S. ACROPOLIS
~i~:ti~!~l~~~~v~~á~:~k<~~~:•:~:,.~::

ci;'!~~'."'J~

eln~S&abé ADdrt.1,
aleln0,11:
J ,..lló Aata1,

::;e~~~ci: J!!~..O•~/~/Lir~!!~·. :::.::s·11::1-::~~1i Pa.,

(Aullltt Amerlca n Lln•l
Megy e;yenuen Con stanz~b a, CalltlirtökU n, Supl<!mbu 7·1kén.

,\r. óhatábó! me~bl,tak bennünket
3darnb lei:~_o:ebbl Hin1lPr

.

kÖZPONTIOs.zTALY :

0e~:S.:.~~

K6&POlltl lltlU.r: BteÜJI J&aoo.
Fi5t!auvl,eli5 k nav1ora:
llox JZ. Eleanor, PL, klbn aa ec:ri.
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HAMBURG
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4-Jk outjJ~. Clymer. Pa.

4~~i1S:.1\-:l:~•L~~t:nA~~if"1~Jt;
2

;:;~rn!t~o~l<l~t Á"nJ!1.~er. ~ 5-lk oo.,:!lly. Hellwood. Pa
0
11
2
.,;:.

~t:!. E~~l\:t~:ew~ J~.

3-lk ouUly: Pa11eton. w. VL
0
1~:~ t:~d!~:~:e~
2
1:: ~:_c:ro~~,::~t ~11.gs~~nwoncl
W. VL BetegUAtogató: Merkll Fernnc
n<\n,tArnok, Slnlm6 rt Mirtnn. Je1t1•6:
&,.ik out.ily. Adt " •• Oh io.

t::~

3
;p~1!:i:;!~;~~~;:i!ir~· ·~~:
~•lk OHlil!~, Ca ry, W Va.
El!lük: SzOc, latw6n, tltil:Ar: HaJier

~;~~~: '~i~r~:~-i~r~.,~~
7•1k nRdty. Hn1lln11, p._
GYnl<Melt 1anJ,i mln~en hol 3·1k u

~!~~~~~x J.:l:.i,~~r:;;~6v;~1~!:•~~~ ~:;:~~~ ?s":.~~a:~:.IIP/l~•h
~~. r!i,~f ~~~•;!~fa.fin b~t!~::
a.lk nutt!y, h;amor., Pa.
~~~:;~ g.~~~~~•~~41:iu"i!1~fb~{u="t;~ u~:~11:~t o~:1Ji,~::~,11 i.'t~

.:% . ::~,:•::::~. ":..

:!':]~n!.ar1Jn minden hónap e l;

vaUi- J4nos.
9
w, Va.
G7W6,e!L tanJa minden h6 3-Jk ,.
0
Af•kuh mo m4Ju • 10-tn
~~';:'~,,.7.\.':::~k:Ve~mif"'/t,\1
J::l nllk ~B pt!ntol.ronk, f'nskh JdnO!!. llos H. Suldl~r. Pa.
Ilmt4~3. lllltd r f'n okb!Anló. Box323
Monhar.W. \'a„ klheznz o••t6!7tér·
10.Jk OHt.lly, Lvncn. l(y,
tlcktll lc,·elek kO!dendllk.
0)"111hult tartja mlndea bó :.J~ •a
~ ,~ outaty: Ea,IJna.

1

:1';.

~r~Yt~~1•,:~t;x:~!r~{;~~-i

1. Kln!ul Pa! s -::::: Bin ytp Bele~
ae11~h•6 Eqylet Yatubo,ol 1101<.Jin•k
llutv!te löl,
•:lnllk : CwMd! Jolaoef. alolnllk; Ila.·
G)·ill~elt UU'tJa minden hó 2·Lt u
rily Mlk oa. tltkér K HAca hhAn, IICl.rnap/in. Elnök: Caa,van74t AlherL

r~!~.t~='°.J,:;.,!1~•~;~

MATO

caoda moo6 porunkknl 2 óra a!ntt e~1
napi munki t v~~ubeL Cl!}' k!a munk,1,
val, m~g a legpbzko•nhb ruha la hOfeMr leo.,:. K~rJ,en a ~\óroi;,!;tól i>tóba
doho,Lvap;ylrJonegyene stni;1•áro6ho1 "Mato" Mra Co., 75 Ea1t 10th St.
New York Cl!y, Ügynököket elfOI/R·
dunk "" ei:hu: E. A. tcrllletén.

----'íl

ntom.
Arulunk Royal /rógtpet, minden•
161e ha Rnltt lr6g!pet, Pa ,ker •"d
Dnnn-~61e le;llncmabb llilt~ tollat,
6ras.>.so.
Minden eladot t .6 ru 6rt J61l!lunk.

Home Office Supply Co·

LECKIE COLLIERIES COMPANY
AFLEX, KENTUCKY.
Ez

II

hi rsnság rég i b1triítJn a mng,·n r báoyllszo kn11.k.
es ulá~ok n t elepe ri, 11klk múr 6 ,í r ól11 mi•

\' an1111k

Inni. fnl\URk ,

Mr. W. 8. f,1-:CKIJ:: 11 hir~niUig gc11er:il mn u ugcrje
n m11;:-y11r h:í nylÍ ~i11k1tt kiilÜII ÖHllll k eilrc ll és min de n
nni~ uemz e UJ<éµ-g-el ueu1he 11 elő ny ben r és1:eslti ökel.
,\ lníu J'II c~ak 1% mlle nyl re ,·11 11 Wlllfau1so11, W.
\'11 •• t(,f í•s l11lrÍ' 11 lehet Oilll me riul,

Jiijjöu m1111k1ím ké~xe u rngy lrjon tűrsasii gunl,;
riuk ó,; hh:t ollltJuk, ltogy ri yug001, Jó ott11ont.tahil mi,
hrnk. 'J'uduuk nt\111 munkKI nkAr 11 611, aká r 110:thm CIR•
bereluitk.

· THE 8. C. ROACH HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W;VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
chinaezüst evőeszkö zöket , festékeket, üvegárukat
é, minden házifelszerelési cikkek~
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban részesitjük és áraink a lerolcsóbbak. ,
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET.
HA . WILLIAMSONBA , JÖN.

G;:·:~ll ~:it:::j„
Í~. ~-m~~

A1~0.lilA·~ oPPu co.

1'-"u 111 eojon Jrl1»:e111, e~. baJH~m ror.
,luJJnn mln dl~ éu lwi,~ m.

Schönfc.ld Zsigmond
M111rar HaJOJ egy h P~n2k il!dil
lrodaJa.
PORTAGE, PA..

BANK OF MULLENS
MULLENS, W. VA.
M&gyar a , nylarok
Ml & le;el6nyliHbben kllldbnk
p6 n:rt a óhaz,ba . T&k•rfkbe4 nh• 16k kam•tot
M•grarok&t klllllnlla • llldkeny.
dggel uo!;alunk ki.
~U~gt~1.:.t:r1\-::1k

IZ~:~~ .°

··- - - - - - - -

- Logan Jewelry Co.

MAri~~:~Rg~~tKL
Na l<llld}etnk
pt!n&t Jde,:un ban•
kokba.
JöJJetekhou6nk,aholbe•
teBleteoenbAnnakveletek.
Mr. EDG AR CHAMBERS, a bank
pón1U1n,ok11, a maKyarok i~u Jó
baM\Ja.
.
·
Bet6t~k ut;in :e~~~l6k kamo\~
11
Al•u!Ok• 460,000.00.

1~

•n~lal''l!IIII:

NE?

"RESOLUTE"' és "HELL\NCE"
1

WELC!!; ;:w. VA.
P.wN• '•l.lNL

!~~~ 1V!''l~t~~~~?!!':~~~ Inc.

Ulf7 bllrmely felhatalmllOtl IVDllkHlfheL

ÓrajaTllásolr.ra külö uös
flg)'elmet fordJtullL

RANDOLPH AND

AUKENTHALER

A, Hallm•rk E:....,._k.

koronah hldmunkfkkllllnll
k'*11WJ•

~~:z:~~~t!~U\¾,!~}JRGBA '

FetVllfha ..inden mlaodlk......,.,, lndul 1·"4, 2-lk h S.lk pa.
Ulyll" utai'ollkal.A,naayarkorminylll•le ne-<lllyeu tt kl.-1,._
dPrlhl vo nal. Fetvll'8.,.JU.frt lcrdulJon:
•

STROSNIDER DRUG CO.,
William,oo,-.W. VL

Denfut

'-.r;rl!!lll!"'-".il'9
•

J~R~!9~e
HAJÓI( MlNOEN H!TEN INDULNAK
a81-lk Plert61.North Rl,..r. 4e th s1,..1v6gtn.
•
Minden hajón!. 4 ~• ba l ágyu kabin~ Nagy eWdlb, tb•
u lg6k61UO,HIU!Blér.&lyokkJzAról .... a!-lll:P1ZW1" Utaaoll
rff1ére. - A Hanu, Bayern, w,...,rtumberg 'h Mount Clay
hJókonkUUlnltablnokl,vannak.
Két tlj :W,000 loaob, hArmu cu.n.~;

ullkdg_e va~: Bl1lona,tol b&...,tvlt. borotva _ peng6ket, borotva oz•pp•nt, pemeeoelllt,
kramekethpudert.Bz6pl t6vlHt, h dar•bo, pudert. Mi n•
d•nhollaleg/obbathalegke~
vu6bb l r6rt.

WELCH VIOtKI , M,AGVAROKI

nogy vil•R·

altu&:11,

HA • na ~I m.unk,Jit elv Eg ute b
eot6r. kltluUlkcdlk, l;e n Ion•
lo1ehhez,hogre1yJ6bo,ctva
rela1erel he legye n.

G. D. MITCljELL D. D. S.

klll Bnti1 gcndr,t for<lltunk 6ril<
Javltidr•.

l~~~~~~§gt1-: ::::::--:::::::~

MA.TEWAN. W. VA.

LOGAN, W. VA.

Ajl ndb ti rgy•k
1,kbatf,

g~lld::i t~:;:tv1;1L,-gai.•:oi::~!

The Matewan National
Bank

KltUnll 6r,k, 6kUerek, hango.,:erek, lome uk, trankok,
~:::.ndflk, U•k6k n• gr rak•

;::;e- i'!..:.:

dor.
,.:
okatfel ,011 1& ,1 ◄5 h.116&i1U
l oevez,u n111A]7pk utiin. UI
JybArmelrhelyenalak\tbatollt

512 8.i~t. En il ,h'e„
DETROJ'l', lflCJI ,

F. lap előflzelé~I á rn f2.00.

:\0°::~

14.lk OHUly. Mcnanltl•. w. v„
illffllt1&rtJamlndent,ó a.111va
pJAn. E!JlllkVeasprfrgJ l:Uindvr.

WELCH. W, VA..

M• 11yar binytu ok llaye lm!bel
HA pén•t nknr óhuába kQlden!.
HA ullevcletaka r
11,\ klakuJa boutnl caa!AdJai.
IIA óbatába Ak3r utazni, !ordul•
Jo1t mindennel bl!alommal hn:t:ú.m.
l::n '""-IO'ok a, egyedO!l t&rvan yu
::~k"~":-1::::.~.iil,lö t!, haj6Je11:y ogy.

~t::~~~an

MAG Y·AR BANYASZOK!

~l!!'.';o!' t~:.a~~o~~. S, lan~,11k J t
$Andor. beteg!lltoc:atO: Dndb JAn ,,._
•
•
1
1
!':;f"s"J'J!~l~k!;"fe~YJ~~'."ajK$
~~~~:
u
1
1!'m~~daa~bó !\;!n;~~~:rt tar\. SiiJ::'/AnBoz ~:~'tl! rn 1;!;,'tgb1o'.'a11,<) •

m!n~en TAroa é1 p!é,en fP'én••e
n,k eladáe4ra. E,;y klll norgnlom·
mnl ~·111 dollárt. l<ul"fl•hAt napnnta.
mikor a munUbOJ banlöll, Gyakorlat nem ozjlk16i;ea. Ml!lden fel• ,
v!lt,;os ltbt mi,igidunk. lrJor,
b6~ebb folv ~lol~~~:~é rt erre a

Williamson, W. Va,,
SWRÁSOK 4,s FÁJDAU!lAIC
·

-oz&ntet&ére

'
~
PAJN-EXPELLER
•

... ~..,_11,8,N,Qa.

. TUG KIVER GROCERY CO.
WILLIAMSIH, W. VA.
OCCIDB!'i'I éti GOJ,D Ml!D,\L ll11td: 11:lsiirólngot
1111g7banl eladó!eienakörn7éken. :_.,
LAllHO-fllp lak11rmh7ok nan ""'tÚa. • Jto~u.
b11um-télo l ót41►,-rmán7 kapható.
·
DEJ, .OWTE tan ri 4Sliruk 11:ép,,.fttllH. - minden
fü111.entrut tut1111k nagrban.

