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A keményszénbányászok visszaverik A SZÉNBl~OTTSAG MUNKÁJA
KÖZÉP-PENNSYLVANIÁBAN.
a bányatulajdon~ok támadását
.\ hcly u lneo ,·Js~glll jill mti a bATI,-,.lull b ballgal ják meg 1
bá nyá~•0kllt és lui nyatu18Jdono~ohl. llél.1'-'S/.,fL'CI 1111.arnal
tcrcmt.enl u egl:u vo111\lon.
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Munkahirek.
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' 'nlrrn. ('')!. Tnmatlcs Jeni!
baJtJ.u tudatja, hogy ott most
e83k két nal)Okat dolgoznnk he•
tonként. Embereket nem ,•es:nek fel m011anában, lgy ne

,
beo 8!! centet, rmnbnn 77 centeL Szerene3étlenség ritkán
történik, az emberekkel jól b6.nnak és vesznek la fel uj munk6.sokaL Bodnár testvér nJ6.nltn n

I
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BÉRJAVITAST . KAPTAK A MAGYARDRSZAGI BÁNYASZOK.

A keményszénb6.ny!Ulzok n1eg
bl1.ottai Wllkes Bnrre-ban gyil•
Mst tartottak a keményszéns:erz6dés ügyében.
A g);ilésen elhatározták, hogy
mozgalmat lndltnnak abban az

Kereae tuk azo nhnn még m i nd i g (,p'en c~ak II lftíeuldtásra
elt:F• -A ko rona érlékének esé~e miatt ujabb J11v1tn~1 kértek ,

~:~~!~ h:~~
11

:::;;:~:. nrra muukát kuesó helyel.
- 0 - -•
Shu,okln, Pn, Koczák !'éter 1, E~:111-:TT :;ZE J, L0ZTET0
teah·ér lrjn, hoi;y ott Jól megy
t' El,SZ l.;JtELi::s.
a munka, de va.!I e!egendó em__

j11
:t~::t~:~n d1:;;=
A magyarországi bánybzqk fölemeli 192!! dl?<:tlmber elsejei
gozhassanak a puliaazénbé.nyák 6ail nagy harca alkalmával az érvénnyel.
ban, ha képealtétlt kapnak arra, egyezségbe be,·ették azt Is hogy
A béreiés egyaierilsltése célui;y amint az jelenleg a kemény uj évre lamét rendezni k~U a J4ból ezen béremelésael egyldc-

1~1~1:~:~:k,\Jl()k nem knpt,·orblm•, \\', \'11, Sluey János
mi.mké.stára lrja, hogy ott megfelel6 ,·lnonyok között \'11111mk.
1
~:er~a:~~~:~~I h~:~;de~tam

sz~1:;:a~~:t :~n~és:t orau\g b4nyáuok fizetését.
tertlletére ki akarják terJeszte•
A korona értéke a:óta Mlan•
ni éli ait hls.r.lk. hogy a mosta- dóan mlndlg cselt, ter1né~tent ld6 különöse n alkalmas ar- 11en aztAn a vi\s!rló értéke Is
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rlbun. ttlz tltött ki, me ly a R1.el16ztet6 kéllzüléket és; ai azt ha}tó motort pusztltottn el.
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u~n 4-6 sukk magas. \'lz,
gb akad, leJárók6 111. Rarbld
IArupárnl dolg ozuak. ,\ Hzcnet
maslna ,·ái;JR. RárészAmrR fizelni.-k rumban 106 centN , he•
Ungban 11 6 centet. Szereneaé~k!1u1őg rltki\n fo rdul e\6.
S1ney testvér . ajAn]ja a helyet
116
~~~!~-a~~~::k;O!:I
.János llajtli.rs tmh1tJa. hogy ott
Cl!&k 1-:! n::pot dolgoznak he•

m;~:.~:,.::,~~.

~~d::i1~;::~:t f:id~!~t~:e;:i:
uck.
A bánya lezAráan annál na•
gyobb kárt okoz a tár811Bignuk,
mert :llllll!Ouriban most Alit be a
nagy hideg é11 n társaságnak
11ürgó11 meghl?.á11nt foltak a kör•
nyék szőnellatására .
o----
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A Norfolk nnd Western llnil-

wa y vonala ment én egy uj bányAt 11z!tndékoznak üzembe helyoz111, •llle lybcn II Mn)'ál!zást
teljeaen géiiek fogják ,·tgezn!.
A bAnyát napi 2.500 tonna
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· helyet.
mt1i:: tiltja, hogy bárki más belő• lyo1.ásn g6pek á!l„il történik 6s
,·n o illete r, 1'11, Babarcalk J ó- 1·é~t e11zközUIJön, mint csakis annak az öu·eu embernek nem

=Z~;u1::~:;t!r:1!1;::~_ hi~m:~! ~~;::kn~~t :kl;e~~~;;ek;:a~~r~l~:

életbelépő

~::d:::u~~~~I á:~:~;~ ;á~;~ IC!ll \;;l~~~::d~~én
kcreHt't novem ber hóban "276 általános kerC!lctt adót n munkorona ,•olt, ehhez Jön 40 11.r.!- kások keresetükből fizetik.
zalék fejében ll0 korona, Ui;Y
!!. ,\ rokkant ,·!\járok bérez.éhogy a mosL•uil átlagon vájár- Hét llletO:lcg a bA.oynlgazgatókeresetnek 386 korona körül s.ág a központi lgazgatós!g rékoll lennte. A nagyobb bánya- szérill tolha.talmazást nyert,
ti\rsulatok közül egyetlUI n HJ. hogy n rokkant vájárok bérezémamnrányi Társulat ,·olt az. a aét egyes esetekben méltli.nyos•
1
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adta a 30----40 százalékos bér• ontáslinak mei;feleU5 bérezéaemelést. de, csak Január J-llll I ben ré!l.?.esiiljön, munkahwsz1
:1'.nö~~~!\,~';;~~: 1::~n~k
eu:,elé Rl e~g_etllllyezott, i>- -30 11e, mely fölemelt bér azonban
l!Za zalék kozött.
az átlagoa ,·AJ6.rkeresetet mei;
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olyan napokon, nmi kor nin- tulása miatt a fenU t.ir11as!g :i szakértelem nélkül! emberek Is kóml tudJanllk a hallatlan drá- alatU munkúoknak 328 száza11
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"SAVING
CERTIFICATES
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azltli ré!izét képezli 26 11zá.r.alékos bérpótlék megszűnik, mlnek folyományaké.nt 1922 de-
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UlH TE D 8TATES GOVERJ\'llENT SA \'Hl°OS SYSTEll
TRIA8URY nEPARTMENT, WASHINGTON, O. C.

Dr.MERLE R. TAYLOR
Williamson, W. Va.
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eupp1"t, 11<1m-l6t,
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ve:r&bblr,rt.
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olyan hét, hog)· egész héten tette azl Is, hogy tÖr\'ényhozálll
,\ szakkörökben érdeklődés- lék d~~én az nlapSiakmánybér•1, :lll11tle11 d~lgozó munká.a a
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centet. Embereket ,·esz nek fel. ! 60 csali\dnak tagjai g)·ülél!t
de cgak s:en·ezett emberek kap ta rtottak Sldne~•hen . melyben
hatnak 11,iuukát. A hlr l)ekiihlöje felp;uut~zolták, hogy mlntlen
ajllnlja a helyet.
lgyekeietUk dacára 11 unyl neSemlnnlC', W, \'u . Xagy füin- nct sem ludnnk sze rezni, au1eny
dor bajtárs Jrja, hogy ott rosszul 11yl eliédjilk megfözésé hez elemegy a munka.J -2 1;apot dolgoz gcndő len ne. Elkeseredetten
nak egy lléte11. f,;mbereket vesz- mutattak rá nrra a lényre. J10gy
::~1 fe!Já~elj~1~};1:;;;::ér ~:~l:
· munka joblm11 meg nem Indul.
Eleu1tor, l 'n. t,;gy ruun_kás-!Ars tudatja, hogy ott megfele16en megy a munka. A szé n 21,,:
-6 sukk magas. Viz. gáz. le-2
Járókó van n bfinyálJnn. VIiiany
li\mjlÚ.Val tlolgol.llok. C!l.lllHÍ.ll
néhol szabad •nyllOtl h'imilát
haazn:1lnl. A szenet masina Is
,,Agja, meg Jllkk munka li,1 \'Rll
Tonnaszámra fl zernek
ocntel., tle meg ki\'ánják, hog)·
tiszta 11zenel · lattoljanak. Szeren C!iéllens~g ritkán fordul elő
az emberekkel Jól bánnak é, ed~
dig vettek 111 fel embereket, de
most 1nAt csak keveset \·eszn ek
fel. mert kezd wk né p lenni. A
blr beküldője njiinlja a helvet.
Kearltll
!II
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teef teijtv~~errja, ; ~•gy 8 ti;o: i·é1.:
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:1:~:~:~; 1~1~:::~ufu::~ká~ld:~
ney- en, nzonban i;e m n ,•áros,
~.e m a rár11usó.gok nem adn 11 k
Sidney ré111ére egy kocsi BZOuet sem. f.:p amikor a gyütést
tartották, tolatták a. szénnel
megra.kott ,·asutl kocsikat az dllomdson.
Az ~1nUerek erre odamentek s
erősza kkal egy kocsi szenet ki •
kupcaoltak és a mellék1•ág:1 nyra tolták azzal. hoin· nem e.ygedik a kocsi elszAllitásó.t, mii;
c11ak nem gondoskodnak J4zámukra szén r/51.
.
A vasur llsz1vl11elOI azonna l
l~lefonáltnk a 1·asuttdr11U11Ag
központJAba, mely aztán Intézkellett, hogy két kocsi szenet
osszanak szét n szénblányban
lé\·6 családok j(özött.
'

11

:~~!~aa~;:i d•~1~';;~naak_m; ~:~
nya gecses. Gáz. Jejdrók6 nincs
a bányában. •Napi;zAm 3 dollár

!6 8cent.
Embereket vesznek fel
JJJOR teSt\'ér ajánlja Jtelyet
a

15

munkát keresli magyaroknak.
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rona helyett 16 koroua, a csa- \'el ketlö, kíitön e cél ra föll'een-
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mlntlen Jr:'tnyban.A ,·izsgálatát
ugy a t;rmelésl feltételekre,
mint a l.lányi\szok hely1.etere és
a nnmknfeltétele~e ki fogja
ter_jesztenl.
-o-t: l ' lfÚ l'J\ JSzj::NKIN"CSt: I.
_ _
Europa kiaknázatlan szénklncsoinek 32 szflzaléka Ang\iában van, mely hozv.Avetlileg a
geologusok 11zámitisa 11zerlnt
165,387 mlllló tonn át tesz ki.
Németországban Europa kibányászatlan szeuéblil 28.7 szá.zalék van,vagyis J.18,248 millió
tonnn. dacára irnnak. hogy
1nost a békeazer1.6dés értehnében
Németország kénytelen
,·olt eg)· olyan területet Atengednt, melye n 18,677 milltó ton1
::/~
;a:é~';~!~:
országi szénkészlet ar6.nyszámát ma)d 1.7 szá:r.nlékkal emel•
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John L. l,ewls ar. unlon elnöken Wblte Star Lln e CelUc hajóJán február 24-ón elutazott
Liverpoolba, Angliába.
lfat hétig fog Angllában tar•
tózkoclnl é11 az nugol báll)'Í1szok
,·ezérei\'el tanácskozni az ani;ol
széulpnr éi; az angol 11zé11bá-

rész,!,

n1e])'l:lt Németor~zé.g, Ausztria

1
~ •

dő

altisztet fog megblz11l.

U11 f,í lhi. n,·1íu 11tl (,s l(mrl m .
A Jelenlegi készpénzbéreket

fizet endő kereRCtl adónak n fl- (bele nem értve a 1nellékpótlé-

zetését· teljesen magárn vállal- kokat: családi pótlék. lakbérJa a ,·á\lalat és ezen a clmen n pótlék, ruha.segély etb.) a föld·
n1unkú11októl 1161111\ll l(!\"O llás- aluttl munkásokniil 40 százalék
nak helye nincs.
kal. n külszlnl munkásoknál 30
.
százalékkal fölemelf. Ezen bérSnJókomlól h'.6~,:{•111.uinya 111, )emelés a tolyó óv! Január l~lg
,·1s111.amen6leg én·ényes. A bérkn~\ :z::1~1:/~~•::~rk~krJ:,.:::_z::~~~ 1;:~1~~~: ;~\~:~~e v:n::1~~1.t:"~
a kül szlnlek rószfrp 30 1<záza- :föld11latti munk iisoknál 20 sz.Allikknl ellle~tetnek. A nnlnkA s-- znlék. a kiilszlnl nrnnká!loknál
só.g kereset '. 1ulój{1\ a vállalat 15 11iázalék.
SJljlÍtjliból fizeti. 1::zen .~ cimen
A fönti béremeléllek várpalolevonfls 11lncso11. A fold ainu tal bányáknál alk11l111azott Öl,zdotgo~ók Jogosll\·a ,•nnnnk
2 szes konzumos munkáso~ra ,·opár b;ikancs helyett I J)á.l" CIIIZ• natkoznak. Ellenben nem lllemii~ vételezni. A lakbérpótlé• ti~ mei; 1ufntla1.011 töllbl mun•
kok 300 koronáról 600 kol'oná- ku&okat, a kik konzurukedvezra emeltetnek. A szénllletmény 1nényben nem r észesüln ek.
meg,·álláal {trn 750 korona esll- • Az 1923 Január l-én élethe!énként.
lépett iiltalAnos kereseti adót a
munkások keresl!tiikblil fizetik.
llre nulwrgluí nyff n.
Il a II b1h1Jús11111k baJn vau. n
J. ,\vállalata jelenlegi kész- bd11yl1szlaJ>llo1, vag7 a bá n1áuJl ÓnzMreket (bele nem értve alb1111khoz for dul. Miért nem for•
mellékpótléko~at, culádl pót- dul ezt'k re a helyekre olyankor
lékok stb.) n földalatti munká- Is, mlko r ul nc11 baja csuk Rll
soknál 40 százalékkal, a kil lszl- előfbetli11 t ke llene be.kUldenl,
ni munkboknll l 30 111.áznl!.!kkal 1·11,;r a ba nkbeté tJét elbelre.11II
, ;
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kamatot

LtiQt,1r.

Wmiamson,

DRUG CO

w. Va.

BESZUOGEPEK

All011klvUI •lkalm•• •J... <Hlrtl,l,;i:~.::.-W•ban

fint Unk.

Tbe fint NationaJ Bank,
W'Jr
WV
1
iamson, • •·
Wl l t.l AMSON k~'"Ylkl mi111e,ok ltelr••dta~ el be•HJeUeht •

DAY AND NIGHT
BANKBA,
WILLIAMSONBAN,
W. VA.
MAGYAROKAT l,gyolm•
_
"" n olgllJuk ki,
E 8 TE 7 0 R 1G
NYITVA TAnTUNK.

„

úruJu.1·UJhollm killönii~
figyelmet fo rdltunk.

RANDOLPH AND
AIJKENTHALER
A. He!lma•k Ekn.arfu.11:

Williamson, W. Va.

TUC RIVER CROCERY CO.
WILLIAMSON, W. VA,
OCCJDENT é1 CWLD HEDAL llulet kldffl lago1
n1S7 ban l el1dO:I e1en a ki:Srnréken.
J.ARRO-téle lakllrmánrok nag7 raktára.· RoNII•
b1om -ftl.le lól11kar1dn7 kapható.
DEL MONTE brlnáú.rok képT IH IIIJ. mladen
fllner Aru t ta rlu nlk nag yban.

TUO RIVEJi GROCEBY CO.

WILLl.lX80:N, W. v.&.

1,,

Nagy kiárusitás
eo

XArlO !i 8ZÁZALtX08 ÁRLE8ZÁJ.L1T.!8SA.L
AZ EOYED0Lt 11.\0YAR BUTOH 0ZLETUEN,

WILLIAMSON, W. VA.-BAN
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
NEM HAGYOM MAGAMAT ..
lrtnlAlg loner.
kll1m1ereUen gaiemberckct 111, n bccslllcles

(Folytat.Aii.)

Mrs. Polgár uenet tell a kálybábn. Ahogy :::!:~:,stga~c/i~á~ 1~r:i'::~:;:lt ~B~elytelen
lehajolt, köhögul ke:tdetl uárri.z, heves kö•
A végtelen 11nJuálk olii.11tól , réstvéuől uól•
bögésscl. MlkoJ felegyenesodett, llápadt nr- n i se tudott. Csak szorosabban ölelte maffln két tUzpl ros folt timadl. A lány Ismét gAhoz azt a köbögő munkásnsszonyt. Nem
11
a fárllra nézett hirtelen. Az ln san, mély sajnálta a maga esipk és-aelyem ruht\JAt odi~
bango n dörmögött
szorllanl a. munkllllassiony rongyal hoz
_ TUdllvész - - szegé ny embe r IIOI"!lll •• ,
Stegény t eremtés
ltlhl.fl Wuh·orth lenállt az Agyról s átölelte
A férfi könyes 111temekkel nézte a Je lene•
a nyomorult, beteg munkAs n811zonyt.
tet
_ Illtenem, dehát miért nem gyógylltat•
- Az ... Szegény teremtés
Ja m11 gát _ _ hisz ,·annak orvosprofCl!llO-Kinyitotta az a jtót, h ogy lecsillapodott-e
l'Ok _ _
UdüJ6belyek. feny,·ea levegll ai Idő. A p?rás, siÍril le,·egÖJ\l 11zobAba n Jég.
Jent FlorldAban, ,·agy Colorado krllltlily le- füst kan.rodllllt okozott a behatoló frl1111,
, eg6Je, Callforn1a - - hideg le,·egó. Jól esett a köhögő asszony•
Polgár csak annyit feleit kőMgö asszo.. nak. Abba hagyt.n a köhögést II ruoaolyognl
■ya hely ett
keulett ujra. Ahogy valami uebkendöfélé-- Gazdag ember megteheti. Arok gyó- ve\ ruegtörölle ajkait, halvány vörös vérgyuJAi;t talAlbatnak a pénzilkért. A szegény fo lt maradt n kcnd6n.
_ _ gyóg)-uljon meg magitó l, vagy Ml1111 Wuh·orth ujra a ~rtlra nézetL Az
pusztuljon el
most la elértette tekintetét
Mlu Wulworth gzl,·ét. olyan f!}dalo1t1,
- Tudjuk - - - miir kéa(i - - a ta•
fogta el a keseril szavakra, anillyent még vasz elvlB;Zi
90haae érzetL H luen becsilletes, Jó érzél!ü '
- Rettenetes · - - lány ,•olt, aki kénye2:tetett milliomos lé.ny
- Az- - - rettenetca
IEtére 111 sajnálni tudta ezt a sierencaétlen,
lllss ·" 'ulvorth kemény hatArozolt han•
90rsüldözött eroberpArt. Hogy eddig nem gon keidelt bes:r:élnl.
tu dott mái! bajAról, nz élet-nyoruorultjnl· - Mr. Polgár. Engem elraboltak s csak
ról, _ neni a:p; hibája. ~llért nem mutat• nagy váltság dlj ellenében cn!íedtek sza.té.k meg mikl az Igazi nélkillözést?! Ö cd• badon. Egy ház i estély után törtónt a do•
dig az ólet tónyea oldalAt Ismerte. Most, egy log, mikor ~-aj~t autóm~~ szúl ltrun. Azért
megismerte nz ólet vagyok lgy o!lozVI.'. Ha. on hajMkába nom
1111 p éa két éJsznkAn
árt1 yoldalát la. A bünt és a nyon101·L A lel- hoz ,rolkor a fáradtság s n kiállott Mlelcm .
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dcn, aki a táplálás tanulmá.n}'OZÓJU l-s _szak
értöje ,·oll,t:i.nulm.inrorni kezdte a leJpro1
lilémAj:it. Ö relismerte, hogy nincs f~ont °:"~hb. eledel, mint 11 jó tej & mind'!n a t ej mlnusége tol filgg.

~~;:j:;·~~=!~!~:~l~te~l:!~~et ,~::; ~e!:!~!~
k~zch·e a mai napig Dorden's Eag\e tej volt a nagy.
szerll tej, mely II bébik millióiból er6s é11 egésxséges
i,:ycrmekeketnc,·elt,

\t

Hogy ön is megt udh assa, hogyun kell a Borden'a
Eag]e tejet bébljénel< táplál:isár.i haszn{llni. nyo m•
taitunk ul\:l.si tásokot az ön a n~·an}eh•én, hogy hogyan kell a különbözö koru c,;~scm<Jl< r("SZére el ké•
szlteni.
Ha akar ilyen 11tasitásokat !tapnl, töltse
ki az alanti i;zeh·én~·t és kiil•Jje be hou:ink rr.:l-

THE BORDEN COMPANY
Bord en Building, l\lew York

. (lluna,)

agi~;::1:~~l~k neki a vlharos.'bava11 éJszakAnak gyalog, egyrob roellett a mllllo•
mos lány II a gondozatlan kül sejű, nyomorult munkál!.

XX. Fejezet.
Irmán csak azután tört kl teljeB er6vel 8.
strb, mikor Ferenczi az amerikai lánnyal
eltávozott. Keservesen zokogva, csak egy
szó t Ismételgetett
- Megiltött - - megütött
megiitött.
Az ott maradt IAuyka szó nélkill nézte
verg6dé11ót. Tudta, hogy legokosabb megvárul, mlg elesendesiil a slrb. Addig nem le•
bQt. vlga11italnl. Ai csak uj abb 11lrás roha·
mbkat okozna. Hanem azért azokat a mély~éges fekete, szomoru nézésű szemelt egy
pillanatra 11e vette le a z:okogó a sszon yról.
Mikor az alAbb hagyott a slrással, egy pohAr vizet hÖzott ne.ki.
~:>;ó:::;nE:J::e::!~rt:lie:nHaJa
kus:ul.lta11 omlott homlokára. Egyik arca
lmlAlsápa.dt volt, a másik fele tüzpl ros.. Ahol
megütötte az az ember. A BJ:eret6je. Akiért
minden áldozott. Nevet, becsületet, 11énzt.
Akit követett a bűnbe, az "alvllAgba". Aki•
ért nem tö rődött lelkllsmeretével s bünré•
szoasévált,mertszerette---éa11zere•
ti még most la. pedig - - ~egiltö:tte. Megütöue nem a testét, hanem az - - - ar•
cAt. 011 de ldnoa, de keserves, ruegaliizó ér-

olloLnELOL hetYenöt ,En·el u.elöt~ Goil Bor:

Az Eagle tej a legtisztább, friss ínlusi t ej, ,·egylt_ve
t mzta cu korral, cso mag oh'a egészségcs~ége t blztos1tó
knnnilkb:1, miut án a ,·iz nagyrés~ el lett tá,·olitva.
l}el6le. Un nem tudja. szoptat ni bébijét, próbálja.
meg uz Eagle tejet. Az on·osok minde~iltl ajá.nljll.k
t isztas:ig,.i. miatt. Könn )'en eméstihetu.

IJe:ltijég miatt é.Jultan Cstem össze, most
már nem élnék. Önnek kösiönUm tehát az
óletemet--- Semmi 111, egési Ml!III - ~ mlridcnklvc! a1,t tcl tem volna
!\llss\Vuh•orth továbbbeuélt
- Vigyen a legkö"ielebbl rend6r állo1mhrn. Telefonálni akarok atyámnak, hogy
Jöjjön órtem. A munké.ját II a holnap! pe•
dáJAt pedig ne féltse - tette hozd, moso•
lyogva - és most már a C!!Dládját se
A férfi szó nélkül levetette kopott, foltos kabátját Ha lányra te ritette
- Agyonfagy mé.skép - - É_n a nMklll
Is megleszek
·
Csudála tosan. a kényes milliomos lány,
aki parfümös fürdöket használt, egy cseppet se undorodott a munká.s foltos, dobAny•
11:tagu felölta:Jét61.
- Köszönöm. Menjünk. Otthon nagyon
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hetct!en
Az a mln(légszo moruan néz6 finta.\ láuyka, a kis Helén, csendesen várta hogy át
kllzdje magát Irma, szive fá jdal mán. Hát
bizony e lóg so káig kellett vil.rnta. Nem
olyan hamar megy az, hogy egy én.ékeny
~zlvü, ,f!nom lelkii nö lecslllapodjon olyan
Uorzn eztó, lealázó 11órtésre.
- 1\lra. f'ercncl - - Irma Indulatosan ugrott föl hclyéb.51,a
megszólllt!s ra.
- Nem vagyok mra. Ferenczi. Nem hallotta mit \'ágott a szemem közé? - - C~ak n ,szeret6je, a lábkapczája vagyok.
Szólltaon IrmAnak vagy Mrs. Tuzsé- - Itt megakadt egy pillanatra, de aztán be·
· feJezte, - ll rs. Tuzsérlnak.
lllzony hosszu idő óta eszébe se Jutott a
Tuzséri né,·, ~se a \·lsel6Je. Hiszen mindenki ~•creuczl nejenek gondolta. Szegeny
Tuzsórl azóta mAr ki Is aiabadu lt a börtö•
néblll? KI tudja merre Jiir? J{I tudja mlL
eslnál. Ö bizony azt se tudja, él-e, hal-e? Jts
- uem !s nagyon tör6dlk vele.
A két nő vonzalmat érzett egyo1ás Iránt.
Hl s:r.en elég gyakran történik, hogy m!r az
chiO találkoz!skor megszeretünk valakit. El
mondták egynÜ,snak a · történetüket. Ei1m•
naszolté.k mostohn sorsukat. Irma most
már teljesen vlssza· uyertea nyugalmát .
- l::sezazareulüté11ajutalmaru
-Most mltcslnAI?
Irma megvonta a ,·állalt
- Magam se tuddm: Legjobban ueret•
nőm Itt hagyt1I, de - ·
-De?
,
- Borzalmas még a gondolat la, hogy ne
lállllllm többé
- Még mindig en_nyire szereti, d1,eá ra
hogy megütötte
Irma elpirult
.
- Akit szeretünk, attó l eltürjük a_r06n
bá.násmMot. Elfelejtjük a durvaságot mlhe lyt nl.nk mosolyog ujra.
A ki s Helén egy kis Ideig elmélázott
· - Én nero tudom hogyan van. É111 telje&
életemben csak ütést-,·erést, rug!st kaptam,
meg koplaltot.ást. Én ráro "bem mOIIO),ygott
toha, aet1kl
. 1
'

- Hát a szülö anyád
Azt nem lamerlem. Bgész klcs.l koromban halt meg.
- ÉH az apád
- Az - - aol1ase volt otthon. •Mlndlig
utazott vnlamerre. Ha nf\ha hata.Jött Is, a
k0e11mába U\t örökkó és Ivott.
- Ml volt n fogl11lko1.á11n
A lé.nyka eJ!;ykedvUen felelt
- Csempész - - Ilyenforma, mlg most
négy ct1ztendeje a viimörök agyonlőtték.
Tizenkét óvCa \'O\lam épen
- HAt azóta?
- Két évig lsmerllWknél, roko noknál
voltam. Hol llt, bol Olt. Agyon dol goztattak
mlndeniltt a verést kaptam minden kicsi·
sé,i:é rt
- Szegényke - - A láicyka csendes hangon beszélt to·
vább
- Két év mull, hogy egyik rokonom ki
hozott Ide a Ni\t hán bácsihoz. Azóta nála
vagyok és - nem \11 sza badulhatok - Verje meg a J ehova Iste n
'I
I rma Ijedten k::iJ)ta meg a lányka kezót
- Mit beizólsz, te 11zerencsétlen
A lAnyka még hevesebben folytatta
- Az ami Igaz és, hogy Verje meg a Jehova Isten ni egész gyilkos ban'.lálAval együtt.
Irma nem felelt a leAnyka kitörésé re.
- Itt la ütnek. vernek - - Kles->dn
- A nagybátyám. az örl!g NáthAn
- l\llértnem hagyJnottóakeresvalami
roglalkozá11t. Il yen nagy városban könynyen ta lál Jl\Unkát ak i dolgozni ak ar
A lányka keserilen nevetett
- Miért nem? AU (in Is megtudja nagyon hamar, ha eddig nem tudta
- Hogyan
- Eddig blztnk önben, mert lAltik, ml•
lyen ártatlan, tapasztalatlan. Azt ae veszi
ész~e arol az orra előtt folyik. Azt se tudta,
1
0
::d!~ ::~
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ki a terveket s Ide hlvják akikre ai ükség
van a' vég rehaJtásnál. Itt Is bujnak meg napokra, hetekre, ha ,·alnml nem Jól sikerül s
Itt maradnak mlg ujra biztonságban nem
érzik magukat.
- Rettenetes
- A:t. Azért JOhetet~-mehctbtt ön Is szab:idon, mert nem tudott semmit. Annak
most már vége. Egy lépést ae tehet engetlehnük nélkill s akkor IB kö\'etlk, őrzik,
kémkednek utánna
- De hát mi ért
- Azért hogy el ne árullrnssa őket! Ha
csak b')'anuba hozzák h!, hogy ellenilk akar
cselekedni, - elteszik láb alól. Amlg nem
tud ott róluk se mmit. Jó volt min den. Most
már Ön la olyan rabszolgAjuk, mint én
- De ht\t nem lehet megszökni tőlük?
- Nem. Hl\ se gondoljon, amlg élni akar.
!\lostantól ket:l,•e Ugyellk minden 1>ereben ,
!!Őt egyedül az utcára se mehet.
- És ha nem engedelmeskedem
Helén ráradt mozdnlattal Intelt
- Azt hiszi, hogy csak l!ISII Wulvorthnnk - lgértók és esak \gérték a korbácsot?
Irma elbal\'é.n)'Ult
- Korbács - - kenyér - vi:r;, sötét
s wha - - ezek csak a legszelldebb eszköiök, amlkkel szelldltik a mukranezosokat
- Hát Mr. 1-'erencl
A leányka mosolygott egy kissé ujra
- Mr. F erenelnek olya n nagy tehetsége
nrn ehhez a pAlyához, hogy innen--onnan
a Jobb keze le11sz Conroy NAthánuak. Már
mol!l 111 Jelcntös 11zerepet Játszik a bandá·
ban, mert e11ze Is vno éti bátorsága Is van
és - · - - és még kegyetlenebb mint a
többi
.
Irma ha lál l!Ji.padt a rccal hallgatta u leánykát
- Ha tudnák, hogy én ezeket önoek el·
mondtam, majd len ne dolga a szljjt1ak roeglnt. Néne a hátamat.
Levetette n blu.i:At II Irma elbonadva nézhette a régi és uJahb veréB vér aláfutisoa
nyomait.
- LAtJa, - - Ilyen aor11 var magára la,
ha nem engedehneskedlk mindenkor, min•
denben
- Mindenkor, mindenben?!
Irma h eve&en kezdelt fel B aiá. "JtrkAlol a
11zobában. Szinte belek.ábult a. hallott be-S&édbe. Valami 1'1.adá.sfélét érzett a. azl,6-ben. Hiszen nem volt lS romlott, csak könynyelmO. Ferenci Jrtnt érzett nerelroe ,oJt
u oka mindennek. Azt még megtette, hogy
őrizte MIBII Wulvortol a parancsra de
többet nem. Nem fog engedelmeakedol sero•
m l .kényuerttésnek, ha bec&teten dologra
akarJilt nhennl, Nero, 11ú.zuor I• nem. És~
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re se vette, hogy n11gyot dotjbant a llibd.val
- Nem hagyom roagam - - ! - Nem
hagyom niagam
A kis mtndóg uomoru Helén nem vila•
szolhatott, mert a• ajtó hirtelen klnyllt s
Ferenci lépett be. Szerelmes mo&<>lylyal.
mintha semmi se történt volna köuOk, ölel- 1
te át Irmát H becézgetve uóll hozzá
- No kis bolondom - - ugye hogy rend•
be !ött minden. Az a ?a!las e,hllg már nllhon
van, te meg Itt vagy nekem. Néz - - eat
a szép gyürUt mlu Wulvorth kntdl neked.
Elfelejtette átadni - emlékOI
Hog)' Ferenci uerelmCll öJel&.el lfpett
hozzá., szegény hiszék eny asszonynak epszerre elmult mind en uomorusiga a ulY6-Mk Nem lehet ai, hogy ez a gyönyörO férfi
al'{' olyan fekete lelket takarjon. Nem lehet
az. hogy aki llyeo gyeng6den tud né1n1, u
kegyetlen leheinen. Nem lehet as, hogy u
ö l!zerelmese durva rabló leheuen - - A
kapolt Ülés H semmi. Azt el kell felejteni.
Akkor na gyo n fel ,·olt Indulva
- Béla - - éde11---ugye nero Igar.,
- Micsoda kedvesem'!
Szegény a1111zony még kl~tondanl 111 re..
tel!ette amit akart l!9 fogalma 11e volt, hogy
anal elárulja HelenL Alig tudta ki magyarázni msgAt
· - Hogy - - hogy mr Natháu egy egéez
- - - Izé gyilkos. betör(l banda feje é&
hoi;::y te Is - - - Izé - - ugy-e nem Iga-.
fó'erencl szemel mondlmtatlan dl\höt IIU·
gároztak, addig a plllunatlg amlg lrelenre
nézett. •rudta, hogy neki kellett beszélni. A
másik 11man11tban mAr IrmAra mosolygott
njra
- Ugyan keclvesem, bog)' go11dolh11l.111,
Ilyent. Az egész miss Wulvorth kalandba
véletlenül keveredtem. Tudja, egy Hoteloa1
1
1
:~khr~o~
~t:zéo~~:i:
delmeskednl kényszerlt6 körillményeknek.
Irma megk!Snnyebbfilten lé.lekzett fel.
- Igaz, hogy sok ugy nevezett 11.éte,i hl•
rü vendégeink vHnnaka nekem 11egltenl kell
egyiken-másikon, olint multkor Is azon a
löv6tt karu emberen, - de eu az Uzlel ho„
$. magival
- De - - De mlH Wulvorth - - Oh, mikor ide hozták eiiiméletlenfll,
csak azért vállaltam magamra a többit,
mert akik bilnö11ek voltak, kegy~lenül bAn•
tnk volna vele. Csak te kedvu ne aggódj
semmlr61. J.'eküdJ szé11en 1e é11 aludj nyu•
gOlltau. i;;u bazakl11ércm 11111111 l lelent - lrnm nem velt c énre, hogy l!ápud el u leányka F'erenel sznvalru. EngedlB Oket lÍl•
\'OZ!il S lcfekildt. lpnrkodolt megnyugodul,
- elfogadni ue ret6Je ma gyarliimtát. Mlut
affélevakszerelmes,uenllrAsnaktarlotta
Ferenci minden 11zavlit. Vakon hitt benne
még mindég. Képes volt önmHgAt vádolni.
Hogy 6 látotl rosszul. 0 hamarkod~a el ar.
ltéletét a látszat után. Kép es ,·olt Onmagira
lllsJmtálul, hogy az az l1C:a1, amit ue relme-se mondott. Mégafeketeáll areru Is talált
mentséget. Hogyn e-. Csak 11e111 mutathatUL
az areát. hogy 6 általa bajba Jull.Hanak llJI
lgad blinihlök. ~l ég rajta flllotlltk volna.
bo!l.llzut. !-l n.nem mikor t'eumel tlührohamára s a ka11ott nrl'ulill~re gondolt, ukko r
-- - arrD mAr nl:'m tullou mrnt~(l~et l,l·
láln!
- ll elénkee1111klje;;&tge1n lak11rtsbe•
szédével
Valahogy a szll•e mtllyén klno~ nyugta•
\ausAg fogta el. akArhogy ealllapltolla 11
magát. Akárhogy bltle Is i-~erenel. navalt.
Mikor elaludt. :1.i: aluváu IIC volt 111As, mint
nyugtalan ,·erg6déll. llálba még At \Atha·
lott volna a k6fa\akon! Hátha még beláthatott volna Náthán ur magAn uobájába 1
nézte ,·olna o.z ott leJátuó Jelenetet.
Ferenci, ahogy mondta Is, huill kl sérte
Náthé.n 1H' unoka bugát. Utkö1ben egy uót
se szóltak egymbh01. J;'erenel nagf léptekkel sietett el6re ugy bogy a linykának
majdnem futnia kellett, hogy oldala mel•
\ettmaradhlllll!On.
- Na klÍ árulkodó, megErkeuünk
Kopogtat.AsAn. Nith.tn ur ajtót nJltotL
psnk hálóköntö1ben vqlt, men hlueo a1
igyból ugrott ki a 1örgéllre.
- Jól van fiam, majd holnap oazto:aunk,
moat 41mM vagyok. Jlelen, t.e, 11 n1ehetn a
uobádba lefeküdni
A ldny dacosan rilu~lt
- New megyek. llajd k"6bb - - 1-:1 as
ur biztosan a.kar ,alamit mondani rólam
Jobb ha tul nOnk rajta mlnfl elöbb
Nálb!n ur a u d i l ~ Dé&ftl Ferenelu
-lgu!
- Igal
(Folytatua lu5relkeslk.)

:::1:~ :!~t

~!1~

MAOY.ut DÁ,.~YÁSZLAP

AZ ARISTAI SZERENCSÉTLENSÉGNEK
NINCSEN MAGYAR ÁLDOZATA.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(JIUNOAIUAN MINElRS' J OUJtNAL)

! UIIILEll\'11,LE,

KEN'IUCKV.

8Gr11Gnyof,,.._T•l•11••"'' Mlncnl Journ•I• Ku..,\t, W, Va,
T•l•phone: Wlllla..,aon, W, Va. 411-F,12.
Ili a 11 ,edllll ..,o,ar b•n,bnu u E11yuUlt Áll-okb•n.
Tl!o Onl r Hu~lllrl•n Mlnon1 °J o,un•l ln Uie Un lta d &tatu.

~

19~3 mlTclu• U,.

f:l~füot611 ••: Az Eo,uUII Anamokb•n t.2.00-M•ovarot'$Úllb• '3.00
tuh1or/ptlon Ratu: ln 11•• Unltcd l!U\U '2.00 l-l u~ gary IS.00

' Publl shed hy M ,\ ltT I N 1T IM Lt:11, "E ditor.
" Magyar etn,•utapot ti,n,•uok lrJ•k. btnyhzokr61 btny.t.UOkl\lk.
T/le Hun11orl1n Minort J oum al la Wrllt en lor Mlnua. of Mlnert
. bv Mlnora.

~::io~lh-: ~o:: =b1o1;_ ;:r:'. •:=:=:'c~!:°;!,!':i~w9r~ ~ j
''=======---,-=======<
11
Otfle9 of Hlmle"III"' Kr. anplled tor.

MEGINT KJMUTATAsdKKAh VEZETIK

FELRE

•

1

Ame,·lk, kö,_,éleméay" •1'!11".:'· "" 1' 1 """""" ''Jdooo,ok
A klmnt.ntás arrol szól Ismét, h~y ,mennylt ,•esztetlek a tavaJyl nu,ijk miatt a binyAsiok. llert a ban~'!ltulajdonosoknak
csakis II banyá.nok keresen•eszteségcért fAj a sz1vük.

llnU l1dl ln111111kl1nn lrfuuk ltrTÓI 11 1Jonaln111!1 rohh•ubrúl,
mf ly .\ rlMl:1, W, \'11„ 11 Wl'J"llnokn ('011! Co. ti,uyájJi.b1111 10 lJtJ•

~

Az idei husv.ét

NORT~MAN

~ ~!igrr~
••••.. •--••-=.:~:-:_■1 ,._

11\r1111t megöli .

nokatlanul korán könönt be!

1'oot-foa1

Áprill11 l-je má.r h111,·H vasirn11.pja, aki tehit blito•
ak~r lennt 11-bban, hogy ilnnepl pén1kQldeményét
1
ldf~ben rl:l:eU ki a posta, mbl!i forduljon h ouliik

BREMÁN

1

=í~~~~i,~f=~~!

1J1.,1:!::~~::: ~:'~'. :;~:•:1\;~r~!::;:1:::~c~~::;:;:::z~~·k•:::,:~~
ht 1íld11zatok k!l~iilt mnitr• r 1.,ftnJ·iíu 1~.
J,"n-t'" n t:í'.·_h·n1ri1 nrnl 11111,I~ st>m kn11tn '.1k ~-1lh1s~t- i:r1 e ... 1tctt
11xn11hu11 lwn111rnkel II un m~n'4ios Ooll, \\. \ 11, plezról ll nlrkl
Jl11 nN 1t~111·i!K'lónk, 11kl ~~emélye9cn rnll n ~•ercncsé tl t 11J1ég :atiín
f r"lsh'in, Jmgy n hon11ln11111 hnhilt hnlt lnónyli~~nk kiidll ;, nÍ'gcr
1·01t, négf 11ml'rlkllf é~ egf orosx, l fu 1tr11 r ff.ldox11 t lelult. 11l11c11011 •
.\ml11t m11ll heti clkkiinkhen t lóre me gj611oli11k a YIUgiilat
R lii\11ratlir~n"ff. g ,illlhí!lli1. fog•dtn el ,·11llinnk, hogr n ro bh•nht
nem a ~zé npor 1111gy mcn11y!J1óg ben nllú fcll1 nhno!lisn oko1ta,
llll lH'III Plt'"!l"flk l,,l.11y1í s1 hcHh·l!JI küriill YlgJ·hn t111n sllg11,
illa pedig uJr11 azl mondjuk. ho,:y 1111 ,-alúhnn II l!Z<'rent~ftl cn
1.ulny,p ~ö, f !fJtü riill d g_J·l,allandgaí túl eredi II robhn111i11, n_em
1iirh\11hlllel1, ,•ohu1 Il y 11111!'. )" ka111s~lrófll. 11ll u ~zfo11o r 51tuk~rld
1lhi ról !_1:0ll OBlioduall:.
---

HIMLER MA'RTON HAZA E' RKEZ'ETT

11,\JÓJEOl'HK

llll Ö8!1tell vonalak1a

rrade flour
.\111 erlk-.legjohl)

133 SECOND AVE.

BUZALISZTJE.

r. .
~

"

1
~ : : : : ;;

■

■

1
:talá~::~ :::.::~I :::::n~,e:/;~~;a:!::~u:::~éi5ei~;~ ~~: :e~g a fáradságukért '.s"kár Jen- at(~n~~~na:n:t~:fs~~~;!:S:1~
1
=~~~t:;~;k::g:~::1:~ :l!~~l~~:~;e:;aetn~;~e::i~o~::~ :~~a!~~yá- dé:~n~l;;:il~n~!~:~~e~1~ ~:j,::;

;~e;:~ ~~~~~~e~~!l~~llc~kil~t J:!•

Azt hisszük. sokkal t~hoot. ,·eszlcnek most. mint amit a
l!ZtráJk a~att ' 1·eutettek. F„s a sztrájkot elvégre a bányászokra
é11en a hányatulah]onosok kényszer!tcttcík, mert n en1 aknrták
megadni II rég i fizetéseket. Ha április elsején nzonnal megad•
~ák volna azt, amit .11.ugusztushan megadtak, nem 1•esztették ,•olna a hányászok cl :1zl n 117,ái:kllenc,·cn mtlllót. amit a klnrntatás-

:é~:!f:r~:~t ~z~t~':;~:tf:i~:~e:
ni tehetetlen és hn. 11 névtelen•
leveleket !ró zsebtoh·ajok megnézték volna a társaság charterjét, akkor tu dták volua, hogy
aljas ré]Jalkat semmi lllÓ(IOn el
1
ban ~ZP repeltclnck.
·
ue~i cé~-! :1~!011 1 hamis kártyásés ~u;_lcl szövetke1.et hiába e11em
péute a te le11 mu nkásai közé
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
egy-két emberét ls, hogy belül
1
VANNAK A LEGJOBB BÁNYÁSZOK
::;th!i~~t1;~~~ \éi~te~1:~~ll:~t:
1
amint ezt n háuyafelllgyel6ség nyilatkozatából megtudjuk. ~éges, elég erős nkaraltnl képaJlárom1>;zor annyit termel egy amerikai banybz mint ugyan. sck Jlye11 célok megakadlilyoanllyl Idő 11la1t ;gy angliai báuyász.
M:~;~r a mu nkállok Atlátták,
lla mát mOl!I után azt Is mcgnézaénk, hogy kikb61 Js áll hogy a békességük mcghontá1
1
:~::~!c~;r~~~~~;;~1!:~=~~;~1 ::t1::;~ ::t;:;;~t~:!~0~::~::::~ 1;;:k::~:k.aa:1:z~szt~i::~1é1~:ló:
1
11
áll a l.lánráuok l~gnagyohh része. (~_s köztük azokból !11 nagy~n :\~ ~l,an:::~fel~;:~t;: ~ ~
1
!'Okan 1·a111mk. nklket most.n11Aba9i-- n bevándorli'isl blzoltsfig a aknd!lyoznl, hogy a tisztelt tá~" nem k!vá nntos elemek" ositályAha sorolt. Magyarokból.
lsa~ág egy pár Himlenillcre
Néha így mondanak ~snak c!lcnt hh·atalO!I • körök csempészett d111horájt'i.t meg ne
EgyHer ~zt
ai: Egye_
11ult
l!hnoga"tnak
legklválóbb

·mondják rólun~~gy nem vagyunk klvánatosa~
Államolrjtiv6Je szempontJt'i.ból, egyszer meg megbennünket - Igaz, c11ak ni: összeeséggel - mint
munkásokat.

De menjünk tovább és ,·tzsgAljuk meg a BAnyafelOgye1(5ség
nyilatkozatát. Azt mondja n nyilatkozat. hogy amlg Angliában
minden ezer hauyászból csak 1.00-1.30 pusztul el munkaköi:ben,
addig AmerlkAban 1nluden ezerb61 3.90-4.60 fixet életével mes-

'rnrtnlé:~~~:. ~::::.~:;:~;413,2;,

e

All. Egylet t.ngja le het minden tisztese6ges magyarul
,benélG egyén, aki az Egyeslllt Államok teri\letén lakik.
16
!!17eé:tk=l~lálesetl bit•

~~~~~~:,:~;rs~:~: ~~~:':

tő~\iegegyeiés

Idei áprllls 1 _
t6l érrl!nyes és egy esitendelg
111 arad éI'vényben. A megegyezést 46 bii.nya nevéhen kötötték,
melyekben 10,000 bányász van
a lkn!mazállban.

►.

e

Osztályok alaklthntók az fo"!gycsült Államok bárm ely
helyén 16taggal.

'

B6vebb felvlhigosltíuiért forduljon
ala.ntlcln1re:

Yo~k:Ue!:~~~:1~:o~i:i!'~!t ~é~::
ttik ugyan111ok 1\ feltételek mnradnak érvényhen. mint a. memelyek eddig Is frvényesek \·ol• ]

e
e

te!ll:~~~::::~~:l :i::!a~~tt:~a~~ uái: ólve11 dollár
YelTéte.ll élelkor1
Gyermekeknél . : ... . ~ 2-tlil 16 tlves korig. F clnlStteknél
. . . . 16-tól 50 éves korig.

t'ris!I le,·cgü.

!m

:~:~~::. mint halálesetre, valamint e, CIIODkul ásl se-

~•~rn.,

bll/1.lommal az

,1

1
~

!

Rákóczi Magyar Betegs. Egylet

e

624 BOSTWICK AVE.,
'
BRIDGEPORT,
CONNECTICUT.

.~

L■~~

t~k Morga1~:. ,·ldékén.

CII

:

■!.a"1. . .

.\Z OHIO \' I Zt: s~ s f: ~E K
, KIIIASZ i\ .\l,.lS,\,

f

J„oulsvil\e-n nz Ohio vir.esl!snek elektromos áram fejles1:1 1
~~::~~r:al!::::~:: !~1:~1l~~:

:t

a Jegmbb GYERMEKRUHÁKAT, KALAPOKAT,

~~1~:!i11c

CIPOKET, NYAKKENDOKET, INGEKET, ALSO-

Je itt!~~:~~
Gas and 1
Electrie Co. tervezte és készltl
cl s oly móclon len felncrelv~,
hogy a folyó flgyát ugy szalm-

RUHAKA T a

legjobb kivitelben nálunk szerezheti
be. •- Nézze mea-;íriielött vásárol, naf}' tavaszi
raktárunkat.
lot ~

!~;~::tr::~:i°~!'

vet\i:r_;~IHzer >- ·ait\·1:szük
:::::e17;{1a!~~~:;J~
(lgf~lllei:tettOk már Amerlki- adjon.
nak azokat a magyar Clllllólt, a
A felszerelés ü~mbe állltásn
kik 8 magyar bánya vagyonát utá n hÁtaln1asan tog csökken!
1
:~:r::~édkenm:::i:~r!~:!:to~i°!>; ~e;:::é:: Al~~l~:~:~1 ~rs::~
van, 11 hogy nklk anuak neki m~nnylsége.
•
mennek azok n (ejüket ai acél--0-:.
11oz caa;iják, és most meggyő- SZE Rh.."l::SZTO I 1lZENET lrn.

H. SCHWACHTER & CO.
WILLIAMSON, W. VA.

:t

· ter~f,1~ek.

(li1r11i Hél~ o ulown, Pa.

' én ,::t ::~a~~ln~áz~:::n k1~~::o:d~!~:~:lr~g~~6e:~!~b::~:e:~~
gednek a bánrákba minden uakértelem uélkUI embereket, nem:
hogy cMbb kloktatnik

a

i

e~e

toa1t!:ge:e~e~~:~r~ap:tt; ,g:::~l:a~~~lg~~l~o~~á;.bcleg-

]iÖ~~ ,\Z UN JON.

i
•

,\(,,\J\UJ ,T 1 18S8 ,ll'IUL1S
IIS-ÁS.
ílekf!bclet1l' Connet:llc11t IÍilllm tü"~nyhOJIÍl!II 11 11111
1!103-1,an.

no

:~~~::!~it;:~

~!;~~ 1:6!:'.1~~~~~\

------Jiiiii.ii.íi.sa:x..,&&iiiiiij

A RÁKÓCZI MAGYAR
BETEGSEGÉL VZÖ EGYLET
BRIDGEPORT, CONN.

e

alau :18'.000 munkanap \"eszell kárba iill!lzesen }s mluthogy sie- ;;~:~tk::o~~:i~tcl:n:~::::::nct: sz~!~~~;;~\Jányáazuk, uklk
rlntílk ~tlag minden_ hanyAsi: kereset volna " tlollárt munka- amelyek clutallása után megl n- tlsi:tességesobbek a.nnlil, ~eo1naponkl'nt, tehlit 11 banylisz!'\190.000,000 dollárt vesztettek el. dultnk. 11 ameh·ek célt sohn hog)' né\·telen leveleknek ulje1
A hányal.lárókn nk esnk az fáj mindig. nmH n sztrájk miatt u em érhetnek.
.
::i/~~;:i.":-zki
HlllUellek a bltnyAszok. Csak arról készittellk egyre-másra• n
A' charlest~ul s1:"1clk é\ ~-r~ zökkel közelednek honájuk; 11
kimutatásokat, am i _csak arrn szolgál, hogy_a közönséget meg- !t~;::;á~~•od~ala::~~:~11 ;1" hl e ~I- charlestoni székhellye l dolgozó
tévessr.ék. Azt nknrJák ezzel mondani: LátJAtok, a bAnyhi:ok- t.nngok és new ;orkl n!plopók névtelen lovél-trók, st.rlclk, hanak olya n sok pénzük nm, hogy 6k csnk ugy eldobnak 11zAzkl- }lláha Irkáltak és lrkAlják n há- mis kártyások és utazó-hordé11
lenc,·cn mil!ló dollár keresetet.
nyAsi:oknak és a Hlmler Coal ~:::~t:n ~=t~~ákc::~ ~1:~~:~~
1
Arról azonhnn soha SCUI\CS!náltnttak még klmut.ntást, hogy ~:~:;é~::~~t ~ ~e~cé~-~ele~u::: n hlmlcrvlllel ,·asbetonnal ~
1
mennyi t 1·eszltl11ek n. há11yállzok ke1·e8ethen, hn pl. a hányn urnk kodnl kh·ánó sclyemftuk lilába - va!IJ10fonual.
ugy hitjak, hogy n 112.én alaceony ára'll)lntt nem érdemes ütem- jártak nap-nap után Himler. . ---;-0----:
_ .
l.len ta.rta.~i a bAnyát és népen lezárnak. Az emberek meg ke- vlllere, i10gy még a telep 11111~- l lOlli~:c~~;~;tv·;:,i:: tx
.

NEW YORK, N. Y.

(Aftlklllc::aMrU.n.l

;::a;::a_Wl. . . . . .

1

~

A Magyar Hányául1111 s1:er- 1z6dhettck a llllját fejük t'i.rán,
kesztője és a Hlmler Coal Co1n- hogy a tele11 vezetőinek ni: akaKhnnt.ntj~k. hogy a nngy sztrájk nlntt PeunsylvanJAhnn 263 imny Uzlet,·ezetGjc e hó 10-én rntn hl 1•asl.lól \"llll, ha 1·á kell
bányában összesen 322.806 hány.ász sz:trAjkolt a pubauén há- haxa érkezel!"
1,·águl olyanokra. akik n magyar
nyákh:m 106 11~11lg. a kcmény11zé11 bányl\kban 132~~ napig.
Hlmlen·llle yezetójének a \•állalat jólétót akarjlik mcgtáMlndjúrt nu is siettek klsz:i.mltnnl. hogy ezalatt ni: I dő haza érkezte egyszeribe 1·éget ,madnl. hogy nzt önmaguk közt

reset1:cílk~l mara,!lnak. .

Bt:Ti:'11ElHlE
4 sú.u.lé.k kB•
matdt ~zeUlnk

KISS EMIL Bankháza

High

:ilihlln kaphalú.
GURDON KÁROLY
lll„lll,E.ll\'lLLE, Kl".

L

~

t

J,..-,,kon 1'fo::.'i~1,!;.h·n•-•t.loNorth German Lloyd
••-•~ 1•11.,11 1. ~ T~ :,,; 11 w ,onx
,-• .., 't,..'i':'í 1~1:>=1,,,.._,

őket munkAjuktól. Angl!9'ba11 erre

~~~~ó::~~!:r~~l~~d::~\~"-r~!i:.
tet nélkül arra. Jl(ilgár-e valaki,

;::;~le~~~·r~::fls~~r;nő~:k

sokkal

16'.'I::•~.:~.:::~.~::••k•t .:iu•~...... .VÁSÁROLJON
-o•

,·an UA!n',\SZt:Ut:SCSÉTLt:NSÉG

:~a!:i

: : : :,::é~étr!~rdltana.k. Ott,aekkal jobban vigyáznak n bAnyá-

El~~:d:~~ -á~l·n!:~:~o;;

Ha már en nyire megdicsérte ni: amerikai bányászokat II Dányafe\(igyclőség, 111egtehct116 az"t, hogy. figyelmeztesse egy kie&it 111.Jgoruan a bAnyatulajdonosokat. ,•lgyázzanak jobban a legJobb bányhzok épségére. i\leg aztin ha uj embereket küldenek
le a IJányákba, tanltassAk egy kicsit ki a mesterség r6l.

clmre.

Aklq;tr e~)Jttonyoaan csökken majd a legjobb bányásiok
halesct-halllozásl ari.nyuáma Is. EB az:t bluiilk, enlÍek" Orillnl

::~::n!~!o':n?n ; :~~!h:r:~ ~~~ta~!~:n;:::~: ::,
klnálja 6ket vagy esetleg pezs- tan huitall: ki a bányamunlú.-

..
111
Öi;:~~~s
•
D. Csortos, J1 1rco, 111. Hocnan tudja, hogy teival szolgál
az llleUS vendégetnek? Ml nem

!!!~•:;•~:~::~:'.

AZ ÓH,\Z ÁUAN.
A klsbarcsl

hanya 4- Sllámn

~::~:n~;á~~::11 :.u~;~:::e~~::
ben beomlott az egyik fejtés és
maga alá temetett két bányáut.
.A.1 egyiknek valahogyan slke-

:::~r:~=

1

fog a HányafeUlgyel6ség la.

lb=""==~~~:Jj

g6vt>1.

-

sok..

Alladin harisnyát - Superba iaret - Bisn
alsóruhát - Belber bóröadöt ,- Blue Jay
munkásruhát él munkaioret, mert ezdt a lerjobb miaő1é1üek.

KERÜLETI ÁRUSITÓI,

WATTS, RITTER, & COMPANY
HUNTINGTON, ·wJA.-

!'----------------

Ila m~ táp.szer sikcrtt1&11
7.Jcrnf.,,ÚI
EA~~~-rt~~\..~~i'H~
J d:'J!Yl'n r•.i: c'.,ú r.u:-o cl o'!.1 '.
F.génsCr:eJ. t:\;:ái<', \e , jfa:ü

-<')::-)'S1.l' nJmjr. .l!,ll:,ryc!lli:·
fdjese;i. ffll>gen>é.szlhd;,.

'-"zr'"""""'°--'-""

Al: nn)'..i.k ►.ru',,-!l i:.,.:icrár"l
ó la megbi:u,ak benne. E11•:1e Or.t1vl-.!t
erősen nj.i nlj.ik 11:i: cn ·wo!, .:'!1 e!f.ir jákmert t UJZta. ,·e,izilytelen, künnyü e!készi.
tenl és,-ögtöni«n embzlhdü.

-ft

\'ido i1 / , ~:il;!,i, k _ . .:,.,S"i l
TM
<'•• .. •••ftd, )'.,. \'"ot ll,

~,:::.U-:'."::-:.·r...t;;:~.7'.(

• .,... ... ,.i. .... t..l,t>,b:,,o~

AZ 1922 ÉVI JÖVEDELMI ADÓ.

J I .\ (/ \' ,\ 11

11

.l

'i l' .\SZ O h !

THE 8, C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat.

\t

Neponset Hét
Március 16-tól 22-éig.

chinaezüll evőeszközöket, 'festékeket, üvegárukat,
• ú minden bázifels::r.erelési cikkeket.
•
A magyarokat figyelm es kis:r:olgálásban ré•
szesitjük és áraink a legolcsóbbak.

KERESSE FEL OZLETONKET,
HA WILLII\ISONBA JON.

GAZOÁK E8 Kli:RTKEOVELŐK

Ila IMl gudutsl um116ketet ú
!IOOrtl 110 II.0117""1<ertl (aöldlql

kitiinö min'ösiaü PADLÖ-TAKAROK (linoleum
HŐny egek)

100 sz;~~rBs, vizmentes (water-

· proof) , telje! jótálláual.

CSAK EZEN A HETEN.

65 cent négyzet yardja
A. W. COX DEPT. STORE

r~!~ltdl

OhaJl ■n at

akir el&dAffa

~!f~,:~1\~t~;nrJA~1:J!~ft1. "\'
1

KÁLLM' T ESTVEREKHCZ

a rt1lnde1111flmllE11rólli,ból haPO•·,
t,llt b
telepel11krn lermelL pa<!u,lgl Tel.Ö 11.onrba ller•

„JAt

tlHYtri&m ■ paltról,oemHlt.ell

6
~tb.~nll 1:.~r król. u611ilt·
TAVASZI NAGV Ki!PES
ÁRJEGVZE KÜNKi!RT,

mely .1,1agyar 6aA111ol ufel•n

Jelenik me, .. h•n•n 11.llldlllllr.
mln4ealtlnet. Jrjoq uoaalll ,u

•••KAlliY BROS CO. PAINESVILLE, OHIO.

119 EAST SECOND AVE.,

WILLIAl~N. vt. VA.

ARMY & NAVY
HEADQUARTERS STORE

"THE HOME OF LOWER PRICE~"

THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA.
r

A legjobb munkúruhák, cipők , alsóruhák, fehérnemüek na(Y raktára. - Oriási raktárunkból vá•
lu:r:that bármilyen rubáuti cikkre van nükséfe.

LÁTOGASSON MEG, HA WILU~BA..JON!

MAGYAR 8ANY ÁSZLAP

A Ma11ar Bányánok
11 Állami Bankja. 1!

1923 m'-relu• 16.

DANl "Á87.RALÁL.

SZAKACS IMRE ROVATA,

. Shamokln, Pa.

Kií:RELEII AMAOl' ,\R

bá.nyaplézen

f:RTESIT~

Tudatjuk

D,\NVÁSZOK:toz.

::~te/1::~~;!/"!~::~

:~:::::el~

~;~:nl:sé~s:~~d!!llg.

J/g•és

~:n~;~~: ~~:~\1~~~~:::0~
m~a:l;~:~y Itt megint

8
;:~

:;~o~~1::u-:és1,~i~~:!!~eme~~ ~~t:á~ m~s:

egy végI,e.

-o----

o~~:~~~;:~e~:

::~~::!!1:~1u~a~nrs:::1t.a~o~

;1~ ~vé~,-l~~~=~m h<punk

vagyunk!
=••

GONDOLJON
hagy
c.aládja, feleaége,
gyermekei mil~n
nelrizségeknek néznek elébe, ha a c•alátlfentartót elvesztik.

HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR árván maradt
öwegye é.s gyermekei
nélkülöznek,
m erl betétjíiket
IDEGEN BANKOKBAN tartották.
NYUGTASSA meg •ai6t
lelkii.smeretét 8/ZTOSITSA CSALÁDJA érdekit, helyezze át betétjé~ ide.

50
centért küldünk sürrönyileg minden 1OOO
koronánál nagyobb
öszeget Magyarország és Czechoslovakiába.

KtSZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
száz dollár. Sür„
gönydij külön két
dollár.
OKMÁNYOK,
KIHOZATAU
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,

('.5E
TUOAKOZÓOÁSI
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzői, telekkönyvi, hagyatéki
iilyben ké.sz.séggel
áll te.stdéreink azoliálatára.

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.
U. HA.WS,
péoaürook.

Dr. L G. RIIIEIIAltT

Ohio,

•·ooORVOS

:e~ ~apasztalatokkal rendel•
ez n · .
Neküuk munkAsokuo.k. ha sz
uralkodó osztály érdeke ugy ki•
vánja, szabad néha szakadásig
dolgoznunk ós ez már hlbo. is,

t~ntlel tanulás szükséges. azt
könnyen meg Is teheti. mert an
no.k a tanulás to.rtama a latt
nem kell a fontartas{ival töródule, hiszen a milliomos apa a
dollárok ezreit tudja reudelkc-

:;;e~:nllán::i é~;o~~A:~r:sn:::
kát sulyos C611.Pás érte. ,IJJszilJött gyermekük, kl a kereSzUléghen Jllnos nevet nyert 5 hetes
koriban mcghalL Az oUa~I ' r.
k. temetóben helyezték örök

~~:a~!1;;g~zó~s:t=~c~t:::~~ zésére bocsátani. böven cl tutl- nyugalomr~ otöI,I, van. Igaz, hogy ez esetben ja látni élelemmel ruházattal.
UA NIH'rAK TÁ?tUnASA.

elf;:;:J~k meg az irgalmas szJ.
vii Mnyllszok, e-zen szerencsét•
len bajtársat jullassanak hozzá.
pár centet, amivel enyhlthetl
HOrsát.
Ctme Stcve Haluska, West~ti.lr:1:~s~;:.ti•a. Home. Bo,c
-

;1~;:!~nkj:;1'::i• nn~~t~ó:::: ua!z:e~!t~:i,;1:ge~~-y 7:hne~!: Mount Pleasant. Ohlobo.n, feberkölcsi e\lsm erést kapuíik, gcs Is, hlllba akarni ezt a tör• rullr '..H-én peda napján az ,otta-

~4~;

n:~i;;~u ~=l~·e~:~t:sd~~.~~~
r~szes[ll a munkásságot erköl1
~:11:: ~~::1;~::~~n ::;~a::h~r
ja magánsk a munkásság ve1·cjtékes munkflJ{inak n gyümőlcsél.

18
a ~i'~l~;l~s.;!; ~=~og:~:n ~:~
rn mlntlenklnek. C611\az a ~a\
1
~:i~Xsze: ; 1: 1~:~:g\z t ::!~r~k
egv i·észe azt nevezi I,o!tlogulás
·
1 lm á.
:;:iÍmé~tyétmá:,::;~ ~: '~z;;z~
1
:;,~ ésh:~~ t~:~t :1 m~~á::::!
~~nllk)::~::.:,:::~ e~:;: ~;;u:áör~
hoztat.
•
·
1
1n!ga:;e:~~;/ v~1~~~=ntör;:1~:;~
me~védenek és amely törvények Herint mindenki egyformán érvényesülhet. Ezek a tói'vények annyira nem tesznek
különI,séget közöttünk, hogy
például egy mll!lomosnak Is
1
:~~~~:. g~;i~! \,::~\~~:~t:g:~:!:
rU munkáf111ak. 1'.;5 dacára megszá.mlálhatallan milliójuknak
csak olyan polgárai ennek az
országna,k, mint akllrmelyik
egyszcrii munkás ember.
·
Ez mind szép és Igaz.
Csakhogy ni a baj, hogy

~!1 :::::i1~!:!::::;t~~;!~ ;~nb:u::::gko~~!1::1t!:~~k el~

reznl. Ó 11cm teheti meg. mert
1
r:k:p~ ~!:a :~;~lta~~:
ideje alatt róla minden képen
gondoskodjon, 116t épen az a baj,
hogy ezeknek a muukásgyere-

;i

foglalva, amikor gép,kocsl {1.llt

.

Mn;;;:.:~tn::r:~~:~;ző
.

;,~g;t:::~

~~6:~t~ !:::~~:S::;::v::~ !~~l~~==~1:ul~a;!:';:r\~~!~n:;

~~~;:;a~o~~ :kgu:~t~:b~~!~ ~:~\ ~á~~!~~\:é::~~~~ !~:: :~~~t J:;1:~ ::;z~;:t!~:tmf:je~
~sak saját magukról, hanem a
munkllban megrokkant szilleiknek fentnrtásáról !s nekik kell
gondoskodniok.
1 10
le~!~t~:~n:z!,! i'ik ~ é~;ü~:!e::~
:1:~1-~I?é:a:té: :t~~~öysé!:~~~
gondos~odlk arról, hoS')'. a tu11
;: ,::c1:,~d~~·~:J:::1~:~1~~se,
A tudAs fegyvere tehát nem
naS')'On terjedhet el a munkás~
ság között és ezért kell a munkássllgunk arra törekedni, hogy
olyan Intézmények létesülhessenek, hogy a törYényekI,en biz

:!~~

:;~~:~6a:;a~~::r

ir~~tg 111 :~
\aszt Jegyen, hanem n ,·aló 6Ietbcn ~n·ényesü!Jön ls.
A munkllsság ha Jogainak
én·ényesülését klvánja. mindig
I,eleiitközlk ,·alami aksdlllybn,
mindig to.lAl maga cl6tt olyan
l.lo\gokat. melyek miatt semmi-

Minden IOII' m11nlil lelkt\1,.._
- - Jl<)D-lt6-itelt.1'op1

l)tla-

huolt al,arJobb,nli4aer ■-r1l!t

f;f.J4alom nflklll.

M11gruokat fllueimesen
s1oldlom Ill.

M11g-yn; Bá~yft~dllJ!.

G. C. WHITE'S

- Logan Jewelry Co.

ruhallulltó és ·ruhafest6
Intézet.

Logaa, W. Va.
Mindennemű ruhákat szak
szerűen Usztltunk és fes-tünk. 11'1:lúl elYIUIÜk é~
házhoz uUJJtJu k a ruhát.
F'érfl öltönyöket le ké!lzitünk mérték után.

LOGAN, W. VA.
1

I

Kttll~:ii~•::a-r:~
Ura.
~,1&11d!
k u ,.,.y1k ...,r
Ukb..111Kll &111Se
j&YIU1.lrL
"' M"'QY"'ROK"'T flu-•l-11
Ytl-

kéz fclfartást 'parancsoltak. A megszen·ezlük egyletünk 15-lk
segédpénztárnok a lábával a osztályát 34 Ulggal.
véezgombot akarta megnyomni,
Az uj osztAly megalakt.t.n.sa a

ti:~z)~ ::

Holden. W. Va.

0--

tHTESITtS
Hunyiuly MAlylÍ!I M11g-yar

~~u~~~ :e~g~:t:n:e e!ó~~~~~.~::::!; liat1\:~e~~l~;,r~~.

~~~~:~a:~:aé\~:n:o.á:

Tbealttl BoJldlalf

te!~' r:~:ét!~l~~mazvn elófüe-

Sajnos azoni.an ml munkú- nagy hlI,a van.
OUOM UT,\N B,l~',\T.
::l~:h~::knrée:ii:ye~::te~r~~d~~
91.lk ezekre a nagyh1U1gon hlrde~lert a mll!lomos gyer1ueke,
Csordlls János Star J1u1ct!on, nek neki.
tett és magasztos kijelentések- ha meg akarja szerezni azt a Pa. ké11vlsel6nk közli, hogy
Nyolc éve keresctképtelen és
l"C vonatkozólag nagyon ls ke- kéiiesitést, · llllllhez 10 _12 esz- Borsotl megye Mezőkere9ztesl amt kis pénze volt egy ~ent!g

Halandók

Brnznell,

A Jelen ut'rs~d~lo~1 ugyneve- nek ép ugy jogában Ali az e;ye- :~t~ab~v~=~~r;s ~~:~1:1~~~ gy~~~~~:z::A:01 :1::~b:,e; magya\i:t:e:~e;Á~ogy

THE BANK QF LOGAN
Állami Bank
~i~t~''[y~~~ic

JDlldol fordlt1111k k.lk

IZOIIJIIJukkl,

TAKARt::Kill!:TtTEK

~i~~~~~,E:F~~r!~

P~NZKULDt:B 1. Yll6.a; ,nlnde11
r::Z.:':efte~~got™>bb irfoHAJOJBOYE:K mtndlni „011 a1ra.

Dr. C. B. MORRIS
FOGORVOS

Loaan, W. Va.

~fü~{":::a:i:,r;~~~k~
6
a

l:,PtJI.ET bet1.
a loJrnnl naR}' til.z óta.
Kllünó fogmunká.kat k6szltek Jut!lnyoa árért.
Hldmunkákat készltek.
fo~huzás flljdalom nélkOI.

a IIOLL,l.i'VD

::~:N~!!~Jl~ !!!~6Je.

0

dltát meg ls sebesítette.
zem ki_ o.: e_?ylet nevében.
THE BANK OF LOGAN
A lövésekre persze népcslldilÜdvözo!Juk az uj fiókot és tag
LOG"'N, WEST VIRGINI A.•
let támadt, erre a bandltAk se- társukat és klvánjuk ni uj fiók ~
besült társuko.t feldobtllk a gép- vlrágzllaút:
..

_ ~;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_;;_,~

k°1sl;~oé!:~~~h~:~a~- Dradlcy gy!;yt!!:vé~trnui~~. :~i:d:~ en;=

=

~;~~:t~~é t~~::1\~.e~1:::i~a~~::: ~:i~~~g:ss~~:~~:i;!r!!1~~t~ ~i~t
:~~:ogy · a bnntllták to.JHAriok :::l~á~l~~::~:~i~~s:l~szséggcl
.

S'.,E~ÁN_ J}~~OS,
Kozponti tltkllr.

MEO HIVÓ
-•
-0-A Verhovay Segély Egylet
llU:0 111\'Ó
57-lk fiókja, C\arksl,ug. W. \'a.
1923 május hó 19 -lkén, szomba- ,\ ColumI,us! :\!agyar Mükedton n F'lnla nd er Hallban. Tin- velll Kör 19W március 17-én,
8t
1
pleten
NAGY nALT
~z:: ~~n 37~ ~a;t~:~:u;.
rendez, melyre ugy _az egylet nue, sz!nlelőadllst rendez tá.netagjait valamint a köruyékbell cal egybekötve. Sziure kerül
magyarságot tisztelettel megA I<'ÁNI ORVOSSÁGA
hl vja
~ 1
1 (elvonásos. bohózatos, kacag,\ rc nd ezuség,
Ultó \·lgjáték.
Kezdete este G órakor, vége
Sz,:mólyek :
sohn. Ileléptl dlj férfiaknak '75 CeutU k Döme
Oamo KArolr

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOGANr W, VA,
A legszebb és•
butorok, szőnyegek,
legjobb

ká1yhák nagy raktára.

!~

'

Raktáron tartunk mindenféle
VAS, OVEG ES PORCELLAN
•••
EDtNYT.
• ••
Egész laká1berendezé1ét beszerezheti nálunk
a legjutányosabb áron.

ezekn
ek a helyzeiiiknél
l!lilllomos uraknak
sem a1.ahadságát,
tudja n törvén.yben
NőknekItalokról
:!6 cent. Jó
zené- Lml
Kldrn,leAnrn
releo<!gc
KcczAn
,·agyoni
rog\·a képen
biztos!tott
egyen- cent,
rlll. hüsltő
gondosllnjduB:W.dornól
Róblk& ~~~ll~~~~~~~~~~~~~ll~~~~:II~~~~~~~~~~~
ezer és ezer szu.va1.11tuk van. löségét élvezni.
kotl,·a vsn..
Dr, Lor(.nl Imre
1
mert öket ez a rengeteg vagyon
É:s ez okoiza azt.ím, hogy hiá:~~B
:::lAnr
Tumi:;:e;~::::
1
::trzz:a~~;,~:n~~p:::~ly~~::: ::a;~~!:lnu~e~!fet:~: ~~;~é:~~e:
MEGllIVÓ.
Rendu:~g~sld;:,m-;A~igrn::;:::: Dnmo

!

~~~; 0:~r~i1.c~\~er i:a~~~:~~~ba:
saJt'lt_elónyük és jaYuk szerint
Jrán)ltsák.
its lgy hnbúr a törvények
s1.erlnt minden ernbcmc k _c~:ik

~::Jnu~ :~~~i~~re::~ tutl Eg:h,tr.~~~~klls osz!~~;seg:~zt~
A Jö,edelem egy résfe a LoEzért kell .o.rra törekedni a town, w. va. 1923 áprllla 2-An,
::y~e~;~!~:!~r!'::
munkásságnak, hogy minden (,Hu1,vét másodnapjlln)
k /
á u A áL
olyan akadályt legyőzzön. minNAGYSZABÁSU
fie~:~ra:z ;~:
:oc~g: zenét
den ol~·an eszközt fe\hasznlllT,lNCJfUT,,\ TSÁGOT
Medve Imre zenekara szolgál0
7 1
: ; !1n : :a~:: ~~~ 11:~;~u~~:t~lh:1~
i:e~:c:~:! ~:!t~u::~:k~~t ::1~~: •aa o:a
ta~=~~~i:~~:é::~~e ~ 1!· kapha-

~!~~.} ;::

é!

:::~!~\:~\~~:~

;~~;t

::!:.~:r1~1~rt~az, ~~l~~:: 1n;: :::1: ::
gó mu nká~ nag~-reHe kény telen
11
1
: ; ;~~~~ ;:t~~;~~:
na k. ,\ nmn k:ífiság é11 ug~· odo.ad ja pillana t nyi mcgkönnyehbü!éséér t a szanl zÍni Jogát,
a kllrcsa k Ezsau odao.tlta e l1<óhbségl jog{it egy tá l leueséért.
Azt. mondják még ezek a
szemforgatók. hogy a Jólét a
munkának a gyümölcse.
A· munkásság ezt sem igen
tapnsztalja, mert hiszen a munkAsság reggelt/;] estig szakadatlanul dolgozik. de bizony abból
a szakadatlan munkllból nem
hogy Jólét, <le bizony sokszor
még a m!ndenuap\ kenyérre
sem JuL
De o.z la lehet. hogy a · Jólét
fllja kétféle gyümölcaöt hoz,
mert talán a teremtés !(lején
szöru.yü tévedétf történt. És az
a S)·ümölca amit a Jólét-fája a
munkásságnak terem keserü és
nem egyszer kor,g!Ísra lt'észtette a rnunkásgyomrokat, pedig

~:~ :~:i~~
~i

Ap:~t!::

MINDENFELE ROFOS ES ROVIDARUK.
Kész férfi és

női

ruhák nagy .raktára.

Cipők,

hari1ayák, swetterek, gyermek és baby
ruhák, kalapok, sapkák dus választékban.

~:!~szil::~e::!!e~L k1!{~t~t~ ~:~~·~:~!::ete~lt:~t:::;:1 meg- ~:~r K~~~:u:i~1~:~~;::1jAn~::
sadalml !guzsl1gt11!n11ságoknak
- é
AI ~
M"ked lök él
1
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden
~~~~s~~~~:té:::~ér~~~~ekoi~ ~:::~
Delé11ti d!J t~r~~::::u~ -~~1- n 'l'ls:;:le~:el
.: n .
tolt Jogaival é lni. ·
\ár, nők nem n;etnek. ,\ llukedvelük.
amire szükségük van kaphatók nálunk.
t~!I ha majtl egys zer elkövetKERESSEN FEL BENNONKET !
kezlk az az ldö, hogy minden
Logan vidéki magyarok!
ember nemcso.k a törvény clőtl,
Valódi H kafátos ara;1y
de a \'aló életben Is egyen\(} és a
ékszerek. órllk. gyürük,
LOGAN,
W.
VA.
szabadság.
test,•érlség elvei
drága kövek nálam jóU.1A!indenki megk·opjn a BÁNYÁSZ NAPTÁRT,
a 1-' lrst Nnt!Óm1I nank
ténylegesen érvényesülni foglás mellett kaphatók.
úuüleM,el ~;,:emhen.
nak, akkor a munkllsság maga
kül1li hátralék6t éti 25 t:enl postaköltdget.
Jl.'e Yegyen h11ntlslh·1inyt.l
is vsllanl fogja azt, hogy a JóHangszerek. gramofonok,
TELEP~ION 1fo. 218
lemezek nagy választéklét a munka gyümölcse.
Autoroobllok éjjel és napban. Dlsz vlllanyh'implk.
Mert a munkás64g azt a rend. pal kaphatók.
Idegenek
lrJon nagy ké11esárJcirys1.ert várja és klvllnja, melyben
blzo.lomroal utazhatnak ko
1tlkértl
csljalnkon o. környékbeli
minden embert munkAJa szerint
"lézekre.
G. C. WELLMAN
fognak értékelni és csakis egy
órhé8ékuerén
cél felé fog törekedni qitnden
Esküvilllre vagy m8 alember, bogy magllt a társadakahn11lr.ra rendeljen lr.ocslt
Logan, W. Va.
lom, az embe_rlaég összessége Ja
D61unlll
Araeoma Hotel..épilletében
rujoden 111lilr.llégletét uáhanll 81ereue bel MJ minden•
vArn tegye hasznossá.
bi11"11 legjobb árut tarljulr. él méglN a legolcsóllbaD n6Az lesz az ldelllls társadalmi
Junll. Tálllirolhat az cgé111 vidéken. M.Jndent vaggo•sllli.mra, 11ag1 han ,bárohiipll mindent, béri adhatullk
egyéni célok fognak az emberek
MTh'DF.NT OLCSÖUUAN, MINT B,\.BKI )[ÁS.
i'
szeme el6tt lenni, hanem egy
közös nagy és szent cél felé rog
V).SUT
MELLETT!
Irányulni minden ember törek-

~

CITY TAXI CO.

HA SOK PÉNZT AKAR
MEGTAKARITANI

UNITÉD OUTFITTERS, LOGAN, W0VA,

::~~::;A~ ~~n~~t!
::;:n~~ C:oi~:::::~I~m~~=
jut a b6 és Jó termés, akik csak Jósltása leaz.
a betakar!t!sra mennek Odll..
Jöjjön el tehAt a ~abadság,
És !gy van a Jog és eg}'en·111- 'Jog és Egyenlőség kora, mely1
sé::d:::~:~!: te:in:::~:z:
ak~t~n:A:sA!e:!::Ve:;~:~

!~

,rilbb munkhember, ~ermeké-

GUYAN ORY GOODS CO.
LOGAN, W, VA,

előbb-utóbb el

kell k!;vetkeznle.

A

ALI.oftiAs

A leguebb és legJollb rnhálL; n~unlL; késaiilnek ruértélL; ut!n,
•Kéu férfi- ~s gyermUölfünyölr.et das Tálautékban.
Kltiin,5 CIPŐK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, NYAKKENDŐK.
INGEK. KOFFEREK, BŐR,ÖNDÖK remek klállltá.Bban.

Mauaroftt firyelm!•~en uoJ,áljuk ki.

lSm"""''"'"'""'""""'''""'""'"'"""""'"'""""""'""'"'""""""'"""''"""

UNITED GROCERY COMPANY
LOGAN, W, VA,
HÁZHOZ SzALLITUNK MINDENT,
MEG A TAVOU PL2mt6 ·1s.-

\.
MAGYAR DÁNYÁSZLAP .

1i23 mircl.p J6.

Öhazai mesék....
Kü.nn a ijCB&t()ny<lfa nlalt, 11 keNm:tr,5! le-

SZENVEDtSEIC UTJA.
lrta:

- Nem a:r. arcod :r.öld, hanem az eued.
:\lég éretlen, mint a zöld gyümölca.
_,_ Hát n.z mán szent Igaz. Tudatlan va-

llétetett halott Űdvö:r.lt6t klterjea:r.tetit kar• gyok, pedig szeretnék sokat tu dni. Caudál•
Jlii.ln tartó Mé.ria-siobor, mellett, valaki há- kÖzok én eleget azon, hogy mér i\lhmak ,•e•
9.llról megérintette vé.lhit.. Vluzafonlult Jcm szóba nagy legények, mikor annyi a
Leona kll!Ml!tOny volt, vndgala.mhar.lnü ee- hozzáj uk ,·a ló okosnbb nagy 1(1.ny.
IJ~~:.~:~~r;'Joa kis szürke knlnpban.
;e!!:~kolt 8 cgrütt folytattAk utJukaL
llarl& a tornácról l'g)'oneaen 11 konyhiba

rel~na k lsalll!ZOny

o\mosolyodottl

ab~:~e:~. llar!i. Gyere ai én szobAmba.

_ 11.é.t u ebéd!
/Ut mir télig kói;zen Döskére blztam.
K:ülömben mll C61lk egyetlen ,-endégünk
an, a 11.ZConyeHJ)Ullf.tal Ispán.
Ismered,
_

ugy-e?

_ Nem én.
_, No, pedig talá.lkor.hattatok

=

,·alabol,

•ert II már !Atoll téged.

A rl5ur kedvesen kacagott.
cl!\llöm 11 fele.égornet, hogy hh.leg vbbe M
- Lehet, klH h\nyom! A ,•Andorpnt.nkt kell mArtanl a kezét, hn nlnc,, hon& kodve.
asszonyok 6rtenok honi\.. A tormát felá!fflák. Ahogy a nóta mondja, én nem "hnlgy,

b~:1:!t:!:

nem

Jö;~i;:é:1:::~Ult a \'lrágos kertbe, aho l a z

~o~;t~:kó::beu~/c~~:.~:a~!t!:in

urak türclmMen ~lvaroztak.
Mar is egészen bérma-anyja mellé slmulL

:~~~s~:::~.1:~:l~r~s!:!p:\u~~:rc/:~
reakedl5k.

bulorokon élénk szlnü szép kézi mu nkák
hirdettek Cgy ujabb kort, a szoba mlndeu
aatkában remekül gondozott pálmák, clt•
rom és narancsfák nl5ttek. A nagy o lajzöld
i,lü611-dlvin előtt, fekete, ei;yenealábu uztalkin grammofon állotL
Az öreg plébános 1016.dta a tenét, IICW•
csak az egyházit. a vllágot 111 dí.Uvelte egy-

ret~~e;::::::t~li~!~~~~~) itt! Nem neA k.á.plin nyitott ajtót, n1aga cllkt bocsá.tva a főurat ki r euketeg léptekkel Jött
s wo&01lyal finom l.ervadt ajkain nyujtotta
kor.él Mariskának. ,
- Isten hozott fruska.
i\lnrls kctet cl!Ókolt neki. Cllcresznyés, a
uép kApllin 18 kezet fogott vele. Fin om é9
forró kezébe bizalommal tette a leányka a

bó~ •~~~~~ra;'n~a'i:l~k.p~:~!!!ka~;.:;má_ Dehogy ga:nlagok, Marlskim, oktatta
a fl5u r, k i egykor-\·alamlkor kii.plán volt a
i\16.tra-vldéken s kinek nagyszerü mcmoriáJát a magas kor ae gyöngltette még el.
- Vándorpatak n Mátravldék legazegényebb köuége, környékén Igen gyéren tercm élelem. Csak a torma 06 11zlnte vadon
II Vándorpatak l11zapos területén II at asi-

~:~~: °;,~1~~:~ 1n::sz:né~~~:.m:::t~:~c~J~

m~a;~:i,~~r:f;~~~t :c~!e~~~!:!::~-

;~c:::~e~:~f:,8 mllvelése alatt busossá.

~:,t~~~~n ; -ó~!:a~~:!:::k béi:=:a1~~:=~

re;tll~II! at embereknek nln~en semin l ke-

;;!~!;J:: :~n;t~ss :::~ k~:u~t;1~':a~

ués rossz dolog, ,-- hl!:r.en a:r. 11 leányok rendeltetéile. i\leg nem \11 mindenki váudorpe.takl bnoyáu. 'l'euem fel, h11 én egruer rladom a fejemet 11 hAsauli.gro. ,ugy megbe-

:t~~~ s:1~t:~tet:1:1~:)1nnem "tcnyerem-

w.!'.~~ av!~~~'. dlla:~;n!~~:l~t a~ =~::i:~:
dott: "~nom Is én!"
1

18

JA:Ona klsa&azony Igen figyelte Mari1t •
mOt;t meguó\alt:

- Eredj caak l l srlsk.6.m, borll&d ki te •
kókot, ügyesebben tudod, mint 86ake.
Mariska felpattant ülléb61 H klslcLetL
- Beh. gyönyörü vlniguá.l „
bfunult
utfma az lspá.n.
·- 1'-agyon e11ukott bimbó még, _ Jo.vhot~
, ta ki a káplán. Nem szabad festegetni.

1

~~:a7m~:!~~!:bor KArol)·nak hh'•

~';;i;::: ~7!~1:~~;ÍAny ur?
-

onn k l91U18ZOllY nevelése.
_ Moudd az uraknak Uöske, hogy tessék

mlnt a \'ándorpatakl n1111zonyok.
- A tonu4t hl'dn\oi 1~ lehet! - csudilko:r.otl Maris annyira, hogy két s:r.ópen lvelt
szemöldöke felual:Hlt a homloka közepéig:

- Orerc Maris, ter!tsilnk meg.
Terltottek az ebédll5ben, mely alac,mny,
1

\

rom rodros klité11yben mAr hoita Is a C!llgaténtáa nagyuertl tyuklevest!
Ez n Böske Igen szép, nagy, leltldomu,
dns reketebaju, ungy fek(lte szemil, rózli&B
arcu neveuls leány volL Igen ügye&. A Le-

Csacsik.a . .. nem olyan, hiszen min-

~:~;:e~,:~;;:;·

a~~~p~:J~r:Leglé.tod.

ihenllmr•!Mbth ■•

::u:

::i:1

~:!~

Leona k\sai;Bzony helye 111oon bólintott.

hu~~1ondhatatlanu\ megható volt Ilyenkor

Iá~,~• r::~n~;::;es::lt 1:::~~n:p~

~;r;:~ld:l~oz::t:~dc:~~'v:::;:ll::~:::;

~::~:~:~\ ~~tö:é~t: :K;'rl!eftU::ór:e~::to:

7t i:s:~~~;l~!~::r::~e~~~!b: i::~~;

~~~:1:~J:~~1:!!~goltnk n ho.Ja ' tövélg ~lpi-

Já~a~:a~::;n;lzr: 1:~:~:a~ bányászoknak

!;;~lf·:~y~g~ll~~:~11 :ai"~~::~~~~k~r::~ze~

nehéz, veszedelmes mullkájukért?

~~k:g; ::~:bs~~ ~a:et~~~;: ::z~~:~~:~:
1
1
tott olyan, mint nt anyJn.
- Urlass,;onyt nevelek én belllle, - lel-

• ulattalnl nem tudom.

8 a grnuunofon töloeérére szcgezt(l szcmc!t,

ae;cd:a: :-~~·t:gybó:i~;::n~nJd beszél 15
,-- Jnj, te Aranyos! - re11esctt Marl11 Le-

~~:1;t::n~~~:;~r;:~Yn::~~~A~:
\'Issza oly mer5en.

~e~~~:::~

At Is pán köpcös, napégett arcu, kampós
~:;~t~a~:;~:1~:~1~~~~~atai:m~;o:'~!iy~!:
nyn.kkend5t. Maris ha mis steme a nyakán

1

-

Dc mllren kis leiny! 1116it a fl5ur, A

1

tó: ~Z;:1do~1::;~k~15~é~\!;t~n:~:!f11,~~1~:~
nincsen má,s munka alkalmuk. Mégis,,. el-

el ne lje.ze.

Ma-

szony.

_ Vnn. A rórflak egétJ.Z héten a Vándor-

rl;;g~6;.~

1=~~:~;ó;~,

~~~él~~:s~1
versenyui barátja. Vacsora után mindig fel-

~:!~ter~: :::t~:~:r~~li:b1::i:;e~~ ;o:e~

~i:~~~!ovto:~

1

\~Iff•~:~: :;l~fü1~I#:i~fö :.i,~;;,:,~g;:;:::t:~:ff1~l~:{i: :~~ll~:r;~If~lE.,~: : : : §Y.::::f~J;z,~: :~};~g~f~~; :fü;;~;'.:f:;,.:,,::.::.::~:.·,:,:·::

=~~r~;,; ~;~·.;:;·,;~~;.:·~: : ~~;.tl7;~;:i;ff!:ii~~:~!~t~:il: ~fa][:~ji;::',;.1'.:~:.~s:r::;:: ;:~~::'.:::::;:!i~:if·~;~f:::.!:~.::i ::~i;~~':::~:::::~:~~:i::I,;iq!
~:•E:~i.J;;'.l::::~J:~":,~:~f !~it,~;~~~:~::Ei::~:;r.,~:: tf,Jf:~If~fi~~~;J~F,~: ~!:::~1:;;:,:~;,~:;;~~:;;;:i:~:::,; ::~~;;~;~;;;;.;{~;:;;:;:;~:,:
~
t~~;:; : ;!~~:: ~:02~\~;~: ::::;
~

_..

e~ k::,::~itO:i~el!é:~nd~:~l:::tk

tou melyeken megtörtek a behulló nllpllu-

családjukra gondolnának ... lgy JóronnAn

;:r;:erbénákal tett at autal mtndkól vé-

t:t:~:~ -~ li~~c:á;edbo;:c:~lklla ~:;bau:.mel-

mondta. No ... zöld ,·agy te

ge~'!::!1:~e;~:rl11 nagy, bel86 gyönyö rütiég-

no~ k~::1~:dubtk~~e: debr~:~k;:;t:té~I~

"1"b! :~tsá-;o!J~~:n:~z~~~o:1t;1~:;::::;a~n
l.eona kltift88zony azl\'ból nevetett.

rá~~~l: : \~:1~~~e~~~~-:1~:~:;i"y1~:1:
tett csengettyüzslnórt s Bfü1ke. hófehér, há-

m; ~=~~~

IMl
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1

ua:1131:ai:al'ill-a..-.Zlt:IC.l:■;'.II-■ ■~UI l&aial'.atll E■::a

.

VasAndrás
V ERSES ME SE
AVÁNDCl!l,'IAMRAK
TIZ!NKET RÉSZU!N

finom a ,•lselkedése. hogy nem lehetne kO-

szfilta°:I r1~:";á~e~:I~~~ l~!;:J!~\::~t ·,

pá~~~~zc;;:g~e~k::~~~aiatöabb::;~;esatt~:: ta~ Para!7.tboz 11Cmmle11etre IC llllk.
1
1
ká~á~~ 11 z, ami Igaz, _ uólal( meg a
. . :~~10~~~1\~~i!t ; :
~: 1~~gó mon~ta nyomatékosan II kápl,\n.
A tormn hlzlaláahoz se~o! se értenek ugy.
- Nf! tessék att hinni, hogy a rérjhezme(Folytatása követkeilk.) '
aJ:afatlll■-■.■ r.:■-11..~lt:
■.:11::11 ■ ■:ll~ICIU'.Cma...Em~
~■ ■-■~la■ r.;w,-..a:::a E~a:mmr-..a:r.,i;:.a_■ llt■:a.:tt:r.:■ ■----■:.a
C!SV DAK SZOZ !IA IU A iUEO· már uemcaak a közell ,·ldékn'!l, kérelmére a cscnd6rök beszün- reszLiil a ,·lzbe esett. Nikit.a két- oly 11zerc11csótlc111il tette, hogy
,JE l ,t:Nt;s f:NEK H t: l ,l 'f;lll'.
hanem egész Szlo,•enszkóról, tették a bál folytatását. A szét- ségbeesettcn kapaszkodott a a két8égbcesetten kn11kodó Ntll.uszlnszkóról, s6t Délgallelá- za\·111·t legények egyrésze vacso Jég szólébe, nehogy elmerüljön. klta Jobb karját Jcvágtn. KélluesuJiirAs Kole~ uuizü n,
ból ls sokan érkeznek 11aponta, ra közben ujból ö.saietnlálko• TAr~n. meglátva rettenetes hely- l!Übb azonban ólete kockáztatá-hogy JátbaBSák, ha mást nem, a toll egyik falusi mulatóhelyen. zetét, fejszéjét a Jégbe akarta sávnl slkcrlllt a szcrencBétlen
Schar(11 Anna
kolcsmczól szent asszonyt, akit a Boldogsá- s az ép11en jelenl!lvll Tólln J6.- \'ágnl. hogy abba megaka~z- Nlkltát kimentenie.
öreg munká!fflsSzonr egy kis gos Szüz ura méltatott, l1ogy nostól, aki egyike volt II rcn- kod1•a, Nlklta klmászon; de ezt
(Keleti UJl!ág, Kolozsvi\r. )
nyomorult viskóban lakik, mely szinrpl-szlnre láthassa ól. · A dezöknek, a belépéijl dljak ,•lsz•
áll egy uob6.ból. konyhából, ka- bucsujárók óriási tömegére te- szaflictését követelték. Tólln
maráb61 ée Istállóból. SC::haff:t klntettel a szobának egyik ab- \'Onakodása mlntt ujból dulakoAnnR azt bcstélte Isme.rliflelnek, lakát Is aJtóvá kellett Atalakita- dás támadt. A niegtámadott fia
hogr 11ekl uobáJába11 megJe• ni, hogy a nagy tolongé.s elke- t.nt cn1ber a 11énzt az autalra
lent Szüz Mária, rámutatott asi rillése \·égett 11. szobába lép5k a dobta, de a vérazomJae legén)•ek
talára s ezeket mondta neki: másik oldalon klmebessenek.
mAr nem elégedtek meg ezzel.
Ez az a1;ztal nem aut.nl többé,
Scharfa Anna uew Is Jnltfli: :i. banem tovább ütlegelték áldohanem az é11 oltárom.
szoM.bnn, hanem egy felnőtt tatukat. Már-mAr ,•égettek vol•
A lllr vllhl.mgyor 1111 11 terjedt hU\)'e leányával együtt a kam- na Is ,·ele, ha hirtelen meg nem
cl az egést vldóken II a fa.na.ti• rában huzódott meg, a hol uin- Jelennek a bált feloszlató c11end
kus töm eg azóta. valóg{p,gos bu- tén uJ ré6t kellett nyitni az áj- 15rök, akik a szorult helyzetbe
csujárbt rendez ,az öreg asz- latos hh•(lk k ivonulására.
jutott rend ezllt kimentették tá•
szony házához. A tllmeg közill
A nagy bucsuJá,rállnnk eddig madól ketel közü l, a vereked6
KENTUCKY.
HIMLERVILLE,
Is többen látták mir Stüz MA- oaak a i a korcsmáros lá.tta ha11z legények ellen podlg meglndl•
rtának, Szent Jóueruek ée Szt. nit, akinél a bucsuJáró nép éh- tottAk az elJir~st.
l llltlllllllllllllllllllll l lllllllllllll l ll l tllllllllllll lJ llllt ll ll l lltl ll lllllll l lll
Antalnak képét a falon meny- ségét 611 szomJusAgát C11ill11plt(UJkl:ltlöny, Ungvár.)
nyel féoyben megjelennl éti Ja. A ,hatóságok mindenesetre
----0---'-gyertyé.kknl Jelölték meg a he- szommel tartják a dolgot, de a YÍ:0 7.t::TES SZfülENCSÍ:T•
,\ legjobblln berendezett magyar ltUnr"·
Jyet, a hol a Jelenés törtónL
fan atizált tömegnek hucsujá.ráI,l !NSÉG J Í:(l V,l GAS
nyomda s1edógéppel é8 g7ons.Jtóklni.l,
,l \!As c:sudákr,Pl Is beszélnek. &a elé nem glkdltenok 1Lkadályt.
KÖZIU-: N.
Azt mo nd ják, hogy egy beteg
{Magyar Hjrlap; Kassa.)
Ahol mlndennemU egrletl é11 li1letl nro mlelinr az olt.árrá. átnl11kult szen t
------o---'
Sulyos 11zercncsétleneég órte
lll l l'l'i nyok, n61-Jcgyek, h lrdelé~ek, körleasztalnak érlntó&ére meggyóA BALO ZAS Vf:OE.
Nlkítn . Oábor babóctl lakóst.
grult, eg
legény pedig, aki
Nlklta egy ralubeli tt\rsAvn! a
\'elek, lel'élpoplrok, t11gdglkönr,euklk,,
Szüz Máriát 11ztdalmazta, meg• Ungdarócon ,11 falusi legények hat)irbnn levő tóra ment ki,
l!ántult.
bált rendeztek. Mulatsé.g köz- bogy onnan Jégvermébe Jeget
szümllil.: és borltélrnk lr.éulléM J111,.
Ezek a hlrek még Jobban flll• ben verekiidés támadt'a bálozó stállltson.. Jégvágá ■ közben
llfOll iron, pr111toa ldiire ehállall•tlk.
vlllanrották a kllzön1éget s rtuk között, mlre a rendez6ség megcsuszott és egy léken ke-

főur

~~::~~t~:á~~I:~

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA

Kemény C,,örrY, a Don1ó nerkesztője, bataÍmas költői
mesét irt a kivándorlásról és ai amerikai magyarokról A
fenti kép a mü cimlapjának kisebbitett másolata. A Vas
András cimü könyv a ma(Yar bányászok9t annál jobban érdekelheti, mert a könyv h őse, Vas András, bányász lesz
Amerikában. Jól tenné tehát minden magyar bányán:, ha
merrendelné ezt a hatalmas költő i alkotást. A könyv ára
csinos kötésben 2 dollár, l'}'Önyörü dinkötésben, a költő sa~
iátkezü aláirásáv,al, S dollár. Merren delh ető ezen a cimen:
Oonró, 1060-25th Streef, Dttroit, Mich.

t
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Guyctndotte Club Kávé:
A legfinomabb minöségü ]lávék keveréke.

Izletes,

Zamatos,

Finom.

r

Nyomdánk elsörendit, panto. é• 11ors ki11itel
tekinttli~n

uersenyez bármel1 n10mdáoal.

MAGYAR BANT.tszLAP

Ml UJSAG
·HIMl:IRVILLEN.

Hlmlervl!le h YldUtl
m•11Hr tutvtrelml

Ti••telettel ~rte11u.m mngy..,
t ... tvMelmet, hop n,luttn o.mu11•
kumo1tnemalegJobbnnmegy,ns~rt mindén árut
LESZ.Í.LLITOTT ÁflON
fot<>kadu1.
Kaphat0 ntlam mlnden f61é i1,1.
minor, f rl1• hllo. biny6u kell!k,
Unnep l6hmunkttélp!k•l•gJutá,
nyoa~bb '"'"·
l!Udt 11y11Ju,k mlndcn.U1•l"""6·
ge~ rnngrarnak.
To,•Abbm lo UN!m Ulnl!l'ftr 1.<;•tl'&~hu uh·~~ p(trlfug6s,\t

Ai e!mut héte.11 3 uupot dol-

gtuitak a Hi1nler Conl Co. !ni•
nyijlibau.

r

KIS

MÁEGYAROiszAG

Mi,efu1 1.1_,.dm._
(t1hule;~~s~~:rA. blradó)

GORDON KÁROLY
logr.\'llbb vegyu~e...,1kcdi5

-1,tmlervlllcl mAgT:lr 1:m1tó

IIUlL,EUVll, U :, KY.

{) ~~~•,:\~"!~"·

~!:'1r'::11J::.:.ei:~~~~.!im.
f" tl&::!:!:t ~::=~~~·
lo!Jt
1

kell 1udnt11 minden
mRKyan,nk!

"l'rMh Krónika. A~azonyok
t,\m . t"luk1rnk,l,clnyokn~k.

Ne feled:tl! el,1hogy Wl!Uamson. W. Vu. egyecfüll magyar találkozó helye a Co-

lumbus Hotei.

Kiillöldi Magyarsái
a klllfi51dl ma11urok Sdlv11-6111
hlvatal01 l•pJa. f:16f1Joth l l r a •j•
~ korona. Kla~h lvatal 811 •

IYro

.,.,t.
1)(. Li5nuv·11t11a 17. Ha m611
nem Jlr 15nnok rondol}o ..,cg.

LEGYEN SAJÁT 1
OTTHONA!
Ha YIII llret telke, miért n~iu.
é pltri.lliut7Egybb6,r.1110bAval. lllr d"n1u,bá,val ~A ,·ll!anr·
vll.i1U.hho.& nlótil!&renM•oul,,

$!000-Mkerlll.
Igen kadvt,11! llu.,té~I Mlételek mellett veheU meg. va,a M
kffll)éfneltlle1.10...a.a1eken·
pdmo!uyl J\dunk. ~:~ u •JAnlat
:Wnaplgérvány"",Vannak3-U

,-.obhbbalnkla.
TOTIÜ>bl
relvllt,.gOlllthért ~r61r.lelekárt lrJon

U..SIT.EJli<HOME

BUIWEUJICORP.
30CHURCH STREET

NEW YORK, N. Y.
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