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•·•"··••."•'J~• , "'"'""" ,....,..... ml"•.- •••••, ...
llliluirf! h,m.rnilJ11. lel ~ ~11 " 1tllo 1J1111 r 1hzok 11 t.

ellen.1~ J,,~iválóbb képviselóje , a nyár ,folyamán me~lát~~~tj~ Amerika: m~- .

• A bárinilflr11a'lágok l'hinm:tJ:ik l11•11 dni11 y11 lkk11I ' 11 ~,:l'1•l117-Jit1 ~ .gyarúgát. - A ~ókerületéből kiví.ad~rolt magyarokat akaria külonosen felkeresni. • Sotií'ersetb,en hm.vét hétf6Jén kapjli.k követelésüket. Most
lllÍt:hL ·_ Hllnols ·11 11~·m bliuy11. L11ll! Jdu110MI _M be11d.v~n,-1 'k'li~dT~ akarja ·m ~..tt _hogJ~mi _ü!dözte ~ket Amt;rikí.ba ~..mj vinné óket_Tis~r.a az ~-h~~ 1.ijl:lt kl a báriyászok harca. Egy :a:zonban mikor teljesen uj beU!k ",,-s~erre. _ )llndt' n h1tJét1 rs11k 11 1nt11yli ~zobl o.k.o lJKk, zabá:..._ a Magy*r ~~ffyaszlap maris meghivta Drozdy Gyozot a mag1t'ar banyan:ok koze. : ~:á::~~:b;:n::~ 11:~:el~ l~~~::.~ t:~:\tt :e~:~:.~::P::
1
8
,\z orná.goa si:én blzottsé.~ bányászok. mint tétfen~ I he,,er- . Drozdy Gyözö nejllJ&tgyülési'urak meg nem értik. a~ ö baját lm!óta tngJa lett~ N1m11etgyü- ték, hogy l!uuerjék el az 'unlont:nitenl és már a klut~lt sztrájk
IIGi'.re.•,misra. kapja 3Z o':8z!g nek. Cflllk épen ~zt is kérjk, képvi selő, a nllli;"Yar ellenzék 1vagy nem érzik, vagy - nem lésnek, azó.ta meg szegényebb és annak alapján \·elük Is kö!- ,~egély seu1 clÍllapltja le 6ket.
minden részéból a bányatli.rsa- hogy p1unkájukat l!zessék meg. legklvá!óbb harcosa ~ n)·ár fo-1akarJák azt m~géreznl. .
lett.
senek szerződést.
li::i az oka, hogy 111.ámuk az
~ok érdekképvisel61töl a t>eUgyauakkor, amlkőr 111ln"'6 lyamá.n AmetlkAPIL jljjl, hogy
Lesz végi-e egy, egyetlen egy
Ak_i _a !lözszo!gálat ban nem
F.:gyes helyeken meg is \"Olt 1utóbbl Müben nagyon megcu-p-- ·
adl·li.nyokat, nu;lyek mJ.ni arra ból 5 beadvii.ny érkezett egyszer meg látogassa i•á!a11t~}'erülel~- tagja a magyar Nemzetgyülés- ~:eg:~~é a ah::~on~/~~r:·~~~= a- sztrájk ei-edménye, men e]Jflllnl é3 ma már csak ll51
1
0
1
1
• aiolgá!nak. hogy blzo~yos dol- re a szénbizol.sagho1..
Közép~~:;:~~~l:r:: ~ : ;1.~;;1;ze:dé~:. ~ : :
~~~~~!~S:iis~:= denüt(
de Magyarom!- Ismerték az uniont é!I uerz6d-1utrájkoló van.
gok1·ól eltereljék a \liiottsii.g fi- Pen'.1s~·\vanla •bányatulaj~ouo- magyarsAgát.
jnok jelentésébdl, .de az Amerl• 1gon rög?k helyett éles kfö-ek 1.ek a b.ó.nyászokkal. Má~ helyeJohn Brophy vétke. hogy ai
6!1 1 is menesztett:k egy hatalgyelwét.
.,.
Augusztus 22-én U! ho.jóra és kában éló magyaroktól "hal lja l\·énik ki a láb.át.
ken aiouban to\·ább folyt a unlon táborából egyre többen
A bead,·ányok mis-más ál- mas bead\'áuyt. Nem kevesebb, s~J)tember elsó n~pJlllban ér-lmeg majd. hogy mhirt cserélték! ·:S:em lsmerjilk teljesen és rész hare és ezeken a helyeken az 1éli töbllen mennek vl!!llza a Herlamból. kerület~] mennek a 1lnt tOO oldalon kertl~ztül zo- kezi..k New Yol'~ba, ahQnnan az-1fel ~ b~zatermő magy1.1r ró.nát a Jelesen ~o~dy Győz~ tervelt, unton segé\y~zte to\·ó.bb sztráJ-1vezet!enek táboi-ába. A bányil,1,
gzlinblzott.sá.ghoz. de egyben kogják el bajaikat, és ezek Is utáu elmegy Jmndazon magyar- vasontodék poklA\'al és a bá- de feltesszuk. h~g) utazási koló b.i.Jtársainko.t.
•
aki már egy plézre szokott. ott
\'a]amennyi megegyezik. Abban, ;ibl>.'\n cs ucSosoduak Iii. hogy a lakta tele11ekre. llhol választó- nyák mélyével.
k1\tségtit itt akarJa megkeresA sztrájkolók hittek benne, egy klil maJon;ága Is ,·an, nem
hogy minden .'bajért. ami csak b.i.nyászok hatalmát kell meg- keruletfnek magyarjall n1egta-j ~á~t Is aka1·•.. tud111 Drozdy ·\'a!ó;zinüleg hirlapirói mun- hogy harcuknak eredn1énye !s s.z;tvesen költözik - ha egyébvan ebben az o1·szágban a szén- tÖl'lll. akkor minden rendben Já]ja.
\G.yµzo az ame1'.kal ma.gyarok- ká\'al és esetleg felolvas.ások- lesz. El?órt tartottak ki minden ként nem ok\·etlenill stük,iéges
1
lpartian. a bA1?ászokat okolják lc:~r;ó~~~ J::;:a:m siólnak i·é~~:~~;~zG::~:rl k~i"\~;!gy::.~~l:~~tt;!1 ~;tókeiulet~nek szám- k;l ak~rJ; ;;:~gcsl~tlni" a:;. a ny~:;;·u~~::t:á;:~st
kelteulph/nS::
J ::;'.e~:r::
1
11
a bányák tulaJdonosal. . .
azonban. u;i!yen rendsiabállyaJlkat, akik kö1.til nem eggyel té-! Azt sze rel.~é meg~érdeznl site ~a;:;:~ sz:ré~; :~~b:r;: ~ a: azonba n a sztrájk_o!ó bá.nyáuokltöbb !egyeu a szavazatok l\ZÍlOl~·an ·elrogultak. bog~ sem- kJ?llene meggátolni. hogy a bá- gellben állandó éf\ntkeié!lt tar·1n1ély,ese11, kotvetle1ti1I, hogy ml lutJu° kerill.
•
közötl 11z az eljárás, amlto. má- . ma. 8z az oka, hogy fog) na11
m1 mii.s bajokat nem \·esznek ~'..ák \'idékén -:- különösen tott. fenn; s az ~merlkal ma- blrna rá a haz~thagrotL magya•
Még ha a terv nen! is ll}:en !l()(ilk kerület elnöke lolln Igyon a_ l;Ztrájkolúk "3Zám11.. A
é&zl'e, csak olyanokat, melyekre Közép-Pennsylvá111ában - ne gya1s6.g . llfgyon Jól lsmerl;rokat, .. ho~y ~lsszatérjenek a llenne nem térliel majd ki s~m Brophy folytat.
m!kol' Brophy elrendeli egy•i:SY
ní lehet rogn!,1 J1ogy azoknak a bánjanak n báuyászpkkal ra,I>- Dl'Ozdy G)·ŐZ~t még ~bból .az ,szül6foldJilkre, s h~ , mllyen az eg'yíli, sem a másik mun}'f- J ohn Brophy awk Jw~IÍJlr• család költöuisét egy•egy má·
111
bányászok az okai.
szolgák módjára. hogy .l!UiedJlk ldlJ~)· !~or lapja a Mag}~r l~lagyaroi-szágért ha pnak mo st \alól, m'ert .ugy hirlap\rói ké;z. tozlk. aki Í1!11o.i megeléged:ve 'ai 111k plézre. akkor semhogy vég1
Az lllinolsi 'bányák ..tulajdo- :;fá::~1;:~~:~~::ese~7 a \~i~
lrtekm eltllrJedt ko-j1tt:o:n~~~;:né:.:1~::zá:~:at~ln-:~~g:~~;:1~;l:1~:1~:~t l~i:~'.:!= ~~1l~nya::1,alho;;z:~:~!::ieb!~ :.~!~1:;n:e~:a:1:~~ib!'.ikább
n~I :10~~ egyszerre ot b~- !ágtól és .ha. nagydbb darab ke.\ "?>la:gyai- Ugart" a kormány , nének haz:i. mlndei:i:.mu11lrabl_rO sli:ga.
~
, •
ólf-'n pol!tl~l ~/,IJ 1 ,\-~zrc!:"'!.C~.n.:; na(t.\' kátf.r;;
vaun is kuldtek a blzotts:l.gnaX nyeret kéwetelnek ne Jiouanak a vi!akilások alatt beJ,lltotta, magyar embert, aki nem tud itt :\!!kor Drozdy Gyözö száudé- d;o!koz:ísuak kerilljenek ott !111.- \'an l:lrophy játeka éa h!sszUk,
él; a,:okban mindben ut lgye• a nyak:tkra lpvas kozákokat.
ame,·lkai olvasói azonban nem 1111egszoknl, nkl nem , tudott Itt kát tll'dattn velünk, a. Magyai- talomn:.. mlnt ö vagy még a ná- 11log;r bele.nhnek a kártyAba é~
ke~nek lllionyltanl. ~1e1_mylr~
Ilyen beadrányQkat remé~Jük feleJt,et~ék. ' el. sem az ujsá.g?t~ hazáf _találni és akinek f~j a Bányil.szlap azouna! megh!,·t.a. 1:1. radikállsabbuk.
!m~g~ziitit_ctlk ezt az önké:lye11
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s~: ;.~:z:~t;:;:á.g~~=n~an:,t:j~~:
ak:ttl-e a bizottságban ol~·nn
sz>•mély. aki ezt elhiszi.)
.
1 1
• vet;~~l~~::~~g::j:~~~;!:'. ~ ;
a bányászok nem egy szcrve~et•
hez tal'loznának, hanem tobllhöz, mert \\\i,4Pr nem lenn.i
kéuyt~len miµ~en bán~•ás:t a Jeloo.Je~i lm Ionhoz csatlakozni.
{Hov,au ur ~kuamunká.Ja ~esetleg majd \delégltl a bánya1
~~:;;t:::ak~ :i
'bi~nynék, hogy Howatt meny:nyu-e a bá11yabál"Ók malmára

];/J.!;ité11c.n

m;~: ~:~~:~~= !~~

~e::.:n:~:~~:st: ~:l:d~r~~l~;k:~ ;:~: ~~~;'~)::z~:é~~i:ga~:y:::r ;~n::~:.-a fogadott-haza !de :a~~a:;·~:g=~~t~~t~n~~r~:~o;t~
~•:t~tn;~~~lkó:::~~e::~:~e:~t Sza\"aljti, ltogy 1
nem csak a bányabárók szeni- lapot kuldhesaen a szAm ukra.
Dl'ozdy Gyözönek az a szán- bánvászok közé és egészen bl• sérelemért nz unlon ma! vué-la sztrájkolók és a szen•ezet báüvegén keresztül
1·izsgá!jak
Dl'ozdy Gyözö az~k közé a __ha déka. hogy felkeresi azokat ~ zon;·Q!;, hogy \egalft.bb lllmler- relt okolja és azok ellen lgye- nyászok é1•dekeiért harcol, kl1
1
1
,m:g.bányatá1~ságok is Jobban ::~1~:f;a!~~:be1S::::ie~,e~~=i :e~;·:;é~~~e::;be:~
vl~:~:é;~~ökn a:!~:t: ~~~~~:; bá ~!~ié~é~i:i~g~l;~~e\;,~~emteitl mü !f:! k~:-~!Ya!
J:~;~IJ:~
1
tennék, 1m tárgyilagosak len- Magyarországou szab[!-d~gJo- s közben u1eg1smerl az ameri• nyászokat, akik Drozdy Győző
A stt.ríl.jko!ók kö:u Is tzgat ál nyászt felhasználni.
nének éi; nem árulnának el any gokró!. népjogokról ~s földre- kai magyarság nagyobb ré~zét. választo~erületéből, a Zal_a me- !andóan az 1111 1011 mai vezetöaé·I
~
nyl gylilöletet munkásai k irá- formról beszélni, a Friedricho i·ozdy Győző nemzetgyitlési gyéból. K!skomárom kcrilletből ge ellen. Hogy pedig mennél
nyálian. Jó 1•olna, ha belátuák, féle rémuralom ldejj!ben.
képviselő szegény emt>er. Né t1 - ván doroltak ki. hogy tudassák nagvobb azámu szavazatot biz- 11.{ ltO~I· II AX r ASZT Ut:•
hogy sok kal jobb lenne felDr~~dy G yőző rés:i:qen egyes· tani tó volt, mielőtt szavát t;I- velűnk azonno.l a cln1üket, n.1ert tosllson lllRgának és éi-dektit.~-1
'rt:~I t::'l'E'l"T .\ IIANl' .\,
hagyni már a bányászok letlp- egyedul. i-észben másod- és har• emelte a magyar zsellérért, , s azt szeretnénk, hogy a kerüle- salnuk nagyon érdekes -trükkm
rását célzó ten·ükkel, mert azt madmagával szállt szembe e,gYl ======== itéből származott bányászokat eszelt kl.
A New Cool Co. bányá.Jábau

~~~!~~!~: :::;~e~n~~~z~e~1ukné:::e~r~=~ :::szg)~ri~~~~~őN~~~:,gy~\é~
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: : :J~'it~::i az llllnolsl •oányák urai, llogy egysze~it>en
jo:.ib világ lenne az l!Unois1 bányák 1:I.Ján, tin nem lenuének a
bányAszok ott olyan erö~en szer
\'Czve. Azt nem mondJ11.k meg,
hogy mennyi\"el lenne Jobb az
01·nág közönsége részére - el"•
rfü hal\ga.tnak, me1·t ue111 ls
tu,t11:íl1.. azt megmonda11l. A1,t
elébszuk, hogy nekik Job? let.lue. jobban kl tudná.k uakman)oln! a bányász munkajl'l.t, de
hogy nz ország közönségének
111 lenne 'va!aml haszna ebből,
er:t. még - azt hlssz(ik - a bend"rAny killdi5k 111!!11 hiszik el.
Han·ankél teljes oldalon sl•
rlrnkoznak, hogy ml\yen gyak•
n r!I n1.11 11ztrájk a bá11yal11:1.r•

-:a~

~=~::a.;:a~~~l~~~~~j
eló sztrájk, mint arra szilkség
Joone, de az ellen már tlltakozun k, hogy ezt a bányászok rov1s.ára 1rják.
.A bányászok mindenkor csak
e z esetl>ell hagyták abba munkijukat. ha tlsitességes 1megélti~ésfiket másként ne111 tudtAk
b1:ttO!!ita11I. Jó lenne mér, ha a
bAnyatulajdonoso'k felhagrninnk anal a régi meaével. hogy

;~:;~:~v=~~~:1;~~~~';~

~~:;:as:

~~;~::~::~~

dalom ma 1nár oly hatalmas, se] abbay az időben, mljl:~~ofltamelye-t letörni nem lehet.
gyarországou .ho.lálOil •bunnek

:z~r~~~ :ii::;!\e;): ~:t;.~i: ~~~~=:~:~

SZ'l'p~~IXKS\~l~\~:\!!;~to\:~~~Al\' ml;i::dk/pi~Ö:;:!e:e:::;e- azt sz~-:;~~;sem~~ ::k~~ij;
__
il:renjük, llogy Amerika magya~ kolók'at _ aklk iia,gyobb cso por ban Jév6 bányászokat a boomlv
Repller Colliery Co. llányli.já.- ibányászs.ága - mert hiszen mi tokb.'\n laktak egy-egy U>leµen ~öldréteg ty)Jesen bez.irla. llJ
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bé~e!!;;:~g~~;::1~:~ék,
:i:o:~~~og:~~- csak e~!egetn'.
p~~::: s:~:~k!~ tt::::; i:!s!:~~:~:~a~e::::~:~=~
munkAsalkkal, ahelyett, hogy l A kurzus születése óta való- :em n:kart ~gy embert egész :mel, de nagy és meleg szeretetto l'ább futnak a legá1.olás szi- s.ágos npoatola a magyar sza- napra alkalmazni.
. . <el \'árja azt a. magyar embert,
vá!Tán,•a után
•
,!badságnak vezéi-e éli ceménysébá áb
! a gépek aki élete veazelye:ttetésével. el1
·
· _
! ge a mag~ar parasztnak, aki- l~~ozA~t ~ ~g:~~e~ végezte sónek merte a rémura!nrnk IdeO
----0
(:l nek még ma \s csak tlz-t1zeukét
kJ
g} é
-.aniely 1jében a. magyar imraazt Jussát
1
Dt: AK,\IIJ.\K SZt:ll\'J-:Z~l 1véde!mezóje van a Nemzetgyii- napo: ntl r~gge \es aikalom- követelni. .
8
EGl:SZE!lí DÉLKELET Kf'.'K- Jésen '
.,
mun a w n en eg)
én
I S Ila vissza tér közülünk ujra
1
O
5
'f'l"f' K"l: 'I' f;s 'l' E:'.'l':SF.SSt;~ 1 B8.~or éa i·ettentheuitlen1 so- :~a;, \~~ :i::!t 1::' ~n~be:~e~ az Óhazába, egész Vlztosafl 11~,\1.1,AllOKA'I'.
ha nem halkuló szóval lrja kiatöbb mlnt „0 gyobb lllttel. jogoeabb ~lllé1
_._
·bl\lJa, követeli, hogy adjik' meg n:1.t:i: '.~ cir:e;i~ltsá. a \·olt.
" nyekkel
éli harcedzettebben
1
Az Unlon !!I-ik kei-ületének 1a magyar n épnek...fblndszokat 3 pe
)
g,
g ..
é
száll szen,1be mluda~okkal. nklk
165 kiküldOttje tartotta' grüté- 1szaba.ds.ágjogokat, amelyek \lélA bát,!.yászok azt : 0:;t:::i::r: a magyar zsellér örökségét ezer
sét Middlesboro, Ky.•ban. · A lküi nem tud boldogullll· és kü- tlitsaságtó!, hogy e t
k év óta birtokukban tartják, s 11.
gyüléseu örömmel áHapltott.álr. lJö:.nösen erősen sU rg&t l eis6 perc e~ész napra alkalmaz~nu~ a kik arról semmlkét>en lemonmeg. hogy a legutóbbi összejö- tlH fogva a becsilletes földrefm•• kórébei~, ,amit a ,társa
\' U· 'dan ! nem akarnak.
1
,·etei óta a szervezett bányák mot.
::~~::ito~t/~:i:~:~:n:t~é.~:r1 Amerika magyarsAga se komszáma Ke ntucky délkeleti ré•
Hlvei. követ.61 éa !"!arcos- z~k követefése ho
'napi 30 munlzálást nem klván n~ég.~gyuéu és Tennessee államokbau t.ársai egy re szaporodunk, s s rcn ·i munkáé,rt v:i:kit egt!sz s~er:. mint ahogy azt eloazor ls
több n1lnl 10-0 S2.ázalékkal emel nincs messze az id6, mikor ki:. .;_ alkalmazzon és flzessen. ,remulve né:tte lde-á.tról, se
1
1
!~::~b~l ar~~~:bbr~::.'
!:J!~d::;:n::t::i~!ö!7u~t!~:
bányászok erre sztráJkba 1~!~:Y:~~::~~k:!~~po~~~ka~1!~:
nemr~gen csak 11zóba sem akar- Ják a magyar l>;rasztot.
léptek és kijel entették, hogytd;ezutAn sem; de soha nem fogja
t.ak állni a szervezettel, ma lllAi; Cl;ak a n1agyar parasztság dig nem térnek vissza a mull t-iereJét !ga7.IÍ.ll, egy akarattal és
a bányák Jó része be van szer- l!yen lánglelkü epoato!ll.nak jut ·ba, mtg •k\váns.águknak a l r- leljes eullyal rendelkezésére bo·
,·ezve és a társaságok a b:i.nrA- hatott flszébe, hogy fillkeresl a saság eleget nem ters.
1csáJt_~TII az Óhiuának, amlg ot~
i;zokkal a. szervezet ellenőrz~se vlilasztókerületébi'.il kjvándol'olt
A sztrájk roly!k, mert a tár-lbecauletes földreformot nem cai
mellett kötOuek egyezséget.
n1~yarokat és t61i!_k kérdez! s~':3-g nem enged a munkAaok n_~lnak ~ 3
zsellért
A gyülé& elhat.ál'Ozta, hogy meg, tólük tudja .meg Igazán, knáni:'gának.
fol~höz 11 1 J
~zé~ r adDélkelet Kentuckyt és Tennes- ~~gy ml hajtotta ki őket apáik , A bany6nok vl!;zo~l anal ér=
btért várjá\!11.. kö:zt ~ an
seet teljesen be fogja i::zerniznl fol[ljé1·6J.
~cinek. hogy a 30 peirnyl mun lják mald mag
DY
é& mJndent el fog könnnl , hogy
lle11. l\iagyan)fszág ·r.svárosá.- kállói és fizetésből egy ember nagy is lga: ~er~t~tte Ik ; :~;
ezekben az államokban !& csak ban bármit sia.va\lak Idáig, min nem tud megélni éli keressen a 1dy Gy6z6t, a 1 ~~ s ~e 1 1
~ae;.:1:~~ b111yás:zok . dolgoz- ~~gn::.':::)~
:o~:l~é~~~::
eml~reéges megol•1:1::: pt1a~9!~é~~
ut na ma-

:~!t:~

~~tt:

::.s:l.1{

n~=:~~~~

;; ~ °::ar:~u:=~~:~eJ~l~t::~ : : ~;:~e~~tté!t:re:~éré:
1 0
lö.11böz 6 helyekre. ahol aztán tottAk a mentési munkálatoluu.
uj \okalokat a laklt meg az oda• Miután. azonban na~: m_en~r:·
teleiiltettekkel
Azt monJa• ségben szakadt le a fold. a 11 nuuk sem ke l\ gondosan ügyel. nökők. a:zo1mal ,IAtták , bog>
hog\' az IÍltala llyképen megala- csak tobli napi nuigteazltett
kltdtt lokalok veiet6sége híve!- munkával tudnak hozzájuk fér•
bdl kerü\jön kl 8 zek az uj ln- ni, elhatározták. hogy egy lyukalvezelÖk _ Óropby liivei - kat fnrna\ a:s~ok:: ~rei!!:; ~
11
fenyegetik segélv megi·onAsok- hova a oá Y
kal a sztrájkolók.at. ha iiew ugy föld réteg i>etemette, hogy levetáncolnak amint 6k hegedül• góvel és élelemmel tudják a:ton
nek.
'
lkeresitül Gket el!átnl.
Ml thogy igy megsokszoroz•
Egy két lncs széles lyukat
ni k k uámát megsok• furtak éli azon át IIUlllpáztak
I0
::otoz!il~ a suwatnÍok 11:za,nm friss levegőt ni üregbe és uorr
la, amit mind magának és érdek keresztül adtak le 'áplálékot 1„
társalm.k azámlt.
,a bányás1oknak.
. f
A szt rli.Jko!ók fel vanuak há- f 79 órai munka u'4n slk~rill
borodva ez eilen az eljárás el• Is.elérni a bényáuokat. a

ke:

len. ~ml lát!k, hog~~1e1;z 1~ ~~n~óclou élve tudtak megmen
:~n~: a~t kle7;:~ést :yerje- 1
-0--; h ga polltlkára nasmálliW\Tl,L\U'f Tll'U.
.
~;k •, t~:ni
__
e
et.zen l!Zétf~rgáuoló·
A west \'lrglnla C'<Oal aM
lgy egés
á"k lók ew Coke Co tlpllje Junior. BuO
d~~J:."°~~;:~;~;t er~hil !bour co,;nty.
va..-ban egy .ll l
pedl mindig kevesebbet lehet\pauanó nlkrAtól kl(YUJladt
:,m-!i, mínt egységes tiborral.
.\ tüz :i Upllben nagy kért
A lg eg)"ilU hagyui. 6ket Bro- okoiott azonban in"rencér"'
; 1 r régi !akhelyúkön aho1 11deJében ée:zre•euol'k ée !gy .._
:
u ta~ és ahol ut;á.Jktoa lt{lz elhatalmuodbi\t nieg wd-

w.'

i

moe!:k. remélték,

hogy meg-:u\k llka.dilyo:zn l.

-

llAOYAll BÁNYÁSZLAP
1

1923 Juni,u 28.

!11.etéllOnket 60 11úzalékkal bant. n}11vli.n robbanó any11g1en1elték éa 11. dnl.gasAg meg J!,,. gal volt megtölt\'e. 1ten tudja, hllnyu:oroe lett aióta.
A. gyere)!; bal)l;e1.ét.- telje~en

[MAG}'.l~9!5Jl2!1!~ ::t

l0orgo1.ni. dolgo1.nl, fo~rton csa k :~~r:e::~•~t!:.n~e!~e:~i~:•u~
- et. a jel11~ó, e1.t ki- hol két u"At le Is vágt.Ak é:B n~m

1tlolgoznl,

;1~~~~

"EGY KUTYÁBAN BENNE VAN EGY EGÉSZ CSALÁÖ
HAVI FIZETÉSE,"

1
1
:~ ~/~~::;

vl~:,11~·:'n ~"!1!!:~~'.r:;.,
is megértem. ~ha maguk bi1.almatlanok, de lm. má.r Itt ,•agyok.
Jieni megyek e l ané!kill. hogy a
tatabáin,al munkások helyzotét
alaposa;1 meg ne Ismerjem•

::t:~~~u::; ;;
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bak nncs. RuhAt egyáltalán nem
kapnak. csak minden f~l,!\•ben
bizonyos ruhasegélyl, ll!Of;t utol
jé.ra 19.000 koronát kaptak mdr
cluK l-én rul1Ai:_a. Ila ,•alaki

:~1~

~=

e1: :~J;tz e11 lll ~t rak meg. ké~:~e~1?~ ~~ :~~g:v~s
1

:;"1:=

Mit 111011d

11•

Ktizben előkerül tu; all6z011y
i11,aklnekazardra 1J1.lnt.!n mé
lyen vés6tltek be a megél hetés
gondjainak ráncai•
- Hát bl1..ony kérem valóságos mfivésze t ezt a keveset ugy
beollztanI, hogy Jull80n UI maradjon 111. Négy klló hu6t kapunk fejenként egy hónapra,
lgy bl1.ony örülök. ha kétezer
hárolllllzor egy hi\ten bust la adhatok dotgozólmnak. De a llazt
ae:m elég. meg a ulr sem, nincs
mii.s hátra. mint hogy pótoljuk
l:!; fizetésből. E1.ért 111.tán amJ
~!:.~":W~te:yh::n:~el:i~~be;
ruha azonban végképpen el marad.
Oda adja az élelmiszer cédu•
IAJ!\t, amlli rajta ,·n11 1111\yeu
·kedvezményes áron kapjAk a

• vldtk m1gyerJafn1k • lo;ulvo.
Mbhn1J1nlJ1!1tuot1t1ata,t,..,Jn
don t1klntuti,11.
KOIIBJd,..olco.6nkDldUnkpln1t,
"'"' 1 lotna9Yl>bb bankollk•I 11lunk d1111kBltello!Mn h
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111
boldog. nagy, dara~ját h\tja 11 - lép a szobaba: r
tem oda van. még 500 koronát
ga előtt.
-- Maga at amerikai !ró? - kell a jövö hónapban fizetnem.
ta:t!~\:~~tb~h~n:~~~\:n~::
dalok mi\lyén a \·ölg>·ben fek76
:::~.:t:~~~=l~~::~:_i :fé:11::=
ju kohók, tekelefah1 luhak merednek eló, a melyek rölőtt host
szu sorban mluden busz lépé~. nyire a drótkötélpályAkon állnai. a csillék éti kutyi!.k: vasárm1.11 l'&n, pihenő.
Amlnt -a •·onatról leszállok.
megtudom, hogy nem minden•
kinek pihenő ez nz fümepna 1,;
ma Is, ai. l11ten J1etl egy-na110s
11znbadnnpjá11 111 l'&nnak. akik
lent a föld lllé!yében to,•ább 1•ég
r.ik a munkát és a·'verőfénybl>J
csak a iegnrug1·6 naJJ\11ágot lát
jli.k 111eg.

ké~e:l::r::~::~k ugyan nem
vng)·ok amerikai, csak 1 1.eret1 1
,e::,~ -;:r~~=~~~l ,
az \'a_ Akkor te6&ék ,,eJünk jönni.
_
monctja II C11enct6rő rm es1er.
!gy az-tán nincs más hátra. fo•
gom magani éli a két 11zurony ki•
,éretében neki indulok. a bfl.•
l1\'ásgsor nak. fi'ent n házak leg,,égén 1·an a rendőrség. odvlgyekszütlk. A két csen tlőr közben
udvariasan
elbeszi\lgct
1·elem l-s megmagyarána. hog)'
ezt a kis i11cJde11st nem sznbMI
komoly:in 1•en11cm, mert ha llecsülete!S uton JArok. ugyi s 6t
percen lleHil ujra szabad ember
leszek- lgy la történik. A rernl-

::~k

dr

ZO~\é~:1.11:.-á;:e:~i;t:1:~!~!!:: ~~~::~ái;: ~~:111:1~~~=1::: ;~:

;;;~~n:~~p=:~n~ra;::\1,.:~~
nélkUI élek és dolgozom. Elő-

.\rn lko: ; l~::i:~;:.ritflset

UROSOL
VES E· h SZERVEZET·
RENOBEHozó SZE R.

UTAZÓ TÁSKÁK,
MOLY MENTES KOFFEREK,
RUHA BÖRÖNDÖK
a ,uölc özön,~ rendellc ezi\R reilloak JUér"°lct>lt
liron.
-

Tbe Fint National Bank,
William100, W, Va.
WIL. tl'-t•I ISO N kBrnyOI m•
91arok halyouHak ,1 b•·
tHJ1lt1k11 •

WIWAMSON EGYEDOU
MAGYAR BUTOROZLETE.

8, &l. FURNITURE CO.
WllllAMSON, W. VA.

DAY AND NIGHT
BANKBA,

•

WIWAMSONBAN,
W. VA.

lTüzbiztositás
emlJcrek á lta láha n uem
n111:r flgrehn et lordll11n11.lc II tüzhllto~llillr11.

Mit felelne On a követke:r:ö kérdesekre?
l)

f:ltg l{O ndot fordlt-e öo a liizbiztosllbra ~ ujjon
kellöeu hl zto~ltva nn -e ll há111., hilt•rlh l tlir!;Jak, melléképületek, g1 ra ge, anl omobllf', k~~,.
~1111,slb. l

:!:)

1-'elemelle-e II hillosll.isl üsueget 111 i remellled4!~
•ffln riban, hogy olrao Ö!Ut~t kapjon, mel1 .-legti nd6 az 11Jb6ll'11enl'n:é.,re, ha nelahin II rn1 el11uut1tnn1 ,·alamlll

3)

VajJo n n bllfollllást er1 teljese n mtJbllh1tó, ~11 liird, rlgl klpróháll 11111 erllr11I lnlé1ettel ll:ötölle-rl

STROSNIDER DRUG CO.,
Willianuon, W. Va.
11~====:;::=:::;

Mindenféle E.kszerek
~:~y

'i:~:::l~ny~~~

Ha Ön valóban komoly gondolkodá1u és elörelátó ember, qgy On uakis a világ le1me1bi:r:batóbb
biztositási intézeténél köti meg biztositásál,

KEPVISELI E VIDEKEN ,

TUG RIVER INSURANCE AGENCY

Krreset:
26 miiszak
Osaládl pótlék
Öhi;z~en
l,O\'() ll~sok :

1!:r:~:;;!téll

csak SÓ\'Arogva !!Óhajtanak fel:
X. \', urambAtyAm adlllgralVllágltó an)'.ag
- Amerika, édeG Istenem, ml előke rltl valahonnan a tlát 111 Sz.ln
lyen élet van odakint! Ha vala- Illeg a vejét 11, ugy bogy tgy- l..nk b

~:~~:O!I

4.16.00
J 0.40
2~0.00
SJ~:~!
3, 12
11.00
'4.00

:~ :~'::~ !d:~1:::.~;:~:r~::~~~:l r - - - - - - - i i
vilAgHM
400~::
jár ránk.
E5 mutatjá~ a ruhúJukat. 11
Le\'OllAsok Öllllze8efl
12.876,:19
mely rongyos és panaukodnak.
Keree.etösszesen
7,81!1.65
hogy ross1. a lakásuk. gyenge a
'koszljuk. épen hogy ugy-a-bogy
megélnek. Hallgatom őket és
11em la Igen tudok mit vála5Wl•
-· Mostaniban \'Olt bértArnl: lguuk !ehet. LcgelOször II
gyalb és a hogy a blulml kije•
mWlkAsszervezet helylCBOporl•
Jentette nilunk az aknAnAI. ~k
JA.hoz l'ezet u utam. Bemutat•
hatv an százalék fizetésemelést
kozom. azive..ek, de u1lngyúrt
kértek, a ,·A\lalat azonban azt
ai. el~ pillanatban látom, hogy
mondta, hogy csak 16 szaza.
egy kicsit blzalmadanok. KéJékra - vagyunk
Jogor,ultak.
ll6bb a1.után megtudom ennek a
Egy nap! I.Argya!Aa utAn végbizaln111.tlanságnak Is az okAt:
re felverték harmlucz azá.zalapjuk, a Bán)·amnnll:áa legutollékra, de Payer, a 11.efvuet klllÓ azé.ma relh1vja figyelmüket.
küldötlje, a.ki a. napokban Ide•
arra, bogy uJabban a bA.nyatele•
kint vott, kl}elentette, hogy ha
peket k01önb6z6 ügynökök iú·
NATIONAL BANK
a 60 •zAr.alékot 'ilem adjlk meg.
Ják be, klk befu.rakodnak a mun
Co,. 8MITH~IEtO 8TREET and
leé.lllt.Ja a munkát •a z ÖSlize& bi\.
ká,mk 'llözé. egyrészt, liogy kinyatelepen. De k.!rem , mit ékémlél~k a. munllúdg bangu-, .__ _ _ _ _ __ , , rünll vele, ha meg la kapjuk ! A

~~:.i::~~~!:

JlakUir1nkat le\Je~en fel•ztrt"llllll: Ha lf_:!JMt, mlnöcegü, er6~ tartó,

naponu

::;:!!

vEs~~!~o~o~!~!E

~:~/~;:;;Iá~ ;:;:::\:té~~l~a~
tá.k meg. Rettenetes ez a nromoruslig uram..- Elgy nadrágot
akartam csiná !l.!l.tnl mugnmnnk
a multkor, 20,000 koronAt kért
érte a szabó. nem mertem megrenilelnl. mert 'egy ról ea i.ten d őre csak nem köthetem le a fi.
1.etésemet.
,. IZE:TÉS I-JElCY: ·
1

a ll'lblk bizony már megette ke- ra ott vagyok ven•déglátó házl- 1Betcgsegély1.ö járnlék
nye1·ének javAt. Panaszkodnak. gaz.dám JakAIIAn.
· Nyugbér járulék
lUkor elmontlom. hogy Amerl. .. .
Adó

~!~:~ ~~o~.~;;:k,ls ~:t~:y~~~

II le)l'iliizelebbl 1·árn,l1a 111a.u1I
R ll'!'DUJ(lbb ~•ilk~e olya n 1h·atl ll:lrN'. ami nenltt<ak • ~,i"!i rl, ct. b1nu1 a1 1111d~I l• lr énrelnie~l'bh" ,,~11.

81Ul1k,o ,uu,10
kamalol
IIHIOnk.
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~~~~~ ~t

nt1n

(,e Ilyenkor nm

~.:1;::11;:,:~;:.!.".~ m•g • kUlleld l

E::1•:~

~i:;
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,\ ,oG Uurlelro

EZ A BANK

a~oo nrf

lleH llit kél 1,~emlii r. . · ::~>~:a:,e/:e~=~::~:
~l:~:t~. ~~~~;ipl~~a!;i~n!!bb~~lrt.
- M,_GVAROKAT ll9111m ..
ral~J:~:i:u~:~oi~ltlk:~:!~: !~~::)~:~i::~éstat:t~: a::~::: . (Fo lytatás at 5-lk Oldalon.)
nn&1ol gi!Juk ki,
1
1
0
E 5T E 7 ŐRAIO
; 1égc ~ 11 ~ne~:~al:::~ ~:/~tk:;:z~ ~~vo:t:a:·:~:rl~~; SZl!UE~tstnt:NUI, J.\u•r
NYITVA TARTUNK,
butorozott uoba ·konyhAban él pén1.ben átuá.~1ltva mástel doln .\X\',\ S ZG\' EltEJi.
X. Y. ötödmagAval. {:-;'em nka- lár.
..
rom a nevét klirn!, mel'l meg:- - · De ha még legalább ezt
~la11onto wn, Pa. búny-aplé~n
kért nL neh ogy kellcmetlenllé- megka ptuk volna, _ mondja azerencséllenill járt Jesó A. Já- HA • napi munk.lJtt •lvfllut• h
ge logyen miatta.) Silveseu ro- X· Y. uram.bityám. A mull ha\·i 11011 bajt.ür11unk 14 éves Béla fla.
utfra kltlartllkocllk, lo•n Ion•
gadnak, helylyel kíná lunk meg. f1zetésem 78 19 korona 65 m,\z utcán Játs1.ott, hol egy
::~.:."!:;"..~~=:Y: ~ 16 bo,otva
és elkezdünk beszélgetni. Ezek Jér ftlll Ennyit kellett volna kis tlarab vaCIIÖ\'et talAlt. Meg- Ml MINDENT Úillltunk ami„
1
1
1
~=rl~~t Ö!t~;:,~~bo~::~in b!:~:= : : :1: :::k 1
::~~:b:~~nnla~ ~i\~~::::::1~.mh~:;' :
próbálta- reszegetnl, majd egy
uOk1•1• van: 8ldonUQI b..
11
:~·:.:a~:ks~:g;
~:::.a~~ :;!;t a
;:~:n:~:::
::;:k.~;:l::É~~:;~
kék: ünnep , •a u, ha az ember meg beszélnők, ml 111 n1. a IIO k tér!téll cimén 8189 korona :12 gyujtó a vas hoz ért, az felrobut, h da,,boa pudart. Mlnigy elnézi ,mlndut. aer hinné, baj Itt a bllnyntelepen. mArl11 flllért levont a flzetésemb6I, ai ,-;;--;;--;;--;;--;;a;a;a;;..-;;;-;;;-;;;-a;-;;;-a, 11
:!•~obbat H '• 119k1d•
~;::e:g!:~~:
1
~ó ::;·:.;!:itl~~da::u~;!a~n~t
11
:i~h/1s;:~ri1!::~:1 ~~ !~~fÖ~~;
kölC!!Öuui\l többet haistnálna az
or11u\gn:.k.
A )l;Aniltuln i;zíirke égOOltjára
messze _a IAtóhatár végefclé
WWelő nprt) fik se rege rajzolódik. uttán aJJTÓ fnluk követ>
keznek, kis fr~ssen mes1.elt, űn•

olran t Ucll.Ure ,·an ~ot,1o r ~ziik•f'tl'.
•u!rt1 het8/iea ll,elyl"°L1 lldetllfon.

~~r°o~ei::·v:la::_smamdt

e ;e~:~y:ng~~;~::ZLé~=:~~~ l r = = = = = = = , 1 1
mellett.

'J'atobAn\'II, május 31: 11a1At, másréut. Qogy a mun- 'azerre három oldalról is kapom
·
kbság mmgalmát nekik kedve- az inrormácl6L
Elmondják,
Odaklnt 1114.r nyár borult a ző JrA.nyba tereljék. Am ikor lí'ogy II ké!izpén1.bell rtzeté!ien
hatirra és 11zl nes ,·lrúgalval te-lot\ljukat elé rték és stkerfilt a khill ega]Adtagonk ént négy ki•
Jehlntette a t11eredok partokllt bányamullkAsok között anar- logram m zalrt, vagy szalonnát,
és a hullánizó buzatiblákal. Azlhlntlkus állapotokat teremte- négy kilogramm cukrot. tlz kl•
ember megkönnyebbülten lélek ni. akkor je-lentkeinek ök, mint Jogra.mm burgonyAt. tlzenba.t ki
1.lk fel a nyitott vonatablaknAI rendcslnAlók, hogy érdem eket Jogra mm 11111.tet és egy ,·agy két
és azijja magAüa a vidék élet- i;zereizenek maguknak.
pAr bakancaot kapnak · tenn éadó levegöji\t a pesti ril!it után,
Ugy\átszlk' llvenféle Ugynök- szetbenl ellAtas cim.!n. Az élela szeml' is meg nyugod\·a plheu uek, vagy kén.)~ek 11 éznek en- ml11zereket havonta •a baknn~l a fAk. vetések. rétek legelők gem ls. mert nem akarnak fel- Cl!!:!I pedig pótmU111.11k szerint

t;~·:.~ ;::

'!~~:~~•

- Semmi. rakjon 30-36-öt. nyaszerencdtlenség követlte1.akkot moJtl ke res!
tében.

Elégedetlenek a tatai bányászok. -- AJ?-nyit keresünk, amennyit megeszünk. -- mondják.
l.átogat'5 a tatai bányatelepen. - J~::~~s~~~öl 60 százalékkal emelték a bányászok

:~eli:ik:~::~~ta
lán egy ,kicsit .korán Jött. errefelé nagyon panasikotlnak a ••A
ratL'ln. hirtelenill besurrant kiinikulára. El!Ö kellene, Igen sok
esö. hOg!· a· gyön~·örilen neklln•

:~\"'~!ma

A·LEGJOBB HAZTARTÁSNÁL

Egydoboz (&Ouc"') ira .:.'.11.00
-~u.;o::iit::;•~:1ieo';:,~· :·:

:U::

K1pba16 e clmea:

SZENTHÁROMSÁG.
FOGYOGYSZERTÁR
8902 IVCKEVE ROAO,
CLEVELANO, OHIO.

MA Ol.' ,\' R

ÓraJnltibokr11 kUfönH,
flirr cihnet fordll11nll:.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER

A. Hallmark Eku•l'Ul• k.

Williamson, W. VL

BÁNYÁSZOK 1

THE 8, C. ROACH
HAROWARE & FURNITUR~ CO.
WILLIAMSON, W, VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
chioauiut evöe11kö1öket, fedékeket, ün1árubt
i• minden házifebzerelúi cikkeket.
A matyarokat fiiyelmes ki110l1álá1bao rine.itjük is í.raink a leroluóbbü.

KERESSE FEL OZLETllNKET,
HA WILLIMSONBA JON.

THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA.
A lerjobb munkásrubák, cipók:, al,óruhák, tehérnefflüek Dal)' raktára. - Oriúi raktárunkból vá,
· nthat bármilyen ruházati cikkre van 11ülui1e..

LÁTOGASSON MEG, HA Wl!,IJAMSONBA JÖN !

TUG RIVER GROCERY CO.
WILLIAMSON, W, VA,
OCCmEST h GOLD llEDil llu lell: kl1b6Juo1
q9g7banJ eladóluea a l:ön,,yün.
LA.BRO-Ule talr.anaán70• D-U ta.ll:Uira. • llOM••
Nam-ffle l6tab~b7 bpllató.
DEL •OMTE ll:aadúrll Uprlte~L alallu
fduer6nit tartaa• u17Na.
TUO BIVER OROCJ:BY

coM 1fl:LLUI801', w. n

.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

J923Junlus28.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK. MESÉI
AZ EMBERFOGO SORSA.

A plézeu nem so~ becsülete volt Csetneki
li1 1klö~naJ..-. Pénze \'Olt 110kknl több mint
mis f'mbernek a magyarok között. a bAnyá11zok 1négls nagyon lenéllék.
Cl,e(nekl MIJ<lós csak amolyan clnm~te~
bAnyáPz ,·olt. "A bAnyapléten lakott. de maga nem sok szenet ladolt nu!g káréba.
Xem mintha más munk,t doigOiott ,·olna
bányPban, Csetnekl Miklós .semmit sem
dolgozott.
A bán1·ák táj4n vannak lly1.m emberek. A
kompánia tartja 6ket, Jól fizetik. minden•
nel ellátJ'k. De gyülöllk a blr:iyáuok őket
-nemlgenállnakvelllks.zóba.
A dolguk pls.zkos. Besngnt embertársaikat - b11 Ylllamelylk kimer fakadni a tárnség rn!IIZ bánásmódja ellen.'
Csetnekl:.llklósnaklsez,·o\ta mestersége. Azonklvül bordlnghá.r.a ,·olt. :ihol felesége dolgozou az emberekre..mlg esetnek
r.-t1\dU1a ,•árosl festettképU lányok után eza•
ladozott.
Komi sz ember 1·olt Csetneki Mlklóa. Az
&lffiZonyhozdun-a. kegyelien, akircsalr. 11
, bánybzoklioz,·akik kQZU! ueii1 e-gfet Juttatott ml'lr hamis váddal börtönbe.
Ha aza si, zony könyörgött neki. hogy hagy
jo. abba a naplopásl. ar: a]J:is beisugó mesterséget. legtöbbször verés \'Olt érte a fizet11

ség.

holtomiglan holtáiglan. hát amlg 1·agy a Jó
Isten el nem szóllt. vagy ő agyon nem üt

- Hogy meri;z te lgy be&it!lul velem adta
teremtette. Hát ki a becsülete. ember! f;n-t

~~;aé~z~::i:y~~noá;\ 1~~:u::;s:e:~1

!:!:

tüi::~b nó nem Is esett róla köultk. Tud-

\·a~ :z:t:,;::i~~:et~~~ák~a Osttnekl-

rel tölti a1. élotét, mikor Jobb 110rsrn érdemes.
Jó asszony volt esetneklné. Dolgos. ta.karéko, -- és rOfllll se volt. Soha, soha nem
csalta volna meg ai uráL
Nagyma ty l nem klváut.a ezt tóle. 0 Is
soklc:al be-c!!illeteatbb volt, sem hogy ezt kér•
te volna iz asszonytól.
~lindketten tudta\i: egymhról, hogy szerelmesek egft:n.ásba, ha nem Is mondták soha sem ezt. Apró gyöngédsógben, figyelmességben nyllvánult meg az a hatalmas érzés.
amit uerelemnek neveznek. Ragaszkodtak
eg~·111tsboz, megoutották apró bánataikat,
kevés örömüket és aoha--&em emll tették azt

~~é~:::~ 1
1~~ ::r1r.~:nnná~kh::;
nyl sienvedéat, mert Rozi amit egyszer feltett magli.ban, ait be 1, tartotta.
~1ásnar, este nagy ujt. hallottak a vasut
felö"I. A vonat érkezett, rajta nagyon sok
em ber.
Az állomást sberlffek •·ették körill. Akik
leuálltak a vonatról, csak a Sherlffek sorfala. kö1ött távozhattak.
Az utolsó kocsiból esetnek\ súllt le clm•
bo ráival. Utáuuk m eg vagy SO emb'er. Legtöbbnll h\tszott, hogy a munka temetésén
uivesen vinné a zászlót.
esetnek! sorakoztatta 6ket, Megolvasta.
nem-e Illant mAr Is cl valaki a csapatból.

1

~r:::tv~t~~s.z~o:~

la:áctl/!~/~~l~t!~\a

Hogy talán cgy,zer egymA.sé lesmek.
Hogy Csetnekl a komisz ember, aki nem érdemll és nem becsilli meg az assr.onyét fölösleges az 6 életükben•
Mikor elment Cscuieki ni uszony félve
meguólalt.

ne tudbat!!Ak meg. akik tisztessége. munkás
emberek köttűk, milyen becste~n munkára
toborozta öket esetnek! 11, bandájával•
- ~•ekildjenek le emberek mlnd. KeUó
fek~djön egy ágyba. akkor mind eltérnek.
Azzal otthllgyta 6ket az abst.alsen.

el

1
tet~~':te~~:~ n~~~~::\e:~t~~ie 1~1:.~d-

nú, :iklnek azonblU1 nem ,•olt Ideje, bog)·
1-..idekezzék 111 ellen ~poron ellen. amit .g
ura adott.
Hátul egy kéz kapta el C&etncki kezéL A
Séndoré. Lefogt.a a fe.llndult embert.
- Hát ml lesz? Mindég csak verekedés,
azt a szenttégét magának. Ha még egyszer
hozzá mer nyulnl az asszonyhoz, a bellt ta•
poaom ki, ordltotta magái.161 egészen kl'li:el•
ve Sándor.
Az ab$ta leen Is meghallották ai emberek a kiabál~t. Felültek és egyenkén1 osonta le földszintre. Ott megllltak az aJt.6t,an és onnan nézték a viaskodó em~reket.

lll :;ó~~ll~::1~::;eaci:::~Í.ha még egy szót

Nem lesz enuek Jó vége.
- Hát t,Jiony sok bün terheli a lelkét. De
Rozi te tiszta \·agy attul ne félj.
- l~élni csak tőle félek. Ha ha.ugyiln
megint kezdi l,lztosan a régit. Lelssw. mu-

•-No~ ujság lt~hou? Kint van-e J\lár a
sok dlaznó a házból?
Csetlleklné megijedt az ura kemény, szlvtelen be!lzécljétöl. A~án mintha ellenkeznl
akart volna vele 111.embenézett urával és

Revoh'ert kapott ki oadrá.gja hátsó uel>ébö"I, de hátulról egy markos kéz ragadta
meg. Az egyik emberé, akit Pitt.sbur-ghból
hozott- Fogják le a bitangot, gazembert, mert
kitapo&nm a bellt fordult szembe ,·ele Sán11
~~1:;~d~~l~::!n~o:r::i:~ ~:;;: ::
11
::~:;:r'.dtl~~!:t~~~1:~~~;:. :~~r~~~!tt~~:
11 1. Mert Itt a becsületes emberek sztrájkolnak. hogy 11 négy tonnás ké.réért többot fizessenek. De ez a hitYány ember magukat
hozta ii\e, letörni a sztrájkot.
·

gá~ o~::t:::·u. De hát Rozi u1eddig türöd
még? lliért nem hagyod Itt!
Csetneklnét nagyon meglepte Sándor t,eszéde. Hinni sem akart fülelnek. hogy az ó
csendCl:I földije, aki már tvek óta látja szen\·edését erre biztatja.
- llác azt nem teszem Sá11dor. ha agyonüt 111. Azt fogadtam neki az olt!r elött, hogy

ug~f:=~~::.ek azok nem disznók. Ooosületes
emberek, akik dolgoznak, nem olyan senkihl\ilak m 1n1 te.
Csetnek!t meglepte feleségének felelete:\lég nem YOlt arm eset, hogy esctnekiné
vinza mert volna felelni.
Nagy haragra lobbant• lílll" ütésre Is állt
a keze.

a ~~;r~~~e:!z~~i:!t~e~:~~ii/~:gr:::~~
kot türni viszik öket, de mennek a nagy
pénz reményében, amit lgérnek neklk.
Bognár Mihály becsületes munkás \·olt.
i:aak a pittsburghi állomáson csalta el Csetneki. Ott virt.a a vonatot, amikor megkörn)·ékezte sz "emberfogó" és elcsá.bltotta az
a sok ste11 jó, amit. esetnek\ igért neki.

~ ~~e:~~/eH:~~ ~:~~~g:~ ::t:1~11;~'.

!:~
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Pollenak csapott fel. A 1á.r;;a;;ág kijárta.
hogr,te11uty s hetlff le tt _t,e lől e.
Azontul re voh·errel járt és renegte k tőle
uz embero.'k. A saját felesége a legJot,ban.
A b,1rdo~ok a háznál meg sem mertek
mukkant, me rt tudták. hogy azonnal bőr• tönbe ,·lszl llke t g:izdájuk. Szökdösnl kezdtek éj~iakinként a rettegett ember házából.
Nagymatyl Sáiítlor egy faluból ,·nló volt
Cserneklékkel• Régen náluk burdolt, biir
undorodott a gazdájától. Az asszonyt azonban nagyon i;ajná.lta. aklvel egykoru ,·olt él, -..;.
együtt ,Srlzték régen a galsal l!balegelön a
setymeshdtukls llbáka.t.
.Az asszony kérte. ,,a!aluinrsz.or ott akarta ha~·n!óket, nebagrJael ezzel az Istentelen emberrel.
$egltetl az asszonynak a hiil munkában,
vlga~ztalta. ha sirt Bzegény asszony a sok
verés után.
- Xe bus ulj Roil megseglt 111ég az !!;len
1égetl. ~leg1·Mt a so k ~:;e nl' edéstöl é~ les zel
111~ te j(ll)b sorban! ~.
- ~ em hinn ém én a 1.1 Sánd o r. Hamarébb
elJ,USZlUIOk fo attól a iw,k \'eré~t61. fijd'\Jorutól. m int e z a bitang.
De i>l c~e ndesedtek. m ert 111:\r jött li! CM>tneltl.
Nagy sletséggel és tajtékzó szli.Jjal.
- Asszony hol a sutkézem ? Ide hamar men
n.em kell Plusburghba. Emberekérl, mert~
a 110k hltang gai.ember sr:tr.áJkol. KI rakjuk
holnapután llket a házból. KI az utolsó 11zállg. Megmntatjuk nekik, bogy ki az ur a
plézen.
- Hamar egy inget tegyél abba a ui.,kába. Sle811. mert pofont kapsz. ha Itt hngy a
vonat. ~~gy pa.nca-pállnkát Is.
Szegény aas:wny dehogy Is nem •l~teu.
Ö1111zekapkodta a parane&0\t holmit é1 Csetnekt Mlk\ÓII már 111 rohant az állomUra.
A vonatnál várták cln1borál. A naplopók,
a csavargók, akiket llrenkor ösneued a
ui.rsadg. A rendes, becsületes munkberuberek megfélemlltétére.
A rendes en1berek otthonukba hu1ódtak.
Neru akaNak összetalálkozni a cuva.rgó
haddal. Békessége& sztrájkot aka1·tak. Csak
an e.kartAk, hogy a négy tonuh káréért
t6bbet. fileuenek mini eddig.
Caet.nekln1! felH!:l(!tlzett mikor az ura elment MOilt nyugta k!u.vagy két napra. Sándor is 6rült ennek.

!}:!\:~:~:

~,;:~i!nyt. ami betöltötte mlndkettöjUk vl•

\

Hát ne m volt i'rig)·lé1Sreméltó dolga Csetnekinének Panaszkodni se1n lllert senkinek, mert ha az ura megtudia. azért i11 nirést kapott.
- Ilát nlucs neked Jó dolgod adta teremteue? ~\t,g panaszkodni mersz ellenem? ~s
mW- suhogott a bot. ami mindig a kezében
volt.
A plézen. ahol laktak sztrájk tört ki. Áz
embe1·ek megunták :iz lga\·oná3t , 11 !é!in•
gyeues muuká\. Nagyobb darab ken)·eret.
emberségesebt> bánásmódot követeltek.
Osetnekl persze nem tartott \"elilk- Neki
elég nagy ,·olt a kCn)·ér, amit naJJIOpásért
.._ kaJmtt és :i l)finá.«n1ód tllen !ie:11 volt 11a-

r

Mert ml tagadás - hiszen történtek Ilyen
dolgok - szerette a burdosasszonyát. Sre-

A ,HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN
/

UJ OTTHONÁBA

Klmeredtek a szemel amikor megtudta.
hogy wrt.Jktörésre •karJák fogni.
- Igaz ez. amit ez az ember mood!
C'se.tnekl nem felelt cu.k Igyekezett u.abaddá tanul lefogott keze!L Bognlr Mlbá.J)'I,
azonban erlSsen fogta aUlkaL
- Hlt feleljen, - ordltou ri Ismét Bognár.
-- i,:ngedJe el a gudit - fngta pArtját bátortalanul egy hang Q. sötétben. mlg hátul
árnyékokat·lehetett látni a.mint 0t0nnak ki
a hbból.
- Nem engedem. u.ámolnl kell nek~ érte, mert ldehozotL
Csetnekl csak kapálód:rott, hadakozott tovább. de Bognár MU\ály keze er611en tartotta, l'iem engedte el.
Utol akart egyet rajta. mikor C&etne:kl
hirtelen mozdulattal egyik kezét kirántotta
és a másikat kapta el, melyben a revolver
l'Olt. Ut!11a kapott és ebben a percben egy
dörren& reszkette. meg a levegőt.
esetn.ekl MlklÓ!I elvágódotL Sl\ját magf.t
lőtte meg és a golyó a ulvét Jérta át. Hantt•
talanul mult ki a világból.
~~elesége Jajveszékelt. policok Jöttek, akik
Bognárt, Nagymatyit meg a többieket h~ elvitték. Az asszony ott n1aradt holt urával.
,\ plézen hamar hlre ment az e~nek é~
megtöltötték klváncsl érdekl6dllk a házat.
A halottat 111 lefektették.
:-.'agymatyll. Bognbt eh·itték a közeH
megyei börtönbe. A halottat mll.snap eltemették.
Az asazony to\·ább dolgozott szorgalnw-·
i;an a. burdo!!Okra. rendesen végezte dolgát
- és 1öbbé nem l'erte se.nkl sem. Dék~ben élt.

1

A tárgyali!;l nem ~okára megtartották.
Uelga:rolá•t nyert, hogy Bognár nem 16tt,
a balott kezdte a szóviltást és taJAt maga
lŐue agyon magát.
~'elmentették öt Is .. Nagymatylt !a. A~
nem 1~ 1·0H ltöze\ C'_lll':neklhez~ nlk or a lö,-~ törté11t.

West Virginia egyik eldugott 11lézé~ U1:Í.S IIÓl'6n- él egy11ár &1•ótn c,i.e nde Ben.llllkésen. egymást nagyon szeretve ... Nagymatyl és !elesége .. Rozi . .

költözött a magyar bányán ok bankja junius 15-én. Himlervillen a magyar
bányászok városában épitettek egy modern banképületet és ezentul itt fogja a

Magyar Bányászok Állámi Bankja a:z amerikai ma(Yarság érdekét szolgálni.
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MAGYAR UÁNYÁS?:t.AP

ha történik, az emberekkel jól I bajtArs tudatja, hogy náluk 4-5
bánnakésvea.1mek l11felujem- na1,otdolgoxnak,deuJemberebereket, de csak nc'!Ueneket, kel neJJI veunek fel, mert lgen
mert nll1caen űrea hát, Hornyik 110k n1u11kái' \·an ott.
tetit,ér lljAnlJa a helyet munl h 1~011towu , 1•11• (Beiiisemer
kát keresö magyaroknak.
Xo. '.?.) Egy bajtár& lrJa, hogy
Muutfo rk , W, \'n. Tofor Mik- mUuk Jól megy a munka, hat
lós bajtárs h'JII, hogy ott 1·6 DIIJ>Ot dolgoznak. A b!\nya 1110napot dolgoznak hetcnkénl. A pos. a s:r.én 8-9 11ukk maglltl. \•b
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,\ Henry Colllery bAnyihan
Pl111lns, Pa.•1 biinyiban ghrob•
banlt!.,.[Pl-JtA.n kele~kenu binyatU:r.t61 hé.roll\ bányász tli:r.halált s:r.envedett.
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Publl,hed Enry Thurodu.
HI H L t: n , Editor.
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TORc~!~! ! ba~~Z!!i~ások ellen. ~:r.tráJk tör\·én~n ek neveí~

1'.?0 ce111et éti lós:r.ert. A kárék

i1ások ellen .~rá~l}'Ui,
: . .
f\z uj ton•eny értel mében a nn;!nkasoknak csak a:r. ~IW!tbe n
E:r.nblU( 11:r.1.rájkot kudení, ha :10 nappal előbb ebbel! 11z{u1dékukat
heJelenllk /l hat óMgoknak, hogy a ható.sú gok megtehessék a
~:r.iikaégcs k!té1.kC:dt\!;eket. Azt azonban nem mondja meg ni uj
(ör1•ény, hog~· 1•olt~ké1)en ml_k ezek a hatóúgl inté;i;kedéaek. Di-

KALANDOS VALLALKOZASBA AKARJA'K
_

133 SEfOND AVE.
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:e~~;~ ~=1~:~;~\i! ~~);n~~ke:e~~
kerel!t<edók
u:r.sorája
ellen.
Ne,n nagy haszon elérése ,·olt a
cél, hanem a:r., hogy a mng)'llr
bául•ás1.okat tisztességes ár!>a11
lássá.k el s:r.U k&égletekkel. 0!I el

:eo:~~ ~::·~;~, ~;~~!~\~:l:i~::: k!~\~eáu~\:r.űlöttek

:~ ::,::::. k m•llhlvOra, l•vlli>•i>l••
, .. borl!lkra, biti belli>i Je11yekre,
:~~;h ~~~:::~,:~~~
":z1J'k,~~~
•J.tnlJ• • M1111ar Unyh, lap nyom•

:r; ~:\~~·ah:::i,l~;~ó~:::s~n;~l ~: :::;y::~ ::g:ile~ a~a~a:i~:::~ e"arbála. \~indber
1

~ltó ; :~u~k:::::~;\:;v:: b:;:.:~::1:::;~:~~:l~ Is. Mert csak a ~~~:e::'~s:1:~::• !1~t~

!:: t~'!~

~r~:~

1
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1
: a~~~;\:~•vai::~~ ~:~~·a~~ 1; t ;~á:án:: e~~~;;
11
1
tak, hogy vl sszanereuék ma- csak harcok tdézödnének rei gya~ vevőiket.
ha megulak ulna a másik ll:r.let
J;;önkre akarják líennl a ma- - n magytirok közötrt. Már pegy.11,·ok szö,·etkezetét. Egy 11J dig nem az erők megbontására
n'lfgy U:r.let alapltáaá.t \'ették terv kell törekedni, hanem arra,

11

0

=====;; ; ;,;-

ez aml jelmondatunk.

A LEGJOBB

mlnc'lségü leveles dohány és do:

A LEGJOBB

llla.tu,triiéslegkelle111e11ebbdob4n1
éh·ezeté-t. - Nem csoda tebát, hog~·

a le11;jobb népek haeználják a

l RIPPEN DOHANYT
,\ 1, 1;;(;.JOIJII 11O11 ,\ lff at emherelr. ley-Job bJ1tlm1II.

:~~

~~i:.,~=

VELVET IGE CREAM (FAGYLALT)
Mindir t gész, éres és ízletes. ~ Entn
betölt mindennap. A le1e1ész1éresebb táplálék.
Kész iti :

PtNZT u ~ hu.f.b• , endn uton. va 8 y •0~8 nylle 11, nagl
!:":i:·m~ontoHn, biuooan kUldllk. A kl flu thcl.1,1 ku~•
OTTHON kl ll,uUnk amerlk•I dol)~ka t. A kUldhl dlJ
~ent mln~en dolllr ut.1n. A leQk!aebb dl/ egy dollir.

4

:r.ártaA:~;::o~~~~~i~~'. á:~a~1 :~:~:!~:t~~yé: ~óa v::~~i::~g e;;. ~l°,!~~~11
~:~y;~ss~,lt~I~~
6temcrnylt is gondoltak volna a bá.nyál!:r.ok egéa:r.ségével. ezt \'Olt éa keresé11ére mentek.

,c~!::::E~:•:;J~~t!J!fr:;;::~:f~~h:~~:•~::~n!~!E~
el,cnde.Gnk, minden t elln tbGnk.

1

11

nem tették ,·olna.

1

tm

~ be;~z(e~:1~!2::t T~!!ltá!a:v~~:

"

,\ 11zénb!iouság ezekből nz adat~kból meggyőződést sze.
rezhl't o táruaAp;ok végtele11Ul a ljas elJárál!Aról. Mert nem csak
Alobllmáhan bánulk lgy a kenyérharcukat vlvó bányá.J;zokka.l.
Megteuék ezt m bhol Ill. Pennsylvánlábsn ls nem egy helyen és
máll tájakon is.
Reméljűk, figyelembe \'ea:r.l a s.zénbizottaAg az Ilyen esetek·

m:n:

11

rr61 11:r.óló énesiilés;lt, amikor a kongresszusnak beterjeszti y!zs-~~~- r~:f:et~~::t~e;
gAlato alapján két!ztllt jelentéseit.
• · egén plé:r.. A Magyar BAnyé.sr;
Szö\•Íltkezet, az Ifjusági Müked\-C]ő Kör, melyn ek elnöke vo lt
11zere.ncsétlenbiajt.Arsunk.testil.
letlleg vqnullak ki a temetésre.
Bá.nat011ö:r.vegye éti 6 tirVA.je s l-

MUNKAHIREK

l.f'ekr1>111', l'a, i\larusl l!;h·án
testvér tudatja, hogy náluk do] goznak ugyan minden nap, de
ne menjenek arra muukát kere&c'I magyarok, mert ott csak négerek kaphat~ak mu11káL
llc11ham, Ar, J. J, munkástAr11 kli:r.ll,- hogy náluk ruegtelelc'len megy a munka éa ál)andó&n veunek rei uJ ember eket.
Munk4_t kere:116 magyarok melhetnek oda.

f'oro llnu, W. \'a. Hornyfik Pé
ter baJLár11 lrja, hogy náluk dolgor..nak minden nap. f' bánya
gecses, a 11zén 6--7 sukk maga&.
Vlz egy k♦vh van, gáz 11 van,
Jejárókc'I nincsen, 11zén top ma~
rad. Vl1lany!An1pávál dolgo:r.•
nak. A szenet masina vágja, de
van pikk muulra le. Tonnaszámra fl:r.et.nek hetJngben 64 centet,
TOOmba.n 62 centet. pikk után
89 centeL Szerencsétlenség né-

K~:/,~VZÖI

ti

ratják.

·-

tw ö nAl\'Y ,\.
A Dethlehem Mlnes Corporatlon 41. a:r.árnu bányájában
Borrackvtllehen a vlllanyveze,téktc'll a tet6:r.e1: kigyulladt
és
csakhamaT átterjedt a uénerekbe 11. A bányát csak előtte
való napon nyitották meg éli
milsna.p már te 111 kellett zárni a
tüz miatt,

A Jl llg)'Hr Jlá nyáu lll JI clij ílzettl~ I ffr11 eJtf .:He

.. :!dOll!Ír

WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO.
EAST THIRD AVE.,

WILLIAMSON, W. VA.

4hnal Ugyel< gonlo• h ouMu•rll elln•

A'llo nual beszAll1tották a Colum TOKhCZKY FERENCZ
busl 'kórházlnl, de a:r. orvos! IU•
domán}· nem tudta 111egmentt!75 East 10th Streel,
ni. A ló oly szerenceéllenül rngta fejen ,hogy bele ha lt IJériHésébe,

• CHILUCOTHE, OHIO.
Kérjen V t lvet Ice Creamet mindenütt.
bányavidéktken mind enütt • árulják.

A

11~:,;-;:~~•A b1~~~!:,.';."'t~,.,•~v~h:!s',!'Nv"lfz"riTT~~';
2
1
1
1
:~ 1~ 1i:':! 1:~~•.,;'0:~k. ~:~~\1~'::fn~•!:!,':,':~~t ~!:'k•~

:::;~t!~a;~~:~ti~=
hogy fia addig J11 nyugod ha1111on ,

THE CHILLICOTHE BOTTLING CO.

MAGYAR BÁNYÁSZ
MEGBIZHAT

~s::-:::

mind·

~

~!~;

~::e:n:~a;t:
:~~:n~oe:i:e:::;~:1:1g~~:abt~:;;
tow11I lllRgyaroktól akarják Ö!,,'ll pénzt ad a \'állalkozbhoz.
szes:r.erlnl. t,:r. ü:r.let vezetéeét - - - - - - - - - - - - - - - - Alabamabnn a llhodel Coal Co.-nál a bányászok egészségére awnban magukn,nk tnrtandk
a:r. el111ult ~ztrájk 11lat~.
111cg :1z alapl<tó u~ k.
A 1Aniaság teiáralta a ;;:r.iré,Jkoló bán)·ászok lakásaiban a
:m mindig öröinmel halljuk,
vlz1•eietékel, de annyira a lelkén viselte a jó [vóvi:r. elöl et:r.árt ·
AKIBEN MINDEN
bányászok sorsát, hogy rnegakadú\yoz1at1.o. n ros.<sz tvól'IZ hnszt:u 1· .M ,\G YAII B,\N YÁ SZ
ni\!ati\t Is. ,\llnd1mre kapható béreneelvel olnJJn! öntötte llY'a z
s z.:u~; NcSF;'l'U:Nsf:r.t:.

,\ társaság természete11en le akarja tagadni az., embertelen Jelben dolgozik, akinek a lovat
eljilri'll!I ..\:r.l állltják, hogy es11k \'édlék a munkásokat, ll\ert Jia la el kell látni, Toth testvér,

trmmm! ·

LEGJOBBNAK

NAGYON VIGYÁZTAK

, Ölll'Ze!I kömyékbe\l kutakat.
M egren dltő uerencsétlen11Cg
A ~0-lk kerill"t elnöke m011t bejelentette e:r.t a:r. esetet.Is az érte Tótli János Murray City,
or11:zi\go11 s1.éubbottsdgnak, hogy lá&s-ák, rtlfnt bántak a bányá- Ohio baJtarsunkat.
uokkal a társaságok.
l,egldc'lsebb fia egy füszerll:r.-

hii.ny-k ezelésl módszerek. 11Z11kértc'lk

LEGJOBBAT

l:k;:t::~:~ :::~~:t:e~ : ~ : : :~:: : : t :l:::~::1'J:: ~a:~:tl. 11~:!~~!:r.l~l~uaz:f:~ JI!~ ~:;.t~~ :;::r~l~;:ng~~::
soktól. hogy a:r. Ilyen tör1·ényeket 1!11:r.téljék és be 111 tartsl.k a uJ tál'&'lslig-ba, akkor megszer• épen a r ra alakul, hogy a rua- ·
klW.rólag elleniik bo:r.otl törvényt. Az Ilyen törvény csak a szél· zlji: a magyarokat vevc'lkül Is. gysr hányász.ok üzletét letörje
OOséges JJOlltlka karjaiba terel! a ·munkásokat, ·
Ji'én:r.t nz ale.11ltók mennél ke- éli ml ,h tssziik, hogy eH a célt

r ~::t:~

"LEGJOBBAT A LEGJOBBNAK"

c!!t.!',

a ~té:1:~;;:;ro\~~ ~~~~ok nak d,
";;;";::·

J.)erl omlg a munkaadók akkor z:irhatják ki munkásaikat, ami· =t~::a~n p~:;::ri;~~b:::!~l~~n~~~:~~\\~'i:~~:

Ittak volna azou kutakból. melyekM olajjal öntöttek le,
nyájun malárl4t ka1llnk volna.
.

NEW1YORK, N. y.

(AB lk111caurlll11..J

l'S Al, ~HOM,

lta ez lenn~ a rli\ja, akkor a munkások Is örö~tlllCl ildvözöl- ·: :~1~!f~:.enok k'eyesebb ha- ~::::r.L!~~==!•t=~::. valln!koW.)J-lan
.nék ezt az uj tön•ényt. Hls:r.e11 a munkások 111lnd1g készaégesen
~11után e:r. a:r. ll:r.let 11:r.épen \'ITelje!l(:n Jdegen vállalk_oW..1
a legnagyobb örömmel mpndauAnak le a s:r.trA.jk gyönyörUaégel- rAg:r.lk és n magyar bányásr.ok luz a'll iizlet. csupán annyi kö·
T61, ,ha e nélkiil 111 megkapnák a tls:r.tesr.égea megéfüetétit bl:r.lo- lassan-lassan elfordultak azok• :r.e lenne -a magyars!ghoi, hogy

- muukásoknak kell l)e;lentenl 30 nap~;! elóbb. ha sztrájkot
akarnak keulen!. de. a munkaadóra 1,1-en1 11zól e:r. a kötelezettség
,ktzár4 sok esetére. Ők kizárhatják munkásaikat, ha nem Is jekmtlk~be 30 naJUlllk előtte.
Már' pedig h:i egyenlő lllértékkel mérnek, akkor - ha már
hozták a törvényt ......: a munkaadókra Is ki kell att terjes:r.tenl.

KISS EMIL Bankháza

VINN~ ADAISYT_O
_W
_N_IMAGYAROKAT, 'Jo~~~:;:;:ké;:e,:1:7~:~~:,;~-~~~-~~~~-~~~~~~~;-~~~-~~~~~~~~-~-~-~~
közül a kis
flut, Veréb :\llhály és neje 11zűl.
Al ex Julla. Vintondale. Pa. tartom\k keresztvl1. 1alá, ~1"1e.Jos
ifevet nyerte, mlg a kis le{rnyl
;;r;~;c~vc": ~=~o~~el;;~a~ll~:

1
1
:~;~:; k~e ~;t:lé~: :;: a:ds~~ri: ::::~~::rér~d;::b::~g niunká1
1

Pin.diildi• llaran.áli:ban i• dollárollban~
Hajójtotli: az ö suts 11011.alallra.
Bttéttk afán 4 százalék kamat

tek.

uj " rés:r.,·énytAn;asá.gl üzlet."
,\ irutg)'Rr bányászok lltö,·et.•
kezeli Uzlct.c tlszitességgel, be·
C'l(i]ettel ~wlgáljn vevllközönaégé:., és lg:,, semmi s:r.űk!lég 11111:

1

Jf hutneke t e«riiH ,;liílJ■ k lllf'll:'
&1okua me rllla l maararoli..alr.Jlt
pénzlr.Old b~el é~ i,e1flJiik kama•
toz llllhá1'11l l)e nn llnlle l l1 l 1 11 alt

'r

A gáz valamltc'II kigyulladt éa
lángtengerbe
borlthatta a nerencsé\len em•
bereket. akik a:r. őket körllllepc'I
tll:r.bc'IJ a~mmerre sem tudtak me
nekülnl és mire a robbanás :r.aj!\ra bajtár8!'1k odasiettek é!I a
tll:r.et
megközellthették rmár
ffil nd hárman tlh halá lt nen"ved

-ék el a tön·énrho:r.ó urak, n1lójában azonban sztrájk ellenes - Dalsytownban, Pa.-ban évek lia ·magyar bányá.s:r.ok m iami- \Jan. a 37-es plé:r.en. Fett.ége n
1örn!n~·nek kell '11:r.t ne,·unünk.
óta van II magyar bányászok- lyen has:r. nos vállalkozást lé\e- két egészaéges babát ho:r.ott a
A colorndol uj sz1rájk tönén,· ll\'lltan éa__egyencseu n mun• nak egy 1;zövet.kuetl üz letffk. 11l tenek, de nem helyesel heljilk. vllágrn. Az egyik fiu, 11 mási k

::t;

mtth bh11 fj\q 1fot. df' 1fo11do!l.!IA1fol

i•s 11la 110• ptl n1fücyl ,1takt11dlht 1•
ld nre.l.

2 ~ tonnásak, Szerenesilllenség plllnnatok alatt

ritkán rordu l e16, az em.berekkel megtelelc'len bázmnk és ladolókat vea:r.nek Is fel 3llandó·
an, A ilir bekü\dc'lje ajánlja a
helyet.
·

)

a ké'.11~1,,o nemcsllk telJu ,..cyoal

t:!;~:;:,s~~~~~z~\n e:sh~:~~ l:i~i!\~á';é::á=:e~~:r.:; k u~:~ :~s:::;~sedett holttestét talál•
ben , 111 centet. A kárék 31• lOnnáaak. Sr.erenc11étlenség ritkán
ror(lul e.le'!, a:r. emberekkel megreitelóen "bánnak és ves1.nek 111
fel nj munkások•L Todor tetitvér ajánlja a helyet.
w e~l l' llle, 111, Pálar Jáuos

J

MAsOK PÉNZÉNEK

1~';;~~11

!~an:~na.
1~1~~~ 1:::~1~a~l~.~~!
:::~!u;t!~é:1;!~
n ~~~==
11. bányiban. Karbid lámpával 1!ámpihnl dolgoznak. A 11:r.c_net náa történt, mlndilsue uak M,do!go~nak.A szenet masina vág mns.lna vágja. de nm 11lkk mun- rom bányán volt, akiknek Q68.k

=~~~::1::10~•~:1:,~•t:•,u~: ~~~::k:::,::~;i-:••:.::::: : ::
Mul1l1nJk minden uut&rt8Un, -

11 \ noJ1 n,\s1·Jsz

New

York, N. Y.

COAL RIVER COLLIERIES CO.
WARREN S. MINE No. 2.
A~HFORD, W. VA., BOONE COUNTY.
Állanaó

jó

munkát kapha t nálunk 50

maf)'ar

Open shop szerint dolgozunk é, un ion béreket
Tis zta szén.

MINDEN NAP OQLGOZUNK!
V'"' a BIG COAL RIVER VONATOT ST.
és jöjjön munkára késztn.

ALBANSON

Hs

J)annt

t1hrt1 mer fi , . . N '"

llj:IC•lt •iárol. u7qba11 IOII pftlu

-

bányász.

fizetünk. -- A szén 4 láb maru.

Ha egy kltünl! gyArtmányu, nép klállhhu kOCIIII akar
veonl,né:r.zemegr11ktAr11nkatéavila1111zon egyet.
ST,\11 :f:S DORA N'r :KOCSIK \'A.X1i'AK IUK'l'Á RO:oi.

uuti~~:~. kocrlt .-eu. ok~ i:>fn11

a.karit

111•~

St1rk0f'1Jltjr1:

ROADSTER ..
TOORlr.'G
Duranl4dllndtrd

ilU l.00
1 111.00

:~t~if~o;_~i~~~R ·&· ToURJsa·• .. ;
D11 r11at6clll nderu
~
ROADSTER . . . U600.00
TOURING ...... , . 11160,00

■

r,:::

u2a Juohui as.

4Rff&

- EcY·KUTY:kt!AN BENNE. VAN EGY EGtsZ CSALÁD

HAVI FIZETESE."
(Folytatb •·:!-lk'oldaltól.1

l~w

Mauaronú1ba

kerül. láfO korona e4y
nyaláb ualma, olyan tlrdt$.

llllldjon,ilCireriltOll,IHnhtrollOIUII•
aall •

m•~:in:,nt•:;:' •n~e,ll,-

Kfmn:z~E:-:YES t.LE~\lt-1ho,u- ~ern blrJ• Hl &enkl meg-

Kgr.

SZEit ,\RAK:
f!tttni. ~'4)st mltr a 23-lk ~1
1
1
1ilntah·11 H napra. K . F. ~~ 1:~n 1
;h:!~': ~::~~ ;
_ ~ dolgom. A:r.tJnondhalom, őhe5 601
!?:'lói~n megrek a alktre, de dolgo:r.-

WH1T~ STAa. LIN1

1 :a!!~~

&,!!!:

1~.!~ :!~!!~~m

New Yodc---CMrbo11,-Ham1111.-.

~ifr~j:ii~r~~

Kk:,:~Z*'~:~ J''

~~ll~I~

b::.:;::=~~t

Jtlu11rnnk:

Hi,b ,rade floar

"r' rr;~~.d;,~!; ~o ~ ~:~lio1 _11 1 1
A \'#tl;letektg el •agyunk 11:eIIWedve uram. éa mAg eem segltenek rajt unk. \'111 oly1n csa
lid, bogy nyole-tlaedmag&,.al
klklk e«)' e~oblban U Ore• pad1
tóu fekUwuiek , mec ualmtn, ba
JQt nellll1. De u l1 olyu driga,
hQiY iu.cyon AOknak még arra

NÁiam lr.1pb116.

A LEGOLCSÓBB BEVASARLASI
FORRAS MA AMERIKABAN
khi fflwnl\iban, llrf~ nil h

IY•""tlc atHruHlcball. l\arl•nJtJc.
ban. hhndpa,n111 okban t1drntlcball. ~l&ot.,.lcb an, 1lb,

a

muukA-1g soraiban

-The Chas. K. Gross Co.

;~~~~~ ~=~:~~~ ~:;:1

kézimunka s\empelö11ára

KEREKES BROS·.

,__,lt~~;:-;:~::~,i:t:::-

8803 BUCKEYE ROAD,

bll,o,

CLEVELAND, OHIO.

20II EAIT U II• STAEET,

Jó.:Z a bérmegállapltá.B, mely-

r6l mOllt 11ólottam. · egyformán
kiterjed a:r. oruig ,-alamennyl
bdnyájárn és ha si keresen keresnill \'l111lk, egyel(irc egy kte&h. talán 11lkerül lecslllapltanl
munki'lsalnk éhségét.

Williamson Lexington Co.
WILLIAMSON, W. VA.
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN)

ne~e~-!~ét ;~~vi:e:ut~~~~~;~t
,-esz cl6, amelpm egy gy6ny~rtl
nagy háromeme letes palota . ékeskedlk , ~3 millió koront\.ba ke
rilll, mind kisemberek ho11aiu
hónapokon it öur.eki'pargatott

=

~dee~e: avo:e;:a;ei::::~n:n~~
~::::.g;~~n~é:::,:~be~é:;
bánásmóddal és jófl:r.etéS&el ma ottbontala,1 nagy rideg \"ltro&gAhoz a kart a éde11getnl ni otta• .ban a binytn&Ag 1• A:r. épületni munkusAgot, hogy e&Altal ben klllön' böző táraalgó, olvalÓmegkönny\tBe ennek· a tcliilet• termeken é& hlva.tal06 he\yl1ének vagyis a 111énbi'lliyavldék- geken khill egész &ereg nobit
nek S:r.erblAhoi \'aló csato!Wt. r,endeznek b4f. azoknak a bAnyl'lEz azonban szerencsére nem uoknak 11ún1ir.i.. akiknek utJa
történt meg. Amint mondottam, egyik telepr61 a másikra Dudaabból, nem lehet kl!Qdulnl, pesten kere&:r.tül veiet é& akik
hogy a munkA.ssA.g helyzete a az Otthonban néh6.nynapog buQ1egaú,llts alatt jobb \'Olt a dapestl i..rtó:r.kodáauk Idejére
malni'll,mert haajelcnlegl11zer- tel jesen Ingyenes bkMt és elbla.i munká&Vlt;tonyokat köze- IAtá&t kapn&k.
lebbről ,•liegAJJuk, nagyon 11
Hord 6UJ hb.
11
1
~ap4:ut:= :::;::t!
nl élelmez~ L\ra emelkedik, ak- Sierbliban sokkal moslohAbb
kor kénytel~ek Jeunek a k&i- mint )lagya.rországon, vagy a
Tudatjuk East f.llllsboro, P1.
péo:r.bell fbeté&t 11 hasonló a- többi aromuédoe
All•mbo.n. 11111gyar te&tvúelnket, bor.
ránrhn en1elnl• E2.enklv1U el KOJönö1en az alatt u: Jd6 alatt
BAKOS GYULA
akarjuk tünt.elnJ I nagy N ld• voltak nagy roozc;olódilok a t estvér elvlllalta lapunk otla·
e&aládol munkás javadalmat k6 p6c&I bá.!iyAkb&n, mlg a mlnlez- ni képYl&eletét.
&öt.ti órláal killöobléget.. A, dól - terelnök .kint j6,rt a klUföldön,
Fel van hatalmuv:1. el6tb1goió munkú. a vtltr al1pfl&~ amiért 11 a blnya.veiec.Wg fo- t&e'k fe!Tételére.
téw,nal)'I 675 koron•. amely a kozott éberséggel llgyelt arra.
11-«JIJ' w.ar,utap.

~=

Po1tautján küldje be readelúeit MARY JANI,
HUNTINGTON, W. VA. cmlre ü biztosíthatjuk, ho11
mer lesz elé1edve kiu:0l1álá1unkkal.

BUZALISZTJE.

~~~~~~:i:,~:~~~

:;~:1:"u. iÖtg);;IJ;:~~a:1:u:'.u:~';!gd:e;:::: 6~tn=~:
ba }ár. flenklvill két 11toba \ékkal emelkedett, tehit Jegakonl'.lln, tle ezt 11em kapja u1! nd- láhb la 1lyen emeléare tanunk
flgy:ik Most hogy Ilyen sokan Igényt. A tárgyalás kél hétig
doJ,;:01.unk, kiilönbö:r.6 pótlaká· tartott, míg végre l1 május 28.okba.n pincékben la elhelye:r.- tn 50 uá:r.alékDfl béremelé1ben
tek nagyon aok munkb1, ami állapodtuQk meg, a mely mt\pedlg nem valam1 egésuégee. j11a 1-t.öl vls11&amenöleg flzetenAa egyik társam la egy Ilyen dö. Egyuual megi11apodtuQk.
betonplno6ben lakott a télen ki• hogy Junl111 l-én uJ tárgyalAaoleuc hónapig, 11 nedve& JOll&II l\'· kat lndltunk meg a béremelések
veg(i elrontotta a gyereke •~ céljAból ée ugy gondoljuk, bQ!llY
mét. hlllyogot kapott, a:r. orvo11 a Jövőben a termés:r.etbenl kedbl:r.ony azt mOJ1dta. uem la tud- veiményell: egy réu.ét egéa:r.en
ja meggyógyul-e ,•alaha.
megszüntetjük. ml& rés&énelt

Elal1 r1n g• ir11 adJnnlF: h po1tGM1 nol-

161Juk lF:l !06lnltet,

Amerllla legjobb

~:~~d.já!e~eg:101:~:;~l:e~~ 1
:r=~~\:i~ 1~ö~i::1 n~::Q;~~::=~le:~~ :;!::~;1ró~:;.:g 11111~~:
nem s:r.lvese.n áruljt\k el, meny• l• tt. a márchu l-én kötött 11.er-1azonlinn a békétle11~e1 f6lep: káJAból léte&llettüuk, éa amely-

:::~t

REJ.I EK SZŐNYEGEK.

Pllbb11r1t,,, Pa.

gositillt fl~.ta:
az
illeti
l\é-;J;iil K Bai11,·á~zotll1 011.
gyobb ké111pén:r.flietéijt. Mog~·
l't·rer li11rol)' ll)' llulliozlllll.
a n11mká9ság hangulata min~
- i;;gy nagyon szép dologról
e.z a kéupt!n:r. mennyi, an nem
- Eddig minden három hó- dénfm ,m eglehet6Bpn.prlkb,kü- szA.molhatunkmostbe,a1ujbá,.

~: !ll:~111:!n}~l t~s~~:j(i~~~~!:j
;:f:u:~áj;:~1::=a~~'.1y~~:. :::r:i~~::~~::lzó:ltjt~·Jde~!~
JlÖ~I Ingyen lakást. tüzelőt és re meg'tntlultak a tárgynlhok albe a magyar bányA&zok közé.
,·lligltáat kapna.le
IQlunkaadók és a munkások köTagadhatatlan. hogy a
- Igaz ugyan - mondja. egy &ött & a tárgyalások folramiu 111erb megszállh alatt a pécsi
magais .s1a11ba rn ltoU muukb- a munkaadók 25 uizalékot a.- bánylU!zok álta liban Jobban kcenber. hogy a lakh\ ml la JA.nlottak rei. Eu.el uembeQ ml, restek. m!)lt manapf!ig, de en-

lllt111é1t.11:. calpkék, barl1oytlt, selyem, gyapat alaóru-

hik, b1t111tok, organtln, tl6nyomott khi munktk él minde n DIU iru, ami hölgyeknek •llkdgea.

r;::::-N~::'o := : : 1 : r

:\~l~~l ;~:':!:e aU~l~~~.l:~;11~ rlk~~g~)~:~~=~~~y~;au:y:;rr: :;~;le~: :.:;:r:~:y~:~·~:I: :~~~:~~~~:~~=~ek él lzgauági testvérelrö l re111flnk. teljes Cllllll\dolf, ,•1gy a n6tlen vájár
lt.ogye n , elmentünk Peyer Ká- !t!p11en annyit dolgo:r.lk és haszrolr nem:r.etgyillésl Jiépvlselö• 1not. !fajt a vállalatnak, n1lnt a
höz. 11 Magynrornágl Bán)'II és aalá,dos.
Kohómunkbok Orszt\.goe SzöA mostani hérmeg.6.llapltl\1
•·euége ,•ezető emberéhei. Pe- CBllk egy hónapra. a:r.ól, emiatt
yer Károly n következő fel\·llá- laz l<l(i nlatt ak.ll.rjuk ,kldolgo2J1I

A leguebb kéaz 1161 rubik, fel61t6k, lilzök, bloulOk,
noknylk, 1wea1eri.-k, n61 "kalaplruk. kalapdluek. gyermek és esecum6 kelengye.

AMER.ICAN LINI

========

~;=~~l~\J~~=!~e~'r:~: ~~

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE!

f~:fr7t~J::~:il-&:

':1:::t\~:~ .~: 11~

:;.!~j:::.t:~Y:
68
"-40 láb csak nem Jit,1·hataoealádom.
1x lJÓtllávé
__:: 60 Azt!n tell!ék elllépuh1i ebben
3 bab
~
;\0.00 aretteuetesforróságbanamun1•~ mos6-uappan -11- f5.00 kat. SS fokot meleg van oda60 dara
!J.00 tent, lét ~ fél hónnp1g dolgoz• •
.60 iualAta
6 00 tam ebben a b6&1!gben. Ha hun
6 paprika
:
csillét. ,·agy il:it!rian'1 36-öt
64 00
5"bo~
r;o.oo meg nem töltök, mAr baj van,
5 faht!J
65 _00 annyi. mlntl:la nem 11 ker,eatem
_ 1 ecet
.l l0.OO volna. Annyit leg1lább la meg½ rizskha
135.00 követelnek•
½ génll
72.00
Szerencr.étlenRg llnlnt
1 gyufa
~160.00 hallom - elég rl_tki\n adódik e3 &ó
18600 16, ha uonban baJ történik,
_ _ 11emml klné rltésl nem kap a
ÖRszesen
- 966.96 bAnylU!z, minden ktelégltés nélV"s:igmegyűnk a soron: ebéd kül elküldik, a6t még a lakist
ldc'i van, n gyereknél) kiül „ 117_ !11elveadk t61e. 111111 csa1Allri5
udvaron" elhelyezett lócllc1'11. meghal. v.agy t;ZerenCllétlen\11
az a11zt1lok mellé. Kis apró föld Jár, az egén Ct1111'dot hlrom 11,:...
'OOllyomott há.znk bizony ezek. n11p lllatt kl rak,lltk a lakál!ból.
cink az l&te.n tudja m1lyen réBizony nomoru dolog mind• gen {>JJIU:tték 6ket. eUSttiik aJlró en elhallgatni, különö11en akJds udvarnak Cflufolt..fllkerltell kor, ha JIJ; ember még azt 18
1~g. :unelyen bizony nlncll mt:>gtudja. hogy a Yilllalat lga:r.egyéb egy-ké1.Jól-ro11azul Ö$llte- .gatója, nem 111 olyan régen az
tilolt •hutordarabnál, a hit&ó egén Slk\'ölgyet
meg\·etlc.
részen esetleg egy kis baromfi- Senkiaem aaJnálja az 1g&1gatóól, Vag)' kert. kinek hoizy.
~ tói a ,·agyonAt. de a:r.t mindenki Jogoean elvárb.atnt\, hogy
Sdi::u l, ló mllllArdok 11. ti•h•11t 11. ugyn nakkor, amikor 6 é1 a vz\\.
- Az en1bernelt a 11h·e 11zo- lalat í6ré8.tvlmyesel du11kálkodrul el, - mondja a kl11érőm - nak n röldl Ja\·akban.
saját
ha latja. hogy a t.6.n;,a&Ag nem mtmká.salt ne hagyja éhberr('l
milliókat, de mtlllltrdokat 11&ed tlolgoznf. lga:r. ugytln, hogy ujab
be 11bból a Jm11zonból, amit m! bnn a munkAsd.g nyomá.si\ra
h•Jtunk neki. Erer-·meg uer u1pról-napra tllbb kedvezmén)'t
szAmrn gun1lnak kutyák, meg II kénytelenek megadni, lgy pélOlftllék, egy kutyAban bat mé- tldul Fe\MlgallAn egén 11Dr uj
t.ermáua azfn \'an, egy méter- DlUQkáaháu.t épltetteil:. ''l'J temázll!I. 2862 korondba kerill. lepet", ame lynek laki\sal teljehát ha utána ll&ámltunk, egy 11en klfogáatahrnok és uonkl...,
kutya egyszerre köllJ\yen el- vill a:r. idei nyArra 150 bányá.uhord}a egy egési C11&iád egy hO- g)"ereket nyaral!at a D:ilnton .-. , .
. ·
. ,
napi fizetéflét. Ml csak annyit mentén a réuvényt.6.rsuág. De terméuetbenl elli1„b értékével
ke1·eaiink, amennyit meges:r.iink, 1ei még mlnQ elenyésző csekély- é g y l l 8 koronára megy roJ.
30-- 35 rmén naponta békebeli -ség azokkal a k6vetelnu1nyek- .M ár m ·t a vAJár, aki nek fele1
:::;ih~~~~e~~1~;'!~1 é~1~1 ~~~:e: ~:~m~~;=~~lye~:,~;,:~:~J~~~ .~1::l;:~e::;: :aa~, ; : ~
A csec&emőil:nek. gyerekeknek munkaadóival uemben.
/ lmeke \•aff, pedig 3837 koronit hogy

,-an a legnagyobb gondja.
Aztán megtudom, hogy a
tt5zt\·lselóil:et ani.nytalanul Jolr
bnn fiiedl.1 Van bAnyamester,
aknállz. előn\Jár, US1nester, ezek
mlnd 11:spjt\k a természetbeni
-ellátáin. P1N11!umot. kUJönböz6

~::itt.~~

I.ED 5TAR LINE
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!:!~ badlká,•t!
::.i:or
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A következő le1kedveUebb

LEXINGTON
ARA: $1795,00

autom•obilok

epedáruaitói

OLDSMOBILE

$975.00

vaayunk :

CHEVROLET

$525.00

F. 0. B. 11m'kn.il.
A le1iobb bepmáuó kocsik és tartósabbak, mint J>ármely má, pártmá.
ayok. -

Ha ezen koc,ikból •álan.t ecet, ,ok piad takarít mer.

KÖNNYO lltSZLETFIZETESRÉ KAPHAT TOLONK EGY JO KOCSIT.

•

MAOYAR BÁNYÁSZLAP

SZAKACS IMRE ROVATA.

lH3Ju.nltH18,

.HAJÓJEGY ÉS PÉNZKULOÉS;
S,. V. MIU.ER, tulaidooo,
947 FOURTH AVE.

HUNTINGTON, W. VA.
li...,11Jenhan...a,,..,g,omofo.,..
fomure, ...,,.....,1,mure "'"" uDlrdt•• ford„l)on l,ouj .... - Ha „a,.
..........,ol_lr,.ndtakarit-•
i,!~~••nt„ irvkat un .... 11 ralr,

MOUNTAIN ST~TE CANOY CO.,
INC.

WILUAMSON, W. VA.
.ll ludtnfEle l'UKORKÁK, SZtV,\HOK, tW,\RtT'l',\K, DO H ÁN l"OK. t' RI SSITO IT,\L01t na1n-Hnl ,1 •
a1H~a.
.ll9!7arok kli\ÖIIÖHn fill'Jtl.ml'I

KtfUllN
(illA MO FONLEMU
ARJt:CiV Zf:K ET l

kluo lg-ilhbllll r4!n"il11,k.

·BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOGAN, W. VA.

NE IG\'tK VIZET !
kandel)ell Malldl. Kom1,1, Árpit " K„1r„1ca c„11 ...1 • lr"'1tt•
ffll 111agi111lr\p1\ t(I 11111116 ll&ll

"mlnllaltlgJollb H\ep,llotebb
n,alit&. KllldJlb:1 bt E GY DO I.I.A R
OTV E N CINT ET ft 1111 rGt;llltl
11:IUdO.nt & plloallO:& n\Ct\ .. haun#JUI \IU.all„U p<n't4111ente"11.

llun[nlrla n llalt and Hop
Co mpan r

A le1subb és le1fobb batorok, nóa,e1ek,

ltálybák

MIJ

raktára.

Raktáron tartunk mindenféle

1711 9UCKEVE ROAO.

VAS, OVEG ts PORCELI.AN
EDENVT.

CLEVE LAND, OHIO.

E1ú1 laká1berendué1ét ben erezheti nálunk
a le1juti nyosabb áron.

UNITEO OUTFITTERS, LOGAN, W. VA,
A VASUT ÁLLOMÁS MEU.ETT t
.A ltguebb h legj obb r • hU: dl u ntr. Uuiih1elr. mhlftr. 111h,

Kin ffrflüllön1ökel d11, dlas•IO:ban.
Kltünll C IPŐK, KALAPOK tg SAPKÁK, SYAKKENDÖK

INGEK,

KOFI-'ER.EK,

BŐRÖNDÖK

remek k16l11th!Jao

Ma(Yarokat fi1Ytlmest111 nol1áliuk ki.

\';\SÁROWON a 111egyéiellell kerestr.ed6tlll AUTOllOUILT.
,\ t-'ord tr.oulk II l<>,johbdt I l1egyi 111ako11!
1-~llin>·ös részletflzetéde la kaphat t61em egy Jó t'ord gépet'

J, 0, KIRK ANO SON, INEZ, KY.

· 238 ,

,:, 0, 9, Dl:T"OIT

1

THE BROWN LOAN COMPANY
ANO ARMY STORE
LOGAN, W. VA.
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLDG.
E11őnap mukáarabák, ia,N;, barisayíl, dpók, kalapok, bóriiDClök, kofferek, órák, ékturtk
Dlff raktára.
A,úol, okoóbbu, mint bárhol mú iidotbeL
Sok páw tabrit me1, ha me,láto1atja itle,.
tükditnálukwúoL

,i•~

~ ~f -:

Óhazai mesék ....

·.1•_ ·., ,. .

!_ ■ WMA

AMWMMM&IMMMMMM
(F'Ölyta tiia.)

MMWMMMWM ■

1116 öreg ámerlklU éstrev~te ezt a meg,J1.ólitottá. 6t. klvel az utaW bgalmában Idáig
&enki se töri5d~t a tm.lffportbellek közill.
--:. Te még Wld amerikás \'agy, öceém ?
...=.. Hogy tetselk azt éftenl. hogy zöld?
- )lég n e1,11 régen é rkeztél az ó•haz.ából?
- A kikőtöb61 vezetett Lénárt ur Irodába,
mégmanemls e ttem.
- Akkor hé.tr... v!\gjál öe<.1-m ebbo51 a cl•
póból.
·
Audrll.s uabatlkozott.
- No c!lllk egyél. "' Ha adnak ,·edd el, ha
ütnek azalagygy el.. •· Tlaz1a szlvbi5! klnállak, látom. nem h01.tál sem mlt. Soh'se res•
teld, Majd meg klnálhal.!!z -te Is engem, ha
luz mlvel.
•\nd rb szelt. a kenyérből s olyan jóbűen
ette. hogy a szeme Is könnybelábbadt.
- Hovi ,·aló vagy öc11köa!
- XefelejlSrc, Szabolcs megyébe.
-- Akkor hát IBten éltessen? Én meg 1\r
rányba való \'agyok. T á.11 Já..rtál ott?
- !\'em Is eb')'SZcr.
- No hát ... 87-1tl_ou11át la \'ágjál földi ..
Il a nefe lejtsl \"«gy , akkor !dá.lg tán ne1t1 Is
banyában dolgoztál?
- Nem. Kóm!ve11 \"&gyok.
- \'an-e valakid Amerikában ?
-· Nincs.
- ;llér gyütlél ki, tan nem kaptál otthon
munk á t?
' - Munkám vót .. ue rencsét akarok pró
bi!.l nl .. szerezni akarok.
Dlkó megé-rtó r ésnéttel nézett rll
-- Mindenki ip;erenc&ét próbálni gyün eb•
he a nagy orsz:Agba, de !!Okkal hamarabb a
ucrencsétlenség próbálja meg az embert.

::s;·~1'!~~~:~s::;o~h:.é,~
1
hogy a \'OD!l,t elvls1.I l'.ew Yorkból. vi 8.'lza la
hotlialja s akkor fol)'tathatja Igazi mester•
l'égét. Homi\yosan érezte, hogy Unárt öt

~~fl:~:t:~': s:~~;~!tMttle m ég eecer se
Andrá s most megkérdezt e azt, ami elutA·
zbuk óta legjobban Izgatta.
- Hova megyünk bályám !

r.&ak a vonathoz, hanem a vonaton 111.
A
hOll&:r.u hajó-ut után ruoettL ,·onat zakatolá•

sa kövekeutt pl-bcnéa he lyetL Andrall feje
égett, mint a. katlan, halántéka! lüktettek,
talán a:r.ért Is, n1ert Igen, Igen ebei; volt. I pu

kodott gondolatalt elterelni gyomriról a a
,tldéket néne.
Tán;at uonban vagy Ismerték a vidéket.
\"11.gy ... nem t örc5d tek vele. Keidték ta r ls:r.ny!Ukbó l el6szed egetnl az e len1 ózstá t. Falato:r.tak. András, mint minden

111111 1 111111

1'e, Klil 11\, ·o l sz űlóföhl edtúl neliéz vereJtéklielke•
rhf'd II mJ111lc11111111l ke11,·eret, go ndol~z-e arr11, lloii;:y Itt
ld i1111 11 do ll árért foly(i kii1dele m , K pihe nés llél.küll
folytm ms m1111 k11 ti~ 11'0 11d gyo r1111bbu11 meg6 r öl. Goll•
dolo -e a rra, hoirr n bete,cséi,:- éa ba!KI kö n nyebbe n hn&•
11,id fér, ha teated-lclk ed el va n cslj{án11. )[I Jen &IL:•
kor, ha II betegsé1r HJl'f éppen a. halKI csaku1tr • n uto lé r .
,h uem 11,'.0ndo11kodhi l magadr ól és ualjdod róll A ml1r
blrod • m unUt éll u u kereseted, nn badtod 15. De.
l1K haJha Jut u , hlliba n\ru se,:ltséirel mbok tó l. 'M1 11"lld nak kell iro ndo skod nod mai:adró ll
,\ mód meirva u n\. Dldosltl1d nilJ(ad l Minél ko•
rlibba u me1tlu1od. a nn ál kevesebbe ke r ül, de m é!l' ké•
iltln ls Job ll.mlllt ao hal
Dlltosll htod m111r1d blllo.dtó t'rs•sA1tok uil, 1-"agy
e«f leleknél. ,\ bl1to8ll6 hlnasáR"ok ou talékot fizet nek
• rén,·énreseknC'.k, 1 lg-y több lbetaéket 111,in11ak1 meg ai1'n nem i! rt.ed Jól a nyelvüket se, 1 ha bajod van, mé,:ls • honfltj ru d ho1 kell fordulnod. Marad
1eluil u e1tylef. ne egy let 18 11-0k van. Több, m in t kelle•
ne. \' a11 olya n, 1111ielylknek riO, 100, í,00, 6000, s6t.
:!0,000 lai:Ja Is n111, akárc sak as li ll11mok, kisebb és na•
10-0Ulu1.k, péllláu l ijze rll lll vau ... E1ooaü lt Áll a m ok.
Az azulnn a 'l'e do htod, h01tr m el,·lkl.Mln bbol me~
Jobban.
,\ Yerh1n·1r Se11:tl.ly Eirylet nek l!l!,000 tagja va n. "
a l1'1t11a11;1ebl,n1a•yare1r7let.
1r1 löbbet llkArtil t udni r ó la, kérdezd mfle" akárm i!•
Jylk t 1111rol, va.-r foréln ljkönetl eniil I központ hot

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
HAZLETON, PA.

éh e11 ember

önkénytelenül n'yelt egyet II Dlkó, a mellette

MAGYARIF JU !
MAGYAR NŐ !
MAGYARFÉRFI!

l.rf11: ~ienllmrel lfllrth•.

.I

MMUIWWMW

,·1tlahogy rá.szedi, de azt.• la, hogy meg kell
adnia magát sorsának éa beA.lh a csapatba.
Egy óra mulva már Indultak Is. A Lénárt•
Iroda egy alkalmaiottja klsér-te őket nem•

András megkönnyehbnlten né1.ett. rá.
- :,.'lncs mu nkám. Kllmlves ,•agyok. Sze-rezzen beazur,·a!aml r ende11helyre. nem
Joouk há!átlin.
- K61Tilves . .. hm ... hm ... a1. egy ki•
d!lt baj . .. no de aiért csak jöjjön velem.
,\1.ért nem vonom meg pánfogásoniat.
Andrh ment engedelm~n a nyij.a.s ur
után, akit Isten küldöUének feklntett. Na10·on Jó ,"Olt, hogy a sok Ö811zebon)"Olodott
•utcán \'ezeue va_lalll. ,. soha ki nem ÖS·
merte ,·nJ.na m agát l>ennUk e a kérdez.ó&JIÖ·
déak u1eg ki értené? Mintha dorigók rüp•
ködtek ,·olna fü lel . körül olyan különösen
1.ugt.a.k mlndenfel!.'il az utcik nyüzsgésében
ért hetetlennek tetszli Idegen sz.a,·a.k felé.
Nem mentek messzire. Egy igen tágas
lroda•helyiségbe lépett András UnArt utAn
aUol egéM csapa t ember várakozott már a
firvendezö csodálkozá ssal hallotta. hogy Innen 1!1.onuan lsm11Jy11r111óütlmegSülelt.
- :\llndJárt !ndúlunkavasuthoz, - vetett e oda, neklk a siót Lénárt. llost hoztam
ahet,•e nedikei.,
- lmJulunk? - ls rhételte András bámulva i. egyszersmind' megrettenve. 1-Io\•a. ln•
d11lunk ? Azt hittem. Néw Yorkban szeret
nekem munkit.
- ,\rró, szó s.e lehet fiam! Ih. most naµ~·
a munk:l.tlanság és nyomor. látja . .mennyi
ma.grar Igyekszik contrlba. Vagy tán azt
hlul. hogy kész hely vé.r minden ben\ndor•
Jót s a benszülöttek talll.n még klnálják Is
/lket: "Ci;ak tei;&ék, uedjétek le mlndenn51
a tejfelt." í'.,salódlk fiam. :'tl!nt kóu1i\•ea egy.
előre meghalhat itt é hen. Vidéken, hány{!.
bnn megélhet,
- Én nem vagyok binywnunkáa!
- :'t lajd lesz flae&kám és beletanul Idővel
a bAnyászmesterségbe, ba nem a karja, hogy
felkopjon ár· Álla. Nein enluak ... e&eppet
se. Mint lá.tja, e1. a tran sport utra kész. Mege ngedem, •hogy velük tar-tllon ha tetszik, ha
, az se baj akkor ajinlom magamat..,
(l..énárt ur a:Wrt bes:Wlt lgy, mert Jó cm •
barlameri5 \"Olt. Hluen nem azén ment ő a
kikötőbe még egy embert fogni, hogy aztán
megint szélnek ere!!Sze.)
Andris hamar átgondolta helyzetéL :Se•
hány centJével nem Igen ,•1Uogathat. H a a
t r:in sporthoz csatlakozik, megvan u az

~~:Y:i, ::~t

SZENVEDESEK UTJA.

MMMM
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111 csak busz emberrel megfogyatkOZ\"8
szállt fel a tranapor-t. A Lénirt. embere ma•
gá.nklvül ordltott, mini a sakál.
- A gazemhe rek! Ewk megint csa k ln•
gyen akartak utaz ni! ... bec1!8.ptak.
· - Való sze rit Igaz, amit mood , .- augta
Olkó Andrbnak. Megléptek. Nem becsület
. , de hát a szegény ember ugy aeg\t magin, ,ahogy tud,.,
- És mOflt hová le11Znek, akik megsiöktek?
- Azok abban reménykednek, hogy Was h
lngton ban _vagy környéké n ka pnak ,nun•
káL Há.t meglehet. .. kapnak. De meg Is
JL'utlla.tják, felkopik ai 61\uk• Lynchen leg•
alább nem éhezünk. Össze szedünk egy pár
dollá.rt, aztán mehetünk becaülettel tovább
... jobb helyre. Mert hát azért kerül olyan
Is. Csak tart.Bál te velem, én már valamenynylre kiismerem magamat Amei-lkába.u s
azt I& tmlom, hogyan lehet a Csókáné al!Z-11zony fuJlánkJát klHZedegetni.
- Hát a meg kicsoda!
Azé a magyar burdlngház Lyn c hen, ná la
fogunk kosztolnl ~ Va11 annak olyan szája.
hogy ment11en meg az Isten tőle mlnlten
lgaz lelket. Han em azt meg kell adni, rendes ételt f6z. És aki egy kicsit hlzelkedlk
neki annak roppant kedvez. Szó\'al no. :izért ne efeszd a fejedet egészen bunak. Lynchen hl megél - akl meg nem ho.l.
An.drb há.lásan nézeit föWl}ére , Igen Jól
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- 1,ynchre. No 111ost ugy-e c11ak annyit
tmlsz, mintha &enm1lt M! a1.óltam volna?
- Tessék •m ég valamit mgndanl Lynch•
röl, mliyen hely 11z? ·
- fgzen mondani mondhato k, de ne n1 aze
rclek aenklt eltlre ljentgetnl, Maj' megt11•
dod,
.
- Hát olyan rO&Sz helyre visznek?
:'tlost már nemcsak András nézett fegziltt.
figyelemn1el Dl kóra, hanem a tran 11portban
levó uj amerlkáeok va lamennyien.
- D!zouy Lynch ne m egészen olyan mint
a para.dlceon1ke rt Je. • melybe ai Ur Ádám
a pAn kat helyez te. Fer-telmescn rO&Sz bá•
nya. So k l>enne a vlz, sok a leJárók6, azért
nagyon aüMln történik szerencsétlenség.
Aztán gyalázatosan gorombák ott a pollcok,
lép ten-nyomon gyilkolások vannak. •
Az uj amerlkbok llrca. olyanná vált mint
a kréta, némelyik el kcidett remegni, mint
a nyárfalevél.
- H i~ akkor l>ntyá111 mért igyekszik arra
n. szörnyii helyre? - kérdezte Andr46 e\sötl'ltült arccal. A venlllnkbe Indulunk eny•
nyien?
- ller a muszáj nag~· ur. En már kétszer
hagytam ott L)·nchet, ott egye m eg a. fene,
abun mn és most se manuia,k otL sokáig.
Dl' NeY, Yorkban most nagy a nyomor, ml
öreg amerillá.i;ok mindnyájan azért mc•
gyűnk contrlba. Ugy-e, cimborák.
A többi öreg amerlkAs komolyan bólln-

0

· - No a:Wrt nem muszij inlndenklnek le, hanem blrja. , . akkor hova, m e rre? Nem
megérkezni, akit .Lynchbe lndltottak.
tudta még András. hogy mindenbe beletanul
András értelmetlenül nézelt r á. Calnta, a az ember. ha akar és többet clbl r , min t 11.
s unyi képű kurtán felkaca.gotL
menrtylt lelletséges nek tart.' Mldtln megérAndrás be h u n yta szemeit. álmoeság ne- ke rtek J„ynchre, DJkó elvezette a Csókáék
hezedett rá a vastag ilol1ányfiistbe11. A vo- hurd!ngházl\ba, ahol a. sok nllt.len bányász
na.t roh a nt ,·ele a félelmetes cél felé a 6 el- éppen vacsorázott és bemutatta. párttogoltaludt. Hoio- Is lehetne elb!rnl ezt az életet. Ját a háziasszonynak•
ha nem szilitaná félbe időnként ai 4\om?
- I tt vónék hát eocermegint mlsl s ... e1.
Csak akkor riadt !el, mikor a vonat blrt.e• meg a föd lm, Keserü András. K érünk mink
]f'n zökken éssel megállt. Tétován né1.ett kö-- la ,·acsorát. Andrisnak gondolom nem &Ok
rtil. A tránapott szedelözködöu.
pénze van a zaeb lben, de az nem bnt, m ert
- Washl ngt'on . .. mon.:lrn. Dlkó, Itt át- az a.ngyal!an jó mt sls szh·eaen elvá.r a flze-81Ílllun k. Gyere AndrM,.,
lésre peda napjáig.
A Léná.rt embere,akl ll)Asik kocsiban \Lla·
A wl11ls, negyven éven felü li, szlká.r, moz.
zott, már ott állt a perronon s ,·ezette a gékony. 11yugtalan szemű " asszony végig
tran11portot a II L-i k osztályu váróterembe. nézett Andrlaon.
l>e onnan aztAn hol egyik, hol m á..slk ma- J ól \"an DJkó btcai, - mondta. Maga
g}-ar iiZállingózotl ki. Sokan szomjasak vol- mindig rendes embe r vót és 11zlve-sen látom
tak. i;okan éhesek, némelyiknek a dohánya a földijét la.
fnb')"O tt el. Mld6n be kellett ujra szállniok.
Azzal té rillt,-fordÜlt a1. asszony a egyLéná.rt embere megint a1.ámba vette a trl\1111· egy adag t urós metéltet tett eléjük. Andrb
portot s akkor kldorillt; hogy aoko.u bláuy• mohón szurta. \·llláját a rég nem látott tésizanflk. Kiabált, szaladgált dc nem ke rill • . tába.
·
tek eh'l a hlin)'Zók s végeredményben még
Blzon~ 11e ö, Ml Dtkó ,b ácsi nem hagytak

egy turó moruil 11e a tányérjukban.
- Jó VOif! - kérdezte Ca6'ltán6 kl11 ldtl
muh·a. ·
- Olyan Jó, milyet csak az 6n édet any6.n1
tud.k éuítenl, mái! &enkl, - felelt Andnb
meggytlztldé&lel s euel ugy megnyert e a
nagynyelvü mhh kegyei!, holJY kapott egy
nyijas pJllanlá.!11. s ml több még egy adag
turóst~zt.it.
)!Időn lefekOdt Andrá8 amttlkal földön eltlször, - az uttól való O.Szetört&ége, a
kln.el jövO:töl való lrtózáaa. dll.cára lmt_tival Isten hez fordult, aki ld4Jg megaegltette
s legalthbolyan emberek közé vezette, akik
megértik a magya r szót. Hlazen Jlrhatott
volna rOM1z.a.bbul Is olyanok közt, a kikkel
beszélni se tudna.
Azutá.n Mnrlara gondolt- Most talán mellette ül SM5ke D!llnt, kezé t kezében tartogatja a nem la aeltl, e ngem
merre fuj a szél. hova kerget n bAnat.
E laludt. Otthon Já. rt álmában a ralujá•
ban. És o lyan m61yen aludt, hogy miatt.a •
hlvogathntta slvltva hajnalban a bánya IIY·
renAJa a fekete mélységek munkásait : ö
nem hallotta. nem ugrott talpra, mint a
töhl.llek. Ulkó rázta fet
- Gyerünk munkaba. A bánya hl
A tapasztalt, régi amcrlká.sok vezették: az
uj embereket. Szeretném lelrnl, de az enyém
nél kUlömb toll se tudná - azokat az érzéseket, llll!ly ek dtrohannak az uJ oncok lelktln, mld4n elllazör ereszkednek alá a bányába.
,\ munkába á.lláanáJ Dlkó hllsége!ll!n
azon Iparkodott. hogy Andnl.a lehetőleg közelében maradjon. András ladolt. Elnánt,
kemtlny lparkodllseal állt munkibll, s u
első órá.kh1m nem ls eseu olyan nehezére.
mi nt gondolta.. De azutin lankadni kezdtek„
Izmai. tért.lel remegtek, karjai u.jogt.a.k. há•
ta nyilallott a homlokáról kövér acppekben bu~lott a verlték, Közben H Jutott euébe, bpgy otthon, mldón t-éll estéken plros-lott 11. k6uén eróa tüi.~öl a bédogkAlyha,
né.m tudta, hogy mennyi szenved-éti tapad
lüzel/ljének. minden da rabkil.jához. A bánya.
levegője Is fojtogatta. s lehe tetlenn ek tclszett, hogy emberek Itt dolgo1.nak naprólnapra. Itt tö'ltlk életüket -évrtll-é\·, e. Pedig
bl~z látha tta, hogy ugy van. Sokad ma.gávai
!!zálltaláabtnyába.altttörlk,1:uuAk, rak•
Ják körülötte a szenet, talán gr1korlottabb
kézzel.de nem kevesebbsienvedéssel a régibb bánybzok. Dlkó Is, Hlu nelll e\6ször
,·an Lyn c hen s ha u1égl s vlssza-viss1.atér
Ide, bl1.0nyoa, hogy AmertkAban 111 nagyon
nehéz a uere ncsételfogn l.
(F'olytatása következik.)
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róságon, ugy hogy a hatóságok
csnk két na1>0a késéssel teh et•
,\leg rAió tragédia 11zlnhelye ték meg nz Intézkedéseket a eá11
\"Olt n Tiszainoka hatá.rához k1wesz~ elem elfoJtásira.
t.a.rt ozó Hnraszt.hy Károly-féle
Plemzell Ujság.)
H angács major, :Lhol Idősebb
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Ijedt a szerencsétlen, hogy se·
,\ Jh•gJ·ar ttilurliu la1, elófliN~~I lira en ~•·re:! dulllir, Clme
gltllégct hivott a uomszédból
Jll m h•n llle, !ie11hitk)" ,
Klaa Sábdorné itment hozzá, de l - - - - - -- - - - -- - ~ - aeho l se találta a házban.
.16tállia 20 D al)
Ke resésé re Indultak s a 1mt1alaltl e red ·
111.son ohol tan találták meg. Hor
mén)'Nll.
\·á.th ,\gnes öngyilkos leu. Egy
gerendára a köténye 11zárával
relakasztotta magát- Szülei a1t
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zsendlcét hozott, urnelyb6l a tá- ni~t~d
közd~~i:i: ö lakó :e~:'.:~ t n::~~e~::~~da::~~a~
\'Oll cvö Oelm Istvánon klvü\ az Yea:clt' u~;:n;jával,
ni. kövl"tte el végrete11 tettét.
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A gyllkOII

az ilgyésuég letartói.·

(Keleti UJ&ág, Kolo1.~vár.)
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(Az Est.)

Killön!U ö~osság történt Kl 'l'Ölf'fE
HajdubagOllon. Jómódu sz61ök
•
_
S .hHU ,I ÁR.AS
gyern1eke volt Horváth ÁgnCII
Mllinovlcs Din.lel liptódl föld
"V ASMEG\'EBt:S. 16 éves leányzó, akit apja, BPY• mJvea a hi.melihAzl orad.gos Vá- A vasmegyei
Nagyun)'Olll
kö1.!lég:h1tá.rátsá&ka.raJleptelK,
mely hata.Ima.a puutltá&t végwtt a mir népen feji6dött veté-aekben, A sáaka raJ 300 mMer
utlles ás 6 kilométer- mély. AJ:
ottani gudák. akik mfg nem

!t:e~~jobbnevelésbenréueal•
A szülök kimentek a tanyájukra s rá.bi1.t:á.k HnrvAth Ag•
neere a kenyérflütéet.. A fiatal
leány neki illt a dagautásnek,
de nem alker[llt a tés1U.t Jr.eményre dolgo:zn.l. Ettől ugy' me,g
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bonalmaa ,iieren oaétlenség tr·
~::!-M!".~uwa. , .,. ··· ···-'~...te. Még edüi~kl nem derltettmó
don leesett a.z orsiágulat azegé11.i. · · ·
lyez6 ma.g,aa partról & nyakát ~ c- '" - . - •...,, a. •· • -•. ..
ar.egie. Ugy taliltak r6 holtan.
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(Dunintul, Pks.)
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Jllmlervlll t'I és Vld~kl
Alag'fUleshérelrnl

Ai elmu lt hóten 3 n•1>0t dol-

A Jobb muotaTl,nonyot d•cAr•

goztak a Hh~ler Coal Co. bá•
nyájában. A hét 3 ut0h!Ó n:ip-

ll 1t1111dt11",n1tcMkUI)', mlaled·

WILLIAMSON, W. VA.

dl1 1

I.EC:01.t 'S ÓIJII Áltll,\:<I"

i

jtra nenÍk llpottüres k~ lkata
ul.rllllaág.

Koh.t~ nflam ,mndtnl611 fl~lmlnor, lrlH hu1, btnytu k•llfk,
UMeplii h munkh~lo6k 1 1111.)uU•

Hétfőn,

jullus ~-án II kornpánla &t ó!"Oan félévi lelul.rozls
leu. miért Is a köiön eég
re csak délut/m. 4-6-tg léaz:

nyoHbbJron,

-~r~~~:::~:d:D,;:~: :~

~7té-

T,..,1111 n!•Hflhlfor Asdt

nylt1·a.

GURDON KAROL Y

Jullus 4-én n Hó111nl és Oörög
Kathollkus Egrházkö:r.ség nag:y-

l•~•ftlbb ~•n ukorHkad6

HliUl,E ll\' 11, L~. KL

11:r.uMs11..1Mícc11l cgybekötOti ba-

úrt rendez a 'Kompáni a ll allba11. Ke:r.detedélel6tttl:r.órakor.

M. COL~~~~i'a~· D. S.

MEGGYÓGYITJA
SÉRVÉT

KISHIRDETÉSEK.

Kermit, W. Va.

sérv-kötőjét.

laletL

Kcdclat1b'6nt•h"

111111,u.. .....,,11

11 .!ilu11 rt- íO:le tupadól'lftpao•
Julrm1, a m el y mellett eMob-

hatja mostani

PoolNo ...

■

MUNKÁM JÓ.

A

l'l11p11 0- pHrnamál!mlnt:1.~r•köt6. mlnthogx, olyan orrot!

GARAY ISTVÁN

mOner, a n1e\y nem csuazlk le

! 11='!r:::.~~i;:,1::,:~~~r.:

818-7th Ave.,
Huní:ington, W. Va.

és a helyUkön tartja ait lzmokaL Nincsenek rnjta &em sziJak, sem rugók , sem ~!!altok .
Ligy, mint" a bársony, kö a nyii
vlselnl. ÉJJel-nappa.l 1Uhndó1m

j~kanoo:lti'~t:kk~! &.!i.:;

~-=*·:!::~·:..::!::

azonnal eladja
J6 menotelO "'•Q YU ven<l~gl 6 1tl h
od!lr,dt/tl

ARA SI 000.00.

Folvllllc"ooll&drt torllulJon

hat. Stizak e11kÚ11znck tA, hogy

UNITED AMERICANLINES

a Plapao-párna

n

HouO rt~ .em...,,,.ck ann•Unu,

Broad•ar

N'eY

olm ro,

telj esen meg-

gyógyltotta 6ket. ~-\ l'l11p11011Arirn Páriaban el~ő dlJ11t, Ró-mában 11r1111r érm e t ll fC rf, '!'el
Jesen Ingyen kŰldünk önnek

York

•a•:••w:::~:~~\1:.:.; .

v ...... 1.u .. d_lko,Ok lrJ• n•k • l•nll

----·-- egy Plapao-p róbát és Stuartll~n,·1i ~•ok , ruirt o lJúl ok II b1í• nak a sérvekrlll szóló köny\'ét.
U)'li ~zok lm11kJ1il.
Xe kiildJöu 11é n1.t-. csak n ue-

e;;~.ts~~~~e

:1;:=D=,.=F=O=LD=Y=KÁ=R=O=LY::::::;

o~... ,

;.~~,/1~Ac~mc~ ..

::;;~oau;~

J og~~~d.1: KD•J•IIY•ól

JIMMY CAMPBELi,;
elslirnng11 u11ht'l
Bbtoaltom. hogy mluden
ruh a, &l!lll n'111m kénlttet,
re ltétlenüljó!All.

,\ né nmullbl lrn•
1·ont11 ·egr!ll:er maga m n1eglA tog atom
H könetleniil Tf'•
fUl m fel II re11de•
lés.ell:et.
Huhilm kltün6. u.ö,·ttb61
készülnek és 1Jlztosltom, hogy
munkámmal meg len elé•
gedve.

~ld;.

}"f:lln Í:S c:n:HMP.KIIUHA'I·
llllJ'ffitll(, I minden 11al!'y~ligba11.

MAéYARöRszAc

Sterl<~:~:~b~o~~- LEO.

rtgl c,11„11·

A

EMIL NYITRAY-nil
~-ph&tó.

V ■ L6dl

hau.l

t■Jtlk

11!1>■

Meg/olenlk havonk6nt kt tau,.
cent.
cent.

Elijflzethllr■ egyhre ,,IIO
M ■gyer<1ru,11ba .... .. ...• to

:•:a-:::i::,nt:,,!!:?~';.~.~n~•:e~ 11,r=======:;;:ll?"~~~E~=~';=~~:= K1tMAGYARORSZAG
1

•H'i•~.tt~2~i;~:r:i"~~:i:

PÁR-IS HOTEl ::~:t:r!:~j'ii:Z~Tut~:ct
:·~!~!~.~~~\~ •k~~~n ::mr:t!::;;J~:~:~

ll!ln~éc>·ek. blnokliuek. 61'6- 1

dn

~~é:~j ~: ~ ; ~~l.b<ll~ ~: : t .

Moblu>l.\a k ~, bel19tl~ k ~l •gr,,.r
cru.:\1<ban. C%echoo.lo•6k" ba n,

!,:.1

1
1 Rnb~~nH~1>, a n.,\ ..~~~ ~

·=lli. roLoY"'"'KÁROLy

P t. NZKÜ1. o t.s

I

NAGY G. LAJOS
magyar üzletve!etö.

1

t•

,!i'~~~a,; ~:;::!::~

:~b~n~~:ko,~
éffitjuk.

HAJÓJEGYEK

11cm~

!~1,~!.f!'?.itk:~~~~l.

....

EI\Ué.: NYITRAY
Ml~~~R~:pc~kNN.

A HÁZI ÁLDÁST JELENTI A
BANYÁSZ MISZISZNEK
AZ OVERALL
MOSOPOR
Az Overall Mosópor
kh0n6~é~ I
vél la,

bl•onJ·!tJ•

e•• le-

NICK ROOMY
I I AND BROTHER
1'll.E l? E,\L TAILOHS

11.\ Z,h1uf:1.1!
H11 t'hn·elunilb11u

J6 férfi rulltill;nt. k/iu lrnnk
mé rt é k utlin,

~•lllete-.e11h3Mlk nl elelL
/!l r. E DGAR CHAMBERS. a t,..,.n t
PfÓ•l&.routa. • m■u1mk hoz 1(,
buiJL
B•U tok uU" 3 ,...t.ulfk kamatot
llutUnk.
-

HÁZAT

El só rau g u ?iettlelon • ll!le
cl11lik eg,·edllrus ltól.

The Mat'éWan Natioaal

LOGAN, W. VA. -

rngyi,kiirnfi>k én

FARMOT

MAGYAR IIÁNYÁ8ZOK1
óta 1'ele1Aok 1'1lff0..
!Tell
••oldJJ •II ki be1:111eteh1. 111111
e, ~111, 111 m<JIIU.t T•ce•

t„.t

:~:..!<!

Óta

H1 blrm lr1

v■ n

...Uk d o•

ót (r~rW°iiiTT
I O!IOrYH

-

MATEWAN, W. VA,

~. 11 .~í•,'-;'·1~·.r:~c~" ~~6t:"11 ,GOLUMBUS HOTEL
3-r(I ,\ \'l::X UE
WTLl,l .\ ! ISOX, W. \' ,\.

Sew \" or k, :,,·. \·.

amson, W. V11. egye dUII ma-

ho11• a hl,., n1vnc•u dobro~• ·

r'======~lsuc~i"SANDORNAK
r e nd e•éi;ek, mtt~dó med('ucPk.

•

fütll fels1t>relé11ek ~t b.Mind en
M legk ltih1 0 hh ml1111,-,:gbe n (,~

1111,·lt ellH,u.
lllllllllllllllllttlllllllllllllllltllllllllHII

W. B. BLOTTMAN
ttlll1Ullllllllt11111111llllfllllllltlllllll lll

riiléfl •:~ ,·lnezettl k ftl~•ett•
lfs('k b

luidoicos.munkák,
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BUGYl1JJSAGOT,
8ugplB,indorVHIQlapiMt,v ■ gp

■"9YI k8n1~"• (180 ctdal ), •k•
kibe """11 a hwmor, , a m6h,
■ trlfa, hegy NYULVA
MARACt: A RÖHÖ011T 0L,

mtg osU

AB119yl U Jd11vagy Unyvlr■
1 eute„dGr• o„k egy doll,,. A

::~!c~•,:6l~t kell klld1"l erre u

gyár ta lálk ozó helye a Columbns Hotel.

JOHN KUTTOR
Tul11Jdo1111s,

Azon-

A.· S. WOOLEN MILLS CO.
404 NINTH ST., (a Farr Hotellal szemben.)

HUNTINGTON, W. VA.

MAGYAR BANYASZOK!
Ila Jó ha„l lnil<■ l ■ k■ rl<>k Yi·
Ú rQlll l, f8rduJ J■ lok 1>f1alomm&l
bonAm, t!uteuégeaec oolpi l1„k

t

ti Nb:in::~!e~~kak. d, m.
pan, ,.,.
tct. mJkct, d!6t, fokhaumlt, v ■t 6d( r6.ua paprlki1. ruduvanllllt,
h ■ ia!
Jltlkkll'IYII, utakA,tyit.
Hlmccl plpSkot, n,Jn ~enflla 111·
uerl ruk at 1Ulllt ok. an,I á m•11• ■•
roknaknllkdgu
,
JJ:!odeab(U a Legjobbat tartok
ú legoltl<lbb~II uAll!lqi . PMt• •
ke tu~r~• 611 llzeLe111.
l rJonerre R clmre: "

JOHN KABAI
O'KEEFFE, W, VA.

D,. C, N. CROU~H

Al ■ p!&ks.ff0.00!>.00 .

Bank

WiUiamson, W. Va.
bom ú

c-tHnll'"9t el■4n,,.
ltöanár, .--bl.S.
cromorhaJ 176crttt,ja.
l6e1111HI: ta ldep4r1U'"9t rl1JA.

CII orr-

Magyar bányászok
firyelmébe.

■lballragoll

111o■móda1er,.\ cd,ff:tit■ Ul&k.

Ha HunllnDloll, W. Va.•a ja„ ne
f•lajtu el lel k,rH nl • 1-IK AVE•
NUEN 91~ BZÁM ALA TT e. & o.
MA.GYAR SZÁLLODÁNKAT
ta VENOtGLŐNKET . •. -.

Minde n ld6b•n lraphat 11,..,1 uobt•
k ■lh kltOn<fe n ' el khzlUII magyar
U1l1kot.: Magyar tutvlralnk pll't•
logb.lt UrJUk

GLEZA JÁNOS
.
ts .
VARY MIHALY

WILLIAMSON
SUPPLY CO.
W~iam1on, W. Va.
'',\Z lDE,{LIS CÍG"
n ■ gybanllrutlttlvagyunk"'\.U.

~=ks::'·. .

:::~·:·:s:k,
admo ~nak.

b,-:,~:::?t.:

TULAJDONOSOK

Ne feledje-el, hogy Wllll-

Overall Waahing Powder Co., MtG AZ IS HUNCZUT,
;:; fü•~I 10th l'(lref'!.
AKX.l ELHISZI,

nieg.

Hlmlervll!e, Kentucky,

MATEWAN. W. V,J,,.

D1iliyásznll:, párto!Jitok a bánybaok ba11kJtlt.~

Flirdllk.lidak. t\ rn J·Plti,"(,k Itt-•

MA TEWM! VIO tl(I
MAQYMIOKI

Vcekvlrle Fore, gn EKc~/ nge
JlSEAST86t/>6TJ'IEET,
NEW VOl'IK CITY.

•

Readelhet levP.11\eg csak a nagyságot lrja
nal JXlVIOilan elkilldjilk a kívánt ruhát.

«udaaalcl 6'I lr.011rhA

1

ro~1!11! n
Kfrj~II 11•rr Uve• ,lriec s 6hl
botthuT._ u trete11 kll!dóm.
AZ UJ CIM:
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klll!-•l llink a le„Jo bb

ÁRAINK A LEGOLCSOBBAK $19.75 ES FEUEBB.
Kis

(b.!mlenUlelhelrlblnd6J

~~~~:e~~t=-~: ;!~'·:~

a l)rób11orrn s -ncrt.

HA RUHÁT v,\SÁROJ.;. \'egye közvetlenül a gyftrootól! Mcgtakarlt enel Igen aok pénit!
•

THE PEOPLES BANK
APP ALACHIA, VA.
H ■ Jy1a1

ol "llunk bltUJtt

4°10

k ■111 ato t

flullink.
AI 6hadb• gyc,..n l ■ p..,..
toHft utalunk H ptnzl

Flg,.._1..,1un

aulollJuk

ki

BANK OF IIULLENS
MULLEN~. W. VA.
Al a pl6ke : 1100.000.00
Maa,ar u„ruzoll
Mlal10-la11y5tlbblnkDldthlk
plnrl 1 6haubL T ■ kartkb.
::i~t~:~n 4 aúz■ llk k.,,.■lol

fh9y""'kal kl:lllft&I 1l6dklflf•
aftaaluolglhonkkL
Magyar b.an,ialo-lc plrtol.Jltolr
ku~~t'ffkalteka1 uolgll6 ...,._

COAL RIVER COLLIERIES CO.
EUREKA MINES
( 1i2 mll"UJ' lre l'J!t'.S TO:'\'lll!IW, K\".-tól)
( Floyd Co1mty.)

,\llandó Jó munkát tuduuk adni magyar bányászoknak.
0 11e11 shop azcr!nt dolgozunk éa a legmagasabb tlzetéseket adjuk.
• •
,\ uéu 3~2 láb 111 11gaJ, - A lel ő 1!~ bo l qrn kltüN11gyi.zerü 3 és 4 szobás házaink vannak. vlllauy,·illi.gltbsal. Hb.bér $2.50 szob4nként.

MINDEN NAP DOLGOZUNK .!
Vegye a e. 11nd O. vonatot ASH'LAND. KY_,~!,an és
jöjjön munkára ké11zen.
,....

AMAGYAR BÁNYÁ'SZOKHOZ!
Most itt az alkalom, hogy Ö• a liift, miaösérü
KIPLING CIPOKBOL vásároljon, melyek tartóuár
és kivitel tekintetében minden mi, 1YÁrtmáayt felülmulnak.
A cipók a Himler Coal Company üdetében kap-hatók Himlervillen és Kentucky, West Virrinia és
Virrinia egén területén minden kompáaia stórba!'-

Ha Ön egy i1aún jó cipit akar
vegye mer a 2.602 sJima cipőt
Ellörendü börWI ét- miDden tekatetben a le1jebb kmtefben

llgylelelnklL

Geo. W. Snodgms
11talánoeU11to., llásl
lr odliJa
FELTY UOILDeW

A'SHLAND, KY.
ttet, tllz. b ■ luet, ••gllyuhl
b !,H.,.IUs a

!eg•l6nyliHbb fel·

Raktáron van 6; 8, 14, 16, és 18 UIC, ma1a1
n:árral, minden u~mban.

NORVElWijAMBERS SHOE CO.
IIIJN'fltifllN, -W. VA:

