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Nem Sokat Várnak a Konvenciótól a Bányászok
VÁGÓHÍDRA

NEM BÍRNAK

BEFAGYOTT

SZÉNBÉKE
ANGLIÁBAN

Kedden nyílt meg a United Mine Workers of America 34-ik
konvenciója. - A delegátusok sokkal mérsékeltebb remé
nyekkel jelentek meg Washingtonban, mint a két év előtti
A hírhedt Gilberton bánya munkásai kénytelenek voltah
indianapolisi nagygyűlésen. - A csüggedt bányászok úgy
a munkát otthagyni, mert a biztos halálba küldték ókei
érzik, hogy a szervezet nem az övéké. - Lewis uj munkaAz angol bányászok az álta programja a bányászok vállaira rakja az ország minden
a bányabárók. — A bányavezérből lett állami bányami
Johnson City, III. bányászai Pennsylvania több szénkerü lános sztrájkot lefújták. —
proletárjának a terhét és ezt a bányászok nem bírják.
niszternek egy szava sincs a dologhoz.. — Sztrájkba eredménytelenül küzködnek letében a bánya-csatornák
Kis
javítást
kaptak.
Jobban
szeretnék ha John Lewis a UMWA portáján söpörne
kényszerítenek-e hat ezer bányászt, akik csak az életüket a bányavízzel, amely elön
befagyása az utakat elzárta.
akarják védelmezni?
tötte az egész bányát.
Anglia bányászai békét kö- Közel kétezer szénbányász Ennek tulajdonítják aztán,
Pennsylvania több szénme- j Jöttek a bányabárókkal a gyűlt össze Washingtonban, hogy akik két éve nem vol
Két hete már, hogy a ke- lékek után jobban vigyáz a Johnson City hatezer lakosa zején, de különösen a New- I múlt héten és elfogadták azt
ményszénmezők hírhedt halál bánya vezetősége az emberek nem sejti hogy miből fognak Castle-Beaverdale környékén a kis bérjavitást, amit a köve- hogy a UMWA 34-ik konven tak a szervezetben azok ma
cióján részt vegyenek, de meg sincsenek megszervezve.
bányájából, a Gilberton bá életére.
élni a jövőben, ha a bányá olyan hideg volt, hogy a bá telt két shilling helyett kap látszik rajtuk — táviratozza Két éve Bittner büszkén
nyából egy hideg reggelen ki
szok a következő hetekben nyákból kivezető csatornák, a
Kívánságaik washingtoni levelezőnk — hogy jelentette, hogy “az acéljöttek a bányászok, mert úgy Minthogy azonban a tava több szerencsével nem dol csövek és cementágyak egy nak z naponta.
nak
egy
harmadrészével
kel nem sok reménnyel ültek le a truszt fellegvárait”, a Frick, a
lyi
tömeggyilkosságért
egy
érezték, hogy a superinten
goznak, mint az utolsó hetek formán befagytak.
lett
beérniük,
mert
úgy
érez
hajszála
sem
görbült
meg
sen
tárgyaláshoz.
Gary, a Lynch bányákat “pár
dent a biztos halálba akarja
kinek sem, a bánya-vezető ben.
Természetesen a bányából ték, hogy nem elég erősek a Nem az a lelkes, reménykedő héten belül” szervezni fogják,
őket parancsolni.
Azt követelték a munkások úgy érzi, hogy ha egy pár Néhány hete a bányát elön a viz tovább ömlött s termé S!‘ráÍ,kr?JelenÍ7 S_h°?y_ a ki: tömeg van együtt, amely India ma már ilyesmit nem is ígér
tól, hogy vágjanak keresztül ezer ton “olcsó” szenet kiszed tötte a viz és bár a mérnö szetesen az utakra került, raly halala utáni napok nem napolisban két éve annyi szép nek. Ma az is “áruló” vagy
egy 225 láb széles főpillért, het, bátran feláldozhatja egy kök és bányászok egész ki§ úgy hogy több helyen el kel is alkalmasak egy keserű bér álommal fogott az ujra-épités “bolshevik”, aki ilyesmit em
munkájához s meglátszik a te legetni mer a szervezetben.
ami minden esetben veszedel pár bányász életét most is. hadserege van rajta, hogy a lett a jéggel borított síkos harcra.
mes mesterség, de ebben az Egyelőre a veszedelmesebb vizet kizárják a bányákból, utakat zárni a forgalom elől.
A bányászok csak azzal a remben, hogy a bányászok ide A felülről uralt és felülről
esetben egyenesen a halállal pillérekben nem dolgoznak, eddig eredménytelennek bizo Néhol ez a közlekedést any- megértéssel fogadták el a meg gennek érzik magukat a szer lefelé épített szervezet minden
nyira megnehezítette, hogy ajánlott napi pár centes bér vezet nagygyűlésén
való játékot jelenti, mert a de a vita még nincs elintézve. nyult minden munkájuk.
lényeges kerületben “kineve
pillér ferdén áll és ha nyo Értelmesebb bányászok most Az utolsó hetekben a bányá egy-két napra a bányában is emelést, hogy a szénipar ál Mintha éreznék, hogy nem a zett” tisztviselők, odaküldött
más vagy csúszás következ már joggal követelik azt is, ba tóduló viz emelkedik s van fel kellett függeszteni a mun lamosítását és a szénföldek saját egyesületük, nem a saját kommiszáriusok uralkodnak,
nék be, ami majdnem biztosan hogy a lelketlen és brutális olyan nap, hogy egy inchnyi kát, mert hozzáférhetetlen volt megváltását tovább fogják szervezetük konvencióján len- akik tudják, hogy a sorsuk, a
aki ennyire nem
a bánya és nem volt meg az szorgalmazni s ettől már a nének, hanem a John L. Lewis kenyerük, a kalácsuk nem
együtt járna a split-olással, bányavezetőt,
törődik munkásainak a bizton-1 gyarapodást észlelnek.
emberek
biztonsága.
,
egyetlen bányász nem tudna
bányatulaj dohosok 'hsem'w ide tulajdonában lévő masinának függ a bányásztól, hanem a
Ha
a
föld
alatt
lévő
viz-ereságával
azonnal
mozdítsák
el
a
menekülni.
genkednek túlságosan.
a kerekei, amelyeket a bősz Lewis masina kegyelmétől.
ket meg nem találják és nem A megyék hatóságai össze
helyéről.
A
kormány
hónapok
óta
úgy gurit, ahogy neki tetszik.
A superintendent
ennek
bírják azokat kizárni a bányá írták azokat a culvert-eket,
foglalkozik
azzal
a
gondolat
A keddi nap — ezt a lapot Korrupté tették a lokálokat
dacára ragaszkodott az “olcsó”
ból, akkor a városka hatezer amelyek teljesen befagytak és
tudvalevőleg kedden zárjuk — *s* mert a lokál-tisztviselőket
szén kiviteléhez, mire a bá VISSZAJÖN A SZÉNFÖLD lakosa kenyérkereseti lehető azt fogják követelni, hogy leg tal, hogy a bányák felszerelé jóformán a megnyitás formali-1 *s a felülről éreztetett ha ta
seit
kifizeti
a
tulajdonosoknak
nyászok kijöttek a bányából,
ség nélkül marad, s több mil alább háromszor olyan nagy
ÉRTÉKE
tásával telt el s inkább csak, ^0Ih tartja sok esetben a hemert akármilyen nehéz az
liót érő szénterület veszti el nyílással helyezzenek le csöve a szén után pedig royaltyt azt lehet megállapítani a be- lyükön és igy a UMWA-t ma
fognak
fizetni
s
a
szenet
ál
ket a bánya szájánál, mint
élet, senki nem szívesen viszi Három-négy éve nem kel az értékét.
szélgetésekből, hogy a bányá- mindennek lehet
nevezni,
azt vásárra egy napszámért. lett a szénföld senkinek és Ma már a mérnökök arra is amilyenek most befagytak és lami üzemben bányásszák.
szók
tele
vannak
aggodalomcsak
a
bányászok
által
bírt
Általában
azt
hiszik,
hogy
A bányászok ügyét felvette bányatársaságok sok helyen gondolnak, hogy uj shaftet járhatatlanná tették az .uta
mai
szervezetnek nem.
1936
folyamán
—
hacsak
va
a “Central Labor Board ”-nak az adót sem akarták azok nyissanak a gazdag szénterü kat.
lami fontos nemzeti kérdés Nem szívesen nézik, hogy
nevezett bizottság, amely a után fizetni.
leten, de ha a társaság ehhez A bánya-hatóságok egyelőre pem kerül . napirendre — a Lewis belevetette magát az Ez az általános hangulat,
ami megnyilatkozik a delegá
tiz Philadelphia and Reading Lassan, mint mindennek, a tőkét meg is tudná szerezni, nem avatkoztak a dologba,
Colliery munkásainak a közös úgy a szénföldnek is vissza egyelőre nem sejtik azt sem, mert a bánya-ügyosztály csu szénipar problémáját véglege ipari szervezetek építésének a tusok közt, ez azonban nem
sen megoldják.
küzdelmébe.
Helyeselni he jelenti azt, hogy nem lesz küz
bizottsága és jobb belátásra jön az értéke.
hol lennének mentesek azok pán azzal törődik, hogy a
lyeslik
a
mozgalmat
— ahogy delem a nagygyűlésen.
akarta bírni a bánya vezetőit. Fayette County, Pa. a múlt tól a viz-eréktől, amelyek be vizet a bányákból kivezessék kérdéssel, hogy a viz hová foazt
ez
a
lap
is
helyesli
— de
Á bánya vezetője azonban héten
és nem foglalkoznak azzal a'lyik a bányákból.
Az öntudatos kisebbség meg
kapott ajánlatot a törtek a bányába.
úgy
érzik,
hogy
a
bányász
szóba sem állt a bizottsággal Jamison Coal Co.-tól, hogy
fogja
kísérelni, hogy ha nem
szervezet elnökének más lenne
és arra hivatkozott, hogy a a szegényalap tulajdonában
is
képes
a szervezetet kicsa
a dolga és a hivatása. Úgy ér
UMWA-al fennálló szerződés lévő 40 akernyi szenet szíve
varni
a
Lewis
kezéből, legalább
zik, hogy Amerika összes mun
értelmében nékik
csak a
féktelen
hatalmát
megfékezze,
sen átveszik a megyétől, s
kásainak a megszervezését nem
UMWA kerületi tisztviselőivel royalty alapon azt azonnal
de
maguk
sem
bíznak
az ered
lehet a bányász-szervezet elnö
lehet tárgyalni.
ményben.
hajlandók bányásziatni.
A
kének végezni és annak terheit
Erre a Central Board azt negyven aker szén körülbelül
nem lenne szabad rárakni a A lokáltól nagyszerű indít
ajánlotta, hogy a Philadelphia százezer dollárt jövedelmezne
legszegényebb
proletárra, a bá ványok özöne érkezett a gyű
and Reading mind a tiz bá húsz év alatt a megyének,
nyászra.
lésre, de akik isméi ik a “ma
nyájából vonuljanak ki
a amit a szegény-alaphoz csa A Koppers Co., amely a csődbe került poUage-i Smman-bányát átvette, minden régi
Szívesen
vennék,
ha
Lewis
sina” működését, azok tudják,
munkások, összesen hatezren,
tolnának.
lemondana
arról
a
munkáról
munkást
vizsgálatra
küld,
mielőtt
visszaadnák
a
munkáját.
így
“freezoiják”
ki
az
hogy milyen soisra jutnak
ha ennyire nem- törődnek a
öregebb embereket a munkából. - Eddig négyszázat
engedtek csak be a régi és mé§ szívesebben, ha távozna ezek az indítványok.
vállalatnál a bányászok életé
a szervezet éléről, hogy magát
vel.
munkások közül munkára
MEGKEZDTÉK
AZ
ÖREG
akkor teljesen a másik mun Egy része el lesz temetve a
Brennan, a 9-ik kerület el
bizottság asztalfiókjában, egy
kának szentelje.
BÁNYÁK LEZÁRÁSÁT
nöke ellenezte a sztrájkot s
részét az előadó úgy fogja elő
Mikor pár hete megírtuk, I Igaz, hogy az eddig felvett tudja, hogy tehetetlen, mert Azonkívül is úgy érzik a bá adni, hogy a bányászok nem
arra kérte a bányászokat, hogy
vállalkozzanak a
veszélyes Többször hirt adtunk róla, hogy a régi, hires Sonman négyszáz bányász idáig a Son- a hírhedt pénzes, zsákok az nyászok, hogy sok keresni va lesznek tisztában a szőnyeg
munkára s közben majd ők hogy a Szövetség a WPA kere bánya csődbe került, azt is je man bányában dolgozott, de emberség szavára nem hallgat- lójuk és sok remélni valójuk re hozott kérdéssel.
nincs a gyűlésen.
1 ‘
“tárgyalnak” a bánya vezető tében nagyobb összeget enge leztük, hogy a csődbe jutott még igazabb, hogy nem váló- nak.
gondoskodás
Két éve még több önállóság Kárpótlásul
gatás
nélkül
szedték
fel
őket
j
A
legszomorubb
a
dologban
délyezett az elhagyott bánya- vállalatot valószínűleg Mel
jével.
a munkára.
hogy a UMWA helyi és kerü- gal rendelkeztek, két éve még történt róla, hogy a delegá
A bányászok természetesen nyilások lezárásához, hogy lonék fogják felfalni.
nem fogadták nagy lelkesedés- végre a bányák mocskos vizét Azóta ez megtörtént és a Sorozó orvos elé utalták va- leti tisztviselői sem akarnak elhitték, hogy a kezdet nehéz tusok jól érezzék magukat a
Mellon dinasztia egyik hatal lamennyit és bizony a közép-1 semmit tenni ebben a dologban ségei után a kerületek sorsát fővárosban.
sel ezt az ajánlatot, mert úgy kizárják a folyókból.
Kirándulások vannak ter
érezték, hogy könnyű Mr. Ezt a munkát Pennsylvania mas vállalata, a Koppers Co. korú és idősebb embereket vég- mert ők úgy érzik, hogy úgyis leteszik az “ideiglenes” veze vezve s természetesen a “ma
tők
a
bányászok
kezébe,
hogy
Brennannak a bánya-irodá államban már megkezdték s az átvett bányát már meg is legesen kitessékeiték a , mun sok a bányász a bányákban és
egy bizonyos százalékuknak ki azok fognak azokban rendel sina” szemmel tartja a főbb
kából.
Pennsyl nyitotta.
ban tárgyalni, ahol a pillér különösen Közép
hadiszállásókat és mindenütt
kezni, akik fizetnek.
semmiesetre nem szakad a fe vaniában sokan kaptak hóna Amennyire örültek Portage- Minthogy ezek a szerencsét kell szorulni a munkából.
lesz
emberük, akik gondoskod
Azóta
azt
látták,
hogy
egy
pokra szóló munkát! ennél a on, mikor a bányát a tőke len, kenyerüket-vesztett bányá Akik tehát évtizedeken át
jére.
ni
fognak
róla, hogy a dele
re
kevesebb
joga
van
a
bá
erős Mellonék vették át, any- szok másfelé már nem igen hűségesen dolgozlak, mindig
Érdekes és szórnom, hogy a foglalkozásnál.
gátusokat
a szokásos mód
nyásznak
a
saját
kerületében
nyira megbánták ezc a közép mehetnek munkát nézni és ke ugyanabban a bányában s akik
kerületi basából állami szén
szerekkel
megdolgozzák.
SZIVES FIGYELEM
korú és idősebb munkások, nyeret keresni, meg kell barát évtizedeken át fenntartották a éppen úgy, mint az országos
miniszterré avandzsált rene
mert a Mellon-gang mindent kozniuk azzal a gondolattal, szervezet szellemét, azon a vi szervezetben, hogy nem en A konvenció e hét vége felé
gátnak egyetlen szava sem
A héten annyi munka tor elkövet, hogy az idősebb em hogy rájuk már csak a kegye déken, azokat most sem a bá gednek neki beleszólást a sa-| minden esetre viharos lesz.
volt még ez esethez, bár a lódott össze lapunknál, hogy
bánya ügyosztály
nagyon a könyveinket nem tudtuk bereket mindörökre kitúrják lemkenyér vár, akár a gyerme nyánál, sem a szervezetben jót sorsába.
BÁNYÁSZVONATOK
Szerződéseknél
meg sem
keik, akár a welfare depart- nem akarják meghallgatni.
könnyen útját állhatná ennek lezárni s igy a “nyugtázá a bányából.
bé
'dezik
a
bányászt,
hogy
mit
Mellonék
egyébkent
sok
mentek
fogják
azt
á
számuk
Először nagyhangú nyilat
a szándékolt tömeggyilkos sok” és a “lobby’ -kimutatás
pénzt költenek uj építkezésre rzól a vezérek által kötött A szénvidékekről a bánvászkozatokat közöltek a helyi la ra kiutalni.
ságnak.
rovatát nem csinálhattuk pokban, hogy a Sonman bá A mogye jóérzésü emberei és javításokra és úgy látszik, egyezséghez és ma a szervezet delegátusok külön vonatokon
A hírhedt GilbeKon bányá
meg.
nya munkásait fogják vissza közbevetették magukat és a hogy azok a szerencsések, akik basái ridegebb kegyetlenség is utaztak a washingtoni kon
ban tavaly egyszerre tizen
Ezeket az adatokat lapunk hívni a munkára, de csak kormányzót
is megkérték, visszajutnak a Sonman-shaftbe gel uralkodnak a bányászok vencióra, mig más helyekről
három bányászt ölt meg a legközelebbi számában fog
hamar nyilvánvaló lett, hogy hogy avatkozzék a dologba. ezentúl valamivel többet fog- felett, mint az NKA napjai külön kocsikat csatoltak szá
robbanás és az ember azt hin ják az olvasók találni.
mukra a vonatokhoz,
előtt a bányabárók.
Earle kormányzó azonban jól nak dolgozni.
nem beszéltek őszintén.
né, hogy ilyen szomorú em-

küldött bányászok

a bányavízzel bányacsatornák

Mellonék ki “freezoiják az
öreg bányászokat

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
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Melyik hát az egyletek közt a legdrágább ?
\-----------------------------------------------------------------------------------

— MIKOR A SZÁMOK IS HAZUDNAK. —

ötleteit, gondolatait, tréfáit és a mindennapos életre I
vonatkozó megjegyzéseit, amelyek hosszú idő óta forog
nak közkézen az amerikai magyarság körében, ebben,
a rovatba foglalja össze hétről-hétre Íródeákja:

A kommunista IW0(Industrial Workers Order) hazug förmedvénye a számok hazugságaiba akarja téveszteni
a magyar egyletek tagságát. - A féligazság sokkal rosszabb a hazugságnál, már pedig a kis könyv csak a
felét mondja el az igazságnak. - Tessék itt megfigyelni, hogy melyik az olcsóbb egylet - És ezeket a számokat
magyarázzák meg különösen az IWO tagságának.

Néha a számok is hazudnak. amerikaiak túlnyomó többsé-1 relémből dolgoznak. Az IWO kében, arra nem kívánunk
Ahogy a féligazságok rosz- gének a szemében.
nagyon sokkal többet költ el reflektálni.
szabbak a hazugságnál, úgy a A fascizmus ellen, a háború szervezőkre, mint akármelyik, Mert az az ostoba és szem
mint másfélszázezer magyart. szélget vendégeivel. Közvetle fél-számok sem mondanak ellen akkor is lehet küzdeni, sőt talán mint a négy orszá telen hazugság, hogy Himler
nét ha tehetne értűK valamit? nül és őszintén. A maga ki- teljes igazságot.
sőt akkor lehet fokozottabb gos magyar egylet.
akármelyik magyar egylet sor
De mivel ezt úgyis elmondják sebb-nagyobb gondjait emle Ha például egy munkásem erővel küzdeni, ha nem megy Hazudnak, amikor azt Ír sát irányítja, már nem adható
okosabban és bővebben az új gette abból az időből, amikor bernek öt dollár a keresete, az ember a kommunistákhoz ják, hogy ők a magyarok közti be az olvasónak. Akik idáig
ságosok, hogy az elkövetkezők még nem volt kormányzó, vagy a munkabére naponta, közösködni.
békességet akarják, és hogy azt látták, hogy Himler soha
mikéntjét önmaguk közt meg majd rátért arra az időre, ami néha azt hisszük, hogy az il hoz, akik a ma annyira édes- azok kívánják a békétlenségét, semmiféle tisztséget egyetlen
beszéljék. Elsőnek Tarnóczy kor már az egész állam terhe lető hetenként 25—30 dollárt Azokhoz a kom munis ták- akik az IWO felől felvilágosít egyeltben nem keresett, ahol
évtizedek óta fizető tag. Ha
Ott kezdem a históriát, Árpád szólalt meg és költői rászakadt vállaira. Nem emel tud keresni. Pedig megtörté getett magyar egyházak és ják a magyarságot.
kedett az újságosok felé, nem nik, hogy az illető csak egy egyletek ellen évtizedek óta Húsz éven át a kutya sem akármelyik egyletnek a sorsát
hogy január során nagy ka lelkének lágyságával kérte:
nállal ettem Ohio állam fővá — Fiuk, mutassuk meg az sülyedt alájuk, egy színvona napot dolgozik hetenként. Ak elszánt harcot folytattak. akik törődött vele, hogy a magyar irányítani kívánná, bizonyára
rosában, Columbus ban. Nem amerikai nagy urak előtt, lon maradt velük. Ember volt, kor aztán nem a napi, hanem itt mindig mindent csak rom kommunista táborban, az IWO legalább megpróbálta volna,
gondokkal küzdő ember, sem a heti keresete volt öt dollár. bolni akartak.
ban és azon kívül, mit csinál hogy valaha tisztségre válasz
kisebb ember maga az állam hogy szeretjük egymást.
A
költő
kérésének
nyomban
mi más. És ezzel meg is nyerte Ilyen csonka feleletet adott Hazudnak a könyvecskében, tak.
kormányzója, a megnyerőén
szák, amit többször meg akar
kedves egyéniségű Martin L meg lett a foganatja. Olyan az újságosok szivét. Azt mond az IWO egy könyvecskében annak minden szakaszában, De húsz év alatt az IWO tak tenni egyes egyletekben.
azokra a cikkekre, amelyek e hazugsággal kezdik annak az hivatalos lapja, az évi huszon A Himler-bánya alapításá
Davey látott vendégének ebéd parázs veszekedés következett, ta rá az Íródeákom:
re a többi ohioi magyar lap- hogy majd összedőltek a falak. — Ez a beszéd meggyőzött lapban megjelentek és az le első fejezetét, a mikor a Mun nyolcezer dolláros hivatalos nak szerencsétlen kimenetelét
szerkesztővel együttesen. De Vagdosott az éles szó jobbra- bennünket arról, hogy a kor közölt táblázatok alapján azt kás Betegsegélyző és önképző lapok, az Uj Előrével az élén ismeri Amerika magyarsága,
mielőtt elmondanám az ebéd balra vagy tiz percig, amig jó mányzó többé nem politikus, hihetné a felületes szemlélő, Szervezetre hivatkoznak, mert állandóan belekötöttek és be mert a szemük előtt omlott
hogy az IWO olcsóbb az orszá ha volt gyalázatos fejezete kö leköptek minden magyar in össze az a vállalat is, meg má
felől hogy volt, mint volt, zan tapintattal meg nem szó hanem államférfi.
zöttünk az egyleti életnek, ak tézménybe és minden tisztes sik tizenegyezer puhaszénbá
előbb hadd mesélhessem el, lalt Barta Andor, a loraini lap- Mikor véget ért a lakoma, gos magyar egyleteknél.
magukra maradtak a magyar Alább az IWO könyvecské kor az az volt, ahogy az ön- séges magyar emberbe.
hogy a nagy tisztességet meg szerkesztő:
nya vállalat is, és ezek tár
—
Olyan
régen
nem
láttuk
újságosok
és
ekkor
követke
képzőt
a
kommunista
agitájének
a
saját
számait
fogjuk
gyalása alól Himler soha nem
előző, két hét alatt sokat utaz
Hol bántották azok a ma próbált kitérni.
tam, sokat tapasztaltam, de egymást, hogy nem csoda, ha zett az, ami feljegyzésre érde idézni és azokkal bizonyítjuk ciókra szétrabolták.
Hazudnak mikor azt írják, gyar egyházak és egyletek, Ennek azonban semmi köze
főleg egy gondolat ütötte meg ki kellett öntenünk az epén mes, de amiről mélységesen be, hogy olcsóbb akármelyik
hogy az IWO-nak nincsenek vagy azok vezetői a kommu nincs a magyar egyletek’ és az
a fülemet. Toledoban járva, azt ket. De most már, hogy túles hallgattak az eseményről szó magyar egylet az IWO-nál.
mondta volt nekem a bár tünk a mérgesen, talán kezd ló újsághírek. Három hosszú Mielőtt azonban a számokra olyan magas fizetésű központi nistákat, amelyeket és akiket IWO dolgához és még kevésbé
óráig tartó békés tanácskozás rátérnénk, lenne egy néhány tisztviselői, mint a ' magyar az Uj Előre nevű szennylap év van köze ahhoz, hogy melyik:
püspökünk lenne magyar pá jük újra a dolgot.
Ez az, kérem alássan. Mi, után megszületett az ohioi ma általános megjegyzésünk, a egyleteknek.
Hazugság az. tizedeken át a legaljasabb rá egylet hát a legdrágább.
pai prelátus, Eördögh Elemér:
— öreg amerikás magyar újságosok, nagyon szét va gyar lapok szövetsége és szent hogy az IWO is sokkal többet hogy a magyar betegsegélyzők galmakkal illetett?
Arról kezdett az IWO ebben
a könyvben beszélni és mi nem
vagyok, de mindig csak egyre gyunk szórva egymástól nagy lett az újságosok sorában a beszél általánosságban, mint a irodai munkásainak az átlagos Kik keresték a békét?
fizetése 50—60 dollárnál kez-| Akik a kommunistákkal any fogunk kitérni ez elől a beszéd
vágytam: legyen békés össze Amerikában. Az élet temérdek béke. Még papot is hívtunk számokkal.
tartás az amerikai magyarság nyomorúsága felkavarja ben hozzá, hogy adja rá az áldást. A kiadványban többször és dődik hetenként, mig az IWO- _ nyit se törődtek, mint a piaci elől.
soraiban. Hogy nincs köz nünk az epét, ha néhanapján Kéznél volt a columbusi ma erősen hangsúlyozzák, hogy ők nál az “átlag” csak 25—30 legyekkel, vagy a kommunis És bebizonyítjuk hogy az
tünk egyetértés, annak az találkozunk, előbb ki kell önt gyar reformátusok pásztora, egységre törekszenek, hogy dollár.
ták, akik most a szovjet kül IWO drágább, sokkal drágább,
amerikai magyar sajtó az oka. sük az epénket, hogy aztán az ifjabbik Kalassay, aki buz EGYHÁZI és EGYLETI veze Az igazság az, hogy a ma politikája érdekében egység mint akármelyik országos ma
gón fohászkodott, nogy ez a
gyar egyletek rosszul fizetnek front után áhítoznak — “hogy gyar egylet.
Mikor a toliforgatók megbé- ráébredjünk:
tőkkel és tagsággal egység
külnek egymás Között, “Te — A csoda egye meg, mit csodálatos összefogás ne le frontokat akarnak csinálni, az mindenkit, s hogy az IWO-nál azokon keresztül az IWO-nak Az IWO kimutatta a köny
semmivel nem alacsonyabbak sorozzák a katonákat” — de vében, hogy melyik egyletben
Deumos” misét mondok tem veszekszünk, hiszen alapjában gyen lévai kemence.
véve mégis csak szeretjük egy Ennek a kemencének az a amerikai magyar munkásság a fizetések, mint a magyar akik évtizedek óta szennyet mennyi a tagságidij és; ezek
plomomban annak örömére.
históriája, hogy az egyszeri lé érdekében.
egyleteknél.
Két nappal később elmond mást.
és sarat dobáltak mindenkire ben a számokban nem hazud
Ez a vörös maszlag nagyon
tam ezt Cleveland városában a így azután olyan egymáshoz vai plébános cserép kályhát szépen hangzana ma, ha az Hazugság az, hogy a szerve és mindenre?
tak, hanem ott van a hazug
másik magyar pápai prelátus- ragaszkodó, egymást támogató állíttatott az ebédlőjébe, ami Uj Előre, az IWO hivatalos zőket magas díjazásban ré Ami személyes támadás van ság, amit elhallgatnak.
nak, Köller Endrének, aki békés egyetértéssel fogadtuk ugyan készen lett estére, de lapja régebben nem irta volna szesítik, mig az IWO-nál sze- — Himler ellen — a könyvecs (Folytatása a 7-ik oldalon)
szokott lelki szelidsegével fe a kormányzót és a kíséretében reggelre már szerencsésen ösz- meg abban a hírhedtté vált
levő amerikai nagy urakat, sze is dőlt. Hivatta gyorsan a
lelte:
vezércikkben, hogy
— Magam is segédkezem mintha mi lennénk az egyedü kályharakó mestert a plébá
“hozzátok be az egységfron
majd azon a misén Eördögh li egységes csoport nagy Ame nos és panaszolta:
prelátusnak, csak attól félek, rikában. Meg is mondta Da — Hallja-e, mester, a kályha tokon keresztül a magyaro
amit tegnap rakott, mára már kat az IWO-ba.”
hogy nem élek olyan hosszú vey kormányzó:
—
Ha
minden
bevándorló
összedőlt.
Nem a magyarság, nem az
ideig, amíg erre a misére \ ke
csoport
körében
olyan
szép
Amire a kályharakó mester egyházak, nem az egyletek
rül a sor.
boldogulását keresik ezekkel a
Clevelandból Alliancere ve lenne az egyetértés, mint a szinte megbántódva felelte:
tődtem, ahol rám röcssent Kő- magyarok között, sokkal töb — Hát csak nem tarthatott hazug egységfrontokkal, mert
örökké.
azokról nemcsak az angol, de
rösfőy János barátom, aki bet tudnának elérni.
igazán szivén viselt az ameri Annyi szent, hogy amíg az Az egység születésének al a magyar nyelvű kommunista
amerikaiak ott voltak közöt kalmából a keresztapai tisztsé újság is megírta, hogy csak
kai magyar sajtó sorsát:
— Tíz esztendeje már, hogy tünk, a “Potemkin falut” get a columbusi érdemes ma előszobái a kommunizmusnak
minden esztendőben meghizla nagyszerűen építgettük. Meg gyar, Dr. Lő winger vállalta. és az IWO-nak.
lok egy malacot azzal, hogy ha tapsoltuk az íródeákomat, aki Adott is olyan keresztelési va Nem tudjuk, hogy hány
végre béke lesz a magyar új tósztmester volt és viharosan csorát otthonában az újságo “egyházi és egyleti vezetőség”
Levélpapír - Boríték - Név
ságosok sorában, ünnepi lako éljeneztük Tarnóczy Árpádot, soknak, ami bácskai disznótor dűlt be idáig ennek a nemzetimát rendezek nektek belőle. pedig a kiváló költő talán ma nak is beválott volna. Három szinüre mázolt, de valójában
jegy vagy bármilyen üzleti
Úgy látszik, hogy ennek a ga se értette, hogy mit mond, napig tartónak. És ami a leg vörös egységfrontnak, s nem is
disznótornak napja sohse ér mert fele részben angolul be fontosabb, et vacsora nem volt érdekel bennünket.
nyomtatványra van szük
szélt. Izzadt is szörnyen az an száraz, mint ta kormányzó Csak azt akarjuk megje
kezik el.
Akronban járva, Daragó Jó gol beszéd előtt:
gyezni, hogy akik ma a kom
ebédje.
sége,
forduljon
hozzánk
zsef busán legyintett kezével:
— Uram Isten, mi lesz ve Most pedig, hogy elmondot munistákkal egység frontoznak
— Amint kutyából nem lesz lem? Szívesebben vágnék fát. tam volt ezeket, jó lenne, ha azok holnap vagy holnapután
a legteljesebb bizalommal
soha szalonna, úgy a magyar De azért kivágta a rezet be nyakamba akasztnatnám a ne mondják, hogy csalódtak,
újságosok között se lesz soha csülettel angolul is, a beszéd hazai kis biró dobját, kiállhat ne mondják, hogy nem voltak
Árajánlatot szívesen adunk
egyetértés, A toliforgatók az magyar részével pedig szinte nék a piac középére és nagy tisztában a helyzettel, mert
oka, iiogy nines amerikai ma megrikatott bennünket. Csak fennszóval hirdethetném:
hiszen az egységfront zászló
azért nem sikerült, mert hát — Adatik tudtára az egész hordozója, a kommunista Uj
gyar egység.
2teÓljak-e a többi felől is? úgy voltunk vele, mint az egy amerikai magyarságnak, hogy Előre megírta, hogy az egység
Arról, hogy mit mondott Ha- szeri apát ur temetési búcsúz Ohio államban egymásra ta front csak a toboizó szobája
bodász Guszti Youngs towiV tatójával. Sirt azon mindenki láltak a magyar újságosok, a az IWO-nak.
ban, Kocsiscsák Lorainben, csak egyetlen ember szeme jó vásár örömére keményen A kiadványban elmondják
hiit irt Dr. Tóth Sándor Lan- maradt száraz. Meg is kérdez paroláztak, áldomást is ittak sorra, hogy mi minden van a
és ebadta zsiványnak monda programjukban, A társadalmi
casterből vagy Bcncze János te tőle később az apát ur:
PUtsburghból? Mivel nagyon — Kelmédnek tálán nem tik az, aki ezt az egységet biztosítás eszméjét ki akarják
Plakátot - Mulatság! meg
sajátítani maguknak, bár köz
égyliangu lenne a nóta, jobb, tetszett a beszédem, hogy nem megzavarja.
könnyezett?
hívót - Belépti jegyet - Alap
ha hallgatok felőlük.
Elfőgódott Szívvel, reszkető tudomásúé hogy annak létre
Hát bizony joggal ér ben Amire az atyafi tejét rázva érzéssel várja az Urnák ezer- jöttét egyenesen hátráltatja,
kilencharminchatodik eszten hogy a vörösek azt agitációs
szabályt - Diszalbumot - stb.
nünket a vád, hogy hindá egy* felelte:
ség
közöttünk.
Mindössze — Tetszett az békéin ször dejében kötött columbusi béke Célokra használják.
negyvenen vágyunk egy sze nyen. Nem hallottam én annál tartós voltát, amely a nincs A«fascizmus ellen, a háború
OLCSÓN - ÍZLÉSESEN
kérbe fogva, de annyifele is soha szebbet, de nem sírhat győztes és nincs legyőzött je ellen akarnak küzdeni és úgy
próbálják adolgot feltüntetni,
huzzuk az amerikai magyar tam, mert hát én mm vagyok lige alatt készült
PONTOSAN készít és szállít
kakasházi Kakas Márton. mintha ezt rajtuk kívül és
sajtó jármüvét. Ennek azon idevalósi.
nélkülük senki nem tenné, és
ban csak egy oka van és ezt így voltam magam is Hoskó
az ország bármely részébe
senki nem tudná megtenni.
az egy okot most fedeztem fel tanár és szerkesztő pompás
Az igazság az, hogy amint
angol beszédével. Meg volt an
Columbusban.
ezekre
a mozgalmakra a vörös
nak
a
magja
is,
meg
a
zamaÚgy történt a dolog, hogy
.Uiwk H
egységfrontok
pecsétjét ütik,
ta
is,
de
közömbös
arcot
kel
Ohio állam kormányzója ven
azok
szintén
összeesnek.
Mert
lett
vágjak
hozzá,
mert
mos
dégül hívta és látta a saját
a
vörös
lobogó
alatt
ebben
az
tanság
ujságiróilag
nem
ülök
államában lakó magyar újsá
A reumás fájdalmakra
szágban
nem
lehet
előre
ha
vele
egy
csónakban
gosokat és pedig nem azért,
követelje a világhírű
ladni. Talán ez nem helyes,
hogy talán választási kortese Davey kormányzó megérez
ANCHOR
talán
ez nem méltányos, de a
ket fogdosson bennünk, hiszen te, hogy a hidegen Ítélő újság
FAIN-EXPELLER
gyerek
is tudja, hogy milyen
messze van még nagyon a vá írókkal nem beszélhet szónok
$6sbor$ze$zt gyors enyhülésért
halálosan
bizonyos. Amit itt a
lasztás ideje, hanem azért, módjára. A legegyszerűbb sze
kommunisták
akarnak, az
hogy megtudja, hol szorítja a rénységgel szólott úgy, mint
azonnal
utált
kívánság az
cipő az Ohioban lakó több, ahogy a szives házigazda be-
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A mindnyájunknál okosabb bolond
históriája
Elmeséli: LÁP PÁL és GONDOS SÁNDOR
A PECE, A VARSINTA ÉS A
SZAKOLCA

NEM FOGJÁK
ELFOGADNI
Egy javaslatot nyújtottak
be a kongresszusban amit
nem fognak elfogadni, sőt
amit talán megfojtanak a bi
zottságok szobájában, hogy
tárgyalásra se engedjék.
Mert a javaslat olyan kézen
fekvő, olyan egyszerű igazsá
got és olyan kitűnő célt tűz
ki, amit nem lehet keresztül
vinni ebben az országban.
Congressman Ramspeck azt
ajánlja a bilijében hogy tilt
sák be a hatvan mértföldes
sebességnél gyorsabban szá
guldó automobilok gyártását,
a teherkocsik és truckok se
beségét pedig ugyanígy korlá
tozzák óránként negyven mért
földre.
Többször rámutattunk már,
hogy bármennyit össze-vissza ir
nak, tanácskoznak a száguldó
helyett százezret fognak évenkerülik az egyetlen józan le
hetőségét, hogy a súlyos sze
rencsétlenségek számát kor
látozzák. Mert az őrült se
bességről
lemondani
nem
akarnak.
Most már olyan súlyos nem
zeti probléma lett a tömeggyükosságból hogy az egyet
len célra vezető megoldást fe
lelősségteljes emberek is kény
telenek meglátni.
De egyenlőre nem lesz tör
vény a javaslatból sőt nem is
igen fogják azt tárgyalni.
Majd ha harmincötezer ember
negyven-ötvenezer dollárt, ate megölni, ha százhúszezer
ember helyett egy milliót száguldnak nyomorékká, akkor
talán kezdenek igazán észre
térni.
Egyenlőre azonban a speedmánia ellen hiába akar valaki
beszélni.

monnak hívtak és aki egyik gonyának.
Tótnak valónak
könyvében a varsinta nevű tartja. Mindezek tetejébe ke
halról tesz említést. Ezt a rül azután az apró hal, az
Vájjon hányfelé sodródott a könyvet többször olvasta Her ágynak való kicsi, szálkás hal,
(Folytatás).
Lelke kívánkozott csúnya aszú a jó urat talán még az se magyarság a föld hátán a vi
hüvelyéből, szeretett volna va hatotta volna meg, ha leszáll lágháború óta? Ki tudná azt man Ottó és csodálkozva kér aminek tetejébe vizet öntenek
a Balatonból vagy a Tiszából
— Különösen a leányod, — lahol a magasban lebegni, ta az égből az angyalok kara s megmondani? Nagyon sokfelé. dezte:
és sót adnak hozzá annyit,
—
Mifajta
hal
lehet
a
var
bökte ki végre Muki elragad lán Zsuzsa felett, hogy meg mennyei dalszóval kiséri vala Jutott belőlük a föld minden
sinta?
amennyi
megfelel a levet főző
tatását, hogy könnyítsen a oltalmazza, őrangyala lehes ősei kastélyába. /
részébe, még olyan helyre is, Kérdezősködött az erdélyi halászmester szája izének.
De Muki másforma ember hogy ha levelet kapunk a
szivén, — igazad van pajtás: sen a leánynak.
Egy heti önfeledt ábrán volt. Az élete javarészt a kő messze szakádtól, könyvet kell Mezőség halászainál a varsinta Az ám bizony, a halászmes
csak egy tündér lehet olyan
dozás után azonban • végre is szénfüst és a villamosvasút ri elővennünk, úgy Keresnünk: felől, de bizony azok soha hí ter szája izének. Mert jaj an
tökéletes.
Toncsi bárónak nem tetszett belátta Muki, hogy cseleked kító csilingelése közepette őr hol tanyázhatik voltaképpen a rét se hallották ilyen nevű nak a halpaprikásnak, amit
nie, egy kicsiny lépéssel leg lődött le. Rá az újság inge boldogtalan? A múltkoriban halnak. Nem tudtak ilyen hal véletlenül asszony keze főzne.
ez a hevület.
— Jó, jó, hát gyönyörködjél alább közelednie kellene a rével hatottak az örökkévaló például olyan levelet kaptunk, felől az ecsedi lápon, a Tisza Annyit ért az asszony a ha
benne, — figyelmeztette ba céljához, különben céltalanná természet örökszép játékai. amely azt hozta hírül, hogy mentén, Hernád és Bodrog kö lászléhez, mint a hajdú a ha
rátját, — de holmi bolondsá válik a földgolyóbison való De meg szerelmes is volt, ami egyik nagybátyánk fia, aki az zén se a halászok. De minél rangöntéshez. Híg levü gu
megtízszerezi a lélek fogé óta született, hogy Amerikába jobban tagadták azt, hogy lyás lenne abból asszonykézen.
gokon ne járjon az eszed, mert tengődése.
varsinta nevű hal lenne, annál Ember kell ahhoz, aki elké
Most inkább, mint valaha. konyságát ...
— magad mondod — ahhoz
vándoroltunk, most valami nagyobb meggyőződéssel felel szítse.
Muki
teljesen
átengedte
Érezte, hogy semmit se
már vén vagy.
Darli Atol nevű helyen lakik.
A kondérban megkészitett
Muki valósággal megsértő számit és — számítani akart. magát érzéseinek; beleábrán Ha azt irta volna a boldog te Herman Ottó:
ágyat
azután a tűz felé te
—
Van
ilyen
hal,
mert
ha
Mindegy, akármilyen lelki ál dozott a holdba, részvéttel ki talan, hogy Sugica a lakóhe
dött.
szik,
lassú
tűz felé és főzik ad
nem
lenne,
akkor
Petényi
nem
— Csak nem hiszed, hogy dozatok árán. A fő, hogy ha sérte a csülagok járását, ki lye, akkor is zavaiban lettünk
dig,
amig
széthull benne az
irt
volna
felőle.
megőrültem, vagy hogy gaz talomra tegyen szert: irigysé hallgatta a csendet, leste az volna és aligha jut eszünkbe,
apró
hal.
Egyik-másik
helyen,
Nosza
fogta
magát
a
bolond
Bál hogy ezt az erdélyi falut volta
ember legyek? — tört ki a ré get, megdöbbenést, gyűlöletet, örökkévalóság titkait.
de
nem
mindenütt
ilyenkor
nak
tartott
tudós
és
leutazott
gi becsületes lelke. — Még avagy — tiszteletet, — hálát vándy minduntala.n karatyolt képpen Sebes néven ismertük a Balaton mellé, ahol hires ha szűrő kanállal kiszedik belőle
neki valamit, különösen az a korábbi időkben. De Darli
akkor se gondolnék ilyen szent eismerést provokáljon.
lászok laktak és beköszöntött az apró szálkákat, hogy ne le
akvizíciójáról pöntyögött. De Atol?
Mindegy
volt
neki
minden,
ségtörésre, ha én volnék a ró
gyen velük később vesződség.
hozzájuk
illendően:
mai császár. — Mit gondolsz, csak súlya legyen. Akár him Muki rá se hallgatott. Egy- — Indulj útnak tudósfejü — Adjon az Isten kelmétek De ha benne hagyják a kon— folytatta, — nem vagyok én nuszban, akár pamfletben, de egy sóhajjal felelt a kérdé Láp Pál a könyvtár felé és ku nek jó napot és derék háló hú dérba, abból se lészen vesze
tasd ki nekünk, hogy hol a
romlott azért, mert rossz va emlegessek a nevét. Belátta, seire.
delem.
hogy nem válogathat az esz A derék ur végre is meg- fészkes csodában lehet ez a zást.
gyok.
Mikor a halászlé alja elké
A
hosszúbaju,
furcsa
kiné
furcsa nevű hely?
Az apát valósággal megha közökben, ahhoz már nem sokalta a szótlanságát.
szült,
akkor vízzel feleresztik,
zésű
tudóst
boszorkány
mes
— Mi lelt téged? — kér Láp Pál másfél napi kuta
tották barátja szavainak ne volt sem elég naiv, sem elég
újra
felforralják
és mikor ja
ternek
nézték
a
derek
balato
tás után mondotta meg, hogy ni halászok, de ősi pogány bá vában forr a második viz, ak
mes hevülete. Kezet fogott fiatal. Aztán az is sarkalta dezte tőle kelletlenül.
Mukit, hogy jogcímét vallja Muki összerázkódott. Hogy a Csendes Tenger keleti felé
vele.
Bálvándon
való hosszadalmas kizökkentette barátja ábránd ben van egy szigetcsoport, a torságuk nem ijedt meg tőle. kor eregetik bele az igazi ha
— Te egy igen nemes lélek
tartózkodásának. Nem akart jai színes világából, észretért: melyet Salamon szigetek né Emberséggel fogadták, leül lakat, a finomakat és akkor
vagy, Muki.
tették,
megkérdezték
tőle, tetézik meg újra paprikával
Mukit, bár teljesen őszinte húga előtt a naplopás vagy őt magát is boszantani kezd ven ismernek és annak egyik hogy mi járatban lenne? Esőt kinek-kinek szokása szerint.
gyanújába keve te a gyöngesége. Mert immár apró szigetecskéje ez a bizo
volt a magábaszállása, kelle ingyenélés
redni.
gyengeségnek minősítette lel nyos Darli Atol, ahol mostan és vihart hoz-e vagy éppen Szeged környékén, főleg Tápé
metlenül érintette ez az elis
határában úgy megpaprikáz
Némi gondolkodás után azt ke szépségeit.
Terhére vol ság boldogtalan m ag y a r csak pihenni akarna?
merés. Érezte, hogy már nem eszelte
zák, hogy tüzes lángot vet tő
Herman
Ottó
megmondta,
ki, hogy felkéri Bál- tak, útjában állottak.
atyánkfia éldegél. No, onnan hogy mi járatban van.
méltó reá. Legkevésbé a Bál
le
a más vidékre való ember
vándyt
egy
félig-meddig — Ej, — válaszolt röstel- talán nem viszik el katoná
vándy részéről.
szája,
de a Balaton partján,
—
Mi
fajta
hal
az
a
varsin
rombadőlt várkastély megte kedve, — eszembe jutott egy nak, ha Európában újra ki
— Hagyd el, — mondta rossz kintésére. A rom eladó volt régi história: az zavart meg.
ta?
meg a Bodrog mentén éppen
törne a háború!
kedvüen. — Nem érek én ma és csak tiz
Az öreg halász, a mester fe csak úgy nyúlnak hozzá, hogy
kilométernyire — Miféle história?
Mindezt pedig azért mon lelt a kérdésre, aki a halászok szint, meg zamatot kapjon
már egy hajítófát sem. Sőt — esett Bálvándtól.
— Egy gyermek ment a ré
fakadt ki maga ellen szintén Tulajdonosa, egy szeszgyá ten, kora reggel napsütés dottuk el, hogy a föld hátán között olyasfajta, mint az öreg tőle a lé. Embere válogatja,
öntudatlanul, — éppen abban ros volt, s mindössze tízezer előtt és gyémántot szedett. szerteszét szórt magyarságtól gulyás a bojtárok hadában.
hogy melyiket szereli jobban.
jár az eszem, hogy kivetkőz forintot kért érte s a hozzá Azt hitte, hogy a fűszálon tisztelettel megkérdezzük:
— A varsinta csak olyan Mikor már csaknem elké gyulladt a villany! ámpa. A
zem a lelkemből. Ha már min tartozó hetven holdas elparla- rezgő harmatcsepp a gyémánt — Ki tudja azt, hogy mi a apró. halacska, ami legfeljebb szült a halászlé, akkor az öreg tudós megtalálta a feleletet a
pece? Mi a varainta? Mi a bogrács fenekére, halpaprikás halászmester egyetlen lökéssel kérdésre, amit kérdezett:
dent, mindent vesztettem leg gosodott parkért.
Ennyit, és ez a hite teljesen elég volt szakolca?
alább meggazdagodtam.
vélte Muki még ő js megresz- neki ahhoz, hogy boldognak Nagyon, de nagyon kevesen ágyának való. Varsintát csak megrázza a kondért, hogy az — Azért raagszkedik a maToncsi csudálkozva hallgat kirozhat érte ... Mert biztos érezze magát.
De — foly tudják. A maga fiatalabb ko akkor fogunk, ha véletlenül ennivaló, finom hal alulra ke -zvar halász a természetadta
ta barátja homályos értelmű ra vette, hogy ezentúl mindig tatta Muki a meséjét,
— rában Herman Ottó se tudta, kerül a hálóba, de nem vesző rüljön. Feljön az úgyis magá legegyszerűbb tárgyakhoz, miparadox szavait.
tól a további főzés közben a ' ker halászó szerszámot készít,
dünk utána jószántunkból.
nyerni fog a kártyán. Más amint igy megy, mendegél a
1 rrert ősidők óta megszokta
— Nem értelek, — jegyezte kérdés, hogy lakhatóvá teheti fiú, egyszerre csak eléje pat de addig járt utána, hogy a Herman Ottónak felvillan tetőre.
meg rövid szünet után. — e valamikor a kastélyt. Bár tan az ördög: — Mit csinálsz titkot megfejtse, amig kutatá tak a szemei erre a szóra:
Ehhez a megrázáshoz erő ezeket. A halászeniberek szer
Azért, hogy meggazdagodjál, bízott ő már annak a lehető te fiú? .... Gyémántot sze sainak eredményeként megje — Fognának-e nekem jó kell. Nagy erő. Olyan erő, ami számai tehát a történelmi
lent az Arany János Toldijá
még nem kell kivetkőznöd a ségében is.
Valami démon dek ... — Mutasd, megve val vetélkedő nagy tudomá szóért abból a varsinta halból? nő csak a hálóhuzáshoz szo idők előtti korszakba visznek
— Hát ha itt marad a tisz kott halászmester karjában vissza bennünket, az ősidőkbe.
lelkedből.
megtéveszthette az eszét: elhi szem a gyémántodat... A fiú
És abban a pillanatban
— Haha, — s keserűen fel tette vele, hogy minden sike táskájába nyúlt, ahova a gyé nyos munka:
telt ur délutánra is, napszáll van. A kondér maga is nehéz.
— A magyar halaszat kézi ta előtt kivetjük a nagy hálót. Benne ott van a huszonöt egyebet, fontosabbat is látott
kacagott az elesett gavallér, rül az emberfiának, ha Isten mántot gyűjtötte és ime, sem könyve.
— ebben az országban óriási nel szakit s a pokollal szö mit sem talált benne.
Gyé Azt mondja ennek a könyv Mikor azt behúzzuk, lesz ben harminc ember részére készült Herman Ottó. Eszébe jutott
halpaprikás. Nagy súly az, az, hogy ha a magyar halász
ne bizonyosan varsinta is.
handicapteher a lélek. 'Itt vetkezik.
Igaz, hogy eddigi mántjait felszitta, megsemmi
csak a lelketlenek boldogul tapasztalatai e mellett szólot sítette a levegő .. Sírva fa nek bevezető beszédében Her Herman Ottó megvárta a amit egy lökéssel kell megfor szerszámok megmaradtak a
délutánt és közben — jobb gatni úgy, hogy a gyenge, om maguk ősiségében, akkor azok
hatnak; a hizelkedők, az ök- ták. őt is a szive tette tönkre kadt. Aztán odaszaladt az man Ottó:
lelők, a ravaszok, a gono hát most az eszével kell neki anyjához és azt kérdezte tőle: — Siófokon szememet szúrta hijján — megtanulta, hogy lós halhús össze ne törjék, nak nevei is ugyanazok, ami
a soknemü halász szerszám;
ket a régi időkben használtak,
szok.
visszahódítania azt, amit a — Édes anyám, miből van a kezdtem én azt jegyezgetni és készül az igazi halpaprikás, csak alá forduljon.
tehát a romlatlanul tiszta, ősi
Az
átfordítás
után
két-háaminek
voltaképpeni
neve:
ha
Bálvándy még jobban el- szive miatt elvesztett.
gyémánt?
Az — válaszolt minthogy az egyes részek is
magyar
szavakat a halászok
rom
perccel
ismét
a
tetőn
úsz
lászlé.
Közben,
amig
a
háló
ki
csudálkozott.
Bálvándy szenvedélyes bir- neki az anyja, — az ördög érdekeltek, hozzáfogtam a raj
körében
kell
keresni.
kál
a
jó
hal
és
ezzei
kész
van
vetésére
kerül
a
sor,
hadd
— Hát ezentúl olyan akarsz tokbecslő volt és egész Erdély könnyéből származik, ne vágy
zoláshoz
is.
Amint
igy
gondolkozott vol
az
igazi
halászlé.
Jo
étvágyat
mondjuk
el
Herman
Ottó
nyo
lenni?
ben az első dilettáns alkusz jál te, fiam, gyémántra soha,
na
a
Balaton
pariján, egy
hozzá,
aki
mellé
ülhet.
mán,
hogy
kell
azt
valójában
— Olyan.
nak vallotta magát, örömmel soha...
Az a sok magyaros mester
szerre
csak
felkiáltott
az egyik
Amig
a
délutáni
hálóvetésre
csinálni,
mert
amit
halászlé,
Erre már elnevette magát teljesítette barátja kérését.
Bálvándy tátott szájjal hall szó csak úgy csengett a fü
piszmogó
legény:
várt
Herman
Ottó,
feljegyezte
meg
halpaprikás
néven
tálal
Elment vele a romhoz és a gatta.
lembe; eszme eszmét szült és
a jólelkü ur.
— Ha csakugyan az lenne szeszgyároshozf s kilencezer
— Hol hallottad te azt a egyszerre oly muukakedv — nak legtöbbször elénk, az olyan a halászlé készítésének min — Hogy a rossz seb! ... En
a szándékod, — mondta, — forintéit kialkudta számára a mesét és mit akartál vele mondhatnám: lelkesedés — messze van az igazitól, mint den titkát. De még az evés nek is letörött a szaka.
után is várni kellett és az De felpattant erre Herman
kastélyt.
szállott meg, mint még soha. Makó Jeruzsálemtől.
nem beszélnél róla.
mondani?
alatt egyebet se tett, csak a Ottó nagy sebten és izgatot
És ismét megragadta s me Muki egyelőre csak kétezer — Semmit, — mondta Mu Eszembe jutott, hogy a halá Ebben áll a főzés titka:
balatoni
halászemberek szer tan kérdezte:
forint foglalót adott, de azon ki— mese, hát mese.
szat az emberiségnek ős fog Többféle hal kell a halász
legen megrázta Muki kezét.
— Mi törött le?
lalkozása, hogy szerszáma, fo léhez. Legyen benne ponty, számait vizsgálgatta.
— Ismertem egy urat, — nal intézkedett, uj birtoka — Mégis?
Ne
te,
tudós!
A
balatoni
ha
—
Hát mi törhetett volna
nevére
leendő
átíratása
iránt.
gása
a
népismeret,
az
ősrégé
potyka,
csuka,
harcsa,
süllő,
mesélte közben, — az is min
— Úgy gondolom, az a me
lász
nem
vas
és
nem
ólomsu
le?
Ennek
a horognak a szaka.
A
Bálvándy
Antal
szűz
er
szet
szempontjából
legalább
is
meg
ha
van,
akkor
más
enni
se tanulsága, hogy az az em
dig úgy beszélt, mint te most.
lyokkal
eregeti
háláját
a
viz
A
tudós
irgalmatlanul fagdélyi
telivér
méneséből
össze
érdekes
lehet,
mert
hiszen
ős
való
hal
is
a
javából.
Egyfajta
ber, aki kincsek után futkos,
Dicsérte a tolvajokat és be
mélyébe,
hanem
kilyukasztott
gatózott
tovább:
foglalkozások
terén
a
nép
szí
állított
négyesfogat
már
mint
halból nem lehet jó halászlét
az ördögre szorul.
törőket, de mikor valaki egy
szer egy homályos, bár keres hunyadmegyei birtokost rö — Szép, — mondta Bál vósan ragaszkodik minden csinálni. Minél többféle benne követ vagy állatcsontokat erő — Mi az a szaka? Hol a ho
sít annak aljára.
rog szaka?
Bál- vándy, — ez alighanem vala hez, ami ősi; hátha egy-egy a hal, annál jobb.
kedői fogalmak szerint telje pítette uj birtokáról
Miért?
vándra.
nyom elvezet oda is, ahol az Az ennivaló hal, na többféle
mi napkeleti mese lesz.
sen
korrekt
vállalkozásba
A fiatal halászlegény na
is, a halászléhez nem elég. El A balatoni halásznak nincs gyot bámult. Hát lehet olyan
akarta belevinni: olyan po A bamba holdvilág és a tü — Az, hagyta helyben Mu írott történet eddig néma?
font mért eme valaki ábrá- zes csillagok milliárdjai kísér ki, — csakhogy, — tette hoz Vadász ember lévén a halá sőnek aljának való hal kell acélból, vasból vagy rézből va ember a föld kerekén, aki nem
zatjára, hogy majd kiugrott teties fényt szórtak az ország zá, — itt nyugaton valóság szat iránt is mindig érdeklő hozzá. Apró, értéktelen hal, ló horga, hanem maga készíti tudja, hogy mi a horognak a
a szeme.
Hát te is éppen újára, beezüstözték az azt az, ami a napkeletén csak dött Herman Ottó, de eleinte mint a kárász, keszeg, compó, azt rózsafa tüskéjéből vagy szaka? Kelletlenül felelte:
szegélyező fasor leveleit. Va mese.
nem tudott sokat felőle. A durbincs, mennyh.il, tehát erős csontszálkából?
ilyen vagy.
— A horog szaka az a kis^
Muki észrevette, hogy az lahol a távolban mélabus, Bálvándy megcsóválta fe víztől távolabb lakó magyar olyan apró halak, amelyek te Miért?
imént úgyis tovább ment a szívfacsaró melódiákat furu jét, mint mindig, amikor nem ember éppen csak annyira ér le vannak szálkával, halászok A bolondnak tartott tudós nyelv, ami a végén visszafelé
deklődik a halak iránt, hogy szemében értéktelenek. De va hasztalan kért efelé! magyará hajlik. A horog szaka az, ami
kelleténél: meghagyta Bál- lyázott, alighanem valami értett valamit.
oláh
pakulár.
A
közelben
—
Nem
Írtál
te
verset
vala
megmondhassa,
melyik az iz- lamennyi értékes lesz akkor, zatot a balatoni halászoktól. a halat fogja is, meg tartja is.
vándyt jámbor hitében. Egyet
baglyok
huhogtak
az
erdő
szé
ha?
—
kérdezte
rövid
szünet
letesebb?
A
ponty-e
vagy a ha halászlé készítésére kerül a Azok csak vállaikat vonogat- . Ennek a “szaka” szócskának
csavart a fején és elnevette
lén
egy
hirtelen
kerekedett
múlva.
harcsa? A csuka-e vagy a sor. A nyitott tűz felett függő ták, mosolyogtak az együgyü addig járt utána Herman Ot
magát...
kóbor szél fütyölt... A lovak — írtam.
De most már pisztráng? A sokfajta halat és homokkal tisztára súrolt kérdés felett. Egy kilencven tó, amig megtudta, hogy ah
Egy pár napig semmit se tett. prüszköltek s dübörgő patkó gyűlölöm a költeményt...
úgy külömbözteti meg, hogy nagy kondér aljt megkenik vé éven felüli, munkára képtelen,
Csak élt. Nem is akart egye juk szikrákat váltott ki az or A kocsi befordult a faluba, kis halnak vagy nagy halnak konyan erős, piros paprikával, kegyelem kenyéren éldegélő hoz hasonló szót semmi más
nyelv nem ismer a föld kere
bet. Sőt akkor lett volna szágút bazaltjából.
a kutyák megrohanták
és mondja, esetleg fehér halnak akkor zöldséget tesznek bele, öreg halászember dünnyögött kén. Tiszta, ősi magyar szó az,
igazán boldog, ha elfelejtheti A Bálvándy Antalnak, talán akkora lármát csapiak a köz vagy bajuszos halnak. Ennél nem sokat, kevés sárga répát, csupán annyit a maga csendes
amelyet Ázsiából hozott fa
vala az egész mindenséget mert megszokta, nem volt napi eseményből, mint az új tovább nem terjed a tudo petrezselymet és annak apró hangján:
junk magával. Ebből az egyet
(önmagát is beleértve): az érzéke a természet pompája ságírók, ha panamán csíptek mánya.
ra vágott zöld levelét, hámo — Azért ragaszkodik a ma len szóból nőtt ki az a nagy
emberküzd^s apró, céltalan iránt. Tőle bámulhatott a egy kegyelmes urat.
Volt Magyarországnak 1840 zott nyers burgonyát is, de szerszámok, mert mindig olya' tudomány, amit Herman Ottó'
piszkosságait, az élet szenve hold, reszkethettek a csilla
és 1870 között egy derék tu csak mutatóba. A magyar gyo nők voltak.
a magyar halászat kéziköny
delmeit, sőt anyagi örömeit is. gok, furulyázhatott a pakulár
(Folytatjuk)
dósa, akit Petényi János Sala mor nem nagy barátja a bur A sötétségben egyszerre ki- vébe foglalt.
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FÉLREVEZETTÉK
A LAPOK

kedni idáig nem tudtak, mig a
tegnap hősei négy vagy több
millió
szavazattal fenyegetődztek és az urak nagy több
ségének szüksége lesz a sza
vazatokra a közel jövőben.
A nagy hadisarcot hát meg
szavazták és olyan nagy volt
a haza hőseitől való félelmük,
hogy a nagy többséggel biró
c emokrata párt leszavazta a sa
ját vezérét, mikor az elnöki
vétó dacára a bónus kifizetését
elrendelte a kormánynál.

az olvasókat á múlt héten,
mert az amerikai polgárság az
újságok nyomán azt hihette,
Megjelenik Minden csütörtökön
Published every Thursday
hogy nálunk az — angol király
halála volt a legnagyobb ese
ANDREW FAY FISHER, Editor
ménye a múlt hétnek.
A Magvar Báfiyászlapot bányászok írják bányászokról bányászoknak
György király tényleg meg
The Hungarian Miners’ Journal is written for Miners of Miners
érdemelte
azt az általános tisz
by Miners
teletet, amelyben része volt az
egész világon, mert alkotmá
Entered as Second Class Matter at the Post Office at Detroit, Mich.
Under the Act of March 3, 1879.
nyos uralkodója volt a britt
nemzetek szövetségének, de egy
kissé mégis túlzásba vitték a
vele való foglalkozást ebben a A DEMOKRATA PÁRTNÁL
hazában.
talán még hitványabb volt a
Kissé megalázó volt például congresszus republikánus cso
olvasni az amerikai congresz- portja. is, ámely képmutató
szus elnapolta a király halálára szentségeskedéssel három év
az ülését s nem kevésbé volt óta mindig spórolásra inti a
megalázó azt látni, hogy az kormányt és államcsőddel
Bartus János, az Országos Revíziós Bizottság tagja
amerikai
újságok elfelejtették ijesztgeti az országot, de amely
rendezi a chicagói kerületi gyűlést
a nagy" nemzeti problémákat, lázas sietséggel tolongott, hogy
A new yorki február 9-iki lésé. így tehát Chicagóban is a Supreme Courbet, az éhes a bonusz azonnali kifizetése
kerületi revíziós gyűlés után meg fog alakulni a 30 tagú milliókat és egy egész hetet az mellett szavazzon.
alig két héttel tartják meg a helyi bizottság, amely két tag angol királyi háznak szentel Mikor e sorokat papírra vet
chicagói és Chicago környéki ját bedelegálhatja az Országos ték.
jük, a szenátusban az elnöki
magyarok azt a nagy kerületi Bizottságba. A chicagói kerü Még szerencse hogy György vétó felett még nem szavaztak,
gyűlést, amit az Országos Re leti gyűlések előtt ;s ismertet elég tapintatos volt a base de mire e sorok nyomdafesték
víziós Bizottság hivott össze.
ni fogja az Országos Bizottság ball szezonon kívül meghalni, alá kerülnek, az ügy ott is vég
Az Országos Revíziós Bizott az Amerikai Magyar Társaság máskülönben meg 'ltük volna legesen el lesz intézve.
ság tisztikara a gyűlés meg és a washingtoni magyar azt a nemzeti szégyent, hogy
rendezésére a bizottság Chica könyvtár ügyét, úgyszintén a base ball headláin is le ke Két és félezer millió dollár
góban lakó tagját, Bartus Já felolvasásra fog kerülni az rült volna egy pár napra az külön adóterhet jelent az or
szágnak, hogy a bonusz idő
nost kérte fel, aki azonnal Országos Bizottság tisztikará újságok frontjáról.
érintkezésbe lépett a chicagói nak jelentése az eddig végzett A “száz percentes 1 amerikai előtt ki lesz fizetve és az a ki
vezető magyarokkal. Felkéré munkáról és a Bizottság jövő polgárok, akik az első millió váltságos osztály, amely olyan
sére a chicagói south sidei beni terveiről.
után törik a nyakukat, hogy őrült és íjdesperált lármában
egyházak és egyletek szövet Az Országos Bizottság tisz az angol udvarnál be legyenek tört ki, mikor az elnök a nincs
sége január 2-án gyűlést tar tikara felkéri a chicagói és mutatva, talán természetes telenek élelmezésére kérte a
tott, amelyen elhatározták, környéki összes magyar egy nek találták ezt a lojalitási pénzt a törvényhozástól, mdst
hogy a szövetségbe tartozó házakat és egyleteket, hogy tultengést, de akik Európából nem tartotta szükségesnek,
összes egyházak és egyletek három-három delegátusaiknak menekültek ennek a szabad ha hogy a száját kinyissa.
részt vesznek a kerületi gyűlés nevét február 18-ikáig bezá zának a földjére, azok kissé Mert ez az osztály, a pénzes
megszervezésében.
róan közöljék a kerületi gyű megcsömörlöttünk a túlzástól.
zsákok osztálya mindig számít
A chicagói kerületi nagy lés szervezőjével, Bartus Já
hatott és ezután is számíthat a
gyűlést február 20-án, este 7 nossal (Hungarian Reformed
légió tagjaira, hogy a munká
órai kezdettel a chicagói Ma Church, 652 East 92nd St., A MÚLT HÉT IGAZI
sok küzdelmeit leverjék.
gyar Házban (Liberty Hall, Chicago, Ill.) A kerületi gyű eseménye sem volt újdonság,
817 East 82-ik utca) tartják lésen természetesen részt vehet mert a polgárság el volt rá
minden hazafias érzelmű ma készülve, hogy a congresszus- MÉG KÉTSÉGES HOGY
meg.
A chicagói kerületi gyűlés gyar, aki részt akar venni a ban ülő gyáva politikusok a miből fogják ezeket az ezer
tárgysorozata is ugyanaz lesz, trianoni revízióért való küzde megszervezett kisebbségnek egy milliókat fizetni, de az ellenség
mint a new yorki kerületi gyű lemben.
szer engednek és meg fogják sem szokott soha azzal törőd
>---a bonusznak nevezett hadisar ni, hogy a hadisarcot honnan
cot szavazni, amit megtettek a szedik elő, akik veieséget szen
múlt héten.
vednek.
,,
Mit bánják ők, hogy a vete Vannak, akik azt ajánlják,
nagyobb része, de leg hogy nyomassanak annyi ban
Ohio állam magyar lapszerkesztői Martin L. Davey kor ránok
alább a fele jómódban él, amig kót, amivel ezt a csinos kis
mányzó vendégei voltak Colambasban.- Állami magyar a polgárok milliói koplalnak, summát ki lehet (^fizetni és az
demokrata konvenció lesz Ohioban rövid időn belül a ma mit bánják ők, hogy a segély lenne a legegyszerűbb eljárás,
gyar demokrata képviselet megválasztása érdekében.— munkásokat kénytelen éhbér de ez esetben pénzünk vásár
A magyar demokrata polgárok megkapják a maguk jogait. ért dolgoztatni a kormányunk. ló értéke azonnal csökkenne és
A balga nincstelenek szervez a nép ráébredne, hogy kiknek
— Amerikát a bevándorló, lUmbusban olyan tisztviselője, dór tósztmester elsőnek Tar- 1 kedves, megnyerő módon. A
mondhatnám honfoglaló fajok aki a magyar nyelvet értvén, nóczy Árpádot, az Akroni Ma vendéglátás a magyar és az
egymással való keveredése tet mindig fentáYthassa a szük gyar Hirlep szerkesztőjét, a amerikai himnusz éneklésével
te naggyá és a mai amerikai séges kapcsolatot a magvar- kiváló magyar költőt hívta ért véget.
értékek kiforrásához a magyar sággal, sőt annak lényegesebb szólásra, akinek angol és ma
faj sok erénnyel járult hozzá. kiterjesztését lehetővé tegye. gyar nyelvű hatásos beszédét A kormányzói < vendéglátás
Ezt mondta többek között a Ezt a munkát azonban a párt Dr. Hoskó Istvánnak, a Day- után a magyar lapok bizalmas
magyarok felől Martin L. Da központi vezetőségének ellen ton University tanárának és a gyűlés tartására használták
vey, Ohio állam kormányzója őrzése mellett kell végezni ak Daytoni Magyar Híradó fő- fel a kedvező alkalmat, amely
azon a diszebéden, amelyet a ként, hogy a fontosabb ügyek szerkesztőjének gerinces, a nek látható eredményeként
columbusi Deshler-Wallick szál ben maga a kormányzó vagy a magyar haza nehéz helyzetét megalakították az Ohioi Ma
lodában január 21-én az Ohio központ dönthessen.
is felölelő angol beszéde kö gyar Lapok Szövetségét, egy
előre a következő tagokkal:
állambeli magyar lapok tisz Az intézkedés célszerű vol vette.
Akroni
Magyar Hírlap, Co
tát az Ohio állambeli magyar Martin L. Davey ohioi kor
teletére adott.
lumbusi
Kis Magyar Újság,
Bizonyos idő óta az a vád lapok belátták, tudomásul vet mányzó beszélt ezután meleg,
hangzott fel Ohio államban és ték és hozzájárultak ahhoz, közvetlen hangon, minden szó Clevelandi Magyar Hírlap,
Daytoni Magyar Híradó, az
talált visszhangra a magyar hogy a szükséges munka vég noki póz nélkül. Hangsúlyoz
Amerikai
Magyar Népszava
lapokban is, hogy néhány co zésével ez idő szerint a Colum- ta, hogy ellene van a beván
ohioi
irodája,
Magyar Bányász
lumbusi magyar önmagát tol busban élő és mindkét nyelvet dorlók üldözésének. A benlap,
Himler
Márton
Hetilapja,
ta fel az Ohio államban élő tökéletesen bíró Kalassay Sán szülött amerikaiak Kötelessége
Toledo.
Képviselve
volt
a kor
demokrata magyarság vezéré dor református lelkész bizas- lenne az, hogy a bevándorlót
mányzói
vendéglátáson
a cle
nek olyan módon, hogy csu sék meg. Kalassay az ohioi nyerjék meg annyira, hogy
velandi
Jó
Pásztor
és
Az
Újság
pán rajtuk kérésziül lehetne RQOsevelt-Davey Clubok orszá maga kívánjon amerikai pol
is,
amelyek
szintén
csatlako
igazgatójának,
Morris gárrá lenni. Nem szabad az
érintkezni az ország kormány gos
Morgenstern
kiváló
újságíró
embereket fajuk és származá zásra lesznek kérve az Ameri
zójával és demokrata párt ve
Magyarok Vasárnapjával
zető embereivel/ A félreérté nak működési körében teljesiti suk alapján ítélni, mert csak kai
együttesen.
egy mértéke van az embernek:
sek elhárítása érdekében Mar a maga érdemes munkáját.
itól L. Davey kormányzó ven A Deshler szállodában tar maga az ember. A kormányzó Az ohioi lapszövetség elnö
dégül látta az ohioi magyar tott diszebéden az asztalfőn utalt az államellenes, felfor kévé Tarnóczy Árpádot, alellapokat és a közvetlen érintke maga Martin L. Davey kor gató mozgalmakra is azzal, nökévé Dr. Hoskó Istvánt és
zés során hangsúlyozta, hogy mányzó ült és vele szemben hogy a tekintélyek tiszteleté titkárává Gondos Sándort vá
csupán azokat ismeri el az Francis Poulson, az ohioi De ben éppen a bevándorlók jár lasztotta meg. A lapszövetség
Ohioban élő demokrata ma mocratic State Executive Com nak elől és ezt kellene követni fel lett kérve arra, hogy az
gyarság igazi képviselőinek, mittee elnöke foglalt helyet. mindenkinek, mert a mai vál Ohio államban levő összes ma
akiket maguk a magyar pol J. Freer Bittinger, az ohioi ál ságos időkben" veszedelmes a gyar demokrata köröket egy
gárok választanak meg és bíz lami képviselőház elnöke, Mor tekintélyek lerombolása.
Columbusban tartandó orszá
ris Morgenstern es más ame Nagy, erős hatast tett Mar gos konvencióra kérje és an
nak meg képviseletükkel.
A kormányzó és a demokra rikai vendégek is resztvettek a tin L. Davey kormányzó be nak előkészítési munkáit vé
ta párt vezető embereinek diszebéden, amelyen megelőző széde, amelyet követőleg Fran gezze. A lapszövr.tségi tiszti
nagy elfoglaltsága és a nyelv leg Kalassay Sándor mutatta cis Paulson, az állami de kar ehhez a munkához már
beli nehézségek természetesen be a kormányzónak a meghí mokrata bizottság elnöke, és megnyerte Morris Morgen
szükségessé tették azt, hogy a vott magyar vendégeket. Az Morris Morgenstern szóltak stern és Kallassay Sándor köz
pártnak állandóan legyen Co- ebéd befejeztével Gondos Sán- még , a magyar vendégekhez reműködését.

CHICAGÓBAN FEBRUÁR 20-ÁN LESZ
A KERÜLETI NAGY REVÍZIÓS GYŰLÉS

JÓL ÜTÖTT KI A VÁSÁR

kell a hadisarcot igazán fizetni.
Vannak akik újabb kölcsö
nökkel akarják megterhelni a
nemzetet, ami azt jelenti, hogy
ez után az összeg után is ka
matot fognak szedni a banká
rok, vagyis a két és fél ezer
millió
helyett
kamatokkal
együtt négy-ötezer milliót fo
gunk fizetni.

ha az alkotmány változtatása nem nyúl ehhez a kérdéses
szükséges, Amerika polgársága eszközhöz.
arra is készen van.
S ha valaki nem érezte volna A HÉTRE BEÍGÉRT
meg idáig, hogy a Supreme
Court mennyi türelmetlensé nagy szenzáció 1A1 Smithget és elkeseredést váltott ki nek, a volt demokrata elnök
az országban, meg kell annak jelöltnek a hadüzenete volt,
éreznie szombat este, mikor az amely azonban nem sült el
ország legfőbb bii ósága arra olyan mértékben, mint ahogy
szorult,
hogy A1 Smith vegye a azt remélték.
A
legbecsületesebb dolog
védelmébe
a Liberty League A Liberty League bankett
minden esetre az lenne, ha
jén összegyűlt kiváltságosak, a
bankettjét!.
megfelelő mértékben az adó
milliárdosok és milliomosok, a
kat azonnal emelnek, de ter Soha nem sejtette volna az korporációs ügyvédek és a ki
mészetesen választás előtt ember, hogy a polgárság as kopott politikusok ugyan ré
ilyesmire nem is mer gondolni pektusában a legfőbb bírói szegre tapsolták magukat, mi
a congresszus.
karunk ilyen mélyre tud zu kor A1 Smith súlyosan kriti
hanni és remélhető, hogy a zálta Rooseveltet és a kormá
A BÓNUS KIFIZETÉSE
törvények vagy az alkotmány
természetesen újabb követe gyors módosításával a Supreme nyát, de a közönséges polgár,
lésre ad alkalmat és e sorok Court tekintélyed helyre állít aki a rádiót hallgatta, csak
szánalmat érzett a szónok
olvasói mind életben lesznek ják.
iránt, aki ennyire tudott sümég, mikor nyugdijat fognak
lyedni.
követelni minden volt katona
számára.
És lesz majd egy A KORMÁNY LÁZASAN
Azt a benyomást tette a
gyáva congresszus a jövőben igyekszik a hátbaszurt AAA-t hallgatóra a demokraták volt
is, amely ezeket a követelése pótolni, de az első ilyen kísér vezére, mint a renegát rab
ket is megadja, mert a kitü lete nem járt síken cl. A be szolga, aki a korbácsot tartó
nően megszervezett légió egyre nyújtott törvényt féltették a kezet csókolja és aki a saját
több szavazatot fog jelenteni, congresszusi bizottságokban az rabszolgatársa ellen tör, hogy
ahogy nőnek és szaporodnak AAA sorsától, s ezúttal az al hízelegjen az urának.
a családok. ■
kotmánnyal megegyező tön Szánalmas volt hallgatni,
És amig nem akad majd vényt próbálnak csinálni.
amint A1 Smith a gazdagok ősz
nagytőkés, aki ezeket az egyre Nagyon természetes, hogy ez tályát véde’mezte és azokat az
emelkedő hadisarcokat és azok nem fog sikerülni teljes mér adótól féltette és egyenesen
alkotmányosságát vitatja, a tékben, mert ilyen hevenyében megalázó volt a szabad ame
pénzes zsákok már ott kopog képtelenség olyan törvényt al rikai polgárnak, hogy ez a bér
nak a Supreme Court ajtaján, kotni, amely a lakosság negy be vett politikus az elnök és a
hogy az aggoknak és munkát- venkét százalékának a sorsát congresszus ellen a Supreme
lanoknak, a betegeknek és sze el tudná intézni.
Courtot próbálta megvédeni.
rencsétleneknek megszavazott A kormány azonuan nem
morzsák ellen küzdjenek az akar várni, mert a termények KEVÉS OLYAN BUTA
utolsó csepp vérig és az első árai máris kezdtek zuhanni és
dollárig. Mert azt “pazarlás nem akarják a farmereket ember lehet ebben a hazá
nak” tartja a Liberty League, még egyszer katasztrófának ki ban, aki az amerikai polgár
szabadságának a védelmére a
amelynek szintén nem volt tenni.
Du Pontokkal, a Raskobokkal,
kifogása ellene, hogy a bonuszt
Minthogy a fogyasztási adó meg a többi milliárdosokkal és
azonnal fizessük.
megszűnt, most nem elég tör milliomosokkal ülne le egy asz
ETTŐL A NEMZET ELLEN vényt hozni arra nézve, hogy talhoz, mert minden ember jól
milyen utón és milyen címen tudja, hogy éppen ezek ellen az
elkövetett merénylettől elte adjanak segítséget a farmer urak ellen kellene megvédeni
kintve nem volt programja a nek, hanem most annak meg bennünket.
' \c.
múlt héten a congresszuSnak, felelő jövedelmi forrásokat is
mert az AAA összeomlása tel kell keresni. Hoover a fogyasz Szerencsére Smithnek a hó
jesen fejetlenül találta a pár tási adót — az adózásnak ezt napokkal előbbre beígért nagy
tot, csakúgy mint az ország a legerkölcstelenebb formáját és megsemmisítő beszéde olyan
kormányát.
ajánlotta a múlt héten, de hi befejezést nyert, amely elfeledA szenátusban legalább ve hetőleg Roosevelt kormánya {Folytatás az 5-ik oldalon)
szekedtek, mert e6v néhány
szenátor minden áron a Wil
son emlékét védelmezte, hogy
a municiós-bankároK tizeiméi
nek a vizsgálatát ezen a cí
KIFIZETÉSE AZ ÓHAZÁBAN JÓTÁLLÁSSAL
men elfojtsa, de az alsóház
PÉNZKÜLDEMÉNYEIT PONTOSAN ÉS GYORSAN
majdnem teljesen tétlen volt.
ELINTÉZZÜK POSTÁN VAGY SÜRGÖNYILEG
Csak a Supreme Court dol
TÖBB MINT 30 ÉVE SZOLGÁLJA A MAGYARSÁGOT
gozott könyörtelen szívóssággal
és elrendelte, hogy a fogyasz
tási adókra a bíróságoknál lévő!
letéteket adják vissza azoknak,
akik azt a fogyasztóktól kolALAPÍTOTTA KISS EMIL
lektálták és — most megtarts
FOURTH AVENUE—9th STREET
NEW YORK
ják maguknak.
nil i i -....... aga
A Supreme Couitnak ez a
rendelkezése végtelenül súlyos
problémákat hoz a nemzetre.
Ezentúl ugyanis akármilyen
adóról lesz szó, a kiváltságos
CHARLESTON, W. VA.
osztály egyszerűen a bíróság
ALAPÍTVA 1867-BEN
elé viszi a dolgot és amig a per
el nem dűl, nem fognak adó
A FEDERAL RESERVE SYSTEM TAGJA
kat fizetni.
Ez a hatalmas pénzintézet 67 év óta
,

AMERIKAI KÉSZPÉNZ DOLLÁROK

THEHARBORSTATEBANK
THE KANAWHA VALLEY BANK

NEM CSODA, HOGY A
congresszusban csakúgy mint
azonkívül a polgárok egyre
hangosabban a Supreme Court
hatalmának a korlátozásáról
beszélnek és bár Roosevelt nem
nyilatkozott idáig, kétségtelen,
hogy ő is kénytelen jesz szem
beszállni a bíróság féktelen
uralmával.
Lehetséges, hogy a legfelső
bíróság hatalmát korlátozni
tudják, egyszerű törvénnyel, de

szolgálja becsülettel ügyfelei érdekeit
t

Erezze magát biztonságban s helyezze el- megtaka
rított pénzét az állam legerősebb bankjainak egyiké
ben. E bankban elhelyezett betéteket a Szövetségi
Kormány garantálja.
Külföldi osztálya teljes fele
lősség mellett utal át pénzeket a világ bármely ré
szébe, akár dollárban, akár pedig más pénznemben.
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BEN SZEMÉLYESEN KÖZBENJÁR

MEGBÍZHATÓ!
Szövetségünk anyagi helyzete a megbíz
hatóság garanciája.
A mi tagjaink sohasem csalódtak!
Részletes felvilágosítást kaphat helyi
képviselőinktől, vagy az alanti címről:

, CSANÁDY PÉTER
Külföldi Osztályvezető.

OLCSÓ!
A leaelőnyösebb feltételű és legolcsóbb
haláleseti kötvényt nálunk szerezheti be
Tagjainknak betegsegélyt is fizetünk!
Gyermekeket is példátlan olcsón biz
tosítunk

Amerikai Magyar Segélyző Szövetség
1412 State Street

Bridgeport, Conn.
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— Folytatás •—
— Egy csodálatos, megfoghatatlan
dolog miatt jövök önhöz, asszonyom —
kezdte izgatott hangon.
— Foglaljon helyet, herceg, — felelte
Aszlaghyné hűvös udvariassággal.
— Köszönöm.
Romána grófnőtől
jövök.
— Ah! Beszélt vele?
— Nem. Csak egy percre láttam, de
határtalan megvetéssel bánt velem s
ennek az okát öntől szeretném most meg
tudni.
— Miért éppen tőlem?
— Mert ön a legjobb barátnőié * s
mert a grófné a délelőttöt önnél töltötte.
Feldultan, kisirt szemmel érkezett haza
öntől. Mi történt itt, asszonyom?
— Azt igen nehéz önnek megmon
danom anélkül, hogy kényes dolgot ne
érintsek.
— Szóljon, kérem! Kinpadra feszit.
Hiszen ön a legjobban tudja, hogy mit
érezhetek Romána viselkedése miatt.
— Legyen. Megkísértem elmondani,
hogy mi történt itt nálam, de legyen rá
elkészülve, hogy nem fog kellemes dol
gokat hallani.
— Folytassa, kérem, folytassa.
— Romána azért jött, hogy tanácsot
kérjen tőlem. Levelet kapott ugyanis,
amelyben az öreg Szaniszlóy gróf arról
értesíti, hogy fiával együtt visszatér hoz
zá a napokban.
— Elemérrel? — kérdezte hitetlenül
a herceg. — Ebben kételkedem.
— Miért?
— Mert Elemér azért utazott Marseillebe, hogy kedvesét kiragadja egyik
barátja karjai közül, aki azt megszöktet
te. Ha ez sikerül neki, úgy nem jön egy
hamar visza.
— És ha nem sikerült?
— Akkor, amilyen szenvedélyes, két
ségkívül párbajra hívta Tóni bárót, aki
szintén mesterien kezeli a kardot s a re
volvert.
— Mindegy. Ez alig tartozik ide.
Mialatt erről beszéltünk, nagybátyám kö
szöntött be hozzám és szerfelett különös
dolgokat beszélt önről.
_ Rólam? Szabad volna tudnom,
-mit?
— Először is azt, hogy ön megfizette
neki, egy pár ló árát, amellyel Elemér
tartozott neki, bár ön a lovakat soha
még csak nem is látta.
Fr. Coughlin vasárnapon
ként még primadonna a saját
Tádió-előadásán, de az elő
adást ma már sokkal keveseb
ben hallgatják, mint ezelőtt,
mondjuk két évvel vagy négy
évvel.
A nagyhangon behirdetett
NUSJ csak nem akar megszü
letni és akárhány papiros ta
got jelent be a páter minden
vasárnap, a szomorú igazság
az, hogy Coughlint a hallgatói
ott hagyták.
Ezentúl lefelé vezet az útja
annak az embernek, aki két
éve az amerikai führer-ség
zászlaját merészen bontotta s
maholnap bizony csak egy
“has-been” lesz belőle.
Meg van az oka, hogy a
hallgatók mért ábrándultak ki
a hangosan dörgő führer-ből.
Első sorban nagyon sok ame
rikai polgárnak a szájában ma
radt az az ezüst-iz, ami két éve
tapadt a nyelvünkhöz, mikor
éljenezni akartunk a páter
nek.
Mikor a congresszust meg a
kormányt állandóan ostromol
ta, hogy ezüst-valutára helyez
zék az országot s közben ki
sült, hogy a kis hamis barát
erősen spekulált az ezüstben,
amelynek az áremelkedése csi
nos hasznot hozott a konyhára.
Azontúl kezdtek
rájönni,
hogy a rádió-papnak nincs
határozott programja. Csak
ahhoz ért, hogy szidalmazzon
mindenkit, küönösen a nagy
bankárt, — aki hát nekünk
sem épen kedves barátunk, —
de nem tudott konstruktív
programot adni a NUSJ-ának.
Kezdtek arra is rájönni,

— Ez igaz! Mi rossz van ebben?
— Romána ezt sértőnek, megalázó
nak találta.
— Kire nézve?
— Önmagára s a Szaniszlóy családra
nézve. És engedje meg, hogy azt mond
jam, ebben igaza volt.
— Ebben nem mondok ellent.
De
lehetetlen, hogy Romána grófnőt ez a
csekélység ingerelte volna fel annyira,
hogy úgy bánjék velem, a mint tette.
— Szükséges, hogy többet mondjak,
herceg? Nem találja el, mi mindent be
szélhetett önről még a nagybátyám?
— Fogalmam sincsen róla ...
— Szavát adja erre?
— Legünnepélyesebben.
— Hol töltötte tegnap az estét?
Udalrique elmosolyodott.
— Ez különös kérdés, asszonyom, —
felelte meglepetve. — De én zavar nélkül
felelhetek rá: a kaszinóban ebédeltem.
— Nem otthon?
— Nincs rendes háztartásom, bár az
egész cselédséget átvettem a palotával
együtt. Egyedül étkeznem untat.
— Tehát ez a magyarázata annak is,
hogy néha vendégeket hiv?
— E! De mire céloz ez a különös
kérdés?
— Néha női társaság is megfordul
önnél!
— Női társaság? — Soha! — kiál
totta Udalrique tiltakozva. —t Ezt be
szélte talán Killjén? Ha ezt, akkor ha
zudott!
Aszlaghyné vonásai felderültek.
— Én is ezt mondtam Románénak, de
ő kételkedett. Vagy szereti ön őt s ekkor
lehetetlen az, amivel önt Killjén megvá
dolta, vagy ha tényleg ilyen társaságok
ban tölti ön idejét, úgy ...
— Ezt tételezték fel rólam? Hiszen
ez rám nézve olyan sértés, mmtha sze
membe mondanák, hogy becstelen va
gyok!
— Csendesüljön, herceg, — mondotta
Amália az örömtől reszkető hangon. —
így minden jól van. Kis fiam gyengél
kedik, de mindamellett még ma elmegyek
Románéhoz s tudatom vele, hogy egy szó
sem igaz abból, amit hallott s mi kétségbeejtette őt.
— De hát valóban: ez a gyalázatos
pletyka az oka megvető bánásmódjának?
— Semmi más és ez mindent meg
mond. Leleplezi Romána szerelmét, remé
nyét, amelyet önhöz fűzött, féltékenysé

gét és azt, hogy milyen iszonyú csalódást
érzett, amikor meghallotta, hogy ön könynyelmü nők társaságában mulatja el az
idejét.
Udalrique arca, amely az imént még
elkeseredést árult el és nagy Jelki fájdal
mat, most sugárzott a kimondhatatalan
boldogságtól.
— Menjen, menjen mielőbb hozzá aszszonyom! — kiáltotta s kérőn kulcsolta öszsze kezeit. Mondja el neki, hogy imádom
őt. Soha, amióta őt láttam, más nőre
nem is gondoltam s azt a szent helyet,
ahol ő lakott, nem szennyezném be egy
egész világért sem más nő jelenlétével.
— Boldogan leszek üzenetének hír
vivője, herceg.
— Elég nem szép, hogy a pletykát
ön is elhitte rólam. Amália. Jobb barát
nőmnek tartottam. Most legalább jóvá
teheti hibáját asszonyom és világosítsa fel
barátnőjét.
— Nem megy be férjemhez? — kér
dezte Amália. — Nekem most beteg kis
fiámnál van dolgom.
— Szívesen. Mikor megy kegyed
Románához? Ne veszítsen sok időt s
tudja meg tőle, mikor láthatom?
— Estefelé megyek hozzá. Az or
vost kell előbb bevárnom.
— Ezzel elváltak. Udalrique a kapi
tány szobájába ment. Amália pedig be
teg gyermekéhez sietett.
TIZEDIK FEJEZET.
Szép, meleg alkony volt, a tavasz
közeledett s enyhe szellő lengett a hegyek
felől. A járókelők és sétálók serege hul
lámzott az Andrássy utón, amelyen Asz
laghyné Romána lakása felé igyeke
zett.
Megérkezve a ház elé, föltekintett.
Nagy meglepetéssel látta, hogy a grófné
ablakainak függönyei le vannak ereszt
ve, holott a lámpagyujtás ideje még nem
érkezett el.
— Nem tudta miért, de rosszat sej
tett. Gyorsan haladt fel a lépcsőkön. A
lakás ajtaja előtt Miksa gróffal találko
zott. A gróf á kezében nyitott levelet
tartott.
— Mit olvas ön, gróf ur, s miért áll
itt az ajtó előtt? — kérdezte tőle Asz
laghyné.
A gróf felriadt és a felindulástól resz
kető hangon felelte:
— Ezt a levelet kaptam néhány perc

előtt. A házfelügyelő kézbesítette ki ne
kem.
— De v miért olvassa a levelet itten
künn a folyosón? Miért nem megy be a
lakásába?
— Mert nem lehet. Sógornőm eluta
zott Nellivel és a komornával.
A levelet Nelli is irta és ez állott
benne:
“Csak néhány sort vethetek titok
ban és sietve papírra, kedves Miksa. El
utazunk, de nem tudom hová? Romána
nem akarja megmondani merre me
gyünk.
Én azonban nem mehetek el
anélkül, hogy Istenhozzádot ne mondjak
önnek.
Bárhol leszek is, tudósítani fo
gom, addig legyen tehát türelemmel és
gondoljon
’ Nellire.”
— Mit szól hozzá? — kérdezte Miksa
izgatottan.
— Nem értem Románát.
— Mi juthatott eszébe s mi indít
hatta arra, hogy ilyen titkon és igy szök
ve utazzék el?
*
— Csengetett? Az inasnak itthon
kell lennie.
— Senki sincs itthon. Kétszer, há
romszor is csengettem, de senki sem nyi
tott ajtót.
— Jöjjön velem, — mondta a kapi
tányné. — Kisérjen haza. Az utón majd
elmondom, hogy mi történt ma. Abból
legalább megtudja Romána gyors elutazá
sának az előzményeit.
Miksa örömmel engedett a felszólítás
nak.
Együtt mentek végig a csendes utcán
ki az Andrássy-utra és Aszlaghyné el
mondta mindazt, ami nála történt s
Udalrique vei való párbeszédét is.
— Most már tudom, hogy mi indí
totta Románát arra, hogy itthagyja a fő
várost, mondta leverten Miksa. — Nem
akart sem Elemérrel, sem a herceggel
találkozni.
— Szegény barátnőm, — sóhajtotta
őszinte részvéttel a kapitány né. — Mi
lyen érzelmekkel távozhatott... Csak né
hány órát várt volna még ... felvilágo
síthattam volna. Bár nehezemre esik,
hogy önnel, Elemér gróf fivérével közöl
jem, meg kell mondanom, hogv Romána
lázasan szereti a herceget és felek, hogy
az, amit nagybátyámtól hallott, nagy bá
natot okoz neki s talán beteggé is teszi.
— De hát mi oka volt Killjénnek
erre az újabb alávalóságra? — kérdezte
az ifj. Szaniszlóy.

m
Sejtelmem sincs róla, hogy mi
vezette őt az azonban kétségtelen, hogy.
nem ok nélkül tette, amit tett.
Egy ideig hallgatva mentek egymás
mellett.
— Meg vagyok győződve, hogy Nelli
ir nekem, bárhol legyenek is, — mondta
később Miksa, mintegy önmagát vigasz
talva. Türelmesen fogok várni, amig le
vele megérkezik.
— De ha hem tenné, vagy Romána
nem engedné meg neki, hogy írjon, ne
felejtse el, hogy van egy ember Budapes
ten, aki okvetetlen tudni fogja, hogy hol
tartózkodnak.
Mártoni Benő, ügyvéd
akinél Románénak a pénze el van he
lyezve.
— De vájjon nincs-e megtiltva az
ügyvédnek az, hogy beszéljen? — Nem,
nem, én Nelli vonzalmára építem egész
reményemet, ő nem fog engem tudósí
tás nélkül hagyni.
Megérkeztek Aszlaghyné lakásához s
nyomott
kedélyhangulatban mondtak
egymásnak búcsút. A kapitányné még
egyszer türelemre intette a fiatalembert,
aki elválva tőle, lesütött, könnyes sze
mekkel folytatta útját s csak későn este
tért haza lakására. Az éjszakát álmat
lanul töltötte s a következő napokat a
legnagyobb izgatottságban, mert a várvavárt tudósítás mennyasszonyától csak
nem akart megérkezni.
Időközben felkereste az ügyvédet is,
de az kijelentette, hogy nem tud a gróf
nők hollétéről semmit. Amikor Miksa
magára maradt, eszébe jutott az az Ígéret,
amelyet sógornőjének tett: hogy dolgozni
fog, állás után néz.
Mindenekelőtt Mártom ügyvéddel tá
jékoztatta magát vagyoni állása felől. A
nyert felvilágosítások után szomorúbbnak
és reménytelenebbnek látta anyagi hely
zetét, mint valaha, ófalura, a büszke csa
ládi birtokra árverés volt kitűzve. Atyja
megszámlálhatatlan váltója forgott a pénz
piacon. Az ő anyai részéről kis örökölt
birtoka ugyan tisztán állt s ezt meg is
menthette volna, de ő nem változtatott
azon az állásponton, amelyet egy Ízben
már kifejtett az édesapja előtt s amely
úgy hangzott, hogy vesszen inkább odá
minden vagyona, mintsem hitelezőiket
megkárosítsák s nevük be legyen szenynyezve.
(Folytatjuk.)

, vagyunk leszögezni, hogy be
szédében az amerikai nagy
bankárok bűneit
egyenesen
takarta s valósággal hazugságszámba ment minden közis Sokat olvasott és még töb
Coughlin a legelőkelőbb amerikai bankárok bűneit takarja
mert Wall Street! ragadozó bet fog olvasni minden ember
neve, amit felsorolni nem kí a Liberty League-nak nevezett
nemzetközi lomról beszélünk, akkor nem
hogy miközben a niressé vált Aki tényleg
szörnyszülöttről, amelynek A1
Rotschildokról, hanem a vánt.
pap egyre a bankárok ellen bankár, de akinek a világon a
Smith
a pápája, Schouse a tör
Ismételjük, mi a Federal
mennydörög, a rádió mögött semmi, de semmi köze nincs mi saját külön amerikai ban Reserve Bankot szívesebben vényes papája, s amely állító
egész szépen megfér velük egy a Federal Reserve Bankhoz, kárjainkról kellene beszélni.
látjuk a jelenlegi formájában, lag a “szabadságot” védelmezi
vagy az amerikai hitelhez.
gyékényen.
A népbolonditásnak a leg mint ahogy azt a führer el e hazában.
Közismert tény, hogy ha És bár Rotschild nevét több olcsóbb fajtájában volt bűnös képzelni próbálja.
A Liberty League a leghan
New Yorkban jár, mindig egy szőr elmondta, soha nem tar aznap a rádió-pap és az el De elhinnénk azt is, hogy gosabb ellenfele az elnöknek
nagy bankfejedelemnek a ven totta szükségesnek egyetlen hallgatott nevek fel-nem em mi nem értünk annyit a do és Rooseveltben az látja a leg
dége és hogy puszi-pajtás lett egy Wall Street-i ragadozó lítése volt a leggyalázatosabb loghoz és hogy a führer a ma halálosabb ellenségét.
Hearsttel és minden fascista nevét sem felemlíteni, mintha hazugság a beszédben.
ga hitében őszinte.
Elhin Ez a Liberty League most
teszem azt a Morganéknak Amerika polgára nem buta nénk, ha nem emlékeznénk törvény szerint kimutatta,
elemipel.
Január 11-én aztán elköve nem is lenne semmi közük az és eddig még előbb-utóbb, de az ezüstre.
hogy honnan, kiktől kapja a
tett olyasmit, amit Amerika amerikai pénzpiachoz, vagy a minden szitán átlátott.
Ha nem emlékeznénk már jövedelmét, hogy akik azok,
polgársága nem egy könnyen hitelhez.
S amerre járt az ember és rá, hogy miközben állandóan akik a liga mögötti névtelen
emészt meg.
Nyilvánvaló és minden kö szóba hozta a beszédet, min az ezüst árának a duplára ség szerény homályosságába
Elmondta a rádió-beszédben zönséges gyermek megérti, denütt arról folyt a társalgás, való emelése mellett menny húzódva, olyan nagyon féltik
hogy a Federal Reserve Bank hogy ha a Federal Reserve hogy mért kezdi Coughlin az dörgőit, titokban az egyháza a szabadságot.
alkotmányosságát támadja és Bank az az átok, amely a amerikai bankárokat olyan pénzével spekulált maga is
Kisült, hogy a Liga eddigi
állandóan arról beszélt, hogy hitelt a kezében tartja és a nagyon kímélni és mért okol egy kis ezüstben.
És nem közel egy fél millió dollár be
nem a népképviselet, hanem congressustól a pénz feletti ja az amerikai pénzügyi el vesztett vele semmit, hogy vétele majdnem egyetlen csa
a bankár az ur ebben a ha hatalmat elrabolja, akkor a fajulásokért azokat az európai végre győztek az ezüst ügyé ládtól jött.
zában, a Federal Reserve bűnöseket az AMERIKAI ban pénzfejedelmeket, akiknek iga ben.
. A Du Pontoktól, a véres
Bankon keresztül.
károk közt kell keresni.
zán semmi közük a dologhoz.
Ma már arra kell minden hadmilliók és száz milliók
Mi azt hisszük, hogy téved A Morganok a Shiffek, a És #akik legfeljebb inasok le ilyen újabb pénzügyi követe uraitól, a Raskoboktól, akik
a Főur, valószínű azonban, Bakerek közt, akiknek a neve hetnének a Chase banknál, lésénél és ajánlatánál gondol velük együtt fölözik le a tej
hogy ő jobban van infor valahogy véletlenül egyszer amely Rockefellereké vagy a nunk, hogy miféle kis börze felt a General Motorsról. Van
málva, sőt az sem lehetetlen, sem jutott negyvenöt perc National City-nél, amely a spekuláció húzódik meg mö ugyan az adakozók közt még
hogy újra egy kis ezüst-speku alatt a főtisztelendő ur eszé Baker-éké, hogy a Morganok- götte. Az ezüst ügy erre a több multimilliomos is, de
láció van a dolog mögé el be és nyelvére. Csak Rotschil- ról, a Kahn-okról, a Síliftek gyanúra a legalaposabb okot szegényt embert egy dolláros
rejtve.
dot emlegette, mint aki ura ről meg a Stotesburyakról ne megadta.
adománnyal még villanylám
nálunk
a
pénznek
meg
a
is
beszéljünk.
pákkal is hiába keresnénk a
Ez azonban nem kérdés
1 És hogy van valami kis lisztában.
hitelnek.
ebben az írásban.
Ha Coughlin nem említette gambli a dologban, azt abból
Mi csak arra akarunk rá
Rotsohildot természetesen volna ismételten
egyetlen is sejteni lehet, hogy az ame Shouse “elnök” fizetés és
mutatni,
hogy
miközben védeni nem kívánjuk. Ha raj európai nemzetközi
bankár rikai bankárokat olyan óvato költség címén ötvenegyezer
Coughlin aznap állandóan a tunk állana, biztsán sokkal nevét, akkor a dologról talán san kikerüli, mikor a banká (51,000.00) dollárt húz a ligá
“nemzetközi bankárokat” sza- kevesebb lenne a pénze, meg mi is hallgatnánk. Akkor azt rokat átkozza és egy európai tól évente.
pulta, mint akik állítólag a a hatalma.
mondanánk,
amit
eddig bankárt kell kipecéznie, mi Pedig hát ő. hogy “mozi
Federal Reserve Bankon ke De mikor Amerikáról, az mondtunk az utóbbi időkben kor a Federal Reserve Bank nyelven” fejezzük ki magunresztül uralkodnak ezen az amerikai Federal
Reserve a fülirer-ről, hogy általáno büneit
felhányja,
akinek ’ kát, csak a “producerja” a ko
országon, nem beszélt soha Bankról és az amerikai hitel- sít mjnden beszédben.
semmiféle formában köze nem médiának. A1 Smith az igazi
másról, mint Rotschüdról.
viszonyokról meg bankár-ura így azonban kénytelenek lehet a mi bankunkhoz
primadonna.

Akik hallgatással hazudnak

KIKNEK A “SZABADSAGA"?
Ha a producer 51 ezer dol
lárt kap évente, el lehet kép
zelni, hogy mit kaphat a pri
madonna.
Érdekes még egy kis apró
ságot megjegyezni.
*
A Du Pontok a százezrek
nek csak egy kis részét adják
ajándékba a ligájuknak.
A nagyobb részét “kölcsön”
adják.
Természetesen ezt a “köl
csönt” soha nem fogják meg:
kapni.
De mint elvesztett követe
lést joguk lesz a törvény sze
rint levonni a jövedelmi adó
ból.
A Du Pont gang tehát csak
néhány tízezer dollárt ad iga
zán a családi kasszából, mert
a legtöbbet a kincstártól fog
ja levonni.
Ilyenek a multimilliomos er-,
kölcsök.
És ilyen az a Liberty League,
amely a “szabadságot” védel
mezi az elnök ellen.
A welfare-en sínylődő, a
szükségmunkán koplaló, a pro
letár-sorsban -tengődő embe
rek megítélhetik, hogy az ő
szabadságukat akarja-e a Li
berty League védelmezni?

LAPUNKBAN
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MAGYAR BÁNYASZLAP

5-IK OLDAL
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Most például Csehország és ben segíti őket Anglia kor- vélemény a múlt héten, hogyj ANGLIÁNAK
a liberálisok kapnak többséget,
Ausztria
szeretnék a dunai ál many a.
§
A
választások
természetesen
amely esetben a király Vene- EGYPTOMMAL
lamokat
szervezni,
hogy
közös
■
fronton szánjanak szembe meglepetéseket is hozhatnak zilosnak megkegyelmez és hely van egyre több baja, ahol
magukkal, különösen ha arra re állítja a társadalmi békét az legalább kilencven százalékos
Hitlerrel.
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függetlenséget követel a lakos
Ausztria hajlandó minden az időre megnyilatkozik Ed országban.
ság,
a franciáknak viszont
ward
király
állítólag
német
ben
a
kis
ántánt
politikáját
kö
A lakosság minden esetre
tését nem fogja tudni liberá újra a normális mederbe lesz
("Folytatás a 4-ik oldalról)
barátsága,
valamilyen
kézzel
vetni,
ha
a
kis
ántánt
viszont
abban
a
hitben
készült
a
váSyriában
gyűlt meg ismét a ba
terelve s valószínű, hogy a bo
tette mindenkivel a megalázás lis elemekkkel pótolni.
fogható
formában.
,
•
•
juk
a
múlt
héten, ahol a for
megengedné,
hogy
Ottót
vég
lasztásra, hogy a király a libe
nusz azonnali kifizetése szin
érzését s a beszéd végén nem
rongást
csak
súlyos vérontás
re
az
osztrák
trónra
csempész
rálisok győzelmét kívánja, de
tén emelni fogja a forgalmat,
maradt más a Hallgatóban A MUNKA FRONTJÁN
sal
tudták
elnyomni.
szék.
respektálni fogja mindenkép
mert a pénzt a volt katonák
NÉMETORSZÁG
csak szánalom
Ha Ethiopia hosszú ideig el• Ennek a tervnek egyelőre
nem volt nagyobb esemény a nagyrésze azonnal elkölti.
pen a nép döntését.
, Szánalom az iránt az öreg múlt héten, de el lehetünk
lentáll a hódítóknak, akkor a
Magyarország áll útjában, mert JELENLEG
kurtizán iránt, aki magát a egy kirobbanásra minden nap
bár a magyar nemzetet semmi a legnagyobb kérdőjel Euró Görögország aránylag fontos legázolt színes népek vérszemet
A NEHÉZ IPAR ÜZEME
nagytőkének eladta s aki kény készülve.
féle formális szerzőc-és nem kö pában és az egész világon, s tényező lesz a közel jövőben, kaphatnak s akkor esetleg az
telen volt liferálni, amit urai A Csendes tenger Kikötőiben csak egy százalékkal hagyta ti a német birodalomhoz, való nem is egy, hanem mindjárt mert Angliának a navy-bázisát angol kormány jónak látja,
tőle kívántak; azt állította te a munkásokkal a két éve meg el decembert, az autógyárak színű, hogy a kormány ezidő- két kérdést képez a világ szá el kell vinnie az olasz Málta- hogy Olaszország kormányával
szigetről, ahol azt erősen ve egyezséget keressen.
hát, hogy — bolsheviki a kor vert tőke le akar számolni és üzeme már tizennyolc százalék zerint Németország ellen köte mára.
szélyezteti Mussolini és való
mányunk.
a rakparti munkások kizárásá kal december alatt van és attól lezettséget — ingyen — nem Az első és a világ szempont színűleg Görögországra fog uj Még akkor is, ha Mussolini
A kiváltságos osztály “med ra készülnek.
bukását nem bírná bevárni és
félnek, hogy március közepéig vállal.
jából mindenesetre fontosabb
véje” többet ártott, mint
a diktátorral kellene megal
állandóan csökken a termelés
kérdés az, hogy mikor készül hadi-bázisért szorulni.
használt az ügyének és ha a Természetesen a kizárást kel ebben az iparban.
kudni
Ethiopia bőrére, mert az
nek
fel
arra
a
háborúra,
amire
republikánus párt azt remélte, lő propagandával előzték meg A használt kocsikkal tulzso- A LIGA GYŰLÉSE MÁR
kétségtelenül és egész őszintén AZ AFRIKAI HARCTÉRRŐL alku mindenképpen Ethiopia
hogy Smithen be fog “cash”- és a Hearst-lapok vezetése folt kereskedők uj árut rendel nem foglalkozott azzal a készülnek s az általános véle
bőrére fog történni.
. élni, akkor keservesen csaló alatt a reakció állandóan a ni egyelőre nem tudnak, de gondolattal, hogy kiterjessze az mény az, hogy ez 1938-ra meg nagy harcokat és véres üt
------------- o-------------bolshevizmus képét festi »a azt remélik, hogy a bonusz olajra is az olasz bojkottot és fog történni.
dott.
közeteket jelentettek a hét vé
EGY SZELID KÉRÉS
falra minden nyugati* -.áülanr- nagy részét használt kocsik egyelőre várnak, hogy az eddigi A másik kérdőjel az, hogy gén, de mivel szokás szerint, a
ban.
sí
t
,
vételére fordítják a tavasszal s bojkott intézkedésen Mussoli meddig bírja a német biro győzelmet mindkét fél magá
SOKKAL
Ha a munkásokat tényleg hogy április felé az üzem újra nit jobb belátásra fogják-e dalom népe azt a nélkülözést, nak vindikálta, talán napokig Szépen kérjük azokat, akik
KELLEMETLENEBB
bírni.
aminek ki van téve és ami már nem fogjuk megtudni, hogy hátralékban vannak, hogy ha
kizárják, súlyos és valószínűleg teljes erővel megindul.
volt a demokrata párt és a
A
ruha-ipar
még
mindig
A Liga enélkül is kellemet valósággal háborús színvonalra voltaképpen ki győzött.
csak tehetik, - küldjenek be
véres
harcokra
van
kilátás.
kormány számára, hogy Louinem határozta el magát, hogy len helyzetben volt a múlt hé szorította az országot.
Az
is
valószínű,
hogy
New
valamit az újságra, mert ne
sianában a Huey Long pártja
a fogyasztási adó megszünte ten, mert el kellett tűrnie, Az utolsó négy hétben min Most már bizonyos, hogy künk is egyre nehezebb a
Yorkban
általános
sztrájkba
sem a Liga, sem bizonyos ha
nyert a választásokon, még pé
mennek az építő munkások, tésével levágják-e az árakat hogy a Szovjet nyíltan három den külföldi kormánynál pénzt talmak közvetítő lépést a kö helyzetünk.
Tudjuk, hogy
tiig olyan nagy és megsemmi
megfelelően,, vagy zsebrevágják hatalom ellen vádat emeljen.
kértek, de sem pénzt, sem lé zeli napokban nem tesznek és mindenkinek nehéz a sorsa, s
akik
ebben
az
esetben
kikap
sítő többséggel, hogy annak a
azt, amit eddig adói a szedtek a A japán, a német és az olasz nyegesebb hitelt nem kaptak
magyarázata alól nem lehet ki nak, mert a sztrájk nem jogos, ruha árában és ez a tétovázás kormányokat azz&j vádolta a idáig és nem valószínű, hogy valószínű, hogy a háború egy azért kérjük, hogy kiki küld
jön, amennyit el tud erre a
és a követelések nem egészen
térni.
csökkenti a termelést egy ke Szovjet, hogy háborúra készül azt megkapnák a közel jövő pár hónapig el fog húzódni.
célra vonni magáto'.
méltányosak.
nek és nem akarnan békében ben.
Ethiopiát egyelőre Anglia el
Kétségtelen, hogy a kormány Apróbb sztrájkok, kisebb vé véssé.
látja fegyverekkel, csak az a
liberális politikája nem sok ba rengzések, statáriális állapotok Az építő ipar nagy remény élni s ez a vád annál kellemetrátot hagy a számára a hagyo vannak természetesen bőven az ségei természetesen nem vál lenebb, mert a valódiságát és GÖRÖGORSZÁGBAN AZ UJ kérdés, hogy mikor jutnak ar
ra a felfogásra, hogy ez a há
mányosan demokrata
“Old országban.
hatnak be még nyolc hétig, de igazságát senki nem vitatja.
Minthogy
Olaszország
még
választásokat
izgalommal
ború
minden gyarmaton fel
South”-on és ma mar az sin
a nehéz ipar annyi érdeklődést
tagja
a
Ligának,
természetes,
várta
a
lakosság
és
az
volt
a
idézi
a
nyugtalanságot.
csen kizárva, hogy a demo A MUNKÁSVEZÉREK
kap, hogy onnan sok rendelést
hogy
az
olasz
követ
vissza
kraták tényleg “split”-olnak. EGYMÁS
remélnek.
Idáig Talmadge, Georgia han
A vasúti üzem csökkent egy utasította a vádakét, amiknek
gos kormányzója és e. louisianai közti harca uj fejezethez ér kevéssel, de a hideg idők a azonban van bőségesen alap
Long-frakció megegyezni nem kezett a múlt héten. Az AFL széntermelést emelni fogják s juk.
tudtak és talán Fa.vley-nak si vezérkara a Miamiban tartott ez az, utóbbi napokban helyre
kerül az egyik vagy a másik gyűlésen elrendelte, hogy Lewis fogja hozni a vasúti forgalom ANGLIÁBAN A KIRÁLY
frakciót leszerelni a nyárig, és társai azonnal hagyják abba ban a balancot.
SZAKEMBEREK ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTT SZEREK GYÓGYHATÁhalálának a hatását termé
de ha ezt megtenni nem tud az ipari szervezetek építését,
SÁBAN BÍZHAT A BETEG EMBER
nák, könnyen az elnök vere amit Lewisék nem fognak meg AZ ÁRAK ESNI KEZDTEK, szetesen az első par hónapban
nem fogják érezni, mert Anglia
sége származhatik a helyzet tenni.
A TOLEDOI
• •
___
Erre a
vezérkar esetleg bár egyelőre igen kis mérték uralkodói az alkotmány rendelből.
A1 Smith ugyan kijelentette, Lewist kizárja, de vele fog négy ben, de a sertéshús, a liszt, a
hogy semmiféle jelölésért nem százezer bányászt is kizárni, cukor és a zöldség arak csök
emelné fel a jobb kezét az asz akik ugyan Lewist gyűlölik és kenését á fogyasztó már köz és mig György nem akart bele 2160 B. FRONT ST.
TOLEDO, OHIO
talról, de a Du Pontok gazda utálják, de akik ezt a munká vetlenül is megérezte az utolsó avatkozni az állam ügyeibe, az
AZ A HELY. AHOL ILYEN SZEREKET KAP
uj királyról más véleménnyel
gok és ^mith a szolgájuk. Tal ját és ezt a programját helyes pár napban.
, , .. > , . Az uj év második és harma van mindenki.
■:
madge halálosan gyűlöli az lik.
adminisztrációt és a Long- Egyébként a Lewis szerve dik hetében jött a keleti pia Azt hiszik, hogy Edward erő
frankció uj erőhöz jutott a zete, a United Mine Workers of cokra a friss zöldség és a gyü sebb kézzel nyúl bele úgy az
VISZKETŐ ÉS VÉRZŐ
Amerika két évenkénti konven mölcs Floridából, Californiából angol, mint a nemzetközi poli
VESE PIRULA
múlt héten.
BŐRKIÜTÉS
VÉGBÉL KÚPOK
KÁTRÁNY KENŐCS
cióját most tartja az ország fő és Texasból és az árak egyelőre tikába, de azt természetesen
VESE TEA
VÉGBÉL KENŐCS
KÁTRÁNY SZAPPAN
SZERVEZET SÓ
senki nem tudja, hogy azt mi
városában, de a nagygyűlés kü jók voltak.
A MINDENFELÉ
SZERVEZET SÓ
VÉRTISZTITÓ
lönös fontossággal nem bir, Minthogy azonban ezeknek a lyen irányba próbálja majd te
0S‘3$ bjb uazs tuojfq 3
E három szer ára $3.00.
E három szer ára $3.00
MEGEJTETT
mert a bányász-szervezet szo terményeknek a legnagyobb ré relni.
próbaszavazások és. *a déli morú hírhedtsége, hogy azt sze februárban jut a piacra, Minden esetre olyan válságos
Fehérfolyás, méhgyulladás ellen a legkiválóbb, szer LEUCO fecskendő-por és Méh-golyók. E
csak akkor fog maid elválni, és eseményteljes időben vette
konzervatiz demokraták elége Lewis, cár módjára uralja.
két szer ára $3.00.
át
az
uralmat,
amikor
egyetlen
Most
történik
először,
hogy
hogy
a
farmerek
ez
évben
meg
detlensége olyan Írások a fa
lon, amiket az elnöknek és a egy nagy munkasszervezet kapják-e a tisztességes munka elhatározása egész más képet
adhat egy év múlva a világ
vezérkarának el keil olvasni. washingtoni otthonában orszá bért a termésért.
nak.
‘ 1 ■
>
A Fehér Ház ultinak hatá gos konvenciót tart s ez min Természetesen az AAA-t kö
tit
rozni kell nemsokára, hogy den esetre alkalmat nyújt a vető bizonytalanság a farmere
tovább hajlandó-e oalfelé- vo bányászok vezéreinek, hogy be ket sújtja a legjobban és feltét A NAVY KONFERENCIA
ellen
VISSZAADJA A HAJ ERE
ellen
DETI SZÍNÉT
nulni, hogy meg akarja-e a szélhessenek a congresszusnak lenül szükséges lenne, hogy a
KÁRPÁTI CSEPPEK
DRINK NO
congresszus a pót-tor vényt feb a tanácskozásait most már
nem szükségszerint demokrata és az egész országnak.
r,
KÁRPÁTI TEA
Nem festék
Üvegje
$
2.00
Japán nélkül folytatja, de va
ruár közepe előtt meghozza.
liberálisokat magának szerezni,
3 üveg, egy készlet $5
Egy üveg $1 — 6 üveg $5
E két szer ára $1
lószínű, hogy az angol, ame
vagy újra megalkuszik a reak A GAZDASÁGI
rikai, francia és olasz delegáció
ciós tőkével.
EURÓPÁNAK
VISZONYOK
Erő gyengülés ellen a legjobban ajánlatos szer a STRENGO tabletteák. Egy doboz
semmiféle lényeges eredményt
Az utolsó hetekben ugyan
NYUGTALAN
$3.00
és egy teljes készlet, 4 doboz $10.00.
nem
fog
elérni.
nem
olyanok,
hogy
érdemes
két liberális beszédet tartott,
Anglia
szeretné
a
tanácsko
lenne
“haza
Írni”
felőlük.
A
napjai
voltak
a
múlt
héten.
de a liberális polgárság nem
A Reuma gyógyítására belső gyógyszerre van szükség. A reumás bántalmakat a vér
elégszik meg a beszéddel,' <jia- Supreme Court döntése után Nem azért, mert az angol ki zásokba Németországot • és a
ben levő tisztátalanság, savak okozzák. A legjobban bevált szer a REMO kanalas
Szovjetet
is
bevonni,
de
a
fran
most
már
senki
nem
érzi
ma
rály távozott az élők sorából,
nem tudni kívánja, hogy mit
köszvény orvosság, melyből egy üveg $1 — és egy teljes készlet 6 üveg egyszerre
szándékszik tenni a bírói hata gát biztonságban, legkevésbé bár Európa sorsára az is erő ciák a németek meghallgatását
rendelve $5.
viszont
lom ellen, amely gúzsba köti maga a kormányunk s igy az sen befolyással lehet a közeli ellenzik, nélkülük
Bedörcsölő szernek, mint fájdalomcsillapító, a legajánlatosabb a valódi VÖRÖS
Anglia
nem
hajlandó
rá,
hogy
üzletnek
határozott
programot
években, hanem azért, mert a
CSILLAG VILLANYKENŐCS használata. Egy nagy tégely $1.
teljesen az országot.
A nincstelen emberek pedig adni nem mernek és nem tud nemzetközi politikában vissza a franciákkal szövetséges Szov
A vastag nyak sikeres kezelésére ajánljuk a VÖRÖS CSILLAG GOLYVA KÉSZLE
tértek a háború előtti rendszer jetet behívja.
tudni akarják, hogy mi velük nak.
TET, mely külső és belső használatra való szereket tartalmaz. A készlet ára $5.00.
A jelenlegi tanácskozások
*
a szándéka, mert a WPA nyo Január rendesen jobb szokott hez.
A szer, amely a Pántlika gilisztát fejestül kihajtja, az a készlet,
morúságos éjbbéren megélni lenni decembernél s az most Amig Anglia egész hatalmas inkább, bizonyos együttműkö
amelyet a Vörös Csillag Patikában kap. Ha a fej bent marad á
nem tudnak és még azt 1 sem is úgy van egy nagyon kis flottája állítólag a Liga ügyét dést, hogy ne mondjuk szövet
giliszta újra megnő. A készlet ára $3.00. A dupla erős $5.00.
tudják, hogy* az voltaképpen mértékben, de nem olyan ará szolgálaj, az angol diplomácia ségeseket terveznek, mint kor
Különö
nyú, amilyent joggal lehetett jónak látta visszatérni a ma látozásról beszélnek
meddig tart.
könnyen felizgatódik, gyorsan kifárad, nem tud aludni, rossz álmai vannak, reggel fáradtan éb
Mindezeken^ felül egyre sú volna a Supreme Court döntése gán-szövetségekhez és a múlt sen azt szeretné Anglia, hogy
red, szédül, levert, fáj a háta, dereka, feje, gyors a szívverése, mindez idegei megbetegedésének
következménye lehet. A legújabb szer használatát ajánljuk. Ez a szer a N-ERVO, melyből egy
héten nyilvánosságra hozta, a Csendes tengert illetőleg meg
lyosabban közeledik egy nagy nélkül remélni.
üveg $1.00 és egy teljes készlet, 6 üveg egyszerre rendelve $5.00. — Használjon el egy teljes
segélyválság
az országban, Most már jóformán heten hogy bizonyos szövetkezés már tudjon az Egyesült Államokkal
készletet egyfolytában, megszakítás nélkül.
egyezni, mert a közeli kompli
mert az államok, megyék és ként esedékesek íiyen fontos megtörtént.
* városok az ellátatlanokat segé döntések és az egész üzletvilág Anglia, Franciaország, Jugo kációk minden valószínűleg a Z'IX7Z\]k/r/’\-n
A legjobb étvágyhozó és emésztő szerek a VÖRÖS CSILLAG GYOMOR REGULATOR
lyezni kellőképpen nem tud egy találóskérdés lett, mert szlávia, Törökország és Görög távol keleten fognak kitörni. \J X V/I’l V J\
és GYOMORSÓ. E két szer együtt $1.50.
senki nem tudja, hogy holnap ország megegyeztek egymással,
ják.
z
hogy amennyiben az olasz A FRANCIA KORMÁNYA két kérdésben szint kell mi lesz az ország törvénye.
Friss hazai földbe csomagolva 50 cent, 6 darab $2.50. :
vallani az elnöknek, mert kü Lehetséges, hogy ha a kedé flotta az angol navy ellen tá
bukása
nem
volt
váratlan
lyék
^higgadnak,
az
üzleti
élet
madást
intézne,
az
öt
hata
lönben a konzervatív ek elvesz
tJ
késő és rendetlen szabályozására $3—$5—$7.50.
lom egymás mellett fog har s az adott helyzetben nem te ^j[
hetett egyebet az elnök, mint
colni.
hogy
az ország adminisztrálá TITOKTARTÁS VOLT MINDIG E PATIKÁNAK JELSZAVA ÉS EZÉRT FORDULHAT ÖN IS
Jugoszlávia kötelezettségét
sával
egy “színtelen” kor
jóvá hagyta előre az egész kisLELKIISMERETES TANÁCSÉRT HOZZÁNK. VIGYÁZZON A CÍMRE:
mányt
megbízott.
POCAHONTAS, VA.
ántánt.
Franciaországban választá
Lelkész: B. BERTÓK
sok
lesznek a tavasszal s addig
TOLEDOI
P. O. Box 425
TERMÉSZETES, HOGY
döntő változások sem belföl
Istentisztelet minden vasárnap délelőtt fél 11 órakor.
a jó példát azonnal a többi dön, sem a külpolitikában nem
Előtte fél 10 órakor vasárnapi iskola.
hatalmak is próbálják követni lesznek.
A Pocahontas-i Lorántffy Zsuzsánna Nőegylet gyűlése I és szövetségek, ántántok és el- Úgy látszik, hogy a válasz 2160 B. FRONT ST.
TOLEDO, OHIO
len-ántántok alakulnak na tások utánig az aranyvalutát
minden hó első szerdáján este az iskolahelyiségben.
minden esetre megtartják, ami
ponta. ~
' ■
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MELYIK HÁT AZ EGYLETEK KÖZT A LEGDRÁGÁBB?
fFolytatás a 2-ik oldalról)

Mi előzékenyek leszünk az
IWO-val szemben, a saját
Jegyző Bodnár István.
Lelkész Gulyás Károly. Gondnok Bényei Lajos
számadataikat fogjuk rájuk és
Akiknek lelki kiszolgálásra van szükségük, forduljanak a gondnokhoz,
a többi magyar egyletre alkal
kinek elme: Louis Bényei, Box 503, Thorpe, W. Va.
mazni és úgy bizonyítjuk be,
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
Second Streeten délután 2 órától hogy mennyivel olcsóbb min
den magyar egylet az IWO-nál.
343-IK OSZTÁLYA
kezdve.
SOUTH WILLIAMSON, W. Va.
Elnök Kiss Antai, Box 36, Dawmont,
Még azt is megtesszük, hogy
W. Va. Alelnök Mészáros József. Tit egy fiatal korban beálló tag
Gyűléseit tartja minden hó 15-ike kár Grega János, P. K. Mine, Clarks
utáni vasárnapon a színesek iskolá burg, W. Va. Pénztárnok Nemes Já adatait fogjuk feltárni és bon
jában, New Camp, Ky.
colni,
pedig köztudomású,
Elnök Hegedűs János, Alelnök Dóka nos, R. 2. Box 14, Clarksburg, W.
hogy
a
step-up
rendszerben az
Va.
Ellenőr
Pavlik
Mihály.
Három
István. Titkár-pénztárnok Dóka And
rás, akihez minden, az egyletet ér tagú számvizsgáló bizottság. Szakály öreg tagok húzzák a rövidebdeklő levél és pénzküldemény kül György, Pavlik Mihály, Oláh János. bet.
dendő, cime: Box 932, Williamson, A beteglátogatót az elnök és pénz
Arra kérjük minden egylet
W. Va. Jegyző Dudás József. Pénztári tárnok nevezi ki. A zászlótartókat az
tagságát,
de különösen az
ellenőrök: Mayerchak Pál, Dóka Dá elnök nevezi ki.
niel és Ifj. Sitku István. Helybeli
IWO tagságát, hogy kisérje az
beteglátogató Younger György. Vi
alanti számokat - figyelemmel.
déki beteglátogató Cseh József.
A MUNKÁS BETEGSEGÉLYZŐ
És olyan meglepetéseket Ígé
——■——:o:----------SZÖVETSÉG 87-IK OSZTÁLYA
rünk, amelyeket nem írtak
MONAVILLE,
W
VA.
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
32-IK OSZTÁLYA, GARY, W. VA.
bele az IWO kiadott rágalma
Elnök Luksa Gábor. Titkár-pénz
zó kis könyvbe.
Elnök Kovách Gyula. Alelnök Kiss tárnak Vizi János, kinek cime: Box
A különböző ráták, ahogy
Imre. Ügykezelő és kerületi delegá 95, Monaville, W. Va.
Gyűléseit tartja minden negyed az az IWO az igazságnak meg
tus Magyar József. Pót-ügykezelő és
pót-delegátus Ráth György. Beteg- évben a Gyöngyösi János termében.
felelően kimutatta: Egy húsz
A beteg tagok látogatására a titlátogatásra kirendelhető minden tag
és zászlótartókat az elnök nevez ki, kár-pénztárnok nevez ki esetről eset éves tag fizet: A Rákóczi Egy
re beteglátogatókat, ami kötelessége letben $1.30, a Bridgeport!
mikor szükséges.
Gyűléseit tartja minden hónap első a tagságnak.
Szövetségben $1.20, a VerhoPénzküldemények és levelek erre a
vasárnapján délután 2 órakor a Gary
gyülésteremben.
Ügykezelő
cime: címre küldendők: John Vizi, Box 95, vayban $1.36, az IWO-ban 72c.
Az első pillanatra ugye azt
loseph Magyar, Box 348., Gary, W. Va. Monaville, W. Va.
--------- —:o:----- ----mutatják ezek a hazug szá
kCONGOI ELSŐ RÁKÓCZI FERENC
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
mok, hogy az IKO a legolcsóbb
BÁNYÁSZ BETEGSEGÉLYZŐ
293-IK OSZTÁLYA, THORPE, W. VA
egylet, a Verhovay pedig a
EGYLET
legdrágább?
Gyűléseit tartja minden hó első
Alakult 1894 január hő 11-én
vasárnapján a református templom
Minthogy a Verhovayt mu
Székhelye: Congo, Ohio
gyüléstermében, Thorpe, W. Va., dél
Gyűléseit tartja minden hó barma tatják ezek a számok a leg
után két órai kezdettel.
ik vasárnapján a Ref. Templom alat- drágábbnak, egyelőre a két
Elnök Juhász Lajos.. Titkár-pénztámok Kiss András. Számvizsgálók: I iskolában, Drakes, Ohio.
másik magyar egyletet kihagy
Diszelnök Bucskó András. Elnök
Szidlóczky József, Bényei Lajos. Ke
juk a számításból és bebizo
ritka
János.
Alelnök
Rezes
János
rületi delegátus Bényei Lajos. Pén Pénztárnok Haralyda János, cm sbsh
nyítjuk, hogy a legdrágább
zek és levelek a titkár-pénztárnokh«oz
jegyző Titka Péter, kihez minden, nak látszó Verhovay mennyi
küldendők, kinek cime: Andrew Kiss,
az egyletet érdeklő levél küldendő,
Box 23, Thorpe, W. Va.
cime: Route 1„ Corning O. Péntárl vel olcsóbb az IWO-nál.
—-------—:o:-------- -—
Elsősorban tudnunk kell,
ltkár Kocsis István. Ellenőr Tóth
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
/. István. Naplóvezető Varga And hogy aki a Verhovayba, vagy
248-IK OSZTÁLYA
•ás. Hármas bizottsági tagok: Szán- akármelyik
MONAVILLE, W. VA.
másik országos
ó János, Porkoláb Sándor, Titka
egyletbe
beáll
húsz éves ko
Gyűléseit tartja minden hó első 3éter. Beteglátogató Cengón Hor
rában,
az
mindaddig
ugyan
'áth
Sándor;
Drakesen
Lukács
And
vasárnapján Loganban, a Gyöngyösi
As. Zászlótartók: Titka Sándor^©p azt a tagságidijat íogja fizet;
János Colonial Halijában.
Elnök Molnár Károly. Alelnök Ki lás Péter. Teremőr Lukács András ni, amig tagja lesz az egylet
rály József. Titkár-pénztárnok Vízi Ügyleti orvos Dr. James Miller. Hl
nek. Ha tehát hatvan éves
■^ános. Jegyző és ellenőr Kish Aúd- 'atalos lap Magyar Bányászlap.
lesz, akkor is csak annyit fizet
rás. Számvizsgáló bizottság: Vesz
prémi Dániel és Ifj. Németh József.
havonta, mint húsz éves ko
POCAHONTASI
A fiók delegátusai Vízi János és MAGYAR AMERIKAI POLGÁRI KÖR rdban, mikor beállt az egy
Veszprémi Dániel, Beteglátogatókat
Célja: A magyarok polgárosítása, letbe.
esetről-esetre a titkár-pénztárnok ne
a szavazó polgárok egységes eljárása
vez ki.
Nem úgy mint az IWO-ban,
választások alkalmával.
ahol
a havidija minden egyes
Elnök Lévay János. Alelnök Ifj.
évben
emelkedik, úgy hogy
Dobos András. Pénzügyi titkár Ifj.
A WILKER-BARRE-I I. MAGYAR
Dankó
Mihály.
Pénztárnok
Tátray
öreg
korában
fizeti a tag a
KOSSUTH LAJOS BS. EGYLET
János. Jegyző Kovács Péter. Ellen legtöbbet, mikor azt a legke
Alápittatott 1892 Február 27-én
őrök: Id. Dankó Mihály, Id. Borbás
István és Mihtalina Ferenc. Ajtó vésbé tudja fizetni.
gyűléseit tartja minden hó harma őrök: Kovács Béla, Varényi Béla és
Aki tehát 20 éves korában
dik vasárnapján, 459 Main St., Evans Moszler Imre.
beáll a Verhovay Segély Egy
Felvilágosításért forduljon bárki a
ville, Pa,
Elnök Jánki József. Titkár Bődi jegyzőhöz, kinek cime: Kovács Péter, letbe, az fizet havonta, mind
addig, amig tagja az egylet
látván. Pénztárnck Fekete József, Box 755, Pocahontas, Va.
•------- —:o:—-------nek, $1.36-ot.
elme. 527 Northampton St., Kingston,
LOGANVÖLGYI
Va. Jegyző Jenki Endre. Beteglátoga
Tegyük fel, hogy ezt valaki
tó Gyűri József. Hármas tagú bizott
MAGYAR TÁRSASKÖR
húsz éven át, negyven éves ko
ság: Jencsik György, Márton István
LOGAN, W. VA.
ráig fizeti. Lássuk, hogy mit
és Győri László.
Minden az egyletre vonatkozó fel
Gyűléseit tartja minden hó első fizet és mit kap érte a VerhoTilágositással szívesen szolgál Fekete vasárnapján este 7 órai kezdettel a vayaktól?
József, kinek cime: 527 Northampton Gyöngyösi János Colonial Hotel
Húsz év alatt befizet a tagtánctermében, Loganban.
8t„ Kingston. Pa.
összesen
$326.40-et.
Elnök Hajdú József. Titkár László
A BRIDGEPORT! SZÖVETSÉG
Húsz
év
alatt kikap oszta
/
József. Pénztárnok Helen Zsigmond.
373-IK OSZTÁLYA
Jegyző Barabás Géza. Ellenőrök: lékban cca. $37.86-ot.
LOGAN, W VA.
Nagy Sándorné, Hajdú Józsefné, PetTényleges fizetése volt hát
Elnök Veszprémi Sándor. Ügyke rovics Miklósné. Bálrendező László
$288.54.
zelő-pénz tárnok Gyöngyösi János., ki József.
Kérjük a Logan és környéki ma
Húsz év múlva ez a tag elnek cime: Box 832, Logan, W. Va.
Pénztári ellenőr László Ferenc. A gyarságot, hogy lépjenek be tagul htározhatja, hogy ő vissza
beteglátogatás kötelessége az osz minél többen a Társaskörbe. Jelent akarja kapni a tartalékját,
kezni lehet gyűlések alkalmával a
tály minden tagjának.
vagyis beakarja váltani a köt
Gyűléseit tartja minden hó harma gyülésteremben.
dik vasárnapján délután 2 órakor a
vényét, ' amit megtehet min
Gyöngyösi János féle Colonial Hotel
den
országos magyar egylet
POCAHONTAS, VA.
tánctermében.
nél. Nézzük, hogy mit kap
A Verhovay Segély Egylet 23-ik vissza és nézzük, hogy meny
A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
Pocahontasi Osztálya. Alakult 1903 nyibe került neki, hogy húsz
57-1K OSZTÁLYA
augusztus 5-én. — Gyűléseit tartja
CLARKSBURG, W. VA.
éven át be volt ezer dollárra
minden hó első vasárnapán a Re
Alakult 1907 Augusztus 25-én
formátus Iskola helyiségében. Elnök: halál esetére biztosítva.
Nagy Gáspár. Alelnök: Id. Kovács
Tényleges befizetés húsz
Gyűléseit tartja minden hó első va Pál. Ügykezelő-titkár:
Ifj.
Dobos éven át $288.54.
sárnapján a Williams Hallban a András, kinek cime Box 914, Poca
A kötvény készpénz értéke
hontas, Va. Pénztári ellenőr Barabás
'
János. Beteglátogatók: Kozma Antal, $154.00.
10 FONT DOHÁNY
Erdey József. Ajtóőr: Erdey József.
A
biztosítás
teljes költsége
pipába vagy bagózni, egy
$125 Zászlóvivőket időről időre az elnök
hát
$134.54,
cserép-pipával ......................... ■ — nevez ki. Kerületi delegátus:
Ifj.
Vagyis aki húsz év múlva a
Fizeti a postán, mikor megkapja Dobos András.
Felkéretik minden magyar és ma kötvényét beváltja készpénz
UNITED TOBACCO CO. gyar származású amerikai, hogy le re, az kap egyszerre $ 154-t, te
Mayfield, Ky.
gyen tagja ezen hatalmas intéz
hát annak a húsz éven át való
ménynek.
biztosítás belekerült mindöszsze $134.54-be.
HA A CIME VÁLTOZIK
Istentisztelet minden hónap harmadik vasárnapján délelőtt 11 órakor
a Gary 11-es plézen a Református Imaházban

Aki költözik és a címét változtatja, legyen szives ezt
a szelvényt kivágni s azon tudatni a címváltozást.
Név

........................................................................ J..........................................

UJ cime: Utca és házszám, vagy post office box ..............

Város vagy pléz neve ............................... ...........................
Régi cim (város vagy pléz neve) ........................................

Lássuk most már, hogy mi
képpen fest ez az IWO-nál.
Aki 20 éves korában tagja
lesz az IWO-nak, az a beállás
esztendejében ugyan nem fi
zet, csak 72 centet, de ez a
fizetés emelkedik évről-évre és
húsz év múlva eléri a 90 cen
tet.
Minthogy az IWO füzetében
csak az öt éves emelkedések
vannak kitüntetve, pontosan a
befizetést megállapítani nem
tudjuk, de a valóságnál egy
jóval kedvezőbb átlagot állí
tunk fel.

MK OLDAL

MÉG EGY PÁR SZÓ ARRÓL A BIZONYOS
“KÖZÖS FRONT"*

A mi számításaink szerint jat kell fizetni, ha mindjárt
az átlagos tagásgi dij 81 cent gyerek korukban álltak is az
havonta, amely azonban ma egyletbe.
gasabb egy két centtel. De Most még egy csekélységre Több Ízben rámutattunk ar
dolgokra gondolnak. Hanem
fentebb azt irtuk, hogy előzé hívjuk fel az egyleci tagok, s
ra
a
bűnös
könnyelműségre,
a
arra, hogy a közösködésen ke
kenyek akarunk lenni az IWO különösen az IWO tagjainak a
mely
magyar
egyleteinket
és
resztül a magyar egyleteket
val szemben és megmaradunk figyelmét.
magyar
tömegeinket
a
ma
és
a magyar embereket bevi
a 81 centes átlagnál.
A füzetben az IWO vezetősé
gyar
nyelvű
kommunisták
gyék
az IWO-ba. Hogy a ma
Húsz év alatt befizet a tag ge azt állítja, hogy a hatvan
mellé
vezényli
és
bebizonvitotgyar
egyletek
vagyonát éppen
$194.40.
éven felüli tagok tagságdijá
tuk,
hogy
a
“közös
front”
nem
úgy
ellopják,
ahogy
azt a haj
Osztalékos kap 000.00.
nak a pótlására egy centet
dani
new
yorki
önképző
nagy
őszinte,
hogy
azon
keresztül
a
Tisztán befizet tehát $194.40 vetnek ki minden tagra havon
hiszékeny
magyarokat
a
kom
vagyonával
megtették.
Minthogy húsz év múltán a ta. (Mi ezt az egy centet nem
Ez és csakis ez a célja annak
kötvénynek nincs tartalék ér adtuk a fentemlitett IWO tag munizmusba csábítják.
a
nagy barátkozásnak, amivel
Lehettek
olyanok
—
különö
téke, nincs beváltási értéke, tagságdijaihoz.) Ez az egy
a közös frontba hívnak
most
sen
akik
egy
kicsit
bódultak
természetesen
nem kaphat cent jelenleg talán elég, mert
mindenkit,
s azt ajánljuk,
vissza semmit érte as ha nem sok öreg tagja még nincs az már a vörös maszlagtól — akik nekünk nem hittek, akik hogy olvassa el mindenki még
fizeti tovább, akkor egyszerű IWO-nak.
en búcsút mond az egyletnek, De mikor a tagok öregedni azt képzelték, hogy mi talán egyszer a “Communist Intermeg a befizetett pénzének.
kezdenek, akkor ezek a centek rémeket látunk abban a szép nacionale”-ból idézett pár sort,
Belekerült hát húsz év alatt természetesen nem födözik a barátkozásban, amit kisütött amelyben őszintén bevallják,
a biztosítás az IWO-ban 194.40. 10—12 doláros tagságdijak és itt vörös kezdeményezésre kö hogy: Ez volt és ez lesz a mi
főcélunk mindig az egység
Belekerült hát húsz év alatt a tagtól kért $2.21 különbsé zöttünk.
front taktikájával.
Ezeknek
a
kedvéért
bátrak
a biztosítás a Verhovayban get és akkor eljutnak abba a
leszünk
a
“Communist
Inter$134.54.
válságba, amibe a magyar
Nem a háború ellen, nem a
Húsz év alat olcsóbb a Ver egyletek megöregedett tagjai nacional” december 20 i szá fascizmus ellen vonultak hát
hovayban a biztosítás $59.96. néhány éve eljutottak. Csak mából idézni:
fel a jámbor magyarok —
“Mi nem akarjuk titkolni igaz, hogy igen kevesen —
Amint tehát láthatja min hogy amig a magyar egyletek
denki, a hiányosan közölt, il ben 4—5 dolláros tagságdijak az egységfront főcélját. Az Clevelandban, hanem azért a
letve meg nem magyarázott kal találták szemben magukat, egységfront főcélja megköny főcélért, hogy a szovjet győz
számok hazudtak, mert bár az IWO-ban a 10—12 dolláros nyiteni a tömegek áthozata zön és hogy az IWO minden
látszólag a Verhovay Segély és még azoknál is magasabb lát a kommunizmus oldalá magyar életet a maga vörös
Egyletben drágább a biztosí tagságdijakkal fognak talál ra, a szovjet eszmék győzel gyomrába temessen.
tás, valójában egy harmaddal kozni.
méért. Ez volt és ez lesz a
olcsóbb, mint az IWO-ban.
A fenti számokból láthatja mi főcélunk mindig az egy És ezt legalább utólag illik
tudni azoknak, akik a cleve
Hogy hová megy a különb hát mindenki, hogy az IWO ségfront taktikájával.”
ség? Kommunista propagan-í! sokkal drágább fiatal korban
Well, itt van az a bizonyos landi cécóra elmentek.
dára. Amit az IWO kiadványa is a magyar egyleteknél, ame vörös lóláb”, amiről pár hete
-------- o-------ibolya szerénységgel felvilágo lyekben készpénz értékkel bír azt irtuk, hogy mi a nagy ke
sításnak, tanításnak, egység nak a kötvények, és amelyek belre való borulásból is kilát
frontnak nevez, az nem egyéb egy része osztalékot ad évente, juk.
kommunista propagandánál, a de különösen mérhetetlenül Hát mit szólnak ehhez azok
kommunista lapok pénzelésé drágább az öreg korban. Erre az egyleti és közéleti nagysá
nél; és oda megy el az a több nézve New York állam Insur gok, »akik az egységfront pó
let, amivel a biztosítás sokkal ance Departmentje azt Írja diumára olyan nagyon siet
drágább az IWO-ban, mint egy hozzájuk intézett kérdé tek? Akik azt hitték, hogy az
akármelyik magyar egyletben. sünkre: “However, we would eltakart vörös szin fölött a Nem voltak bűnösek, de az
Lássuk azonban, hogy mi state that practically the en magyar nemzeti szin az őszin ért hajlandók fizetni.
Már mint a detroiti multi
egyéb történhetik ezzel a húsz tire business of the Interna te?
éves korában r beállt * egyleti tional-Workers Order is issued ~ S mert a magyar egyleteket milliomos bankigazgatók haj
taggal, ha negyven éves korá on the step-rate plan, that is, az egységfrontokba különösen landók fizetni, pontosan há
ban nem akar kimaradni az with the rates increasing csábítják, jó lesz az egyleti ve rom milliót és nyolcszázezer
egyletből és fizei a tagságdijat every year with the advance in zetőknek azt is tudni, hogy dollárt, ha a kormány az eljá
a munkás-sors által megsza age and continuing even after az Uj Előre szintén nem rej rást ellenük abba hagyja.
Igaz, hogy egyszer-kétszer a
bott élet hozzávetőleges hatá age 65, when the premiums of tette véka alá az egységfront
bankár
urakat már felmentet
ráig.
course become EXCESSIVE.” céljait.
ték.
Mondjuk, hogy mindkét tag
(Magyarul: Az International
“Hozzátok be a magyaro
még tagja marad 15 évig a sa Workers Ordernek úgyszólván kat az egységfrontokon ke Mert szeretnénk mi azt a
ját egyletének.
a teljes üzlete a step-rate ala resztül az IWO-ba. (Az IWO bíróságot látni — ahogy azt
A Verhovay, Segély Egylet pon van, amely szerint a havi- a rövidített neve az Interna Norris szenátor mondta egy
húsz éves tagság után, negy dij emelkedik a korral minden tional Workers Order nevű pár éve — aki egy millió dol
ven éves korában nem váltja évben, még 65 év után is, ami kommunista és step-up rend lárt elzárna a börtönbe. Itt
be készpénzre a kötvényét, s kor természetesen a tagságdij szer mellett működő nem pedig nem egy, de' egy egész
falka milliomos volt vádolva,
nem veszi fel azt a 154 dollárt, TÚLSÁGOS.)
zetközi egyletnek, amelyben
ami az értéke akKor a köt És ezeket a TNLSÁGOS-nak minden tag tagsági dija hogy elspekulálták a betevők
vénynek.
nevezett rátkat semmiféle egy emelkedik évente, amig az pénzét a homokra épített
De nem is fizeti tovább a centes kivetésekkel nem tudják öreg korban a tiz dollárt is bankjaikban.
tagságdijat.
és nem fogják 10 év múlva pó
Bár a bíróság itt-ott fel
Ebben az esetben a Verho tolni. Mikor tehát atagok öre eléri havonta.)
Mikor
tehát
vörös
barátaink
mentette
őket, még mindig
vay Segély Egyletnek ez a tag gek lesznek, vagy tudják, vagy
lehetett
mindegyiket
kártérikenetteljes
szavakkal
a
ma
ja még teljes jogú, ezer dollár nem tudják az EXCESSIVE rá
^bju jb^ubq b s miaaad ^aasaq.
gyar
egyleteket
a
közös
fron
ra biztosított tagja marad az tákat fizetni.
egyletének 15 évig és 9 hóna Amint azonban fentebb lát tokba meghívják, hogy harcol azért fizették a három millió
pig, mert a kötvény húsz éves tuk, az öregséget sem kell janak a “társadalmi biztosí és nyolcszázezer dollárt, hogy
értéke, a 154 dollár ennyi időre megvárni, mert az elete virág tásért,” a “háború ellen” meg hagyjanak fel minden perrel,
elég a kötvény éleiben tartá jában, húsz éves korában be a “fascizmus ellen” közös erő s hagyják őket ezentúl béké
vel, akkor ők nem ezekre a ben.
sára.
álló tag is egyharmaddal töb
Minthogy a kommunista bet fizet a valóságban az IWOIWO-ban nincs értéke a köt ban, mint akármelyik országos
vénynek, az ottani negyven magyar egyletben.
éves tag, aki már húsz éve fi
zeti az egyletet, kénytelen azt Az IWO kis könyve termé
— UTAZÓ LELKÉSZI KÖRZET. —
nem
magyarázza
tovább fizetni, minden évben szetesen
meg, hogy amig a magyar
KÖZPONT: MORGANTOWN, W. VA.
emelkedő tagságdíjjal.
Ebbe na korban már az egyletek osztalékot adnak és
IWO-ban rohamosan emelke a kötvények készpénz tartalé
Lelkész: BORSOS ISTVÁN. 537 Richwood Avenue.
dik a tagságdij és csak az IWO kot teremtenek, addig náluk a
Morgantown, W. Va.
tagságdij
többletet
kommunis
javára tévedhetünk két-három
Gondnok:
Gyurkó Gábor. Star City, W. Va.
ta
propagandára
költik.
centtel havonta, ha a havi át
lagot erre a következő 15 évre Az IWO kommunista propa
ISTENI TISZTELETEK SORRENDJE 193S-BAN:
és 9 hónapra $1.27-ben állapít ganda költségeire vissza fo
juk meg.
Minden hónap 1-ső vasárnapján, délelőtt 10-kor, Morgan
gunk térni a jövőben.
Befizet tehát a Verhovay
town, W. Va.: RFP No. 3., az Evansdalei, Star City
tag 15 és 9 hónapra $154.00, Egyelőre csak azt üzenjük
Roadon lévő magyar református templomban, előtte:
(vagyis a kötvénye fel nem újra azoknak az “egyházi és
vasárnapi iskola.
egyleti vezetőknek”, akikkel
vett tartalékát)
A “sátoros” ünnepeken úrvacsora osztás ugyanitt.
Befizet havi $1.27-ével az hirtelen olyan jóbarátságba
Minden hónap 2-ik vasárnap, d. e. 10-kor, Sabraton, W. Va.
lettek a magyar nyelvű vörös
IWO tag ez időre $40.03.
,
a Public Schoolban. — 11-től Kér. Ifjak Köre.
Többet fizet 15 évre és 9 hó elvtársak, hogy gondolkozza
nak ezeken a számokon és ért Minden hónap 3-ik vasárnap, Clarksburg, W. Va. és körnapra az IWO tag $86.03.
Vagyis amig az első húsz sék meg, hogy mire szolgáltat
• nyéke bányatelepein, a meghívás sorrendjében, min
évre az IWO tag ténylegesen ják ki a magyarságot, mikor
denütt az állami iskolákban. — Úrvacsora osztás
$59.96—al többet fizet a tiszta beviszik őket azokba az egy
évenként egy-egy bányatelepen egyszer.
biztosításért, mint a Verhovay ségfrontoknak nevezett kom
Minden hónap 4-ik vasárnapján, Osage, W. Va. a Public
Segély Egylet tagja, a követ munista alakulatokba, ame
Schoolban, délelőtt 10 órától. Utána 11-től vasárnapi
lyek
mindegyike
előszobája,
kező tizenöt évben az IWO
iskola.
toborzó
helyisége,
vadászterü
tagja szintén többet fizet nyolc
lete az IWO-nak.
vanhat dollár és 3 centtel.
Az ötödik vasárnapon, (amely hóban 5 vasárnap van),
Ha húsz évnél idősebb tagok
Fairmont, W. Va. és vidéke bányatelepein, a meghívá
kötelezettségeit és javait bon
sok sorrendjében, délelőtt Montana, W. Vav a Union
NAPTÁRT
coltuk volna, sokkal kedve
Church-ben, d. u. Brady, W. Va., az állami iskolában.
zőtlenebbek lennének a szá NAPTÁRT rendeljen most. Szí
Nyári magyar iskola: Evansdale, W. Va., — Morgantown,
mok az IWO-ra, mert tudva vesen elküldjük a naptárt az
W. Va. és Sabraton, W. Va.
levőleg, hogy a step-up rend óhazába is, ugyancsak 25 cent
szerben az öregek vannak sú postaköltségért, ha előfizető Hétköznapi magyar tanítás: délután fél 4-től, azokon a
helyeken, hol a szülők a tanító útiköltségét megfizetik.
lyosabban megadózva, akik ink a hazai pontos címet meg
nek egyre emelkedő tagságdi adják.

NEM VOLTAK
BŰNÖSEK

MAGYAR EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ

6-IK OLDAL

MAGYAR BÁNYASZLAP

Prudential tagjai vagy 20 éve,
vagy igy vagy úgy.
Voltam egy öreg Verhovaystánáí, aki elpanaszolta, hogy
Ezt olvassák el azok a magyarok, akiket érdekelnek az ő két fiát már régen sze
a magyar intézmények. - Nemes János nem közlésre rette volna beállítani a Ver
hovay Egyletbe, de mind csa
irta a levelét, de a szerkesztő azt igenis, nagyon mél ládapa,
Azt követelik, hogy azonnal hagyja abba az “ipari szer
tehetetlennek bizo
tónak találta a közlésre. - Kik a magyar intézmények nyult, hogy a fiait betudja
vezkedés” mozgalmát. Állítólag Lewis szembe fog helyezépítői és fenntartói?
vonni a saját nemzeti intéz
kedni a végrehajtó tanácssal. Esetleg kivágják az AFL-böl
ményébe, a Verhovay Egyletbe,
Harminc
éve
ides-tova,
hogy
e
sorok
írója
részese
az
ame
aminek
az apjuk is már 20 éve
A
bányászok
ugyan
nem
Green ' elnök és az AFL
rikai
magyar
életnek
és
ez
alatt
a
30
év
alatt
a
szemeim
ál
tagja
és
ami a mai nap min
crooked vezérkara végrehajtó boldogan látják, hogy elnökük
landóan
nyitva
voltak.
Hiszen
az
volt
a
mesterségem,
hogy
denkor
olyan
biztos, mint akár
bizottsági gyűlést tartottak az idejét ezzel a munkával
a
magyar
életünket,
a
magyar
intézményeinket
figyeljem.
melyik
amerikai
biztositó. Az
Miamiban a naposban és azt tölti s hogy a UMWA pay
És
láttam,
hogy
milyen
emberek
azok,
akik
építenek
kö
illető
mint
jóbarátom,
nem ré
határozták, hogy a Lewis szár roll ján egy csomó ilyen szer
zöttünk.
Akik
csendben,
de
szívósan
és
lelkesen
dolgoznak.
gen
említette
nekem
a
dolgot
nyait levagdalják.
vezőt tart, de kétségtelenül
És
milyenek
azok,
akik
AZT
HISZIK
MAGUKRÓL
ÉS
és
még
hozzá
meg
is
kért,
Elrendelték hát az általa helyeslik egyébként Lewisnak
ELHITETIK
MÁSOKKAL,
hogy
építenek
közöttünk.
hogy
én
próbáljak
nekik
ma
alakított bizottságnak, amely erre vonatkozó programját.
Akik
hadakoznak,
handabandáznak,
leveleznek,
körleve
gyarázattal
szolgálni,
amit
én
az ipari szervezetek kiépítésén A bányászok tudják a leg
leznek,
cikkeznek,
veszekednek,
mert
azt
hiszik,
hogy
abban
meg
is
tettem
annyi
ered
dolgozik, hogy azonnal hagy jobban, hogy ha ők is mester
ménnyel, hogy az égyik fiú és
ják abba ezt a munkát
és ségek szerint lennének szer áll az építés munkája.
Az
alábbi
levelet
egy
Verhovay
tag
irta.
Olvassa
el
min
az
anya ma tagjai a Verhovay
engedelmeskedjenek a nagy vezve, vagyis külön a masinádenki,
akár
tagja
annak
az
egyletnek,
akár
nem,
mert
egy
Segély
Egylet 57-ik fiókosztá
konvenciónak,
amelyen az sok, külön a motorosok, a fú
formán
szól
az
minden
magyar
egyletre.
lyának
és rövidesen a másik
iparilag való szervezkedés el rók, a bányászok, stb. akkor
Nézzék
meg,
hogy
mit
csinált
Nemes
János,
meg
a
többi,
fiú
is
tagja
lesz.
len döntöttek.
igazán semmit nem tudnának szerényen meghúzódó, szerényen, de serényen dolgozó Nemes Úgyszintén említésre méltó
Lewis — aki lemondott az a bányabárókkal szemben el
a fiókosztály titkárunk is, aki
AFL-ben viselt alelnöki tiszt érni. És éppen ezért bűnnek János.
És gondoljanak vissza azok, akik az egyletek “csatározá kilenced magával él a család
ségről — állítólag nem fog és butaságnak tartják azt,
engedelmeskedni a parancs hogy a jelenlegi rendszerben sait” ismerték, hogy hányszor találkoztak Nemes János által ban és csak egyedül maga tag
nak, ami azt vonhatja maga minden foglalkozás külön van aláirt és civakodó körlevéllel? Hányszor olvasták a Nemes ja a Verhovay Segély EgyletJános nevét “tiltakozásokon”, marakodásokban, egyleti csa 51-ik osztályának vagyis az
után, hogy kizárják az AFLszervezve,
ahelyett,
hogy tákban?
egyletnek. Ez csak igen kevés,
ből.
egyetlen ipar minden mun
Ugye nem sokszor.
amit én állítok, de ha ezután
Ha Greenék erre vetemed kása egy szervezethez tartoz
Mert a Nemes Jánosok azzal voltak elfoglalva, hogy dol számba vennénk az összes
nek, akkor a fát maguk alatt nék.
goztak hogy építettek és nem értek rá, hogy a kákán is cso ezekhez hasonlókat, én úgy
vágják,
mert
ez esetben
mót
keresve, felverjék az egyletek csendjét és békéjét, az ame hiszem, hogy az 1936. évben a
Lewissal együtt kivonulnak a Országszerte nag> érdeklő
rikai
magyar élet békés munkáját.
Verhovay taglétszáma megha
bányászok, akik az ország leg déssel nézik, hogy tti merik-e
Ezzel
nem azt akarjuk Írni, hogy nem szabad és nem ladná az 50.000-et, az ötven
erősebb ipari szervezetét al zárni Greenék Lewist az
szükséges az intézmények tagjainak kritizálni, mert jaj lenne ezer taglétszámot minden köz
AFL.-ből.
kotják.
minden magyar intézménynek, ha azokban a jogos és alkotó ponti tagszervező nélkül is.
kritika megszűnne.
Igaz, hogy amikor a 20 éves
Nálunk azonban, sajnos — tisztelet a nagyon kevés kivé C biztosítást visszavonták, az
telnek — a leghangosabban azok szoktak beszélni, akik a leg is ártott az egyletün.Knek, amit
kevesebbet tesznek az intézmények érdekében akiknek bizony én úgy sem. igen tudok aján
soha nem jut eszükbe, hogy a gyerekeiket, az unokáikat, a lani egy szegény rnunkástárdédunokáikat is bevigyék a magyar intézménybe.
samnak a mai munkaviszo
És úgy kell megítélni, hogy mit mondanak, hogy mennyi nyokban, de a jövő évben már
a jóakarat, a konstruktive szellem a hangosan elmondott kri az is könnyebb lesz, mert 250
A silicosis west-virginiai áldozatait védelembe veszik, de tikában.
i r.
ty
dollártól 5000 dollárig kaphat
a bányászokkal senki nem látszik törődni. -- A silicosis
Ugye biztos, hogy ez a Nemes János akármit mondana az nak biztosítást.
nem egyéb, mint fokozott bányász-aszthma
egyleti gyűlésen, jóakaratból mondaná, mert hiszen nem le Mindezek után is bocsánatot
het rossz akarattal az egylet iránt ilyen ember?
kérek szerkesztő úrtól az eset
De itt az ideje, hogy akik tizede annyit sém tettek az in leges téves állításaim és hoszA napilapok hetek óta telve ják meg.
tézményekért, mint a szerényen meghúzódó Nemes Jánosok, szas kifejezésem után a leg
vannak azoknak a west vir Ugyanez a betegség az azok végre hátrább álljanak az agarakkal,1 azok szerényebben
szebb család kérdés iránt,
giniai munkásoknak a szen úgynevezett bányász-aszthma, és csendesebben beszéljenek, mert a Nemes Jánosoké az el mert
nem azért Írtam mind
vedéseivel, akik a New-River amelynek az esetében szénpor sőbbség.
ezen
állításomat,
hogy én ma
mezőkön Gawley Bridge mel rakódik a bányász tüdejére s
A nemes jánosoknak lehet köszönni, hogy vannak és hogy gam tolakodnék az elsőségért,
lett egy tunnelben dolgoztak, ugyanazt a hatást idézi elő, nagyok a magyar intézmények.
■9* jP,j
mert talán nálamnál nagyobb
akiknek a tüdejét megtámad amit a silica-por, de valami
És azért közöljük alább Nemes Jánosnak a szerkesztőhöz családfája is lehet a Verhovay
vel kisebb mértékben.
ta a silica-per.
írott levelét, hogy a többi nemes jánosok előtt is levehesse a Segély Egyletnek, amit csak
A tunnelt egy viilanytársa- Bányászok évek óta hiába kalapját mindenki, aki igazán jóakaratu barátja minden mint fehér hollót lehet találni
ság csináltatta, de egészen bej küzdenek, hogy a foglalkozás amerikai magyar intézménynek.
a Verhovaystáknal állításom
sem fejezték, mert abban aj közben szerzett ilynemű be
szerint. De ha minden öreg
drága silica-homok nagy tö- j tegségeknél legalább compenClarksburg, W. Va., gély Egyletnek és lesznek is, Verhovay tag jól meggondolja,
megére bukkantak, amit bá sationt fizessenek, eddig azt
amig én élek. Nem tudom mit jelent a legszebb család,
1935 dec. hó.
nyászni kezdtek és piacra is sehol nem sikerült elérni.
biztosan, de talán nem téve
Pennsylvania kormányzója Igen tisztelt Szerkesztő ur! dek, ha azt mondom, hogy mi Mussolini állítása, akkor a jö
adtak.
vő év 1936 csakugyan prospe
A silica-por súlyosan megtá ugyan benyújtott erre nézve Az 1935. évi utolsó számú vagyunk a Verhovay Segély ritást hozna a Verhovay Se
madta a munkások tüdejét, egy törvényjavaslatot, amit becses lapjában egy érde Egylet legnagyobb családfája gély Egyletünk taglétszám
közülük sokan meghaltak s azonban a bányabárók szolgá kes cikksorozatot olvastam, West Virginiában, vagyis 13 szaporodásában.
négyszázra teszik azoknak a latában álló korrupt törvény ami úgy szól, hogy Mussolini gyermekünk j*van, abból 12
Nem akarom, hogy szerkesz
Olaszország diktátora szerint
számát, akik még élnek, de hozók elgáncsoltak.
tagja az egyletnek, a 13-ik ki tő ur ezen soraim közölje, de
nem
az
a
legszebb
család
az
or
akik a korai megfulladás bor örömmel látjuk, hogy leg
maradt, mert igen távol van ha úgy tetszik és jónak látja,
zalmas
halálára
vannak alább a silicosisban szenvedő szágban, aki legszebben öltöz tőlünk, de mindamellett a csa véleményt irhát róla. Egy igaz
szegény munkásokra a con- ködik és legcsinosabb járású. ládomból 6-an vagyunk tagjai Verhovay tag nevében.
ítélve.
A silica-por a tüdőbe rakó gressmenek gondoltak, de azt Szerinte a legszebb család a felnőtt osztálynak és nyol Maradtam az igen tisztelt
dik, azon kinövéseket idéz elő, szeretnénk tudni, hogy ilyen Olaszországban az, amely a cán az ifjúsági osztálynak. szerkesztő iránt a legjobb kí
amelyek elzárják a levegő ügyeknél mért mostoha gye legegészségesebb és legtöbb Ezenkívül két unokám és egy vánsággal, szeretettel kívánva
családtaggal rendelkezik. Tu
útját s áldozataikat igy fojt rekek a bányászok?
dom, hogy valamikor Ameri vöm, amit mindenkor bizonyít egy jobb jövővel megáldott
hat fiók titkárunk és az ifjú
Elfogulatlan emberek előtt kában is igy volt, de sajnos, sági ügykezelő az 57-ik Ver boldog újévet mindnyájuk és
nem kétséges, hogy sok rob ma uj hazánkban a legutála hovay Segély Egylet osztálya mindnyájunk számára.
bantásban
és teirorisztikus tosabb nép a munkásság és a Clarksburgból.
NEMES JÁNOS,
merényletben részük volt a nagycsaládos apa és anya.
R. No. 2, Box 14,
progressziveknek, ha nem a Akire mindenki lenézően te Tisztelt Szerkesztő ur!
Clarksburg,
W. Va.
szervezetnek magának, akkor kint utón, útfélen, aminek Én 23 éves tagja vagyok a
itt-ott egyes tagoknak, de nem egyszer voltam szemta Verhovay Segély Egyletnek és
-onúja.
Éppen
olyan
gyűlölettel
ez
alatt
a
23
év
alatt
négy
ugyanakkor
az
a
páratlan
vé
A Progressivek ellen veze
FARSANGI BÁL
az egész világ az olasz dik Verhovay osztálynál fizettem
tett
vizsgálat valósággal lemény, hogy a UMWA kerü néz
tátor
Mussolinira,
aki
nem
tagsági
dijat
és
igy
volt
sze
egyértelmű a vádemeléssel. leti elnöke sem tiszta kezekkel tudom mennyire viseli szivén rencsém több Verhovay tag A Logan Völgyében nemrég
van jelen, hogy a kihallgatást
az ország munkás nép sorsát, társsal megismerkedni, akik alakult Lorántffy Zsuzsanna
élvezze.
Megírtuk a múlt héten, A jelenlegi elnök tavaly egy de a legnagyobb tisztelettel ről megtudtam, hogy mennyi Nő Egylet február elsején far
hogy Springfielden a szövet közismert és hírhedt gangster adózik a nagy csaladok iránt. ben pártolják a magyar intéz sangi táncmulatságot rendez a
ségi nagy esküdtszék vizsgála társaságában gyilkolt a nyílt Meglepődve olvastam az emlí ményeinket. A legtöbb öreg Gyöngyösi-féle Colonial Hotel
gyermekei az ben, s a környék magyarjai
tot indított a három éve tartó utcán és kétségtelen, hogy ti tett lapban, hogy a mi Verho Verhovaysta
vay
Egyletünk
50
éves
jubileu
amerikai biztosítást vették és erősen készülődnek erre a
terror ellen, a vonatbombá tokban is több ilyen bűnt kö
mát
a
Mussolini
diktátor
mon
tartják ma is. És igen sok mulatságra. Természetes, hogy
zások és a bányagy uj toga tá vettek el arról az oldalról is.
dása
is
fogja
díszíteni
a
jövő
öreg Verhovaysta ma is osz a derék magyar nők minden
sok ügyében s hogy a progresz- Minden esetre tanácsos len
év
február
21—22-én
a
Verho
tálytisztviselő, de a családja magyar testvért szívesen lát
szivek vezérei és könyvei be ne, ha a hatósági közfegek
vay
Betegsegélyző
Egylet
50
nak a bálban, s hogy akik ott
vannak idézve.
mindkét felet megfékeznék, s éves jubileumán. De csak úgy, tagjai az amerikai biztosítót
lesznek,
azok biztosan jól fog
tartják. Mindezt azért merem
A vizsgálat helyén való és ha valahogyan békességet te ha az öreg Verhovaysták beje állítani, mert amióta vagyis nak mulatni. A mulatság este
nem keltene feltűnést azt sem remtenének a vérző illinoisi lentik a fiókosztály titkárainak 1925 óta pénztárnoka lettem a 7 órakor kezdődik.
a vidéken, ha mindkét szerve szénmezőkön.
hogy ki milyen számú család clarksburgi 57-ik oszrálynak és
------------- o--------------------o-------zet ügyeit és könyveit meg
dal tagja a Verhovay Segély mind hü tag, a tiz év alatt,
vizsgálnák, igy azonban csupán NÉGY MILLIÓ TÓN SZÉN Egyletnek.
amikor csak a munkaviszo KÜLDJÖN EGY NAPTÁRT
a progresszivekre veti ki az
Tisztelt szerkesztő ur! Én nyok engedték, mindent elkö
ügyészség a gyanú árnyékát.
már két évvel ezelőtt bejelen vettem, hogy a Veihovay Egy aH valaki olcsón, értékes
Az ország sajtóját az a hir A múlt heti egész országra tettem a központnál a csalá letünk tagságát szaporítsam.
kiterjedő
hideg
ez
alatt
az
egy
: ajándékot akar küldeni akár
járta be a múlt héten, hogy a
dom taglétszámát,1 akkor 12- Nem említek többet, csak ezt a az óhazába, akár Amerikában
hét
alatt
négy
millió
tonnával
progresszivfek titokban a kom
en voltunk tagjai az egylet clarksburgi kerületet,
ahol
munistákkal állnak összeköt tehát ötven százalékkal emelte nek, most 14-en vagyunk tag I ártoltam és ajánltam a Verho lévő rokonának, vagy barátjá
nak, legjobban teszi, ha be
tetésben, vagyis hogy volta a szénfogyasztást.
jai és a jövő évben 15-en le vay ^intézményünket a ma küld 25 centet és megírja,
A
házaknál
húsz
százalék
képpen a kommunista pártnak
kal, ipartelepeken harminc szünk egy családból \agy ta gyarságnak, különösen az 57- hogy küldjük a Naptárt neki.
egy nyúlványát képezik, V
százalékkal, lokomotivokban lán többen is, mert igaz, meg ik osztály tagjai és volt tagjai Akár ide, akár az óhazába 25
Minthogy erre a hírre semmi hatvan százalékkal több szén dédunokáim nincsenek, de a családjának. A legtöbben azt centért küldjük azt el s kettőt
alap nincs, egyelőre azt rága re volt szükség a , múlt héten, férjezett , leányaim gyermekei felelték, hogy az en gyerekeim van joga minden előfizetőnek
is mind tagjai a Verhovay Se a Metropolitan tagjai vagy a rendelni.
lomnak keli minősíteni.
mint normális időkben.

GREENÉK TELJES ERŐVEL LEWIS
ELLEN FORDULTAK

EZT MERT NEM VIZSGÁLJA
A GONGRESSUS?

A VÁDLOTTAK
PADJÁN
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DE IGENIS, ÉN KÖZÖLNI AKARTAM

ÜZENETEK

KÉPVISELŐINK
WEST VIRGINIA

Tódor Miklós, South Bend. Dobog István, Kimball, W. Va.
Mindent rendbe hoztunk, bo Domokos Mózes, Prenter, W. Va.
csánat a tévedésért. A naptá Kiss Antal. Clarksburg, Dawmont,
rak mindig egy időben zuhan Wendel, Meadow Brook, W. Va.
András, Brady, Booth. Everetta
nak a nyakunkba, hát elbot- Kish
vilié, Rivesville, Lowesvillee, Na
lunk néha. Szives üdvözlet.
tional, W. Va.
Kovács László, Wildwood. Kocsel György, Chattaroy, W. Va.
Kreizler István, Morgantown ée
Hálás köszönet testvér.
Fehér Gábor. Elküldtük, de vidéke.
külön a naptár rendeléseket Lányi József, Red Dragon, W. Va
Lázár László, Elbert, Filbert, Gary,
nem említettük a lapban.
Thorps, W. Va.
Jakab György, Iselin. Kö Magyar András, Skelton, W. Va.
szönet testvér, bízni kell, majd Margóczi Imre, Lundaie, W. Va.
javul a helyzet minden tekin Mojzer János, McMechen, W. Va
tetben. Mikor e sorok Írója Opoczki György, Lobata, W. Va.
dolgozott lseimben, akkor sem Paul István, Jenkins Jones, W. Va
Pongrácz József, Nellis, W. Va.
volt máskén. Sz. üdv.
Sitku István, Wiliam son, W. Va.
Lévay Mihály. Köszönet és Veszprémi Sándor és Dániel, Logs*
szives üdvözlet testvér.
megye egész területére.
Balga János. Köszönet test
PENNSYLVANIA
vér, *bizhi kell, jobb világ jön. Szanyi János, Brownsville, Pa.
Vasváry János. Hálás köszö Julius Bakos, La Belle, Pa.
net testvér. A nyugdíj törvényt Barczi János, Lemont Furnace. Pa
az állami supreme court elé Blizman Béla, Springdale, Cheswick,
sus. Glo. Pa.
viszik, de azt hisszük, hogy Bódis
Géza, Yatesboro, Pa.
hamarosan érvénybe lép, s ter ' Rozsnyák József, Rossiter, Pa
mészetesen akkor pontosan Csányi József, Kent, Clune, Pa.
közöljük azt e lapban. Sz. üdv. Csat.áry Ferenc, Bainford, Pa
Tarsoly Sándor. Köszönet a Csordás István Heilwood, Pa
figyelmeztetésért, pótoltuk, szi Darnay József, Fredericktown, Pa
Eperjessy István, Johnstown, Pa
ves üdv.
Géczy Sándor, McAdoo, Pa.
Veszprémi Sándor. Köszönet Fekete József, Kingston, Pa.
megkaptuk, s másfél évvel Gara Béla, Uniontown, Pa.
%
Gyürke Mihály, Nanty Glo és Nettle*
hosszabbítottuk meg.
Drótos József. Elküldtük. Ne ton, Pa.
Hadar Béni, McKeesport, Pa
búsuljon testvér, mindig jobb Ifj.
Hajdú János, Pricedale, Pa.
lesz a helyzet.
Király György, Russelton, Pa.
Kelemencky Péter. Köszönet Lukács János, Gallitzin, Pa
Mészár Sándor, New-Salem, Pa
testvér.
Németh Zoltán. Köszönet, Mik us István, Greensboro, Pa.
Molnár András, Van Meter, Pa
elmentek. Sz. üdv.
Nagy József, Marsteller, Pa.
Mandzsák S., Brownton. Há Orosz Bertalan, Richeyville, Pa
lás köszönet testvér. A “Min Orosz Kálmán, Kulpmont. Mt. Carmel,
denkinek, Mindenhol’’-ban az Shamokin, Keiser, Pa.
is benne van,1 hogy “amennyit Sebestyén Vince, Lucerne Mines, P%
Gyula, Homer City, Pa.
tud” annyit fizessen valaki. »pos
Sütő János, Windber, Pa.
Mert jól tudjuk, hogy manap Szabó János, Farrell. Sharpsvüle,
ság nehéz a helyzete minden Sharon, Mercer, W. Middlesex, Pa
kinek. De lesz még jobban is. Szigyártó Imre, Stoyestown, Pa és
az állam egész területén.
V
Sz. üdv.
Takács János, Vintondale, Pa.
Iván Imre. Szíveskedjék Írni Varga István, Latrobe, Pa.
a konzuli hivatalba, s az en Toczky Mihály, Scadp Level Pa "
gedélyt ez esetben biztosan
OHIO
megadják. Royal Hungarian
Érsek József, Adena Ohio
Consulate, Union Trust Bldg., Bolyki János, Toledo, O.
Cleveland, O.
Péterfy Lajos, Columbus, O.
Pozvek Lajos. Hálás köszö Pásztor János, Tiltonsville és vidéke.
net testvér, úgy cselekedtünk, Kovács János, st. Clairsville, O.
Kovács Ferenc, Murray City, O.
’
ahogy irta. Szives üdv.
Molnár
József,
Glouster,
O
Szerencsés Mihály. Hálás kö
Rezes Jánoq, Corning, O.
szönet testvér.
Széchy Elek, Hunstburg, Ohio és
Hordós József. Köszönet test vidéke.
vér. Jobb világ is lesz még. Rimár András, Warren, O.
Tótiván Pál, Maynard, O.
Szives üdvözlet.
ILLINOIS
Friderich Kálmán. Szives
Árvái
András,
Zeigler, Dl.
üdvözlet, megkaptuk. Hogy
Fürjes Ágoston, Orient, Ill.
van?
Gáli jLajon, Harrisburg, Ill.
Szabó József, Kelayres. Kö Németh Ferenc, Springfield, DL
szönet, megkaptuk, elküldtük. Ontko István, Edwardsville. Ili
Mrs. Catherine Black. Mo Roncs Péter, Divernon, 111
Soltész Pál, Buckner, Ill.
ney received, many thanks.
Tóbiás János, Valier, 111.
Mindenkinek. Mindenhol. —
Akik hátralékban vannak, le
NEW YORK
gyenek szívesek a lehetőség Mihályi Zoltán, Glenfield, N. T
szerint valamit fizetni.
KENTUCKY
Bodor József. Megkaptuk, Kábái János, Majestic, Ky.
Tárkányi Gábor, Beauty, Ky
hálás köszönet.
Varga István ,Stirrat. Szí KIsb Dénes, Lynch, Ky.
veskedjék velünk régi cimét
NEW JERSEY
tudatni testvér.
Paul »András, Carteret, N. j.

APRŰ HIRDETÉSEK
ELADÓ

FARM.

Dzsupán Mihály,
Carteret, N. J.

94

Bulaski Ava

INDIANA
Nagy Lajos, Gary ég Hammond, Ind.
Simon Sándor, Bicknell, Ind.
Tódor Miklós, So. Bend. Ind.

VIRGINIA
56 akeros farm, 9 szobás nagy
liázzal, bent lévő vizpumpával, cement <0. Dobos András, Pocahontas, Va.
pincével ellátva, nagy istállóval 29
MICHIGAN
darab jószágra, csirkeházzal ezer ba Primal József. Detroit Mich
romfira, valamint sertés óllal, azon
kívül 2 tehén, 2 borjú, 1 ló, egy
anyasertés 5 malaccal, vagy ötven
csirke, gépek, szerszámok s házi
felszerelések, tengeri, zab, stb. kellő
mennyiségben, sok szép vetés, megfe
lelő lucernás,, egy aker strawberry
fél aker raspberry, sok gyümölcsfa
szöllös, stb. az ára mindössze $3575
Bérbe is kivehető. Cim: Ladányi 1st
vánné, Cochranton, Pa.

AZ ÉN DRÁGA
KIS FIAM MOST
ÜGY ESZIK MINT
A KIS MALAC...

Egy 140 akeros farm
gyümölcsössel, elsőrendű fákkal,
4000 almafa, 2000 körtefa, 1875 ba
rackfa, l4o cseresnyefa egy akar
szőlő, 35 aker jó termőföld, éven
ként 12—15 ezer dollár jövedelmet
hoz s jelenleg igen olcsón és könynyü törlesztésre eladó. írjon erre a
címre: Andrew Gulácsi, Box 46,
Athalia, Ohio, vágyj 522 — 9th St..
Huntington, W. Va.

ARANYBÁNYA.

"Olyan vékonyka volt, nem volt
étvágya; már nem tudtam, hogy mit
csináljak vele.”
Anyák azt mondják, hogy a Triner
féle keserű bor az orvosság a so
vány, táplálatlan gyermeknek. A ben
ne levő szerek a legjobbak, amiket
az orvosi tudomány az emész és se
gítésére feltalált, étvágytalanság, fej
fájás, álmatlanság
gázok
szagos
száj és bőrbajok ellen, amelyek a
rossz emésztés következményei. Kel
lemes beszedni, megbízható családi
orvosság. Minden patikában kapható.

TIZ NAPOS AJÁNLAT
10 font érett leveles
$125
dohány, pipa és izesitő ...
Fizet, mikor a postán megkapja.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

HICKORY RIDGE FARMS

Joseph Triner Co., Chicago

Dept. M-10

Fulton,

Ky.

