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SZLAP

MAGYAR
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban

The only Hungarian Miners' ]ournal in the Uni"ted States
New York, N. Y.

136 East 17th Street

Tatiírdulás Logan, w. va. vidékén
TO THE COAL OPERATORS
OF LOGAN COUNTY, W. VA.
l,c•

rn , 0

sum thu

It jc;. in tbc intt-re st of lbc Hun"'rian mincrs th at wc 2ópeak to
you. rt is to a neglected duty_ oí
nd
your that we call your kt
ttention.
\Ve ha\"C a.1,,.,ays bceu on good
~crm~ w1th the coal oI)('rators o(
the Logan roalfield. lt is ?ue to
ur <"~•ort„ in part, that this aec
t1on 1s 50 th1ckly populated by
Hungarian min~r-.. \~'e w~re
onst;\ntly boo1itmg this se~lion
,:,f t.hc We~t Virginia co.il ftelds
and wc have done this gladly and
.,,l,"l w llingncss as the men were
alwavs treatc.t_ with fairncss and
wrc always g1ven a goo.J oppor•

taken away írom tbesc

Ca!-óilv m1slead men for "'orthlC"$~

Iots · is running high up into
•rcn!I oí 1'hou~ands of Dollar.s and
nothing i~ left of the earnmgs of
these hard working men; all
wan1h·u into tbc pockets of these
parasite!'.
Do you not consider it your
duty Gt,ntiemen to protert thesc
men,your own mincrs, from !-uch
<M"curances as much as pos.-.iblc?
Doe9 it not depend on )'0U
to
forbtJ entranct" to your
camps to these heartless, abject
hvcnas<'
· A.re we a,;;king- to mu1:h whm
,,.,e ,,.,ant you lo protcct your
miner
from being comtantly

:;~' ~~.~: ~;,?~!i::,,~:~::.~f"usc~n: ::~:~'~~.l'::;;i;~~;,
;~•~«~:.\~:i°~:;:•o~:~:
~ -:~'ea~,: ·~::
~:•::::, :;11 ~'.,;

\\"e heg you Gentlemen, we
1mplorc you to protc-ct your own
\\orkiugmen from being <:onstant·
ly rohhe.-1 of tht·ir money.
Uo y(lu know G tlemen
1 that
;~~:s~:~pt~ca;~me1:\~~ tr:

about a year ago prohibited thest:
~,:-numlrels to t"ntcr their camp\
ami ~incc then thc miners a.re
bdtcr enjoying the fruit of
thtir lahor
1
::e::i!l~:~::iac:,n~::~:~:

:::~i o:;;~

Figyelmeztetés a magyaroknak!
Loga.11 ridiken tatárjáráa

A HÁBORU ÉS AZ_JDEGEN
ÁLLAMPOLGÁROK

nm az utnl116 lu:tekben. Olyan

pusztltást rüznek t-égbe a külonb6z6 trirsaiágok telek-lliinái a
magyar bányáuok közt, amire eszt<-ndők óta nem roll példa. A
ridik magyar kereskedőinek egy ( kis) risze összecimboráakodott a telkettel.:kel és együtt mas::lagolják meg a hi.székeny nijltt,

:lrdekel törványjavaal&t a uenitu1 elött. - Ne legyre,o.ek 1lac:li:mek
u idegenek között sem. - Kötelező munka

Efriszil,; öket a telkeket megnéz1ti és az elbolonditott, meg-

At Egy~últ Allamok Dl.'ltátllB8,jllok bán~ba.n mcn,róbAitAk, ll~
e!lStt f'nlek
tiin{nyjavasb.t fe,k- rekord~Dftpokat fr~nek cl. 1L
azik. Arr61 nn u6 l>enne, ho~· a! dcn bú1yáa eliitt kiiejtettH. •
törvényjavaslat el!O«"&dáfia u~ h~ya,I komolJ,aágiL ée h~rtilk a
60 nappal u t.'lnoknek jORá.be.n munkláeokat, hogy pn.,hii.lja,n&k
\"ll.ll minden idegent b,e,sorozni 1:9 e ~ n11.p nun.d & !,·6nw bNS:d.111
koteli mi, hogy \·a.la.mi monká.t ac.-rin:,en dolgomi. lry .111 lörtéut
~ akár ,·a1amely gyá.rl.an, EB a hánJ,Ílk l.iiheU-Uen rekordo".. , t
akár bányában, ''8.ltY farmon.
fn. lr el, annyi sr.cnt't liin,yáut.ak
.A,. 'f.Ön•ényjavasla.t benyujtó,a a ki, amt.1myit Dll-g aot.
követ.keWkt'. lletl okoekotlik: A hit.'-;f"'W.caak a kemOOJ'l'fh:
ridé-1
boro A.mt'rika. rl-a1.41!'e tula.jdonk.é,- iren, bane-m o. piJlmsi.én teZUlc,L(.""D.
pen tt'Y munka-prob!oma. ,A it'ri- ni így k-r-11 tenni A w.ny .ot:oa.k
ka l~tja f!'l • ciHtaé '!'Sl"kt>t é-le:1- nrm az::a.ha,,J ,amfok, l,JlUf a hely
,~rrel, muni .·ó„al l-s Am~nk.a Ll'l &nnylM kié1M4"dik.
ov a
ugy Vljeaif legJoban l"zt a kute- kormányu.ak lr«ljen k r.t,..
,ro

11zéditett Mpek kábultan t·etld,zMk le, mert núg a gunyájuJ..'t6l
is nregfosazák 6ket a telkesek.
P-retlen népnek nem lehd prédikálni! Csak Srt.-Ján01JnaJ.·
t10lt hoz:á türelme, ho:,y a pusztaságnak beniljen. Jli is unjuk
már tu:ha, hogy uüntelenül, ujro, ml'fJ ujra e:ekkel az undok
fekélyekkel kell foglalkozmmk, abha is hagynánk tán - de
beleair a lekünk, ha a b6nvlazok ki(01J:táaát l<ítnunk kf>ll. Ne
higyjenek a lxínyáazok a tefd:-bitangoknak, ne higgj,mek a jól
megfizetett ujaághirdetéukm:k, 8 a:t sem bánjrtk, ha nekünk se
hisznek,

De a J)(:nzüket, a vérnen, kl'u-n·esen, a (üld alalt keresett
J>inrüket ne dobálják el.
Ila már minde.nkipen telket inznek, ha niár nem tudnak
,emmiképen elleni.állni a teC,.J.·•bilangok t&ábitásának, gg6z6djenek meg előre, hog11 mit vesznek.
Ha a telket megnézik, azzal semmire se mennek! A lf'gazebb

:~:ti~t-:;'::i:1:.,S: ;:;~~:~~=

fj}fliftf::sf;;;~;;~;:~~;;

:~

~~~;..~•;:.,!'.~;:::,~ :::,.1:::~.•:,~,; ::~:'Zi~t= 't:::p:

vesz-;;:~:;:;i: ~:;~~;t;/';:,1;;~k, •ne azután! ~• ne

abban. a bankban, aho{iá a tekk-hUna dszi öket, /l(zMm m6ai.J.·ba.n.
Ha azonban a magyar bringán jó bizniszt akar csuuilni éa
a telkl'ken akar pénzt uerezni, annak '8 nu>g t-an. a maga jó é•
biztO$ módjai
Lökje ki a telek-bitangot, mirelyt a házába beteszi a lólxit,
Sz6 é• meghalluatá• nélkül azonnal ::árja ki,

han '-w,Jum o.t iuooyu mo,prőb:LI
t11t.{ul(.,kon mf'l'Dt,e,k: tit a. nrpek. x~
zt•I az o r s ~ f!ZCUlben_ lm◄ ly
ru.oat 14aga is \'t"-hlll , iaskocflllUU
indul t'9 IZIUX."U'éHl aknrja hilde

kiltntk Yállán tullljtlonk,1pen a.z
am<'ríkai ipar n.)'u~tik, eqyálota.M.
lm.J~ nc-m törüdnok a.ual, hogy hi-lmru van és aok eMlllll n a-helyett,
hogy igyElke-znfflek min~l tobbet

mint a ragálgOII

1101.l{Ottlli. w/.fl kevtw-bhe-t dol~ozIrak & tetnM'"btek mi11t a~lótt.
Kóztu,lomúo p~ldl!ul, hogy f'z
idt-n az orstii.lZ' uénszuks'«lete
lá.ci6l
sokkal n~yobb, iuüit harnukor i.<1
\·oh. Azonki,·iil sok IU!.:ent't kell Hl ! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - l r o r t á l i iA. F.nnok dacir& l%0n
han a báiwa éta okmmun.kúok
fp olplll r~nd,·tlf'11iil dolgoz1,;1.k,

ni

betegaéget, mint a pu&ztit6 fekélyt.

:::~:~;•1:·::a~~:h;:t;:si\~~ ir:~--~::/:~!~:t=::i:: ~;;n:s

H

Akkor megkeresi birtoaan. a telek-üzleten mind azt a pénzt
amit a h.iina elazedett rolna tőle. 1:z az egyetlen j6 telek •peku-

brlievtng niint"rs out of their hard to protcct your miners. ecau~e
carnt"d money?
only rn this case we will he ablc
~)o you knnw that thc~c fakcrs an<l willing to continue directing
ell them cverything from all the Hun~arian mincrs to this
kinds of patent me<leciues to sc,:-tion.
\\orthless lots?
_I Íf't"l ~ure that )OU Gt"~tlcmen
. ~ever ln tht:ir li\·e had tbese \\111
upon thi-. ugge,;;tton. and
trav !ing i;harks such a harve!<t 1n this casc the grcate9t nuntber
a thr-11,e days. Thei-e swindlers, of Hungarian mincr:J ín Wei.t
• r
_----..
•
.
_
mostlv foreigners, arc
flock- \ irginia will hc found .... urking
A ~d Jacket, ~~·'a.-~. nt.n.g)arl ki•ll no!kuuk, 'ag} f'~ kJJI VlgfW',
m
in gn:at numbe:rs to tbc in thc Logan coal fiehls, i.arne a l,&nyaazokti,l a. kovt'lt.kezo lnelt•t talA~ van sziilatligunk.
!gan oal fielris and arc merci-lhc ;·toforc.
kapt~_:
..
, A_ H,•d ,Jaok_et-i_ ma.gyareág_hi.less.ly '"'.1hhing the poor miners
Martin Himler,
Tgto~ ti-,T.telt Rzcrk«.zto ur! ,
laa ia,tm! lenni .•Jobf"t 1dQ, annkor
o{ their hard carne,t money. Tbc
Editor
önne~ va.n tudomása arrol a. a Ba.ny&ödapuak ,u:ii..Jm{,gt., Jroa,:
v.81't"ncs1:tlem1egrm, m~ly nálunk ránk, olt INZ11nk nu is!!'
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - / iörtént. Szegény k.i8 tN"tvériinkot.
Jb,Ta.Íias udvci7Jetfrl
•
,
,
,
,
az Oroa fiut ~ ~ltemettiik & Torma Liul6.
VAgott Mikl6&,
Red Jacket-i ma.gy~ részvéte- ~eterceá.k Jf.nos •. -. .teve 0 ~
le mel1ett a 1fat.ewan I teroet.6br. td. Joe. Kokoly, Selling Andris,
Ezen "h~n ae-m ma.rsd üreNen ,,;: rrneaétlf'1mé '"-'tt a bánya, N EZP!I. már YAltoz:t.a.tni nem le-hf't. Páaztor János,
i!J. Kokoly Joe.
lapunk
leszoruorubb
-rova.tja, tartt,ák kött>l<''>Aé-Külrnek, hofey bten nyugOSJ::taljn. megboldogult Horváth Andris, Cb.a.rli Orovecz,
melyben a mec;tpr-::~ünk 12J"('n- BaloR'h teeh-l>rt ~ k , hoCY ne ki.<1 testvériinkroL Mi caa.k a.7,rt
John Dobosi, Joe. Oroaa:.
f'!tétJl'n('il'"l';l szúnolunk be.
nyomnro,irJoti, aJUig, mig mun.lca- irun.k Önhö1:, ho~y megk&Wnjúk
---o- Ralogh :\HM.ly muyar ~-,,-é-r képt~lrn. 8 gyermekl•ve-1. Mind- flxin• r.Wb:f.kenyst'>R'l"t, holQ' lapOYASZJELENTU.
li"öah~ Road, Pa. munka kázhen amryum ki v&Rynnk t~ve annak, JbnMr, iilet.5Jeg & 1ni keth-es la
g t k<>C3l közé került I a. nyomú hogy el,·C'Sztj1ik: a bn~rünket, punknak munlrallí.n.át Rőna urat
Az F,Js,5 .Kohán,yi Til11uMr Am,._
köv~rtlé-bm jolib l ú ~ r-1• ~ ~ n k e t . Magyar bAnyá• kikiildtfk. boltY ,a gyúzol6 Oroaz t"ka.i f.s .Ma.i;a·aronrzft'° F.R"~•tti.ilt
törött Balogh U'&tvér 6.Uapota azok IS, ritsiik t"lQ"lllá.stl ;'{e hagy- K. J6.n0flt N neji!t: viga.uta1ja '8 a ~a.gya.r Munkáit R. S. ~lÖ\et"kPnem éll'h·eaélyes, de jó pár b6 ju.k elvrs.zm azf. akit nyomor.tkká IIU'~len mt.•.gholdogult test- ,:et.t nomorodott uiv,t-1 adja tunapig kéllytPlcn len ágyban ma.• t'C'tt a bánya.
vé-rúnkM: is az utolaó ntjára ki- domá 111 a. negyedik o~ztályhoz
radnL Rö,;d i,d,1 ala.tt már mAsodkieérje.
tarto,~j ~zidloerl:i Antal t.ftgtárs-11r.or 1r: ritl lroetlik közé. EJ.a alk.a.· SAFBTY PIBST!
F'ol(&dja. igen titl..ztelt StJf'rkeutö na.k 'T'hropr, W \ a. tiH1fnt 'f~IÍ·
lommal ill e. lábán szenvedett suFU:CAlll'n el11 a Magyar Rányúr.- UI' Lozzánk , ..a.:rn ra~-.zkod:ásáért BZll8 f'lhunytát. Ff"lhi,atook ar.
1
yoeaérüléseket, a.mf"IJ'('kböl uon- lapra. Szúkiwge van rá. ·em kell 117.jvbl'il f'"redö köszönetiinkA. :N'em 61(\l'Sulet tii f1f.kok: 088llt<. ~aR"j~i,
1) n flZt•rene.,_n k4tr{11tYtJ.lt.
olindulni bele a vak vilátrba. Bi%- hrib6 hirdM.jük IIHndig, hogy a ho~· u f'"f{Y ,Jollár halát t1 d1Jat
Balogh testvé-r 7..t>mp1"."·nmegyi toe f'!I mei:tbi:i:hat6 érte5fil,WkM: Hányásilap a mi lapunk, df' ugy 3 k,;\Mk„r.<J gyul&r-n hMtzfKini ;;~
Ml jötll: ki AmPrikába. Itt ff'll.'!9é-- iriwrezh„t & .kiiliinbtJzö bá.ny&,;d~ "' VlCt'lkMik velünk IIZefllhen. o. k~zponthot hPkuME"ni !(7ÍW&
g., és fi nyolc gyennf'kf' va.n.
kf'k mnnkaviszonyairf,1, ha. helép Öntik nrornesak akkor küldik k.i k<'<lJ('n{"'Jc.
Ká-júk ,a magyar báJlyászokat, a Rá.nyúzlap tefrtv6ri táborába. ure.irbizottj,lkat~ mint f'"gyík-m6,., Dmrk János,
Sipos Gyula,
bogy & mOfitani visronyok között, \'Plllesak a R/my-"'7:Jap fogja ""frÍ· sík lap, a.mikor a au-gé-ny bff.nyfua:
Plnók.
rt„titkli.r
&Jnikf"lr mindM1 magyar bány'8.z ti-ni önt, hanem ismerrtlrn 1t"!lt- tii! a kNel"\"Mtn mf'.gkereeetrt <loJ.
na.r. ÖSSZf'.gekf"t kf"l'"fll, ue feled• vlarci UI, akikkel lapunk 11tj6.n ÖU· !Art akarják, ha.nf'm akk()'f' iq. l1a Í Lapunkat Oary, W. Va. '8: vidé~nek meg azokról s.rm, akik t nct.a.rtMft.
baj van koztii.nk, ::nikor lf'gitsl-g kPn Ca&nM!y Péter ur képvheli.
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Egy magyar banyasz szerencsetlensege.

A Red Jacket•J• b'anyaszo
, k IeveJe

Z' zl,
J,
aS OSZeDte eg
Rod V b
a,

an • ..okan nem m.tnnf'k bP & l18.11yába
men talán f'a.tükhf' xcm jut, ho~
.\ \",·w Yr"lrk llarlemi Ebö M · miM10o.la ba,;af,a" köle-le&<:t·gN te!
gylU' Betegaegt"IP-? E.irY~N f'IM jesif n1a. rnin<lf'nki. ak1 '\'ala.mifél<'
ONZtálya. Rod.a,
JuhU& 4~Pn tir.er:v.ámot forgat
t.Z't'ntlf'lt" fel amtnka.1 i~lajá.t,
J,)nnek a 5Zf'liemne-k • TI<''"'
a.mely !i7.t'psé,gében fehilmulJa u ban tilteák m~ 11 &zeszea 1t.alf"lk
IJS!W.',8 itörnyékbeli :r.á..,zl6ka.t. At fo,ryU%t.Wt mert ki,rtudomáan,
iinneJ~{"!{•'n ,elen voltak a Verho- hofry a munkA 8ok. imlónÖllen ahá~-ay .Egylet S:miega.-i 18-ik
nyáRzok 9,·akra11 91Jkkal ml-lvl"h,a, a ltt11la,.l Petőfi EIZ')'J.•t 10--ik hen nhTH•k a kupa Íf'nd,~tt.
fiokJa /.s a Kohá.nyi TihaméT Sr.ö- mmt Pm kt'llt il<' Em"lek 3 kö\·e1.·
,·et'kf>zt>t 7-'k fi,íkja, a.toolcivül kf"2ménye azután, hogy nap„k0ti
na.1ey"82Ímlu diMes közt>ntég. Az 'kfol"e82fll m..-gaka.d a tf"rmcl{ a
l11ar1~l.vf'll ~len volt Mr. Ta..g- bánytá:khan l'ff Porméru·.. ft"!'-MI .-z
izart is, & ,1i?'e11.l'ml m.a11aR'• r, & ki a óriruii kihatli<ó11al van II R)árak
k zelhen Mlkó h&tlyá.smknak meg· 6?.t'mtri> tit.
ttr1tf'tlt' a n.<;uti kőlit&é\t<"t · ott ,.\,: Nf/.az oNIJ'.ág flOha il.)en el(llg•
volt uJryszintén \ír. !-innk a gene- Iah nf'm w,lt, mint mORt Miwt ,1
ral nperintendent, aki a tAnaMg gyár
·-n utJn 'kiabál. T1q,unyo
nPv{-bf>n 25.00-t és a sajé.t nevi-- niikifPitit-1 krll lcifejtt-ni a h!
hen $5.00-t ajánrlékm:ntt az egy 11 _,ii.khan, hojZ'y f'r.t 11. !ltiik~gl„tet
leln"k. ,\ T.OTtét a Roda-i TonM ze- ki r:idják eMgit.>ni. F,i;t hf, kell
ne:kar unlgiltatt&. A mula~ a lá.t.nia núnrl('n ,hányül'iT.M.k
t'f.4
l1•1tnagyohb r~ll'llben folyt le
Ml'JX'tint iperkndnia, hogy
lt'
-o---het1)li>,:r mindr.n nap dolgoz

,_a..

fió~-1

F.nrópábe,

•n

ritan.a.k IJiq
Amenlui. ma u

~r11 eteffi tii
IUbort1
ba Mm kl"I\ iae.mwk l'S ''Ront
olya.n óli111 l. ÓT' iden k,
1 bt°'1.:nk. ;;
~:~k

mtmkások paradk:smna.

1e~=i:

nul éti hiiuyá.v.okuak NI tudniok
l:r.JI kötellWlétrüket,

"JO'' bbol,

at1

mint dolgo

ely n
iH
• nap- l&p

util.njóph1úrt.JfayaJ 1ezt.n-cm.
tonn~. an-a vaJ6 lenne, az UJ tór,,
vény_ia,11~lat., h,i,gy az e nö1r. besyma.a. az i!Yffl mun.ltáHt és kmy

SZt"ritht"tAe ol)a.n mwika ,, g-d'Sé,tf", amelyliez l,•g-jolih:i.n ,·rt.
A
toöh lDM
fonto.. pontot m tar-talrn:&%, d bl n
kf't m&1:,,yu LtulyáliZOkat. Mler n.
• pont. érint. Ya.jjon 1~sz-.e- a. ja
,Miatb{,l tön·ény, ,u 0001 biztoe
ki C81!.k a .küzf'l jö,·6besi fogják
PlÖ\·euni tiírio,Ji\.s ,égeu. MimM"!l
l'IIP!r'ft ha a bán)'M%lpar mqtea;i
111'4lá1ól kötel~et, a. törvétiy
hoW va.16u:inúli•g tartóskodni
fog -egy ilyen ujj1L-íffl6l, mely td
jt'8e.11 alBJ>i'-bAn vtltc;ir.atn& meg
a mnnlrásság belp,< tét,
------SA.1"EPTY 1'IUT.
Aki btttonaigban akarja. hidm
& f)M~t, k«-('TVea munkájának
l'l"f"1ltn(nyl·t, és aki azt mpgfAie
l<>f'll. Mvnni ia akarja, az De adja
lelPkhiJnának. EZ" aranymoJ1db,
Rl"fln)·at f'r ninde'l bányás,;nak,

Űil"'\C:U~Yaxlat

h o.nn;,·i :llen{'t
f.('nm•J.
jen. amf'nn) ·t MJttk tud. 1-~tmt.-k
tPnnfszM.'Mlen nemf'Jruk u ors~
fogja hasn1ii.t látni, han m rn11-Rttk
a hA.n)·iuo kis, mert IIOkkal töhfi bánYMZok UI, mert sokkal töh
Ujitsa meg mindenki idejében
het mf'gtakiiritani.
& lapot, hogy ne károtJtaa.na,k
::-:ok helyen • bán;viwok kf'r,d k meg bcnün.ket ebben na,,- dri.6
pr.◄: ht-lát-i1 Ar 1rntrae1te ,·itilokt>n ,asá,gba,n a potyán O}YUÚaaJ,

A VERHOVAYil PIKNIX.TE. zék

A Ytrhol"ay F,~ let 4!l. fi6J,:ia,
\urora, IIL au(nt117.lrtR 19~n n«f·
i.ah6su piknikt't l"('n,l4'% ~j!t
p' ztli.ra ja rn. :\(mden eWkt<ziil te-l mPgf1•ttck. hog-r a pikni
ken mf'gjelen1i t.a.aok éti caaládjaik
1 {,re-z:z k m11guht.

11tt>1,.-in.lni

I

:::;t
·•· -:::~a;z,:~~~\ll;\~•.::.

••

liait

alatt itt u i,k"gen orsúgból m:.•r
mazú 11rn1.ká_.u,1, b•11yclmu h&
b~·n élht.·lnC"lr. éR nagy rit"lUt taka

JIAG'J' .-tR

BÁNYATELEPEK HIREI

; __ _,__.........._._.,..,_...Ej

l iR~;:,!ay~?~:n~o~~~:!a I!
~

t
t
?
t

~ea,verr

11,,u tven ma(t"yar ._ nblnyhi kerestetik Tel~pOnk a
hl~ C'lnn~ia1"itl11 Cok.e kOrDYéktln Tan. J(I l1koltk, templomok M

Coal anil lron Co. tulajdon~t k

flpczö ~o,th F,anklin és Alask~
~ hAuy kban 25 f'2.t'r emhf-r_ utráJ; kol. mert a tá.1'88«:;{1~ál tóbb bé.~ uyáaz dolgozik, akik nem tar'"••liW1t1~tlf1lllnt-.•A..-.'lll1nnl'k'IU01WM'1111lililOn01.c•ili••••••••••• toznak a unionhoz:

o':::t

Lehigil \"alley Coal Co. tulajdon!t képezó Buck ).lountain c
\'ukan b.inyákl,aa 1000 ember

The Steubenville Bank & Trust Company
STEUBENVILLE,

10& SOUTH POTJRTH STR.

omo.

ztraJkba lepett, mert tobb ember netTl ,iselte a union jelvéIlyet
r~·ztT KIVEHETI MINDEN f'ELld0NDÁS NtLKl'L
.
llt,JON IIAOYARUL.
Rale1g~ és Duntoo~• W, Va.
1;zcn a \:1déken kulonosen Boon,
1:-;mo~el~, •Bachman, Dunloop,
NlllltMlftUIUUf•u•••llt.l'JiJ•.l'..1"1'!.•.Jt,a,•.••"-llt•••••o••••• ..••llll""-llllUt"•\Rale1gh-1 banyák~an munkaz:ava.
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TAKAR.&KDET&TEKRE 4?1, KAMATOT FIZETUNK
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Szorgalmas ba'nya'szokat keresu·· nk si

rok unnak.

!ó le.-,. ha a magya-

hiány mia
em a Jp,gerfüw-bben
inezy a numka. Vannak
napok,
hogy caa.k f>.---..--6 kirét lrapna,k, de
a kereset. ennek dacára. is cép. Ai
'1Lagoa: k "ti kerettel '.'i;:,IO---$IOO,
,öt mé nn 1 18 több Amióta itt
u· Jre~be ke-rult a b&Jl "& naJobb 1"f' d "
Sok . l1~t e i~
. d~be ~
r p
t ll("k, D1ID
tat ura~
mLk. A Iakúo-k. k U mt'W a ba•
nutnól a le(r.lobb és m~ába:n
50 magy&t" oalid f~g ~rk:ezn1 a telep-Te, m~r,
relLk a magy&r0knL t'JG,bb M.nyi.s.iokat veszne&:
fel. Ob ninCll lejárokó két báoyáb ll , 1tn, a harmadikban ninca
Ahol k~ ,an ott fiz..etnek janli-

,oe

rok mo.st~naban u,:~ mennek
erre a v1dckre dolgozni.

'
__

lti.

Is órai munkaidő A. C. Frick Coke

SZTRAJKOK,
w~ w. VL Aú >rJák innen' - i • l ~ w Va. A :waaitt A
.\ Philadelphia and Reading e,t:1iremk, hogy het Dk.&1t b na- jól megy, na.pont.a dolgow és
pot dolgm;unk, de azért a káré-- S70rga.lmll'fl bányiUlzok 11:oép pfoze,-.

li

f

blxak • telepen. Legjobb kereMt,
:::~J~r::~::o:_n
~;:;ena:'~1~1~:::.e~=•~~n~!i.r:::~::;~;
Orlentbe. Jelentkeul!lr. a uuperlntendentn41, ktnell: neTe Charl•
11
OppP:--::aan
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klt kN'-:sndk. A O,Ylt'T&l ,'\tana.i;er
:\ H. C Fnc~ Coke ~o'.11t,any,
C. B. Smith, a.ki egyébként m6g a;, amely tudvale,·ol~g a. vilag_ leg
OriiJO<'O Coal c-n_, ()r1I1oeo, Ky. éti nagyobb __ ~ok.sztarsa!'-a~a. 1 "'~é~
az Elkhorn ('o&l Co., ,laybeu.ry, ~on!o'.'I upt~c.t hoz~tt a mun~a ...a1
W. \ a. bl rn::ú ti>bh bAnyának ii.> Ja\ara. Juhus ~h-an tudoma.~ r~
genf'nd ~ " T e . llr. Smith &b- ad tik . a. munkas~knak a 8 6~a1
mm b6.n ·usmkértö é9 uná.l na,- munkaul~ bevezet~"'ct. am~ly mm•
-obb ó~nunel veaztik t.udomÁ- den be!
m~nkasra, azonkl\ ~I
g;)I h
M s .th
retJ
azokra a kulso munká'K>kra, al..,k
"' 11
ogy • r.' 1 . azc
-~_;•· a fut6házakhan, geph.áukban e
gya.rok&t, azt tar;,ta. bogy_ ~ a az c~lagépekkel dolgoznak, ,o-legjobb ~ászok, bl'f'g(1u:b&tók, natbmk \ tobbi k\11. munkis
huf'lk h mi:n<lcnkor Ul\_tsen 1~ példiul uztalos, ko,ács, komulf7.élget el a 111:
r bA.nyaswkkal. \ es cs napszámosok. orai mun
9
!ifmdl"!l t.ellé'pffi elony~ b iJtzi kaidöt ka tak
&
n:taftflr W.fl)úzt
W.rmt'ly
A fizet! ckhen nem tort~nt t"nnemzetiségek felett. EH·P • tele-, nek dad.ra !'-emmi változá~ ugy
Pf"fl a Super:r:nt.oodoot llr LidJle 1
1'
0

. •
!-ok~a~, a m~lyek h~,1 _be•e - ~
dollar1g, amiben v~z cs szcn 1
hcn~c foglaltat\~- ~acy. go~dot
f~rd1tanak a JÓ cs e~~szstgcs 1vo\1ne_ hoify dker•JIJt'k azokat a
nyin bct~gscgcket, amelyek sok
hc yen eloíordulnak a nem telje
sen t1 zla , U' k vctkezt cn
Sok házb n van vlZvtzt.:tck A telcpck kozul tubb hel}en ,an Fur
dO ,;agy olt, zo terem a bin..,a'-ZOk
r~!Z~re
\ Fn ·k társa ignál dolgozo alkalma~ottak rb.tér
r, t.\rsasig
nyu~d11ala~ih-ányt tart. amd
57.cnnl mmden . alkalmazott aki
2s esztemH5t a tarshig z:olgala-

s,,n...:
jól"'' k. magy•"•kkai1~ ::k:ié::':1~::~1épcnm~:i" ~gy <•~•n tolt cl e h<toltnttc 65 életw..ereti Mrot. A tt"lf"pen l<p bá- épen an~yit kap~ak a rövidc~ evet, . nyu~d•Jat kap, u,:\' tnte-i
t'S

11

M I GI
p \
k •u-i za:k ,·ami.ak ll&gY ki•rt.ekkcl :\la.·
.
awk 1 , akik 15 e,·et dolgoztak a
ap e
en, a.
mun a 1 t
•
•
.
,munkaH1orc mmt amennyit aze- t{1rsas!gn;il és te\"esc1, ~unkaJ~l me1n·. naponta d~lgmn~k. A ~_r bány11,s;rokM mmdf"nkor IIZl-lJütt a hosszabb munkanapra kap• képtelenek lettek. J
\'nton háuy"
.\ ,.:c..n llll&MIIAga. .'.-U u..·b. s,·ttott l!mpa. Gb II
Chat't&roy W V&. Mint értesü banya szloppo, a szcn S lab ma- IT.l\E°'"'l'n vee.mek frl.
tak vagyis eúltal a fizetés óra- Ab'
'k
. 1
.
1
YIIQ ll"j.áru i(i nln('!<. bdp húak, blu:,la., t<"ml'lom a U'lt'IM!'D.
. 'k.
'el.
nk . ~ ra gáz mncs, viz akad hely<'nl,;zá~tra ;nai,?a'-abb lett.
_anya eg)n~.z :en ll}ttutt. am
1
lrJun '"lt") Jojjun el m.-r; ma.
J~ kt-nt, szabad lóimpával dolgoznak. --~a.wson, New (ex. \!int
l-'elhivjuk a magyar bányászok :á.:tcln <lol~~;:km:s t:•I h teit>oen
7
ROSEMONT COAL COMPANY
f ik
rt. 11 ard
g A szenet tonnaszámra. fizetik ma- wlunk, eze,~ a tele-p<'n a munka íiuelmct fenti társa,;ágnak la!{a
~-o~fo~ ;
.;:.m v~:7on; ina után 4", pikk utá'.1
ce~t-1jól mt•gy, állan~oa.n dol~~1ak éslpunkhan elhel)ezett hir'.Je~ésfre.
.\ ll. C. Vri·k Coke Company
'
: tul1tJdon& ft mindfm azeMt, amitjtel, ~t"ITTC m r sscl. ~zerenc ct- az_ ~gOR 118p1_ kert•t t,;,--$10 :\k1k ule akarnak menni, Jelent- alkalmawttai o!)an viszony'>an
~-••~K.c.ntn...-..--.-~
...~-~-...--~-~.11~-~il'lll™~4'n.c,i,c:.ali,r~,nii• kib4n,-..zlll8Jc a vasut m&ga hau- ~~~g :im zokot:. t rtc;:1 k A ~~~Wl!L ,Ut:;~k. A ar.én ~11 kezhetnek szeméi)'C!'.en bármely \"annak a támsJiggal mfot az \.
l j .\í nda.n.i
k
h
ana,rn
J
J em re- ·re
maga&
te t'Pfl' unn
lK o- tdep szuper1ntcndentjénCl, ahol 11arni alkalmazottak az államma 1
~ II
azuks · g
n. testvéreink ajánlják• lák, templomok, uórall:ozóhel) ei1c. azonnal kapnak munkát, vagy .\Icrt , an alland) &, jol izctd1.
\ iirlet;.e,k, tb .•\.t itt élli magyarok pedig, ha. bo\ebb info_rmációra munkájuk élctuk ,égéig j "'
1 1;tt•r_ lngh&m • : 1;;:::nd(': na~,·, ezt a helyet a magyaroknak.
ma.gy4l" baráL A magyarokat~
m~g,annukelt~cdvesonn~kal~ van ~ukscg,_,k. a~kor 1rJanak er- ~ZO~)okkuz.télhetnek,mertatirlf AGYAR HÁNY ASZT KERESON K
liQ-On azt rtik & tesh reirdrnek i Royalton, Ill. Itt a munh jól mmtAn cubéguk Vtt~n meg lm- re a <:im~e. S~penntendent ~f the sa. a~ ~u~denkor tor~1k az m
•Jonnan btorPnd~:cett , ~ nlr:re. 8 b maru • uh NYI•
ajánljuk e.zt 8 ht'-l;yet.
megy, é UJahb
munkisokra n~-á&lokl'&,
szcretnt>Mk egyné. H. C. Fnck C1ke Company, Scott- bere1 Jolet ,;cl, awnkivul arr I 1
t.ot liwpa. 60 uJ hh, lr:ltun6 lr:ola, tttmplom. swrgatmu bl.a)ltzú~ég v,m A fizet koc,i ... nak. hány ma4tyar bin) zt fehe-nm.
dale.Pa.
.
lm:onyosak lehetnek, hogy 11.an
sok 11#pe11 kernbetnek.
motorh 'lptm lt 3 fiO.motoroenak
.
A Fnck Company telepem a dóan '-ehol sem kaphatnak jobb
D&isytown, Pa. Jnno:.-n irJak •t.fiO, ,·áltómak .l:i, timhenn.a.nVulcan, W. Va.. 1':r-t~ult'sclnlc!megClhetési nszonyok épugy, fizetést mert a H. C Frick Cokc
testvéreink, hOJ,"}" itt is napon!a uek ! dt.,' ar naponta A szén ~rint a Vu~ca.n Colli('ry C'o tel~ l~~int a munkavi<;~onyok. ~al:"y?n Comp;m! mio_dig _az c.-T„ók k
tt
dolgoznak. A bánya itt szloppos a
-q láb rnagJS, 1 Jár, ko ninc'-. viz pen áll&ntloan dolgozn-ak, Jr:B.~ 1ok. '\ tc-lt•pek mmdecy1kcn ber- van. amikor Ílt.l·tesek ,ag, mun
7
7.1:n
7 !áh maga!!, viz é!I g'.i_z e ak eí(Y pár entrihen akad. van t,Je,g,emM. InPrt a b6J1ya a házak vannak, 3-6 $1:0bá'I laká- kalié·rek Ít"lemdési-rol van zó.
A wut rn Maylaod vaeut mentén, lr:öiel Pledmonthoa, W. Va
1\·an ~~ k~vés.
,lejárókö 19 KarbáJtl lampát használnak .• •é- Norlol'k & Western va.suttá.l'9&-- -\an. ~yitottdzárt lampávaldol• hol entr1lt·n akad gaz,denem H- d.gé&c«ak avasut r~kro .há- - - gnznak, a szenet tonnaszámra f1- uélyes ~lasma ulan vegye mé- nyá.ama.1c azenot:. Amint l_'J~,
D,Oil-AS 7.0K
K0K..'IZHl:ZóK
.
. .
: zetik vegyes méréssel, ma'-ma rés d 53
fél centet, pikk utan Aten B rel_epen a m~g~ et.ési Vl·
J~7úzok napi lr.ereMte
•• , g d~i1fr:i;umHOK
lfAGYAR BANYASZOK!
után 45, pikk után ~ centtd. Sze ;o centt"t fizc-tm:l.: tonnánként. azony<Jk J 0 k fii z:znl'!la as mube- !
~:==kn~~,P~•~:-e!:t; . . .
Ha Ji\ U 1Q6 butorokat akarnak yisnnt jöJJenell: WELCH M
: rem ~tlenség nem igen tortfm'k, a Lgy ,tt, nunt a k rnyéken, Bush, rek sz.Sp J)l-mt lrcrt'ilhetnek, Ma•:
8 órai munll:aldO. Je1„11tk1>ue.t uonoal akirmelylk V'l~p nt
T1 k• I E SAOTOBR M Ll;G:iZELlB fl.i:et6be. CUlr: 1 elaörendfl
rt r1 n
ron. er.Jetllnlr: •• AUomlaal ..-.nben. a
'b ni rn, ..:f jó J,..le.nleg van ~lrgt n Buek e
\
k na munkai g:-..a.rok vann:ttk -már~,)~ azertt-,
•mely,k i..trotw-. :\lt. Pl-.ant. ("-nl'l„yllle_
l nWatown,
0
aa
9cbuf !' f61e n&llodiYal nemben. »..,-an1ka, Ul1'►
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Emmons Coal Mining Co., Inc.
BAYARD, W. VA.

c-

----Munkát kapnak----

u.:&~;:;

„

The House Furnishers, Inc.
WELCH, W. VA.

A VERHOVAY EGYLET ÜGYE.

L'JO:\' ll.\\"l-.l~ZOK Kl-"Jl&<;TIM''\Ui
U,\f (;JW\ E,
"EST \lfl(;l'\L\

telepilnlr:ön, WHEELl!'.C Tiroa 01~11 ti, ahoyl a bin,atol YUla
Jir. UJ szlopoe binya
F.l~\I CóRO\·E CO\L ('()\IPA,\

Columbia beszélőgépek és lemezek
k,iru•> ü

ft"lz.lettl.;«,tA,rc.

.ti.iJJi.in bf' houink
k111<-zclnk('t.
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S. ROSEN & SON'S

..en'l'edlJ lre:a.
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MAGYAR BANYASZOK KERESTETNEK
•h• lH M 1lopoa b4111t111kba. l:léC M fél llb maca• H4Db , DlUllla
• p lr: nnklra. Mindig nn elég munka. Blnyú.uU.11: napi lu re■cite 4 50. r. oo
JO b.lnúmOd

JAMISON COAL &COKE COMPANY
Hannast.own, Forbes :Roa.d, Orab Tne, Luxo,, Pa

CALUMET STATE BANK
CALUMET, MICH.

Tőke,

tartalék és haszon: $170,000

BETtlEKRE RENDES KAMATOT PlZETt!Nlt
KtU H.IH OS/U.1,\'l'\K \ll!:L1"A'.\\O~ c4.HH\S Kt'J,0 Pf:~1,"I'
Kl!'rJOII: • m uarok pi · r Kt,a.it
11

Róth Pöstyéni Cura
hann~ A.Ital. ~zttk.et ld,o,ó.l0'11ott 6' eo,,lr: k1,ezoaü; 6Jd"8M
ba.t.Adt. KIS ADAG t>(.>sl'AN ti ll'.J. ~AOY AU \0 POHTA.ro; ,1 Jl,6.
RF.'.\'DF.Lt.SllEZ Mn (,\O'.\\ OllC FAlJNAPTiU\T 18 K.\1'.
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······~·jj
MAGYAR BÁNYASZOKAT
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LECltIE FIRE CREEK COAL COMPANY
\\\1. 11 Clilf tlll•k f>lt ( , ~ I ~lou:iq r
FIRECO, Raleigh County, W. Va..
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IIAGY AR BANY ABZLAr

MIKOR .A CSÁKÁNY PIHEN.
Bagó Gyurka meg akart nősülni. Azt
mondja egyszer, amikor együtt ültünk a
po~on este:
- Nem élet igy az élt>t. hát én nem bánom, akármi h1 l~z, de én megnösülök.
Akkor aztán fiuk eljöhettek hozzám burdra. Mert olyan ebédet fog fözni a íele~~gem,
hogy megnyalhatjiltok utána mind a tiz uj
jatokat. Nem kell enni itt a 'polyák asszony
kutyvalékát, lesz Rzép, rendes tiszta házunk,
lesz th:1zta, jó />telünk, meglátjátok, milyen
más lesz az élet, ha lesz köztünk egy szép
barna menyecske „
Mert egy eltitkoz.ott kis pléz volt, ahol
mi hiktunk. A telep közel volt a bányához,
meg a kokszkemencékhez, olyan fli:;\tlisek,
k.Jrnw.qak \·oltunk, hogy -"'Zinte a kedvünk i:i
1:>ele•:eszett abba a nehéz füstbe. Ha idt>genek

Jártak arra, mmdig mcftCSudálták a plézirnket:
- Milyen gyönyörűek a kokszkemenePk. különösen este, mikor olyan az egész
pléz, mintha csupa lángoló házból állna
Ugy világítanak a lángok a sötétben, ragyognak, mint a földi csi11agok ..... .
De mi nem értettm,, hogy mi abban a
szép. Mi már nagyon megszoktuk, mi Tfl.-,r
semmi mást nem l&ttunk ott, mint az örökó& fi.i.:1töt, kormot, piszkot. Aztán egy teremtett leányzó i.em akadt a telepen. Illetve, akadni akadt, de hát nem is lány az,
aki nem magyar. Legalább is nekiJnk nem
zámit. Ha akármennyire rávitt a· szükség
bennunket az angol nyelvre, mi méjris magyarul beszéltünk egymás között, olyan volt
nekünk az angol nyelv, mint a munka, csak
akkor használtuk, ha mu~záj volt, és akkor
is belefáradtunk.. Mert furcsa az, ha felnött
nagy emberek, be.~zélni tanulnak, aztán meg
ugy dadognak, mint az egy éves kölyOk,
aki ellesi a nagyoktól a szót és ro~szul
mondja utánuk.
Azt meg egyenesen el se tudtuk volna
képzelni, hogy magyarul tréfá16dzunk, különösen lányokkal. Hát hogy lehet azt angolul mondani:
- Ejnye, de kényea vagy róz~ám. Vagy pedig azt: Adj egy c~ókot, barna lány.
- ME>rt ha angolul mondj~k: ~mm! e ki~z.
"t>!ak ~6rli - hát az egészen má.,.kép hangzik, és az angolok még azt hinnék, hogy egy
szerecsen lányhoz ~zélünk.
Hát szó ami szó, hiányzott nekünk a
magyar lány, ktilönösen a Bagó Gyurkának, hát igy elhatározta, hogy megnósül
valahogyan. Jngerkedtünk is vele:
- Aztán Gyurka, ha szép lesz az aszszny, hát be ne engedj bennünket a házba.
- Azt már C8ak bizzátok rám, engem
a íeleségem meg nem csal. Aztán meg mért

eRalna megf Hát tán nem vagyok legény a gyon tiok gyürü meg Iá.ne volt rajta, fidrestalpamon, vagy mi. Meg aztán a feleségem fodros a.elyem ruha, hát ez tul nagy klMsz
olyan asszony lesz, aki el6 veszi ám néha szony ahoz, hogy ide jöjjön főzni meg mosni
a sodrófát. lleg azt se bánom, ha néha én nekünk.
rám is fogja, csak ne legyen olyan nyafogó,
Az egyik jó lett volna, de ez mindjárt
szelíd asszony, azt én nem szeretem, tartsa olyan szcrelm~ volt, pedig hát ennek épen
kordába az urát, de akkor is nyiljon ám ki én irtam a levelet, hogy ezt nem merte ela szája, ha másvalaki közelébe kerül. Ne hivni Bagó Gyurka. Félt, hogy ez olyan
legyen 11enki különb, mint én, a hites ura.
lány, akinek én tudok a nyelvén beszélni,
lgy beszélt, Bagó Gyurka, már telje:;en hát erről se esett szó többé.
el is képzelte, hogy milyen lesz a felesége,
Hát a kh·álogatás utan maradt egy,
milyen nagyszerűen fog fözni, és hogy ern- az areképe jót mutatott, ez dolgozni i11
veszi a sodrófát, ha valamelyik legény rá- akart, e6t tréfasan ml!g azt iA megirta a
levélben. hogy ö majd ráncba szedi azokat
veti a nemét.
Addig-addig beszéltünk erről, mig az- a hin.'S legényeket
1-:z szörnyen tetszett Bagó Gyurkának:
tán egyszer megbeszéltük, hogy most már
- Ez az! - mondta öri,mmel - ez
nem várunk tovább, megnósitjük a Bagó
Gyurkát, elküldiJnk egy hirdetést a magyar kell nekem. Ez az a lány, aki megőrzi a
ujRágba Együtt fogalmaztuk meg a hirde- pénz(•met, ez az, akinek nem a-avarja el még
tést, neki ültünk mind az öten. Az egyik egy városi ficsur se a fejét, mert hát ez nem
ijed meg, ez vissza fog felelni akarkinek
szőkét diktált, a másik íekete árvalányt,
a harmadiknak az volt a fontos, hogy jól is. Azért szeretem én a nagyszáju asszonyt,
fözzön, a negyediknek má.s kívánsága volt, mert inkább legyen ezájas az urával szem•
ugy hogy mindegyik beszélt, csak Bagó ben is, mint hogy engedjen a cifra szónak
Ez lesz a feleségem eenki mti.,;.
Gyurka nem jutott szóhoz
Hát leveleztek még egy darabig, csak
Elküldtük a hirdetést, meg i~ jelent
párszor és jött is rá, vagy tiz levél. Egy pár ugy név nélkül, annyi volt csak a levélben,
fényképet is küldtek mellé, hát nem voltak hogy Gyurka. Aztán mikor már azt hitték,
épen nagyon csunyák, de azért nehéz volt hogy nagyon szeretik egymást, meg már ki
válMt.lani a sok levélből. Azt határoztuk is ismerték egymas természetét, hát irt a
el, hogy mindegyiknek vAlaszolunk közösen, Gyurka a lánynak, hogy most már jöjjón,
aztim azt hozatjuk ide íelegégül a Bagó ha akar, egykettőre meg leaz az e.~küvö.
Gyurkának, aki a legjobbnak 18.ttizik. Neki Csak jöjjön egész bátran, ne féljen, van
ültünk mind az öten és irtuk irtuk a t1ze- itt neki még né•gy JÓ kenyeres pajtá.8a, azok
relme..~ le\•eleket ismeretlen leányzóknak, majd megőrzik.
Jött egy levél a lánytól, ez állt benne:
ki New Yorkba, ki meg kisebb pléiekre. Bagó Gyurka n~m győzött volna válaszolni
Kedves Gyurka. ki\'ánom, hogy ezen
mindegyikre, mert hát egy bányászgyerekpár sor irásom friRS jó egészségben talánek nem épen piknik a JevClirás.
ja magát. tn i~ egé~zséges vagyok. Meg~
Annyi levél nem jött egy hónapba az
kaptam a levelét, amiben azt irja, hogy
egesz pléznek, talán még a kompáníának
menjek oda, m1•rt maga el akar engem
sem, mint a Bagó Gyurka baxijába. :Már
venni. Hát tudatom, hogy én elmegyek,
csaknem az eg~sz pléz tudta, hogy ai;szony
aztán, ha lát!,~ra i"I megtetszünk egymá9van a dologban, és kiváncsian várták, hogy
nak, hát a fel~ége lr~zek. Jó feleség akami leAz az eredmény
rok lenni, csak aztán maga is jó ur:.m leAz elsö lánnyal hamar végeztúnk. Ez
gyen. Azt ir;a, hogy né féljek, csak menkis magyar plézcn volt, a szuperintendentjek bátran. HU.zen éq nem is félek, nem
nél ~zolgált. Me~udtuk, hogy sok magyar
vagyok en olyan ijedős, aztán nem kell
bányas:z: van a telepen, h.ít ha ~ nem kt:11
enrem meirőri ni mert hát megőrzöm én
azoknak, nekt.nk se kell
magamat, és aztán ha magám,k nem tinA második lány azt irta, hogy ő csak
tességes és komoly s:t:ándékai vanak iráváro..~ban akar élni, hát ez a-e kellett. Csak
nyomban, ,hát akkor maga féljen, mert
maradjon a városban.
könnyen ugy járhat velem, mint a newA harmadik azt irta, hogy ö nem fog
yorki fiatal ur. Hogy az hogy jiLrt,
tartani hurdingház.at, mert eleget dolgozik
azt majd elmesélem, ha ott leszek,
leánykorában, nem azért akar férjhez menSzombat este indulok, a miszi1-zem elen•
ni, hogy tiz embernek a szógálója Jegyen.
ged, fs azt mondta, ha nem tetszünk egyHát akkor dógozz tovább is, t1zógám, megmásnak, még vissza is vesz, mert igen
írtuk neki.
szeretnek. Jó plézem is van itten, de azért
A negyedik elküldte a fényképét, na
jobb s:z.eretnék már a magam miszil'ze

Mire készül Magyarország?• A Kohányi
Tihamér
E l
··köd'
A washingtoni kormány foltHlenül hiteles, föltétlenül megbUhat~ forrát.ból vett érte1tiléae1
uertnt :M:ag!arorazágon ~apr~lnapra erötelJesebben mora.Jlik fol.
A ruagyar nép - ugyanugy, mint
mind~ m.áa né~ - ~ork.ig nn a
bAburuval és nmca kiúrva'. ho~
egy szép napon tényleg vesz1 maJd
kez<:bt"
rcndcainálá& munk:6..jit.
liorY azután ebben a re.ndeamá.lásb&n, u Isten kegytilméböl v&l6
~nak„ s~bogr-em telik majd
gyony6rUBcgük - azt az oro&z:
példr, \ltá.n nem ia-en kell biiouyg-at.DJ.
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M agyaroI._gon
a
e yz.etet
k,trzeruen komolylyá teszi a.t,
holf?' w. korminy egyik-~i.aik
tagJ& éppenséggel nem veazh el a
fejét, ha forradalomról van szó.
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~em olyan számoa Hababurg-eaelédek, mi~t. ,oltak a. Tisza-kormány tagJ&L S meg is vagyunk
gylSzadve róla, ho~ha Magyarorsiágon tényleg felül.kerekednék a
forradalmi áramlat, a. vöröe: lobogó eu~k-~ zfu,;zl6ö~óje ép·
pen .a Jelenl_~gi e:z::~ellcne1ás urak
sora1b6l kerülne ki.
.
. A tÜ~%el nem lehet büntetlenül
Játsmm. Egygyel tübb vagy Ji:e.
vest"bb az egyre megy, 8 & mindenéböl kifout~tt, a.nny~z~r megrugdalt ~p 1Zn·~en v1vJa meg
azt az utoL.ó csatáját, a saját
nai;ry ur&i .e_Ilen. Nem tudjuk,
h
k
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ogy moi.t m1 1yene a v11&onyo
)lagyaroni1.ágon, azt uonban
tudjuk, hogy a biboru eHStti hek
l,hgy•rország réges-régen meg~
érett mir a !orad&lomra.
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A céltudatos és körültek:inti5 veze. ATreasury D~partmcnt'. Washtés mellett napról-napra crl>sbödik
rngton, D. C. k1ad?tt 6 cikket, a
az egylet. _ Hamarosan egyimelyeknek a k~zl~~ére felkért.ék
ke lesz a legcri5sebb b legjobb
az O'-szcs lapokat, az alábbi a
magyar egyleteknek.
harm.i.di.k '-orozatban é- Henry
F. ,!iolhn.'' nenátor irta.
.
Mi álland6an fig-yclcmmel ki. J.uen. ~s- ez~en mennek m 1 ~?e.n
1
"érjük a Kohányi Tihamér egyee\ ~en .' eg,J::nez~ baseball .Jatesület mukódését és azt talilJuk, A Union Coal & Coke Company, k?l.:at.I·.z ~CIJ.'Cs .'~ mer~ a ~azonhogy ez az egylet igazán mmta• )ínia.nna, Pa., borit~kjain a kö- scg 5z?rakozik e~ kello .friss le~zerüen múh.Odik és mindent cl• Yetkez6 sorok Yannak nyomtatva: ,cgót li kap eg)}-lCr~mind Dc
1
kOvet,. hoto az egyes.ülct tagjai- To be earcle,,.s. thoug~1t!ea• and ;~;: éz1:íl:s7b~ volna. ha n~m•
nak mmé_l nagyobb mcrtékben let1eglec:trul means mJury to i vennének e 1~~n~ek, h.i.nem r~slt
gJen f.eg1tségere.
yon~elf am] otheral
k .. .
f ~ Jah:kba~. ,.~ i;1.0ra\Iost arrc",l énesit bcnnúnht Oondatlanali,:r, ,;gyázatlaruág és ozl,I" es ~ nkssll;evego t:lvezése
· ·
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mc ett meg e o testgyakorlatot
Imre Fc_ renc aki a Decgan-i máanyagaag a1esPtet Jelenthet . . .
. k r . .
.
sodik osztál;nak ez elnöke hogy
neked é8 tiraaidnalc !
is '.c.r~~i~e . •.~e~t '~n az,őhog°!'
Sipos Gyula fótitkár ert~sité1'1C: 1- - - - - - - - - 1: (lk:lőna~):1~~pco:~:~ e~z~:~~~
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em egyéh Játéknál,

ki•telmlgnél: e,
t!'IJescn az egyes egyének vcflemén)·étöl fugg, h0 gy minek tekm tik Egyeseknél nem egyéb
egy kártyajátéknál, melyet csal
a1ért ját!>zanak, hogy valakitöl
nycrjcnt'k. ).lásoknál a politikai
életben valo rCsnétel egy s,úra•
kOÚ!óó, akárcsak egy 1;zindarabnak

I

■ I A m,oodik O<;ztály ~zékhelye ~~~a.dZ:1-:!..eU\et:~k:
: 1Horner City. Pa. Itt lakik az egy■ lct f1ititk:irja, aki igazin dicséISB
_
A UGUST PJTONYÁK, Box 144,
: retre méltó munk.ít fC'jt ki ar.
i
e~ylct ,,dekibm
t
t\k1 az eoc'-ülcthez csatlakoz' 91 ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 ni akar, az forduljon bóvebb fel- t:::==========I
~ 6::~, t~,~~~·!~ttú~r~~~::;:!:t:~l'J'
I1e1en u al4.bbl

lenni, magamnak főzni, meg takarítani.
A lány huncutul nevetett, odaállt el
VárJon a vonatnál, és hogy ne kelljen ~o- bünk:
kat kérdezősködni, hát legyen egy piros
- Hó.t engem be nem csapnak, hiszen
szeklü a kabátján, hogy megismerjem én kitalálom, hogy melyik ar. én vo!Pg
De azt hiszem, hogy enélkül is megU!mer- nyem, arról biztosak lehetnek
nfm.
Nézegetett bennünket, nevetett a sze
Aztán megver-e, ha nem fogadok münkbe, a Bagó Gyuri hiába i11tf'gctett a
szót?
szemével. mert bizony mi sem mai adtunk
'tn magát Gyurka nagyon t1zeretem, mögötte.
Aztán a lány egy~zerre elki.iltJa ninjó, hüsé•ges felesége leszek koporsóm bezArtáig. Ezzel zárom levelemet és sokszor gát:
csókolja kedves Gyurkát
- Itt van a Gyuri, ez a Gyuri - és egye
Kerekes :Mári Newyork.
ne..,en a nyakába ugrik a Gyurinak. C!Utk
Nem volt boldogabb ember a plézen. hogy nem a Bagó Gyurinak, han.-im a Szabó
mint Bagó Gyurka. Nagyon Orült, hogy ilyen Gyurinak
szépen kiválasztotta az élete párját, éR foly
-l!i a neve magánakf
kérdi.
ton arról beszélt. hogy milyen szép Jeaz az
- Szahó Gyuri az én beC'súletes nevem,
élet. jó magyarc>s vacsorat fogunk enni ~
mondja a Rzabó Gyuri éa mi bizonyitgat
egy takaros mngyar menyec..·ke fog sürgö- tuk i:-1, mert hiszen igazat mondott a gyerek
lődni ai a~ztal körül
Bagó Gyurka nem tudt.a, hogy mit csiAztán sorsot huztunk, hogy ki lesz az náljon. Elöször szólni akart, hogy tévedett
első keresztJcoma. A sorshuzás a Szabó Gyu
ám a lány, mert o az igazi, de akkor a !1&
rira esett és ö el is fagadta. Nahát az első tatok már ugy benne voltak a beszédben.
gyerek, ha fiu les.z, Gyurka legyen a nevl). hogy rá ~e hallgattak. Bagó Gyurku. nem
igy hivJák az apját is, meg a kereszt.apját akart.a, hogy nevessünk rajta, hát jó képf't
is.
vugott a dologhoz, pedig iszonyuan etr.e a
)Iég csak az okozott gondot a Bagó mfreg.
Mit meséljem tovább. Bizony a KereGyurkanak, hogy hát tényleg megi!i.merné-e
ke..~ Márit a Szabó Gyurka vette el, m g
őt a )lári. Mert arcképet nem kU.ldött neki
A Bagó Gyurka derek pajtús volt, csak az máig is boldogan élnek valahol, - t!zeret
az egy hibája volt, hogy azt hitte, hogy ő ném i.~. ha rájuk akadnék valamerre.. Iert
utána minden lány bolondul és hogy ö a aztán náluk laktunk vagy két esztendeig,
legszebb magyar legény az Alföldröl. Hát bizony derék t.akaros ast-zony lett a. Kerek
azt Bzerette volna, hogy a lány egyene.-;en Márib61, és az első gyerek igazán Gyuri lett
megismerje száz ember közül is, folyton er- mert az apja, meg a keresztapjá is Gyur•
röl mesélt. és igy közösen elhatároztuk, Tudniillik Bagó Gyurka volt a keresztapja
Egyszer aztán amikor a Bagó Gyurka
hogy kipróbáljuk a lányt és vasárnap reggel
nagyon részegen jött haza, )fári asszony
ünneplőbe öltözve mindannyian kitüztük a
nem hagyta szó nélkül a dolgot
piros szekfüt és ugy mentünk a vru:.uthoz.
Nem szégyeli magát. Igy elverni a
A va.~uton találkoztunk a szuperrel, azt
mondja:
nehezen keresett pénzét. Hát hiszen maga 1s
adjon
hálát
az istennek, hogy nem maga
- Hé, legények, de ki \·agytoJc virávett el engem feJe.qégül, mert mo:,t volna
gozva, tán menyauzonyt vártok, vagy mi
dolga
a
sodrófának
..•..
Mi csak nevettünk, aztán bejött a vonat, és leszállt egy szép derék magyar
Bagó Gyurka nyelt egyet, kic~it ke
leányzó, ép olyan, ahogy azt mi elgondol- rlien, de mi annál jobban nevettünk Az
tuk. Mindegyik legény szinte a tudtán ki\'ül asszonynak aztán elmondtuk a huncutsa
a bajuszát pödórgette, mert hiszen már hó got, ö is nagyot nevct.J>tt és azt mondta:
napok óta nem lattunk takaros magyar c!'le-.
- Mégis csak jó t1zemem volt nekem.
lédet.
Mert ha maga vett volna el engem, hAt n'.ajd
Nézelődik a lány, aztán meghitja az öt megtanítottam én volna, hogy hogyan kell
magynr legényt a viritó piros szeg-fükkel bánni a pénzzel.
Elkezd nevetni:
Aztán egyebet se kellett mondani Ilago
- Nahát, engem ugyan sok Gyuri vár GyurkAnak, ha mérge.!liteni akartuk:
azt mondhatom.
- llikor nÖ!üllsz, Gyurka
Bagó Gyurka kihuzta magát, de nem
Nem jq nősült meg aztan, talán m g
sokat ért vele, mert a tt>bbiek is nagyon máig sem, de kigyógyult a beteg, égéből,
kackiásan álltak ám meg a lány előtt.
most már meglatja a tükörben, hogy bizony
- Na, most találja ki, hogy melyik a egy kicsikét ragyás az arca, akármilyen r
Gyuri.
kete is a bajusz.a

ese. ::::~
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Kovác5 testvér !cgÍ
hál.i....abb k0"zonetét ÍCJezi ki az
egyletnek és a maea ,és,é,ól "
: a \cgónintébben ajánlja az egyeaz Ebensburg Coal Company bányájába ■ sülctet minden honfitársának.
mert számtalan esetben hebizo0 Ver• a.
aDl r1a, 0. : nyitották, hogy ez az egyesület
1 6
0
0
•:1~
j ~!~~!•!Jr!z.k•~~!j 1br~•1r~l~u~k~~ ■ a munka emberek Ch,YC ulete,
u.var nlnc.. Modern uj 1-,-6-6 arobU búak, 't'Ulanr, T11l éa für- : a munkások érdekeit vé~ik es
~~=\(>n!'t::,:l k9ir~,!!·l.{~ ::.~~•:-u::!'1f~:~o~!i
9 ~~ ■ az egC!lz Yezetöség is m1nd1g a
tet '9 mulna ut6n loadolnl 67 61 fél centet.
: t bon..f'itárrak haaznira tö~lik.
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L1herty Bondot vásárol va
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HAROM
,

uázalék kamatot li::etek a nálam elhelyezett
b< tétek után.
Ne tartsa /)lnzét ot thon, hanem hel yezze azt
bankba.
Bankom állami felüouelet alatt áll.

ALAPITTATOTT 1898-ban.
a vé&>ignézke vagy t>gy jó ké,nyvnek az olvas!l~a. Lelkiismt:retes
polgárok azonban kötelf'S!óégük~
nck ta-rtják, hogy a politikában
\egyenek, hogy az 411am
A BANYASZOK BANKARJA
Ug)-unek ehnté1.I: cböl fajuk <:"SÖ
J,13SECO!\:DAJ..E/ljUE, NEW J' ORK,N. y
ki,tclc s~et
lelkiismeretf'!H'n !.,.___________________•
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böző vidékek sztrájkrairól A legtöbbje
úgynevezett
''jelvénysztrájk" (buttonsztrájk)
vagy
azért, mert egy pár ember nem viseli a unión jelvényét, vagy pedig
mert pár szervezetlen ember dolgozik a bányákban. Mi csak azt a
tanácsot adhatjuk magyarjainknak, hogy ők ne kezdjenek sztrájkot, vegyék figyelembe, hogy
jelenleg
rendkívüli helyzetben
van az ország, a háborús törvények sokkal szigorúbbak, mint békeidőben, mint
már többször
megírtuk, West Virginia és Maryland államban feltétlenül be kell
tartani aiz u j munkás
törvényt
amely szerint minden embernek
hetenként legalább 36 órát kell
dolgoznia. Akik e törvény ellen
vétenek, azokat dologházba küldik és igy fogják kényszeríteni
őket arra, hogy dolgozzanak, mert
egy háborús ország n ak feltétlen
szüksége van' minden embere
munkájára.

kérdése is. Mert az államnak szük-1 egész bányaipar, mint a milyen,
melynek munkásai nagy százaléktermelésére is, viszont a vasúttár- ban idegenek, akiknek sok okuk
saságoknak nem nagyon fontos, van arra, hogy zonnal hazamenjeJ6 East 17th Street,
New York
hogy ezeket is ellássák kocsikkal, nek, ha nem is állandó tartózkoTelephone: Stuyvesant 1964.
amiket a nagyobbaktól kellene dásra.
The Only B tingarían Minera Journal
.a egyedtili magyar binydszlap
igy elvonni. Ezzel megszűnne minIn the (Jnited Htatee
ELVESZETT LEVELEK.
denféle ' 'laborproblem ",
mert
egyszerűen törvényekkel szabáJulius hó elején sajnálatos kelEditor MARTIN
H1MLER
Szerkesztő HÍM LE R MÁRTON
lyoznák az egész bányaipart.
lemetlenség ért bennünket» ElveTermészetes azonban, hogy a szett a postán egy levelünk,
Subscription Rates:
Előfizetési ár:
dolog nem ¡történhet meg egyik amelyben utazó képviselőnk Mr.
$1.00
Egyesűit Államokban egy évre $1.00 In the United States
napról a másikra, még abban az Kéry körülbelül 60 u j előfizető
esetben sem, ha az átvételt a kor- cimét, azonkívül egy csomó címPublished Everey Thursday
Megjelenik minden csütörtökön
mány megszavazná. Ezer meg ezer változást jelentett be. Mi erről
bánya
teljes átalakítása az egyön- mindaddig nem tudtunk semmit,
Published by the Hungarian Miners' Organ Publishing Co. Inc.
tetű törvényeknek megfelelően mig egymásután nem jöttek a
4 Magyar Bányászlapot bányászok Írják, bányászukról bányászoknak.
nem csekély munka. Minden per- reklamációk és egyik-másik biThe Hungarian Miners Journal is Written (or Miners, of Miners by Miners.
sze attól függ, hogy a háborúval zony nem a legbarátságosabb han; New Vork. N.
sürgette az újságot. Mi minhogyan' állunk, mert ha hamaroEntered as Second Class Matter Í
san kilátásunk van a békére, ak- den. bányász reklamációját azonkor valószínűleg szükségtelen lesz nal elintéztük és közben' értesotéez, mert hiszen akkor a szénnek sünkre megkaptuk újra az u j előaz a mennyisége, ami most a há- fizetők névsorát, akiknek rögtön
ború céljaira kell, akkor Európa megindítottuk a lapot, és elküldújjáépítése szempontjából lesz tük a regényt, vagy naptárt-, aszeViszont ha azonban egy tábor szükséges, s akkor könnyebben el- rint, hogy ki mit kivárit.
A káróhiány, — A magyar bánya szok pénze. — A bankok. — Kere sztrájkba keveredik, akkor a
bírja az ország a magasabb áraEgy pár bányásznak levélben
seti viszonyok. — A bányák eset- leges állami kezelése. — A szerve gyarok ne legyenek sztrájktörők, ! kat is.
válaszoltunk, és ugy magyaráztuk
zett és szervezetlenek harca. — Az I. W. W. működése. —
ha olyan államban laknak, ahol
Akármennyire bizonytalan is a meg a dolgot. Most tudatjuk
Sztrájkok. — A háború után várható viszonyok.
jelenleg a sztrájk büntetendő cse- béke időpontja, mégis sok szó esik mindazokkal, akik julius első
hon nem fizettek ki, mert nem ju- lekmény, akkor menjenek tovább, arról, hogy milyenek lesznek a napjaiban rendelték raieg a lapot,
Az általános helyzet a
hiszen most kaphatnak munkát viszonyok a háború után. Bennün- de ezádeig nem kapták, hogy 'hinyák körül általában sokkal jobb, tott haza a megbízás.
A telek és részvényhiénák vigan mindenfelé és nem kell olyan he- ket. különösen az érdekel, hogy bánkon kivül történt. Ezt a hibát
mint valaha. Minden bánya évekre el van látva rendeléssel és dolgoznak. Egy pár diszes pél- lyen dolgozniok, ahol zavargások -milyenek lesznek a szénbányák helyrehoztuk, ugy hogy mindenolyan nagy szükség van a szénre, dány ¡mindig jut a magyar bányá- vannak és ahol dologházba vagy munkaviszonyai. A háború után kinek az előfizetését akkortól szávárható visszavándorlás, ' vagy mítjuk, amikor az első lapot kaphogy ezzel kapcsolatban várható szokra is belőlük, mert minden fi- esetleg börtönbe is kerülhetnek.
Az I. W. W, (Industrial Wor-k- ujabb bevándorlás kérdésének ták és igy senki sem károsodott.
káréhiány (earshortage) is sok- gyelmeztetés dacára is mindig
Ezúton köszönetet
mondunk
kal kisebb, mint a milyen termé- akadnak jámbor magyarok, akik ers of the World) az utóbbi idő- gondos tanulmányozása alaj
akik
szetesen lenne a mai viszonyok még mindig hisznek, és akiknek ben nagy zavarokat okoz a ke- megállapíthatjuk, hogy a lehetősé- mindazon testvérünknek,
számbavevése mellett. A vasút- holmi cifra papirossal a világon ményszén vidéken, különösen Lu- gek valószínűleg azt mutatják, Mr. Kéryt munkájában támogattársaságok bölcs elosztással gon- mindent be lehet bizonyítani, zerne és Lackawanna megyékben. hogy a bányákban még a háború ták és mindenkor örömmel
doskodnak arról, hogy a kocsik azonban teljes bizonysággal meg- Körleveleket osztogattak szét és a után is jóidéig magas munkaárak gyumk készen viszontszolgálatra.
talán a mostaninál is ma- Kérjük testvéreinket, hogy legyehogy
körülbelül egyenlő arányban jus- állapíthatjuk, hogy az ilyen szé- vizsgálat megállapította,
3 munkaalkalom is nek segítségére Mr. Kérynek, aki
sanak minden bányának, ugy delgők áldozatainak száma az ezekből a körlevelekből rengetehogy igazán csak elvétve találko- utolsó évben hatalmasan megfo- get küldtek szét, nemcsak angol lesz bőven, mert. a jelenlegi mitn- lapunk érdekében fáradozik és
káshiány
nem
fog csökkenni,
gyott,
valami
keveset
mégis
tar
nlelven,
de
minden
idegen
nyelaki lapunk érdekeit őszintén a szizunk telepekkel, ahol a munka
állandóságát a káréhiány zavar- nulnak a magyar bányászok is. ven is, amelyet a bányászok be- a háború befejezése után' azonnal vén viseli Szeretettel ajánljuk őt
borzasztó
mértékben
megbénul
az
Minden
dicsekedés
nélkül
mondszélnek.
A
körlevél
testvéreink jóindulatába.
ná, s ha az elő is fordul némely
helyen, akkor is csak rövidebb hatjuk, csupán csak a jól végzett már megkötött szerződéseket, mik
munka
megnyugtató
érzésével,
a
társaságok
és
munkások
között
ideig, rendesen egy-két napig
tart, ami nagyobb zavart egyál- hogy lapunk munkájának nagy fennállanak és arra kérik a különrésze van abban, hogy a magya- böző vidékek bányászait, hogy
talában nem okoz.
rok ma már óvatosabbak és igy ''rokonszenv' '-sztrájkról biztosítA bányászok sohasem éltek kevesebb pénzük jut a bitangok sák mindazokat, akik elégedetmég ilyen jó viszonyok között, kezére. Még a legnagyobb ellen lenségből sztrájkba lépnek. KörA Magyar Népszava megkez- hogyan vannak.
•Únt moatiuiá ban.
A bányászok ségünk sem tagadhatja le, hogy a leveleikben azt irják többek kör
Mindannyian
boldogok lendett akcióját örömmel támogat
kertset e egyenesen példátlanul áll »Magyar Bányászlap erős munká- zött: "Büszkék vagyunk arra,
juk. Testvéreink megértik és mél - nénk, ha hirt kaphatnánk hazul3 bár a drágaság is hallatlanul ja súlyos ezreket ¡mentett meg a hogy a bányabószok félnek tőlünk
tányolják a megkezdett munka ról, vagy ha hirt küldhetnénk hamagy, az arányok figyelembevéte- magyar bányászoknak. Ezt kü- és gyűlölnek bennünket."
fontosságát és hasznát. Már a hé- za, hogy megóvjuk szeretteinket a
lével mégis sokkal nagyobbak
lönben az is bizonyítja, hogy a
A megindititott vizsgálat kisü- ten nagy csomókban érkeztek be
keresetek, mint valaha voltak, telehiénák nagyon, de nagyon
az aláirt nyilatkozatok és remél- Segítsen ebben a tnunkában minugy a bányászok tele vannak haragszanak ránk. Biztosan nem tötte, hogy az I. W. W. vezetőit
német pénzen fizetik, mert felfe- jük, hogy ez a csomó még hatal- den ember. Az eredményből minpénzzel. Ez természetesen azt is hiába.
masan meg fog növekedői rövid den magyar embernek baszna
dezték, hogy egész szegény
jeleüti, hogy a szokottnál sokkal
idő alatt, amikor is ezeket az alá- lesz. írja alá az alábbi nyilatkozaA magyar bányászok beérke- bereknek is tellett tízezer dolláros
nagyobb összeg vándorol a külön
irt kérvényeket rendeltetési he- tot, vágja ki és küldje be hozzánk
böző szélhámosok kezébe, vala- zett leveleinek gondos tanulmá- bailre , amikor lecsukták őket. Ez
haladéktalanul, hogy továbbíthaslyükre fogjuk juttatni.
azonban
egyáltalán
nem
jelenti
mint teljesen fölösleges és sokszor nyozása után megállapíthatjuk,
Minden ember boldog lenne, ha suk. Kérje meg magyar ismerőazt, hogy ez a tízezer dollár meg
könnyelmű kiadásokra is. Különö- hogy a magyar
hirt kaphatna hazulról, vagy ha seit is, hogy segítsék ezt a moza
többi
német
pénz,
mert
hiszen
sen áll ez a mai időben, amikor keresete kéthetenként jelenleg 80
tudathatnák hozzátartozóik, hogy
mindig
sok bányász bizalma megingott a és 85 dollár között váltakozik. Ez az I. W. Wi-nak
bankokban. Ennek a bizalmatlan- az összeg természetesen nemcsak volt pénze, máskor is kitudott
ságnak három főoka van. Az egyik a bányászok szorgalma, de az rukkolni párezer dollárral, hí
The Hon
xx, hogy a magyar bankok, épugy egyes bányatelepek viszonyai sze- szükség volt rá, de most, mert háThe Congress.
iit a többi nemzetiségűek, nem rint is változik, mert vannak bá- ború van, természetes, hogy a nétarnt
nnalk elszámolni a háború alatt nyatelepek, »cm is egy, ahol a bá- metek kezét látják mindenütt. Az
titania
WASHINGTON, D. C.
I.
W.
W.-nak
most.
is
onnan
van
hazaküldött összegekkel, ami tel- nyászok átlagos keresete kétheDear Sir:
jesen! hibájukon kivül álló dolog tenként a 100 dollárt is megha- péűze, ahonnan eddig volt és véThe undesigned appeals to you to have an exchange
ge
lehet
a
háborúnak,
és
Amerika
és a háborúval járó rendetlen
ladja. Egy rendesen szorgalmasan
of personal family news, duly censored, arranged between
taközlekedés elkerülhetetlen
és mindennap dolgozó magyar bá- összeölelkezhet Németi
people living in the United States and our motherland,
vetkezménye. Másodszor a német- nyász ma akárhol is legalább 50 legigazabb barátsággal, pénz ott
Hungarye
amerikai háború kitörésekor el- dollárt keres, ugy hogy a jelenle- akkor is lesz.
Many among us have not heard from their closest reterjedt kósza liirek, ijesztgetések gi keresetek között 50 dollár a
latives for nearly three years. Many among us don't know
A west virginiai és marylandi
az idegenek vagyonának elkobá- legalacsonyabb. A keresetnek felwhether their relatives are living or dead. Shall parents
munkatörvényeket
valószínűleg
sáról. A harmadik-pedig a leg- felé nincs határa, nem ritkák a
or children, wife and husband, brother and sister be left
követni fogja
Illlinois állam
utóbbi időben kiderült bankbu- magyarok között a 120—150 dolentirely without news of one another for years?
is, ahol a bányászoknak anykások, mely ok egyébként máskor láros kétheti pedák sem, sőt néhanyi pénzük van, hogy egyáltaThe exchange could be arrenged through a special ofis fennállt, csak nem ilyen erősen, néha egyik másik a 200 dollárt is
lában
nem érzik nagy szükfice to be established in New York City for the censoring
merít jelenleg a rendetlen viszo- eléri, vagy megközelíti.
ségesnek, hogy állandóan dolgozand rewriting of family messages, and for forwarding
nyok folytán egy bank a csalásait
Sokfelé vannak jelenleg kisebb- zanak. Sok a pénzük, egy részük
same U.S. Embassy bags to our representatives in Switzerhosszabb ideig képes
leplezi,
nagyobb harcok a szervezettek és nagyon meg van szédülve és élland, Sweden and Holland for transmission through a
mint békeidőben.
szervezetlenek között. A szerve- vezni akarja a pénzét. Persze ezt
neutral Embassy to the Embassies of Austria-Hungary.
A hozzánk nap-nap után beér- zettek azt tartják, hogy ez a leg- a bányatársaságok nem
Our State Department could easily arrange for this hukező kérdezősködések
folytán alkalmasabb idő arra, hogy min- szó nélkül eltűrni és igy, ha szép
manitarian work. The expenses connected with it could
szükségesnek tartjuk, hogy e he- den társasággal elismertessék a szóval nem tudják megváltoztatni
be covered by imposing double or triple postal charges.
lyen is tudassuk
olvasóinkat, uniót, mert most annyira kell az ezt a helyzetet, valószínűleg ők is
Our goverment communicates with the Central powhogy mindazok, akik pénzüket a ember mindenfelé, 'hogy a legrö- követni fogják a két államot és
ers regarding many subjects through the medium of
háborru alatt megbízható ban- videbb ideig tartó sztrájk is sú- behozzák a kötelező munka törneutral contries. Why should not citizens receive censorkárral küldték haza, nem fognak lyosa károkat okozhat, viszont vényét.
ed family news'!
károsodni, mert a pénze senkinek azok a bányatársaságok, akik nem
Napról-napra több szó esik arPlease cooperate in such ways as you can in this worthy
sem veszett el, egyszerűen csak akarják elismerni a uniont, épen ról, hogy a háborúra való tekinwork and at least urge the State Department to help
lehetetlen meggyőződni, 'hogy ki- ellenkezőleg védekeznek, vagyis tettel az állam ¡átveszi az összes
relieve thousands of anxious hearts.
nek a pénzét fizették ki otthon. azt tartják, hogy ez az idő arra szénbányákat állami kezelésbe,
A háború után ha megindul a való, hogy az uniont letörjék. hogy ezáltal minden bányát egyRespectfully yours,
rendes postaköziekedé«, az itteni Mindegyik a maga igaza mellett öntetű vezetéssel a legmagasabb
magyar bankárok meg fogják harcol és igy természetes, hogy termelésre kényszeritsen. Ebben
Name
.......
kapni magyarországi közvetítő- sok helyen egymásnak ütődik a az esetben az állam gondoskodna
jüktől a kifizetett pénzekről szóló kétféle és ellenkező igazság és a bányászok
Address
arányos megoszelszámolást, úgyszintén a nyugtá- kisebb-nagyobb súrlódások tör- tásáról, megszűnnének a sztrájkat is, araikor aztán minden bank ténnek.
Town or City ...
kok is, amelyek mégis csak nagy
vissza fogja fizetni a küldőnek
Lapunk más rovatában részié károkat okoznak, s úgyszintén
; összegeket, amiket ottState
Date
tfls kimutatást közlünk a külön-1 szabályozva lenne a vasúti kocsik
( H U N G A R I A N MINERS' J O U R N A L )

A szénbányák munkaviszonyai
általában.

HAZAI

Miners Bank of Commerce
C O E B U R N , VA.
A MAGYAR
BÁNYÁSZOK
KEDVELT
BANKJA.
Bankunkban betörés és tűzmentes szekrények vannak.
4 % kamatot fiaeünk betétekre. E vidék magyarjai, ha pontos és
lelkiismeretes kiszolgálást akarnak, forduljanak mindenkor hozzánk. A bank pénztárnoka Chas. O. Iiamsey, a magyarok barátja
és kéri pártfogásukat.

The First National Bank of Norton
NORTON, V A .
A mi bankunk a legerősebb bank Norton vidékén. Elfogadunk betéteket és a legmagasabb kamatot fizetünk. A magyarokat szívesen
látjuk és pontos, lelkiismeretes kiszolgálásról biztosítjuk.

H . G . G I L M E R , a b a n k pénztárnoka.

I. STECKLER
RUHA ÜZLET

Williamson, W. Va.

Magyar bányászok
Ba LOGAN-ba jöttök, na felejtsétek el, llogy nálam van a magyarok találkozó helye. J ó pool-roof, kitűnő Ice-Creani és egyél' itatok, szivarok a legjobb minőségben nálam kaphatók. A TI BOLGÁR
TESTVÉRETEK VEZETI AZ ÜZLETEMET.

City Pool-Room
Joe Brown, Logan, W . Va.

MAGYAR BÁNYÁSZOK
Storunk a legszebb, legnagyobb és benne minden ruhanemű a legolcsóbb áron kapható. Ha egy vevőnek a vett áru nem tetszik és
visszahozza, mi a pénzét azonnal visszaadjuk.

T H E OUTLET STORE
L O G A N , W . VA.
Kérjük a magyarok támogatását.

SCHAEFFER

LEVELEK.

BROS.

RUHAÜZLET

MATEWAN, W. VA.
$
*
,

TESTVÉREIM I
Évek óta ismertek, becsületesen szolgáltalak kl benneteket niindenl-or. í k év óta vagyok ezen a helyen. Ha valamit venni
akartok, gyertek csak be a ti régi Jó iamerőstöklliiz.
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BÁNYÁSZOK KERESTETNEK
J ó bányászok állandó és biztos munkát találhatnak a FEDERAL
COAL & COKE OO. bányájában, GRANTTOWN, W. VA.— A telepen meg van minden modern feLszerlés, j ó lakóházak. Iskolák, templomok, j ó viz, gáz- és villanyvilágítás. — A bányászok keresete
napi 4- és 5 dollár közt váltakozik. — írjon magyarul, ha felvilágosítást akar és magyarul fogunk rá válaszolni.

Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va.,

Mag'yar Bányász
Burdosgazdik i, magányo, embtrek k.tdt.tuk erre .z uj
lakisok. J6 ivóvii. Iskola a plízen. Italt a társasig koca

M'A r'Y A'RU I'.'* VOGN'AK'11* ¡'ALA'

Alma Thacker Fuel Co.,
1 FIGYELEM!

McCarr, Ky.
FIGYELEM! •

\ Szénbányásztestvérek! «
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Ajánljuk mindazon szénbányásztestvérünknek, kik állandó jó
munkát akarnak AMKRIK.4 LEGJOBB BÁNYAIB.AN, ahol jól lehet keresni, ahol jó bánásmódban részesülnek, ahol a családjukkal
együtt kényelmesen lakhatnak, hogy keressék fel az alant nevezett
bányatelepet, ahol e társaságnak kilenc jó bányája van, mind az
U. M. W. A. Szénbányász-Union védelme alatt. Nyolc Órai munkaidő naponta, a szén magassága 6 láb, tiszta szén, a munkások
mindannyian villanyvilágítás mellett dolgoznak, tonna számra fizelnek vegyes méréssel masina után 45 centet, pikk után 70 centet.
Napszám a bányában 8 órai munkára napi 3.35 dollár és feljebb.
Ladolók átlagos keresete kéthetenként 50 dollár és feljebb. A
telepen kitűnő tágas iskola van, mindenféle üzletek, mindenki ott
vásárol, ahol akar, hat különböző vallású templom, színház, hotel,
szalon. A házak téglából vannak épitve egy családra, minden házhoz bekerített nagy kert tartozik, lehet házi jószágot tartani. A
házakban van villany, gáz, fürdő. A házbér olcsó.
Mindazon családos emberek, akik most jönnek, kapnak bármily nagyságú házat három hónapra INGYEN, ha többen jönnek,
a társaság értesítés után előlegezi az útiköltséget jó munkások
részére.
A telepre bármely államból bármely vasúttársasággal küldetheti a bútorát.
Ha jönni akar, vegye a Pennsylvania vonatot, Pittsburgh, Pa.
felé. Plttsburghtól Mariannáig a jegy $1.26. Naponta háromszor
megy vonat.
A Compánia cime, ahová a bútor is küldendő:
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Marianna, Pa., Washington County.
Pennsylvania Railroad, Monongahela
Division.
Mindazok, akik többen akarnak menni, vagy bővebb felvlldgoBitásra van szükségük, Írjanak magyarul a társaság irodájába, a
következő cimre: H. L. SCHUBA, 524 Olivér Building, Pittsburgh, Pa.
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ORINOCO MINING COMPANY,
ONIUNOCO, K Y .
A Pond Creek völgyében. Uj bánya; a szén 4—6 láb magas.
Szorgalmas emberek szép pénzt kereshetnek. Szép uj házak közel a bánya bejáratához. A telepre szabad italt bevinni. A magyarokat szeretik és szeretnének még egy néhány magyar bányászt.
J ó munka és jó bánásmód biztosítva.
Jöjjön személyesen vagy irjon a kővetkező cimre felvilágosításért:
Mr. E. M. Wagner, General Supt., Orinoco Mining Co., Orinoco, Ky

Fine Arts Photo-Studio
112 W. 6-ik UTCA,

WALSENBURG, Colo.

WALTER J . I>. SOBIESKI, tulajdonos
Fénybépnagyitáe, képkeretezés, olajfestmények éB Kodak-képek
Finiselése.
Minden munkáért Jötállunk.
Olcsó árak.

Leves - Hus - Tészta - Befőtt
H O G Y A N K E L L BEFŐZNI?
H O G Y A N K E L L FŐZNI?
H O G Y A N K E L L SÜTNI?
MEGMONDJA A LEGJOBB SZAKÁCSKÖNYV
Irta: A N N A

NÉNI

H^F" Ara erős kötésben 2 dollár, ""^fi
Kapható:

KISS EMIL könyvesházában,
133 Second Ave.

New York, N. Y.

Moore-Summers Hardware Company
WELCH, W . V A .
Látogassa meg üzletünket, ha Welchbe jön. Nálunk csakis a legjobb árut kapja és olcsóbban, mint bármelyik üzletben a vidéken,
üzletünk a vasúti állomáshoz közel, a Balázs és Schaffer-féle
magyar vendéglővel szemben.

50 bányászt keresünk
Vasutálomás Amsbry, Pa, vagy Gallitzin, Pa. a Pennsylva
nia vasútvonalon. Közép Pennsylvania egyik legnagyobb és leg.
szebb városa, ALTOONA, Pa. közelében. Egy órányira vasúton
Johnstown-tól, Pa.
Szlopos bánya: nyitott lámpával dolgoznak. A szén 4 láb
magas. Villamos masina munka. Állandóan van elegendő vasúti
kocsi, ennélfogva minden nap dolgoznak.. Nyolc órai munkaidő.
Bányászaink $4.00—9.00 keresnek naponta. Sokan még többet
Sok szép üzlet. J ó HÁZAK. Házbér $3.00—7.00. Három iskola, 3 templom, mozi, poolroom és 3 szálloda van a telepen.

Bányászok kerestetnek
1. PITTSBURGH GAS COAL COMPANY, iselin, Pa. Indiana
County. 200 nős és nőtlen ember. A szén hat láb magas pittsburgbi
szénréteg. Iselin egy szép város a Buffalo és Rochester vasútvonal
mentén. Egészséges megélhetési viszonyok, modern házak, szálloda,
templomok és Iskolák.
2. JEFFERSON, CLEARFIELD COAL& IRON CO., Ernest
mines, Ernest, Pa Indiana County, a Buffalo and Rochester vasút,
vonal mentén. 150 nős és nőtlen ember kerestetik. Ernest egy szép
kis városka hat mérföldnyire Indiana-tól, Penna, könnyen elérhető
akár vasúton akár villamoson. J ó megélhetési viszonyok, mindenféle
templomok, jó viz és iskola a telepen. A szén hat láb magas.
3. FULTON RUN MI NE, Fulton Run, Indiana County, a Penna,
a Buffalo és Rochester vasútvonal mentén. A szén négy láb magas
ós teljesen tiszta. Ezen a plézen szükségünk volna 60 emberre. Megélhetési viszonyok nagyon jók.
4. McINTYRE MINE, .Mclntyre,. Penna.,. Indiana County a
Buffalo és Rochester vasútvonal mentén. A szén négy és fél láb
magas éé teljesen tiszta. Jó ivóviz, egészséges környezet, templomok,
iskola és mozi.
Mindezekben a bányákban a mi bányászaink kb. $125.00 keresnek
kéthetenként, mert mi minden nap dolgozunk és van mindig elegendő
káré. Union árakat fizetünk.
A mi bányáink a legismeretesebbek a magyarok között, mert
mi mindig jól bántunk a magyar bányászokkal.
Jelentkezzék személyesen azonnal a fenti báfiyák egyikének a
Superintendentjénél vagy irjon felvilágosításért erre a cimre:

F. M. Fritchman, General Manager,
INDIANA, PA.

PAIN EXPELLER

DR.
'RICHTERS

Fájdalmaktól menekül és nagy
idó'vesztességet takarít meg, ha rheuina, idegbajok, kificamodások,
köszvény, izom merevedés, horzsolás és meghűléseknél stb.
Pr. RICHTER PAIN EXPELLERjét

használja. Ha ezen felümiúhatatlan szerrel a fájó testrészeket
reggel és este bedörzsöli, biztos
gyógyulást nyer. Minden gyógyszertárbanSS és 6.5 centért kapható. Ügyeljei
a Horgony védjegyre.
F. AD. BICBTER & CO., 74-80 W^biojton St, N. Y.

Esik a dollár értéke

A háború állása
a negyedik évben.

vénynek három évi átlagos értéké' 1915 október óta az árak nem
Néhány nappal ezelőtt léptünk
be a világháború negyedik esztenvoltak olyan alacsonyak, mint
dejébe. Ebből az alkalomból nem
jelenleg. Sapienti sat.
lesz érdektelen egy átfoglaló teA whiskey-tilalom következtékintetet vetni arra, hogy miként
ben a sarokházaknak és egyáltaállanak a háborús hatalmak hadlában minden teleknek az értéke
állásai a jelen pillanatban.
alaposan esik, — a real estateben
A nyugati fronton:
általában nagy visszaesés fog beAz angol hadvonal Lombardrykövetkezni szerte Amerikában.
detől kezdődik és Dixmod, BixCsupán azoknál a helyeknél beshoote Zonnebeke, Hollebeke,
szélhetünk kivételről, ahol a háMassines, Plosgstoert, (valamenyború hatalmas ipari fellendülést
nyi Belgiumban) továbbá Armenteremtett.
tieres, Fromelies, Neuve Chapelle,
baissieF'-ek, az áresésre speLa Bassee, Loos, Lievin, Leüs. kuláló tőzsérek óriási haszonra
A háború minden valószínűség
Acheville, Oppy, Fampoux Mon- •fognak dolgozni, mert ha 5%-os szerint nemsokára véget ér. Vilcby, lOherysi, Bulleeourt, Her- angol kötvények 95%-ra állanak,
. Károly, György, stb. félti a
ruies, Gonzeaucourt, Villiers, Gu- elképzelhetetlen, hogy hasonérté- " job"-ját, a forradalom Damokislain, Epeeby, Le Verguier vá- kü kötvényeknek magasabb le- les kardja mindegyiknek a feje
rosokon át Tromeissig terjed.
gyen az árfolyama. A real estate- felett csüng és akarva, nem akarminden feltételnek, amelyet ,
A francia hadvonal St. Quen- be fektetett pénzeket folyósítani
tintől kezdve St. Simon, La Fere, kell, a hitelek megszűkülnek követelnek tőlük, alá fogják vetFrsnes, Coucy, Neuville, Lauf- vagy teljesen megszűnnek. 200,000 ni magukat. Hogy már régen
faux, Jouy, Chemin des Dames, dolláros állami bankok, amelyek folynak titkos diplomáciai tárCraonne, Berry au Bac, Courcy, milliókra rugó takarékbetéteket gyalások, mindennek a kerékköCernay városokon át felkanyaro- real estate-be gyümölcsöztettek, tője azonban Antwerpen, ez a
dik Rheimstól
északnyugatra, aligha tudják kiállani az erőpró- rendkívül fontos tengeri kikötő,
majd Beine körül délre megy bát, — hacsak nem következik he jbejáró Németorzsághoz, fő keresNauroy, Noronvilliers, Auberive, a mihamarábbi béke. Nagy ban- kedelmi ere Angliának, amely érSouainon át keresztül tmegy az ar- koknak — nagyok a gondjai. A. tékben felülmúlja az összes német hadikölcsönkötvényeket. De
goni erdőségen, majd kijön VerY. Annalist e heti számában
duntól északra Douaumontnál és egy statisztikai kimutatásban fel- hát várjuk meg a bekövetkezendő
Damloup, Etáin, Les Epages, St. tünteti negyven' első osztályú köt- eseményeket
Mihiel és Dontamouson át a "Végeseken keresztül húzódik le a
svájci határig.
Svájcban a dollárok értéke
alábbszállt 7j^%lkal, mert száz
frank $21.50-be kerül ma, holott
háború előtt csak $20.00 volt az
ára. A pénzügyi viszonyok augusztus vége felé határozottan
rosszabbodni fognak, amikor a
bankok arra kényszerülnek, hogy
a részvényeiket és kötvényeiket,
amelyeket mint tőkebefektetéseket tárcáikban tartottak, a tőzsdén eladják, hogy pnézhez jussanak, amivel a Liberty-kötvény
utolsó részleteit kifizetni akarják.
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A belga hadvonal Belgiumnak
északi csücskéből tart egy parányi területet megszálva.

Segítsük aMissouri-i testvéreket

A macedóniai fronton: .. .
Sarrail generális vezetése alatt
az angol, francia, olasz, orosz,
szerb és görög csapatok hadvonala Orchidától kezdődik és Gobeehen, Karlisan, Zvojkon és Doiran
keresztül a Doiran tóig tart.
Az olasz fronton:
Trentino környékén a hadvonal
nem változott egy esztendő óta.
Az Isonzó és Carso fronton a
hadvonal Plavától kezdődik és
Kuk, V-odice, Monto Santo, Grazigna, Tivoli, Saber, Vertojba,
San grando, Yojkovnjak, Fait
Hríb. Yersic, Jamiano, Selo Hermada és Timavon át megy le a
tengérpartig tizenkét mértföldnyire Triesztig.

Felkérjük a magyar bányászokat, hogy segítsenek abban, hogy
Missouriból kikergetett testvéreink az elszenvedett sérelmekért orvoslást kapjanak. Nem kérünk egyebet tőlük,, csak azt, hogy érdeklődjenek, nem jött-e mostanában a telepükre magyar bányász, aki
Missoruriból menekült oda. Kérdezzék meg azokat, akik mostanában
jöttek a telepre, hogy nem a kiüldözött bányászok közül való-e valamelyik. Ha igen, akkor adják oda nekik a Magyar Bányászlapot,
hogy töltse ki az alant közlött kérdőíveit és küldje be hozzánk saját
érdekében. Sokan szerteezéledtek és igy nehéz megállapítani az elszenvedett kárt, már pedig a Missonri-ak ügyét kezelő bizottság azon
fáradozik, hogy minden egyes ember megfelelő kárpótlást és elégtelelt kapjon a szenvedésekért és károkért, amik a kiüldözés által érték.

Az orosz fronton:

A KÖVETKEZŐ BANYÁKBA:

BANYÁSZLAF

A Riga-Mit au fronton a hadvonal több mint egy esztendő óta
semmit sem változott.
A galíciai fronton a hadvonalat nem lehet megállapítani, mert
az oroszok egyre hátrálnak határaik felé és sok helyen már teljesen kivonultak Galíciából. Nagyrészt ugyanaz áll a bukovinai
frontra is, ahol szintén erősen
nyomják ki az oroszokat egész
Bukovinából.
A román front az erdős Kárpátoknál és Moldva felső részén egyre kifelé tolódik, majd Fokshani
felett eléri a Serethet és azon halad le egészen Galatzig.

Kérdő-iv.
Neve:

,,

Város:
Állam:
Box No. vagy utcaszám:
Van-e polgárpapirja?
Mikor vette ki az első polgárlevelét?

Munkásemberek
Munkás - egylete!
Felhívjuk a magyar bányászok figyelmét a

Kohányi Tihamér Egyletre,
amely ezidőszerint a magyar munkás-emberek legjobb egylete.
Szeretetted segítik tagjaikat, betegsegélyt
és halálozási segélyt adnak és mindenben segítik a bajban levő bajtársakat.
A Kohányi Tihamér Egyletet munkásemberek csinálták, azok vezetik ma is.
A Magyar Bányászlap szívesen ajánlja ezt
az egyletet minden munkásembernek és különösen minden bányásztestvérnek, mert meg
van róla győződve, hogy az egyletet becsületes bányászok vezetik, becsülettel.
Bővebb felvilágosításért írjanak az egylet
bányász-főtitkárának erre a cimre:

J U L I U S SIPOS
Box 4 2 0

H o m e r City, Pa.

ELKHORN COAL & COKE COMPANY
M A V B E I R Y , WEST VA.
Keres magyar bányáasokat. Saén 8—10 láb magas; puha
szén. Pik munka. Szorgalmas bányászok megkereshetnek $5—$6
naponta. Szép házak. Kipróbált régi bánya és a magyarok kedvelt
helye. Magyarokat szeretik és jól báanak velük. Jó ivóviz.
Jöjjön személyesen vagy irjon felvilágosításért erre a cimre:
•J. R. Little Mine Supt., Elkhorn C. tt O. Co., Mayboury, West, Va,

500 bányászt keresünk
a következő bányákba:
PORTAGE COAL MINING CO., Portage, Pa.
CHERRYTREE COAL MINING CO. Vamit állomás Kimport, Pa. A bánya és postahivatal Emeigh, Pa.
CARROLTOWN COAL CO., Spangler és St. Benedict, Pa.
SPRINGFIELD COAL MINING CO., Nant-y-Glo, Pa.
PEAL. PEACOCK & CERR, Inc., Winburne és Glen
Richy, Pa.
RUSSEL COAL CO., Clymer, Pa.
Mindezek a bányák Közép-Pennsylvaniában, Cambria. Clearfield
és Indiana megyékben vannak, Pennsylvania és a New York Central vasútvonal mentén. Úgyszintén nagyon jó villamos vasúti közlekedés. Az összes bányáink vagy városban vagy közel a városhoz
vannak Például Portage 20 percnyire van villamoson Johnstown,
Pa. Spangler és St. Benedict közel Barnesboro_hoz, Pa. Nan-y-Glo
közel Ebensburg és Johnstown-hoz, Pa. Winburne és Glen Richy
közel Clearfield és Philipsburg-höz, Pa. Clymer közel van Indlanahoz Pa. Mindenfelé könnyen el lehet jutni vagy a Pennsylvania vonalon vagy vilamoson
Union árak. Nyolc órai munkaidő'. A mi bányászaink $80—$120
között keresnek kéthetenként, mert nálunk állandóan van elegendő
káré és mindennap dolgozunk. A szén magassága a különböző bá>
nyákban 3 és 5 láb között váltakozik. — Jó házak és olcsó házbér.
Kertek, iskolák, templomok, szórakozó helyek, jó ivóviz és kényelmes megélhetés, az összes telepeinken. — MI MUNKÁSAINKKAL
ÉS BÁNYÁSZAINKKAL JÓL BÁNUNK. — Bárki a fentebbi bányáink egyikébe akar munkát kapni jöjjön személyesen vagy irjon
azonnal felviágositásért és mi magyarul fogunk megadni minden
felvilágosítás. — Jelentkezzék a bányában a Superintendent vagy

Mr. J . E. Metzger, St. Benedict, Pa.

Hol dolgozott?
Nős-e vagy nőtlen?
Volt-e háza vagy más birtoka?
Volt-e bútora?

MAGYAR BANYASZOKAT
keresünk DOTT, W. VA. telepünkre (Mateaka, W. Va.-hoz közel.)
Állandó munka. Szén 4 % — 5 láb magas Masina és píck munka.
Szép házak éa j ó Ivóviz. Jöjjön vagy Írjon erre a cimre:

TURKEY G A P COAL & COKE COMPANY

DOTT,

Mit csinált a bútorral?

ÍV.

VA.

Magyar levelekre magyarul fogunk válaszolni.

Ha otthagyta bútorát, kinél és milyen körülmények között hagyta ott?

AMERIKAI NŐK NEM UTAZ
HATNAK A HARCTÉRRE.
Kirabolták-e ?
A hadügyminisztérium felszólítja a külügyminisztériumot, Megverték-e
hogy ne adjon útlevelet, a nyugati harctérre küldött katonák A családjával vagy a családja nélkül menekült-e onnan?
nő hozzátartozóinak.
Mielőtt a Pershing expedíciót
elindították, az anyák, feleségek
és menyasszonyok, elhalmozták a Ismer-e valakit az amerikaiak közül, akik a kikergetésben részt vethadügyminisztériumot kérdésekkel, hogy rendezhetnék he, hogy tek?
fiaik, férjük vagy vőlegényük közelében tartózkodhassanak Fran- Fel tudná-e ismerni, ha személyesen meglátná?
ciaországban.
Mit tud a zavargásról?
Ugy gondolták, hogy a harcosokat időnként szabadságra engedik
Parisba és ezt az időt együtt tölthetik velük a francia fővárosban.
A hadügyminisztérium felhívja
a figyelmet, hogy senki sem lép- Akar-e a környéken' maradni, vagy akar-e, ha rendes viszonyok beálheti át a hadviselő országok határait útlevél nélkül és azoknak, lanak, visszamenni dolgozni?
akik csak azért akarnak Franciaországba utazni, hogy rokonaik Milyen munkát volna hajlandó elvállalni?
közelében lehessenek, nem adnak
útlevelet.
Mik a fizetési igényei?

Keresünk
gyakorolt szénbányászokat. Állandó munka. Jó fizetés.
sok

Mindig van elegendő káré.

reshetnek.

Szép laká-

Szorgalmas emberek szépen ke-

Felvilágosításért forduljon a

Hitchman Coal & Goke Companyhoz
* Wheeling', W . V a . |
A bányák Benwood-on vannak.

30 percnyire vtllamoBon

Wheellngtöl.

60-100 magyar bányász
jó munkát kaphat a Glens Run Coal Co. telepein Rush Run, O. vagy DUlonvale,
O.-ban. Különösen családos embereket szeretnének felvenni. Ha többen akarnak
hozzánk jönni, küldjenek el egy embert maguk közül megvizsgálni a bányát és
mi megfizetjük a költségeiket. Csakis union emberek jelentkezzenek vagy olyanok,
akik be akarnak lépni a union-ba.
írjon vagy jelentkezzék személyesen a superintendentnél, kinek cime:

Mr. MAURER
The Glens R u n Coal Co.
R U S H R U N vagy D I L L O N V A L E , O .

MAGYARR A N Y A S Z L A P1917AUGUSZTUS30.

A

világ'háboru.

Még mindig nem tudhatja jóformán senki, hogy a sorsolás
dacára, mikor kerülhet rá a sor. Mert a behivottak közül azok,
akiket az orvosi vizsgálat alkalmasnak állapit meg, várakozáson
SZÉLCSEND MINDENFELÉ.
I felüli számon kérnek felmentést, részben idegen nemzetiség,
Nyomasztó szélcsend van minden fronton, legalább ide részben pedig különféle családi és személyi okok miatt. Minden
semmi fontosabb hir nem érkezik, ami arra engedne következ- egyes felmentési ügyet megvizsgálnak, ami bizony jó időt vesz
tetni, hogy a közeli jövőben döntő vesztességek vagy nyeressé- igénybe, és ha már mind el lesz intézve, csak akkor lesz megtudgek következnének be akármelyik fronton is. Harcolnak termé ható, hogy milyen számokat fognak még behivni.
szetesen, de eredményekről nem igen érkezik hir. Jóformán az
A SZÖVETSÉGESEK NAGY TANÁCSKOZÁST TERVEZNEK
egész háború tartama alatt nem voltak ennyire eseménytelen

'•JfwHhthe
I

RED U N E

1

©round
the top

A régimódi kutatóknak

csendes napok, és senki sem tudhatja, hogy nem-e a nagy vi
A szövetségesekhez tartozó országok kiküldöttei a közel jölágsöprő viharokat megelőző csendről van-e szó.
vőre nagy haditanácsot terveznek. Megakarják beszélni, a tole kellett ereszteni egy aknát, hogy a bányát kipróbálják. Most ezt gyorsan és
Lehetséges, hogy valamelyik, vagy talán több ellenfél is vábbi sikeres együttműködés részleteit és a legközelebbi hónagazdaságosan egy hordozható fúróval végzik.
most készül egy halálos nagy ütközetre, hogy most szedi össze pok haditerveit. Azonkívül tárgyalni fognak egy esetleges béSzabály volt az is, hogy a báriyászok patkószöges cipőket vagy csizmát viselminden elkeseredett erejét, végső csapásra, mert akármennyire keajánlatról, illetve maguk között megállapítják azokat a feljenek—mindaddig, mig a B. F. Goodrich Company nem készített gummi cipőket
beszélnek mindenfelé a megalkuvás nélküli békéről, alig van or- tételeket, amelyek mellett ma hajlandók lennének a békére.
és csizmákat olyan talppal, amely TARTÓSAB AZ ACÉLNÁL. A bányászok
szág vagy talán ember is, aki nq kivánná a békét igazán, és vamár tudják mindenfelé, hogy nem kell megtalpaltatni ezeket a nagyszerű cipőlószínű, hogy minden ország arra törekszik, hogyha közös meg- OROSZORSZÁGBAN MÉG MINDIG NEM ÁLLT HELYRE A
ket és csizmákat—"Hipres" talpak tartósabbak még a patkó szögnél is.
egyezéssel nem tudnak békét teremteni, akkor legalább valame- REND.
Ezek a lábbelik öntve vannak—épen ugy, mint a hires Goodrich Autolyik sújtsa le minél előbb a másikat.
mobil kerékgummik—EGY TÖMB DARABBÓL. Nem törnek, nem szakadOroszországban még mindig nem változtak meg a viszonak és vízmentesek. A "Hipress" gumik tiszta fehér szinüek és fent körösAmerika alig van még benne ténylegesen a háborúban, nyok, és erre nem is igen van kilátás. A legnagyobb baj, hogy
körül egy vörös vonal húzódik végig, hogy megkülönmáris békemozgalomról beszélnek, ami természetes, mert Ame- a rengeteg és lélekölő munka a különben is beteg Kerenskyt
böztessék más gyártmányú lábbeliektől. Vigyázzon
erre a vörös vonalra, mert egyedül csak "Hipres"
rikának volt alkalma megtanulni a más kárán, hogy mit jelent annyira kimerítette, hogy orvosai nem sok időt jósolnak neki és
cipők és csizmák birnak olyan talppal, ami erősebb az
egy háború, ámbár a tényleges, borzalmas, véres, hajmeresztő barátai is nagyon féltik. Ez borzasztó szerencsétlenség lenne
acélnál.
háborúból csak ezután lesz részük.
Oroszországra, sőt talán a világra nézve is, mert ma az egész
Egyedüli készítő:
Az átküldött csapatok még mindig nincsenek a tűzvonalban, világ azt tartja, hogy Kerensky az egyetlen ember, aki a szétMég mindig a sáncárkok mögött dolgoznak
The B. F. G O O D R I C H CO., Akron, Ohio.
bomlott országot rendbe tudja hozni. Kerenskyt sok veszély
Minjiössze az orosz fronton van valami kis változatosság. fenyegeti. Az ellenpárti forradalmárok is valósággal vadásznak
A hírneves Goodrich An toniohil kerCkguml készítői,
Az oroszok megálltak és egyelőre nem hajlandók több pontot rá, mert mindenáron békét akarnak és többet törődnek az egyéni
amelyek a legjobbak a nafiy verseny dacára Is
feladni. A német-osztrák-magyar seregek támadásait sikeresen szabadságukkal és jólétükkel, mint az ország sorsával. Békét
40 ezer kereskedő árusítja.
verték vissza és a közeli napokra nincs kilátás, hogy az oroszo- akarnak mindenáron és ők is azt mondják, hogy nincs j ó hábokat még hátrább szorítsák.
rú és nincs rossz béke.
Olaszország mind jobban sürgeti az amerikai segitőesapatokat, amiket csak abban az esetben kaphatnának meg, haANGLIA ELÉGEDETLEN AMERIKA
HANGULATAVAL.
Amerika Ausztria-Magyarországnak is háborút üzenne, amiről
Anglia már több izben kijelentette, hogy az amerikai nép
egyelőre szó sincs.
nem fogja fel a háborút a teljes fontosságában. Azt tanácsolja,
AZ AMERIKAI SOROZÁS.
Mint minden országnak része volt azokból, akik még a há- hogy bizonyítsák be a népnek, hogy Amerikának elkerülhetetlenül
szüksége volt a háborúra. A magyarázást meg is kezdték,
borús helyzetet is a saját javukra használják ki, ugy Amerika
se kerülhette ezt el. Alig kezdték meg a sorozást, már is talál- ugy a lapok, mint nyilvános szónokok utján minden mozgófénykép
színházban esténként 4 perces előadást tartanak, ametak egy csomó katonaszabaditót, sőt valószínűleg sokkal több
van, min amennyit találtak. Azok, akik rajtavesztettek, már a lyekben a háborút magyarázzák egyéni vélemények szerint.
börtönbe elmélkedhetnek, hogy vájjon érdemes volt-e mindent Ezek a szónokok közül némelyik dühösen kiabál és minden roszmegkockáztatni. A többi pedig valószinüleg azt hiszi, hogy ő szat elmond Németországra, mig mások pedig higgadtan maügyesebb és bizik a jószerencsében, amig meg nem tisztítják ezt gyarrázzák. Természetesen a népnek sokkal szimpatikusabb az a Kérjük előfizetőinket, hogy tuaz országot is a háború hiénáitól. Ideje volna, hogy ezek után szónok, aki hoggadtan és elfogulatlanul beszél, mint az, aki- min- dassák velünk, ha jár valakinek a
Logan vidéki Bányászok!
az élelmiszeruzsorásokra kerüljön a sor, akik szintén a háború denféle vadállatnéwel illeti a németeket. Amerika mindig is lap, aki már elköltözött, hogy
jóviszonyba volt Franciaországgal és most ezt a szimpátiát emMérték után szabott ruhát a vidéken csak a logani magyar szabó
takaró leple alatt űzik csalárd játékaikat.
lapot beszüntethessük, mert így
készít. Ne vegyen kész bolti ruhát és ne hozasson ruhát messze
legetik folyton, hogy ezzel emeljék a nép hangulatát.
földről. Nálam kiválasztja a mintát és tisztességes áron, mérték
potyaolvasók kezeibe kerüL

£

AZ ORSZÁG SZABÁLYOZNI AKARJA A SZÉN ARAKAT.

A Clinchfield

Coal

Corporation

DANTE, VA.
szívesen ad munkát nagy csomó magyar bányásznak Dante bányáiban, vagy a Laurel munkánál WILDER, Va. plézen.
J ó iskola van mindkét plézen, melyekben 9 hónapig tanítanak.
Katholíkus és protestáns templom. Jók az életviszonyok, olcsó fűtőanyag, villanyvilágitásos házak, elegendő viz. Nagy magyar burdosházak, amelyekben 40 embernek van hely, zuhany-fürdővel
fellllárddal és kuglizóval. A burd ára havi 20 dollár.
Fizetünk a következő bérek szerint:
Motoros $3.00 naponta
Streckes $3.00 naponta
Brekmen $2.40 naponta
Streckes helper $2.40 naponta.
Tímbereseknek és szléteseknek
Helpereknek $2.40 naponta.
$3.00 naponta
Masinásoknak $4—$5 naponta.
Ladolók kapnak egy dollártól 50 centig kárénként a kárék nagysága szerint.
Aki e hirdeésre magyarul ir, magyar választ fog kapni. írjon erre
a címre bővebb felvilágosításért:

Mr. LEE L O N G , Vice President, DANTE, V A .

AMERIKAI

Magyar Segélyző Szövetség
(Magyar Betegsegélyzö Egyletek Szövetkezete)
Alakult

1418 State Street,

1892.

Bridgeport, Conn.

Szükségünk v a n
Napról-napra több szó esik a szénbányák államosításáról
és a legnagyobb komolysággal figyelmeztetik a szénbányatulaj- 100 BÁNYÁSZRA ÉS LODERRE
donosokat, hogy mindent kövessenek el, hogy a szénárakat ne ÉS KOMPÁNIA MUNKÁSRA
emeljék, hogy ilyen nehéz helyzetben az ország javát tekintsék
előbbre valónak a saját hasznuknál. Mindenkinek áldozatot kell
Madeira-Hill-Clark
hozni a haza jővoltáért, ezt követelik meg a bányatulajdonosokCoal Company
tól is, amikor a szénárak leszállítását kérik. A napokban több álW. Va. Harrlson County
lam kiküldötte gyűlést fog tartani, hogy a szénárak felett ta- Wllflonburg,
közel Clarksburg, W . Va.
nácskozzanak és megállapítsák a közös teendőket.
A mi bányászaink sok pénzt keresMINDENÜTT A NÉMETEK KEZÉT LATJAK.
Mindenfelé német kémet vadásznak és akármi történik, a
gyanú azonnal a németekre száll. Alig van sztrájk valahol, hogy
re rebesgetnék, hogy a sztrájkot német pénzen rendezik, legutóbb azt beszélik, hogy az I. W. W. zavargásai is a német kezek munkája.
Legutóbb egy drótnélküli táviróállomást fedeztek fel a
mexicói partok közelében, természetesen az állomás felállitóját
azonnal letartóztatták és széleskörű nyomozást indítottak meg,
hogy kikutassák, hogy kik állnak e mögött.

MIKOR LESZ BÉKE?

nek. mert a munka igen jó. A szén
6 j í és 8 láb között váltakozik,
dolgozunk minden nap. PIck utás 7581 centet és masina után 62-78 centet fizetünk kárénként. Kompánia
munkások naponta $3.00-63.50 keresnek. Szép házak, olcsó házbér és

Azonkívül szükségünk van 75 magányos emberre Barnessboro, Cambria County. Penna, telepünkre. Vonaton jöjjön Cresson-böl. Pa. Pik
után 95 centet és masina után 60
centet fizetünk tonnánként. Szén
magassága 3 láb és 3 láb 8 inch között váltakozik. Sok jó burdingház.
Jöjjön azonnal vagy Írjon felvilágosításért erre a címre:
MADEIRE

HILL

C O A L CO.

Már több mint három év óta kisért ez a kérdés. A világ min- BARNESSBORO, Cambria Co. Pa
den nyelvén, a világ minden embere talán elmondta már ezt a
kérdést, de igaz feleletet senki sem kapott. Mégis mostanában
\ alahogy közelebb érezzük a békét és a levegőben egy közeli béLátogassa meg
ke eshetőségei lebegnek. Vannak sesemények, mozzanatok, amiből következtethetik, hogy a béke még ez őszön, de legkésőbb a
tavasszal meglesz. Millió és millió sziv óhajtja ezt, a világon
még nem volt erősebb és általánosabb érzés, mint a béke utáni
Quality Shop-ját
vágy. És csak aztán az a fontos, hogy meg is tudjuk becsülni.

Hyman's
(a Régi Bank Dpületben.)

Tagja lehet az Egyesült Államok és Canada területén minden 16—50 év közötti férfi és nő vallás és
nemzetiségi külömbség nélkül.
Felvételei dij 2.00 dollár korkülömbség nélkül.
Az orvosi vizsgálati dijat a testület fizeti.
Évi tagsági dij 2.00 dollár, Havidijak korszerinti
táblázat szerint.
A tagok azonnal
jogosak: 1000 dollár haláleseti illetékre;
250—500 dollár csonkulási segélyre;
100—500 dollár elmebaji segélyre;
500 dollárig terjedő aggkori segélyre,
vagy teljes befizetett összegeik erejéig
terjedő végkielégítésre.
A tagok gyermekeiket is biztosithatják a testületnél 15 cent havidíj ellenében 100 dollár haláleseti illetékre.
Minden kérdezősködésre azonnal válaszol és
nyomtatványokat küld a titkári hivatal.
DEZSŐ JÁNOS
WALKÓ JÁNOS
elnök.
titkár.
BÖLCSHAZY FERENC
pénztárnok.

NÉMET REPÜLŐGÉP TÁMADÁS ANGLIA

ELLEN.

Northfork legjobb üzlete

Nagy támadást intéztek a német repülőgépek Anglia keleti
partjai ellen az elmúlt vasárnap. Maguk a londoni jelentések
.is beismerik, hogy a németeknek ez a támadása sikeres volt. A Férfi, női és gyermekruha raktár.
saját bevallásuk szerint a német repülők mintegy 40 bombát
Jobb árak, kevesebb pénzért.
dobtak le összesen amelyek 23 embert megöltek és több, mint
50-et megsebesitettek. A német repülők mind sértetlenül tértek
vissza.

Egy ár mindenki részére
Northfork, W . Va.

A FOGLYOK ÜZENETE.
A washingtoni külügyminisztériumhoz levél érkezett a Hot
Springsnél, N.C. levő fogolytáborból. A levélben a fogolytáborba
internált németek szép szavakban
mondanak köszönetet az Egyesült
Állaomk kormányának azért az
emberséges bánásmódért, amelyben őket ott részesitik. Az internált németek a levélben kijelentik, hogy bizonyára egyetlen ország sincs, amely igy bánna foglyaival, majd a következőket
mondják: Minden azt bizonyítja,
hogy ez az ország nemcsak beszél,
de cselekszik is az emberiség érdekében.

Minden Elkhorni magyar !
bányásznak fontos érdeke és
kötelessége, hogy az
ELSŐ TTJG RIVERI MA- !
GYAR MUNKÁS BETEGSE- :
GÉLYZŐ EGYLETHEZ
tartozzék.

ANNEX

BAR

i macyarok kedvene taUlkoz6 helyc.
A tulajdonos^ Kivcseo scol«/! a maDick Grujicich, tulajdonoe.
2(1« Sc. First Htl-eet,

RATON, NEW MEX.

ThePeoplesBank
Appalachia, Va.
Mint a neve is mutatja, ez a
népnek a bankja.

John Salzer tekintélyes magyar kereskedő egyike bankunk részvényeseinek és igazgatóinak. Forduljanak hozzánk bizalommal minden bankügyben, mert nálunk minden
gyors és szakszerű elintézést
nyer.

ucán csinálom meg ruháját. Logan vidéki bányákba személyesen
is kimegyek, ha irnak egy póstakártyát. Javítást és tisztítást is
elvállalok. Jöjjön be személyesen üzletembe vagy Írjon és én
megyek ki a plézre.

Vitéz Gyula LOGAN, ff. Va

INGYEN A SÉRVBENJZENVEDGKNEK,
5000 szenvedőnek adunk ingyenes PLAPAO próbát.
Miért használja egész életen keresztül a fölösleges sérvkötőt

iaen előnyös ajánlati
gyszerü "éjjel-nappal" munkarend- lyet ugy keif all
«
írnek a feltalálója ajánlja fel, amely kaput fedje és célja,
hogy a bélrészeket a hasüregből való kitüremkedéstől
unkakedvUk pedig tel- visszatartsa. A vánkoshan tartály van.
-1 -e nem ICHS szükségük melyben egy nagyszerű felszívó és öszfrissül,mtt-sérvkötői
iperáció
veszedelmét el fogják szehuaó hatású gyógyszer van. Mihelyt
s az or
'
kerülni.
SEMMIT SEM
ri/.ETXlE.
"f, ODO
jelzett nyíláson
Stuart 50"
. irolog és a bőrzenvedönek,
likacsain keresztül
künk Ír, teifelszívódva megen ^ költséget
rősíti az elgyengült
izmokat, és a sérvelőre
gendö kifizetve,
Flapaoi elekapu összehúzódáküldeni, hogy ansát illetve elcsukónak hatását kipródását eredményezi.
bálhassák.
Ezen
"F"
a Plapao vánP l a p a o próbáért
kos hosszabbik véönnek semmit sem
ge, melyet tapaszkell fizetnie, sem
szal kell a csipőmost sem pedig kécsonthoz
a két
sőbb.
csontos
vázának
HAGYJON FEL A
egyik
oszlopához
SÉRVKÖTŐ VISEerősíteni, és ez adLÉSÉVEL.
ja meg a plapao
nagyja fIgei
vánkosnak a szük0
.ba, mert U
...Jial abba,
támasztékot
a' séges
ätrlobban, '
tudja legjobban,
ÍW
és erősségét.
hogy ez csak egy
Plapao.
HASZNALJA AZ ÉN
' ' támasz, amely a már ÖSSÍ
KÖLTSÉGEMRE.
falat ideig-óráig tartja csak
Ne
küldjön
pénzt,
mert
én
be akarom
hogy a sérvkötö viselésével
len ing.
. "
lyltani.
ígészségét teszi tönkre, mivel őnnek^teljese:
öl.
igszabadulhat sérvétől.
a vérkeringés nem rendes. Akkor hát
elgyengült izmok
izanyerik
miért viseli? Itt van egy sokkal jobb
és ruganyosságukat,
ruganyosságu
akkoi
alkalom az ön számára, amelynek pró- erejüket "és
É
láthatatlan,
ÉÉZ—
fájdalmas
Iwidalmt és
* veszedelmes
" *
bája teljesen ingyenes.
;és elmarad.
KETTŐS SZOLGALATOT TELJESÍT.
tó és kimerítő fájdalmak eltűn•
„|
és legfo:
legjol
ugy, hogy soha nem Jönnek vissza
célja a PLAPAO-VÂNKOSNAK, hogy i nek,
ön vissza fogja nyerni életkedvét,
—
Plapao
gyógyszer állandóan hasson - ruganyosságát,
erejét
és
energiáját,
gyógyszernek
elernyedt izmokri
És ön azoi
azonnal jobban
* • * —fog
g^H
kinézni
u n és
összehúzó tulajdonsága vau
lógja magát érezni minden teJobban fogji
gyógyalkatrészekkel együtt
s meglátja, hogy ismerősei
:f
rlngés fokozását cél. :a, igy uj életre :intetben
szaadja azok
gyógyulásán.
rugalmasságát. Hs
dni fogja, hogy a
____
várhatja
_ut — s ön hálával fog
eltűnését.
•dúlni azért, hogy én annylfinoöKzor: A Plapao-vánkos íagá•gettem önt, hogy ezt a most teligy.
CélZf
ingyenes próbát használja ki. Az
csuszhatik. és ezért igen
hogy "Ingyenes" teljes értelmézköz az oly sérvek viszértendő. semmiféle költséggel nem
, melyeket sérvkötövel Jár és semmiféle
nvételt
nem lehet,
Száz < száz fiatalabb és idősebb
személy
közjegyző
• jvző előtt esküdött
meg arra, hogy PLAPAO-PAD sérveijríPyit
ket meggyőgy
m. Ne
hogy a sérveknek
I Piaküldjön pénzi
nlbe s
kerül ön1
FOLYT ÁTÓL AGOS «É.IJEL
igyanakkor visszaálltja önnek a jo
gészségét, amely sokkal drágább az
Egy klválő tulajdonsága
is. Fogadja el még ma ezt az
gyonPrö- .ranvnál
Pad gyógykezelésnek, hogy
nes próbát s ön egész életén kevid időn belül már jó hatás
Va
..Bl örülni fog annak, hogy nem
resztül
Ennek az oka pedig az állani . fOlylasztotta el ezt az alkalmat. Töltse
tatólagos "éjjel és nappali" gyógyha- ki az alábbi szelvényt, vagy irjon egy
levelezőlapot még ma s ön a forduló
nostával mee-fogja kapni az ingyenes
Plapao próbát és Mr. Stuartnak a
fájda"
I amellett percröl-pi
mikö:
unkáját végzi — sőt könyvét a sérv gyógvkezeléséröl amely
mialatt a <zi k i ÍZ a nagyszerű gvógy- részletesen leirja azt n módszert, amely
unkáját s látha- Rómában oklevelet. Párisban pedig okbiztoi
levelet
és nagyérmet nyert. Ha esetleg
izáltal
tatla
isbbitf
vannak ismerősei, akiknek sérvük van
okba uj életet és
felejtse el nekik elmondani ezt
szükségük vi
kötelességük*
végezhessék :
mai
kötő viselés nélkül.
•el bizi
" hogy óriási
MAGYARAZATA.
fognak jelentkezni, Írjon még MA.
9-Pad
alapja könn
egérthető hi
biakat pontosan elolvassa. JA Pia
SZELVÉNYT !
kéPad "E" egy nag: on erős anyagból
1
"
szült, amely ugy ran szerkeszt
„ kényelmi
a testen könnvei és
selhetö s annak !
ibad mozgást bizto. Plapao próbát
A fel sí
belsejében
egy hozzátapadó rész van (hasonló
a tapaszhoz,
de
iz) amely
des helyéből való elmozdulását.* "A" a
megnagyobbított vége a Plapao-Padnek, amely átfekszik a meggyöngült
; ingyenes Plapao próbát.
izmokon s ezáltal visszatartja azokat
m további elgyengüléstől.

_

Akár a bányában, akár a gyár p
ban robotolunk, erő, egészség az.
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10,000 munkás kerestetik, akik nem

Az Első Kohányi Tihamér Ame- ELADÓ üzletek vagy birtokok so- akarják gyomrukat a lunch pélben
a melegtől -megposhadt hideg porkrikai és Magyarországi Egyesült
ronként 15 cent.
csapsszal elrontani e nyáron. MaMagyar Munkás Betegsegélyző dÁZASSÁG és nyilté i közlemény gyarosan készült remek száraz szalámi vagy paprikás szalonna fekete
Egylet és Munkás Szövetkezete el
soronként 25 C9nt
kenyérrel a legegészségesebb ennihatározta, hogy három hónapig
Egy 28 éves barna, római katholi. való lunchra. 3 font szalámi és 3
kedvezmény mellett vesz fel tago- kus magyar bányász, akinek jó és font paprikás szalonna elég egy hóállandó munkája van szeretne házas- napra és csak 3 dollárba kerül bárkat a következőképpen:
ság céljából egy hozzáillő 18—20 hová szállítva. Rendelésnél a pénz
beküldendő.
15 évestől 30 évig . . . $2.25- éves magyar lánynyal megismerked.
ni. Hozomány nem határoz. Csakis
MORRIS WEINBERG
30 évestől 40 évig . . . $3.25
fényképekkel ellátott levelek lesznek
Chicago, 111.
figyelembe véve. Levelek "Magyar 3652 Broadway,
40 évestől 50 évig . . . $4.25
Bányász" jeligére a Magyar Bá50 évestől 55 évig . . . $5.25
nyászlap kiadóhivatalába, 136 East
Ezen fizetés mellett rögtöni se- 17th Street New York City, kötetnek.
SZABADALMAKAT
gélyben részesül minden utána fiEGY JÓRAVALÓ, dolgos asszony
zetés nélkül. Egyesületünk 75 cent farmra szeretne menni dolgozni két
gyerekével. Érti a főzést, mosást, vahavidíj fejében fizet beteg tagjai- salást, takarítást és szívesen végez
HERZOG ZSIGMOND
nak 6 dollár heti segélyt, az el- bármilyen munkát, semmitől sem u Egyesült Államok szabadalmi hiriad vissza. Ajánlatokat következő
hunyt tagjai részére 100 dollár te- cimre kér: I. R. K. Ma. Leith Store, vatalában bejegyzett szabadalmi ügyiivó s a budapesti kir. műegyetemen
metési költségeit és örököseinek Uniontown, Pa.
végzett oklevles mérnök.
HO NASSAU ST..
NEW YORK.
annyi dollárt, ahány tagja van
KERESTETÉS.
Este és vasárnap 955 -2nd Ave.
az egyesületnek. Egyesületünket
Keresem Magyar Sándort, kinek
Delague, Colo. laktak. 1916
az óhazában hazavándorló testvé- szülei
augusztus
havában
találkoztunk
reink épen ugy fizethetik, mint it- Pueblo, Colo.-ban. Bővebben csak
értesítem. Kérem öt vagy a
ten, és pedig három osztályban, levélig
róla tudókat címét velem közölni
tehetségeihez képest, mert bizony szíveskedjék. Címem: W. P. Box
öregségükre sokan abba a hazába 470, Primero, Colo.
Szobonya János, Gömörmegye,
utaznak, amiben bölcsőnk ringott
Levárdi születésű komámat keresem.
és ezen egyesületnek akkor is tag- Legutóbb Clevelandban tartózkodott.
Keystone, W . Va.
Kérem
öt vagy a róla tudókat cimét
ja lehet. Minden egylet nélküli
magyar testvéremet elvárva és bővebb felvilágosításért forduljanak
A vasúti állomás mellett. NáKeresem FRAJTÁK JÁNOST, akilunk minden a háztartáshoz
a titkárhoz. Bárhol is tizenkét uj nek ezelőtt négy évvel farmja volt
Morisvilíe, Pa. közelében. Kérem őt
tartozó cikkek kaphatók olcsó
taggal uj fiókot lehet alakítani.
vagy a róla tudókat cimét velem

Mi adja az erőt? Ugye a jó 1. Aki szívességeket,
táplálék, amelyet alaposan fel- tokát kér tőlünk, olyan ügyben,
dolgoz a gyomor. Alaposan fel- amely nekünk ügyvédekkel, cédolgozni csak erős gyomor tudja gekkel, vagy bányatársaságokkal
a táplálékot. A gyenge gyomor- kell leveleznünk, azok ne reklalesznek
ból anélkül kerül a belekbe a málják a leveleket, ha két nap
kerestetik N A N T-ytáplálék, hogy a vér és izomkép- alatt nem kapnak választ Pár
<; L O 1. számú bányáződéshez szükséges táperő kivá- napba kerül, amig a válaszokat
jában. Állandó munka,
BRAND
J I ' M BANYA, JUNI
lasztatott volna belőle. Innét van bekapjuk. Mi mindenki ügyét elFIZETÉSSEL, a B.
SONDENSEOt
az, hogy a gyenge szervezetű em- intézzük, jha pedig akármilyen okszénréteg aknázásával.
A bánya Nant-y-Glo
berek hiába esznek pástétomot, ból nem tehetjük, akkor ezt tuvárosban fekszik,
T'M*» O R I ° l
hiába fürdenek tejben-vajban, so- datjuk.
Camhria Countyban,
.sználata által. Tehénisylvaniában. — A
ványak nyaradnak, mint a gebe.
_. i&sból 1
2. Címváltozásnál senkise feváros lakó iága négyAkik tudják, hogy a Partola, lejtse el megírni a régi címét. Sok
ésL tápláló
hűtött
Kitűnő
; kell ho: ákeverni s
összeköttetés és villaaz orvos cukorka alakban, gyo- munkától kiméinek igy meg benakkor mindég: készen áll
nyos vasutai (streethasználatra.
Győződjék
mor és vértisztitó gyógycukorka nünket.
ie»r róla, hogry az eredeti
cáré) vannak. Csak
• - Eaple Brand
erősiti a gyomrot, azok már nem
hét mértföldnyire fekMllk-et kapja,
3. Akinek tettünk már valami
és küldje be
szik a megye fővárosáVágrja
sápadtak, soványak, mert kipróa hirdetést a követtól, Ebensburgtól és
szívességet, aki szereti a Bányászbálták
ezt
a
csodaszert,
vagyis
12 mértföldnyire Johnlapot
vagy
aki
meg
van
elégedve
stown tói.
megerősítették vele a gyomrukat.
Az erős gyomor erőt, egészsé- a munkánkkal, az szerezzen, ha alBővebb fel világosi táskalma van rá, egy uj előfizetőt.
ért irjon vagy jelentget ad.
kezzék ezen a elmen:
Aki biztosítani akarja erejét, Minden emberrel növekszik a táJOE SöMJÉN
borunk, az erőnk, a munkánk
egészségét,
használja
a
Partola
c. o. Office of Superingyomor és vértisztitó gyógycu- eredménye!
tendent
korkát, mihelyt észreveszi szoruof Nant-y-Glo Coal
4. Kérjük a testvéreket, hogy
lás, étvágytalanság, feböfögés, minden eseményt írjanak meg,
Mining Co.
gyomorfájás, kellemetlen • száj- ami magyar bányászokat érdekelszag, szelek s más tünet folytán, heti. így a bajtársak haláleseteit,
NANT-y-GLO, PA.
hogy a gyomra rendetlenül mű- szerencsétlenségek, sztrájkok kezközölni szíveskedjenek. Joe Debrey,
ködik s mihelyt kiütések, pattaná- dete és vége, és más hasonló
Dzurek János, elnök.
Trenton Avenue, R. F. D. No. 2 ,
sok, tulvörös vagy sápadt arc- ügyekről. Különösen a munkavi»
Morisvilíe, Penna.
Sipos Gyula, titkár.
Már lassan-lassan hozzá kell
szín, reumás bántalmak s más haszonyokról kérünk időnként érte- fognunk a naptárhoz, mivel min- Box No. 420.
Egy 30 éves özvegy ember, kinek
Homer
City,
Pa.
sonlók azt mutatják, hogy a vére
van szépen berendezett lakása, 2
sítéseket.
den évben megszoktuk ajándékoztisztátalan.
tehene, 10 disznaja és 50 darab csirA FIRST
kéje,
szeretne házasság céljából egy
ni az olvasóinkat. Mert a hóna5. Ha valaki nem kapja a laEgy nagy doboz Partolát egy
25-30 éves leánynyal vagy asszouypok szaladnak és korán neki kell
nyal megismerkedni, akiből jó gazdFIGYELEM!
dollárért, hatot öt dollárért küld pot, vagy nem javítjuk ki a cim- fognunk a naptár előkészületeiasszony válna és aki jó otthont kia feltaláló és egyedüli készítő szalagot két hét alatt, vagy bárván. Leveleket a következő cimre
hez, mert azt akarjuk, hogy ez a
kérek: St. St. Box 64, Majestic, Ky.
A NAPSZÚRÁS
Partos Patika, ióo Second Ave., milyen hasonló ügy fordul elő, az
munka megosztódjék, hogy minÁLDOZATAIRÓL. Egy gyermek nem határoz.
New York, N. Y.
(Hird.) szépen nyugodtan üljön le és irden napra jusson egy kevés, neEgy 45 éves jól kereső iparos, akijon egy levelet. Á mérgelöd és árt
C o e b u r n , V a
nek van egy kis megtakarított pénze,
hogy aztán a bányászok érezzék
az egészségnek! Mi kiigazítunk
Az összes orvosi tekintélyek és az óhazában 14,000 korona értékű
meg, ha nem tudjuk mindennapi
Bányászok, családos emminden hibát, még egy ember se
megegyeznek abban, hogy a nap- birtoka, szeretne házasság céljából
megismerkedni egy jobbfajta 30-40
ügyeiket olyan pontosan és sikeberek kerestetnek a
a legrégibb, legnagyobb és
károsodott miattunk. De ne leszúrás különféle
változatának év közötti növel. Egy vagy két gyerresen elintézni, mint eddig.
legerősebb bank az ország e
LOYALHANNA COAL & COKE
gyen haragos senki, mielőtt még
egyik tényezője a székrekedésben mek nem határoz. Csakis komoly és
részében. A betétek teljes
COMPANY ONNALINDA, CAMarcképpel ellátott levelekre fogok
Munkánk
minden
hónappal
tudná, hogy miképen is történt
keresendő. Ha valaki kellő figyel- válaszolni. Cim: Magyar Ember, R
BRIA CO., PA.
biztosak, mert a vezetők és
bányájába. Vasútállomás Lloytöbb és több lesz, hiszen hónapról- met fordít a belek rendes műkö- 1, Box 54a, Wellsburg, West, Va.
igazgatók mind nagyon gazaz esetleges hiba.
dell, Pa. a Pennsylvania vasútToms Creek, Va.
dag emberek, akiknek széhónapra
növekedik
táborunk,
és
désére, akkor már is .eltávolíthatvonal mentén, közel Southleskörű üzleti tapasztalataik
igy azok a munkák is, a miket ja a legfenyegetőbb előidéző okot.
Fork, Pa. és Windber, Pa.
Nagyon j ó l menő kovácsműhely
vannak.
Union árakat fizetünk. A mi
eladó. Ára: $.300. J ó munkás kereselőfizetőink
elvárnak
tőlünk
és
Triner Amerikai Keserű Bor Ki- het napon (a $10, sőt többet is. Bőembereink állandóan dolgozA pénztáros:
joggal, mert mi megígértük és vonata a legjobb gyógyszer, ame- vebb felvilágosítással szolgál
nak és igen szépen keresnek.
Mr. N. T. SHUMATE,
Szép házak, olcsó házbér.
JOE RALAZS, vendéglős,
szívesen is teljesítjük. A szerkesz- lyet használhat. Az nemcsak ízlemár több mint tiz esztendeje
Onnalinda alkalmas hely csaBox 574, Welch, W . Va.
A diplomáciai összeköttetés tőségben pedig csak annyian va- tes, die székrekedés eseteiben haládos bányászoknak, egészséges
van a banknál.
ELADÓ
FARM. — 40 aker föld.
környezet, iskolák, templomok
megszakítása folytán, az amerikai gyunk, mint eddig, — nagy a drá- tása gyors és biztos. MegkönyKülönösen szeretik a bányász
amelyből harminc aker szántó, a
és szórakozó helyek.
magyarság tanácsért, útbaigazíügyfeleket.
Jöjjön azonnal, vagy irjon
akarjuk emelni az I nyebbülést szerez görcsök és esi- többi legelő, két szobás lakóház, istálló
és
mellék-épületek,
felvilágosításért erre a cimre:
Ha azt akarja, hogy a pénze
tásért és jogsegélyért nem fordul- előfizetési árakat — és ha néha- karás nélkül. Rossz emésztés, fej- fák, nyolc aker kukorica gyümölcsvetés, 8
Superintendent
feltétlenül biztonságban lehat a magyar-osztrák konzulátu- néha — sokszor gyakran is — ki- fájás, álmatlanság, idegesség, ál- aker zab, egy aker krumpli és kerti
Loyalhanna Coal & Coke Co.
gyen és a kezeléssel is meg
és a többi kaszáló. J ó forOnnalinda, Pa.
sokhoz, tehát szükségessé vált, fogyunk a nappali időből, meg- talános gyengeség eseteiben is vetemény
rásvíz. Az ára 800 dollár, amiből
legyen mindenben elégedve,
hogy az Amerikai Magyar Szö- toldjuk azt az esti óráinkkal is, használ. Triner Amerikai Keserű hatszáz készpénzt akarok, a többiért
akkor a pénzét helyezze a
BERGER PÉTER, box 1,
vetség a helyzet figyelembe véte- mert a szeretet és készség nagyon Bor Kivonata szívből ajánlva van várok.
Doo Run, Mo.
lével, a jogsegély kérdésében is jól birja a munkát.
ezrek által. Ára 1 dollár a gyógyFÍRST
MAGYAR BÁNYÁSZOKAT
általánosabb munkára vállalkozszertárakban,. Triner Linimentje
Bányászképeket kérünk testvéKERESÜNK.
zék.
idősebb hajadont, aki elmenne
megszabadít rheuma és neura-glia vagy
hozzá gazdasszonynak vagy feleségreinktől a naptár részére. Hogy
FALL KIVER POCAHONTAS
Az Amerikai Magyar Szövetség
fájdalmaitól. Kitűnő nyillalások, nek. Vallás nem határoz, csak jó,
COLL1ERIES COMPANY,
bemutathassuk egymásnak azoszorgalmas
házias legyen. Csakigazgatósági gyűlésének határozahasgatások és daganatoknál és ais fényképeséslevelekre
RODERFIELD, W. VA.
válaszol. Cim'
kat, akik ismeretlenül, de közös
ta folytán, az amerikai magyarsálábak fáradt izmai felüditésénél. JOE, box 84, Joffre, Pa.
E bánya Bluefield és Williamcélért végzik a közös munkát,
got szeretettel értesitem, hogy az
Ára 25 és 50 cent a gyógyszertáson között fekszik az N. W. Ry.
Eladom 50 akeros saját farmomat.
hogy
a
bányászok
lelkének
képe
vonalon. Állandó munka. J ó
Amerikai Magyar Szövetség a
rakban, postán küldve 35 és 60 Van rajta 6 szobás ház, jó istálló,
kereset. Szorgalmas bányászok
mellé odakerülhessen az arcok
melléképülettel, jó viz, fele ercent. Joseph Triner Manufactur- több
átlagos havi keresete 150 dol- tanácsért, uthaigazitásért és jog- fényképe is.
dős és másik fele bevetett legelő.
lár. Uj házak, szép kertekkel.
segélyért hozzáforduló amerikai
ing Chemist, 1333—1339 South Van helyben hotel, stór, iskola. Az
Kendők
Pick és masina munka. A maára
1800
dollár. Bővebb felvilágosímagyarok rendelkezésére áll s a Csak azt kérjük, hogv ne küld- Ashland Avenue, «Chicago, 111.
gyarokat különösen szeretjük
Fejre való köznapi kendő 75
tásért forduljanak a tulajdonoshoz:
és nagy gondot fordítunk arra,
Fehér Mihály, Louis St. Petries
cent darabja.
levelezésért és a saját hatásköré- jenek nekünk ünneplőbe öltözött
(Hird.)
hogy jól érezzék magukat teleCorners, N. Y.
Kézzel hímzett kázsmér kendő
ben elvégezhető munkáért díja- ünneplő bányászok fényképeit.
pünkön. Jöjjön és jelentkezzék
$1.75 cent darabja.
Fizessen elő a Magyar Bányászmunkára szívesen felvesszük.
zást nem számit.
ELADÓ FARM. Eladom VirginiáHazai selyem kendők, ameddig
Bányászképeket akarunk mi. Csak
A szuperintendent Mr. W. P.
ban levő farmomat, mivel Pennsyla készlet tart $2.00 darabja.
Az Amerikai Magyar Szövetség ugy, a munkaruhában, a lámpá- lapra. A nagy drágaság dacára vaniában levő farmomra költözöm és
Llddle.
A rendelésnél irja meg, hogy
azt
akarom művelni. A virginiai farm
is
megtartottuk
évi
egy
dolláros
milyen szint akar. Pénzt a renval,
csákánynyal,
csak
ugy
egyFali River Pocahontas Collieeime 317 Superior Bldg., Cleve60 aker barna homokos talaj, könydeléssel együtt küldje a követries Co., Roderfield, W. Va.
szerűen, természetesen, igaz ké- előfizetési árunkat. Részletes ki- nyii művelni, van rajta 4 szobás uj
land, 0.
kező cimre:
ház
melléképületekkel és 200 vegyes
Dr. Pólya László, titkár. peket, még az se baj, ha egyiknek mutatást talál benne a különböző gyümölcsfa. Vételár .3000 dollár.
J O H N L. L E N G Y E L
kissé szénporos az arca, hiszen mi telepek munkaviszonyairól.
A farmot esetleg bérbe ls adom
Trauger, Pa.
több
esztendőre. Megterem búzát,
azt nem szégyeljük, ugy-e, testvékrumplit, káposztát, dinnyét, doHA JÓ COLUMBIA BErek. Az se baj, ha pfszkos a ruha
hányt.
peauat-ot és mindenféle
más
zöldséget.
A farmhoz 7 mértSZÉLŐ-GÉPET VAGY
Alapíttatott 1876.
• földnyire
és ez meglátszik a képen, a mun- •
van Petersburg, Va.
• város. A farm az enyém és ne téTalálmányt
ka bepiszkítja a ruhát, de megerő- •
LEMEZT AKAR VENNI,
A
valódi
veszszenek engem össze ügynökkel.
síti az izmokat, megnemesiti a lelforduljon hozzám bizalomBőyebb felvilágosítást szívesen adok.
Sipos Pál, box 237, Homer City, Pa.
ket és megszépíti az életet.
mal.
[ HÁBORÚS TÉRKÉP j
Épen MOSTAN és épen 1T- I
LEFIZETÉSRE IS ADOK.
Bányászképeket kérünk, bá- • H a r r i s b u r g , 111. £
TEN van a feltaláló nagy al- B
kalma, egy ügyes gondolat hírt B
Jó munkát
kaphat
• Csak most jelent meg Z nyásztestvérek. Már lassanként •
és vagyont hozhat; amit képes •
Olasz A. Ferenc
15-20 magyar ember
megtenni. AZT TEGYE MEG •
•
• be lehet küldeni f seket. Minden- •
ALAPTŐKE $100.000
Bfi EGYEDÜLI ÉRTELMES HA- Z
MOST.
Box 413 WELCH, W. VA.
•
" ki irja rá a hát«' a a nevét, vagy
azonnal
a Tomkins
Találmányok értékesek és mi g
•
BORÚS TÉRKÉP.
• a képen levők! neveit és a plézt,
A legrégibb bank
£ Covei kőbányában,
mindenkin segítünk, hogy az |
a
•
" ahonnan a kép való.
övének értékét megkapja. Ha |
S
SALINE
COUNTY-ban.
£
hol
teljes
erővel
megy
£ Tartalmazza az összes európai .
van találmánya, vagy ha akar i
Akkor aztán a Bányásznaptár- •
• a munka.
egyet csinálni, irjon azonnal l n i a n • • • • • • • • • • • • • • • • •
államokat. Olaszországot Is. £
UJ MAGYAR KÖNYVÜNKÉRT I
ban találkozik az egyik testvér a •• A betétekre kamatot fizetünk ••
— mi azt ingyen és pontosan I
•
Április 23-án 20 száO. M. KARAKKER, elnök
•
másikkal, akikről ugy is tudja, •
elküldjük.
£• Küldjön érte 25 cent £
• hogy milyen az élete, mik a gond- • LOREN FELTZ, pénztárnok • zalékkal
emelték a
Szakavatott segítségünk és j
•
J. O. NYBERG. 8. pénztárnok •
tanácsunk mindig Ingyen kap- \
munkások
fizetését és
26 •
jai, örömoi, hát legalább megismeFOGORVOS
ható és ha elküldi mintáját j 5
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • most a munkabér 30
bélyeget.
vagy rajzát magyar leírással, J
rik
az
arcokat.
•CRauuutiumataziwaowtatRaMRiciMm
Ingyen megvizsgáljuk és ok- 5 Matewan, W. Va. Z
cent óránként. Azok a
• Kórjen nagy képes árjegyzéket £
mányszerü, törvényes igazol- j m
ványunkkal megvédjük.
*
Ha valami baja van a főmagyarok, akik meg•
AMERIKA LEGNAGYOBB
•
Mikor megszereztük a szaba- s ig gaival, jöjjön be hozzám és
j
MAGYAR
ÁRUHÁZÁTÓL.
£
unták már a föld alatti
Szerkesztői üzenet.
dalmát, saját költségünkön hir- l
fogják a háborút megnyerni. Irdetjiik az egész országban, I ® kérjen tanácsot. Nálam elmunkát vagy a muníV jon ingyen könyvecskéért és
HOGY AZT EL IS ADHASSA. I a sőrendii munkát kap olcsó
Vas Imre: Levelében elfelejtet- *' rendkívül szükségelt háborús
ció készítést, forduljaIrodánk, a világ legnagyobb J " árou
találmányok jegyzékéért.
te megírni régi cimét. Legyen szí- £
szabad Imi irodája, Washingtonnak bizalommal hozFoghúzás fájdalom nél•
ban, saját kétszázezer dolláros j •
ves értesitssen bennünket régi cíépületünkben van. Cim:
zám állandó munka vé(
5 küL
A . M . Wilson,
| 77 FIRST AVENUE.
i méről, mert addig nem tudjuk a i
Patent Attorney
gett.
*
Én a magyar bányászok
címét
megváltoztatni,
miután
Victor J . Evans & C o . |
k
SOI)
VICTOR
BUILDING,
5
NEW YORK N. Y.
B barátja vagyok és kérem
f :
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bányász

EAGLE

MILK

Bányászképeket

kérünk.

Pais & Vecellio

árak mellett. Mi a Magyar
Bányászlapot támogatjuk azáltal, hogy ebben a lapban hirdetünk és kérjük a magyar bányászokat, hogy támogassák azokat, akik a lapjukat támogatják.

NafionalBank

Fontos értesítés!

National ÍBank-ba
Coeburn, Va.

: First National Bank \

£ Dr. W.F. McCoy [

\ Találmányok í

ÍEMIL NYITRAY:

Gary National Bank
Gary, W. Va.
A

legszilárdabb bank West
Virginia államban.
ELFOGAD
TAKARÉKBETÉTEKET
a legmagasabb kamatozás mellett.
Ne küldje pénzét olyan bankba,

J. H. BARKER, pén. ros
CSANADY PÉTER,
a magyar osztály vezetője.

The

First

National

Bank

Appalachia, Va.
Bankunk e vidék lakó3ságának bizalmát birja és egyike a
környék legerősebb bankjainak.
BETÉTEK UTÁN LEHETŐ
LEGMAGASABB
KAMATOT
FIZETÜNK!
Ne küldjék a pénzüket idegenbe, hanem helyezzék el nálunk, ahol biztonságban lesz.
Kérjük a magyarok támogatását.

Dr. E. H. Epling
fogorvos
KEYSTONE, W. VA.
Ha valami baja van a fogaival
jöjjön be hozzám és kérjen tanácsot. Én jó erős és tartós
fogakat készítek. Áraim olcsók
FOGHÚZÁS FAJDALOM
NÉLKÜL.
Én a magyar bányászok barátja
vagyok. Legyetek ti is az én
barátaim és támogassatok.

SZABADALMI
ügyekben forduljon bizalommal

Alexander

Dénes

UtIINIK
bejegyz. szabadalmi ügyvivőhöz
131 E. 2 3 rá ST. NEW YORK
Este és vasárnap déléiül»:
450 WEST 1547th STREET
(Broadway kaaelében.)
FIÓKIRODA: Vlcaor BnHdlng,
WASHINGTON, D. C.
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