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VISSZAPILLANTÁS
l Eladtuk ;u. ajaxi bá.nyih ! A mc- j Amerika ugynevczctt magyar
rts.z CS nagy villalkozisát, lomér- J vcifrci, akik a multbol egymht
,ltk küzdelem, remCny5Cg CS me- bonasztó:m ismerhetik, nem birt'és:t álom sz;ii.Jófa!ujit. Az c\lÓ ták mcg&rtcni, hogy ilyen nagy
• ' magyar falut Amerikában.

1 Két

eszte n dő

dllalat becsii.lctu munk:i.s\•illa\-

és két hónapot kozás mara<lha.'l.son, s vártik-lestlak ;u; alkalmat, hogy mikc,- jón
majd napílnyrc a hamisdg Cs mikor csaphatnak le rám és a vállalatrn.

,Oltöltii.nk a himkri t e.lepen s ez
alatt a kt:t év alatt nemcsak egy
$%tmé.tdmn bb61 kellett lakható
telcpct csináln unk, ncmc -ak egy
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nun k, hogy mi u. összemükodés
és az ös5zctartá.s és meg kellett
tani1anunk Amerika ma!?}'arjait,
lehet nagy és bccsiilttes vál' latot csinálni a magyar munkáfknak.
A két év kiizddmei mi raj tunk
is mély nyomokat hagytak. A mi
reményeink Cs vágyaink i~ ml'g·
' lllf,'prW.16dtak helycl-köuc!. cltő
~ n a1.ért, ml'rt nem tan ultuk
mi!:g meg ad az önfegyelmet. ami
L:,. munkán\:hoz .:1z dejCtlil kezdve
i:;;ükségcs lett v'llna. <le kiiliinö-

togy
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csapt:ik be, akkor tudomásul ,•ct•
ték ugya n, hogy létezik a vftllalatunk. de u:ul soha sem akartak
mcgbékiilni. (Ami mlkünk nem
baj)
A magyar munkások járatlan
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s:iga, gyan:'.1.kvása, egypár . okos·
kodó embernek tudikossága. kis
hitii b:iny!iszok félelml'i szintén
sok bajt okoztak cicin.te.
Mindjárt a b:ínya átvétele alkalmh·al majdnem elveszett a
ll'gclsónck lefizetett t ízezer dol·
lirunk, mertazcgyi).: bajtán,a.ki
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en;et, ha pén1.e volt é~ _venn i
rt egy gépet. hanem 117 'hti
1ap11a] késóbb.

!

:~:í~~~h~°:[m ,-~~~~n~.r!•d:
mind igmaga ·kin:ilkozott honánk,
a1; utolsó p-crcben siirgönyözött,
bogy nem áll houink és igy ne

~:;n:a;;:n:~:~n!:~:~ ~:~~~;:~1-k az ö megigért ötc1;cr
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riisCget s1;crezni, s nem birom
tai:-adni. hogy különösen a7._dsó
ókt.>en sokszor bcidáradtam a
hcz munkáim mellett :17. ~,nbc·
k piszkolódásaiba.

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

b::riá~~;:;:~~~n~al~
,i,agyar ,•mherck ki„1t ha50nló
tá llalkcds.
EF:"Y pár csa\'arg6 éYck ,iorán
1ere."<Ztiil bec;apta a mai;-yamkat
;Wk em!>trnek n s1.{'.j6.ban vnlt
,<'f.:_ ~ rcge~bcn a1ak,tou ,r~r•

\
\

~:~ta'i:,~!!t;~;;:~~:::,

;:.-:7

ai~:;,

~r :: :1~z~e~1~~l~r:~::
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kat.
A7. elsó :r.lapitók közt nem volt •
teljes e1n·etérté~ az első naptól
kuih·c. Én és még egy p:ir.:1. n rajtam kiviit ugy ké1ndt\lk, hogy e1.
ir. vállala1 s1.ey lesz, nngy ks:11, be~~;;1~::;u~es:; :g~n:::'.~~~á~~~c~~S7.·

AJ. ÁllAMI VEG\1.5ZEK JELENÚ.SE
A SZINFS CUKORR
_L _ _

A1 Egycault \A.Namok földrni- hodaára, amc.lyből ugy,1111
'(déai miniszteriuma jdc.n1i, hOfY kbzlet van raktAron. Ezl'n
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uithetjtik a mi 1i1.uer doll:irunka1 ó miatta. vagy ha líOndolt rá.
akkor nem t0röd6tt ,·ele.
És csak jóbnr.ítim csudá,•al
ha1á r01táldoz:11kéi;zst'#,'l'. mentette
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A Magyar Bányúalllp Naptári,; euel • feliratsakltoU magyar cmbtnk. A mi éleitink ad.dfg tart
tal bt;icd.tju.k utn&k. A Magyar Bán1'ula,p 11no.
_ éa minden magp.r ilete addig tart - amig u •
évi elaö uáma uekkel a. ua.vakkal megy a. magya.r
rmuín71é1" 41 benn. E.a a. nmhy,6g ad mit a mqbányáuok elé.
próbáltaU..O. ívek után követkeZO ív ell6 upjin,
Nemi N<ml Soha.! Est ütenjük a magyar báu a nményaég ad kedvet a. köntkuö euttndllhös.
nyáaEllknak u év elaö Japjiba.n M e1t u 1,-fflt.et
/u: eddi4ri éveknek uenved61ei voUa.JL A kö~;;k:t~~:~~1; ~ : : : : ; : ~~~
fogjuk lamét.et,-etni a.a egén eutendön At.
'
vetkoi~ ívnek kötoleuógel vannak.
Aa uj cntcnd6 els6 napj&iba.n néuélek vigig
A uenved6-ekt6l mq- tud uökni u embff, •
~;ln;;::;;
elt a. rnJsot. Néu6t.ek meg a gya.I.iza.toun ~ n kitoU Jilllaaroruápt él. kWtd.t.ok velünk e, _ tt:
"':!:":16gt6l - nam lehH
u~::i:::nrnz.t ugy Nemi Nem Soha.! nem nJtliUllnkaddi&',amig Jlial. ~ crme&1;etes, ~ogy :i oc1.etd- kbt le nem tialtltjuk Ma.gyarol"SÁf' földJúöl
Ta.rtlunk, ki amellett a ucrene.ét.Jen orfSir miiMi u uj ealtend6 tllÖ napjá.n ~ ■ulyot, nehé■
lett, a.melynek embtrei éd• tenvértlnk, unel:,nek
S:c~::;é;;et;u, vo~::: fopdút veullnk ma,unkra. ~ vileln.i (tgjull: , n
fő!djin fiuuk mq a napvi]jgo~ a.iuelyuek -oa.pja
rilla.inkon. akirmeunyire: b n:,olDlli fo.- ennlk a
ttnnelte nekünk u ell6 busa.kaliut. Tvt.wlk 1d
talilták mantelnl fogjuk, mint , ~ en u
uok • '"9"6ny embvelt mellett, akilcaek ninCHa
Azután _a mhik fajta magyam,!-YI g~ul! meg a bajom. Oly~r. retetN!~':I Soha.l
• ~ :• :
'":1~rck .•s vetódt tk hai:zánk, ~k~k
Ezzel a fog-adáual induluuk neki u 11.j etnlffl. ·, 616
Adjon• Teremt6 er6t 1bbtP u uj
mmdcnk1bcn Clllllót látnak. ak,k dönak, e&1tl a. til.takowaa.l, euel u tprettal.
\ Dmlnd6hn minden ma.,ya.niak. .A.wak 11, llklt
Aa elmi évek a ka.tonák háboruJ• v11l~ A ltöJi,rc,:m tnclU haftoltak - boff ép i.twil bir·
::1~~c:ank~~ ~;a;::~ét;;;;;a~ vetke.aó évek a polprok, • ,zivek b-'boruja. leu.. A
'rilelni m u idegen. Jirmot - N annak ll, lki
bányába fektefttt ~n1f1k folytán JUIC"1&l'Olr.tól f.,,-verrel v■ttelc el földdcet , a ma.e'&t a ~ földön. - boc"1 anja itC7ea
rok eaeket a földeket viaua. fogjik venni, _ ha 1„
rire_k megviliúáhoa.
;:;:iia~táan b~:;;::~ke~é~l'krc
het fenve,- n6lkiil. ha kall, fcgyt"ttttl, - de addigma,yar II felejt.a& el u uj -■ttnd6Termk1.cte,,. hogy ak,k ~en: b6keué(el euten.dejt: • 111af1a.rnak nem leu - ne
1wn,
~ n,em
el, bocY Ila,.
nen~ mtg n
•~zg;itóság tohb1
unt: nem leu minden lll&f1U Íöld •
ujr:~..!.i-:..,.,
--::;:,~
1a,c:J.Íban ualó! latlak, azok önA.e uj eat.end6 eb6 napjait ml j6 .re:min7Hffel
bol: w-tolik " Bác..-a " a .Búiát .._
:~~:~ ,•olt3k tm:tu~elcn u;\ n

a\ ej,be_· hol:')' e>.en a bányán keresztü l mei:-

~t:k::tu ~,n„be;,~:~~i
- :~.- k:l~;t~~~";~:ik;., n~:;~::;~::ka
1t !IOkan ft\ltc'k a vállalkoz túl. n~lkul ~ehtt ~l~ködn, é,- uraakod
~n~C~e:~~:e~k:ra~!u: ~i'

;,k ,~:1~!~~::t~t:;m~l~l11
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\finfl e9 kónyöriilet nélkiil
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1
,100-utfclcn csak a bányánk '.il
1tJtek is ninCll annyi roim I
ala tt. Jmit nem mondtak 1;
unit.
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atunk m~;apithára
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Ait +.iuék &le i~ naKYrént, ho
il(l!mi nagy ú.pokn',I ,·an ~,
ib61 :~":!~~~~~!~~; •~:k
alr• dllalatunkra
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(f'olytatá~ a '4 •ik oldalon.)

AZ AMERIKAI BÁNYÁSZOK got akartak, bot, a:11. dónllOa
NAOYGYtrLÉSE
dalogban, most pcdis, amik
b.ínywok dfoa:adtil a ja•
A ''Nnited .Mine Workt rs of tot, 6k vannak ellco, ennek
Amcrica" indianapolisi föhad.i- den erejükkel. U.tnival6,
nill báról trkczeu hir 1:r.erint a bán7ászokkal a:r.em.bcn a tulaj
b.i.nyiszunio januir 5-ére egy kon nosok egyiltalában nem 6szi11
,·endót hi v egybe, amely re mir éri hogy ntm hajlandók
szét is küldték az Osucs mcghi• béUs egyezségre jutni."
v6kat. Ezen a kon\l"fnción s:i:ó fog
esni a bányatulajdonosok il'gutób- SZEMBESZÁLLNAK A SZ
bi :illbfoglalásiról at elnök által
BÁRÓK AZ ELNÖIUCE
ajáolott egyezménnyel ·szemben
A bímyáuunio l).ivatal<M, lapjának
P.ilmer igu.sálligymin1.uter
fös1erkeszt6jc a bányatulajdono- az t a kijtlci;itb t t,tte, hO(J
sokról igy nyibtko:r.ott a napok- n&k ál tal létreh0:tott ntrájlr
ban. "Az clnO~ i\!tal ajánlou bi- ménnyl"I szcmbesú116 W
zottdg igen surencsben lett tulajdono!!Okat kényucritcni
megv:íla,ztva. mert annak tagjai ja a washingtoni konniny
mind hozzifrtó sukcrn berck. A@lfogadis.in,. Az elnök tud
biny.i.uunio elfogadta Wilson ter völcg olytn cgye~gct
vezetl!:t az ellentét,k el1imitás.'1rn létrt a tztrájli, bcuüotct
és houájárultak ahhoz is, hogy a hll(Y egy kö:r.6,cn •ilaszt
dö11tés joga • szCllbi10ttsigé le- bilotl.5( viugilja mcs- '9 •
gyen. A binyatulajdonOIOk azon.- u.,gtllapodbm a bánybzok
baa d61,b lrcrtelpttak-, mmr ~ · . '9 • -.in árit illd6kK.
dig egész nyiltan kijöttek anal, be a bin7atulajdoaotok a
hogy 6k nem addk h nem ia fog• liu:r.61ag bcleegycztelr é,
nak belemenni abba. h.op;y ez a bi- annak a hite érkuett a
zottság az elnök tervezett szerint ügymioin tcrbcz. hogy a u
állapitu meg a bányászok bért{ rók nem adtak és n<m i1 '1:11
és a szén ir.ikal. F.nnekaza lát• dókbclcc[Q"':zélilkctadniaz
szata, hogy egyellen céljuk a tár- tervhez. Palmer ltl'rinl « a
gyalút és kicgyezftt mcg'hiusila- járásuk n<m mélló Amerika
ni. trdekc,, hogy a utri.jk me~- legnagyobb iparigának v
kezdése előtt éppen a bányatulaj· férfb.ihoz éa minden erejével
donol!Ok voltak nolc, kik egy l1t ltlZ. hOjJy a tervezetet tit
elnök által 4dnevezcnd6 bizottli- tana a ufflbányatulajdm

\ loba..,-

{-■aki

!::J~nu! :! ;!"::~:ld:,~z;.= !![.
~2?"99

::..:;~~;:~~;;;:;~.::::',..;;:; :o;~:;~::;m:;~:"_:;=;;,
ártalmatlan v...;-,.1<:erekkcl vao
s:,;inezvc.
A azivárvány cukcn meg lett
vizsgáin, mihelytt piacra ken1h.
Az ország különboW r~ zei b61
brozönl6 kérdeu>lködé1<ck ut hi•
zonyitják, hogy nagymcnnyiségü
ilyen cukor van forgalomban. A
vcgyéueli hi.atal jelentiJ hogy
al. fülmi ci kkd<;c.t és gyógy~:,;,r~
kd n'-'ltul i1 • leirnagyobb uigornl fogják feJillvizagilni, hogy
a törvény követ,Jbeinek teljesen
meg-felelő áru ""rülh~n eaak
piacra.
A nivánány eukor ninez,.;t-.
bez uak oly a:r.inll v,uunek
lcu,k huznilva, am,Iyek telJ1'•
seo irtalm1tlanok 11 az ,l)rn cu·

nilva, .uinc, !Ulcmén)'dc
korkilr: &"Yártiaára •
Meg lel! cáfolva aton
hogy a cuk~inomit6k •
ron le,·6 fther eukro1 m
ték. hogy magaNhb árnt
sen,k a m,,maradt fl'h
korért.
~
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Cr.ok.l p Oyörlt'Y le.t:ri
igen Mjnjlatoe bin ka.ől
mt'I,- 11Uri11t Brillianl, 0
JfO) rmbtr a1r,roalólle fliAI
ton te.t•lnlnk k• 6'1, frl
m.i,ball. A,, elvuemOh an
tan&dallifr. dit uc, "tllák
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.:t ::~"1ru~ luén
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Előbb
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t.ortén. ;,.• hoftv a c.ulor r-...
mín6tég,h takarj3. A1; ,dd•K meg•
•iUA'ilt cukor ttlJOl'JI irtalmat·
lan k m1nll~grt- nttv-r ipc-n
olyan j6, m1qt • fe,t.ellen cuknf
J.s uén airtúa ntm f'llirnkrill
í• tönfoy ellliri9'va1.
A :s7.iri,..,hr c-11kor f"té-w a-

.Wfob. .,;i,
•"1ollik. a uP')lt::l>a
-'-1.tokuak ~
•
e1Wnl4
IÁII . . . .11ea •olt
aak • juúri Jiu7
a 1)1lki• M~ ~\
--'trfn _. •"
irt.
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Jitúa. A cukor fntOll'li1,·,1,, utrin1

MAGYAR BANl' ASZLAP

1m fANU4.R 1

Péuátutalú~ elfopdok a leJolcaóbb napi lrlol114 m.U.u. _
UUeveJeel. utuúi en.,-:&élyéi 'haJóJ111ü MeplUUm iil aibdm
uwúi M pénsriliúi ilgybn ptntoun és UorDD eljirok. -' llö..
,,_ bonli\án&lnk uba1Jwt .,
példáját és 1rt61ben "IJ demilyeiieu forduljon biAlomm...i ru»;.
d.m:

MORRIS ENGEL,
BANKAR

129 Greenwich Street,
New York, N. Y.

Ntzz>:1

Ntzzl:I

TELJESEN UJ!

Orizkedjék a

hűtéstől

Ha testében általános fáj dalmat érez,
ez biztos jele a hülésnek.
Ne várjon, amig teljesen e rőt vesz magán a hülés, szabaduljon meg töle idejekorán és dörzsölje be mellét és ny8.kát.

~'"-' ....U:0 pl&ttal Uó'rll 8.olUEL. A..-0.. ~edfllllebb u6t:7~

lepJabb lAWlnhr•t.. •

„HANROVIN" VASAS GYóGYBORT
"

.. , .. foa:

b'lllllll

tul.ft UiouL

EGY ttVEO POSTÁN $U6 ; HAT ttvEO POSTÁN $7.60
1

,

Küldjeapfnst ~ a d..,ro:

~óth Sdm1J.el Megvdltó r yógyszertdrn
L!,~Ave.A, Cor 8thSt. D p.~ewYork

Vaseline
CapsÍCÜm
Pf.TROUUMJE.UY

Jobb, mint• mustárflutrom.
Humálatn l1é'nyelmc1, könnyen alkelmuható él iJlandóan kf:u haunilatra, nem bólyagoua fel a b6rt.
Ol&kú csukott tubu.okban.
Mirldu ,ryÓJ)'Uert&r~ kapható.

CHESEBROUGH MFG. CO.
CONSOLIDATED

eir::;~~;/r~íifr::'~fi~a:1·-:. e;-ii.f~r.=:.:u:=.:
ROTH lóZSEF és FIA Bankllázá/,oz,

McKEESPORlrON, PA..
NEW-YORK
ltfildjön Dc bélye,et, próbaküldem6nyén.

mel7 bHk U I• 6ta AOiSÜJa a __,..,.. ffjellall •
l-"f•Aalorpka6ob-plolrf"4,--uett„MIL,~ ....

1a,-.,-....-c-•~..,~""'-4...ba,oaj_~_,........
karifluc, __

t'ttfttbtt.ll~Altala.all~adll't....,.11aaJi: . . . . .
• ll.ua111u611 Sew Yarlr.llu ••&11ar au,._
.u
ulr.allaJ61tlr.lHlllUIIJS-
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MAGY A.R BÁN YASZLAP

A pénzküldés
MAI A&l'OLYAMA..

Magyaronzágba :
1000 KORON• ....... . ...... $UO

Cseboszloválriába :
1000 KORONA . . ....... .. . $20.00

Jugoszláviába :
1000 KORONA .. . . , . ...... $11.60

Erdélybe:

1000

LE1 ... ...............

$SUO

NAGYOBB ÖSSZEONÚ

KEDVEZM1:NYES ÁRAK.

4%
KAMAT BETÉTEK UTÁN.

HAJÓINDULÁS
A magyarok riuére alkalmu haJ6k:
•
JANUÁR 3-ÁN:
Pre.ident Willon ........ . Triestbe
Glu.aeppe Verdi ...... . ... Tri111tbe

JANU.U 7-tN,
Du.ca Degli Abruui .
. Trienbe
Peaaro .
. .. . ...... Trieatbe
Mo~li& .
. .. . Hambur1ba

\

1ANUÁR 10.tN.

New Amaterdam ..•.. Rotterdamba

JANUAR 13-ÁN.
Argi,ntini& ...... . ....... Triestbe

JANUA.R 24-tff.
Noordam ........-.... RoUerd&Jilbt.

EMIL, Bankár
New York

1920. JANUAR. L

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

MAGYAR .BÁNYÁSZLAP

Visszapillantás.

LOGAN, W. ·VA.
W. F. BEVILL & CO.
SZERSZÁM és BUTORKERESKEDts
Mindenféle bányász eszközök ·.,.
szerszámok kaphatók nálnnk olcsó
árakon.
Minden bányász figyelmébe ajánljnk, hogy 1920 Január l -ig minden
egyes vevőnk egy gyönyörü erszényt
kap ajándékba, ha az alábbi szelvényt
alá írja és valamelyik alkalmazol•
tunknak átadja.
SZELVÉNY
melynek ellenében as aláíró fel van jogo1itva. arn, hogy ingyen kapjon egy aönyörü pénl-eruényi.
C.a.kb uemelyea jelen\ked1 etetftl
&vényea.

Hol dolgo&i.k
Ml a eime

·· ····· if-

W. F. BEWILL & CO.
LOGAN, W. VA
Security T rust Company
MAGYAR OUT.U.Y

•

1143 MARKET STREET,
WHEELING, W. VA.
87,A!.Al.t:H HAMA.1'0T J.' I ZE'l'Ul\"K DBTflUIUI.-P1UfZT
\'IS8ZAJ,' JZETCIN'K DARMUton ll'll!!LMONDA.8 1'111.KOL,
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP

Közeleg az elnökválasztás A béke háborus eseményei

ÉRTESITÉS.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tulaj~oná~ képező "!(~ztelek" cimü Magyarországon megJeleno lap k1zarólagos képviseletét Amerikában
Hattala István kapta meg.
Eme lap köz- és mezőgazdasági érdekek szolgálatában áll. Mindazok, kik érdekelve vannak bármely
óhazai gazdasági dolgokban, jól teszik ha felkeresik
felvilágositásért akár személyesen, akár levéli1eg az
alanti cimet. Ha valaki óhazai földbirtokát el akarja
adni vagy vételre keres valamit, hirdetését e lap részére küldje be. Tiszt~lettel

"KÖZTELEK"
Köz- és Mezőgazdasági lap amerikai képviselete

S. HATTALA
75 EAST 10\h STREET,

NEW YORK, N. Y.

r. ._. . . . . :. . . . . . . . . . . .

1920 JANUÁR 1

M AGYA R BÁ NYÁSZL A P

Hirek a nagyvilágból.

1
juttatha~k. A letartózutotak, A TEJTERM.tKEK KIVITELE
név szerint Horv:i.th U.,1.ló é,
ts A HÁBORU.

JÓ MAGYAR
sttNBÁNYÁSZOIC

e
Hirdetmény. .

Sósborszesz
Magyar asszonyok, ha eddig nehezen mostak!
I'"

)

~~

,

• 1• ) /),

1f

Akarja, hogy r uhBJa 15 perc a latt
ki le11Ycn rnona hMch!!rre egy cen tért
minden döruölk n,!lkül. Haunll.!Ja a
Mltchell Magle Marvelt. nmely egyll.ltr.llo o am ll.rtalmas 1cm a rubl\ra, •em n
ko!ue. Egy hat hOnapr11, u lO dobo& 1
dolllr a 10 cent post11,kOltlég. VtuA&on, ne vegyen holmi alllny utlnntokat, amelyek tele vannak acyd. lre ,
cinawuaegyéb mérge•a oyagokkal. A
mi enkbe nln"" méreg• garaot4luok
mlndenrOI. Kap kétuer annyit a dol14 rJ4<!rt. mint bArhol egfebUtt. Ugroökllk Jrnrcatotnek. Ne rogadjon el
,emm l egyebet. eoa k u alanti uert,
mert megJlrJa. Jrjon u alanti c!mru
ma11yarul, mert magyarok vagyunk
HOUSE. Gl,I-:S I-' 11-: LD, S. \ ' ,

1

(I

/í

_.. A legjobb háziazer a vllágon ~
Minden házban n él~ülözhetetlen.
És mi csináljuk a legjobbat.

A Korona Sósborszesz
A legjobb!

A

legerő1ebb !

A leghatásosabb !
Egy nagy üveg

.. ... $1.00

6 üveg .

. .$5.00

12 iiveg

... $9.00

Rendelje meg e cimen és gyözödjön
meg saját maga róla.

The Fischer Chemical Co.
2812 EAST 79th STREET,
CLEVELAND, 0.
V iszontelárusitók . kér jenek . ajtffi?

latot.
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A Református Egyesii.kt már' sútctt s:r.ép kéi:.i munkákat

w

Reesc Dcu6, kadét, I. R. 10.

kii.\•

Amerikai Magyar
zovetseg Je entese1. 60k
más esetben is tanujelét ad. ldött hon.fok, hogy arokat sorol• Schmold Jó:r.ef, kdtaps. I. R. 6.
•
____
ta áldo:r.atkésnégének k tagjai t.tssuk ki és a befolyt összeget
Gol<lman Sándor, kadét, I. R.
0

KIV?NAT •

ÉRTESI1ÉS.

1 :1:~:

1~1:::~

~:;;:gj:::d !:'cár~t:~k.Ma!;:~ ~:i~~j:;~:a.éhM~!d:;;;;~;/?:r.:;

~

azt:i9~d:~;;;;v;~~j=~:ga ka~:~:;:a~n;~5v~7~{g
:\::;;:
ill&énck jegyzökönyvéböl.
vc~O bizQttsag ~a_tár?zata ~rtc_J.
mebcn , - a hazai msegcsek Java•
"Dr, Pcssenlehner Antal indít· ra 1,,yüjtést nem iodit, hanem
vinyárn elh~táro~tatik, _~egy _a csak. _erkö!csile_g tá~ogatja_ C6

;:~;s: ~fk~•
:l~e~tcta:;
na tul vá'.sá_gos _éveit. Száze1.~r
korona nevertéku magyar hadikölcsön vásárlá~val támogatta
~na~k
idején . ~fa-~arország

~~~I

~z:~~t0:z~;~:h~l;~f~~ :~~;: ~:~~tJ~/a~r::r.n 1rá;~1;:~:!ozohk:zt~
s;:\:~e:~~:~~~~:r?d~~
vetség osdályát ha!adéktal:tnul zánk adományokat a fenti célra. :irát. Lcgujabb adománya méltó

:::1

~;~::a~a~f
r:~~~
nie,_ ~ogy egé.s~ Hetére ,fe_gyhb.ra 1telték. Az ttdekcs ke:r.1 mun•
kákat átadtuk a Clevelandi Se.
gélybizottságnak.

~~~!~~s;~nd::rj~~ ~:~.\;[~::;:~ S~!!~~~tt~:i;
föl két vagy három befclyásos ~1.ó, azonnal továbbitjuk a Hoov•

;:~t:k ~m~;;h~::~ ~:~ná:: ;:;!!~eh~:r.~e~:tca;~;li:~

;!~,!:]

~~~~rat

:~:r~::~;!t~~:~

~~~h::: ;ei~~~:,~~:i s~:::~·;~: ri;~rN~:z~~~~s:!iL :~:~~::t;~::
reszt Biwttságho1. küldjük Gcne- kisérctében $69-14--ct küldött be
vába. Svájcba.
hozzánk a:r. éhe1.ö gyermekek szá•
mára, amely összeget azonnal átadtuk a Clevelandi Segélybi:r.ottAz Amerika· Magy R f
átus signak. Ez összegből $40.39 a
Egyesil:e, ~ r do~i: '
volt Kö_ztársasá_gi P:irt pé~z~ári
adománya.
mam d ~a~y:1, m,g $28.~~ gyuJ1tés
A napokban az Amcrj)cai Ma• ~:<!;k:1~ j~;u~~~k ~~::~,.:hcz a

::~k v!~!~;t:'!~1y!ae:k::~.v!:

lt~ emlitjük meg, mint követés•

:r:-

I

~~:~e~;~~!~z~ ~::~~~ \:::
31

1

!r/:=:s~i! ~=~~N:;,r~::~t~~~
he1.. A delegátus cgyel6re csak
a:r.okról a:r. öu:ecgckröl $747,34,rO I. ir, amelyek iltalános segélyre voltak uánva. Beuatol két eredeti nyugtát: az egyik Nikolsk
Ussuriskból va ló október l8--r6I
kelt e1.vc 45 dollárról, amelyet ;,.
~~,:~;~ürn~~o~'.tc:~:i~ii:

z~ fm~pa~::at v_cgycnek .;::zt, gyar Reform.itus Egyesület Nt.
Hcsr.!ényi Gyula ~ Gösy Jst- sa főhadnagy irt alá. a másikat
~ oman~a, ~ e_sk k" cgy_c h nt. Tóth Sándor pénztárnok és Kö• ván $5; Pallerman K:iroly, artner Vladivosztokban ok;óber 28,án

' a~~~~t;ts~; t~a;;~j ~:1:~:~ 1
~~::r.;:~d;;y :~a;;::.~r) kdü~~:;~ !-:!~J(~:se~.u~n~;r~~~ri!~ ;0 ::~:
nul beí,1.ctemlo.
rót szóló eheckct avval a kérelem- nick F., Horv:ith Józsefné, Király
"A fokóhelyükön kívül cs6. dc mel, hogy juttassuk au cl a Ttván. 7.ottán Trén. Preznányi
a közelben letelepedett magyar- Hoover•félc b1.ottságho1. a mi'.I· Sandor, Bodnár ÍS\\'án, Beer Já·
ságot a bizottsági tagok. ha arra gyarc,rszági l'he:r.Ö 1,yermckck nos és Buday Károly $1·$1;
,·álfalkoznak. személyesen szer- táplálására. A kérelemnek azon• Orosz 1st\'án, "M r. Brcms. N. N.
vczzék ottan megt3rtandó hason- nal elegcl tettünk és örömmel Sehwart1. M. és Mandcl J. 50·50
ló gyűlések utj:in, vagy ha maguk nyugt:izuk nyilvánosan is a nagy• cent, Lucas János 25 cent.
nem _íáradoz.hatnak. !kérjenek íel relkü adom:inyt, amely röl elmond(' lcv~I érd~es tö_~!nelmi ok•
I
ottani ~egb11.h~t.ó ,e";~ereket a hatjuk, hogy.. páratl3n a maga ne- many. am~nymbe~ lc1rin a nehány
s:r.ervc:r.es mcgeJtcscre.
méhen. amennyiben a:r. a Rcíor• new york1 ha1.aí1as munkás em.._
mátus Egyesület vagyonának bcr által 1916-ban megalapitctt
•
egyheted részét teszi ki. Ugyan P:irt vis:r.ontags:igos történetét,
J\!inden sz,erve:r.ö b1.otts:igi tag• melyik testulct, cég vngy egyén dc hoss:r.nsága miatt itt nem kösági tagnak kötelességévé tétetik, mondhatja el magáról, hogy va· 1.ö!hctó.
miszerint a szövetségi iroda to- gyonának egyheted részét egy
Egy rab adománya.
,·é.gett a saját területén havon- öss1.egben a:r. inségesck és nyoíludás József életfogytig való
kint lcga!:ibb tiz dollárt szerenen morultak segélyezésére forditot· f Fcgyh:izra itéJt rnb ;,. marquette-i
a Szövetség céljaira."
Í ta?
foe:yházból nagy f:irads:iggal ké-

SZABAD a hazauta7.ás
SZABAD a pénzküldés
AKAR HAZAUTAZNI?
AKAR A'J. ÓHAZÁBA PtNZT KÜLDENI ?

sasági :árt :do~ánya.
:~:t:!Y lU:!~~:a~lst d~~~t!!:, ::;:t~/t~!~~~.!;'tt~g~::v:;;
Gősy lstvan elnok, G3ttncr La· VJadivosztokból nyugtár.a els6 nek Nt. Székely Sándor az elnoke

~~;~a;~~ 1:;y~~~~,i~

1

~i~eánbó~ö;:,g ~!!~~;a;i:!:s::ö:::
„:r.e,
· " ,
_
_ . .
, .
~zen ~yulések~~ •1 bizottsa~,
~ag es maso~, .akik . a s~e,rvcz.es
ugyét_ ma~kcva te_~z1k, v,lago,it•
::n~s;i:~r;~t~~;;é~ a~~1
ho e a magyarorszá0 és szíb~zi :!?~esek támcgatás:it cél-

0ciul Ödön, zás;IÓS, 6-ik honvé!
$696.34-t a dán delegi.tus az on,sk.i fogolytiborba
küldte, ahol igen nagy volt a
s:r.ii.kség,
Remé]hetöleg nemsokir-a az

Az elsó nyugták Sxibiri6b6L :ri::~l:~;~~~:tdi~t~:ssf:~~
Végre vala-hára megérke1.tek az érkeini.

~~;;t~ksz;,'.,g~z~já~!;~~: eb~ol~;~ ;s:z~;r:ld:::~!~~~;.onhnaalk~~:~~ :c::: :a;::~n;:iho:~ Köztár- ;~S:z;[r~fáf9~9~z~:!~!b~:ü~-f:
1

::~:~~~it:~;

60

~;;; ~lt~~i:: SC~:eea;és~.•fc:~
fcl c1tsuk el, hog ya:r. éhséggel és
járv_inyokkal kü:rköd~, testi , és
l~I~• s:r.c~vedéscket kiálló sz1bér1a1 hadifoglyoknak
sehonnan
máshonnan mint Amerikából seg61yt kü ldeni nem lehet.
Cleveland, O. 404 Supc:rior Bldg.
1919 december 12.

Forüu1Jor, bOD4nk.

Transatlahtic Exchange, Inc.
203 TENTH AVE., (22-ik utca sárok)
NEW YORK, N. Y.
Telepbone Walkiu 7232.

!.,_______________•

Amerikai Ma gyar Szövetsig
Pivány Jcn6, ti tkár.

:::r~;~~~~ta alá. s s az szó
No. 275. A.
SZÉNHIÁNY BÉCSBEN.

LOGAN VÖLGYI MAGYAR BÁNYÁSZOK 1

Nyugta
6, az:t:r. h:tt dollárról. mely ösz-

A béC11i hatóságok nyilvánosságra hou;ik, hogy teljesen képtelenek eleget tenni nemrégiben
adatt azon igéretüknek, hogy a
Ne bac,J4tok eJ munlulllelJffeket, mJar keaetekbea •1..,. •U.•61. est P«ltr ..-er, • rld~ken -.Ida 4ia IDdom • le1rrih1~b 14(1
lakosságnak heti 7 kilógram. va•
&l&tt mepureznt. E ..W..llJ nem. kapbattok haj6jqifet.
gyis 15 font szenet adnak heten•
Ne llljetek flll ml.adealfl11J6"karók tád.cN.J1141t, dll IOl'dalJ._
kint. Ezt a borzalmas helyzetet
tok N <'ff~l:IIJ bJta, m"lbbottJAhos a 111-«ff..,.uak.
csak növeli még a Bé.cs közelében
Mepsenem ~óle'ICJ.et, atlnclec. m baJ6Jeun. U&rWJ,J
J6-b
mAc mlndle" t l p ~ e . buttJ• • bAarúsokuilk, enl.A.n .111
1-evO erdOSégek llulajdonosai ál•
IONlaljatok • BAnrAnlap ""'lbbott,JAhoa.
tal tett azon kijelentés. hogy al(o-Ha a,4,- ba.u uartok utaanl, JöJJetc,11: &, hon.lm. fbl•rona alacsony árfolyama miatt
~oll w .... ta.1,.. uU1algq.lU..t.
nem hajlandók fát adni a hajdani
csásdrvirosnak. A:r. osztdk kormfoy hely1.ete teljesen rem Cnytelen.
====-==~~~~~~~~~~~~~~~~~

suget mi alulírott magyar tisztek, kik jelenleg uükségben vagyunk, há rom napja nem ettünk,
azon pénzbő l , amelyet a Hun gar•
iaan Amerivcan Federation, Cle•
veland. a magyar hadif<!lglydk
összeségének s:r.ánt, a dán követ•
ségt61 V]adivos:r.tokban a mai na·
pon :ih·ettii.nk.
Vladh·os tok. ] 919 október 28.
Koenhauser Miklós. kadét L
R 67. ·
Schwartz Sámuel, kadét, I. R.
5.;

·Meg van már!

Megvan már!

BORBfil.Y JÓZSEF, bányúz 1tóro1

®@®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®!@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®~

HOLDEN, WEST VIRGINIA
1919 November 7.
Tekintettel azokra a hamis állitásokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan 1zénmezőkre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy a tényeket elferditették. Tizenegy bánánk van, már tizenöt éve müködésben vagyunk és ez idő alatt ~ha nem voltak munkászavaraink. Összes bányáink nem uni obányák. Az életviszonyok kitünőek. A szén magahsága 6 és fél lábtól 7 lábig. Alant kimutatút közlünk 12 munkúunlmak 1919
októberében kézhez vett fizetéséről :
Bolti

Bánya

8
8
11
12

Név

GeoKobaah
Steve Baneh
Bill Suker
William Workley
Mike Bnrke
Andy B.ycak
Jon. Bnrke
Stanley Buteher
Peter Semeki
Jno. Blot
Jno. Miclmlobicb
MikeCela.ea

Munkanem
Loadet
LoadeiLoader
Loader
Lo&d,c

Lo"'"
Loodu
Loader
Lo"'"
Loader
Loader
Loader

"""'1&
27:UC

.1167.Sl
267.40
314.72
2811.34
250.67
286.64
31S0_.29

Kórhiz
Javitú

Világ:itú

00.00

246.112
240.80
246.47
26U7

Ili,""
8.00

2.7li

7 .00

,...

,.oo

70.00

7.00

l.2li

2.00

10.00

8.00

·"

1.00

8.00
8.00

1.00
U<>

2.7ti
2.711

8.00
00.00
28.00
30.00

40.00

117.00

-.00
-.00
- .60
-.00
-.60

_.,.

-.00
-.00
-.60
-.00
-.60
-.00

-.00
1.00
-.00
-.00
-00
-.00
-.00
-.00
-.00
-.00
1.00
1.00

_.,
-,211
-.211

_,.
_.,

_.,
_.,.
_.,
_.,.

_.,
_,.
_.,

Teljea
levonás

ltúhu
vettöWeg-

13.71!1
9.211
12.90
111.211

233.07
2SUiO
233.97
21U2
'38.06

.,.,.

....,..,.
...oo

.,,,
20.00

.....

1~00

Zll.111

"'-"
,.,..,.
......
ll:09.42
271.M

214.0S.

Több üres lakobázunk van jelenleg, negynnöt uj házat építettünk, amelyek már néhány nap alatt elfoglalhatók lesznek. ióbb jó bányászaaládra van szükségünk. - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidövel, van jó vizünk. - Legényembereket szintén buználhatunk. - Hozzánk
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonaton és az állomásokon olyan ·emberek fogják megszólitani, akik mú és esetleg rosszabb
helyekre akarják csábitani. Nem kell rájuk hallgatni, a ,mi bányánk Holden West Virginiában van és máshová n• menjen.

ISLAND

CREEK COAL COMPANY

W. 0. PERCIVAL, GeQeral . Superintendent.
HOLDEN. W. VA .

1!120 JANUÁR l

MA.GY A.R BÁNYASZL.4P

,......................................

1
1
1
1
1
1

•

szenzám és botor-kereskedése

1
1
1
1
1
1

LOGAN, West Virginia

HAZAUTAZNI

1

'' .
'

szándékozók fig~elmébe

1

1

''

:. ..:~a
' ==

:: !-~
1

;á

: ;l

Konyha eszközök
Edények

Zsebkések

A Magyar Bányász Otthon
a

:c::::i

,

Nálunk mindenféle szép és hasznos
ajándéktárgy megvásárolható.

következőkről

gondoskodik:

Beretvák és
biztonsági

beretvák
Takaréktilz•

helyek

Segit az utlevél beszerzésénél.
Az utlevelet a konzulátusnál' láttamoztatja.
Megszerzi a "Hazautazási engedélyt".

A vonatnál megvárja az utasembert.

•
Rendes szállásban részesiti.
: ,~ •Jó izüt ehet a legkevesebb pénzért
• E- a Bányász Otthon veudéglöjébe1L
A koffereket behozatjuk a megérkezés napján.
': ~EA hajónál idejében lesz, nem kési le.
'

~
_
:::,

El

:::~:~~:~g :,i~;::';:ig:zel ~,::; intézve, az utassal
vagyunk.

JAKAB t5

TÁRSA
New York, N. Y.

FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK l
Dacára az or,zág több réu4n bdngamunka ct6kken4•
álU be, mink abban a hiel11zetben 0011111mk, amlt md, tár,a,áq m,eg ,wm mier kockdztatnl.
•

UNITED STATFS COAL & COKE CO.
-LYNCH MINES, KY.
bánl/Q t,el,ep,e; telin ier6vd 4jjd-rwppal dolgozik. Mu••
. kazavar ,um lamerietie,. l,IIÉRT1 l tffl ,nintl,enkl ~O
OC211dér,tetl~.
A banvfiink ,er,~ner, be/áratuak. Gáz, ab nine,, ••·
batl lámpát h.aunálrwk. A heling,ek, oolamlnt a nunok
vlllan11aUár,itáual van f,elnerdr,,e,
JUg J5(} c,alddo, ,emkrn vdr 160 uf klWJnfll, M/111·
tó.gu ház 3 uobátt6l 1Z ,zoM.4,.
A bánl,lfJateztel61égllnk a l,eg,ellamffttebb mar,11ar pár.
tol6k.
Jöjjön munkára 1.-é,zcn. FlzftQnk 60 untt6I 70-lr,
6rdnklnt. Z tonnát cáré 95c-t6I $1 .22-lg. Tlcktet é, box
cáré k.aphat6, ha 4 c,al6d pakol ieg11 cár4ba l• a klJltúg
a munkáb6l l,evonand6.

Jii}Jön va.011 irfon ,err,e a clmre:

STEVE LUKAS
Lyuch Mine,, Ky.
P. 0. Box 55,

.

.

MAGYAR BÁNJ' ÁSZLAP
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ALL-AMERICAN REVIEW
UNITED STATES TREASURY
INFORMATION AND NEWS SERVICE
lssued by
GOVERNMENT LOAN ORGANIZATION
New York City
120 Broad;way
O other dem,x,raer ,m earlh 1, H
N
l
truly deruocratk ln 11.1 makeup

...........................................................•

!tLELEM!

.lt(llllZOTTAIMIC A NAl'OUAN e•ICUTICIC VIUZA •AOTAIIOISAOlóL 6o • i..i,,,w,.. lallJ", ...., .._ -

l . ■xámu c,omog $30.-

:e: tt~

•

•

,1oo.,.,,n,,,(ldrb.)

tul- oda

turkálok

benne,

111

Hozza el áruit azállitásra, mi jótállunk a kézbesitésért. ~~J-)~~

~·Ul ahowthekl!f'npett(!ptlol'l ■ nd"'fl'

~:u!:~\'::..;--,:.,:t;:.,n:." ~~•:..::;:~ =•~•i~:!:°1'•-..~;!..!"':;.!:•~ ~•--

Brooklyni t16kUl.let,

~

hideg <lcrmedts~g fut \'cg1g a ha- k 1

lt&i1?: i~l!~~~~
-

.ter-~

\I~: ;J:!.\~:t:~~~~i,(~~i~~~ ~t~:[:17:i~?};~;~~:;i~~:·.I:·~

11""· Foralmnot thpft r,,(11 ,,.,.lnh!~rnry 11ml' U•Rt tbe 1'1lrt'IW"'•r llnrl ~ lt n<'N:11·

~r. :;:{~!d~~f1.::~;~:-t;~f: :;s7~; ~~r~!~:·~;·~: : ·f;:~r.:..~ti::;i~
1

b~ort. Th•t 11 molnl r "'hY rh,- Ame rl • N·nment s,,,·tng11 !*.nlrllleL

baj?- csodálko1.ik Máté. va~al:á~::~~~1z korona i
Semmi no - erölk6dik pe.
_ f.; 11 is an nyinak ol\·astam. ~

mivelhogy nem ngyok :v. az Cm- \ek 'közt.

molnár Qdaáll eléje:

~:~~;ti ~~~~(;:St~: :~i

Ei~l:~
a~~:~
meirjutnhm,1.zák
~l~::n:,i:r:~;i:!: ~:~t•·;,.~~:: :~1~:ö~~;:m~;;i~,i~ iv!:r~
kc~~);.

lm,d. Olyan feher, mmt a

~ndet !

[a~·..

::.~-:;:r~~ti;:..:'.k:;~,~;~:,,~'."~:· ::.:·i

:~1;:.1 ;;'.,,

Mi

u;;.c Sz~::;~;~,,

~~·y~:/:: ~;~j'~c!:~:~1:,~:i"'~t ·:~.~

Kotoráztam

hennük.

~~:t~~~:=~á~;::t~:r::;~:a:~i
kapok!

1
:,~I

0

khe~~:1~ ~1\;:.i;•\~sz;f~!:~
-1::pp a;i; a baj, _hogy•• nem Otthon u rokra kivágta az aj t ót. dettsmégakkori11.n6tá7,ott,ami-

El~yön~~:~;e:

00

~::,.0-;11:::r:1~~~::;\e~;.i:,.;

Li(licJ:ílmt!Jkodva u; uravigsá- kor lefeküdt.

: J;~N;t;:r~é~:;.~;1:(i;~!: ::~~:~~~:::~ ~~~:tte\

1

=.=__=__=_=__=__=_=__=_=
__=__=_=__=,=
__ _
"tRTESfl'ts.
,

~c~ón •..

t,hsal maraÚta\ja;
P éter fé lrebill entette a fején tt :
_
Maradjon. Még megtudná kalapot, ösueiitötte . a bokái? t , :

!

;é~~~:,tcnm,:cr!;!:a~t!::o~~!- ;;:r'a !'.uit~ mclcg1ben- csor- i E~~~;:~ 2E~~r:::~ !
1
0f;;a::
e~~t 6~:!t':m~~~ i ~:~=!ti~~:;karM~!~:!~\i !
talpon
VJTt:Z GYULA, :

!d~~e:~~~t. i:fa~:Íon~
do;o!':l,.:i't
pl',da. mindjárt
vapok. m~g 50ha l .
te~ ; . ~ n : ; ~ r ~ ; t ~ ; ; :1~r:::

~

=

~l:~Jata~:lt~m. H iromszh

ltrtNH.em a. mai1•r bAnYI-

:

i LOG
• AN, w\llv
A.
·
MAOl' AR

!
:

m ct ,·e dt&lilí ei:zel a ~ u e l koroml.t. A1. aku1.tott e mber pén· :
~nyomori!ott&, koldus:abbi tet- :z.it. Ott llllltam a fa alatt a leve- •••••••••••••••••••••• ••••

Jl,....i11'1)'.

NrltYa rcg&el 9-t.ffl. eet<s t0-4{.

Hooversville, Pa. 1920. Január 1.

Magyar Szénbányászok!
Társulatunk összes magyar munkásainak

wllh them hue been held ur, 11nd
rnbbf'd,
Wlse peopll leamed !.be 1n or
thrlrt and safetr at tba tlme rbe war
,:ame alonl( and tb.e OovPrnm<>nl nttered Sulnp and Thrlfl $11mr>3,
~11aranteed to be p1ld wlth lninrt..,,1.
Thou•ands.and hun<lreds of u,1111,.,,11ds
1Mrnedtbatbybnyl11s&.vlng1St11 m1"1 1
rhe moner ln„ested cou!d not be lo~t
whether tbe stampl! wera bumed, ,1.,..
s troyed orllolen !t\h~y .,.ere rer:onled
by Che no,·cmmcnt ln tb<> nnme of the
Tbl • m~thod 1nvoh'H •l m1,1r ,
lhe l)ll•llnll' ut ~!amf"' on II Cer1Uln11e.

whlo'hAIIIPr!,:,amftd<'•l• l'l'!l!!<oólhrr~offl«!.
fnm!• ~nd nlh<'r penp!e,,. nn,I the <"I\UHe
or tho,.., who Mm ••ne IRtl<"r ~um•
.. r llh~rty "'" ~ one whlch !nl„rl.'l'led lhe the
verument hn ~ 110"' IO•UN] Tr<·HIJwh<Jle "'or!d.
11 ry Sa • ln"" ct,.r11n~nteo< or Sl«t m~•
•
• •
turlty,·1lue.,,:hl r hm10fbf, p111thn""'l
1
All''c;:.-: ~:: e"':..~·..
:1:::: Rr:~
IIIP HRmplt> for lhil "l'l•rt.-"W••I nf Olhrr c1, ..ed at bU>lkO.. ,..i11d,. 11k t' !'<1>,·111~•

ro1n11,

Z70 WEST BROADWAY (Canal St. közclé~ri) Dcpt. 8. Tel. Canal 1979. NEW YORK
EiY° EURÓPA BARMELY RtSZÉBE SZALLITUNK. "'6:.1

""kn, from Pol1nd, Ind 0,, KRlb. trnm
Hn,•R tl l. Th ese men lert LhPlr natlH
ID11d~ to a ~J•t tor lhe-ldHI ot llberty ln
Amcrl~.
•
•
•
Thfl CIUH tor whleh th„ colonlH
touJht and wh!ch led pntrlot~ trom
oth er lnnds to IIJhl al90 tntfr be<:lfrne
lhP c:n u..e tor wblch lhoee pRtr!ot •
' """' fotelR!l Jand • retumed to thelr
nw n countrle,i to hbt. Koaclu~ko 111d
1.. ,tn,-eu e, after lhey rendered l{N!al
i,,.,1 1, 10 th e AmerlC&n ArtnY nnder Clen•
Prll l Wlll!hlnirton, Wfn! l>af k 10
nnt h·e 111nd1 nnd he,:,,. mr> lr>a,!rr,, nf

::;~:~;:";;::1;r.:~!i1~..'1~:; ~~~!~~.~

i.1<11••"·

............................................................

•nd OoYemmt nt s■ •lnp Certlfü•11 l\"'People wbo treqne11tl7 bld thclr
rnoney ln tbe mattrea or u,n <:f'llllr
h• d tt •tolen or dutrored ln <?tli<e or
nre. uany ea,,,,. hue l>een k11ow1>
,.·be re moner hldden 111 the d :l m1<~')' nr
thesto•edurtua:the,ommernme ltu

ti,,.,. ""'"~•.

i,, - • - • ..

INTERNATIDNAL SALES & EXPORT COMPANY

Some ot th e ,reateal namea ln hl ~·
tory were llr1t henrd durl111 the Amer•
!<11 n n evolotlon. Alo11r wlth lhe
Arnerlenn l)lltrlolll WbOlle nl mH be.
..,.,ne known 1\l o•e r !be world the,..
were m4n)' men tmm forel11;11 countrlPII
"'bneame t,:, bel p ln the ,tniule tor

mondok,

1kun-U{1•""'<l
M!U.o„ C..... óo,f
,. <1,1,. 8ona,ua,_

On:c,cn 223 fmd li,zta ,ulg,

Mi szállitjuk ezen árut vagy visszaadjuk a pénzét. :':.½ot:.~~:'i?~~t
~:l<•l!r:if.:~ib::t.r-:..n::-1;i~~~-~\~:::ti ."!i.t:.~~ ::1.ir,:-~\f.l::."'•.::.~ ~~.tu..."i'~i,ol,.J:;-\~'=....

1

BOLDOG UJ ÉVET KIVÁN

~~?~:U~:~f;1;:::~~~'. =~:~:;;;~:;eh::;::;;•E~~;:~~

vc valt volna. Csak fnssen

~i [~~'=·E 5i ~:ui, -

a foat Conood llto
Nfoot tluk'a
tfoo1 p,..,.a (,drb)

~~,.!~~~t-:i~~"'C:.!i:t::~::t~~~~1[~:l~!,~?,:.~:-!=t..~":.~.•.a'!; .."F~•:

::•~!~t~;

•~ln:'"!,::...

llf'Ople. And, ~•hJle t.h e mll,Jor!ty ,nt
people mle. the Ooo,!Ltullon floel! not
a llow ll>a mll,Jortty to be a tyranr.
•
•
•
Only • 1tudr ot tb.e Oo111tltutlon

dom ot U.s tramer&. ln lt.11 orl~lnMI
for,n lt hu proYlded tor ev~t)" (',J n<ll •
tlon and emergeney 11'hlcl1 haa arl"""
al1reethenatlon .,... founded. Xellher
autocrat nor •11arclllal. nwnarehl•t nor
bollllievlk, 1• to!erated under the C,,n·
stllullon. ll protecta the lndlvldu•I
and dem1md1 Ihat lbe indl\1du•I 111'hold lt. '.Olus mali m111t " '""''N !MW
• Qd Jaw mu..t •Jan .... pe,,t nrnll.
•
•
•
'l'went, mllJlou Amerl12111 hel['NI
uphold theConstltntlondurlng u, e .,.., ,
by ln•H l!DC ln lJbertJ' BondL E~err
one wu • patrloL But thet(' Is nl'f'd
of patrlota ln peaN u 11'<'11 u Jn "'"'·
11 11 tbfl duty of e•et)'one at ~11 rlnw•
to uphold 1he OoniUtuUon. Tr 11 tb••
law thftl protectt• U,e lndl Tl <lunt. "'"'
the lndl•ldu•I s hould upbold 1hnt luw.
No better me thnd ot showlnlt' !oy~l ,y

=i

u'M.,,1,8o;uoupp,, ..

Ouznen llZ font tinta auly.

IR.,. whleh 11 llllt..-ed hl the hall<!~ of 1he

~ft~~~i]~f:~f ~1 ~~i~i~r,tJ~g
;ig:J.~~'?:~Wt~:;~t~: ~f:jn~~rF::~~~;i:;~t
;;~/lf:.;!·,~::i;:~:JI:~;li\:t~i::;;::·,~:;~P~fi

lnazucn 110 font tinta auly.

'.~ ~! :;::~~: i~~±~::kf

Bow llne • bod)' or Ja.w, tbe Oon1tl•
1utlon I• mar be eel!D Ifi tlle fact thut
lt 11 1.1m lhe t>a•La tor the Amerl~'Bn
R~publlc. Whlln 0u,e,, noUon• bne
c1,ungedlhelr!ol'tllOtC<'l•·eromentlhl1
na\Jon hutoondU>eOonslltutlon 1ult•
e<11o e very11eed,1ndAmerlea todllyla
tbe leader ot democracy througboul
tbe world. ltlabaaedon tlle pflndple

Amerli,a manr patrlolt !rom fore111:n mnner u weU IU ahowln11: lnterH1 aud
f• nds. Where..erlbe ldealorthrn rw loy11lt,toll>eOove rr11ne nt
nA<lon wtl blown people "'hn 10,·"'1
•
•
•

s;:~r:;

$l~(::;~, :!~~~.)

} 1

Z. ,zámu uomaq $55.-

Hctette a lmnkókat

;ebs~~c
! ~cnz, hat h.add ~~:i~:~~:n~~a~zc~~iá~~l: s:,~~~~\o~
Bc'.1yul a zscbé.be, mcgiogJ a. a neked majd ellátom a bajod! AI (,

:1 !:l \1k~ 4::!. ~ !:! ~ -

Ouzncn 51 fold Unta -,,lg.

•

~~~f~~l~fül ;i~i;fií~I~lfafM~ ~l{{?,~ft~S~~;[
A molnár mcgpaskolgatp:

3. udmu c.omaq SB0.f.W.

i ~l ~ ;td,b.) ii~..;;;t;:_

NIO a rrnr ..... able u, 1ta nd u,e iunny
hardablpaand llnallr Wln thewBr, ln

:o~.!:: :: ~~:.,

flreat Brltaln l!"'duall)' p1ned con•
1rol or u ,e colonlee, b111 tbe colonl u
,11nnn,:ed lhelr own a traln almost
wholly. and ll>tn11 went •Ioni ~ery
l\·ell untll the u.me klnd of tn■tmenl
"'h~cll the)' ~l•ed ln lhelr farmer
l•n<I~ beg• n to be telt ln tlle "')]onler,.
Then lile 1plrlt wbkh !ed the ,:olon!,11
I<> •enture trom 11,elt nallv<' lands
hr~ke nnt 1ne• snd ,:,,.me ln• cllmu
wlth Ülfl DeclaraUon of Tndependrn~.when England ~ugbt lo tu U•e colo-

~ i:::. ,; ~lLwr<NWT

C(,n1Ututlon

1

~:~::h;~ee,,:=~••w':'~
l,ulhl up ll countr1 wllere •11 lhlnu
would be better and e.-e.,. man rould
hn•·r lll'rt ln the rontrol ot rommon
nffllll'l!. Thla made !t posglble tor lhe
pr,•sP11t1nodeofru!etobeadopled.
•
•
•
l,ltrte 11roup1 of ll"Qple from the
"" mr 11 a Uont ot Europe .,.ho aet111Ml
HI OIIJ; the AUBnUC cout BOOn graw
lnlo colonle„ eaeb beln~ ruled acMrd·
h,~ to th elr ldeat ot fniedom. And
111!~ aplr!t o1 man•~l111 thelt a tralra
"""n ler l toa spread ot the.eame fl!f'I •
!na: lo thOff eo1:111trlH from wltlch tbe
"~lllfll'II n.m,,.

tLELEMI:

• !-i, ~E-:4tr":¼E~~A:'.~k;9F.~:1~~~~~ . :

1d!~': !!8; f~ ~:/1~e:. !:,~":::x;:~~
Wl$friuned.

::: 11~..7e;~~or:~,~lnA:[cr1'::
mcy. Clu11topher0}1u 1nbu•. who dh••
,v,·ered Amerl<11 ln HO'l, ..,.. an lt..1ln n, &a lllni: undcr th e S1,anl1h na~
.\mon, U,e ear11fft p00ple 10 settle ln
!111 • r,r:)UDlr)' "·ere r,r:)[OnlBII from S1)11.ln,
Fr1111e.,, Enghmd, Holland aod Sweden.
•
•
•
~eve,.,.,lreaaoo1 ledtheeafl1setuen,
loroo,eto \hit newly,lls,:onred l1111tL
So111e .ou~hl tortunes. lf(lma n.me 10
,,,...,.p„ l11tnih and unJu,tl11w11,anmeto

tlELEMI
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a

Knickerbocker
Mines
.
·,
vezetősége.

tp ugy mint az utolsó évitized alatt mindenkor, a jövőben

is mindig szivesen látunk bányáinkban munkát

kereső

magyarokat.
TELFORD LEWIS, Vice PresidenL

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

11emaoklra 11tut1t labet. Dt•toaltao11 ma.a11ak llel1~ u -1-6 bal6ra.
HaJ6Jen-etet m llld l!.II 1'0nalra a Lqolcaóbb l.-011 &dllllk al. Otle.,._
lat. permltet a lell ■t6 lq;r6•t6Nb ldb bellU 1aenbk ., ...

Korouaküldemény készpénzben 1000 K. $10
Piukllldfuel uen011k !mimet H 6bul,bu ....,, _,eth,l11kuk.
!='-'m':..' •J~:tt~~•t?t11f::l :~:!ldJ!! ~~..~~'":::
c1ollb ilaaes kllldWdl Jut'-1111111 lrak&I uámllull.

Fclvihigoaitásért forduljon bizalommal u alanli c:imre:

GOLDBERGER

ts

GOODMAN

........................................
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HONFITÁRS!
Ha pénzt akar küldeni •az ó-hazába !
Ha utazni akar !
Magyarországba a megszállott területekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába
Erdél ybe, mielőtt utnak indul, forduljon bizalommal hozzánk.
Ha}6jegyél éa utlevelét bizlo,an meoazerezzűk.

Felvilágositásért lrjon vaou aürgö-nuözzön

ZÁRÓ C. HENRY, Bukár11o.

John Sepaic,
BOX lOI

McVEIGH: KY.
WIII""- w. \·•~
........ a.o~ll-8lal•\·.....

cÜrUJ' :

...

THIRD A;VE. and SIXTH STREET,
NEW YORK CITY.
RIEGER R. JÓZSEF,
• magyar outil1 veat6Je.

Morgantown, W. Va· 1920. Január 1.

Magyar Szénbányászok!
Szénbányáink ö„zes magyar m,.;,kúságának

BOLDOG UJ ÉVET KIVÁN
a

Penn Mary Coal Co. _
vezetősége.

Társulatunk összes telepein mindig szivesen láttuk a
magyar munkásokat és mindent elkövetünk, hogy nálunk otthonosan érezzék magukat.
Bármikor jön telepeinkre dolgozni, mindig szivesén
látunk és alkalmazunk magyarokat.
T. R. JOHNS, Gen. Mgr.

Columhia beszélőgép
NAGY \ ' ALASZT.:;K l.lAN
i'.:bzcrek, IU'ltllf (,o e,;üsttA•1o·aknAlunkl<a pWl.lÓI<.

N11 kü lt\J" pl:nzét ldeg,,11be, hamm, n~zza meg. hogy mit veu,.
üdetem

.~!:.;~,::1-•1m11.m,

D. H. Hope Co.
Matewan, W. Va.

7.CICI! öss1.cg htp: kell fizetni mindenkinekanny it, hogyakCthavi
kivetés $3.t>O legye n. melyból ki
!esz fo:ctve CJO' fCl segély Cs három
hallilcséti illeték.
4. Minden oszt. és tag a köz-

!

! ---- ÉRTESITÉS. ---- :
:

x a1tudomhlr• •~•"' •

,..,.

üzenetek.

Ramsey, 0. tudomá s unk s1.c·
által nn mc!,!"hi7.0 nyosa n mi

,.

'

.

Karácsony utan1 kiárusitás.

~;;.'i ~i;_
~tár_~:lh~_,:;;r~:t :!:::: j;~n~t~!\~1i~~~/~,:,t~,:~~~;a1~~:

uuw6 : v,ssza f11. et1 a rl 11akat, akkor sok levelet hazulról. mert
1

i:: ~~!~3:\?tit!!'.~~~ ~~ !
5

Szerke sztő i
_
• Ba rát Gábor,
S1.;1tmár mctff C
rint a románok
sr.illva, b.ir ci.t

RUHÁK ÉS FELSŐ KABÁTOK FÉRFIAKNAK ÉS FIUKNAK

mar• ,gen

~:Ik~:e{::i~:;~zs:~::;~i~!~::~!~ ~;:Eéi~r;.;::c:~m;~~;;:::E~~

:.~:!!:.v.!'~~~•!:\~~!'~~-'~~~~:.~:.YJ ~:~

;;~t;;~~~r mulhatatlanul be

j!~t

1

~:e~:::: ~;:~l~f~k

:~t\;:

. . . . , - - -- -- - i l ki·,~~iá!:.~t~;a~!~é~á~~~k~::~ v.'tbbitani az ön szerj!ttei cimére.
nem jogos semmiféle segélyhe1. és halálozás eset~n i"irököse ik
~cm kapnak semmit. Nincsen ann:i.k semmi értelme. ho!,!y wkal\
clo<liízzák a bcfü.t'tésciket aual.
ho~y majd a másik hónapban.
:-.linilen'h<inapnak meg van a mana te rhe. Pontosság;, íő a taj!'ok

West Side
Drug Store

a?'

Dr. L. H: GREEN,
tulajdonos.

Többekn ek. Mindazon fényképckct, melyeket a naptárban val16 kiizlés re a ,szerkeszótségne'k
belriild tck testvéreink, hamarosan \'isJ11.a fogjuk küld eni. Addig
i~ sz íves t\lrclmiiket kl-rjilk.

UJ KEP VI SEL Ö G. \V.

:\i;z:~ ~,~!:'.'~:~~

Legjobb,
teypo11tospbb
kiszolgálás.

Jobnston City, Ill.

L. L. Love, manaf\l~; , , EGVOR.SABB

. SEGÉLY·
Ujból megindultak
a külföldi pénz-küldések
A Pederal llea<!ne Boa rd
, ••lll.gnak c.._~nem mtndea
~11" or~zl~val uJb61 fel• ,•e(U> •. kcre.k~el1t1IÖIQ.,._
k<IUd&it.
)lllalelnttOlla péo •kOldbt eaakbe u o ...,,okba
éll MUrJllk ön\, boU \'11•

~i_l1éJ1Jbll a uol1'1et11\11.

Mellon National
Bank
Klilföl~ou\ály

---..-----....1
ü1----•U3 F IFTH AVE.,
PITTSBURGH, PA.

Pa.

~:~i~:~~~rd~j~~:~o: t hí:
~:2.\·i~~.!~\Own,
hon időben tclj cs ith eti.a kifizet.:WEN DEL, W. "Ja. T usay M isck,·t.
hály testvér l;,punkat itt kCpviseli
Tóth Kálmán,
JO):!"áhan áll előfizet~seket felven•
kö:i:pnntí titk:ir ni f.s nyugtár.ni.
MAGYARORSZÁG

~::.i'!.sLOVAKIA !

.

JUG0 -81.A VIA

bármely r e!ld~n lakó rokonai réasére.
1. !;7,,0IU l,A JJA 111 (o„t h1n.11llu~
rnroh1 rlMkMa
10 ront. l,:h ér bab

engedmény

KOFFEREK

JANUÁRI KIÁRUSITÁS
Sokára várt 'alkalo'm, kezdődik péntek en, Január 2-án és egész hónapig tart.

1rilaé;,

!(OFFERtK

Elöbb-utóbb un il
lw Cff1 u ~ bariindn ftC1
koffernl Vegye meg mo.t, ntlkoT !I.Bl7 a ril&uték, legjobb
min6ffr N kedvum6n1• irak.

'll tont llh6

111 ronl ~er,;111 (a.rp~)

~~:~

Ár

100 P0/1,'T Tl!ll,TA· imt , V -•3tl.OO
10 font cnlm r

111fol!t- "-'1'1l1100f':'IÖ
:~

MINDEN ÁRUN RAJTA VAN AZ EREDETI ARJELZts.
Öves öltönyök
Kétaoro1r11fii.k
Egy aoro1 öltönyök
F iufelöltók
Nagykabátok övvel
Egy aorot tti....thez álló fe löltők
Hos1:iu felső kabátok
....... $26.25
$36.- öltönyök és felöl tők . .
. .. $30.00
$40.- öltönyök és felöltők . .
... ·.• $33.7tl
$4tl.- öltönyök és felöl tők . .
. .. .. .$SU0
$50.- öltönyök éa felöltők .
. ...... $41.26
$55.~ öltöny_ök &. feliiltök ...
........ . $45.00
$60.- öltönyök éa felöltők . .
és$90.-értéklg.

:08{,,;U,Jlpllll. -

"o font d lnn6alr
fffont eond~U\J

Küldjön egy láda élelmiszert vagy ruhanemül

8 f ont oomed bed

! ~::~;:.,,., bo-1.

f

Ha cuko r n e m kapbat6, ut leucl6vel hel:rettHltjllk. Ha tenU Tilau..
tékbllr::-~~~e~:1:!~6~a.!!~d:;~;.r;.~~gi)oté3~1:"!'~l.!,':\·,5.oo.ba kerQJ.
JrJonHffJe1J"Rk6ért.
·
ll11ane1ak U rJen ba11k!Ud~r11 a lkalmu 11a11 dlautéku lniclkke!nk
, rJeuzékAf, ut dljmcnt etll n kúldJtlk mer.
)!Inden IAdAt bérmentvn kllhHl.nk &I utnl.0 \'UUU lllombl( 1 UI hlboru, haJOtör~• H lopó ellen 160,00-n. b!1t<H11t)uk .
fü!Cl él uJ ruhaumllt tarllllma~ ll dlka t 100 fontll f1$.00➔rt flll,
munk. t OO lontoo felOI m!ndeofontfrt 1o c,11tet 1ú111.llu11k.

0i~~~:n"~~~•~:Tti\:tt~:~1~!~
~i1::i~
ú\opllleUe11 .

6rtalu·e 1euU11k. hf.llP' a ,,_,• • ~xli!CJ'I
••aecálredl6relr.111dött ruba.nemOllet N ,ielru!uert, - .c,al(edl be-.
KOldle h mlelöbb rendel6Mlt UU !rJou. ooet1e1 Jl\Of;aMOII m&1
nem6ly.,.e11to•lbbtle l•tll101l(u.!rt.

u.tUft>t<,,..,.,

M. P. KUCZOR- CO., hporl Dept,, 106 B ANXLIN STB.EET,
NEW YOIUt-, N. Y.
' Hattk n,ftte11da II Con,. Exdfa,,ue B&alr., Cor••Mllrnl1 81.. 6a D..-ay, N.,.York

Talin akaratlanul u iinncpek ellogl.altúga &lait megfel&dkeiiett róluk, akik annyin, 'hiin,tt..n -n.mi.ü u éle\ uiik,
séglctcinek. Emlékeszen meg róluk mo■t. Küldjön nekik eg! c■omagol magyar oulil:,unk i&1. Ssillltú bbio.!tn. Lqjobb ad.lliiáai öaucköttet& PiU1hurgh k M,.gyaroruig kösoU.

INGYEN!

INGYEN!

Gyönyörű klállltá.1111 napt.M' 1920-ik évre a lll&fr1&t' ~
lyunkba,n., mely a b&■emtmbtn,
jobbról van.

lill

&-ik Ave. oldal btjf.ratt&l

-~UF

"THE 8IG STORE"

-'" AVE. SHITl-lf"U::t.p 6 OM<trl0NO STS,

PIT TSBURGH, PA.

•A&FAll llAN'J'AULAr

1920. JANUÁR 1.

HASZNAI.JA A

MATO

1

MAGYAROK 1

CSODA MOSOPORT

ltereank Cel Willla:mo.abft

.a1 E 80th ST. NEW YORK.

National Dept. Storet
E, a Tiro. Jegellő k lf!fjobb
iWeteftuflfY9(llili

MAGYAR ÜZLET

Harry Schwacbter
tu!Ajdono..

Browning é1 Wells,
Divemon, m.
F!lnwak. lJ.1111,
lr:Cll611bik&
,1e1m lHeNlr. l!:• u H llalet,
allolal.--111,tJ&kl)11t.e•,,__
11ek„Ulpo11to.Jri1,l>)]S4luMJ be 11 bb0117ltJ&k. KúJlllr:

a

a ma11uok p&rtto11.at.

20Q magyar szénbányász
kübo!I m1111 1tAJi i;.., olya n b, kJ n>ég 11,n)',i..n nem dnlguMU.
k-1<:Uk • l'<!nn M...,. Ooe.l Cnmp,,111 llell"·O<>don. l'a. lc>'Ü
8u!11i.11,,ba.
A n(,n 3 ¾ -I JAb ,uagw. ""' N gú • b.l.nT"•An nln ~ n.
l'kk mJning&t touninként• 1.21, C11tt1n11: a nd l6dln1Cért. t l. 00,
MAlllna l(,dolúl:rttl:.?c 101111,nké nt fbe tllnk. Na pi lllUDkabé rt.
t,, H IIU.W ékl<al ewcltlik .

Munkás zavar nincs.
AI IAndÚ6n,!Olgo,;11nk,khé >'an111lodlg,

700 munkásunk fele többet keres 100

Magyar bányászok !

Magyar bányászok !

8rteolt"'11 a maa..- bi11yinobt, hótJ1

f:vck 6tauletdt•a1rolr:. i:•ek
6ta nol1lllat kl beoo<>I.01kel.
l lhnllit J6 Ee 1,ec,,lil,«. m unUI
vé(r;e>dem.
H a blrm\re •an H!llrMgtelt,
stertelr bonlm.

Welcl,, JV. Va. -ban,
a réK1 UodnM

SZALLOD.4.T .UEOVETnlll .
Kl tli nl> m.aJQ"..- kODJha. TlnUI

FQC'.lOlt \"08

K kfln, ,. mag,-..- i.11rllnobt, h a erre a .-•do\ku Jlh111c,lr,
litog...,.11ak 111<>11:, .\t.lndlf!C ul·
~ t i t o k mlndeo ma1r1..-

Matewan, W. Va.

dollárnál kéthetenkint.

Harsá11yi József,

J(, hhllk vlUanyvll-,:llAMal,
viuncték • láwn k.Jril.l.
HU!h s;J.00, tlil.!;O. NIIUe n b.l. n)·MUlk nak tnal:f aft>ll bunl
heti t l0,00. UJ ""'IQ'• r buNIOfl l>óaa T<UI • telepen, Eletnl k
fcle/ll><lrnla, muvlng p lch1re, wn1 1'6.nla '- 1,r1f,1 • t6rok.

magJ"aJ'Tendl&,111&,n.U.!oda

WELCH, W. Va.

U tiköltséget, box cárét 6 hónap Után

visszaadjuk.
Otak , u.11nd6 mnnká,,;nk Jcle11 tkeuenek uemi'clr.,._ 1'11f11
lrJ a ... k POTO~IA r itTEII urnak fll!D' • kövcllleMI clmre,

Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr.

PENN MARY COAL COMPANY
~1>L2.

HEILWOOD, PA.

KITÜNÖ HELYÜNK
van ec, jó magyv BURDOS GAZDA uimá.ni..
Érdeklödök i:rjanak a.ionnal. - Bányánk a.

Southern Ohio Coal Company
STARR, 0.

Dr. W. F. McCo)

uoWk.- lftbalp.x\U..t tnaeu.

MAGYAROK!
Ne kiildj6tek p6ruet.ekM takadkbet6tre meu~ riroab&.
Tart.a& p6n.dt

!

Boyd Tbimming

!

Furniture Co.

:
K6ap&,1 •Al'7 rbl:IJC>ll~
: ...ellett .-...Ulllk&eladllllkba•
: t«I, ki171"t, ........,111.. t, _ .
: pr4t,1tb.

'

:

i

A.N'aUo ..... 8ank&ól ......_

Christopher, Ill.

1

Nc, klai&leteuen • 11c, IIUhlö..11e h ~ k - pénu't ld,,,.
ir-1,e, teirfe a t \\"e,;t l 'lrglola .4.U.,:q •'t;er&cbb S c,o...,U
bukjlnak e111Uhe.
l'~llllk\ild& napi .,,.ul11m uerún„ Ha/6.Jc,pd, ml.
•ci„1..-.
ilsr-baJ„doJ&a.11 pedlauaburile••lel klhDlcreleKOUltá.ld.

CSANADY PETER
a ma(Yar outily veiel:6je.

f

a Monongahela
National Banknál

Figyelem bányászok!

t o/é, kamatot Clutünk l&k&rik bf!~tekre.

llarurllD.k ._. eaediill bA.u: •
BnUalo CNiek-.

J1...,p.t61Qunlr taal•I • lrllr-

01,1r1>eu hi117a111laJdoooaoL
A.llol eoe.lr..., cl6t.l6, sasda&
embeuk tan.Jilr • P'a•llkM,

0
1
111~========'1111 od~:
: :1.': ~ :~! mlodm•
f 6l•
tuul1'1 ...
m■1bl&llatallH

cekoelr:, bauem ad.Jl,k be 110„
:!!!t,L•l1 1r6t,, mq:b!-h•tó

ll'. P. C ILOIBER8, p6

WlllIAMSON, ,W. VA.

:

~ ------- - ------•--• Uf _,, I

THE LOGIN COUNTY BANK
LUNDALE, W. VA, ,

Ebben a.i Egyc■ Ult Allamok korminytnak felllgyelete alatt
álló b.nkban vannak a kormány, a megye H a vtr011 klb•
pén.iei elhelyuve.

:

:
:
:

Brownsville, Pa.-ban

L&velel t clmeue IJl'.7:

The National Bank of Commerce

!

!
.

Christopher, Ill.
Nort/1 City, Ill.
Pershing, Ill.
,m olc,6bban

QdJu.k áruinkat, m11rt olcH 6ban i.

1

J...UC.oltbel'-.

MruliM>n m11111111l mag11ar
Bikfl6ir6 i, K ii:f/111111::6
E8K.ETMI Hl\1A.1'AL

1880 STATE ST.,

1(6~-~-......
QRANITE CITY, ILL.

Ml f!fllfene,en a tu~llJIIJl
vátárolu.nk na1111 "U!lllllfC.

úget kiupin::irt.
Ml 6nnek takarlljuk -11

a pénzt.

Coalfield Company.

1!1:l•IUt.JJape,..llc,ek•IJ.aw..61.

..,

ffúufff••.............. _,....
.. ril•bb-.UM. Phall~
8'11'. 111-.11~ l 'fdo!kl . . .
btzúo»,a&a.ldlll.,.__1•!6-

...

ti

·-

. . . . . .~ . . . , _ .

KtalocliT.....,._, . . . .

