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Az egyedüli magyar bányáJzlap az Egyemlt Államokban
75

Ea■tlOth

Meddig lesz csend Mingo m_egyében?

Street

J\SZLAP \
The only Hungarian Miner, Joumal in the .Vnik,J Stalll ·
New York. N. Y.

Az idegen munkás és az a1erikai sajd

MAGYAR IÍANYASZLAP

Hirek a bányák világából

Munkahirek
J'tleblo, Oolo. E1t • vidéket
nemr6giben telj0&en 11lön16tte u
♦ irv1z ~ l(lk birtybmak mmde.n
111g6 hl mgatlln vagyona tönffl
ment. AColon dol-"'nel and lron
Co. moat módot a<Lmiuden ~•n
alkalsuottjának, akinek hiúi
Ta(r.l' butorit ejviltc a VU, hogy
besaen.lW úon j11S110n uj h.bho1
és butorhin.. A háubt -. t&raa9!\g ópitteti fol.

1921 SZEPTEllBBR

is.

Javul az ipar helyzete.

Pli:NZKŰWÉS
DOLLAR

Pink:My-rille,Ill ALondo11COl'll
11.12 pu.uiitot;ta el. A tü.._ Tili&llJ"búbau
keletkuott.
'l'eJLint.ettel a rl"fl,
hog,y a báoya mir i,ireg N meglMe\&!en ki v&.11 do\go1 „11. 1·aló•inü.leg uen1 ill épiteuek uj tiplit.

KIHOZATALI

UTALVÁNYOK

Oo. tlplijét neml'cgen

OKMÁNYOK

0

TUD~K?~óDA~I OSZTÁLYUNK minden jogi6hazat, koz1egyz61, telekkönyvi ügyben kéuúggel
áll tes tvéreink szolgálatára.

HIMLER STATE BANK
WARFIELD,

KE.NTUCKY.

Ingyen•árjegyzék
Ha szép kivarmi való fohérnemüket,
óhajt váaárolnl,

fald.ineket

rendelje meg &

FEHÉR-FÉLE ÁRJEGYZÉKET
melyben Bzidéle ha&%IIOS dolgot fog

~

John Fehér
697 So. Broad St.,
Trenton, N. J.

A HELYF.8 GYERMEKNE\'filb
A piil6k mindl'!lt elkövetnek, hon gyermllkefb61, llriii n6k N férfi&lr: viljanalr,.
.1. timát&Ian fogak nem en, betepég calriH
hordJÜ: magukban & a kisilbbi években n:,omorudgoqá i,s elvilelhotoUenn6 teuik gyer.
mekeilr:él.etét.
·
Jgui, ~ n5k - !&fiak oaak akkor
lesmek gymoeke~ ha ~ t j a 6ket an-a.

!:fa ~:~:Ak~~ ~~~
iiditll uerrel.

"JÓ FOG-JÓ !:OázsEG".
West Virgina. JuliUll hón~pban
ebbe n a1. álla mban 37 sulyos ha
nyaucrepcsétlcnség történt.· A
sun:ru;$CtlcnsigeknCI 23 amerikai
ésl3bevi. ndorolt ves2.tettee!Cletét. F.zekkóziil3ab:inyánkivül
törtint surencsétlen!loégben h;i.\t
m,g.
Cambridge, 0 .

A Carrd,ridge
Col!iCT_ie~ C<rnpiany eddigi napi
termclellet a napokban felülmulta
Egy napok 8 örai munk:\id6 „Jatt
J.38t lonna nenet b¼nyásztakki.
A bány:íban köriilhelü1 425emher
dolgozott.

SZÁ!IDáOZIK

szilöhzájába
UTAZNI?

A''Oolp'1>"11'hb.f.nidlfenplpeftlclkkt,e,,,aboc..tl~~leelaommdllmiaa.6plbla,,
~ , , ... Alapluatou. _1806-baa.
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ÉRTESITÉS!
AMagy,Kir.AllamiJegyintézet
a mafyar leb61yegz-ésü outrák-magyar bankjegye.lr:

:e~~:rt:~t·!~~ett~~r-:~Jit::lri
tvibbi J5nappa.1

/

.

SZEPTEMBER HÓ 30-IG
Fe.lhivom ennélfogva minduolr:at, akilr: magyar
leWlyegi&.U osnrilr:-nagyar banlr:je.gyeilr:ct, Vl(Y
·
pirujegyeit
a

:n-Ujtt\helyekhez. ainelyt,:ket a Magyar Kirilyi Allami Jefflllthet u,.gedElyt,: alapjin
a régi bankjegyek öuzegyilljtb&e lr:ijei6ltem:

. KISS EMIL BANKÁR,
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y.
A Magyar ·Királyi Állami Jegyintézet megbizásából a magy8r lcbélyegzésü osztrákmagyar bankjegy~ hh-ataloa gyüjtöhelye
ugyszintén a köntkező intézetek:
The South Side Trust and Sa,ings Bank
Gary, Ind.
Tbc Pcoples State Bank
Detroit, l\fich.
The Depositors Savings Bank
Akron,O.
The Dollar Suings and Trust Co.
Youngstown, 0.
.....
The Union Trust Company oí Donora
Donora, Pa.
The Pcoples Bank

Philadelphia, Pa.
Pittsburgh. Pa.
507 Fifth A,·e„ 506 Grant Street,
Pittsburgh, Pa.

EGÉSZSÉGES SBOLDOG BÉBIK
AZANYÁKATVIDÁMMÁTESZIK
1

Egy magyar anya Hilwaukeeból igy ir:
"J(I 11übr llétlit u in Wblm HJUÓIYia ltjjel-...,.,.i
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EAGLE- BRAND
( CONDENSED MILK)
h•r,ta • •l riat. j(,\ •ludt a ma a l t1e1Mu~bb srennek
nuuetíi •íirltelt
• Jwroyéke11".

tejet

lllltam neki • Wiblm 11.J"Ombl.11 abba-

Tbe Borden Company
llordea Bnlldlnl'
\ 'isi• ld e nel•h7t mé&' MOST -

New York
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~ ll'iGYEN me1bpJ• a GYEnMEK EGtSZSl:Gt dmü kiinyYel, me\yb61 mc11tqdhtJ•, mint
bD beh!Jet e1Nué,e1nc.k 111e1t•rtanl. Vala•
ml11t ctetia! ..abi.lyobt ujit •117a117el•b„
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Testvéreink bujdosá~

l~ISS ABROTT A MUNKAOGYI MINISZTÉRIUM
GYERMEK-OSZTÁLYÁNAK
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP

1121 8ZBPI'BllBER't5

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
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PENZKÜLDES Es HAJÓJEGY IRODÁJA

A magyar bányászok egyedüli otthona
HA Pl!:SZT AKAR Ktll,DBNJ,
HA HA.Jó.lEO\'tt AKAR VBNNI,

Edhor

BIIILER MÁRrON

l l & a f : t ~ ..•

New York;
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HIMLER, Editor

Steubenrille, O.
P~NZKűLD~S a világ minden részébe
HAJÓJEGYEK minden von~ kaphatók

az eredeti árban.
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MAGYAR BANYAS LA

·F igyelmeztetés
a Himler Coal V
Co.
részvé~yeseihez '
A Himler Coal Co. részvényeseit figyelmeztetjük, hogy vjgyázzanak a rész\'ényeikre ,és ne engedjék azt maguktól ijesztgeté9:sel kicsalni.
·
'
Amerika közismert magyar telek-hiénái, akik mái máskép
nem ~irnak telket eladni, elhatározták, hogy megszerzik magiii;'
nak n magyaro~ bányájának egy részét, olyan módon, hogy sok
részvényt csalnak el' az emberektől.
E1.ek a telek-hiénák tudják, hogy a magyarok bányája nagyszcrü vállalkozás
ri.agyon jól jövedelmező befektetés, ·mert a
bánya már üzemben van, abban naponta tiz-tizenegy vasuti kocsi. szenet termelnek és például augusztus folyamán már nyolcvanezer tonna •szenet szállitottunk. r

'es

Azt szeretné,k hát, most hogy látják már, hogy mit ér a bányánk, hogy potyára minél több részvényt kaparitsanak ma•
gukhoz.
Ijesztgetik a részvényeseinket, hogy a részvények keveset
' érnek. és ugy beszélnek mindenütt, hogy ők szivesen adnak el
Himler részvényt 50-60-70.80 dollárért is.
Mikor 'a zután a részvényesek hiszékeny része alaposan meg•
ijedt, elkezdenek nekik telkekröl beszélni és teljesen értéktelen
telkeiket becserélik a Himler részvényekért.
·
Néha, hogy még jobban megijedjenek egy-egy plézen, tényleg el is adnak olcsón egy részvényt, amit valahol másutt igy ingyen csaltak ki az 'emberektől · és azután egy másik cimborájuk
végig járja -a többi megijesztett részvényest és megpróbálja.
hogy :izoktól azután minden részvényt elcsaljon a mit sem érő
telkekért.
Részvényeseink jől tudhatják, hogy a telekhiénák nem azért
igyekeznek minél több részvényt szerezni, mert azok kevesebbet
émek a rendes áruknál, hanem mert ·azok sokkal többet érnek.
Amig a bányánkat épitettük, nem igyekeztek ugy a részvé,:.
nyeket elcsalni, mint mi:Sta a bánya felépillt és üzemben van és
látják, hogy a
is többet érnek a részvényeink.

pénznél

.. Figyelmeztetjük hát részvényeseinkéÍ, h-Ogy legyenek résen, ne engedjék ki a részvényeket a kezeikbo~ és akik már oda•
adták azokat értéktelen telkekért, azok ~nnal irjanak n e ~
hogy ne irjuk át a telek ügynökök nevére ·a részvényeket, mert
azokhOz nem jutottak egyenes uton.
·

A bányánk miatt és a befektetés miatt pedig nyugodtan le• ÍY.en minden ember. A házak épülnek, a bánya naponta do)go-,
é, zik, a szenünket szeretik, mert rendelést mindig kapunk eleget,

még ezekben a nehéz
jobb ~api árat.

időkben

is és mindig megfizetik érte a leg- ~
•
'

l\Iég mindig csak entrikröl dolgoz~ ugyan s mégis 10-11
vasuti kocsi szenet adunk ki naponta. Szeptember totramán
roomunk és szeptember végére napi termelésünk
15-16 kocsi lesz.

nyilik vagy 10

Ujévre legalább napi ezer tonna (busz kocsi) szenet száli.
, lullk és persz:e, hogy jó lenne a telekeseknek, ha ennek a bányá8 részvh&yeiból
többet szerezhetnének meg mit sem
écó telkekért.'
'

nak

ny! k~

minél

~:::r...::::::re~~~~~gy

~:ra~ót

a bánYhZOknak is.

HIMLER -COAL CO.
.

f

Himler Márton, .elnök
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FIGYELEM
Lynch és Benham környéki bányászok
A BIWSHER-BRUNETT kórház, Middles:
boro,Ky.-bankülön gondotfordita MAGYAR BANY ASZOK ápolására.
W- Jó magyar tolmácsaik vanl].ak. , .

Hoohtárs;Jk
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mindenütt kophat~
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