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Magyar. áldozata is volt a
,
· Mingo megyei harcoknak

A telekhiénák bünszövetkezete
Pennsylvaniát is behálózta

ITT AZ ŐSZ ...

A mingomqyci harcok magyar vonatkozi.su
rés~lcteiröl
wk kevuet tadunk, mert bá•
nyásztcs tvéreiok ne.m igen útc,itcttek obcnniinkct a dologról.

kii.ltek ki a kíw:l ó felek. A gyülölködés er6sebb kö:Wttii.k, mint valaha volt, mert az eddigi aérelmclc UK! lett még a vértanukért
ér:tCtt boauuvigy is növeli u el-

Igy hit csak elkésve jut tudomi- lenség,::s én:éat.
Nagy biint kovct el a korminy,
bogy nem fog bou.á azonnal biz•
lOS kézze l, igazságos ui vvel az
ellentét ek e1-imitásához. Egyencscn a kormány bünc lesi., ba
akár ezen, akir mis területen :i
munkások és muuk'iadók harca
Valóságos polgirháboruvá fajul
ujra. A fegyverek, ártatJ:,,n életek
kiontása nem qycn\iti Xi a kü•
lönb!légekct, józan, okos, clfogu.
lattan él nyugodt t:irgyalisokra
van uühf.g.
Meghalt egy magyar fiu, gyá.ubői borult egy magya r család.
Mcgtalt sok amerika i fiu és
gyászból borult sok amerika i család. b mi tett ennek az crcdmCnyc? Nyertek-e akit a munkaadóko akár a munkások valamit
azon u áron, amit életükkel fi.
:1:cttek meg ai :ildoutok? Aki
harcba indul önkén t, az cl van készül~ arra, hqgy clvC11zli az élc-,
tét. Szivucn is tesz i ez t, ha cuel '
a· jó ügyet szolg¼lja. Dc lelketlen•
!Jég, kegyctlem1ég ilyen áldozatok.at clv:ímfé5 elfogadni emberek161 minden cél és mi 9den remélhetó eredmény nélkül.
Szcgéfly fiata l K6faragó János
h a többiek mir tu l vann•lt a.%
életen, amelyet fel kcUctt áldozniok a szemben :l.llh ellenségek
harcában. Dc tanulsága van· cnnck u clvcaz.ctt életnek K ötclei,ségct ró ez a küzdő felekre. A
békesség és e\nbenttretet' kötclcsséget.
,
És ha a mingomcgye harcosok
mindkét oldalon megértik a mcghalt áldnu.tok üzenetét, akkor
be.
sz.avakkal, jó kzésckkel próbál.
A mingoi s:t.cren~étlcn h:íbo- ják clinté.i:ni azt, amit fegyverrel
niskodás mcgaz.üntévcl sem bé- csak még sulyosabbá tehet nek.

sunk ra, ho&y n agusr.tus 31-én
lcujlott harcoknak egy magyar
áldoz.ata is van, a 20 esztendős
Kófa ragó Jáoo1 uem.i!yébco.
Köfaragó J,11os bínyisztcstvérünk, e&'}' öreg b.ánybz fia, szín•
tén résztvett a bányis.zok harcaiban. Magával ragadta 6t is a:i: iz,.
gatott tömeg-, bclcsodródptt az
,rha és nem tért többi! viuu.
Szeptember s.,n az áldoutok
holttestei köEiitt talilták meg a
20 éves K6farag6 fiut, négy gépfcgyvcrgolyó ért.e hátulról. Azt
uonban nem tudják mcgillapitani, hogy melyik oldalon harcolt,
a bányúzokbl-c vagy a dcputyl.le cupat jában, mert mindkét riuen haÚniltak gépfegyverL
A K6fangó fiu édesapja. K6-faragó Já.nos öreg binyúz Sharpless. W. Va.-han lakik. Szomoruan gy:í.uolják a:1: elesett 20 esz.lend6s fiut, ak i fiatal életét a munltbok és munkaadók örökösen du•
16 hardban ves:i:tctte cl.
• Munkbok & munkaadók áJ.1and6an harcban :íllanak CfYD1Úui. Ellct1~gként néznek cgymbra uok, akiknek baritaAga pedig
kctt6zött :íldást hotna, mert hiuen egy irinyban dolgo:i:nak, az
egycsitc1t munka haszn:ít mindkét fél ércEné.
A világ gépezetét hajtó, a:i: cmbcriség tüzhclyét füt6 szén ott
uunnyad a földben és Várj:t,
hogy dolgos ke:1:ek kiemeljék a
tétlcnségéMI és dol i:-oztud.k. A
dolgos binyáukc:i:ck pedig baroolnak a szénmczók felett !1 a
földckbc b:inyá.uok vére szivárog
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Munkahirek
Walla Oreek. W. Va. Subó P~
ter te.tv6r irja, hogy a b:'~·• 6prilis óta hetenként egy-Ut napot
dolgn&ik. A binya egyene., a uéu
négy-öt s ukk m11ga.s, viz, gb h
lejár61r.ö ninoa. Karbájd \Ampi.val
do\gowak. A s.1enet lonua p.lmra
fizetik vegye\ ~ér~\ masina
utAn 72 renuel. Szenttnctétlen~J:l'<l emlékezui ~em h:bet, oly r6gen történt. A~ emberekke l embe~Cl!en bÍlnnak. Aló ,Elelmiuerek ,Jr/igiik. Eg)° hai.ro1aroom011

h1.káe !>éni S dollir. Uj munkbo„eawek fel, bi5g nincs
munk-a. A Comp:mia ne,·e New
ki.ver •nd Poeahonlas Cou.solida1~ Coal Com_pany.
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IT'S
TOASTED

.HAJOJEGYEK
E.IBOZATALI

OKMÁNYOK

kat uem

KENTUCKY.

Lambert Mine, Pa. A Connel1ville & U nion között lev6 H a C.
C. Frick Coke Co. tulajdonit kEpez6 Laznbcrt bányiban uju
meg:ke:i:dték a munkát.
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.Mag~olla.
Star tej
'

KANNÁDÓL

tllTt:KE8 A1ÁNDllTAR.GYAXAT KAP P.a'l'OX
KERDEZZE MEG FűSZEltEStr

133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N, Y,
ruházta. - Intézetünk nevében arra kérjük ügyfeleinket és az egész amerikai magyarságot, hogy mind"n bennüi:iket illétó üzleti ügyben forduljának kizárólagos képviselőnkhöz a legteljesebb bizalommal

AZ EG~SZS~GES GYERMEK
NEMZETI VAGYONT JELENT
Ha képtelen bébUét tá.pWnl qiaRgit., hanem adjon neki

ne tta:,e kockira

7.Jcrntu,j
EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
neveutU tejet, amelyet sikttffl hasua!ltak IIOt c:sergyumck fel.nc,·elcsbill :u utóbbi hatnAkét tutffl.
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The Borden Compa.ny
Bor,h,11 Dalldl11•
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ABOONE COUNTY COAL CORPORATION
SHARPLES, W. VA.
KERES

'1921. SZEPTEMBER 22.
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TESTVmEK!

Miilösél!ük mellőzte az árkülömbsél!et cil!arettáknál

·BEECH
·NUT
CIGARETTES

Akárbpgyu is, de szereti öket !
lft7~~
20 for IS~
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Steubenville Bank and Trust Co .
. l

Steubenville, 0.
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Figyelmeztetés
a Himler Coal Co.
részvényeseihez
A Himler Coal Co. részvényeseit figyelmeztetjük, hogy vigyb.zanak a részvényeikre és ne engedjék azt maguktól ijesztgetéssel kicsalni.'
Amerika közismert magyar telek-hiénái, akik mái máskép
nem timak telket eladni, elhatározták. hoÚ megszerzik maguk- '
nak o. magyarok bányájának egy részét, olyan módon, hogy sok
részvényt csalnak el az emberéktm.
,,,

E,-.ek a telek-hiénák tudják, hogy a magyarok bányája nagyszerü vállalkozás és nagyon jól jövedelmezö befektetés, mert "
bánya már üzemben van. abban naponta tiz-tizenegy vasuti kocri szenet termelnek és például augusztus folyamán már nyolcvanezer tonna szenet szállitottunk.
Azt szeretnék 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 ök szivesen adnak el
Himler részvényt 5().6()..70-80 dollárért is.
l\likor ·antán a rész~ényesek hiszékeny ~észe alaposan megijedt, elkezdenek nekik telkekröl beszélni és teljesen értéktelen
telkeiket becserélik a Himler rész.vényekért!
Néha. hogy még jobban megijedjenek egy-egy plézen, tényleg 'cl is adnak olcsón egy részvényt, amit valahol másutt igf i,ngyen csaltak ki az emberektöl és azután egy m:isik cimborájuk
végig járja a többi megiiesztett részvényest és megpróbálja.
hÖgy 3zoktól azután minden részvényt elcsaljon a mit sem érö
telkekért.
'

Részvényeseink jól tudhatják, hogy a tclekhiénák nem azért
igyekeznek minél több részvényt szerezni, mert azok kevesebbet
érnek a rendes áruknál, hanem mert azok sokkal többet émek.
Amig a bányánkat épitettük. nem igyekeztek ugy a részvényeket elcsalni, mint miót~ a bánya felépült és üzemben v~ és
látják, hogy a pénznél is többet érnek a részvényeink.
. \
.. Figyelmeztetjük hát részvényescinket1 hogy legyenek résen, ne engedjék ki a részvényeket a kezeikböl, és akik már odaadták aM>kat értéktelen telkekért, azok azoruial irjanak nekünk,
hogy ne- irjuk át · a tclekügynökÖk nevére a r észvén.veket, m"ert
azokhoz nem jutottak egyenes uton.

A bányánk miatt és a befektetés miatt pedig nyugodtan le•
minden emi,r. A háiak épülnek, a bánya naponta dolgo-

i)'en

zik, a szenünket szeretik, mert r.endelést mindig kapunk eleget.
még ezekben a nel]éz időkben is és mindig megfizetik érte a legjobb napi árat.
Még mind ig csak cntrikröl dolgozunk u1,ryan s mégis 10-11
vasuti kocsi szenet adunk ld nal>Onta. Szeptember folyamán
· nyílik vagy 10 roomunk és szeptember végére napi termelésünk
15-16 kocsi lesz.
" ,
Ujévre legalább nal}i ezer tonna (husz kocsi) szenet száWtunk és pel'S;Ze, hogy jó lenni? a telekeseknek, ha ennek a b!nyának a részvényeibó1 minél •többet szerezh~tnének meg mit sem
érö telkekért.
0

A részvényeseink megérthetik könnyen, hogy ha a részvényeket a ·telkesek olyan nagyon szeretnék kicsalni, akkor azok jók
h bányászoknak is.

"HIMLER •COAL .CO.
Himler Márton; elnök
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