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Miért

nem

,·6Uot11tÍnu klhn1111<~al és \llzo• nak 1:nrrn, a N•er,·nellen Mj.
1!alom mal kiill:deut>k to,K\lb" 11ylik 11roh111k, a ne n iira eg7l't'
tl~1 tf'_~J1t'óge, megélhelé!il l1blo• ep!elkedlk,
s lló uJ nen:6déi; kh'lváMért.
.\ l1ányK~rok 11edlg 1ga11uk h1•

___________

vásárol

a pittsburrhi HManar

Hiradó" szerkesztője

Himler résnényt. -

A

.
pitbburrbi zurlap támadása a ma11ar bányavállalat ellen.

A bányatánHái pereli a revolnn1urnaÍintáL
,1,~'.~t~ "n:1\::~k=a~~':~
Ci>.u)á, a:i: utoll!Ó hónapOkban
1,,: mii · •·n•. a mu.lt hetekben je,..n.t •,: :i i<'i;:.11lukosnbblka n
ttl•l, ~hl .\lni:-~ar Illl·adóhan.
il•·~ .1,1, .. n mf!g!rtuk e hC!h'C!n,
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A _ -1r lflra,Jó l'J:t'rkestl6•
_ l,;111 ,an mit ,·enni l½- a
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'Ni l l'om11au )· ,·eu•tü·
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tl u.tAba11 n J)énitli.rnok bondj.á- ltaniasli.g lllitrlegjdben a ,•eute.- i111en6dés köte\ez,:e, arra, hogy
ni n Jllwler Conl CompanymU, Bés ro,·atban kellett volna talAI- 6 lllaradjon vezetönek,
és ait a karja elhttetnl a lllaga l nl a meg11i.av1u:ott k11.matokat. 1 .\ ma~yar Wi.nyás:tok elgonbutn-ra,•aszságá,•111. hogy a
.!\lt e lhlsuOk.11öt tudjuk. hogy ,Jolkozhaluak rajta, hogy miért
pénttdrnoknak nlnCtíen bondJa. a MagyDT lllr1dó 111erke~zl6Je nem fdjt öt é,·lg a plttsburghlnk
8
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ne:l~{l~u~ :t:~1C:rz~~ n~:rt
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t1lrtotuik i.zilkaége11nek. hogy ér ket II kamatokat ugy u.nvnit.Ak nak a mJ\gyar Wnya. fs hogy
teslnék IJ•ia::terkeut6ségét a meg, hogy a leend6 hRRtonl,ól rnlfrt akllrjiik rnCl!!l mlndcml.ron
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vegyék a ked vilket n rés1vényektől é11 tél-I ngyen 11,.erezzék
llleg a ré11zvényetkcL
Sürg5s nekik nagyo n a dolog,
ltgalnl kell r,;roninn u. ré1u:vé1
;!t:~v: ~e::~~:t!::c:~~:!:t~~:i~
IX'eMtelen klgyónyelvvel urra
kell blilntnl úket, bogy n blró-

i~!~

rnnt'!i lt'rméuefe!!-t!n teljelltn •J és fognak 1~ kllarla11I, mlndlld•
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~ier11 !iJlerrezellen lnínyás1rnk
Sehol ~lllll ~ikeriill még n há•
~urvl'zet/1 u.
nyiili. lulnjdono~11lru1k m,eibonA:t 1');'[.sz ~z tniJk•m ezíi n llllie- h1nl n ~zt r:iJkolii li1íny1hzolr.
lefü•u 11 hli odttlom IIO;!T II IJ!í. 1'!!:Jll!'ófrft. l~1r erre li.lsérlelt•I
IIJ'abwk llxlriiJkJn ,;em Icu hhi• nem ci,:-y lu-1\·e n ll'llck.
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fl ernlml-While l'o11quí uhík be,\ luíufnhaírcik e~dlg ngyau Isr.1•rvué~e, 11 roclr 1J1í11ylikllnu
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ne ninell olyan buta ember terhitt. dc 111 al11 11t6kéb6I nem
Merl ul11e11 mb céljuk, nl11C11 · é rni, bogy a ul.r11Dl!Ag bé.k~Je
1~[,:;,~ d~n=~kail:.::: 1 ll fiii: hbou,·Hrn 111•111 len nJ11.
l'g,· i;e.111 rajta klviil az. or11zig- k~1>e1nek W'llllH~get.
más reményük Amerika ÖS!Ue- le11etleg fe]IJomolJék.
· , geg,
ml 111t:.:tfOII ha.uu1ru~a u n?ge a
1
ba;1. aki e lhlnné egy pe.ttre Is.
llllkor utin hat 1-ontl,an el- ' uóvetkrzeu nuagyar bltangjal'l'udjátok magyar liányá1111ok, ~r:uyHló 1"i~:l~imk :egk;z• 1kibdelem111•k, meri Jdó kell még
hoii:y llyl'n táruság 11én-Ítir110- árulja a saer~utO ur, hogy 1.1~- 11ak, minthogy a részvénye$ek hogy miért ez n alet.1(-g! Hogy
,;r::)~Ób:urn..,:•:n~: :; mludl~, mlir a llányabárók be·
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lirJ· li,·tlny, ~r.f'rü ll,_• kleunek fel- ::1:::!,.:~e~,:;k:~ :g::.:xJ::~::
8
per,•lt•
,;zerkes:tl6 11rat..
ól•. h61t'J' a llll'~aM! pé.n1tirno• nh~ butiknak, akkor lga1I ga1- hoz. utal'llja a r4!uvényeseket, kilenc hét mOlltantól?
''l'nn
•~ya aSo •L
,•
1,11;'í1Jhr1t 1~ 'l nwslar Í lj'lkP· "•
Jl.1
wnban a háu}·atán.u• l,;a h•md alatl ne leltrnlna..lleg en1ber tempó,·aJ wftl; a1t la be- bog) a l'esM"klld~,j nagyobb le- ! Ei,,yneril az oka nagyon, , , :'io me11: , t rzö u'hrd iái;i.1.
kflarlils~al kil.de11ek 11
---.: 1w.~tii1;ége nelll \"iluzol u fell'hi l•ond 1la1i un ,.,rmé~e-:.>elentl. hogy mé« a ruoet1nl gyen.
pnegérthetl még nr. o\yau buta lillerveiP-li Wi,yák 1n1ajdouou l, 11111:er uem rnarndhnl ti.

~~•~:_:llm::;r:• ~~.;;:~ a~~:
)a.-zll'.ll\01, l1ogy egy két ttZ.Ó·
ni rá ue mut:tij,;on a ~ln:r:y1ir
itr ... 10 ~ierkt>~zt6Jéoek I é'óll•·

1
lr~~"11 :~;~~:~ nem-értemjébeu; :::~:~u=kk n1;~~~l:;;•~.~
11 ,:1 nem érti a uerkesnő ur. nak.
ho~· miért nlnCII senki megblz•
A i\lngyar lllradó uerketitl6l-il, h(lgy a tla.r.tvleelőket elleu- Je lia.zudoU, becatelanUI huu-
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mint nzok, aktk a kész épületet ! Oolgozu?.k minden nup kemékéuen, mert azt hitték és nll
A 11zé11 árn két héttel c1el6tt a !lzeretnék be.rond!~nl, hogy az I nyen. l>ecsuletesen . emberek ráugatták
uerte-aiéjjel. hogy bányánál 1.20 volt. t.:nnylért ulll.n maguk. bele-uljeuek abba. galnm:tás."l.lval. meg hasonló ocg
i>Oha 11c111 il léHzen ké!i.2.en. mert k_elt n run-of-1nl11c „z.,ln.
lniert ni a ~ ljuk.
•
1mánysággol mt nem rogl111ko-11
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'eu~.1~'.:~!~~;Y~~::r:n~t~:.1"!~ f,:!:z~ t~:i::et:!;':iv~::~=~ l ~=~l~~~~:, ~l:;
g~ni::~ ~:~. l~~~!;t6~'.0f'e~ ;~:;:kkJIO~~; •J,
1/:.tRi~;::'~!~'i~::: !'i1~~ tii~~::~le;:ill!e é:i\::ell~~r~:~ :i~::~;n 1:1~r;u ~:~~1~=1 ~:~:st~: :
t,•·
·•1-~g~re.
nigr u.okaL könyvvtzsgAlókkal, ha:tugl!igah·al a réan-(lnye11ekel n tiplit, R hidat. meg a több!Jel- ten 2.00 -2.:!li éK 1\1lru ezek 11 uerke11ztóje és cimborái. mint hal~lk
.\ ~!u ~Jar lllrndó i;zerkesr.tll- rt•Hih·l z~gá!Ultnl.
fellzs-atja, Üfl11te,·l!ulll é11 11111- uereléi;t, mielőtt még megcsl- ~l)rok kl(lrnelt. már btztc6:m a munkába slct6. vagy a 1111111 • l•,!égodett em!Jerek vagyu nk
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m- n~:~kezbetnck jól n magyaJ ~~A~e::
okn 11 sietségnek. ~:~ilaji;ie:•;~~;tfe~~t:\:~~~ ~~e~~-~~)'. ~u;; n ~:~i:i:;~~ts~~u~:~
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z-i~t .~mk,
merl közl!!.mert h~unek önmaga lrja magát. lAl
A magyar bányiUok Jól meg rok. hogy az épltó!:I két esztcn- l~zért 11ierctué.k u. ré11zvényese• rak. amiket az óhazában ganaj- hid Jou, ni?k 111 bol clogan fog.
, a111iriil mludenkt régen l;nun ,olna ho~· a közölt érthetik, hogy nem lehet hauon deJfben menn)1t ugutt.ak ezek a ket ÖBllze,•enltcnt l\an1nr011an, turó bogaraknak neveztünk.
u:ik é lni H1 mlervll!cn. ll!mlerd<t1
k6U}V\'IEagáJÁ11
· eredméuyét 1egy b.ányli.ból, • melyik éplti!11 hlinák, é1 mindig 11.u:al biztat• meri ha most nem si kerül n~
1:;plteul. nlkot.:nl nem tud n!W", vllle vl'lroslJ:m.
\ 'f'a• , ,-, cikkében azonban nem a Ui.rsaaág tiutvilielótnek, alatt ~·nu, j.(il hhJ,k, ho1i;r uem- tJi.k a uán)'atárausli.g ré!.zvé- kik 14 r E!11zvi!11yeket Ingyen k1· 1scm eszük. sem kiUlrtásuk. ae"lu
Ugy-e Jó lenn e ezt a mosoly\
:rdekci;cn ő magil lrta han1?m nz lgal.Jj;at61nak címez- telenul é!I becstelenül ha1ulilk a nyesett, hogy soha nem lesz kii-· csavarn ~ a• emberek kezébúl, a munkakésuégük, sem tisztes• gó kis várost. meg a llll benne
\i
~y milyl'n hu ta ember, tlók a könyvvizsgálók, mert Igen re,·oh'er-lap uerkeutt'Jje a.1 el- 1111en 6eni a va1ut, sem a bánya. Jol.Jb ~ien~ rak, Jol.Jb kere8':~ és 11égü k ulm:sen liozzá. f:\J hál \·a~~~elrabolnl u "bula ' ján011ok'
1u:mtc-u bekezdésében n:tt ia az Jgru:gatóság joga és köt&- j lenőrzi!st i!a a pi!nr.ti.rnok bondAkkor Is olyan jó akarattal IJobb uzleu Idők alatt azt tobbé !nekik;-- hn mások épltenek, vacy tói .
1
11
:.,
~;n~~:gn
~':i~v:~:t;selmt DlÜ• ~. !:e~n:::~~a:ttt~== :~::t'nynnkban. mint 1nosl110~a :,:~)~~le~~Y.tarsa!lág ti
ók ke~,!~;en~!~;r~~r;11;~· ~:::
ért , minden tlr.enkét euten~" Hlmkr Ooal Co. résr.vé- rattal \'llD (1 v magyar bányi11~ II. biuya kést lett. bogy •~_ener Jelenleg tonnAnként kö- A ganaj-turó boga.rakat n,: em ,•an itt minden, hogy aki neki
"-·
• 1, ha meg akarja azo- IIJel!ei. azt is tudják, hogy Welt ; szoli éli I magyar bl.n)'&\'álla]o\ a 111:e1u!t 1:nh1d nagyobb tömeg- · rul belil l
$1.~0--J.tú-ért te~• berek klkerüllk, vagy ha a Iá- megy Hlm len·lll<'nek, annak n
k •tt~1,I.
Virginia állam törvényei ue- lrinL
ben s&Allltották, Amerika ma- mell ki. AII U)I ni. 11 költség. Ea buk a latt 1ná11zkálnak, eltapos- ny~kn helet6rlk n do!og!Ja.
,k a1 . aki helnitte a elk- rlm nemes.a.k ar. IgazgatóságA magy11.r bAuyAa:rok nagyon gynr gar.em beret nui11ként haté- most a szénnek lltfJ>en megy u sAk.
li:R Ön csak lrjon a ln11Jábau,
1
MU ;1karta ~ szerkesz- l nak. dc- mh1de11 '!'ff!8 rés1,·i • jól IAttik llll utol8Ö öt évben, rottak.
ára felfelé.
~~gy ütenetilnk vn u még a amit Jól esik. A társnl!ág n blró•11tábbnnk rei tüntetni 11) 1•--111•k, tebil I.Jli rl.lnek, ukl• hogy t>zek az url magyarok ml•
Belátták, hogy a bányát tönk- , :-.em a magya rság, ueni a bá- szerke11zt6 urnak. mert Is szo- &ágnál keres \'édelmet a hitvány
il\'en tényleg. ( Mer; m•k 1'2"J1•1len re~z,-,-nye un Jo• \ lyen Igazi jó akarattal vnnnnk re nem leheúk, elh_a tAroztik nyász!lág, hanem ez fáj a szer• kott néha a magyar te le11 fe\51 rágalmakkal 11zemben, ml pedig,
:uhu, hogy a "szerkei1z- 1(1il11111 iíll hiin11llmr u öH~tes Irántunk, milyen nngyon aegltel hát, l1Dg)' elveulk azt 3. magya- kei;:ttó urnnk. Meg a. ve le uö- iizengetnL
n tele11 lnkossága rajta Jeszilnk,
iu igl'n tu dJ11 a clkkJclt köin,-.e kel. lcn•lezi1M!ket, 1j,IIÍ U1• 1te~ 0 ~!r munkával, ak:\r Jó BZÓ·, roktól , vngr ahogy n plttab1,1r- "etkezett tölJIJ lllénáuak.
1 Azt ilzcnjiik neki hogy kö- hogy mlu den ujalJIJ rágn tou1őrt
,. 'iMil. J
Júl.1tt (,~ mlude nne mü paplro- va 'a rmlvel e11ak e1ff hnja:tál- jghlnk buta nerkeszl6je hlvJa
Hflt n társaság vozetó11ége D szönjilk szépen e~észségesek' egy uJn bb ,·asutl kocsival emel·\tlrdé!lben hihetetlen köt húrme ly óní li1n fe!üh'lzsgá.l :n);it 1~!1on.á t:::,111 a:lioz. a1,ul t tlket, e lves1lk azt a "buta já110- btróságnál meg fogjo. lllnltnul a vagyunk, a nml~ héten kilenc- jük fel n nnp! termelést a .IJányá
1
1
i,:al. és aljas gouoszaág~ 11I, n•~Y li.ö unlfzligli lórnl feliil • m An~na;y~;mliáu';á ui!te:~~~1~~1soktól."
~:~;.::::itó ~:,:;;~:11~: 1~~~ség~: élJ venegy vasutt kocsi szenet szál- l ila:.
" 1;,;nlezl , hogy miért ,b~ir11_111_1tnl.
dolkoz hatnak róln, hogy mli!rt
Elke:tdt_t! k ijeHztgotnl a nópet. e,..11 méllntJák válaszri: seui g~ 1lltottuuk, n héten legalább száz
~a l11te.uugyse meg is tesszük.
"k oszlal(ikot az utoll«i
Az ötödik pontban nyilvánul fáJ egyazerre ezeknek n IJ!tan- ugntt.a~ fUt.-fát és mlkor !Att.ák, hltvdny rdgoluuu:ót.
,·asuU kocsit remélünk szd\11- 1
~·' 1 ,·rl)(- n.
azután meg a legcsatUlnósab- goknak az ő feJUk, miért olyan hogy n magyarok még sem ad- ,\ tár11u.ság rúszvónyesel pedig tani, egy h~_nap mulva legalább
Ka nuwhn dl~trlcktbt•u a
luk régen. hogy a Hzer- ban a s.zerkesztö ur nagy butn- 111agyou a t1zlvtlkön van egy- Ják oda Ingyen n részvényeiket, nem fognak bedlllnl a Magya r százbu11zonot kocsi szenet szál,
t.ár•
•1r !Juta ember, de éoha &ága, valawlut a butnságn'ál Is nerre az a bánya, amlvel eddig azt hntár~zt.ák, ho~n· .~ikezdlk a Hlradó buta 1:1zerkoszt6Jének, n lltunk majd heten kint ern!J a te eaaágok to1á1Jb J)róbdljií.k munb,·i,zcJtün k el ná.la annyi nagyobb gonoszsága.
solia sem tön5dtek !
tárl!llság \CZetfüt cs olll!zevestl• ki olyaii butának nézi a. IJányá• lep~ől.
jkásalk megkörnyúkezi!1u~t. edt
hogy baeznot i!a oaz- ( UJra az oszllllékot feszegeti , A magyar bányat.Araaaig rés& tik a társaság részvényeseit.
ai:oknt, mint 6 mag&, és megvárEpen most rendeltünk még dig azonllan sehol 11em mentek
1•rJ . vá rt egy vállalattól a r- 11edlg talán még sem olyan na- vényesel tudhatjAk, hog)• min?.avarokat a.zeretnének csinál Ják nyugalommal a ttl.rsasái;: évi egy vdgó-mnslnát és még 50 lépre a bányászok és kltartatt.iz I l•íre. amikor azl épltették gyon buta, hogy ne értené meg, den 11lllanatl.Jan módjuk van rá, ul, hogy n i:avarosban bnláasz11.- köagyÚ!ési!t. amikor ma}d !Jele- bányakárét, hefgy eit n1egtebes- l nak hilségesen a t1:ter,·e1.et mel~ ,i„u1be hel yezti!k. Magyar hogy épülés alatt nem lehet os:,:- ha n vállalat vezetéaével ulncae- nak, mert azt remélik. hogy ha néznek n dol goklJa és lcs.z alllnl• aUk.
lett.
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~~~:no~. f!~~n~z
=~~g;~e:ae:!::t~:e::t::~~ : :1~~:;,:tk~:;::ua>~::!n~!g~ :~~~'!11~~~1rlo:~~kn:': a: e~v1~: ze~::l!tts~~~o!~t!;!i!~~
l'lllslmrgl• ,·ldékén és általá1,
":.:~ meg ue értse éa át ne a haszonból, hanem az alapt6- vezetösi!geL
IJednének a részvényesek, hogy ványl!ágli.L
kettőt fizetnek.
Illan Pennsylvántában aikerrel
•:nnek a kérdésnek n hü- kéb61 fizetik ki, hogy a népet
A magyar b.ányav!llalat ri!ai:- potyira oda ndnák nekik a. rész- A magunk réuér6J Cll-llk azt
A telepen mindenki egész!:lé· fol yik tovább a sr.ervezellen bá.!,
1 1:11 ro1111z Indulatát.
lbolondltsák.
véuyeael eruli!kesnek rf,, hogy vé nyelket.
jegyeizilk ,nég meg, hogy ml ges. Károlyi testvérnek egy nyAk szervezése. Wlndberen,
flso:l lk kérdésben nzt fejA gonoszsága abban nyllvi- mikor a tavalyi közgytllésen arSenki nelll rágalmaz, aeukl 11zlnlén nelll fogunk t6bb6 ezek- egi!sz!Jége11 flut hozott e héten meg a Frlck bányák munkásai
:.,
IJ.ocy miért ad.tik a rész- nul meg, hogy a részvényeseket ra ntnaltottik a r6ar.vényesek aa nem nljas, senki nem követ el kel a siövetkezctt hiénákkal a gólya. Ültetjük a rózsarákat etrével ·csatlakoznak a aze rveltc• l't száz ~.ollárni l drAgib- a blrósághoz utaaltJa, mint nhol uJ Igazgatóságot, hogy Hlmler gonosztettet cél éa érdek né!- foglalkozni. mert a Dt\nyt\szlap- nagyban. Solllogyl Pistánál a ró zet záHlnje alá ós ennek hala0
1
,~~:~::a~oz::::::!I h~:!!
!~z~~~::~.~:i~S::"~
~:1te/7a~ö:ac.:::=~ kil~élja va n annak a aok bitang- na!/~1:!~1~e
embe- ::i~~:~1!!;~b:!n1~:1:i::!: sa alatt ~i!g • szervetelleu bán·illel Mnyász elég egye- bánya nem volt még üzemben. tette, hogy art nem köti meg, nak. akiknek a Magyar Hiradó rek é111tették. kitartó, azorgai-1klbujt, de a többi zöldségféle nyák 18 sorra fol ytatják nz ilzem
lne-;ntlJa neki n releletet, I A hatodik pontban nem any- Megmondta, hogy aolla egy perc sze rkesztője Is ri!gen clmborául mna, k(lzdO magyarok, 68 akik még egy kicsit késik, mert ké- beszilritetésél. Pennaylváulál.Jan
1 ~zakácsnnk több esze van, nylra. a sajit nagy butaaágAt cel sem akar tov,bb a villalat- ueg6döU, még pedig eli!g hasz- / veaették 5ket az épltéelJen, azok &lSn lett kész a házak körül a ma alis dolgoznak Jelentéke·11 ;i szerkesztő urnak.
,ArulJa el a azerkeszt.6, mint azt, n.il maradni, mind ameddig azt nos eélJa.
1lpd.11 nagyob\lok egy fejjel, Jéckerllés.
[nyebi>,*nyAban.
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP

cd.jtbntó•otyan clkkei:6U'il, aki ln1111rance Commh111ionerJe min-

1922ftprnr,2,·

!5k7Jurckw~

1

Tudják meg a magyar anyák,

hogyan kell használni
a Borden'sEagleMilket
Mindenekelött uives tudomá1ára bouuk, hol')' el')' teljes táplálási
átasitú-kön,....ec1két nyomattunk:, melyben elmondjuk, bol')'an kell
elk&ziteai különbözö kona uerm.ekek 11ámára a Borden'1 Eaale
Milk-t:t. Ha ön 11eretne kapni egyet ezekböl a könJTeakélr.böl,
uak e(Y levelezölapot irjon a The Borden Company, New York City,
N. Y. cimre é1 a könyvd a legnanobb kész1é11el é1 dijmentesen
me1kiildik Onnek.
811. gynkrau elő 111 fordul, hogf egr
nor1111Ultt. eg611i~tlgeH s ,·ormeklle11
nem kell doktort hh"nf, e, uak
M•erencsés ,·tllrllc n, d u1111má llandótiintl.
Ha a bahf a1onban gfü ngélkedlk,
•~r nem 11g1 feJIGdlk, ahogy kellene, ne habonék H anra egy Jö
nno11 htnlÍcllitklkérnl.
M'.■ .~ e11Ctbcn, Ila a normills

grer-

n1eketreudo11r11gondozzliktstáp.
1
8
:~•!~lik,~;~ :; ;';{k~~~:~':.11

::,a:;::

lej 1uim clege ndll, erős, egé51~61_1:e11

lfJud fog feJlödnl .

MIBlö éli nlllllö gye rmek n őtt fel
él ele rű11 fln dés l ei 1m yáa.anral

gondo1b

és •

llorde n's

Eagle

Xllkhen lcn'i liipa11ragok ueren e~é-~ komhln ádúJa tolrtán.

'

MindenüU megkaphatja a Borden't1 Eagle
Milk-et. Figyel}t1 meg a kip,m láthat6
kannót i, má, t ne fogadjon d.

THE BORDEN COMPANY
:lii0 JJA.PISON AVENUE
Nf.WYORK

, - - - - - ' S1t1'.hi\11r, - - - - ,
H..na al., amel7lk ut.ai•lt,bt 6haJtJa.
Tlplilhl
G7ermek•
Suk•c•
kBn7v
klin7vec•k•

H•l7eue ol pf,uc6t nilunl<

THE FIRST NATIONAL
BANK
Coeburn, Virginia.
Le11er6ubbhlegbl•t0Hbbbank,
4 uh•"k k11n•t bet4tek utln.
l(luolglljul< bectllleteun.
w. 8. DOOO, p,nnlrnok.

FIGYELEM ( lOGANI MAGYARSÁG!
$100,000.00 ára cipő - kalap - lirli, női is gyer•
melt. ltlsö is alsó rahált., uásznalt. is selymek - rö/ös

i, rö11id-árak •·~ sait ca,elt. is mindenlile sziiksigldi
cikit.ehet Loganban mig idáig nem hallott

OLCSÓ ÁRON /ogank KIÁRUSITANI.
Akarjuk, hogy az egési magyarság meggyc!zödjék, hogy ml
nemcsak igérünk, hanem adu11k Is olcaó árakat, jó portékát
és figyelmes klsi:olgAlibt. -· Kohn ur, ki mint filsieres tlz
éven felül si:olgálta a monitor Junclionl és north forkvldékl mo.gyaniágot, vette át ezen ü21let vezetését, ami ép
elég bldoslték arra. nézve. hogy a Jövőben Is teljes blzalommo.l fordulhat ll magyarság r égi klpróbAlt barátjukhoz. Ha
Loganban Járnak. ne mulasszli.k el felkeresni üdetemet éli
mondják meg segédelmnek, hogy Kohn urral akarják ma~•
kat kl11zolgt\ltatnl. - Örömmel adbk tanácsot és felvllágosltást minden ügyes-bajos dolgaikban.
Támogatásukat kérve és azért eh5re Is kösiönetet mondva
maradunk az összmagyarl!ág szolgálatára mlnde11kor készen

i"
O~ökei vagyunk
u Edlaon buz616gfpeknek, Eatlm•n l(odakoknak, 8paldfng. Beu
Bellkell!keknek.Ugott'aGulh'ab
Huylor'ac ukorkiknak,.melyek min•
denmennylai11benb• legflnomabb
mlnlia,11benhphat6k.

MAGYAR BÁ~YÁSZLAP

1!1~:! il.prl\ill !!7

MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI
AZ ELET MtLYSEGEIBOL
l rtil l,egloner.

l~sz:ébe jutott

llál eljött II kedd \!'.. Attól ke1dve wkálg

:.:~;•::1 1:\';~~;~1:~.ll var!\tsoltil hnlav/tny arÓh de umár 111 vagyok.
11

11~~~;~~:

~;;/:~~~; :::~:::~::t~J:.i~g~:
oröme ukkor dlt sötéL kétségbecsé86é.

Jló

hogy erre

1

h~~::~•:::~; ~~::i:t~iuloltllm

1:~~Y:

1 ~!:

1~ai!:
!~~g::.:tu:~~~:;~r;~ ~~:,!:::a
l~r,ktnCR 111 ,·olt ugr megljednem . .
tnlanl!Agot. okozhat! Hogyha K6ntor l.aJos
~•, 1tirom l..aJosnuk ai egéaiet, a1tAn le ,,an. olt lett volna néz11t, milyen fAJdahuat okoM: j,\ mll:~·ol uéz. lui megtudja. hogy 1\ bab)' zolt levelével lga.1talanul, blzo11y letérdelt
J1<,zh\. ne m
enytlm
,•o\na, hogy bilubé.nó ,·e1ekléuel csókolja
81
~:t:.l'~un Jó ked,•e lelt
11.1lvig sebzett menya1111zonya rubAja 111egé!loi::,- fogja n1ajd uégyelol magit, a J:,,éL
rr,;,.rt ol}~U kl!1hltíl vo lt. !-'eltette
rólam.
~ hAt nem volt ott. ·- nak " levele.
ho~,
- huh de ueretném megri.ncl- Sértő, kegyetlen lrú
.. . . . Még buud11 IL Mhra fogod a uJit
11:Jlul a ~,"•t fülét . . Még ttt b.6.gy uó nélk0.1.
~rt e~y gyermeket 16.t • u a buta janllor uégyenedet, hogy a re.l~em lehet111 él as
111
1:tn~· azl mondta. hogy ar. enyém él mlu\1-- én becsületes ne,·emet add a 11tereuJd po,k „z,;11,
Na. - - Lajo1 ae talilta rontylnak. Nem cu.phat.u. be. Tudok mtu11
r<1\n:t. ft>I a 11uskaport. J.,egalább csak. meg denL Ne 11 lrj, 11\iba lrnAI." Ml elviltuok
r!rl , oln3,
mindörökre
, l,ab~ u1ajd klugrotL a karjai kö1ül olyaA kétségbeellett le.A.ny 1irni ~ tudott. A•
nuluu hU.11 ~·1-ve1ett magtn.
Igazi, mé1y fAjdalom ne.m könyek alakJAban
(}ril lsa te ts 11gre. kis bolondom, a ke-- H"lr ki. legfeljebb mély aóhaJlMokra, oyGgél't!'llirn , :itl öröiut.lnek - - Ne félj. jól leuz se.kre fakll!!it. 1-~gy J>Cl'CN' se hagyja e l az
mfn,!~n
erel,IJ le hAt a földre, ott rug- embert, csak bént1Ja, ro111"80lj11, GrOletbe

tL,:.~11::::':' g;.:1~~;~-~~ :kl~;.~ra s leült le-

~:;,g~~~n~,~~!!n;~~o~~~A~:1::~~i~ll~ts:l::y~~:

,-e~~'.~!1~! rn rtoll a z ln\s. 1..elrta Rozi ese-

=~u~:::k

ulloi:-y Hoil elmondta neki, cso.k
lpar k<l(lot l..- llo1it sr.ebb, Jobb stlnben
rtlmntem l s minde nt a férflr11 fogott Még
:i.rra i~ me111 sCge1 keresett. miért nem akarjl m:i. gli.nál tartani a F11.ját gyermekét.
Ez ugran nem lgas, deliát csak nem
1rum mee: a 'l.et1tYéremrGI. hogy milyen önt6.
r,dey: b:ti,ii.
lkrai:-ui1otta a 1e,·ele1 11 felkapta a bab)'t
apadlúTOl
,- Xem 1, öltöztetlek - - 1deuüok bélye.
~ 1 wnni a1uin elküldjük a Je,·eleL
M•'t: uj C'llÖrgG1 11 veu a kl<'llik ének ör'Ö·
mil'ben. rnagAnak 1>edlg ('tl()kOlidtlt. Pedig
ut ri1kA11 ei;elekedte meg • nagy spórolA11161
0 1tho11 az tá n megnyugodott. S:r.6.molgat·
ni kezdte az Időt
- Holnau után meglrn11Ja. f;gy nap 11.11
11-6.sra. kt.lt nu11 rul g Ide é r - .....- _ jö,·a
ke<ldre lu less,- a dlau . ,•agy 6 maga
lllrtelen elérz ~kenykerlett. Arra gondolt.
mll_v~n hnJsiAI v/.ko11y ro11Alon függ néha
at ~mber llolr!OKS.1Ka
fi a most meg nem \rtum ,·olna Lajos-nak. !!Oha!!e uulta ,·olna meg at Igazságot.
:'-Oh111!e látnAm többet.
\'htám. jó kedvii volt egbz héten éti tUrPlruetl en. De még mllyen türelmetlen!
_ Slérene \·olna tolnt a napokat, hogy Cllak
•~/ mulj;,na k. sle&SC"nek minél Jobban.
!H U(t\

~pt-11

,~1:;:,

'WIMtt!J~\ji3,\lf@INíWWWbP-Wb::··~~eeae,

·g ARMY AND NAVY STORE

i McDOWEU STREET,

!
1

Most utgyil

'"AHM,..,

1

Jebé-,t.

! ~:~·~ly:~::;::~:: ::::i:~:a~'.kkekkel foglalkozik éa
,,
~

Nekünk az a hlvatAaunk, hogy megtudtuk hol lehet
fpen a lehet/! leg~lacsonyabb Arért vAaA.rolnl.
~
Most kaptunk egy wagon Arut ezen cikkekből éa
~ !J:;1•n olcsón adjuk: Alsóruhilk, el)Hfk, bak1rntflok, eg111ie~ rii •• m11nka- Ila dl11et lr. lvlte.lil Ingek, 0 . D. gyapja tab~ tl>k, lérdnadrligok (b~he.), pamut., po11Ui gy11pJ11 fel~ .,r,hhitok, Mr6 ru ll, g um mlárnk 1tb, kaphatók most- ni~ luo k Igen kedveu! 6ron.
Ml vezetjük be Welchen a régi alacsony Arakat
az árakat mlndenott leuAllltaAk.

"!;'"•x,i,L~:"..!~"~!..!.~ieH!.';."

MA!t';.~::A~~~tl<I

N" kllldJetell 1)4,n.t lde1e11 b&II
l<okba. Jli!Jetellbc,stiall,11bolb9•
~.m„ie.en b6nnall Ytlet1:1k.
Mr. EOGAA CHAMSERI. a bank
pfnJtirnolla. 11 n,auuoll l,:u J(I
ba riJa .
Betftck uth s au-.10; kamalot
• flQtllnk.
Alapt6ka ◄ 60.000.00.

Bank

i

~

PORTAGE

:~8:=: ~~J;

t' IIIS'f SATIONAL IU.,YK
l'OllTAGt:, l'A.

ri~:1:f~tit~~~!~
APO J,LO SUPl'L\'" CO.
(; 128. WedEnd ,h e.,
. DETIIOIT, M. ICII.

és

i

,

~

LATOGASSON !rEO
GY0Z0DJÖN lCEO,

hogy most kell vbArolnla, ha jót olcsón akar venn i.

ltlffll.M

W

WM

MMWA R1 I

FRANK POLINORI
-

Magyaro1 kluol g t :a._

VICTOR COHN TOBACCO COMPANY
lii4 W. ROOSF.VELT RD„

-

Dept. I .

Cln C/tGO, ILL.

MAG·YAROK FIGYELMÉBE!
Wllllamson, W. Va.
gyArakat képviseljiik:

Maxwell Tourlug .
Cha lmer~ T ourlng
(& Ullmél7 réHéro)

Welch, W. Va.

Chalme rs T ourlng ..
(1 uemé\7 r(l,u:ér9)

- Alap t4kabtarta1'11t◄Ol),000.00

A vl dak leon•oyobb b1nkJ1.

Geo P. Peral.do
H

vlllékén a követkeiö

automobil

A l'llaxwell kocsik ebben az évben 1obbak. 111lnt valaha
voltak és Igen sokat adunk el beÍ6le.

McDOWELL COUNTY
NAT/ONAL BANK

:.~~!'"

J111gyar P lpadob,uy, 14 onelAII csomag .
. .... G0e.
S1ultana cigaretta dob6ny fontja . . .
. 1. 111. f J.00
Szultana cigaretta dohAny fontja .
. . . . 2. sz. 11.G0
Siultana cigaretta dob6ny fon(ja . . . .
. 3. si. l!!.00
Tegyen egy próbarendeléat. és bldoaak vagyunk,
hogy a legnagyobb mérvben meg lea1 elége"dve.

e:::

!

PAIGE, MAXWELL, CHALMERS, i, JEWETT '

Stranton Street,
Lor an, W. VA.

!lélJeD lenálll toU. ,r11k melleU k11ph at ó most. vllighlrti

~ rajta lesiünk, hogy

~f.ZZE )U!O'

Fr l a h I01IIUl lluooka<. IIIHa1·
li.n,kal l1golu4bb ,,on hhhN
uilllt.

Hely1u• a l nAl unk balllJI!.
i lta l11n k pé11.1t u éha·

"VICTOR" védjegyü dohányunk

1:::e~telen
P.sitl majllnem slrva fakadt
- Az nem leszek. Az m!r vagyok.
Roilnak megcsillant a szeme. Most ml!. r
reménykedett, hogy elcBAblthatJn a bugtt
s olyannA teheti, mint a maga. Abban pedig
nagy 11énz van. Hej, mennyit fog adn i n eki
a Btllr. a Wlllle barátja. akinek mAr tele besztllte a fejét Eszti 11zép11égével, érintetlen
siiizességével. Iparkodott Utnl még joblmn
a ,·aaat
\
- · Ugyan mit törődsz a vllAgga\? Hh1zeu.
ugyia megeaettnek tart mindenki a gyerek
miatt. lilába lagadnád, senki se h iszi el az
Artatlanságodat. Élj legalAbb magadnak, a
magad gyönyörilségére. Neked Is jogod van

,Loa:an vidéki,
Maiyarok!

EMBEREKET KERESVNK

MATEWAN. W. VA.

~

~

Nem llozl. Köszönöm a Jó akaratod.
Ug)·se ha1tnáh1A semmit. KAotor a.it hinné,
hogy csak magadat akarod felAldoznl értem.
A jó lilrnevedet. hogy u enyém vlssiaiiie-rezd. Te rólad ne111 tudnak semmi rosazaL
Sohue lrtam meg nekik semmit.
llozl szerette volna megcsókolni érte a
h1111,át. De, azért csak még se csókolta meg.
116tha elmáiolódlk a festék a az.Ajja s1éleln.
1..tl.togaBB meg 1:'-:11t1 - - ugy unom
magam mikor egyellül vagyok. AzlAn - elhozhatod a klslAnyt ltJ.

tela}h(Ja • •otdlatall 6anak.. l'/e
110ld.Je !Hladl mh,denfila ID&P,a b&o
-olrba. hnem 5'pJen welllnl 6rla1U&Mbe. Jd Polll<III 61 lalllUa111ere1.W Ili·
ooldtt., ffll bl1t01lljull.

él~vi:~:~~~=1::;:1:~

- Az mAr Igaz.
:: :~1;::::~~~e~::::~:::~·ó~-~~:
- Akit llMIJ"eltél. akire vArtAI, elhagyott busulnl kelljen egész életeden, meg küulegyalá&atOIJ m6do11, pedig csak egy munkAs. ni, szenvedni!!
J obb ha rt Be gondolsz többet.
E112tl lehajtotta szép fejét. Aa édes mér eg
Elllltl halkan fe lelt
hatni keidett. Szinte belekábult testvére be- Nem t11do1n kivetni a ulvemböl
ué:iébe. Igaza van. Milyen Jogon vet rn kö-Ho1I ÖAllecllllllla a ke1elt
vet a vil!g. MIiyen jogon new h\sil el Kin•
·- Nem tudo I! ... Azt a gyalAaatost, akt tor l..aJOII az lS ártntla11 voltAl, mikor tényelhagyott ugr hogy még Cl!llk nem i!I bellllélt leg ártatlan. Hat <:!IRk ennyi értéket tulaJVjlled, aki caak a gyerek IAtására Is elhitte, doolt az li sznvAnak? Cenk ennyire blzott
hogy n tied
benne?
- Pe,Ug meglrtan1 neki uz Igazat
- AztAn meg Eszti. - elmullk Am Jassarl.
- L.ti.lod . Téi;e•I saeretett, uem engem, a te szerelmet! Is KAntor trAnt. Aki ugy megmég ~ hlul el nekt>(l, hogy az enyém. Siép gyalá.z bennünket. mint Ő téged. M.t azt ml
kts uerelem, a melylk mtndjArt e lhlszl, ml- ae tudjuk,ám szeretni eokA
helyt a 16tazat ugy mutntJa. hogy a pArJa
A kocslJAban szende rgő gyerek feléb_redt
lelé11ett a Uutesség utjl!.ról
és sirni kezdett. Roil Idegesen ugrott fe l he-•~sztl nen'i felelt
lyéból
- Moudok neke•I valn1uit Entl. Boszuld
- No, én megyek. Hát csak gyertek el
111eg mugad. !gy Is. ugy is megesett személy- hol na11 e~te. Azt.An - - gondolkozz!\! uzoknek tart n Kántor l..o.Josod és ott hagyott. ról amiket mondtam.
!lát, ne törlSdJ vele. Szerzek én neked olyan
Ahogy eltl!.vozolt, 1-Jaztl 11. kocsira bajolgazdag, finom gavallért, hogy _ _ _
,·a nézte az ujra alvó kisdedet. Nézte soké.lg,
1-JszU megbotrl!.nkozva nézelt testvérére . elmerül..,, té1ie löd6 gondolatokkal.
- Ugyan ne beszélj már tlyent
(FolytatAaa kö,·etkezlk)

\!',."

KaUöldi Ma11ar,á• [

- ne nézd. Ne légy szamár. Fén>;ea lak!•
sori Jese:i:. ékszereld. gyönyörű ruhád. n1eg
ml11den. Kll!lvei~eted ai életet. Nem ke ll a
azemedet elrontnnod hl mzésael. Oazdag le·
szel. Előkelő
- Ne csáblta már R ozi. 'f 11dml hogy nem
kell se teste mn ek, se lelkemnek ur. a t i e l őkelti életetek. Megmaradok egyszerll 111unkAs IAnynak.
- Ölég bolond vagy. KAntor nem ve111 el
s ké!l6bb majd hoiu\ DH!gy akArklhez aki
megkér, csak azért. hogy ne maradj vén ségedre egyedül. Idő el6tt össsetörH a munkiba.11, elmullk a szépRéged II akkor 1116.r
majd nem kellesz az emberednek se.
Eaztl csendesen susogta
- Az mind meglehet

1

-· 1-~utl -- - ha én, - - tié- - meglrnám KánWmak u lgaz.l!Agot, ne1n lenne
Jó! lga1 - tette hozd. mély sóhajjal hogy f'ne l tönkre tenném én magamal, de
nem baj. lnkibb uenvedjek én, ba belehalok
11, mint te f;11tl. Meglrom ha akarod.
Óh. mtlyen jól l1merte a buga 6ldott Jó
ulvét, mikor !gy beuélL Ak.Ar fogadni Is
mert volna, hogy moat mAr, egy év elmultAva l. ugy1e fogadja el a& ajánlau\t, még talin
n első fájdalon1 boldogtalan Idején se fogadta volna el, ha HOlli lgy beal:élt volna,
hog;y "lnklbb aienvedjek én, lla belehalok

'{he Matewan National

F.•11 m l toglallr.ozbunk
_\II uttanu ll 11k
)[I edtl!dju).
Ml e1eket .-e~f!1 lik
'Ml e1elr.etadju). el

§.

oki

I;~~~~~~~~~~~:~====;; :;

Ai f;gy esült Államok katonai felszereléséblil a Kor~ 111ány1.ód.g 5.000.000 dollAr értékü cikkeket fele!!legea~ 1wk nyUvAnltott él! eien !ruk egy részét 1111 1zereztilk

~

G kalvárll\ját. Szerette, gondoda.

1!,:J~;~'.

r~Ji::1~~·i~=.i::~i1E

Most jól otsul.

-

•;~~~0~1:1~~;

1\11

m\~~~:z:rn;:~:: i:::;e~1egleJJetés érte. Rozi

1

WEI...CH, W. YA.

1-'lgreld me~ n

i~;::t

K)'ermeket s a falhoa vAgnl, hogy v(-ge le•
gyen. MAr-m&r e111elte a ke1elt, mikor magl!.ho:i térL Ilyenkor a1tin két1égbee11etle.u
s aoritot1a a kebléhes
- ~em. uem. Ne félj te ki i! irtatlan
r.:l'm gyllkollak ml'g.
Néha már pakolt la, hogy bau. megy.
.'.\legesküullr. Lajolnak, hogy irtatlan, hogy
egy borzasitó 1évedéll u egHl/1.. Ne.ni tette
még se.
.
✓
- l"gy Ml hione. Ha a levelenmek nl!nl
hitt , nekem l!em hinne
Maga IC tudta, ho~n teltek:. multak •
h etek, · hónapok 11. egy egé!l1 e11tendG. l.:t•
joS.ra mir ugy gondolt, n1lnt egy keth·e11 balottra, akit többé uem lit, lle akit eUelednl
11en1 tuil. Belenyugodott leljeaen uomoru
<eor!IB.ba. Nem kl•Au1 semmit. nem vAgyott
semmire. Dolgozott 1zorgalma11111 él rakta
ft\lre amit félre tudo.t t rakul. Meg,·out magttól mindent, hoiey 1nennél többet gyilJt•
hessen. Néha, amikor a bettlt könyvect1kéJét
uézte. kese.rüen nevetett.
- )tost már nem ezer t!ollAr kell élt nem
lakodalomra
Bizony 11em arra, Egy bOl!ll,1u, örön1tele11
életre s llll öregség gyenge na11Jalra. - meg
a mir nagyOC8ka babynek.
Egyetlen öröme volt a kl11 kö~n1Ji.11y11.
SOha. egy pl\lanatra &e jutott e&1ébe, ho,;>·
tulajdonképen annak a vl\Agra Jővetele

1

~

1':stti 11cm féltette ni ajkait a festéktlii ·
Megcsókolta nénje arc:At kétfel ő l .
- l.d.tod noat. Tudtan1 én, hogy nem
kopo,ctatott be hoiiájuk
' vagy te olyan r ideg azlv\l. Hiszen olyan ked_ 1-":lJöttem li:siU, megnézni, hogy vagy ve11 oz n kis c1101111aég. Majd n1eg\Atod hogy
megszereted. CIW.k el ne vedd tőlem. Hisze n
senkln1 sincs
,·o~~~~:l~:l~e:;; ~00.~:~~:do:\~~!0~
Eszti eléraékenykodett kissé. de Rozi sleAit per111e nem tudhatta, l\ogy Ro11 erősitette meg a IAtszatot s Hoil mondta tlllaJ- tett 111egnyugtatnl.
- Szeretem ugyan már most Is, de aiért
donképell Kántor Lajosnak, hogy a baby
ne félj. Nlim szakltom cl tőled
o.1 n gyermeke
Eaztl o lyan bAIA1an tekintett ni, hogy
Jól tetted. hogy eljöttél
Irtgykedé1 nélkül 111emlélte néoJe ele- Mi!ru lté nénje majdnem kiesett a szerepéllt'SJ.
gin& rubiJAt, ékl!.1erelL Ctlak ut nem 1111e- No caak gyertek minél előbb. Gyertek
rette, "hogy nénje még reatékkel \1 ucbbé
holnap estefelé. Megvacaori.lunk utAn ott
akarta tenni amugy l1 uép arct.t
_ Siép vagy te ugy ts, minek fested ma- al111111tok
gad
;o:t~!!;t~:~~.·mlre céloz a buga.
noil aJkAt phtyesitette
_ Még ut se tudod! Ez a (1U1blon. A dl- Ugyan mAr ne okvetetlenkedj. Willle
, vat
e lves1 blwnyoaan. Ul.tod, m6r most Is
A tét testvér sokAlg elbeuélgetett, Roii mennyi tömérdek pénzt költ rám. Még auugy dta mutalnl a gaJnAlkotást huga bol- tomobllt Is vett. Aztin nem Is élllnk együtt,
clogt anNl.glln, mint ha nem Is o lenne as csak ugy meglAtogat néha.
okoiója. i,~ 81 u atlnte elérzékenykedett oén- Igen, de mégse rendes Allapot az.
Je r(-11ttvnlS, ,·lgautaló szavaira.
- 1-;z rendes Allilpot ai el6kel1Sknél. De
ha nem volna 111. Kinek mlköze hon!?!
jo~a~\:elll'=~j Majd boi 11:t uladba.
- A tluteaeég, meg 11 becelllel _ _ _
noil klfabc vAgott
llt'!nkl Nekem ugyan hozhat. Nem kell nekem
- 1'1ulesstlg! Beesillet! _ _ Ha pénied
- Egyedill akarn elherYadul
vnn, meg van mlnd11kett6. Különben Is. mit
nyertél a tlulCl!ségetldel. becsOletetlllel?
Ne 11 be111éljllnk róla
lln:dnak en'11 tervel voltak bugAval. meg- J\legnlbtatAet, baldogthlansá.got
Eai:tl felsóhajtott
akarta bál nyerni annak a bizalmAt

oko11tn

( Jó'olytatAs.)
~~,_l,,m~ kh.'gye11esedeu.

ldeoen out.Ily VHellJ••

. ,.~-...

CSOMAGKÜLDÉS
~

Czechol!lovikl„
Ju1ollavlaH
Rominl•
(1 rDl•lirel•IJH
1,1,16..aom•ll•tl•
Fetvlligo111!::~•~ ~~~" • kivet
1
AMll: AI CA N
MERC HAN T S S HIPPI NO AN O
FOAWA AOI NO CO.
AK1 lvl n1 8 Ul lo n
7B • AS T 10TH l!TREET,
N• W YO RK, C: ITV.

1'11lgc 6-66 'l'cnr lng .

. ... • S!lli.00 F. 0. D. Detroit

... 1130:i.OO .F. O. D. Detroit
. .. l 14Dli,00 F.O.ll.Detrolt
. ...... l2 16D.00 F.O. B. Det roit

(7 aiemélr t1111éroJ

Palge B-14 T ourln g . .

.... 1-16/i.00 F.O.D.Detrolt

(5 su111ély rélldre)

J ewett (Palge Altai gyArtott) To urh1 g t 06i>.00 1-~.o.ll. Detroit
(6 uemély l'Ulértl)

Jöjjön el, nizzt mtf i s pról>ólja lti/

DAY AND NIGHT GARAGE
D. R. GATES, M...aer.

WILLIAMSON, W. VA.

MAG\' A R DÁr-."YÁSZLÁP

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(HUNGAHIAN M INBHS' JOURNAL)

111~1u:n , ·11,1,1:,

Kl:'.'1'1'U(' K\·,

,.cW

SOrgllnyolm-Tel•grom;

Mlner1 ~ournol, Ko""lt. W .

Va.

T1lephon1: Wllll1m10 ... ~· \la, 417•1"-12.

MEGSZIGORITOTT ITALTÖRVÉNYEK
KENTUCKYBAN.

..M:C..É~T ~OBI:!, .A..

SUROONYIPENZKULDES

M eood011 m111ur t>tnv,11•111. u

l!:JyuOlt .l.lramokb1n.
Th1 On1J HUIIQUIIII Mlne ... ~oumal ln o,~ UnlUII 81.atu.

::Do11ó.r1iz<"tru.ne1 mi~len 100 do:ll.'.\.J· u t.\n
.}Qall,W 0.Z <'otuL).I~

&°"ydl.J

dlJ<"'l 1N :?.doJltlr ti !Jt11'·

H.ISS~MIL
B.A.NKHA.ZA..
133 ŐECONDAVE.NEWYO~K,NY

HARRISBURG VIDEKI
MAGYAROK!

SZE:\'1.'

u :K.ics
KÖHilÁZllAN
minden
ti.tq1611et • lqJobb ■n
11Y6o1lt1n11t.
B L~~~!.L O.

Ba11.ku11.lr. 11.omreU bllll.lr., a mei,
u\lJ.rd a.lapon '11,
Helyeue e l megtakarilou p4,oz6t
01Yanhelyre,1bolutteljetbliton•
111\g:ban tudja.
/1. 1111,1yarotat rnlndl1 elOdko
nyen uotP,tJut ki.
li~n~ldJe p~P!~t á l , ~ <\hl·

- - - - - - - -11 FIRST

NATIONAL BANK

H ARR I SB URG. ILLIN OI S.

'

COMMUNITY AUTO SALES COMPANY, Inc.
Dlstrlbuton or St udeb•ker Cll.l's

Speelnl 111:c: tourln g .
Blg 1lx tourl~g .
JöJJö11 e!

....... f l47i.00 F.O. B.Factorr
. .... t l785.00 F.O.B.Factorr

e, pr6hlilja

ki mlelött megTeul.

MAGYAR BÁNYi\,'S'ZOK!

THE 8•. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO. ,
'NILLIAMSON, W. VA.
raktáron tart mindenféle butorokal, kályhákat,
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üvegárukat
és minden bázifelszerelési cikkeket.
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban réazeaitjük és áraink a legolc1óbbak.

KERESSE FEL IIZLETIÍNKET,
HA WILLIAMSONBA JŐN.

MAOYAR BÁNYÁSZLAP

AMAGYAR HIRADÓ SZERKESZTŐJÉNEK. :::.:;~::~·~ :'t~:~::.:,'.~:;
___

pedig elég erc5aen.

l

•

,\ :\!agyar lllratló egyik leg-1maga sem, an1lró l bes:r.él, Ni ncs rés~~;:~::!~l.~~n~e:,~~=~
utóbbi Hé.mában a Hlmler Coal lis:r.tában azzal, hogy miért. ad- tuuk sokkal 11:.r.ebb és jobb, mint
1
~l~·k;:s:~:;r,es:~:ly ve~~:t:~:: ~~Ó:t::~~b!na~~::;Y,:~~~. ; :~:gy::uy::z~a~~;;b~~: ~:~:~~
,•all, hogy a Magyar Hiradó l. 110-120-130 dollárji\vnl?
lrv: és nggollalomra 11ernml ok
1:r.erke11:r.t611ége nagyon 111 11:r.lvéHát kérem. könyörgöm alds- sincsen.
re vetle a:r. amerikai magyarok 111'1.n clkklró ur, engedje meg

NEW YORK-HAMBURG DIRECT
A leµl!Yldebb IIHHköttett• Kll1fp.1,!11r,(ipa W.nnl\y m.tbe.

,.,.,u,

HAJÓK NEW YORKBÓ L A -.1K KIKÖTŐ II ÖL.
IUwer. a 4,1.lk ..tea 16btt6l. lndulnek ml„llenpUtllrt8kllr,

cd~i.:!,~:::t:::....u ""b!nok

t~r:~~=~.:-·r~:.~.r:~..:::f:i.~.:-;;.i.:~
:111,,...... -

:. • •

ltll\UII)~

:~~~:n~~A:;k~e~~~~é:é~~:
tési munké.latoknak.
Nem akarom a c lkklrót roasr.aknratu Irigységgel ,•Adolnl. de
lh1:r.telettel kénytelen vagyok
kljclentcnl, hogy a ctkklró ur
nagyon keveset ért a bányafi:r.1
:;:=~~l~:e:t
,if'rne■on.ors,■-aa,,siinicw',n'F II llhnler C'oal Co.-ról.
. • ,6"•■ ■ ■-. m___.. ■ ■ ■--.
■ •
■ •~~
Ila a cikklró Cllltk egy cse:
kély rés:r.ben is értene a bAnyák1101. akkor tudni11, kell ene, hogy
•
; egy_ bánya, mint amilyen a H_lnrlcr C'oal Co. bányája Is, amely
~
fi
2,500 3,000 tonaa 111.én ktadá1
1
•
I
Wdn ,·an berendHve & még
■ cuk 7---llOO 1onnit tern1el, ml1
1
:
MUNKÁSEMBEREK r észére
le1olcsóbb bevá- : ::: ;~e~ J 6:il!~~ln1~~.:~~:
1
• sárlási forrá1.
hogy a részvények ut.An' vala~
Ili
t111 l·nagy kamat ju1111on, már mo t.
'!
Kitiinö minö,igii árak vannak nálanlt raktáron. E hane111 csali: akkor ho:r.haJ
ti
-, meg a maga tl11zteuégea j6ved
l(o( ,oJ :ii.~

a

:\:::::~rs::

••=- • •

m--.

•
•

ARMY & NAVY STORE
"'ILLIAMSON w VA
a

:

Jöjjön

el á

nézze mer

~I

áruinkat.

:W■ ■rm ---=--~m-~ m

rt

t

11111111111111 11 1111111111 1
~
'
!

111

•

=:~u::,.::r~~~ :

Öt éve ' ,•agyok köztetek, Ismertek,

! :;1~:~~~1t::r.t=~=~::i:;a!"k~~

l cikkeket, kalapokal , clp6ket

Hlradó,
bogya11:r.erkentllség11.1értnem
veii:r. réuvényt, mert ldilg még
a ttg'ebbl l'etllvEnresek aem gu

hotQ· becsülettel

~:1: ::~~

'

COLUMBIA

Kérem népen, ha a Magyar

l

GRAMMOFONOK

a lecuiabb é, lecn:ebb lemezekkel

: :1:~~:,~::arh=~a::.:~li:

~.~<;: ~

1

\........, _

_
LQGAN,

W.

l

!i'!:;~::i:d:'!~á\z~~:vk~ : :1~ 1~ : : : :
11.

!:

A VILAG LEGOLCSÓBB TEWESEN FELSZERELT
AUTOMOBIWA

•::mel:t~:~k=n~

mAr mcgJévo ö1111zee ter111elé- \ 11gy a ml kle bányánk eem hoz-

Látortuson meg i 1 nizze meg eun kitiinö kárit, melyet

l'I &!

t„rmcl(I e11:r.kör.öknek. Azt liat nagy hneznol az e1116 ld1Sben .
11Cdl~ ugyebár má'r c11Bk csuf- l de amint a gyümölcsfa évról év*
Q.gból ~m teli ette meg n válla- ! re több é& többet te rem, ugy a
8
0
~~~:a! ~:r.!fn~t a~%1::'.r':!t: , :~;:!;;!n,~~ ~l~e~:!:~1~~~bh::
1
=~=:~,~~~e~--~~le~: ~:;~ , tö~~:r.~::t~:
; és én \
egyma jdnné11ülöbányára,t1 1,- hiszem é&állltom, ho&y nem
11~, hl!lra, ugy a kél!6bblek ad• c11:1.lódhatunk.
hatunk 130 dollirt a mir nieg- 1 lllmlerville, Ky.

:':.t::!~:

A:r.tin a clltldró konnyene

l

Saakin Imre.·

il- j

:ó:~ J:~;1
t:. ~;~

~~~~;/

Hiflesen

r éuvényekbe vagy to1~~~~:l c~~;e!ounr~6:::t

:1;~~:t

!:!:

bematatank miiködi,ben is.

PROBAIJA KI MIELOTT MEGVESZI!

WILLIAMSON-LEXINGfON CO.
WILUAMSON, W. VA.

t:LCJt'IZ~~g~~~!l[ÉDF..l~:=:::':~:'::K:'::E::R:'::E::S:'::T::E:'::T::l::K:':::'::~~~
1

i:-:rtesl tjük West Virginiai elö

:~;t:~::~·;;l ;su:k:!,:~;a

1

~=:~-n~ot~:~~~~~;:v:ió~~

;1:z:tiet~~~o~~J:rj:k

~!~6~z:~\.g~:;~~~

0

!~:n:"!:

AMER IKAI MAGYAR SEOÉLYZÖ SZÖVE1'SÉGDE, ahol
1
1
!::t:::e!:i~:k, ~~•,:d~~~~sS:é~! :~s::~~~~l d: l~!~1:;a~!~:

::J;; :~;'~ ~;:l~;,e!~~ó:lJ~o~==~e~i:: beléphetne~.

Beállási

SEGtLYZŰ

n)~kl~~~:~t~a::~
~:n::;:!~~~e~:1:~::11~uv~t~t :;~11~0:;~I ::1~!:k:d~~::t
AMERIKAI MAGYAR
SZOVETStG
leuelrle. nklknelt véleménye né- 1·+' ön KOkku l céluerübben tud- - - - -- - - Ht2 ST,\ TE S'l'.. UUIDOEl'OltT, COSN.
mlleg egyezik a Magyar lllradó né. ,·etetni a d.llalatot, mint
.\ luín,·ll~zl111wt 111\nyiuok lrnerll:l!t!r.tőség~el.
1Mr. IUmler, aki nem hajlandó hill . bá nr baull:ról. l:hyái,,zultA BÁNYÁSZLAP UJ CIME : HIMLERVILLE, KY.
De vajjon mi ezek elégedett• a:r. egyik bodlt c&&k at:ért meg- nak.
lenRgtlnell: ni.lódl oka!
nyuznl . hogy a mblk bodlnak' - - - - - - - - 1
1119111
1 11111 . . . . . . . . . .
nd
1
uy!:~n. ett ts megmo h•tom ::r.:!!:at::~"az~:é:: ~:~
MOUNTAIN STATE CANOY COMPANY, lncorporated
\·oJtak sokan olyanok, akik
A clkklró többi 11l ral11ul.ra Papp LaJo.. •·o,11011 haul 11s7.,.,n. Tud
1 11
1
f'SupAn :i.:r.rn n•ttek r('l!:r.vényt, nem lnrto111 énltm1esuek vála- ~~~J~k ~•~1;
6~ ~1~!Li°ei!~•=
mert azt gondoltik, hogy ha 11101111 (>a csupé.n két dolgot em- &ölni. Loui, Papp, P. o. Box 1, Maldoleu egy-kél ré&:i:vényük, 11gy lilek még meg.
wui •• w. va.
( ti-!Ol
Mindenféle cukorkák, szivarok, cigaretták, pipa mir ne111 kell 1najd nekik do!A:r. egyik ar., hogy ne gondoldohányok, irissitő italok, nagybani eladása.
gowtok. cauptn szharo1.ol a:r. ja egy W.nyilll. testvérem 11em.
W EST VlllíllNIA legíorA magyarok különisen fiJYelmes kinolgálásban
otriceban a telefon mellett, és hogy e:i:en IION.lm az ugynevegahnasahli báayaTirosáa 11énz majd gurul lte nekik.
utt 112okcrosltodás., mert. elöhau - He mbe11 a Dlpóv■ I
részesülnek.
i;;:r.ek perszf', hogy elégedetle- uör nekem a:r. nem uokisom,
- H OTE i, és llt:STAU•
nek. e:i:t elhh1:r.cm, de v\111.ont a mdsod&:r.or arra Itte n semmi
UANT, 1800 dollli r lté~xMag)'ar l-Una.dó uerke112l6Rége s:i:1.ik!lég sincsen és ezen cikkepén•ért, belllfl'Hllg miatt sür
■.m~■2.ai.'. ~ ■-■-ll!la:■.::a _a:::a:am~r.:r__.mt■
meg a:r.t htgyje el nekem, hogy met cllllk Bllért irom, mert. ugy
!l'Öien elndó, 1tgye!I magyar
... MAGYAR BÁNYÁSZOK !

.lY Jo· zsEF & CO.
BORBE
BQX 247,

az

hoinak ki 00161c.
Én blzok benne tlllltVérelo1 él!
bl:r.zntok ti Is é6 ltbl!á.tok be,
h0b'Y ugy mint mlnde?- vállalatnAI va n. 11 ml ti\nmsli.gunknnk
Is, Idáig csak nagy kladá.aai vollllk, mert n~I egy nagy bányára
ren dczketlthnk be II a bA11ya ma
rn~ kicsiny éti nincs teljes
0it-mben és valamint a r.11enge

~!::~e~ ; 1:~:=~u~::t~e ::..:~ !:~~t!;::!~.::~
1
vényt venni. hogy a1 máról- 900 11olhirt nem fl:r.ettek be,
holnapra mllllókat ho:r.zon, ugy (nem örilm k6nnyek a.tok k&1 1
0
~::.)=~t ~. ~=~~~e:!:~:J!;~
v~;);~t b~~;·e:~ ~

~:;~:::e~

~~:ék~

A mngJllr bli11)'1Í~.oli 111irlfo\!'H~iit ktlrl.

t

I

~fY:::

k lnkibb rektes&e bele pénzét tejéhe <'.l!Apjuk cl Hhnler Mir- zet&iek éti hlrdelések szenése

f után I& késxltek klt(inö mln6ségü s:r.üvetekb61 ruhé.kaL

'

v:i'hld~nk a Tugrlveren keresz~ csa
h~sznot hozni,
n ~nenn .. t
u 11 111 egy rnjkere 5 ztul, u!yn~i ~gy a ,·ona11
II
' : nagy
r gn vntlpll
8
h oz~::: h~g~e~ongoi'1a~bbh::~:!

tt

!: d~~!~

0

,\~LER-Ff:LE tajték pipák. C[(Vlrctta és Hlvars1.lpkAk

J•Jólillh mclletL

:;~~é~!. :~~:~~ae~ ha~~~~d:::;~~~z~e:~v:e~~~=

:!Yn~:1~1
ve l stlntén becsapott (!) bány1\!l:r. önnek megmagyará:r.hall11an1,
lgn,:n ,·1111 önnek hogy II mmJer í'onl Co. r&iz,•énye e\6uör
100 dollár ' ,·olt, de ar. 111 Igar.,
1
!:~:~.a:r.::•k:: : : 11
még 11en1111tt sem láttak a binyA
hó i ('1-11 c111111An a J6Rzerencse nevéhcn atlttl.k.
J
A1. utánuk követke:r.ók már
$11 0-t
hlito11abbra,
ezek
ut4n köveiku6k 1,edlg a 120
dollárt a még biztosabbra és végül. •kik $130-t adtak, ar.ok
péniüket n ruár majdnem kész

~~~ ::!at~/éuvényelk !:~n:'::~:~ ~O:el~~~~ \

és minden ruhbatl cikket a

! l('gjobb minőségben a lcgolcaóbb !ron adom.

1

:e~!' n:~~

~ be~~~~ja a Magyar

11111111111

LOGAN VÖLGYI BANYASZ TESTVtREK!

:t

0

OLCSÓ.UTAZÁS

'======~~========

VA.

:!.~i::i1!~_;~c;~t~r;r=~

_

W!LLIAMSON, WEST VA.

::d

U~R.00
Tourln.; . . .
:ut.oo
Roadster .
Ford Chassia
Add $70 for Self Starter ami $20 íor Demountable rima.
8edan
Hlli.00
COpue .
(lne Tontruck Chassla .
:m;.oo
Fordson

MINGO MOTOR COMPANY

!:::be~. 1!~~~~,:~~ a:o~

azr.al
:~z~~:~ :;:r :::

::;:!~':::é=~~:m~~~ :::::,n;e~,:i::_~~

~:!n

Gi,;Y WHITE, Manager
WILl,l ,\JlSOS,
WEST HltG~U.

1

0

1

~
,u:.:S~'°:~en: : ért\:~:
kárékpa, benot a maJaiban, és 41tal hirtelen meggazdagodjak,
- akik soha 11e111 á lmodo:r.nak koin hanem a:i:ért, hogy legyen ,zá-

THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE

KEHMITEN, W, VA,

Z ~ ~ ;uÁRPAD
Do• 114
Charleston, W. Va.

~

M.1,' 0J\TITMU :kl,\JWS ITAS Mt0k7-: ZDÖD ÖT'Jl!.

!EE;~~~-~-~
-~-~::-EEE'/i s:r.~:k:~~z;~ : : ; ~ ~ ~~~::bb~t.Cl
Malfar

be~e~~~:v:~r11ben a cikkiró maga :~~:. ~~~!:g:a:::~o::::a
Is bell!IJterl, hogy nem érti meg munká.11 éli mégis ldevágytam él

A SULUVAN PO1fD
CREEIC CO.

1~!

Mlml,Johban kö1eleg a lenti dátum, amikor Is meg•
nrllnllll: a aoro111pók a hedndorolul akar ók elliU.
S1ereue be nuir mo~t ft ~1üksége11 lr11toll:a1, melyet
ml a leggro ru l,lian és JegJ utlÍ.D J08ahhan ellr.énlliinlí, mlnelr e l11 11Jhu r okonai vagy ösmer{isel minden akadlily nélkiil mcguerulleUk BI 6l1adba 11
H ullevclet é1i1 flll elsók kű1ü1t lcl1cll1ell:, altlll: ll
lufsó psrton hajóra uá lnak. Sl t:S8t:N', Mt.:HT A
KVÓTA. 1-: n nE AZ 1:\' RF. IS 11 .\M:All lit:'ft:UK.

TŐKÉCZKY

::;;~~a::r~~~e~~l:!:~;~~1f~~ ~1ij:1;e::é:::~:n~:q1!~a~;e::;~ ·
hogy pén:r.ük rOllll:r. helyen van pom a tluteuéges bért. És én

I. PÉNZKUwtsj

Mi nem tehetünk egyebet,
mini gt, hf>OY a. 11m•dkal magyudgot u"oo-u„t.alan
flg1ctmu1u,llk. h09r koronilt ,.. IMltlt atakjiban

:A,~~:.~

~~~•:;K••t:a~~AR'::~';i:z~t:C~iT.
blzto1IIDII JE LZ .i.LOG LEVELEK h II aztKESFÖ•
VÁR061 KÖTVtNYEK v.hirliu 11 tanlCIN• Eun

FERENC, Tulajdonos
s,•;

Nt.!\\ YOHK, N. l.

~r1.fkpep1rok

jHAJÓJEGYEKj

.

•

:. \~~1-1
JUHÁ6Z ANORÁa,

Hl M, .., _ , ~ l•<~l.

♦ . . UIIIIIII

TIIF.STO/ol, lt. , .

Különiisen 11JA111Juk

N:'~!~~~ ~;

készlet tart.

11,

·~,·t·

é11 1161 kalllpok
lt ltÜJ)ő női félclplilt el

1
•

IISUllllll!lllllllllaJUIII

birmlkor

vlao:za wt!t~at6k l<crcnAkra
wegydcll6rckra.

lrJonfeMl6go1ltQ,r1.
MAGVAR l(ORONA BANKJEG'i>EKET A LE Q.
OLCIIÓBS TÖZllOE I J.RON AOUNK.

KREMER & HODOSSY
NEW YORK -

149 IlHOA.PW,\ Y

BUOAPEST -

o ll!:cs

NE W YQUK, !'I'. Y.

A budaputl Áru••• érttkt6nd1 UgJ1I, ••egyetlen
óhual bankbl•om,nJI ctg, amelynek Aniert kAban
.-j6t lrod6J• ~an.

25

~ ·~~~~~ ~
1~!·:~t~~;::1:~ ~~~o:

Shock, Kentucky

BANY ASZ OTTHON
·,_
, ":1 ••r loth

Bányászok.

1
~
1

1

.

::t11.:::.•~;;;::::·:(i:;;: 1. THE irm„A;~~~-~~~'.~~~N.·~:~~J;

tói. a l'ond Creek vo1111lon.
Yaonnk ma gya r munUsa lnk, akikkel meg 1·agJunk
cléiredve, né rt ven ünll lel
ujahh magrn r e mber eket. A
ll~Ó ll m11g11ssAga '1}9-0}2 l1ib
nu1gns, n tetö kJliin <i, és jó
boltom ,·an. Jó JJl nsterozolt
hhali:AllnakucsalAdolt r endclll:ezésére. roomonként 2
doll Ar arcn l.

,._

1C:U:~t~rt,0

n~:;:~u][:
magya r hAo y6111oll:a t, és Jól
b4nunll: a:11 emberekllt~;_ )
22
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TUG RIVERFEED COMPANY
WILLIAMSON, W. VA.
OCCIDE~T 11H GOLD M:ED,lL Jl u tell: lthuírólago!
nagybani eladói ezen a ltü rnyélieo.

Jó munkabéreket fizetünk,
nti lvnk p.6nd la karlt meg.

w~

---- -- - - ~-- ~ - - - - -

LARRO-féle takarnuínyok nagy rall:!lira. - Rosenba um-flllo lóü1karm áoy ll:llpll8tó.
1
1

1

UEJ, MO!'l''l'E ka rrn ásá ruk kfpvl11el(I I. IU111erárut tartunk 1111gr1Jii11 •

mladen

TIJG RIVER FEED CO., WIWAMSON, W. VA.

MAGYAR BÁNYÁSZ~P

BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE.

SZAKÁCS IMRE RÓVATA.
?>\!'lg iskohis ~oromlJ!',n l:mul-'nyndttá ,·ált ,·!rá.e; ue"e a 11ént•
1
tam l'ett'!fl Si\ntlor egyik s1.ép 1ebélye-g:r.é!I, n1ely ép a kis emd berek II numkások közölt annyi
kőlte111én~·ét. m!"lr\.len a~ 111011 !embert tönkre teli. hog)' e:r.en
ja:
kl":h·ct ,•lrAg ,·lrágzisát még a
11t11innplgh'-11Zámtnlauok11lrl\l~;; :i.f~~::k•~:,~~•r,~t:':~i~;~

A • Ma(far Bányászok
J ! Állami Bankja. l !

iJA~.ött kó!IDhh ci;y 1111\slk •·lrúg,

1
1
Ttulom. ~•oEtr ban}·Af<ztet1t•·~ :
1~:lt~e}i: :t::~~enke:, 11n;::
l'eim között sol.."'an lc,.:rmek, n IJothOntNé!i ,·olt .
kik et.en ki11 ven.et h,merik. é!< I E:r.,·ollntakUlönleget1en1llaezérl azt hiszem nl"m le11:r. fr· gyar földre ph\ntAlt. ,:3 mcsul•
11 0
11
::~~~~n. ,~:: 11 i!~~!,:ita;o~~~~ j::1~ 1: :i~,,~:::~1::;;~:~k 1:1~::

;~j•~;,!1

~~:;::~!~·,~

:.:t~~i!!~;·

0
~;:1"1!:::ál:::i.~:. 1• c~~::
e ,•lrágra,
mert képletesen minden \ntéz• tkl tudna vagy akarna arra úuln
inényt. minden tön·én)'t. egy- lén mcgfelelni7 Hi\t 11incs elég
eg)' ,·!rágnak teklnlhelihtk. . IJiinteUS tör-•ény, nlocs elég pa1
a 1:g~:~e~\~g~
1:1~;~tl~~:~;::h:: Ra::
ri.gsó ró:r.;.itknak teklnthetfilk, a minden bünre.
bilincset. n jogfo11:r.tbt. ·
1 Aitin ,·an egy mblk vtnig,
i,:zt a ,·lrágol ngy termcutlk. mely épen a nép 11zélea rétegeihogy megli.lla1,l1Ják kinek le- ben ,·an elterjedve. a ne,•e gabogyen l\lagyaroruigon ,·áluitó- n11. l'~eh&Jtó rendeleL E:r. • vl1
jogi. belye11e1Jbcn. kiket foll8t.a· rág 0111.k ugy tud megélni. ha a
nak meg
Jeg1ern1és:r.eteseh1J többe.ler holda11 birtokok adó-

1:~~~;:t::b::ő~~

!:~!~!~

em::r! !.:;1,kt:!: ma a IJokré-J:~~;~~!~ ~e:1~~:~r~:~~:::
1 1 kilJAk ki

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, har,

cial.ádja, MeMr,,

,~,..t,,i

mily,.·
ntlwui11lcn,, niz•
11d:tlék,lwracta•
ládltntartór elv,u-

ti•.

HÁNY BÁNY ÁSZTEST-

m,,

:1~n.~7;;~:t:;

$.

i

'TEE

!::

;1~~~::~ ~~~~ ~\ö~~~:r~~~tt

~1.•~~,!~~~~~!s

a dolgo1.óné11ek földhöz Juttatá- \ •

·

'

~ubtn

1

•

1

8'.L
I West \'lrg~lamban ';,922
A nép érdekelt védó kormán)'• , januárban 2,687,432 tonna sienak jóvoltából egy-egy munkia net termeltek. ami H0,543 tonna11lbé.ro 36-40 korona, 11:r.emben ' nával ke>·e11e1JIJ volt. mint az
a régt 2 koronás na1,1 bérckkel,ll92l januári termeléti.
1
a bérösszeg tehát oly kedvet.öen
Az cgést. államlJan egyedül
van be6.111tvn, hogy a munkál\ WindlngGulfon volt87,662 tonlgazlin kőn11.:ü!léggel s:r.erezheti nli.val töblJ a termelés, 1022 ja•
meg a:r.t II íoldct, a melyre vá• 1nuArban, mint l:l2l-ben. Ez:r.el
gyik, hlst.en Szeged városa egy azeniben a Poeahontas flelden,
hold földért csekély 80,000 _ko- New Rlveré!I Tug Rlver mentén
rnnát kér. Hl!.t nem e!"yueru a mindenü tt keveselJIJ 1zenet. ter;~:l~:r.h;\~;•e~;! is~~O te~; =~e~~~':ol:;~a~a0~ ~ ~ : : : : mint
raknlanaplbérétésmegvehetl l
~
a maga h_?ld földjét. Penize a
.Mu:ontow u, w. Y11..
Jupln
11
1
~é:~I ~~~i~e::a~u!aedrt~~~;
:::~1~:::rR~:e~ 0!;~c:!
nem gyíil ö1111:r.e a péni. de ki tö- ~ Co. bányijAban egy és tél éves
rödtk azzal? A fö, hogy lehet6vé st.Unet utA.n 1922 április 15-én
van téve a munkás ré~ére Is a la munka meglndulL A bánya
könnyil föld szenéa.
egyenCII, a szén 4---4 ½ sukk ma
És ez az a vlrli.g, melynek gas, vl:r., gli.:r., lejárókö nincsen,
Illata a nép körében mludenüttlkarl.lA.jd lli.mpli.val dolgoznak,
érezbetö s mely ekként, a bok• vegyes méréuel mérik a s:r.enet,
réta l egnépszerűbb vlrli.gának te tonné.nként masina után 51
klnthett'!.
cent. Szerencsétleuaég rltkAo
Egy harmadik, ma mir azon- fordul elö és vennének fel vagy
ban, az ldll teltéw~l kl1111é fony- 50 Jó magyar bányászt.
1

1!

6

áU ttstVtrt1nk ,zolgálatára.

u• 1er
state
'
ID1

Bank

Warfield,
Kentucky.
H. 11.A.WS,
péuitlrunk.

t

111'..m-

mely a Dli.nyiszlap 14-\k azi- :~:r:;~~;k :i~•ál:.:);:~zi~tto~:
mAIJnn megjeh:mt.
gyermekelnkbe oltauk bele mi\r
Tehát, hogy a dolog.ra térjek, ,kicsiny korában az 1;;1.cn <-~ cma ml Sznk6.cs testvérünk nzon bertársal Iránti szeretetet a nem
klJelenÍéiit l eni n neve:r.ett fogjuk gyer111ekcl11t'0::l l•ulnaAg1
clkklJen, - Mivel II Kentucky! ra tanltanl és ha mlndn)·ájan
fől11kolából kla.ka.rják a Dar- e:r.t tüztilk ki élet célunku11k éli
tö
1cgye11!ilt erővel 11ckl rogunk ki•
wlnlz111u11t teun 1, vagy 1a.
r- tnrt'81DI, és Isten segllllég•h·el
1
::: 1~:t6:!::hgn;:;1~~é.k 11n:~~l:!,1~~:t~1:;;~t
:1!~:~::~
blsz:em, 1,ogy ez nagyon merész lok.J.~s csnU11kozzunk mi 111 at.on
állltb, és a:i tlin lk ki bel6le, tAborho:r., kik már ezt lrtlk föl
hogy S:r.akics te11tvér a Dnrwl- záulajukrn, és nem véres knrdnl:r.11111sl tnrtja n tudomány e- dal nkarJAk meg cslná\111 ezt,
gylk sarkalatoa alapkövének.
hanem 11:r.cretettel. É11 ne gon6:n ugy tudom a Szakli.u test- clolJn azt aem ön. 11cm anás,
dr egy korábbi Jevelébt'!I, hogy hogy majd nlaml törvényi.le fit
polgára e:r.en or11zágnak, - é1I kűt.ó dolgot fog elkövetnl, semmint Ilyennek tudnia kell a:r.t, ml uetre nem. Mert ehez tarto-

~~~

t

::;111:~:e~:·o:~~:1~ e;.:11~1~~(';\;~n~·:öib;~"L mai ren.duer ilVÉR ároán maradt
eJóterében és azt kutatja 11\- tal ke:h'elt N kúlÖuÖt!Cn jelcnÖzVtfYl ÍI fYtrfflf·
:r.asi111 a t,elügymh1\1>1tC'r. hog)' J('g g}Ön)üriil!n ,·lritö i;.zelJbnél
ltti
néllliilözntk,
kik mei,::bi:r.hatók otlhon. a m11.I nelJb, illatosnál-lllatOll&bb vtm t r t bttétjiktt
rendi;:r.er ncm\lOlltjll.ból! l~t< rAgnk. llyenf'k n numerus rlau•
mlg et.t a megbl:r.lrntóságot ku- ~011. a 11piell rend11t.er, a 1m11aIDEGEN BANKOKtatja, a köt.lJt'n n mag}·nr nép mák é:11 a tölJbi.
BAN tartották.
millióinak bünítl rója fel azt.
~ ki tudná azt mind fclllOaml LUlajdonkéJ>en a belftgyml- roiu\! nem Is kell blneu 1116.r
nlszteruek é.i tli.nialna k a bü11c. az e,ltllg feli.orohak miatt 18 NYUGTASSA
,aját
mert a dlasztójogból klzirja csak att lehet_ mondani "llaltlkii,mndét BIZ•
a:wkat nt. lrni-Oll'asnl uem tudó, t.iim. hazám, de szégyeutelj('a
TOSITSA CSALMegyébként becsülete• éti mun-' ,•lrl.fl:ok teremuek földeden."
kAs mai.-:ynl'okat, akik nem taDe hincm. hogy egyuer a
JA irdtltit, lvbtz•
1
zt át bttétjét idt.
~~~~ ;~~1,~;!a::r.~~kn~~;' h:~):; :f~:r:~~w~~g
1
kaszirnyikat (ipitetL Él; nem le- ,oda nem valú ,·lrl.gok&t & akhet beleuólisuk M)l"8uk lnté- kor n bokrétiban virltnnl fov,
zésébe at.ok1111k mert ne111 a mnnkáSMg igazi ,·lrága: A I
1
~~l~l'.8afl!~ ~:~~glllli~:r:a;t 1:~~ ~~:a::i~~:~k:;:gc:~=g~::
gukat, _ akik vérük hul\Wva1 se. l¼I olyan tön·ények. a me-1
l'é:\ték a:r.t a hazát, :unelren ne- lyek h!ztositJák a:r.t, hogy minIITALVÁNYOK,
kik egy bará:r.da földjük sem ,·olt de11 monki1 tis:r.telll!égea. emgoba l~s mlg egyrés:r.t a:r. or11:r.ág- berhl"7. mél16 é letet élhenen.
DOUÁR
gyülésben, mint kisga:r.l\áli; a nép
----0 PtNZKOLDÉS,
)ogités nralml!.t hlrdellk él ma: t'i'.: l.!1 11, 1,IÚ 1'0S~,\\'.\L
OKMÁNYOK,
gukra öltik n klsgat.dá.k ,·ezé('-.OU,t:1\IT ,\ CSEH
KIHOZATAU
ri kardját, addig maguk köt.ölt
~zt; :o-T1: 1un:1,t:s.
a régi munkapl!..rt tagjaival ta__
OGYEK.
uácskoznnk, hogy miként J~llOlil lelték kö:r.:r.é PrágilJan
HAJÓJEGYEK,
helne m('gl!:r.nbadltanl az or;:r.a• az 1921. é,•t 5zé11ten11eléstől 111:ól
got a val6sagos, tehát II t ny- 16 adatokat. a melyek az 1920.
leges cslzmlÍ.II kisgazdák ural• é,·i termelt'>l>lll!I 11zembeu Igen \
mii.tói és megillapod~ abban, Je lent6ti C8fikkenéat mutatnak.
hogy u 111inh1:r.te.rPl 11ok ,·~llalja ,\ khnutatáM szerint 1920-ban 1
a mamelukii:az(lák ,·ezér111.•gét és több mint tl:r.encgy mlllló tonna
megtlsztlt,la a llÍlrtot a tinyLf!:- fekete iuenet termeltek, a mull TUDAKOZÓDÁS/
ge11 kl~nzdákt.61 akként, hogy él'IK'n csak tit. és félmlllló lon- 1 OSZTÁLYUNK
1
11
:épl~~ru~:tle~'::;a,.:~::~\uk~:
::~~:t.:::.e~:tn, 1~~~~1
mind,m jogi, óltazai,
grammal.
-o--közitlJzŐi,
ttltk•
A bokréta.lJa~. mfu1odik ,·!rág-. W. \'IIWISL\II .\N' l 'SÖ kKt:S1'
könyvi, hagyat;ki
1
1
11
.\
~~
_ké.szúggtl

~till

Vli.laaz Swkács hnre Ievelére,la ml gyermekeink ''.'lú~t.

110
dollár
11AT1tAcc,,1, 1m,·o•rrr
h11 legelfl nyü11eh brén leUl:llet'611re 111 kapl1nlú,

Legjobb

minőségü

BUTOROK

:~h1;~:aé1:~:~~I~::. a t : ~l:k~nf; ~;e;n:~~i:~k ::u~II~
melyek n:r. Jd li próbiját ldAIIJAk már Ili he.
mindamellett meg van minden tagja van.
Mi ndent gyá raldól ,bboh,nk waggo n sUmra üss1ea
laknlli.nak az a joga, hogy'valal. Minden gyermek nek Joga
ilt.lelel nk réuére, uért tudjak oleiióbbaD Mdal iralnkat.
milyen tantirgyat
tanl!J!On van jó s:r.íileté!lbea, jó táplilékMl m~labrltJd: llnnek • ~nelltü baunát.
vagy ne tanltaon, é■ ha va laki• hoz é11 megfelelő oltalomhoz.
·
Butoralnk a leg-lilkéleteselJlten va nnak klai.llltn, mlnnek u nem fog tetuenl, legfeldeu mlnGaégbe n.
2 Minden gyermeknek joga
Jebb nem fog oda jArnl, é1I e:r.ért ,·an Játat.anl és gyermeknek
L,\KÜSZOBÁ.K, JlÁLÓSZODÁ.]{1 EDÍ:DLÖ.K, KONI•
0
1
~d::i:~~~;ncs::::
e;~\ den gye rm eknek Joga
ll.ÁK é~ VERt:N UA.K bcrende:r.ését nAluull llapbatJ11. 11 leg1111
gyon bölr.- kljell!lltéa, hogy ha. van oly neveléshe:r., mely 6t a\uchlt 111:h·ltelben.
mi:r egy iskolibau a Dan,·inlr.- kalmall!IIÍ és haKwOll.d. testi az
.Killün csoma goló 0111hílyunll un és MztnsltJuk, 1101111
11111111 nem tnultják. hogy ott ak- életi.len.
jól t,ee.~omagoll sl!rtetelen lmtorokat kap. Ila 111égl! n laml
kor 1nár t'8UJIR butaságot tani•
-t. :\!inden s:r.emélynek joga
h11J för1in 11e ulkö1ben. ml Jól'á lesnü,k.
tanak.
\ vnn egy egészséges otthonhoz,
ÁRAINK HUSZ SZÁZALÉKKAL
,\ r.után pedig azt AllilJa leve- tiszta Jevegöhöi éti tiszta ,•izOLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL.
1é1>cn: llogyhn vnlaki11ek tudo- b ez.
min)"& ,·1rn, akkor uralkodhat
r.. '-!inden uemélynek Joga
Ml llllfZ'}'hllll é! kicsi nyben adunk el.
u egéllz mindenség: relett, vagy van oly életkörüh11ényekhez,
h1 uralkodik Is. Már mcgboc!lli.jl- melyek uekl termés:r.etes felnö-t:~t ll hirdetést l1a On ür.l ellinkhe h111r.11, egy dolliírl kap
Min k. SzakAcs testvérem, de vélét és teetl II lelki tlezta!lágot
11klirmllyen tjrgy mcgdd,rlá~ánál,
erre ait mondom. hogy e:r.t ön bl:r.tosltanu.k.
Aié rl tesszük eat, hogy a vldéll magyar kür.önségtvel
maga 11em hla:r.l el. Hogy a aok
6. Minden ueniélynek Joga
mf'1!'lllmerkedJii 11k.
kll:r.nl C1111k egy 1>éldát hn:r.:r.ak ,·an egy helybei a. tirsadalomHittlt is nyrrjtuk
elö. Azt hluem o\vut11. a napi han, egy megfelelö alkalomlapokból, meg ha jól tudom hoz és egy igazságos egyenlöA MAGYAROKNAK.
ruég a UAnybzlap la 111egemlé- séghei a közi'.!• örökaéglJen.
Kere~se
n
fel
be1111ü nll:et iidetü11kl1e11
lle:r.elt róla egynéhiny hónap
7. A fö ld megélhetést forrásai
cUltt, hogy meghall Bécsben a nép köiöa örőklége lévén,
egy vllilghlrü tudót, kinek balA- nem helyes hogy egynéhAny ó.1lakor kitudódott. hogy nem volt tal 1erogh1lva legyenek a több.siemmlje, tal&n még ami., rajta lég batnlnyli.ra.
WILL/AMSON, WEST VIRGINIA.
volt I•. nem volt az övé. E1 már .8. A·tu lnjdnn IJirtok felülvlzsWELCH, WEST VIRGINIA.
olvashattunk többn'SI Is kik tu- galva, morallzál\"'8 é1I s:r.elledósok voltak ~a még la negli- me 111tve legyen.
LOGAN, WEST VIRGINIA.
nyen lialtak meg.
9. A munka l'égezle111en megEs UIOlll e~y mblk példit felelő körülmények kötött, te1
1
1
~11~~::·::o;,.tn:~t k:i: ~:~::~. : : ~
1: : ; lle;;Jele11l 11. M11.51ar lli nyá ula p ~•pli r a. H a még nl.ues anriall:
1
pouként, hogy Igen Is vannnk és erkÖIClll't'.
,
IJ!rtoki ban, kü ldjön be 2íó ()ENTE1' po!llllk.Ültiiégre s ml IUOPRlll
1
eg~0 ~:,;:~~i"~:~~!a;~:d
politira l os11iik. A Ma.gyllr lllínyaio lap 11j elme: Hlmlervllle, Ky,
11
Mik ~sze még a nevét Is alig ten é:11 a:r.onklvill elegendő Ideje
tudJa lelr11l, még pedig azok, s:r.órakoziara é■ a eaaládl életkik ellen a llAnyáulap la er6• re.
harcot folytat, a csalók 11Crege,
11. A nól munkl!..sok ugyan
ezek ÖS8:te C1111IJ:\k az er.reket, olyan munkáért egyenllS bért
meg tize:r.rekct éti ha valahol és kapjanak a férllakkal .
valakik Ylgan könnyen élnek,
12. At. özvegy anyák a fentarakkor e:r.ek l1 gaz nicl6k ugy él- tálra utalt gyermekekkel menLEGNAGYOBB FERFI, NO! ES GYERMEKnek. Pedig ar.t már öu la ell!une, tcsaen..ek rei a ,lelg6.t.6 munka
rl. hogy et.en urak legtöbb ré- tnlytatásának szüksége alól. !
RUHA ÜZLET.
uének nagyo11 kevés köze van
13. A munkaadók éli munkáa tu·lományhoz. lgy nagyon ha- sok társak éli mint tániak rémar rei jövünk arra, hogy min- szeeüljenek a \'é.l111\koza.tlban. 1
dcn éremnek két oldala van.
14. Megfelelt'! gondoskod6.a tör
THIRD AVENUE.
Tovl!.bh menve pedig látom ténJen ai: elagott mnnk4ar61
azl, hogy aoks:r.or szeret ne- és azokról, kik megsérUlés vagy
ki rohanni a papoknak. Mint betegség miatt munkaképte1
l,c11ftr t veszünk fel é11 t ele Ta 11 at. ü1let ainnal.
l~at: n~ ~:!:n ah~:r.u~a!;~~~1le~~~i::
éli a:r. eredmény I
Nem akarom ugy teljeaeo azt élvezése vlstonylttassék a teljeNem akarunk sok árnt átv l1111l n:1 ,uj évbe, te há t egy
mou•hml, hogy semmiben 11lnea sltett ·szolgálatboz.
Igaza, mert azt már j6 lllagnm
J6. Ai &llam, mely megbilnoagy
Is tapasztaltam, hogy 50k e11et- tetl a bUnt, távot.tassa el az oka.
ben nem a lelkek gondn:r.ád.t, ka t. melyek az embereket torhanem a:r. üzletet tartják főel- vényrontókkt test.lk.
l"ükn'ek, nekem egy Tiutelendö
17. A testvéri kötelék fó és
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTI ARAK
ur maga azt mondta: Ha én ü:r.- fundamentális tény és mlndenlet után nem mennék, a bivelm k i felblva\jk, hogy szerveue az
MELLEIT.
felGJ ébeo vennék el. ?,;:i<:le ha egén életét - egyházit, polgi•
1van Is közöttük Ilyen vagy ebe:r. rlt, lparlt, - a testvériség alapJiljjiin é11 győződjék meg róla, hogy nagy ArleHAI•
ba.501116, azért még mlntlég jtn.
Igen nagy lgazl!ágtalo.nl!ág azt
18'. A aegltség ott legyen a leg
Uiá ~t cslnálhrnk és a legfluomalJb irut alacsony árba n
fogni nlJuk, hogy a:r.ért mert a nagyobb, a hol a s:r.fikség legjobKdjuk.
sok k6t.ill egy-kettö, vagy ha ban érezbett'!.
még több, nem végzi kiHele1111#i19. Ami most egynéhány em1
gét Jól. azé rt még nem mondhat ber, legyen au'.á ai ugé»z.
A1 ep:éu esalidot teUUOl-talplg felöltöatetJüll.
juk, hogy az Ö88zesek mind
Ugyebár, hogy ezek fens,1gea
nem érnek semmlL Ai ember esimék. Tehát álljunk · ml 111 a
mlwJenkor a másikban szereti a azeretet zászlója alli., mind egyhibákat fesz:egetnl, ahelyett, l.al egyig. és én bls:r.en1, hogy
1hogy magán ke:r.dené a tlsztoga- akkor m lndn ytjan boldognbba.k:
lást.
leszünk.
j
WIWAMSON, WEST VIRGINIA.
1 Póbáljuk meg és tegyük la
Béke legyen veltlnk.
I
,meg, mutasaunk Jobb példá.t
~arr Lajo11.
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Lewis Furniture Co.
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The BIG STORE
WILLIAMSON, W. VA.
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KIÁRUSITÁST

THE DIG STORE

MAGYAR

DÁNYÁSZLAP

.

óhazai mesék....
tPolytatAII.)
U,I $ZŰLŐK.

\IOflt miin rsnk 11gy mondjad Bahb.11ka,
•i~<\ m11r11111" meg "lde&an)•é.m." Mos min
~~si<'ll :i ml fiunk vagy. 'Tied le11s1 a Sin·
,IMka lila piros, pltyké11 JajbljA, s.:ilre, min•
M•:u• AztAn legyél olyan Jó mint 6, de soha.
-oha <'I ne menj fürödni n lloll 1'\sú:ra.

:~~~.n~~~=~a 1::~ KJ!r'e::d;;:\

kis le-

~;:~~-~k~~ó 1! :~~~a~:P~-aS:.é~ ~:~;~k~
tiunrk daloló leányok 11 gyümillca érik tere•
N'IY'-:• fákon. Dióra le,·elek Jó szaga érslk,
• ,.,_,il(>banhdA.k közötti mesgyéken karóraki,-ok ál111na k l!Zép M>r ban a uok kör.t n1ég
i.r.1zo1.,-b111ei;:e16 féllzket h1 lebet talilnl.
HunkóMejil. aranyOll azirn)'U ulta kö16k

:~~~~:n~~~n~t

::t:~1::::;:~':~:~:!;!~

a. r:l\':,szem meg a fecakefarku pille. A mee--

t;)'lk fih·e kötölt katlc1a-bogarak máukil•
na.k meg siórös hAtu pap-n1acska hernyó éa
rö!feteg gomba n.S, aminek uabad a fejét
1 1
rer:n~t;l~:t:r vf:::::e~;6~:: : ~:~kerllt'>to nUa 11 ztja el. Ott. belül szélen, jegenye•
fik 4Uanak aorba n, mint katonik II koroni•
Jul;. ~r.ilditli msgauágiban vércsék vl11110n•
!:.anak Töl,o1'a.l!li.torok 1uélyén strgarlgók
hin,~aiják egpnáat, kakuk szava hallik 11
riradhatatla nul Cl!Örög a uarka. Puha Wld
moha nö otL melyb61 a pró 11.Arg:a vlrigok
bnínak ki. rajtuk partnyl égazinkék lepkék
rin1::ll lóznnk. Néha. kurtafarku, uelld aumil
ór;iktlk jönnek egéa&en a keritéalg II barát•
f.igoqn néznek a bebukucskiló Raliutára. A \·adaskert mélyérol u.egfilgomba jó
. ~r.aeát hona a szél. Estefelé sétilnak 1, ott
aokan 11elyemnapernyM uép aae:iionyok,
kariki1 hajtó. kurta fehén11hi.11 leinykil,
liuk : az urasig gyermekei.
na mlndert megun)a OalA:uka, ar. alllÓ ud•
rar ba11 még ,•lgnhb az éleL A grani.rluninak
rompá11, Héles túr.fa la ,·an i blzonyAra az-

•=-- •

f-•~·-

h1mertea belüket. A 11zámok 111 könnyen meg
l'agadtak az eszében II dalolni ugy dalolt,
mint a pucalrtn. A tanltó-nónJ valahAnyazor
elmeut mellette, mindig megsimogatta a feJét II azt mondta a többieknek:
- 'TI Is ugy lgyekeizetok, mint Bali\.zs.
F.s 6 Igyekezett, bár tavaszszal, mikor a
vada11kert felől Ibolya Illatot ho.:ott a 11iel16,
kifelé huzta valami,
Ilyenkor néha a tiszttartó ur benyitotta az

kozt.nk n. kis cseledgyerekek. HovA lettek az
l11kola penészes fa lai, füstös gt!rendAt. lllu•
to11 vtrágfészek lett be!Olc. MagyaroMlzig
térké11e felett piros plpacsokból fehér klgy6fiiből, zöld rezgll•füből ront koszoru lóg. Még
az Ölilflzehasadozott nngytábla 18 fel van éke•
sltve!
Azután, mikor uépeu Öllllzeseperték a le•
hullott virágs.zlrmokat, M!rtha klsaallzony
kibon totta a Nú.dasl Msrlllka hajit. Olyan

~~~e!~\d!';!~:n=ll~\:!a::i::s ::~:

~~:~ii:~~:rit:;:~~~k~r:!~" s fintor-
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A CSUNYA ISKOLÁBAN
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llerclm, lllgyje meg, 11emml azilk11ége sincs
az uradalomnak arra, hogy nekünk Itt 11zo-

elallatt\kat neveljen!
- tn Cllak EMOl-:REKET nevelek!S a
111

1
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t•<ldi11: a Cl<('hszlovik had!lereg• kinonallll.g á lta l igénybe \·ett 1,.. uony
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MINDEN ELŐFIZETŐNEK,
akik a :!5 cent szállltásl dijat bekilltlték
ÓII a kik hátralékban nem voltak elkilld•
tü k 1922 évi

Naptárunkat.
Akik még nem kül dték be a 11tillltáai
dijat, 1~ive11keJjenek azt beküldeni,
hogy a naptárt elkllltlhes.silk. Sz!llltási
d\J beküldése nélkúl napu\rt 11enklnek
11em kOldü!lk.
llútmléko11 el6flzet6k 11zlveskedjenek
azelőfizetéstllJAta 25 centtel egyiltt be-killde111, hogy a na11tárt megkaphauá.k.

MarJar Bányáulap Kiadóhivatala

::;:n:r,::::\:!:•: : [ y :
kikaparták éa a esend61'1!ég éa&•
re•ette. A 11iilléa1n6 \11 euk ek•
kor ment ki 11 a gyermeket halila 'utlin _ uabályHerlien
elk6lözte é11 megtilröulöue. A
)..atósági orvos IAtleletet vett fe l,
a mely megA.llapltJa hogy er 6 111akoa fojtogatta történt - 'TI•
Hn. Józsefné 11úndéko11 ember-

l
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u;f;r.t-:T'I A DUNASZE ttDA·1 ru111,l'IK A K.\ 8Tf: 1snAN.
111::1,\ ' I GÖZMAJ,OM.
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~!e~!;1:;~::::~e~e~t~;;;~ l::;:!z~bb b~~z~::~e~~rt~~~::
n1agiho:11 tért, a földöo re éa a mikor ösaaeeaett. még mbt a llzegén)', de takarékoa
1
:u~ge~~t!\~é;é;;; -:z:~Y•/;tntjh~r h e:dugt; tt a
hétig ,·erg&lötl a kórhAzban é8 P ~:ra.laztae: ~AI h::.e ~ :
csak azután haJt meg. A gyllko- bizony nem nézhe~tek be a vö-110kat éa a felbu jtó auzonyt el• rösök. De volt valaki, aki mégis
fogták. Ka11:w.b Lá.lli!ló, a:11 egyik belitott a kAlyha titkába 1o,r.
gyl\koa öngyl lkOBlligot kl!lérelt kas .Jinosné volt, aki ké~ényt

~:::=~~!t!!::m,:e~i~a=li~~
tést aionba n tovibbra 11 titok•
ban tartotta, Illetve anélkill,
bogy a llalilesetet 111 jelentet•
te volna, a hullAt eltemette egy
gödörbe u udvaron. A, egé:H

:1:;e:;m::n:e~:~~ !~:t: !:~:!~~~r:i:
bennünket. Onnep és öröm az, mikor meghallgatja valaki, mit tanultok egész évben.
Hát örültök-e?
- Örülünk! Kik gylinnek?
1
k~i~z~::::1~:r~B~, :::st~z ::e:I~=~
gyon jó ember, 110k uép verset Irt mAr nek•
tek.
- Akkor én felveszem a piros szövet ru•
hámat, - mondta az Ispán kis !Anya, aki
soha ae tudta a leckéjét.
- Arra ügyelj, hogy az es~edet otthon ne
felejtsd, mert 111. a Mcat Am nem azt nézi,
hogy kin van azép ruha. De azért akinek van
ünnepi.S rubl\ja, rölvehetl, akinek pedig
nlnca, az ne bu11uljon, hanem 11zé11 tiszt.Ara
mossa meg az arcát és kezelt, - ugy 111 takaroa Jeuz.
A tanulók elszéledtek a cselédbú.znk felé a
utközben lalAlgatták, milyen !ebet Ha klr•
ta.nfelügyeh5! Olyan szép fekete ruhiban
jön•e mint a mlnőkben a komornyik ur Jár,
r11gy talin oly aranyzslnórOfl kék dolmAny•
ban, mint a fiatal urallll.g?
(Folytatása következik.)

~ ~f!:ft~:t~e\,~:~u~:~~~::r\~on fordult,
elment. A kl11&1111zony ökölbe 11zorltotta kl11
Cehér kezét a kopott lekola-asztalon II ugy
nér.ett utAnna. Azut.An a gyerekekhez for•
dult :
- Caak a1 a tietek, fiaim, amit megtanul•
tok. Ila \•alaklnek h.Ata van, az leéghet. A
~nitt ellophatjik. De a mit tudtok ait 11en·
ki IIC veheti el U'iletek.
Éa kéaöbb egyu.er mégis ott hagyt.Ak az
lskolit • kimentek a Holt•Tl11ziho1. Amenynyl vad-nefelejt.11, klgyófil, llll.rkalib, földi
moityoróvl~ cuk termett közelben, azt
mindet le.aedték, bevitték a klsa.uzony azo.
bA.Jiba. Ők apró caomókba vA.logattAk a .vlrigokat 11 khsauzony va11tag kouornkat kötllzött lle!Glllk. Boldogan hordták be utá.na
· mindet a:11 l11ko!Aba. A klBM111ony székre állt
s köröe-körül fel11zegezte va\amennylL
Tágra nyllt uemekkel Alltnk éa csodil•
■:::■ -■:..-:a:.:-■ :ca • ■::wm:l'a::a::11:a:a •-~::a..--..--..a:■:a::■
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K,\'l"ONÁK Ml J,AKOLTATÁ•
s,h• KÖHTf.LI.

::~~:mkl:~=jA::: ~::~
nasigot ,ürg6 sen ki nem lakol•
talJák, a képvlse.l.Stestfilet man•
dAtumA.t • Zllupin rendelkftésé-re boctlitja.
{UJ Nem,edék.)

.:!'1!1::~i:.:

ru;t :::~~ i:!~a~:;:::k~~? ~:: l~n~: ::::n ú.~~e:e~t~':~ :;!~~~u:::!e~
ha maga 11 5',tA.lni menne ..
nlt, mindjárt könnyek ragyogtak 11iemé-- Engem nem azért fizetnek, hogy llétál• ben. Mártlia ki111U111zony kék11elyew 11za1aJak. InkAbb ne engedje meg kérem, hogy got kötött a'hajába II azt mondta:
Iskolás gyermekek napaúmba acatolJanak...
- Igy fésüljön meg nagyanyAd holnap.
MOllt 111 öt hlAny1lk!
(Anyja nem volt MarlkA.nak.) 'Te fogod
- Ila rajtam A.llana, MArtha klsas11iony, üd,•özölnl a vendógeket. De nem nabad

lét!

\ '.:; '!'ljellltett:~_katona.i szol";' atnt. a ,o,.....,, hlldseregbe
'.' puek At és a Szatm!ron
allonull'Qzó 87-lk gyalogezredbe.e kapnak további kiképzést.
f~ lsgyar Hlrlap, Ka.ua.. )
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Ákirhogy nem telll:iiett 111 az uradalmi 111rc llér a. cse.lédnép között II e:iiért llalbaki• kola Balát11kinak, mld6n hatodik eaztende-na.k i11 kech·eskednek.
Jét betöltöue, Kéri Sindorné mégis fel•e-ne leger.ebb mégis ar. lstA.lló. 11.agy, ma• ieu e oda éa !gy 11ll6lt a t.anltóklsa111zony~ . ,·IIAgos épilleL melynek padlója u~p ho:11:
sima fényes fehér kö,•ekkel va n klrakn.
- Te11ék beirni e:iit a pagy legényt éa
A jb:11olok el,Stt fén,•eaaz6nl parlpik, lo- mk tCSllék u.igon1an fogni, mert Sindor1
1
0
;:~j~s::a!~k n:~;~~: :\a1
~~/::;::;:o~:;.!a:.
ka, tréfb koeslsok u.blákat fénye.ltenek,
y mikor majd elvisznek katoninak tudlovakat kantiro1na k. A lovak libal kö:iit jlil nekem levelet 1ml har.a.
merés:iien máar.kilnak hoauufillü hótehér
A uőke kl&asszony rimosol ygou, kézenuörü vörÖB8llemü 1iyulak.
Cogta a bellllette u elll6 11adba az uradalmi
11
1
na~::,~:t kl!oc;!~~et~';.:i:m:f;i:al:~lk::~; ~:d~,0~~ c!~~1;::e!~tk é11 aötét odu volt II ha
almáadere11 hAtára. Kis b6 gatyijAban, plt-y- e11Ctt, clll\kugyan lavort kellett illltanl a
kéa piros laJbiJiban onnét néz azéjjel, r11,• kö:iiepére, mert becimrgott a vlz. Téleu hl•
gyogó azemmel, kevélyen .
deg ,·olt nagyon, mert az ajtó • a falak re•
•- ~o néut cu.k u adta kölyklL még nem pedé11Cln be11üvöllött a szél. R08111 uag la
1!1 fél: Lóc!llsr.tr leaaz ebbill!
volt benne, mert ,zott kl11 k6dmönök lógtak
A ken!,kgyirtó mühelybe Is beJi,ratoe, a a foga110kon. haluirca cslzmikban jöttek a
honnan Ját&zá.s.ho:11 alka ln1aa fa.darabokat fiuk . foghagymta kolbA.11Zt reggelilt;tek IIOuabad szedegetni, meg a gépél:11n1ilbelybe, kan és némelyik k\11 IAny olcsó uagoa uapa. hol fujt.ató éleszt magB-lra caapódó li.Jl- ~nnal molldott, a mblknak ótvaroe fejét
gok.at l!i vörösen éa febétt.n lllt.6 vudarabo- meg petroleummal kente be a11: édes anyja.
kat kalapil, kék ruhiJát feltün·e karjain, a A nedve. hdmla-fala.k pen6anzagot terjeazgépész. Ezek mind nép épületek.
tetlek, mindez 5ssze\·egyillt, rtreküdt a
Ceak a dlunóóla.lt kö:iielében illó lakoJ,. mellre 11 a ki.aauony mindig sokat Is k6bo:11 nem Igen IAtogai el Oaliuka.. Pedig CKf högött Cllért.
Her. mikor arra tötyögött egy szlike klsa..:ii.
Bali&l!ka mégl1 hamar megszokta ar. 111uony er.ü&tpapirba la.kart csokolidét adot t koliL Szerette hallgatnl amit a tanitó--nénl
nt>kl és megcaókolgat\L De hit u t.akol a mf!llélt, ar.on módon el la tudta otthon mon•
e11unya, régi, görbe, alac:M>ny épület. Leg- danl. Szeretett k~tJ.val zA.&zlót meg d.r•
c1moyább ar. egéa:11 tan,·Aban. lskolb gye- kinyt plngil.lnl a nagy tiblira • hamar meg-

-Ml::001,'l' t! A c.n· t; UMt:K~'l'. beszélte, J1ogy az urát elteszik ! A t'A U /fol l K ,{l,\' IU •r 1TKA.
A romi\n-t;l!ebszlovák batA·
A megszállá.a alatt levő Pir•
__
!!áll alól. Tcl'\'ükbe beavatták
__
ro11 műk ödő batárkllgar.ltó-bl• kány nagyközaég képvl11elóte&'Tlau JóZ11efné pélyl u ületé-- laz 1Wi7.0U)' tizennégyéve11 ftit l g
Volt egy uegény uszo ny AI•
lOtti>IÍ,t berejeztc munkáj.At, a tOl<'le memorandumot Intézett a 1il erdőte lki lakOII, ha.dlöuegy,
elhatáror.ták, hogy 11. flu maj1l só-Józ!lán, akinek kélezcrötszliz
n,ehnek <'rcdményeképen több cseh komiánybM, melyben J..1- l húa.ssAgon klvül egy egéaué-- magára vé.lla\Ja a gyilkol!l!Agot,• korona megtnk1trltott péniecs('.<el;i;zlo\'áklal de t uln,· mórésit jelenti, hogy tek.Jnteltcl a rra, __ gn gyermeknek adott életet. A, mert neki, mint k1$korun_ak. va l· kéje volt. Jötl aztú.n a konimii,
'. o
miután a köiségnek több mint anyAt ,•A.ratlanul éa e\O:kéariilet llam1 nagy baja nem eshetik. Bal nlz111m•, n mely ,ue tiltotta a.z
IW'n romflnok ú.ltal lakolt kör.• 1fél mi Illó korona adóallága. van, lenlll érte u caet a munkaköz• lát e:11ut6.n a két _
f érfi fény!II _11a11 embereknek, hogy k!eter koro•
[

lrta: 8zenll mrelJU r1ha.

ért épltették Ilyenre, hogy a lallda kel\6en 1-ekektOI hallotta, hogy oda, ha esik, becsu•
vl8flzapattanjon róla. A graniriumban busti.t rog a vii. Belesett egyszer: caui1ya aötét
forgatnnk uéle11 lapátokkal II rul'Ctlti.n mu- .hely az, Abban az ó11ületben lakik a t.anltóulkál a rosta.
klsasuony, akt nóha estefelé egymaga ki•
1-~ste fel é uéleshátu tarka tehenek ver- sétál a mer.6k felé és a kezében mindig nagy
nek port. mlg meg nem köti őket a gulyb, eM>mó vad,·lrAgot hoi, vagy kll1 kod.rban
hogy azlán sorra megfeJJo valamennyit. gombáL A1 ablakán fehér függöny van s mlMikor eggyel végzett, oda ereutl hon! kor BalAzeka egyuer belesett rajta, látta,
boclJAt s a milyen gorombán lökdlilll mohó hogy a:11 autalra boruh·a elrt.
uopál!a közben fejével a tebeneL
Nagy,
- Hit a nagy emberek la azol<tak 11\rnl?

■::a:a ■ .--a -. • • ._.=a--....-..■:a::a
:a,:■::.-11..--. a:■:a:a r:a:a..--.::■-.:■
1wM _\,·1.\1ioz ri-A1·01.T,\K . I P,lt1K,\NY KÖZSÉG A cst n

TliUII 1'1'Ell-$Zl,0\' .\KIAI
K0ZSt(;t;'I'.

ZSAKAI BALAZS ELETE SORA.

._,' i<- ,,•.-:-··i:.;·· -~~7 . /t·:_...,,,,.•

-'
MátéRzalk!Lu 1-'jUdvé.ry TamAe

~eégetl az Itteni gői:oialom. földblrtokoll lakúsálJa három be
A tilz a malom régi 11zirny6.ban kormozott 11rcu m bló hatolt be.
1
keletkezett és pillanatok alatt lA három fegyveres rabló a földto\'Abb terjedt. 14 vagon liszt és blMoko11t 111ogt.á1undta. a Wert,U nigon gabona esett a lángok helm-11zekróny kinyltást\ru. kény
mnnalékt\ul. A kár egy rl1111ó szerit ette ós n 11éni:11zekrónyből
ci;ebsr.lovik korona.
korona pénzt. egy arany
-o-~rát, hatvan darab havanna szl-

1600,000

M,\GZ.\ '~'.ELIUJT.\S~,\L. , - ~:17',~~it~:-ö~ö::!~~~i:~~:=
\ .\DOL'~. ,\SSZO:"'o \ OK. búba és cs izmába. Kette1.1 160
,u uJvidé~amügyéaZ11ég :~~::t:r1~ ; : : ~11::~e:tte!a~
e ljArillt indltott Putnlk Mlleva l' gasságon felüli. V1tla~ennyl
és Kübner Krl11itlna koviljszent ls·tájerpi11ztolylyal volt föUegy•
ldnl a&11zonyok ellen, nk.lket ,er~ezve, a magasabbik e11:1ber
magzatelhajtással vtdolnak. A lnylrott bajuuu, arcán fbltün.S,
feljelentést Putnlkné ellen férJej kétflllóre11 nagyBAglL &zemölcs.

0

::::• 1
::ág::~~I:~
né Hlntén meg akarta ölJii magAt, a mély községi kutbn ugrott, de még elevenen klhuzták.
Mindannyiukat letartóztatt!k
és Atadták az Illetékes ü~yéf!z.
ségnek.
{Az lJJság)
-o-A flÁNY ,(SZ BALESETE.

~::~~~;ia::~i~y::~~ée:•ede ~:: tette meg.
ben nemcaak a kómén t ro~totta meg a fel yillemle~t koromtói, hanem / ne én , de takarékoa asStonyt lRg kéier.o rötazb
korona kéazpéniét6I, amiért a
btróság elé került. Tnt6 például
három havi fogházat róttak a
tolvaj Farkas néra, hogy millkor
a beeailletére ne tapadjon koHIMLERVILLE,

Oardl Pál 11Rjószentpéterl bA- rom.
-o-1
!°:n=~~~. a ~~e~;~~:~k{lo:= ~~::~=ta! :;:i:~~:ó~~:c;.
!I Al,ÁLIUl'l'tl,1' cuZnA.

{Szóiat.)

AMagyar Bányászlap
KÖNYVNYOMDÁJA
KENTUCKY.

je~~Y::t:~~t~il~~~o~\::!,!~;

:::1::

A nngyknn!Z11al törvényszék
1::u,d~~o~ti\~'~~ö~é:'::! ba hozták. Kih allgatásakor O~r
jAra. A törvén:zék egy havi ::ő:~m:n!'j~=~e~~~!~d<1:i~ ;~ kötéláltall hnlAlra ltélte Pehér
6
~:!~!zs:
é::11 ;:~~~ kijáratánál dolgozott. ar. egyik.!!~: f::i h1á;;,g::::~~::!/!~
s.zá.nalmat1 n 6 t.
dombról tót mu11ki110l1 egy tn revolverrel agyonl6tte.
A

~~él~~a

(Magyar Szó, E}ger.)
FtltJGVILKOS ASSZONY.
-1 Ujkéce.kén Balla Pál gaz.
dá lkodó rol!lltvlazonyban élt
a feleH,géve l. A, aa 11 zony
két férfi rokonA.va l meg-

1

::g~:::i~~ ~:~Y:keo;~~~~i;~~: ;::l~~t a::~e; 1t:g~:t'~t°:'O:
kapeu Oanlll fejbe ütötte hogy mutatott. Fehér JAnoa két évig
eszméletlenül terült el a !~\dön. volt Alllerlk!ban, ahonnan 3000
dollAr megtakarltott pénzzel
Csak a kórházi Agyon tért ma- jött hazn. Caalidjában á llandó
gihoz. Állapota 11ulyo11, de föl- volt a ve11:11ekedés. Az elltélt az
épülésében blzl'lak az orvosok. ltélet \J llen felebbezetL
(Miskolci! Napló.)
~,

,\ legjobban berendezelt m11gy11r kü ny,..
nyomda uedőg_jppol óa g:,or~sajtókkal,
nhol mlndonnemli egyleti é11 U.lell nrom•
laldn:,ok. ni1-Jegyek, 11irdelés<'k, kü rle•
Telek, le,élpnplrok, h1gsligl kii11yn!c1kO,
n1ímlák és borltaok kéulfélle J11hinrt1s áron, po111011 M(lre ehlillaltatlk.

Nyomdánk eböre11di, ponto, i, 110n kioi~
tekintdibtn HrHfl~z hánneb a,omdnal..

MAGYAR D.ÁNYÁSZLAP

Ml UJSÁG
HIMLERVIL[EN.
-,-

Ali clmull h.íteu minden 1111.p
dolgÓ7.tllk II ll hnler ('oal Co. !Jl\nyájában .
ll étffü1 . 111:i.jus t'h<ejéu ina
gyar Iskola ,·es1.i keidetét. Ko
los Leó. a 1lányá1<ilap tl sitvh•e
léij!J fog: tnnltnnl. Ké.1•jiik ll siü
löket, hu_ey G é\'en fel(\11 gyt'r
meke(kct uives~edjenek máju
eJseJl!n déluti\11 2 úmkor lsk
lába kiildeni. (Tnnitiis a De
1:i,öé.k melletti iskolúlw.n ·\eio.i
feÜCS\'11 dljtal:lll.

MdYAR
BÁNYÁSZ
HONFITÁRSAK !

1922 á.prll!s 2;,

HAMBURG
~.t%~:.-l~

~!twtr:~r:"uJ~

ouon:~., .. A,,.,

n, hn. ••· '"'·"

i~~j:l!s~:-:.-:.-~·:_:~'.~~-~:;ii'.,:

;;i}f·(i

KO,,.dl•nrn,._ti;í.~~..~""~uthámpt""
C,,uf'l'-""ukau hbli,al<, NO!~ dl/

ROY

AL"MAIL

STt;AM l'ACKET CO Ml'AN\'

~,._ ~· uo:11~os ...- aos. , ... As••"·
2t e,udway,

\'n'l"Y

o.

New Yark.
i,..,yl h•J<•Joo~•u~yn~io..'ll"'!I.

Williamson, W. Va.
127 Third Avenue,

o 111''.\k.\T ~n;n ut:T
11rnu; 11n1.1 ,n

,\ l('~jol,ilmll C!I lcgole.~ó),lmtt

uzo1mnl J.<'t Jo ~,rt<'1.:e,.. f„
HIIC')
5-G
„zé11l11doló.
t',.1,k ol)iu111J.1uk 11,ll111h111J.
j1•lt•11l1•~ munk,H, 11!.lnl'I,
· 1uh ll('IH kf'Ll. ,.. r,11Ji II llir«aMic r,,,.,1;,,;nJt'~1•il alk11lmnuuk ,
0!1n11 rt:,x,h1 J l'~hi r snfok111 hlnwk J l'11 elő le~. akik
m1>,-f ne m 1loli:ozn11k, ,11i;,
ken• ..('f 1hol(!'0~1111k.
LenlJhl'II u i ,:rt utm hln1nt 11111~1 rf-4,·t·nre1<et.et.
mert pú r/l Jt'II leH'l 1"bs111 jiill tt 1m1•okh11 n. 111l11tú11 11

étkeihet n:'.'illmk.

•

WILLIAMSONBAN.

f'i m u·lttktlkiilfiir.h' l. u81

'l't•~~r,1; Jiinril
1u:,it•11. ~

muukltr11

M. COLLIER, D. D. S.
OE.NTIST

Kermit, W. Va.

Si!ves plirUogáet kér

GOMBOS ÉS ,SZIGETY
llE:\''rES ÉS UÉSZ.ÁROSOK

lfo J<j. mh,dtmt weKterm6 e ,;,·,;.
n""étlfeket„a,:Ya1<9!1lalaj"földet
"UnUk~lk•·ennl,akkorJöj}önk6,;JI Michlun Jllamba, ahol már a
1"&tőbb ma11r•r ri~p gUdA1kódlk
b1••os Jöveolelem ,neJ. A 1,mn,nr
RYArn!nk mAr megkezdték n uer•
tRM&aketklndnlac11knrr6pn,dgo'1n. UbITTka, 1>11radlcsom. burronya..
hah,, kAPoHlA rn. nmelyelr. .. [11
•nm<\nyek • ml vldékllnklln a&•·
banaf<!léke11 kl>'Ol M a.mely termónvnk..., n.Uunlr. mog van a pla,:11,
men Itt nem lce!l peUér<iznl e termé
n••aklrnl.hanem<conkalegköwlebbl
Al!nrn~AAn A!adnl kénpéndrt. A
"'•11t•aknteterrn6nrekbe%m4ron t
jAk néL a!,!rt ne lréa""o IIOl<A!g,
b• 'l~m jÖJ)ön H ~.,;otson mon, a
,,,1~<1rrn61<u Ideje no. lll oat van
.,,~ k<!sz tumunk malr"ulakta ,•1.
<\~k""· Mel~e• n1c"6n tt kevée le.
fl•1>'<'•oel ~• ttlnnk telJH föluerei,<• • ~I "' 6n'lletekknl.
H~ ti'l~~bb f~l-.-t!Atot:1111,n óhajt
•an r,, , ... t1 r.\<!..,.•"kel.alrkor 1'1nn

~:~~7.Á~,!~~;Ai~!Ái? :!J~
Su 0 u 8"!"!t Realty Co.
712-10th STREET
B"Y CITY, MICHIGAN

Keddenh p6nteken
d61uUn 4--8-111

KERMIT, WEST VIRGINIA.

t1<

A pósta mellett.

nuír n saét klirnését megkei<ltiik nz

1!12:?-lk érr e imil ó kc rf~szotl :N,\ Gl'
lC'Í'l'f-:S ÁRJEGJZf;KONKNEK, ;\mely
mngrihnn foglnljn

SAJÁT
Manu bln~ipok fl11yelm6bal

HA péut nku óha!,1ba 1111.lden t.
HA ut1He1el akar
IIA kiakarja boiatnl CBlllAdjAt,
HAób„ 4ha akÚ ut.unl, fordul•
Jon rnh1dennel blulnmmar bonAm.
en ugyoil u Ol!Yed{lll 111,~•n~u
h&jójegy-OJJ•

:~a•:~'"~is:::!.llldó N

Ne meoJen ide,o;enlle1, bau,m tor·
dullnn mlndt,:én bont1oi,

Schönfeld Zsi,mond
Magyar HaJ.6le11y h P6nzkUldló
ln>d.lJ•.
PORTAGE, PA,

~ll~~~N

<!~ Enró11Kl1ól hoaM lolt mlnd e nn c mü imz•
da!<81d. konr hake rll tis 1·frlig11111gTRklll,
!l'Yiimiilc~, dla.da, dlszbokroknt, nuu:-ns
fön~ii t\11 l1okor r óxsúk11t, uol1n,·lrii1="0l
é.~ gaz d,ufflgl 112eruá111oknt.

IRJON AZ ALÁBBI CIMRE
011 111 Cl!ff péhlúnyt'lrt,

KÁLLAY BROS. GO:
PAINESVILLE, OHIO·

