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·:,'.::;..~~t~~.;;~:.,~;:mk':;
egyik-másik mégia büntetéat
ruk :,, 1,-vf'leket a w:l.G.)l\r bi· 11.
~ · bbonyosan nem 8 aajit bil, ~• ..1ao.il n mel~ ek ti;,yl.le•
l•!rdckes. hogy a fannerek. •
'
-----lo\t ai életéért és a sw.badú.gi- nelkért, de a veze tl.'i lk ~ünelén
,,un. arról uólnak, hogy kik nt'n\ a tirsadg!ól.de a W.·
L.úurólag a 11trijk-hely1et•t s mlg Peun,yh·ánliban l\yen l uall: ua11-11a11 utin folyton foko- ért küid. amit el akarnak ven• fognak 6 k lakolni.
\, a.lH"ibi& ,-an SomeTff'\ m~ n}·ialolttól élnek. ,uert nekik ben nem volt viltoú• a mult «fftt erffln1et1n,•f'I kü$df a 11er- aódó tern1el~I. eUf'l ar.emben ni mlndnyájukt.ól.
A charles- townl bányáupcri.,•
11
adji.k cl a tenuényelket. mOSl héten. a mennyiben 1tmn1I kö- l'Ht!t a maga na~ )f;üzdelmét, uofll»n u az lgauág, hogy a
Retek óla huzódlk mi\r a LA.r• t61 pedig nem bilntetéat vár az
\ 1..,uuhir-ur11lom mir milr• elirultik 8 llll.iwissokat es elad- 11elcdétJ nf'lll tOnént a klbdcl fe- 1:We111 ,·1rgtnliban ujabb akadA• mlg bAinyi\lkban tényleg dolp:o- ~yalb. anélkiil, hogy haladtak orwzAg mnnkáad.ga..
1;,,,t>,11.{u
megktrdödóu. t!k magukiu ; tin;asáp:okm,k le.k köaűtt, hogy a 1Ars,•alAM>- lyo~nt gilrdheuek u utJukba.
:d k e~y Clll\ flllt ember , Henct Jó- vo\n~ VM lamlre és hónapoki g
Azt várják eu GJ a küzdeleiuM'
.za·nitom,.k ra a b!n,ik inlnllannylan.
kit nH•glndilaák
~h1N1 m~ 111 napja &em •. ~on1ui.11 uem tern1clnek, mert PI r!rg}' nlnak még, mtelött valami UH. hogy \'égre n hntó!lág c.J(Stt
1:~;k;;1:
ip:al:,:J!:t~" 1:
.\ tt-rillete_l kre tiblikat ruk- 16
:~::r:~~~nt:~1~ 1r1
::::;:;;;~:~t-:~:~11 1
::~ménye lenne iu: flrulfuil per- vetnek \'ll4goa.'lágol azokra 111
••;.1,:1 t,;, llll'l1110k .
tl\k f t!, hW} l<lNtt'lli!knek tii,~ , ditanal>. ~. lul 1111~,:; kiHlrlAI lesi r„1s11 hlrO!'il{ l111tdlyon klvUI hl'• , nroknt éti In kább .ihlfthnak ,
Oiin6a ez R h4romsuh ember. á llapotokra. n melyek ezt a lÖ·
rajtuk J;lrnl. nl'l~u~y II W.nrll•.IJennük. hogr uil-g ntli,•y héllg l) rtte. 11 l lr('llmlk uJllltb 111tú i 111ln1 ,1,,1~uwn k.
.,H,.6•tklvlil. ~·o{O'vert fo gt11.k 3 1meii;-bilnözéilt folldéw!k. és 11
1 '~~· "~,h~itbukUd,n Ul'III nok. 111,,lk fi tdn.;i.Agok terült'• hat'('(•IJ:anuk, llkkor 11ai:yo11 111• \Ulrllf1f't,,i,I adotl kt 3 Mnybzuk
~:•11.nk-\\.('i<l-V h'glul{tlmn n!n IIÍl°llnd11lo1u l'llcn:hh.adá.lim \nen gylllOlkötlés okút rogJúk II tár.. ,lk 'r ::i<O>\IU·I""• 1.1111-it>"f' 11111 lll"UI ,;it'ní'Zk,-d h_~~ek. f'!lel l)OIJ h,•ht~tbr lmrdlt ll t.JI.# ,,__ 1•1lrn.
lén 1,ről1..Uják ill-Oll II n. aud o. l'k R tö n •éi).)'ea ha\alowmal ~alb utAu meguirnlelnl.
'
1t dP ~ 111_ k<-ph ar lt"g ,·a l,mil fa nnl"I' (u JPu f!:yU• kl.'1.
TcrmP~t,·1"11. tu>&,.• y a felo,,4.i 1,1. ,asm,onal mellell, hogy •• «:zemben. éa nem is vitatja egy
Mert sen ki aem tagndho.t)a
"''.tartani. ;.iprlh 1' fo• lrkezhf'<-St'!l('k. l',Qj)3 tON11l He•
1'1:!l\ll~ylvnnla A\l11,mlMu nap- r(\i.dff ez, U. ujnbb 1,11ra11C110t 11 iizf'met megkexdhclllWk. belál- 1C köztük. hop;y nem vett 'féallt h
b- - t k
bá Ml, ~
.ta
,,1,a11 terrn~ura huat fe'.6,lt('k 1,(' n tá1 ,:,adgokl10:z poll- ' iu,p u1i11 e.löbb--elóbb nyomul- hat41Jon klvfil rogJa helyunl. JAk aionbnu map;uk n Ul.rll,Qfli.~ ""loi;anl march''-ban.
·1
ogy
unoi e .n
ny o
•' .1.-rt ,, mt>g. amlhu to,: bató cu~n11k IL
nak n Nff\"nKlel. • olya.n erro- l•lf' ~ pár 1111.pot nyernek a tb• gok ht. hogy cl!ltalan egytinlórc, 1 f:a ml m6gt g hluiük, ml méglg meggoudolatlan \ t'tetGI, tlc 11eu
1,,111U~if"l1ol ebl.lf>n llorsmln•ler111ekd.1tiraau.1rAJkJ 01 enyeaen bt'ultjik nie« • bi- l•.,,gok. ml"rt an,lg ezek 8 pa- • kil.ulelmUk, 1 \uu.n relhagy- rem# ljük, hogy ai esküdwék [kl ne~ tagad~atJa azt 11e. hogy
d. 'lln.
terjed, a ucn·ezkedH urnnk.ija [ nj"i..kat. hogy• Plttaburgh vlJ~ ranc.ok ~n(.m,uen n.nn._k, ad- n.alr. a 11rtlbAlkolWIUI.
,e az életBket. &e o. sz.abadsigu- okuk lO\t a bunözéare.
.-\ 1r1;;~;>_trle ~:m 6.llarul r;:nd- halatl bl a IJ6.ny4aok n.méUk, ki acélttrirak,ulrOíl niemu.va- 1dlg a t:.z.t'M'«'-4Ó!ltk nnmkáJ,a tel~zenrt lgultban caak a 1\'or- 'tat nem veu.l el exekt61 a:z.
A azénlpar aulyoa betegságéroU.·,.1. kh·Bluk a ti.rsuai.gok l hn,::) kél hét alatt u: ~éu So- rnk elé- uéznek
jelen nunf'te l a vidéken.
l rork ftnd Wt'lltern v1111utvonnl éa l'K<rekl.61, mert ha emberi én&- nek a legfá jóbb J1011tja., a 1eg411n'I •kputy ahertrfet
alkal- menltl lllf'g)f' batiy'8zau meg
.\ le('lllkttúh•bb lépéa wlnKBlönheu élH a caö11d6&- a (.'. 111.d o. \'01181 binyál dob- el ltélkernek feleu.ü.k, uew le- éget6bb &ebe rols:r.nkadt Logana:iamak. hogy azok a& q ~ te- leu Wnil'fa.
dmeM>tre a Prlf'k-binylk be-- blttt a Xew lllve.r 1zénmaők6n, nak a p,aena. a eteken a vonala• 'lel Gket aulyoaa.n büntetni.
nAI éa a bAnyAazok vakon kap-
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a ha l n t i ~ o k mintterit e l-
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1
1
:::1~~~:;,:~: 1 folyik a mun- , 0 :an :zcaé~C:ve~be~e::i::~ / ~:e~,;~,11e;::~eket, ezeket
A uervezel n n1el) a:r. e.§11111. ink bog) a börtön1>e caukla
aeooket kett4'.ft6".lparról el-

meg l

~~t

::::nl"::e=:e1•:~~~l10- ~::~~1~ue:!e~!:.
~!:ek:\t~n:-~~~:e~t!n~,:=:~h':;JlhOK} termt' letlt
:~!bi~::.=~~:::~' ~~1
•o~1~:~. emberek min d éhesek
fb. a telepre iillt'lf'm!w'fek ból pól:ollli, ha az eg&& mqy'- panynak I ml'gbbiltla • kik
Jelent&e!ltben be 111 uimol• IUU l.lu.z.lk ezt• ktlt ,·onala1 ! oltak Ezek az emberek ezek
ltt1.11;11tOt. lelk(,gzPk lrli.l'1nek I tx-o mei;áll az üzem lehetetlen moat egy 10111111 uent!l Rlll tud- m°"l nem ké1- belrerveml & , föltlet turó uegény rablliol~1.1•\. csak e1;J-t>r;l 110\lrt< fl,1 . 1ena K)il'akban n munké.t fol y~lnak piacra adni
\ , IL.\U I. Ml1" \11 \ 0011
mt>gbénllun, 011111111 azo nban 111 •Ak U)omorogtnk és ma 1, n)o1
-l:\"le-te alatt mOIOi;bainalr & tatnl
Windber blnJllnak • bffler:,;1,t~ k(~\ ,\INAI.:
orat.4g ntln':fik~glcttluek rllllk noro,::-nak, éft n !öld gyomrlból
1
„i._.n w:erutelenOI b11ll~k a
\ W.nd.1:r.olc nag)on okOIIAn , eU&e ulnttln olyan órlial e'fed
\ l,' ll!-11,. 'i\ ti 'I \l'i \. 1 hatod réazct k~puek klterl!lcl aem kéJ)esek kikaparni a kenyez•~ú kPt mintha a bi11,t.111ok '"" tlt'l)eaen aa erőuaktól t.ar• 1uiéo), a ml maga 11 megéne a
n1 11 ez " két \ldék k~1>telen ret 8 CS11 16djuknak
rv.l10k lennének és II Pohrok al 16,kodnak éa a bol valami zn. 11 ztrájkot 11 b6.nyáuoknak de o.
,\ uuijk klt6réae el6tt II b'-- lei.i mcgnkatlA l)o&hl II mlutljobS ahoicy IIZ lihe!I embereket
hortonll ruk
,·ar 11iJJ11 eló maP,t, mlndl" azenezéi Jelc11t6M:ge Itt 111 IJOk• n1•1tár..a11Agok t11tlv11levóe11 min ~:::11,:~ii::~ft !":::~~1~!11
Jolthuu lz1tatja II fényes ki~
ht-011 11 Mik 11,yuleH!ai-hatlból megdllapitást 11yer bogy ott L kal »a«)obb min t amit egy bi- deut c.- lkövetu•k hogy monnel az Ol'l'dgnt
Y
rakatba rakott élelmlsier ugy
10'• n:ou tleputy erolukOIIÚit· bA11yatina&á&ok kopói ke.ullk 1t}Ctelep arcrvezettM!gt jelenl 0aK"yobb rueuuyh5t1._,n uenet tud
, korm!nv e11m1Alatollké II li,cattn ezeket n n)omorl{ó em--ro 1e1emedl k a a. ban)i11zok bl- az okvetetleuked&L
611magibft11
::::" (elhahnosnl a u.tr!Jk I még mindig- nt:m um tlll aen'::,11 bereket la a t6k~ gazdag JólA Uer"lud-Whitdk batalmll
j
l111JlaUtlÓ81'1got hogy a nagy vi- lakottsé.ga . akiknek ll itlerry-111lllló-ton11a uimra
t:gymb ellen , enieu,eztek liba t I
k
Ck >Cili I kelk se! em ben Já
k -iu~g
1 • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ • • • ■ ■ ■ • •
■
• Bd.llltja • aunet, riulnt u: a- ml11den lehetG módon & n1 0111. / a Hén~1:,~~::1J'::n a lnyJu~~ • bán\~zgyerekekn;~~ilnea el•
1
:
■ 1ce.Lm.ü,eknek. riul11ta parti ha~ = o ~ t : ; ~ : n ~ ;- kon len, akkor ugy la meg ke ll l-.Jflllk
8

0"':::;1mé!(

ri jta.nlad.1;11

■

\
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F1·gyelmeztete's '·
l'lirJf'lnw11tefJiik a ma,Jar binJíi!!11ok11, hog-J
llllnol•. lndlan. f"' Ohlu íillamok mind en bá·
IIJ1tJ11h■ 11 -.111niJk IJIU, i e11,1 eU'U il,\11a1okba
nf' 1111•11Jr11rk a ,u nluU k.-r1•~U •••Jlliir«ak.
1 l'llll-J h;i1tl1 ,11i11n lei:-11111tJ•1hl1 r(,..zé~aa
•dult 11 «lllrii jk ,a11, 11 Uf''ffl'1rfl('11 binyi~rot
m1gyri ~~~ 1„ r• ■tlalcoioll uuír u unlo11ho11 é~
h;r kfrJ11k 1e~11frel11kel, hU!l'J .-~aki~ 1,1,1111 bá·
n1/lklt1111 1alhtl}a111k 1nunUt. 111e.1Jl"k1H'D H
uul on hi.-111 11liit>•e11 "'!gala klh • 'if>11-lther 1ld(,kf11. Wt ~I \'lrl!'.I HIAb1111 ,~
tuli:-J lmn ro lJ lk 11 i<ii' r"e~tlft, 11 ,fd(ik nM gJ réu 6•
he n ,neir1thikllot1Ak II loe1tluklll, k#rJui. tehlt 8
mft~Jur IJIIH)HIIOkal. ho,y 11,en helJl"kre He
m('H)rnek.
.\ IJánJás•l•pll,111 1•~11k l.11 olyau hlrd eté,'l,('k nck
11d1111k helyt!l' - l\'e11t Virginia, lientuckr uer • ere111•n vldl'U.n1I, ahol cgylltal.in 11nnezel
nl11r--e11 t'fll mo11t .lltm próbAlta m~ a11 anion a
, ld1~k hes:r.erve:.#-llft.
1111 netaláo„ uu'.lflll hekcril lne mlnde11 el6l'l1ii)'á11 t11nk dadra ra.l•hoonau hlrdelli„ a bol
mo~f bajl.irulnll utrAJko lnak, kérJik II ottani
m1ury ■ r t~t•iErt'.luli:et. horr errill be1u1inke1
u heskedjeHk a11onmal kiJl~iok r e TÁVl"RA.•
Tll, AG éYle~lttrnl, hog1· a hlrdclliMI klh ■grjak.
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KI csod.Alhatja
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sok. mert meggondolatlan emberek nem lesznek képesek felIzgatni a fcltg-metldl g elégedett
bAuvé.noko.t
Amlgazonbun n 11Zt!ulparne111
tu d tVJiteaségCII kenvcret atlnl
a benne dolgozó 11táiureknek a
mlg n munkáthw~ rettegett
réme mindig u fcJe felelt lóg a
a btn) b znak II leJl1ró kővel
:~~~~;!:::l~':i~e:
ni~::
ti t\g ln 1ó, ""' a bA , ,, •
r
ny o-.
:::~
bnn1a 11mrban iwba

b:~~~g

~:s:

Ha 11 charlca-townl eaküdt•
hogy a bá· uék bele akar nésni a dolgok

•
Al eddig ltltea6 termeléll.l re- =~~~11111:~e:~=~~~ majd
::~~ll~tk hogy n
nd t. 8 hogy
tl.na.d.g cordot • 'havt tennelésben ZelgS mlg \.
lk
tak&el éa lk
edJ
telepein Hiinetel a munka, re.u- le1en, 111 • Bell & 7.oller ("oa\ n11111káaal ~a:1:~11•lllnak a mlg : ,:;~.,.~~t11egükbe11 relvették
■ l dell!lk 111h 6Mzek6ttet&eket ('o. t.ll)iJában érték el, ahol a kor111iny ölbe tett kezekkel I t dk I ók
• keresnek maH • exért. hata\- 164 IOY tonnát bá11yA1mak egy jnéz.l ll khtdclmet addig An glia n)c~!:u:n f:i1ai1:~l~:lk kö11y-

lényegébe é6 :u orsdg elé fog.ln
tA1nl a mesteraégünk borzasz..
tó IM'tegségelt akko r megtenl
hlntAsát I akkor uj fejezet
::=l~llk D bén1úzélet történe-

: ~~:~1: 1~~\)e: 11~~::: 110116111
~:1:~~,:~a~ 0 K; 1
■ L-"eltehl'ltl 111111 hogyha a wlnd h1 e111léke1tlink rola. Orit'p t, 111 !lel Anallld.k el u oruigot •
■ beri bAny6.ban ~ munka uiine- a "lhnlngton and - tTanlrJl n l ,nlt a Je len legi uénlrak mellett
■ 1el, a west Virginiában fekvl.'i { onl ('o bánlAJdba11 a na11\ t ijf' meg 111 tudnak tenni
■ 1 íJer,,;lnd teleiieket la uenez nl me lfs recor1Uá.1 érték el 812'i A Hervcz••t vezelGI hónniiok•
■ kezd ik, 4 melyek Hhiu!.n o. ner-1 lor111á\•al
kal ezelatt blzonyltanl \gyekez■ wlnd-Wbkc ti.raaaé.g tulajdoni- t:z a két hat11lma.1:1 bt.ii)n oly tek hogy az amerikai tlJké6ek
ban \llllllak
erlSvcl dolgowu. runl Hl nte véi.l-éild1LC·IZÖVet11éget k6tottek
Enel eg-y11erre é.t011nirna o. 1,Ar11tl11n az egé11z világ ssén~ ai angol bdn~a érclekcltségok•
~ uervezt1!1 kii:r.d6tere Weil Vlrgl • lpu 1dtvrn éli c l~rték azt, hogy kel éli egy-klil hét nlatt megnhl.ba a hol egyenl<Sre II uá jét 328, 12~ tonndrn emelkedett a l)lfa6dhetlk ró la
mindenki,
ae meri kinyitni a bónJAsi, 1ennelésuk nu\relus 31-lg E• a hogy valótlnnllAg volt-e a bá■ hogy be~éljeu a azervezkedéa- srédületesen nagy szénmeny• nyé.11-1-Junl vádja.
ről.
uyl aég
61>20 vasuUkocalba n
Talán ha. nyllvduva\ó Jen,
~
Ugyaneaak azép eredménye- több mint 60 mllenyl h011azua!- hogy az Öl!Sieeaküvéll tény leg
kel értek el a függetl en t.lraa- got tölt8tt meg. ebb6I Zelgler fenné.11 , alrkor a konnány la beaé.gok telepein Ja a connelsvl llel bányija IH.109 tonnát, Orient le aviukozlk 8 dologba, 1 ebben
koks:r.réglóban, ugy hogy a ko- binyiJa 16?,015 toneA.t termelt. u eaetben valóulniikrg el6bb
hók uenét a. weat virginiai azé:n
A moet lefolyt ve111enyben a véget vetnek 8 kUsdelenmek,
meWkn".11 sun:lk már be két hét uilglerl binya 6.tlngoe napi ter- mlut ameddig kormAny beavat•
óta as ohlol éa pennaylvinlal meléae 6078 aa orlentl bányté kolis nélknl elhnzódnék.
ri.llalatok.
pedig 6000 tonna 400 font volt.
Mindenesetre ugy ill a hely•
Hogy me<kHg birJ'k a Vlrgl•
-ozet, hogy a btnyúiok a utrtjk
nl!k uervezetlen binyll a foly- HOWATOT ISJl1:T
el86 napja óta Jobban-jobban ter
ton cr61&1.G ke realet kteléglté•
LETA.ll'IOZTATTÁX. Jesitették a ue rvezetet: ha a
lét. azt pontoKn US)'llll nem
két küzd(S fél lr6zül valaki ma
tudhatJuk. de blzony<>ll. hogy
Howatot, a kansasi l!udóve- Jobban 6.11, akkor a bányáuok
négy hél muln olyan nén lnaég sért l11rl111 !5-én lamét letartóz... Alinak jobban éa blulommal

!ln azonban 111.tbau merüÍ kl
n1lnde11 unmkáJuk, hogy egy néhdn) emben elltél11ek a.miért
felb,gatva
meggondolntlannl,
elke11e redve fe lcmeltCk a gyllkoa
reb,y, ert akkor kil.r volt ösue•
hlvnl 3ket tárg}aliarn, mert a
kiltdelemnek ebbeli Dl esotben
nlnca még és nem IC111 ,•ége
E lkell!ltedett 10111111 sor111J11u
lév/J cinberekel le lehet törn i.
e l lehet uémltanl de caak egy
id6re, 11mlg uJra ki nem csurog
a teletölt6u pohAr.
Mi reméljük, hllu1iük, hogy a
clla.rle1i-10wnl uirgya\ABok megvdltiat hoznak az egész azénIpa~ éa a benne dolgozó emberekre,,
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~";ara~~':~~o~~

~~~:~

~!~~tt',~::::~:~:~,•:~;;

:,~:~~u::;~: ~

~evüll!kC11\ embereket e::~:
e
ludnlok kellene, hou a
: u~n~b,eztlNlég nem ro.ngot, de
~ e Kll-tlget éli megfontoll8'got
!~,:::r~zok Ain lakolj,umk II Iá•
•
Kutn ssA k ki, keressék meg,
hogy ki volt llll ol.a a loganl
nmrclmak, hogy kiknek az agJé
ban szü letett meg elsiJ l:r.ben a
fegyveres "felkelés e!Ulméje, 8
aztal báujannk 8 tön•én) uerinL
De a ,·é.d ké11vh;elele nemeit
tcazl. EIO-dlllt hAromszái felligntott bánybzt, ak.J küzdeni
n1ent, mert hlvt.Ak, mert knld•
tét, mert art mondtll.k neki.
hogy a testvérét kell fel arabadltan la. e aki nem gondolkoiott.
n1ert azt gondolta valamenuyle,
hogy gondolkozik a vezére hely ette.
Eieketaz embereket állltják
bUnbaknnk, ezekl.61 az emberek•
161 akarják elvenni az életet éa
a u.abaddgot, mert 6ket k6nynyebb volt megfogn.l, mint u:o-

8

-o.\ MA1'.t:WANI
ltENU0JIF0NÖK OHLKOSA l'r
,
YE l,lfENTETTf:lt'.
'
-Tavaly nyáron Sld Hatrleld
mat'-ewanl rendGrf6n6k6t Weleben lelGtték. Gyllkoaal felett
mDflt ltélke:zett a welebl curt 6a

1920 ~tt:Á!.~v;1: : . büntetéa6- ~•tnall ki a uervezet .mel- =~~g:~i\~~~~a:~en61 voltak : 1:::~~:,0kat a t6rvényadk fel

MAGYAR DÁNYÁSZLA.P

,,

·11

WELCHI OLASZ A. FERENCZ FIVE•RÉT
ELCSUKTÁK.

cigaretták

DlldaJ•tN11 lrjAk. hogy Olau
Jlnost, welchl Olau A. Ferenci
ne"' )"Orkl 11én1k01dö te!itvér6l a
1nln11,pAban ott öt évi fegyh!1ra
& kéteier korona JW:n:r.bllnteté&re ltélték.
Welchl Olas1 t-'erenc~ a tett•

kluetlte.
Welchl Ola111 A. l<'erenct l.öbb
ügyJelét meglopta éa megkáro-aitotta Ilyen módon Olu1 Já.·
noa. flyére uonban at eddig kiderillt klrokat megté rllelle &
!gy az Uitle.lfelek nem veaZLeltek

~~ré;~1!:;:~1;!;t1: u 1~~~;::; se~:!

e1 év ben Igen eok amerik ai tu•
rlsta fog ulunl, a Royal Mali
Steam rackel CoruP\ny a követ
keiő nyirl hónapokra négy kll•
lön hajót fog tengerentu ll uol•
gilatAba bdllltanl. A \egköte.
lebbl JanuArban két 11J hajóval,
a 18,000 tonnAa Ohlo"al éa 16
e:r.er tonnb Orca-val fogja haJ6rajit megnagyobbltanl. A1 ellllbblben 650 elll3 éa má.M>doa:r.•
tJ.lyu él több, mint erer harmad
oeiUilyu uta11 uAmá ra leu Mrő-

Ha sajit maga szoptat és csecaem6Je
nem litalk 1ulyf,b.a n fejl&fnl, Vaiós:r.inll, hogy tejének H mlnGHge, aem
pedig mmnyJaEa:e nem kielqit6.

0 :;e
tú!val aki uonban
amerlkia
magra;ok ráblaott bankköny•ét
e\11lkkautotta éa u Idegen pén•
teket hllD1laltá1 utj6n a bankból

Jinoe nem elsö l:r.ben h e:{~ nj hajók nevének meg,·6került blróúg elé, mert mint a laut.6sáuá.J a ti r&n~g lgaigatirgyRlhon kiderült, ÖMre,en tói fo lle merték, hogy Ohto 11emmAr otldlg 11 kilenc e11&lend6t f e1ak egy nagyllzeril Allam. h a•
töhött a börtönben.
nem elnököl 11 lldOtl, éa lgy r ei---0nyomt.l\ bélyegét. a& épp nlnmll

A.))inyiu-utrijll: el bu1ódlaa

ho:r.lAtehetJilk -

ed a cigarettát és lakaritson pinrt !

-

FRICKÉK NEM BIRNAK

Esek kfilt a féktelen

Mlndent!liet~ nagyon meg le110M""dale Coal C-o.-ná.l, h11. ti·
zenkét na1, alatt hirómub dol
!ár kir éri óket ad.Ital. hogy
valaki a h!1ban marad éli ren1~IJilk. hogy n Jövóben e1 a
helyaet meg:,·álto1ik uiluk.

ö

■u-

utá~e;~~~'::fe,n~éke:,s:;:

:i~:;n:1::::

___
A Frlck ,~lepek C(l1111elavt\lel ~•riekék lerméatetesen meg•
,-Edéktln 1elJeaen územen kMll r■ ln.á.lr binya-6rűkkel a telepet•
illao11.k. 1 a tétl..-n~g itharap&- kel. de a ~ro10lt jótl-mentell

11~~~

~1::d:: :e~e!:::e'::L~-

t'Jlckéknek

•. JegnagyOOb

::: &U:!>:r:;~!=t~~e;;:; :: a ~ =
ri.blrnl u

Idegen uinnav.llu nlolt

=::~~sz~~~:::11:ten-eaet•

As ldegf'n ■ú.nna~su binyf.11:r.ok a10ohln nem dnltek be a

blrdetésnell él a 11."gnagyobb lel
lleaed&:■e l sorakoznak a uerYNet úaa.laja ali.

a

~~:!k ,'!l!

meg kiváaja mulatni, hou merbizik a ma11ar biayi-

=~~~~t~~d;i;v:11~1!kell

szénánk

:.~~:~~~::.~t
1~,=~~ : ~~~:.•ü~:=~=~.
~:.~:~;•~=y::•~:::!:k!:;v:~

1:~:~

utriJkot sem vir1a n1eg, hanem m!relt11 t&--én niegkeadtea Qruen ,illjanak a telepeken.
utriJkrt. kfu.Olö binyiuok OI•
Uogy ba annyira ueretlk a1
döi&ec.
Ore& lak6hbak1l él annyira a

Iá~~·~;=:
::::':;n!u'f: ~::~~~_: ,~Jén

H•IYuH ., ,,nut "'tu nll
THE flRST NATIONAL
BANK
Coebum, Virri~ia.

Cl a

AKEREPESI SZOLGABIRÓ BÜNHŐOÉSE.

~=\ 1:;.:!~~ ~=

b!~~:=
.a. :lpri\11 17--in mir pereltlk
1■ e:r.t a biny!ut & 300 dollir
kirtériléat kértek érte, hogy
két héttel tovibb a hu.ban ma•
r■dL. mint ameddig ut I liraa.14g akarta.

1~

~:!

~~=!

:1::::~:r

I~~

lln:70 ;e:e~~:q klpvlselöJe
rel11:r.ólalt a nemretgyülblen la,
a bclilgyn1lnluter ur Igén 11
megtorliat, most után a ~lagyar l.'gu cimO lapban meg 11
talá.lluk, hogyan "'bfinbödlk" e1
a Jelel uolgat,l r6 ur.
be: =é~~..:,:;:e=:k~=
annak rendje-módja uerlnt

:::::~==:~~l=~~béa

o:~::~~:!
tilntet:~k

6

HO\',\L llAIL 1'11'F.,\•

r.Ai' Kt:T ro.

~:~:..:~ló kllitúok

::':~::~~t'
:~;';::
:!~~':•

1:!~te:::~/~:

~:a:~

helyreillltanlll a blu.hnat

:::~/;~~~:e!'n:;':a~l::::

::1:1:1:1

11

b■-1~-------iil
lét ldéanék fel; ebben ugy lf.t•
szAMDtKOZIK
ulk, a vélemények egyeiők.
Rlt•

:'t':.;~6g::~:~!:;>" ~0%::

SZOLOHAZÁJÁBA

UTAZNI ?

H ■ ullltha:r.tJ&ba vWUU"•

1 ~é~I!~ !7!::t:f;,:i~:~::}':~:?•:!

~~~~gké~~~ a
I• elmaradoztak, a templomból.

!;~:t~ 1~~,Z~n:~1:t/ pap

... EdlHn "I-IAlilb•kMk. aut-

.... n Kodakoknak. Sp■Jdlnt. llaN
lltll k11l,k1lln1II. Ll11ett•,G11\h'1b
Huyl1t'1 e11hork,kn1k, M1ly1II n,J,..
dtn"11nnylN11benh•l•1llnOfUIIII
n,ln&Ngblnk,lflh ■16h .

& állaadó mukit akar

jó fiztlés

MAGYAR e L„vlazo1<1

„

Hutb,sto,1llan.W. V&.fllTlffok

11 ..,-.UU mqyu u6llodil
..... ~ b!,-&ek w.

GYONGYOSI ISTVÁll

t\-ta.nnt A....,..,
1 C. ud 0. dlp6n.1 uemlle11
MUNTINGTON,

W. VA.

..,.. ts

W,lch vödéki Mauuok, 1

Uu•nhMfr1,1111Url11t ■ la&)ollb

n,hfllal

I

legj..Unyooallll ,....,

LIEBMANN S.

Wl.1.CH, W. VA.

FIAI

Ha b.....,IN un plll<Nv,
Uk.11•el"tflll houtm.

Dr. 0. M. WHITT
10110 ......

MATEWAN , W.

y-,_

1111 ,o,i '1· "·1'1ecov1~','tl·1111,

.....h,tL

le11t, ha ezek a1 eredmények flléretnek majd.

1

e~;::~:~

é:e~=~:!~e! n;~!!~
tik ereket a lehetöségeket

u :,;~i;~~~ji!~~
~z•~~~:=
~~~.:;~;,~•:k:!:01~::!:~11~ - . 111.Aa
1141dUy h 111r,d1 be..-.~...

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY.

1
:~e~k:: :::de~:t
~iogy a bankjegy lnflaclo meg

:;.i:/~&aaf~:i::::mre~de:

a nAnybalti11l1an,

6

Ha Dtm dol101ik

mellett, jöjjöa Etbelre azoual

M-.OYAR eANYAazOKI
&m &ti n.lelllll naol<. t..-ek
óta NOll;illú ki llenoetakeL lrilh:i·

1 111

;:~~1'1h•~;;khlrd~::~

a~ =~1~a!~~

jól fizelett munkások dol101batnak

::i_Jó 6■ beQIIJeu,e m11nllit d11:u-

:~~ 8 :::::;ka " : : ~ ~ : :,:~~~\~:~:n!!!~a=e~;!::
A1 utasok egyre növek"G 1.fA. STROSNJDER DROG CO.,
gá.ro)mak törvényben blnosl- nak. akik a helytetet behatóan mini éti ar emelkedG teherfor•
""'• 11111• 11 ato...
tott uemélyeii uabadú.giL
Ismerik, ugyanakkor épp olyan galomu11I léj)nt tartva, Y■ la•
Williamson, W. VL
--0-nagy ar.ok.na.Jr a mma, akik min< figyelembe vbe ut, hogy
sokkal optlmlutlkuaabb ü.la•
,\ .M \fl\".,\11 _ BÁNYASZLAP
bc11 litjAk a jövlk a er a vllig
nrrk Nlloffge" lll1dób.l•
értékpaplr•pl■cala Jut klfejezét

Jeg~

::pj~r;:~:·1e:t:'t~t
a!got. A pap Illetlen éti közerköl
caöket llértö módon prédlkAll II

~ld,_u„llill llltlW
llfPJtfja
WELCH, W. V A.

hroo,a N

ho17 CIU

.mereléredésre.

11
11

~~:~\:t

11u~1~. Aa1el1 :detbea

te.A falu bln\Ja volt a vidéki
"8 á.ldorata. A klkötéa 1>edlg

annak,

részesili alkalmazottjait

sok ma,yart alkalmaz és tudatában van

:~~~I~~Ö~~'. ~~h~:~p:~;O~da'!~a:•n ~:~!~ ,,!!:!~:n'~.' ~.::.4 , :1::rt:

1
'7a:!:~t:;~: k-;_ :1~ r:~v ~~
lett• jA!.. Btolga- :~i;:~~e;~.::::1~ a : ;

roeglrl\lk, hogy e~y Slti l~~ ne-

vagyonosabb emberét klk6ttet•

G. D. MITCHELL D. D. S.
Dentid

fel!;:::~:eo::yl:el~:-;:
ge.ebben bionak u emberekkel, akiket blitatnn.k. hogy caak
maradjanak a pihen, elmullk
majd a utri.Jk éti uJni. jóbarf.td.g 1el1et a munkiaok & munka
adók költ.
·

& Oropeu-nl ke:r.dte meg alig
egy p!r év előtt. Cberbourg,
Soutbam11ton é1 Hamburg Irt~
J..apuuk 111Arch111 16-lk uAmA- megaértlljének azlgon1 megbllnA génu•l koufereucl1 a sl• nylt4ual. Amlg aaonban u elllÖ
ban Irtunk arról a 111ég)'enlett!fl tetését .
li.lt európai vhiaonyok r~ndea6- Időben a forp.1001 ■rinylag:
=t~~n~::~~:~::e~I~:.:'.

K•:~:'1:o";'.''!~.;:,;,.._

hasma.iban

A tárusár

~•~'!;,: t~•::OJ:! ~~!:

ki ::;::sro~::1::e,:;"ae!;a
1
baJtániuoll ni & kerüljék el a tiraa.aig teWl:LCH v,o tKI MIIOYAROKI

0:~1~:=. •h:::,:::
!~~ :"~~::;:.!~
:\llnlll:~•

szokban és méltányolja a szolrilalaikat, s a maruabb

11 ek • la p kllldé-

u:ri~ ;==========~11

1

~ e l ~ = : : ~·
Wes1 Vlrglnlal bl- pedig hl1<1nroan nagyon ■il r,cö- me l.

:!:~k~~l~:;nn~I:::
bt a ufralkb■. A gytra.kat
ugyan\ ■ mlndenk'épen ütemben.
■ kar!t.k tartani, nehogy a gyi•
rl munkiaok 11 elégll'.d~tlenkedni és Hlrijkolnl kead)enek.

A CLEVELAND CLIFFS IRON CO.,
ETHEL, W. VA,

~:::~~~~· ~:11;~~,~~

iik a uoru11Mm1 Idegen tiraa- ::~~;;"S:!a%!~~~:::n::
b!~~! h~:: ::!:::n~la:f~!fk ~ : : : ;
lligok telepeire la.
. men a bbyialok a legnagyobb ffl kelt &\ft!tWt.. a melyben IU· kön a attnet Yigta, akkor a bi·
venFri~:~e~;n~•~~==n
hirdetéseket közöllek ... melyek

elllÖ

11.1

a mely Il yen dlutlngv!Jt amerikai neve-t visel, habir a társa•
Mlli, mely ..-gylke a vll!g legréglbb augol hajóat.lnulatbak,
már 80 év óta t11.n renn ameri•
kat jl.mtokaL
-ot' u:\· t:u, F.ZTY.T~S,.
• t 't'IJul rjiik „okai BI elllfl 1e.
1
11
11
::
1:~•~~pu~~~! ::::

1::r"::k~-=~:n;:1~;:~akn
tartjAk ezt a brutális elj:riat éa
Cou11tyban fekvö h•nrilnak a gootloakodu ■ k róla,
ogy na Jenrt, klllllnben Jrénrtelenek le--

3

ABÁNYÁSZOKKAL.

leu

l&htk, trfHW é1

h•Jó ""•'"'"'"" hoJóc,JAI~•·

ugy lilulk elm~rgetlltl a beJy• hetMk uoruln hhak dolgiban

VtJ'n

,-~,

Wlllkkell6t,pl.i.l,Ut1111Jtla.•elrt4l f1J•
•ukoullU 11h1k.

l;~;:;~1.0:':fE~::

KIDOBÁLJA AROSEOALE COAL CO.
A8ÁNYÁSZAIT AHÁZAKBÓL,
irete:l t6bhfel~ a bAnyuldéke•
bn, mert bir a bAnyiszok ny11•
godtan éti tlUl~t!l!en l'!IIM!.1kednek. a t.irsuigok emberel
egyegv plé1en a,r.nimlkétn nem
bl roak a b61ilkbe megf
1.

~

EAGLE BRAND
tf7ffl ~ -'11 u U7ibt. Mtrt t:r. 1

a

:::ó k:;!~e!~~

Két bányánk un a

N. aad. W.

vasat menléa a

fö-

vonaltól másfél m&tföldn,ire.
Mindir alkalmaztunk

..

báayáuaink

aémel:,ike

Szük1é1ünk van

IJl.t hányiszra,

ma(Yar báa:,int , maryar

$100,000.00 áia cipÖ - kalap - lirli, nöi is l'Jf1·
m~k ftl,ö i!I abó nhák, vásznak i, ulymelr: - rölös
i, röoi,l árait-·- nit ca,d is minJ.~nlik niihitlrii
ciH~lr:d LoraNII mit idái1 n~• ltallott
OLCSÓ ARON 1101„k KIAIIUSIT ANI.
Akarjuk, hogy u egé.81 magyar11Ag meggy0:a6djék, hogy ml
nemcsa.ll lg:érilnk, hanem adunk la olcaó ira.kat, Jó portékát
éa tlgyelmea ltls:r.olgilbL - Kohn ur, Ili mint riiaaern tit
éven felül uolgtlta a monitor junctlonl éa north fork·
vidéki magyarsá.got, vette it e~en iblet vetethét. ami ép
elég bi1toelt6k arra néave, hogy a Jövőben 11 telJea blaalom·
mai fordulhat a magy■rdg régi klpróbilt b■ritJukboa. H•
Loganban jirnak, ne mul8.18ú.k el felkereaol üzletemet k
mondják meg segédelmnek, hogy Koha urral akarják magu•
kat kloolgtltatnl. - Öri5mmel adok taniclot é1 felY!liJO·
altl.at minden úgyes-bajoe dolgaikban.
Támogatiaukal kérve és a1ért e lGre Ja 11:öaaönetet mondva
maradunk az (lsszmagyaraág aiolgilatil'& ll\lndeokor ll:éueo

10-12 év óta szolrálahmkhu

zo.zs nőtlen & hat ualádos ma~

akik tisdeuéres

fizetési és rendet b á-

l.1$il
J~
l

~smódot talá lnak nálunk.
nagy rellendilléaére. Nem(aluba 11. főbiró éa „klkÖUetlek
11HM■,re v111yunk. ha bt,-ly
csak auporltottik a1 európai ki
11"'1' IH houuil u
M. R. H. HEYSER, a jelenleri Genenl Soptrinkutya ugy, hogy beledögleu"
köt.Gkbe lri.nyuló uemélye1 éa
kljelenlnae.l a fa lu blrijAt él a
Ml H ,nunrolv"' bou.lllllnll.
teherforplmu jArata.lkat, ha•
tendent sziv~sen alkalmaz mauar báa:,ánt, ha a rra
közgyimot klköttelte.
nem megnagyobbltotlAk rakodó
A törvénynek él! polg6.rl auMellon Nalioaal Bank
helyeiket éa irub6z■ lk■ t IL
alkalma van.
badd.gnak minden tlutelGJe föl
Haiti-gy KNvl•lcta
A1 európai forgalom Ugyelem
hiborodou a botrinyoa r6blról
u. ,. Mt:CORMICK 4 CO,)
re m61t6 DÖl'ekfld&e klfe}c1élre
Jöjjön munkára készen és szállio• le Cedar, W. Va.
KOHN ROSEN, Talaicloaosok.
gará.ltd61kodAlion. A kerillet kép
Cor. SMITHFIELO aTREET •ne
jut a Royal Mali Bteam Packet
viselője lnterpelliclót Jegy1eu
~~i::~.~v.~:u!:..i.t1,
Company ütemében la, mely a
á llomúoa, a honnan motor--koc:si jár be a telepre.
1 ,,, 1 1
be élJ mindenki drta élJ kÖl'et.elPITTHURGH. PA.
tengerentull 111olg::i.Jatot hé.rom
te a polgj.rl arabadúg durva, ,.__ _ _ _ _ _ _ "O" b1j6nl, a1 Orduna, Orblta• 1 = . , = = = = = = = = = = = = = = = a l " ' - - - - - - - - - - - - - - - •

Afalje lenté11 révéo kluillt a

=:. '

„

.ÜZLET A HARANGHOZ

°i

ts

LOGAN, W, VA.

MAGYAR BÁ.'IJYÁSZLA.P

U nited ~Hamburg
A merican trri)j American
Lines Inc.
• Line •

OLCSÓ UTAZÁS .

.

.\i egye(lüll magyar 6Ulb6 vagyok a vidékeit Mérték

J után 11 kés2ltek kitfin ó n1!0Wgü P.ZÖvetekb61 rnhAkat.
4

i

l
j

A m1e-,·ar bli111baok pirtfopMt-11.frJ.

BORBÉLY JÓZSEF & CO.
BOX 247, WGAN, W. VA.

~ u e ,u,u111,1111n1111,1u1 111111111 111

t 'ord aulo1ool1llok a 1t~oltt4llt., irou 1-'.

o. II.

Detroit.

Tourlng
IHS.00
Ro&d11ter .
Slt.ot
Ford Chassl1 .
~s,.oo
Add $70 for SeU Starter and $20 for Demountable rhns.
Sf:dan •..
16'1,,0n
Copue • • • •
:iS0.00
One Tontruck Cha11Sb1
00.00
FordllOn
!IU!i.00

MINGO MOTOR COMPANY
n11.1,1.n,so~.

GCY WHJTE, Manager
Wt:ST \' IROINIA.

JUNIUS 30
bl l11dJohl111u 11.iile.ltg III fen!! d,tim,. amikor 111 mq-•
nyllouk a 11oro111p6k a hedudorn lul akarók előtt.
S1ereue !,e m,r mo~t a uük8igt•~ lral~k•I, niel,·et
ml a leiruorsabbllU "ls lerJ•lányosabba n elkéHI•
tiink, minek al11pJ,11 roko na i fM.gJ ÜKmerósel m ludcu aklld,Jy nélkül meg~1ere1hetlk u óhaúban
ni utlevelet é1 az e l!IIJk kö1ött lehelnek, akik 11,
111186 ptirtou hajó?• s:ailnak. sn.:SSEN, Xt!llT A
KVÓ'l'A F.llRE AZ tVHE IS JL\M.AU JIE'ff. l, IK.

A KORONA JÖVŐJE

TUG RIVER FEED COMPANY
WILLIAMSON, W. VA.
OCCID ENT és 00 1,D HEDAL !In tek klad rólago&
nagybani eladó i e.en • ktfrnr nen,
LARRO-féle l11karmán7ok nagy raktára.• Rose n•
lmnm-félo lóf11ll:1nmánr knph1tö.
D"EJ, MONTE 11.ann iiúull. képTlseUII. fii ~1e rárul ta.rtv.ok nagyban.

minden

TUG RIVER FEED CO., WILLIAMSON, W. VA.

fo,la\lr.OztatJa mloden gondolkodó magyar e mb<! r
lll)"iLMlntbanltut l.an6c110IJ uk,h0gyoebelJene
cl koronitt bat6tk6pen, hanem nn-en értQl< olran
6rt~kpap!Nllrat, •melyek bi1"8,l, pirrll éB gépekkel
YIU!llilr. bilt011lYa , Ilyenek: pl. a oagy gy6r11.t éa
bilnlr.olr. r&avfoyel, • Jelú.JOI tötduret. A u6ke1t11Y,..,.l lr.111.dnyek .......... ulnt6n ajf.D.latOL M
llrtO;peplrot birmltor YlHurilUu.tók korou!\kra,
v1gydoll/trolr.m. lrJ11otelvll6g..-LlddrL
Korona bankjo;yokat a legolcdbb taudal
arfolyamon adunk.
Minden HJ"(Nlb10 ecr-es, me1bL1b1t6 helyi

bl...imlembert ketfl00

KREMER & HODOSSY
NEW YORK -

149 Ul?OADWAY

BlJOAPEST -

etcs

NEW YORK, N. Y.

A budaoeotl A.,,.. a, trt,kl6ude tagjai, u egytUeo
,)hasal ba11kbllolllhY\ ck, &mel1!1ek Amerl.UbML
ajit lrolU,Ja YGIL

l

MAGYAR BÁNYÁSZI..AP

1922 május 4.

LOTHIÉNÁK UJ HADJÁRATA.
MAG YA R BÁNY ÁSZLA P

A 11r.en f'11:ellen bffnra ,·ldélr.elr.et e lle11Mk II közl ~1nert mag,·ar lott/l kenk. - llll null' 111 1gra rjalt 111 1Joldo1tll 11 nl nkar ji k a 81.
Lo11 M ért ék111 len lutokkll,

(HU1':0ARJAN MJ;\'ERS' JOURNAL)

liE~'TUCK\'.

IIDl'l,f lt\:Jl..1,t,;,
8ilrgllftyc1m-Te"fc"1,•n1:

Mln•" Journ•l. Ko ffll ll, W. v~ .

Telephone : Wllllam•on, W. Va.,H•F•l Z,
AJ oyedilll megy■• t>inyl.ul ■II az EgyuOl t All emo~be n,
T he Onb H11n1•rl en Ml ne.-. J ourn el I" lh• Un ll•d Bl■ l•e.

E.tatluthl l t: AJ E.aruOlt A.t1•mokb•" SUIO-M ■■r1ro"2t1b• ts.00

aub■erlpllon R• to: 1" lh• Un!t•d &t•tu tz.00 Me,Jel•"lk mlndaft ua~rtlkln. -

P11bllsh~ by 11 A 1\Tl.N

Publl• h• d

H11111•rJ N .00
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H IM LE H, EdJtc,r.

A M•;v•• ea..,,ulapol blnvluok lrJlk, blnrluokr61 11111y6uok1111t.

T~

~:~.~= =:: ~=11111t:;;;1 ~°:'i::":~1~;•.:o:i.~

sem éri meg nz eladé.111 árnak.
Oyir épltését tgé r l a s:,;om s:tédb11.n, kövca utat, meg m lep;yebel, mAr amit e1:ek a loth té nAk lgé ml szoktak o lya nkor,
m ikor a k luemelt 6.ldozatot ki .l.llebéUk.
Monda nunk sem ke ll, hogy a

la ~:~e:!!altél!:11~~l~e~: i
hlénik a mikor a falevelek lehullanak befeJe1lk "müködéaüket" bevonulnak a new yorkl,
pittsburg hi lcbujokba. h ogy a

~é~ : ! ~
::~1:!~aan
kidobja minde nki n pénzét, aki azokért 11 mun kikért, de a vébcdül a lottéker mézes-mboa gén még m indig n em jutot tak
flzavalnak.
11emml eredményre.
E:gy másik kl tii nó hontl tArt.
Tiogy milyen uJ bénkAlé t

lnkAbb, hogy el6ké11lb1ék a ta~~
V1lllll nagy hndjiratot a magyaont.ca or Hll"lenm„ Kr. •oontd for.
rok nebe ellen.
MOl'lt, bogy a b!.nya1116z.ek 11•
11==== = = = == = = = = = = = > 1káctá.l kh•lrultak, ami Wét11égtelenül a tanu érker.tét Je lent\,
mc,g~lentek II had~lntóren n
11

KIVÉTELES ELBIRÁLAS."

lothitlm\k Is.
Ö.i caataterOket Penn11ylván!At, ahol eddig legijlkere&ebben
fos.r.toga.ttAk a blnyb~okat,
kén}·telenek voltak a II triJk
miatt elhagyni éti 6.ttetlé mtlködésüket olyan tAja.kra, ahol

.
~
.
Pr oMtrl(111 ~oll.f'r.f' r hold11soltn1tt. f.pen ~ le!fvbh fö ld hldoko•
:,1111 b 11 Ju•k ti a rii ldlt'r o, i.!I a lól. :\enibég-f'-;en ~•omo ra
"
,lil ék•• lng-atlan ,·agyo1mliltd1t lr.ö r iil
- -A dlcstel1m és bect!telen "lllun
~~z 11 kl>·étele• elhimlb..
ka" után kinmlt n<'m:i:et.gyüléa
csinál egy tör,·ényt
arról Is,
hogy vagyonvilt.d.got kell fizetni. még Jiedig annak. akinek
földje van, az földdel fizet, mert
hit az most otthon a. Jegértéke&ehb.

,11~:: l:he~:/1",:~~=,::::~I~

a~~a.~:i:
hözjuuatjaaztarengetegrölduélli:UII JinOllt , aki már vir e.rre
1 régen.
Megint nem volt uonOO.lt a.x

~~~; ~~:~:~:~ ~
,t::::~!~n~~; !:~

R~:~;~

lteméuyt, Rimay, l\oseozwelg,
Ro11enl11al néven lllC rc1"lt. 1111·
nols n111g~·arj1it akarja bandájávnl gazdaggA tenni valam i St.
J..oulsl Jotokkal.
Tavaly. nm_l~or a Rózs!asy
bll nd An rl\Jtn iltöttUnk él! meg-

Ica elblrál'-ara minden na.gyblr• k kröl h
I
tok Igényt tart.
o~t m~ ~gy

~~:;t

u

•·• :

:~1:!·

1

~~;::!:i;~

!"

semmifé le értesitéttt, mer t azt
vlirJA k, hogy e l6bb a binyiszok
tegyék meg a Jdn latuk at é11 mnJd
ezt ve.ilk tArgya!As ah\.
A 112:én azonban napról nap ra
fog\' éti Jgy vnlószlnil, hogy még
ls c·flllk meg kell találni a közo-

1:~: 1

0~

~;~'"'t

:1

:~ht~~i:n : 0ég r::é~
tudJ4k ,·alnmlképe~ ta~nl a
termelélit ha nem la te ljes
üzemmel, de lega \Abb a n!udea
termelés 50 saázalékiig.
Azóta IUt hisszük be!Atlik,
hogy nagyo n el11zámltott,k ma-

~=11

~
::~!':a : : : :::::i~kn~:::
~;:::~k nk~P~\~•:;;~~~
ni 6ket, bl1onyOt1. hogy nem e&atlakollilak a uen•ezet d.11z ló•
h1d11ak nabadulnl er.ekt61 az Ja alá.
é1Űlldlekt61 6a a keservesen öer.•
Ápri lls 8-lg, vagyla mAr ar. el-

::::~=~~ :~:.

minek hoz~k 1
h::;)~:~~~:~1~11~
.r::~=k•~~fé~=
éuetbenk6te-- ahonnan majd igawlJik, hogy ur zsebeibe.
6 lc,tJa "•lóban vagyont ér.
meg a or aterm
lllnen saját pl&elken ha érleW ti.ll84g tóTVényét, ha a mlJ.;gy Ilyen telebrtld Jeff, Ky, clekl6duek olyan emberekt,51, a
nhizter, a törntny ö vé:-ehajtója 11lézen garud61lr.odott legutóbb. kik eguer felültek már a Jot:;:

kk

::::i•,1a:i.r~~1 bc:~~;e:IC~U; ~;

::::!y~~:z~~.11~:~1nu::'~ ledéftt a ba.11yih!wkkal.
a lotféken!k nz llllon lgl MnyAo.••
BZok kö.ztll.
('S()Jitit;N' ~\ •n : R.tLIH,tS
hl ék
d
.
t
A11:t
ll
u~y I lllilk, hog
MISUt:to · t:J, ..
1111 moH mir ,__ mert nem lr-tunk ilzclmelkről néhiny béten
Conneavllle kerületben

:::~~~;,/tk1é'7'nhátha~ju~
meréuk~tck 1~1:~1,ba ;/na
Tévedtek nagyon a lotte10.
urak. mert ml Ismételten felblvJuk a magyar h'.n yá.ud.g figyel
l~stri
mél, hogy ha egy Ilyen jelea
t:r.lanie~ honfi1itra bet~1I a IAbAt hozd-

t-~onek az
értelme, bogy a a,•lndle~ ü~tt tanyit.
grófi éti f6papi hlrtokokból va- melylk oagyblrtokosnak t'Slllr.
Miud perue "értélrflll" ,lotjigyonl'ilt!<ág alakjába.ti jó sok f'g:y mákszemnyi befoJyá.y, 1·a11, val a~~rJa, hogy a n1ag)'ar "VII•
földhöz jut - ha má.r mbként u nl'm ft11i:Ja földben l•r611l • gyont uerezzen k nemelylk

:;~:~~~!::~

~~~J:~

~Unt J>edlg mln~gybir- nem r.aklatjü: annyira liket a
1okr6I ar.1 hirdetik a földtö.r- : : : ~1: 1~h:r~:e\~~1110!n~il,•~ny életbelépte óta, hogy u
g
Y1
11 dil
t.a.rtJa el u onzigot t'S nem a a a ;~
.
kl11blrtok, ennéUogn • kivé.te- lek~a a:r::et~::1:n a a~~~~

0

A keménynén bány11.tulajdon o110k New Yo rk bau már hetek
óta blr.ottsé.gl üléat tartottak,
hORY va lami módot taliljanak
rimnk'8alkknl a megyegyezésr e.
Tá rgya ltak ott mlnden r 61 és
eddig még seui tudt.6.k kisütni,
ml lenne a mód ja a megegyezéanek.
·
Kül önféle bérskA IAk fel ett vl-

Ami kor u ouropal harcler eken fo lyt n nagy hi,!>oru, a télld6 rendese n csendesen telt el
a harcte reken, de annil lú.aaabban folyt a munk a, n badvesérek külö nféle lrodil ban, a hol
a tava.ni öldök léseket el6kéedtették.

:!~!:~l~~l~l::l~~t!,: : : ~~18;~':.té~:l:h = t

Hulloarl•n Mlne" Jou:,•~::..:ll•u lor Mfn•ra. ol "''"'"

,\ Kt-:MÉN\ 'SZtN , •rn t K EN A
n .\~YATIJLAJIJ ONO~OK ~· EK
KÖZ l,I K A Hflll J,F,.
SZÁ 1,1,ITÁS't-

:is::~~ ~~~~;:u::~:e~n~,=j :::~::.7~~~::':k~;::;

:~~~·:~r~:;~',·:?t=!~~t:: !::ik~ ak1m~t i\y::
aen a nagrbirtokok urai "ki• tulteszlk magulad!NJta?
még Vllg)' nyol<' uéven.
e11:ek.kel "úr.lelet" kötött soha
mentették" földjeiket.
Ar.tán meg milyen tudatlan 'Valami Charleatonl lotkom• a.o litta vl11BU. pénzét. többet.
A Magyar t:garban találtuk. ember leheft~laJt.r Ji- J)á.Jlla klvá.ló telkeit akarja a
Cuk nem akarnak. a magyar

:u::t~!:n!:é'::d::kte!~:,~~
ngyl11 15540 tonniva l caök•
kent l'gy h'ét alatta termelés és
azóta 6.llanclóa n kevesebb.
E I
i - n eté 1 ,
,~ 00

,

•P

e.., a
l

n
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'Maryar Bányáuok.
A BLACK GEM COAL CO.
Toler, Ke■tucky.

1:;::~e1mar:~:~:: keret

::ro~~~·:'s;:~:~s!sr;o::

got ugy, mint a kh1hlrtokos oulá.lylyat.
A kis emben!k mb régen tu1
;a:l~a~:21~:'~!~~~::

a~~

SZ~A,•.

aó~~:.~•ek;~;:u e&ettel á llu nk ::e::::=~:i~';;~~ttó relellégét

~~:::~tl~e:el■=~=;=~~Í

1

~e~!:~~!:~ !:!C:z:\1:

:~~=~~~;i:·r:~

::i;l~a~~::n11 ~~l:b;~e~á~
vbé.ra menne - teljes egélltilkbeo meg hag'yandók legyenek éa vilt.d.got mh uton (pénll
ben) rójJAk le."

k•;:tmtfnyu

Depl, Jr,

CHICAGO,

I

lLJ.;,,

HARRJSBURG VIDEKI

Loiu rid éki

,.r1~:~!.,. ,ka1, ,a.z.,.
:,~j~
l•tolcHbb t ... n hilhu

~o~:~~!u\~:!:'n~:~et!'u! : :
felére sincsen szükség: 1 eull.nek természetesen kJ ke ll vonulnlok.
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MAGYAROK!
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He.l,e.n,e .i .,,e,ta1ranto1t p,kl.161

1::n:~ei:::
~i~::
_11.1:'u:,:'~~!t

_

~

~= .\

KOzt>O~

~~~

r};_,
T'u.

I

ne. ~;:~
-n ( ;.

, ,i!.e,

Ebben az évben a Studebaker ktrö: a legkapdeabhak'~ ,

= = = = : 11

VEGYEN ÖN IS EGYET.

,, -

Lffbt sb: to11rlng: a nd rodatar .... SIOti.00 F. O. B~f.,aF,LOr)'

Speelal

■ lx

lo11rlng . . . .......... I H 71i.00 F. 0. B. ~.rY

Dig: sb: toulng: . . . . , .......... f i ?Sli.00 F. O. B. .F.actorr
'-'

löUön el éa prób, lja kJ mleliSt t megvnr.l!' ~ ·

NUZÖX

Már négy bél mull el a
sztrájk k itör ése óta és eddig
llllnolsból egyetl en helyr61 sem
érkezett zavargh hlre.
Sem a bá.nyáuok, sem a b6.,.
nyatulaJdonosok részéről nem
történt még eddig semmiféle kiBérlet, mely a n yugalom meg-

t~:~nkl~=t:~t:S' : :~ból
feleségét, awnban uegény aaznooy alig élvezbette a vfúon~
látás örömeit , a hAz feljAratról
- ahol n em volt kar fa - leesett, oly a..erencséllenOl, hogy
azóta mindig kór házba volt,
mlgaztán moatlel11vágtákba llábát.
Természetesen ez az uJabb
caapAa elvitte Ko vács t estvérO.nk minden ke&el'vese:n n1egtakarl tott centJét ée most m ég
174 dollir kórhizi költséggel Ja
tartozik.
llt Alinak teljesen teb etl etlü l, mlndkelten nyomorékon ée

El,SÖll'i!Nt:K XlllUTAT!SA
Webb S hllllngford, a Közponu Szénmez6k binyatul ajdono- .,
sal egyes~Jetén ek az elnöke egy „ k .... i-.~...
klniuta!AHt kéiizltett, m ely ben
'"r..,.t:1'.:,
ar.:t lgyell:ul k blzonyltanl, hogy Ill... 1111• IL
minden munkb, aki Közép
P enn11ylvAnla bAn yt\lban do lMaoar Bú:,áauk !
gozlk 1921 évben átlagosan
1319 dollArt keresett.
Dárm ll ye 11 nóg7ue rt,
Ez ugyan nem Jelent valamJ
al n kö tll t, lr.öluert legJ11fényes keresetet apai a mun kalfn1os•bb iron sú !Utunk.
te ljealt rn éonye l nemben am it a
Jt nlr.tiron lar t uolr. m in•
bá.nya lparban dolgozó munltAsok végeznek & még ez a kere.aet 111 csak a bAn yatulajdonoaok
Orvosi recepteket po nto
klmutatásAban van m eg, mert
H n kéu ltUnlr..
'

bo:~::Y::~ult ;:~:~atosan
caendben szt rájkolnak és biz.
nak mindenütt a gy6zelem, a
Uazte&llégea uJ azerz6dés elér i!léhez.

~ : : ; ; ::!~~ile ~:~~ I valami
A Magyar Bd.oyiazlap utJán
a binyá.uokh or; fordulna k, hogy
aegltaenek 111erencsétlen h elyzetükOn.

:aku:~~: ~:~:~ vol~ =~~
re11et.
És ml ut blaazük, hogy a1
unl on k imutatása felel meg a
t éi;iyekn ek.
J

Nl ~ ('S ZA \'A RG,ls
I LLIN OIS Bll.

W[LIAMSON, ·• UA,
I

'

pusUt<I._I, u.J•ar•

~~:i: Sérvben Szenvedők

:;~rg:i:=~!7:ü~~=:~~~

Dl1lrlbalon ef Sta4elm:er Can

e=:~-~~~~~':u .ot

Ne~~=o. A~:~':.. b1~:i~ ==~~n~J~!::!~

:~:.akkor jón a klvételea elbl- hi:n:end~~:t;a :::~l:rt.:. ~~l~sa:::i:::sl~t ::-:~:
Hál t'11: mUé let-sodatiogll r l

l'ii 1 W. H00St1'1E LT"RD„

~~.r~~:~::::·

~'e!';~=k~~:: ~ : : : , ~ :
:-:~
'8 a magyar blnyáuok oem l -== = =

1
~:-:::=·adj~~. Az~~: ~ k 11zénkere11kedó az ~rodábe:d::=:~al ,\udy Xo,fca,
pár esztend6 mulva - nem ad- jit la becsukta annyira 11.llAtfa. balkarJit eh'eutette.
8oz: 1, Newhal l, w. Ya. az lveanak le ngyonviltaá.gba aemmlt, talannak tartja a helytetet.
Azén Kol'iell testvér félll.,b. kedJenek kü ldeni.-

A sok ezer holdak riadt hlnokosa! megkérdezi.ék a fóldn1lve•
lésügyi 111lnleztert, hogy hát
mégis Clllllr. le kell fizetniök föld
ben a vagyo11viltd.got? Nincs
mentség?
Mayer János földmlveléaiigyl
miniszter ezt ,·i\411z0Ita?
Már a vagyonvil tllágról szóló
rendelet megaJkotásinAI tólmerOJtek olyan tervek, hogy azokata birtokokat, a me lyek a köt
eliitás 11.ieu1pontJ6.ból je l entős
11zerepet Játszanak,
to'vabbi.
azok a \Jlrtokok, a 111ely1Jnufl a

I ::::~l■~~rbi;:~~kll~k

VICTOR COHN TOBACCO COMPANY

~
18~)!1f--:::==~r.::~'.'.'::"'::'.:".'.,_""'""!""'

:aé:rb::!. most jön i.orra a :~z:'~~:.Jl.:::r;z:
P!a még moaL ae10 jön sorra. bocaájtjik el ar. alkalmazottal- mennyit tud.
1

hogy a legnagyobb m érvben meg lesz elégedve.

,.';:v~:•! !t..

MAGYAR BÁNYÁSZOK

tóvá., CIICndórllzetéa&é. ktllönvoA uén üzletbe; ugy lilar.ik a azemben. ahol fel kell hlvn unk
Tudjuk, hogy nagyon nebér. A
naU kölu1égekké viltowtl éa. kereakedlSk: nem nagyon blznak olvaaólnkat, hop;y adjanak egy n1a a binyiar.ok helyzete, m ég G ■ rt 11 ar L■.kle.

!'::;ö; :, 1:;;

"VICTOR" védjegyu dohányunk
llag, ■ r P lpaiohíoy, 1" om~láa csomag .. ........... i Of.
Smltana cigaretta dobAn y fon tja . . . .. .... 1. sz. iJI .00
Szultana cigaretta doht\ny fontja .
. .. 2. az. IUO
S1ultan a cigaretta doh!ny fontja . . . . . . . . . . 3. az. l!!.00
T egyen egy próbarendel éat és biztosak vagyun k.

magr ar W nyh11:olr.aL
FRANK POUNORI
16 hb all. n nnall. ni hu1.k, &11
Strant Str t
k~u.a1 un1,; .. ,111.e.
ember eklr.e l ]ól bhank M
OD
ee ,
:t~n,1. a.n~ylra ~·é<I~ a li~--o--,Uul e,i;sége,
maalr.abéreket
_
FJRST NATIONAL BANK
0
rt o ot- m
a lorv n)' e en
,f
llle1il nk. Sok rondelé11inlr.
HARR IIBURG, ILL1 NO;IL·l l'M
IL
nn, a m,rnka 611Hd6. JöJJUa I J~ = = == = = ==::::= = =:'::::= ~ ~
el, TIJ J lrjon a li r&Uágnak.
A BANYASZLAP UJ CIME : HIMLERVILLE, Kr :..~i.'
A SZT ILÁJK J! I ATT !oiOli:
A Magyar Bin)·Aulap csak a
Kovictt telltvérünk k6rhAzl1 ~ = = = = ~(;17~,
111.t:M BEN CHÖKKt:XTII\
legrltkihb & a legindokoltabb uám liJAt azeretné ktegyenllle- 1~
.f
.l Z Al,K Al,MAZOTTAK
esetekben uólltja fel az olva~ ni éa ha Ö8&1e j6nne neki vaJa• Alla:ol ..,_,.■r t..e...iuo "' ÖtCOMIIIUNITY AUTO SALES COMPANY I
l

::i~a~:~~:·e:I :.~az~;;~
=~=esi:~U::::an ah~:! ~.rr::;;:k
klagazl'IAnak vallja magf.t, de 01eri mondani, hogy valaha lil iron, hogy a.s a.z „értékes" lila l,51e uruan a pltlflbll rgl, new
már l'égen ellért a valódi kis- kliigazda volt, mikor ó grófabb föld da.mii még 11Wad.résr.ét yorkl leb ujokban.
gu(Í. polltlkát61 ~a ~lelkezett • grófokkal és igy aztA11
értbetéi, ba nem siet a gróf urak
kal la lerovalni a vagyonvilW-

.Mélyen leaú.Ultott irall. mellett Jr.aphalú mo11t, vll,Jblr,ii

r.!~:

............. .,.,.,""] '
THE OWENS-PFENING
DRUGCO.
William1on, W. VL

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

THE B. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CQ.
WILLIAMSON, W. ,VA.
nktáron tart mindenféle butorolu.t, kályhákat,

chinaeziilt evöeuköaöket, festékeket, üveránlu.t
és minden hánfebzertlési cikkeket. ·
A ma,yarokat fioebnea kiazol,álí.abaa ré1ueitjiik és áraink a Jqolaóbbú.

KERESSE FEL V~VNKET,
HA

WIWAMSONBA

J(JN.

.

,.

MAGYAR BANYÁSZLAP

MAGYAROK PÉNZGYÁRA
ll!mét

kifoszlottak n6hány
embert. mert nem hi t•
tóti ol. hogy 11é1u.:l gyé.rt.anl.-for,:.a\omb:ümznt csak a:z állam11 :d, ,·1111 jogRban.

1113 ~•ar

!;3:1

t11
;~d~;;~~t::::::::,~~:
tókról sajnos lsl1lét magyar em!1'll"<'kr61 kell irnunk, aki k á ldourtai,•á váltak tudat~ausi\guk-

MUNKA HIREK,

tolta a fril!I! pénr. és a temélhet6
nagyon vagyon szaga, m lndenll•
ket 11én-ué tették
Sr.lgethy
majd az eszét ves:i:tette„ mlg
&iazeuedte n résdt 1500 dol1
Iá~;; !:t: :~1~!!!:t: ~é1:~épet a féker és betelt egy 20 do!lárost, de rá.pafancBOlt a magyarokrn, hogy csak k ét ór a

r e 1111J<y lnh1h1 sr.erver.ett bányálban ar. emberek nagy bizalommal H tráj kolnak bár a tá rsasi\gok sok helyen ~ lakásai kból a karják kitenni a aítrájk-'

G rór Bethlen l!!tVáu azt mond
ta. h ogy n em szaba d klllönbséget ten ni é11 elle11tétet tAmasztan i vá r osi és falual n ép köiöt t,
mert a. vé.r08.lak és fa.lm1lak M ea

MAGYAROK FIGYELltÉBE !

l!r.on járó gzerecsenek között
va n még meg a u yilt szavazás,
otL ahol a hódltóknak mindent
sr.aba d, de a bens;ülöttekflek
11e1nmJ Joguk l!lncsen.

Wllllamson, W. Va.
gyárakat k épvlseljiik:

:~:i::~ k:;ét!~

~~!~!~:~e:g:=~~~e~~~~

vlllék én a következél

automobil

l'AIGE, AIAXWEU, CHALMERS, r, JEWETT

A

Maxwell kocsik ebben az évben Jobbak,
voltak és Igen sokat adunk el bel6le.

ba~ á lló bán yáuokal.
eg~;,;;:;:
'll'"S'lulában nagyon l!ok ren- gyerm ekei és jogo11ult polgárai tatja Magyarország?
•
delést kaptak a banyák éti do,. a h ad. nak 111,
Bethlen kormány államcslnygoznak minden felé te ljes .üuiµ Tovibbá azt mondja, hogy aki jéllez m éltó a.--......~ l had'-

mlnl valaha

M:a:s:well TouJng .. . ... . , . . .... 1 88i.00 F. 0. B. Detroit

.!':1

~~;~ d:~1:a~:r~::r:~':!:~

~::. és. hn~rtalan pé,vá~yu~ :~.l~lntad a masinát "Uiem- m~~w Rh·er 1'Jári egyre nÖvek - :~;: a;~~u:i~~ttt:!lael~: : : ~:;
llaidRvlllen. w. va. ~met h

,-----

SZAKÁCS IMRE ROVATA.

Chalm~!"•

:t~t ére) ....... . $13'UO F. O. e. Detroit

Ai 5000 dollárt termés:i:eteaen u.lk a uer ver.e tt bányá111ok ad.- akar föli dézni kö:ttük, az t de- közelk , t egyverelk,' m ellyel a Jo-

~:t:z~e1h7,~:~:: nh!:::~R~~ ~~~~~~'.!;::e~:f;:~.kött, mint :a~;. ~:!aaa!~l:k~:t:~k~:;

:~1;~'~:

J

nem11et - : ~~ a:: : :: ;,o~ : =~ 6 ~ 1::r~~
tá niánr l.
A magyarok aitáu próbilták 111aJd mind \'lasnvetlék éa a
Peraze arról nem beszél a tatás, renyegetés,.,verekedés, s6t
Dolgoztak siorgalmasan. hát a pénz ••gyártá11t... de bllony 11:&ervei etleu bányi.l!zok 111 nagy gróf ur. hogy a banárulókat t u- uJabban egy Ige n h atásos és ed-

Chalmel~8 !:a;~n~.~~l . . .. . ... IHlli.00 F. 0. B. Detroit

::ki;j;~~ 111 egtakarltott pén•
0k::1
11.'f.t kiszagolta \"Blami elveteS1éts:i:edték hit a masinát, de
iuúlt g(tzembn éS beA.llltotl hoz- aztán nem tudták összerakni Ól!
zájuk és pénigyli.rtógépet klnált 11gy szétszedett állapotban elml"l,!v~lel rc CMlkély 5000 dollár- vitték a morgantownl curtra.

Pa Ige 6-H 1'ourlug .... '. . . . . . HM.00 F. o. B. Detroit
(5 uemély mi,reJ
Jewelt (Palge á.lta.l gyártott ) Tourlng IOtVi 00 F o e Detroit
tii ..:emély r6!1UreJ
'·
· · ·

::~=t~; ~.:=::/ói;zág
;:t~!~~:~

· ~ dollárosokat kellett ,·olna ell:n J~é;~~~~t:1

a masinának gyárta11i és a.z el•
.111.ója•umtatott is termÓl!lletesen
~ Cl'omó finom 11j bankót. a
111elyekre ráfogta. hogy azokat
tt fi kltünö masina gyártja.

~~~~~:::s;rr~t~~:~:~ ne::
kaptunk még hlreket. h ogy a
hányata.niast\gok az ember ekke l sr.emllen er6s:t11.koakodnána~.
,
,
·•

h~~:~;~~6,

~=:~:!:~

~aj:1::::::e~:1~:ztö:~~;,~~:~
resn l, azok köiött akik a bomba
merényletet elkövették.
1
Nos. ha neth len gróf nem
mondott volna Igazat még 80•

m~~l~~~~ 0,:n::u:::~~•~i e:!:~ ::~eé~e~~if. ::~ny

: ~~c~=~k:z~ a~,';!: ~: a ..
mazáat nyer.
Teliát lgy nnmká lkod na.k a Jó
ur a k ottllon az Óhazában a nép
boldogltasára, és ml g a tl tokba 11 ,

=~j~::t!~!~~

::~~~~.:~:,

~·i~:~:\:

~~~::

L.ondoni szén körökben mludJ(lhban

kezdenek

Aprilh!

i!

:U

1

harmJncadlkival le- : 1: : ; tele vannak a plézek spic• :~~k k~::á:l~r b~~~~1~ ,"'g~ sá:a:::

motognl a :W.rt h éten termelték a legtöbb

,dnkereskedök és kapcsolatot sienet a miiködés_be_n levő bák~ue k a,;11.m<' rlka i s zén piac- nrtk a utrájlt kitoreae óta.
A kemény 112én vidék legtöbb
ruir nagy szénszükség ,·an és bá.nyá}a !lten>ezett ée \gy ott a
jó ütletet remélnek.
tennelet! ugys.r.óh·án semmivel

ml. ll\ert a,;t ~hh•zik, hogy itt

u o.:ier land, W. Va. A Dorder- uosztevö lehet.

n~,

6 11
~:1. ::t:zta~:;;~~~i h:;s:: :~~~b:iac r~ is onnan

kerill

maradt

!i~~

1

land Coal Co. bányilban minllen nav dolgosnat. Magyar bi·
nyb:roknak utve11en
adnal
munkit, mert a ta.rsaság ~ne;~!v::r~;~e:::~~te,M~;~tl:~

1: ~ :~~~;
8

meg

azemevllágiból,

Jll lno i~

r~ t udlana

ni?l'bn.l

tel~e:::::~:i::t a munkát

ZS MAGYAR BANYASZ:
kaphat nálunt munkát.
Két kltünö mag yar bardoahb va n a. pléten Horriill

~e;;:~j~e

~::~1:;

SZERKESZTŐI

1

~~~:ti!:·aa~~~[~

:~::é

·: tÁ~~:i:io~:el::ji::a~:; mely a legnagyobb mennyWg

!::!!o,~=~~u~~~

:~J1,111 ~:1: ; !~.:~t•v:1111
T ony l,h1lú, Ur11ce,-llle, Ind.
fok, akik ezt nem akarják bels-- MlndkeJ.t6 büntetendő cselek•
merni.
mény & lényegében nlnca 111 kőAz egyik gróf Bet hlen példá~ I zöttük ktllönbség.
ezt beismerte és kijelen tette,
Barmos l„ Jos, Nebo, Ky. A

::~l:n~:t~=:n~:,o~l;a; :~er Sta.te Banktól ka p vá- uyáook baüjjL

hat lábig.
Vlz nem Igen van a bányiba.n,
gáz akad, karbdjd limphal do!gor.nak, kiréllzámr a fizetnek.
95-105- 12 5 centet ..A szenet
maalna vágja. SzerenC!!étlenség
rl1kAn fodul elő. az emberekkel
;ermelJ1ek, melynek nincsen pi- ko~tak a szervezetlen ban~- ~~t~;s:::k~;,.;~o~1!nt~':::;
ae,i.
.
szok kö1ül at unionbin Ól! hagy ajánlja a. helyet mun.k át kert96

dobni.
az utAn kedden mir felment e.1
Az .E gyesült Államok ba.ny!- ' n menn)'lség 12,377 vaggonra,
~,.a.inak sztrijkja miatt kap- !szerdán 12.520 vaggonra, csün11.k IKlk rendelést az angliai törtökön meg 12,000 vaggonra.
fili.n;rk Délamerikiból , de még csökkent vl811Za, bizonyára a~mindig sok rel e&legei; szenet ért mert ujabt, tömegek caatla.-

;t~:;!~:!é:n~~:ta~n::~ tA:\:b:z: m::::;· a termelée
SU111 binyászok Yezet6lnek. 3 _560,000 loD.lla puhaS11én &
bog)' ne segltsenek a bányatu- 6000 tonna keplényuén volt. ►
!:!~t:~knak00 a ';'ny~zok
Az 1919 évi sztrájk alk&lmá J já
gy glte.n
a. u.l, val ugyanezen a héten 5,344.000
=
,k:k termeljenek azenet tonna pu haazenet é11 2,055.000
sz.ámá.ra.
ion na keményszenet termeltek,
Renu!lh~6leg e:i:en átiratnak ~ágyis a most.&Ai utr&Jk ~
meg is ~ ·a lúvlurt eredménye. sokkal kevesebb bá.nyász dolgo,=:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:=,; 1zik, mint 1919-ben.
KiUölJi Ma1yarJÓ6
Termél!zeteaen ez a szén -

:::r::::~j::e::'~o:u~~~
nem lehet 11:a.pnl.
bfl' W V 8 j
A d
rá.s
Írja: h ~ ao~~ n:t dol o:m&lt
béten. A b6.: a eb:enes a ~ n 6-G½ lAb
magaa. KAréuám r a riietnek
l OO--ilO--H0 centet, lt66rt 8
centet lnchenkén t. Az embetdckel Jól bánnak éa azt lrJa Bajuez
testvér, vennének fel moat 111

0

~~:ni

~~j~~~11~J~ii

:~::~::n~!~=t~S:.ez~,:~ em~;:::t~ . Va. Bertalan J á•

~tXiarL~,.._!~;. H! .'';.''

:~:.ozott gzén Is fogy á llan - ~ : : ; : ~; ~. ::i:~á~:g~I~~

SYCAMORE COAL COMPANY
CINDERELLA· ; WEST VIRGINIA,
Adhatnak

munkát néhány ma·gyar család01, va1Y

■ötl en bányáaznak. V a n burdo1ház is. Orea ház várja
a bányáazokat, azép ktrttel. Iskola van a telepen·
lelep

csak né1Y mértföldnyire van Willianuontól,

A

ahon-

nan autÓmobillal lthtt a bányához jönni.
Jöjjenek munkára készen V&IY irjanak magyarul

errt a cimre:

den nap b.oigoalk. A banya egye-.
nes, a azén 6 láb magas, vlz egy
kevés van, k6, gáz ni ncsen. Karbijd lám pával dolgoznak, kArészá.mra fizetnek, 70 és 80 centet.
Szerenca~t.lenség rl tkan fordul
el6, ar. emberekkel jól bán nak
és Bertala n testvé r 11.Jánlja. a he•
lyet.
Dl'hue, W. Va. Egy baJtAr11 lrja, hogy ott m inden nap megy a
munka. Két bánya van, a:t egyik
s lopoe, a mási k gecses. A szén
magam.ága 6-G él! fél láb maga s. Vlz, gáz nincs a bányiban,
Lejd.rók6 egy kevés akad néhol.
KarbA.jd lám pával dolgoznak.
Masina vi gja a szenet, káré
szá.mra fizetn ek 75 ceuteL ,S:i:er euc11ét1enség ritkán fordlll elc'.I,

SYCAMORE COAL COMP ANY •
CINDERELLA,
WEST VIRGINIA.
H, 20
_ s1.
: r~~~;;~e~;tó~r~n~:~=o~
18. _
, __ _EV
_AN
_THOMAS,
_ _ _Superintendtnt.
_____
_
..,;, 1katmostls
vesznek tel.

:~=I

~t

~:~'.e:i~:1:e
o! ~:!ésA:: ;;:~~~:~e:n!:~a~: :!:
nem m,erlk riblanJ a Ulk()jJ na- 1ö lje elmét lapun k kla dóhlva.t&•
var..á.at.
14va_l._- _ _ _
• _ _ __

IDEAL FONOGHAF TOX
-ay t D tllr. 1....u tilklletu lejlaawr.

Egéu 1-~rópiban tJtk()jJ au.vazáa van, csa.k egyedül a ma •
gyar fal11kon csinál nak moat
uyilt sta.vuáaL
Tu~Juk Jól, hog y ma má r 11.
legwötétebb Afrikában a csupa-

~ ~ ~ . ; i .de?i:::"\: ':oi::
1Nrt, lt&p ho:a# ea dupla le--1 m~
>1oa
~
l~w )::,~• .::..!:_
Co..

•e:c 462. acr,ntcn, Pe.

AZ ALMA-THAOOR FUEL· COMP ANY értesíti a
ma11ar bányáazokat, hou ujra felvette az Üztmtl
é, szivtaen ad munkát aaolmak a ma(Jar báayá.
-szoknak,

akik régtbben

aálak

dolgoztak.

Ninca

munkazavar é1 a bánya mindennap dolrozik.
Tudunk munkát adni vagy ötven tmbernek. Jelentkezzen

auuakára e

cim.ep :

THE ALMA-THACKER FUEL CO.
McCAAR,

KENTIJC)CY.

(Pik, Connty.)

Vaautillidnú a

N. and W.

va,utvonalon

Matewan, W. Va.

McDOWELL COUNTY
NAT/ONAL BANK
W,lch, W. Va.

Alapt6ke 6a tartallk 14(1().000.00
A vl<lfk le9nagyobb bankJeHel yen t el 11i h111k betat}ft.
:.~jBn i lt,lunkp6n%tu6h ..

l~==,;i,:====''111

c11ort oij Bálint. Levelére postán ment vilnsz.,
V11,rga La.Jos, Congo, Ohio.
Meglnd1tottuk a lapot óllanl
elmére. Ssereneséa utat·klvA.nunk.
•
l'olaelltll l'AI. MeguJltottuk
az óhatal el6flzetést.
}'aset u JánOII . névre levél

röl hal lani aem a.kar.
r:.1 a máaik Bethlen gróf példiul kü lön válaut óJogot ad a
várOl!I népnek és kUJön válal!Ztó
Jogot ad a falusiaknak. a vároalak fükos vtlasztójogot kapnak, a falusiak pedig ny ilváuost..
.
Hát a falusi nep qlelroe, be-

~:!•!a~:~:;
ve ll a mqJIUOll:at. JijJJüo el
fs Désae Jl!IIMJ.& lelJet. (2 0)

Bá nyils.1ok, pútolJálok a bá·

N" U idJelek pliul Ide gen b&n·
kekb!L Ji:IJJe tek benink. a.hol be·
n1lleteHnMn11ek~!etek.
Mr. EOGAR CHAMBERS, & b&ll lr.
~•uU.r1101111. a magre Nlk !,:a.a JO

b&rl,Je,
8etUek

uU~l!e~~lek kemalet

Al a pt6ke4&0,000.00.

Tbt

Mattwan Natiooaf
Baak

MAT~WAN ; W, VA,

AND

Re,:.elvlng Sle tlon
75 EAST 1GTH STREET,
NEW YORK, CITY,

~ll ':~ij~:~ te~~

!!~~~t6:1

l'll

A MIE:RICAN
M ERCHANTS SHIPPING
FORWAROING CO.

11; : se:~:i:~J!~n:::

ban

angliai bányatulajdonosok piac volt a sztrájk kltöré11e óta, de ga birom és félt6I

CzechcSlov6kl„
JugoSlavlab
Rominl a
t..rUletfret..1.le•
felelhd gme11ett.
FelvlligoalUaok~rt lrJon a 'kllvet
kW clmre.

:!s

1
hizna k.\niszerlut a sztn\jk
Pulm•z~n ,·idék~n az elu1ult
1:~~:::ak r:n:::;:
~rn~rosan Yéget ér és _nem kell héten 1,.1 50.000 tmwát tennel-111éggel néznek a jijv6 elé.
kulfoldröl szenet hozmok.
tek.
StotHh•r;r. w. Va. Szloboda
M angol kikötőkben re11geHét!6n április l7-én l.2.131 Andris telt.vér a.r.t lrja, hogy
te,; mennyiségu ~én ,·an fel- vasull kiré nenet raktak meg, ott nagyon jól megy a munka.

:'! :::

l

CSOMAGKULDtS

Mihály és Szabó Ormin veze•
:!~~ga~:'t;., 1
á~::~ekr::~
delkeiésr e.
Jól bánunk a.r. emberekkel
és " magyar binyáu okat ll:ti.•

ÜZENETEK.

.

...,.~-...

MINING

COMPANY
Stone:, Kentucky

ni i::ma:i~e:~~~:g; ::t ~o:::.:
hk~~é:z::itgl~nu:~~le~:::
áruló~ egy grófi 81emélyben azok, a kik a földi 111 tenek"
találjuk meg.
l gyanánt tlutel.
Most hála Istennek Bethlen
Mert. hogy klk ezek a jó ur8.k,
gróf u.r klaeglte~t bennünket a.r.t megmo~dta Bethl en gróf
dolgowlt kedveH a magyar ,~ 1111~~~:~~:l:!~~:~~n~uf::::~
1~n~:e~::: z:/:!
nnmkbokat. !"-agyuerü házak 1 . kleJté11,étó l. hogy egy méltó- berlség boldogltAaár a. azt a vá\·ann ak. hideg meleg v\nel, für• dgos gt"Orl l!Zemé\yt, ne vén ne- laeztbl politikájával Igazolja,
dószol)á\•al Jlllátva. Jó kere11et veniill. 1neg.
ugvan az a Beth len gróf.
~:~· mert jól fizetik a 1~;:;:~)zoIstenem. de 111ilyen jó ls az.
·
-

.
1

Nat;yobll <'~gek tapogatóz- e~·en\6.
1~1\ ktlnt lel1~t'.1e a.z a~er:- A puha112én \"idélum ,-annak a
kai prnrot n11gha1 F:tenne e· uer\'ezetlen bányák éli ezek kőrli.tnl .
t
zött ls a legnagyo bb szen·ezett-:11úig egretlen tonna 11ze11et leu \.'JMk l.ogan Tölgye, tehát 11

:

D. R. GATES, Ma..,er.

WILLIAMSON, W, VA1
TIERNEY

~=~!!

e. Detroit

DAY AND NIGHT UPARAGE

lauul besr.élhetnek, add ig a Jog-[
rendért harcoló demokrati kus !
é~~~U 01~!~~~ka! p~:: 1:~: 1
pe e'
B a k"~U~;d ~
robba n tau · s a 11
' me Y
1
1:~:s:e: · ::~ ::n:~~:~1~:leel~enranguak- : ~~~:;:e:~a~:j~u:, B::::~é:

r •nW l!f:G ;H :M HOZT,\K AZ t:I. Ml'l,T lf t;1'1
::~ga
~~n~~:t~eÉs azt Is t udtu_k é11 éreztilk, ~:;:~t :!y!:1: 1::~=-gfa~:::
tit: Kttl, t' lH,m SZENET.
szt~1'RK'.lU:l,F.S. Jepén az unlonhoz csatlakotnak hogy az ~ki benminket a viro- hat.

. . , .. l !li9.00 F. 0.

Jöjjön el, nizu mtg és pr.óbálja kj!

;0~!~1::~K~~g~~Y~; :a~ll~~a::,,,~!~ !

1

tak, de még iiem sikerült elfog• dolgot11ak. Rengeteg rendelétit jllnk el6tte, am iért Ilyen nyiltan
,
ludult az el!Áráa és az 6000 dol• d~íltt munkáahlány mutatkoMl, mllveletleu 1iara11ztok, tud
iáron fli!lü\ még bizonyOllall tÖh• z ·
.
\
tuk az! éa éreztük, Kélt vigyódbe Is kerül majd a péntgyárollrJ t'ur k ,Jd(,kéll neui mei tuuk an·a, hogy bennünket a. mii
ni, de a mag\'arok ellen ill meg- kapnak a tArsaságok éB Így min kimondta az igazságot.

:Jr.egén~• u1agyarokat elkábl• wknak e11 a kis vásár.

l'itlgc 8--86 To11rl11g .
(7 uemély ~•dre)

Gto P. Pnaldo
u Idegen cutily vezet6je.

EMBEREKET KERESUNK
mind en dro. ~• pM1en p,fJ;-·ue•
rekeJadWra.Ec kl• •'el'&nknn•

:,';j~o~·l~

:~~~r:~~t~:::

korlat nem .i1lkOéKe,. MID.den fel•
lrJon
re1vu,~':!: ~ért erre •

v1ligo•l'-4ol mop.dunlr. b6Yebb

APOl,LO SUPPLY CO,
s. West End ATe„
DETROIT, MICH.

líH

ARMY AND NAVY STORE
MtDOWEU STREET,

WE

LCH W VA
• • •·

·Plgyeld meg as ".ARMY" jel.1éijt,

Mo,t oegytl
Az E,g yesillt Államok katonai fel11zereféséböl a Kormán yzóság 5,000,000 dollAr értékü cikkeket feleslegesnek nyllvánltott és ezen áruk egy részét ml szereztük
meg. A ml UzletiliÍ.k etekkel a cikkekkel foglalkozik és
nem selyemsi övetek áruslta.si\val.
E,s a ml foglalkozásunk
.
:Mle1ttanalt.k
' 1[1 e..ttudJull:
J[I eseket ve~u üll:
Kle11ell:etadjukel
Nekünk az a hivatásunk, hogy megtu\ljuk hol lehet...
épen n lehet6 legalacsonyabb árért vásárolni.
Most kaptunk egy wagon árut ezen clkkekb61 és
Igen olcsón adjuk: Alaórnhák, clpllk, bakftneeolc, egys1e•
rli-, mauka-. és dlszes khltelü Ingei!:, O. D. gyapja talla•
róll:, Uirinadnigoll: (breecheK), pamat, pou tó gyapju fel•
s3kabAtot, bllniruk, gummlánik stb, kaphatók mQ&t ná•
lunk Igen kedvez6 áron.
Ml vezetjük be Welchen a régi alacsony árakat é9
rajta leszünk, hogy az árakat mindenütt leszAllltsák.

NÉZZE JIEO

LÁTOGASSON HEG
GY0Z0D/ÖN XEG, •

hogy most kell vásá.rolnla, ba jót olcl!ón akar venni.

MAGYAR DÁNYÁSZLAP

11,\11 1,!h',hl.\01~ ,\ rut 1n :1
Olt~Z ,ltHT'l'ff~i.

11

.\ kllllOHl\ti~t or11uig11to11 épli
letfAt ,·lll Knp(l!lválTÓl hal&
N11.,::yb111jomba Konics J ózsef ki s
gHda. ,\ m~rri ,"ásárról hazafelé lgyt'lll't'J t'f:) 11yolc--llz lAghól
6111'\
11tk011.Mi'n mcgu\nu1dt• 01111- w rnl ke1dté-k botokku l H, kUI Ont.,ültl mlldmr.atok
111erlnt fi 1<1t'ret1C11élle11 hékkcn
hn:r.o.r;:M lgyckvO cmtiert. Rklnck loM"i,:él~k \(d t(u,u.!ru awtAn \'l\
111\ruwk ~il' ttl•k. uktkct ezek már
nem vártllk JI(', megf11tounk.
Egy klllK>"n\rl emher. akinek
l!t.eml11)HOllt);i.."ÚgU.t nem ~lk"rillt meg,iilla11!1anl , Ka~d.r
f" l4! ilO""kuetL t-:zt u: embert

A Manar Binyáuok
11 Állami Bankja. 1!

,nou:N WI'

A SZt:KJ,'Ü li
Rl,U : N.

,\ IRl'lllll !l('kÖl!ZÖntável a rlIJU!,J!.IOIUball konón gyaknln IAl
nl ué11 napsütéses délutánokon
s.\táhi rt111111.I lein)·okat. akiknek
n1htJ'n plro,,, fehér Clletleg
mlndkfu111rn uek fil ,,n feltü1,e..\1011blln a detektlnk uu\r
f'bben 111 C'l11ut0Nágot \álnak e9
ma,0•11.r 1u•m1e1l ulnekel fedc1nck fel. 11edlg mit tehet róla ar.
lll ártu lhm uc kt}I. hogy :r.öld IIJ\"('l(>I \'IIIIIHlk? 1;;1J még Inkább
nem trh er 11.rról ai a kis Jet\uy,
aki minden hA.u;ó gondolAl ntll•
kúl til zl (el GkeL Ez a M)1'11 érte
mlir('-hts hő :e-in t,'aska Teri.két
19, akit a detekth-ek aulrt, mert

''f'M"'lt

!:~

Halandók
vagyunk!
GONDOÚON arra, Jaoi,
c,olóJja, feleÚJI!!,
IJtrrntltti

:;:/\,:~~:!/,~,~~:e~~ht:;\~d!:: : 1; : ~ : ~ kh•htnl eb1~;n~~tce!JAt \!fi t1ton ki11érte ext u
embert Kupo~ \·Arra. Köxben dl•
~Tlll 'l'l \ (I\TJTOClA'I'O,
l111nd Mn \'~nell . \'égre KA J)OI!·

tilt.

• ~

11

HÁ.NY BÁNYÁSZTE VlR ároán mara t

ben ri"e11nle. hog}' \"~J.,. a rend- ,anyi.l'n eK,· kaul uéna égett
61"M'gn- meujen.. .Itt Ko,·ács fel - Ifi, .A kir 1Nemet1. A nTomoúa

1~!:~1

::~:.t~=:
forl111 készpénr.t>
\"Oh, mim nlondot ta. e:r.t sem l!I•
kerillt nxon lo:111 lt ui.iuad6k.1mk ('l
h6ro111

~~:Tt:::o~~=~~-~ln~

~:tn
II
l:'r.e J\•urf P:)ttJtoua ft'I a 11wnit. ,\ 11',::<"·u, ugyanis IHt.!n·
nlHel tan,·Ajiin i,::událkodott II

:--:igybaJon1• llyt"11 l>Ürle lu>c:lh

tDélmagyaroru6J('.
K111posdr.l
--ot'OL1111 f:U l,ET ,\unrnt..;
A H,\l , h. \ ,n 11 ,\TlRR ,\\,

ba.

'

hi
ml r

IDEGEN BANKOKBAN ta,tottált.

elör.te meg a

,suJ1oguL.1 . a ml'lynek sortn

g;of) li:oroita tlh et:f hold
fö lMrl,

a lq;h1>" 111 rövidebbet huu.a
• aak6 fejjt'I &U.l•dt el • t&111'rul. OOh#ben u e1!16 utba."915 ka
ult Mgyujtot.ta, bogy l~•libb
naca.r.ülel jóhlmeTén euel a
~yuJtoi,:.•ti8M.I illjon bossr.uL
.\ ll)"OmoW l!Orin 11. hevülé-

A ha lkdn rl h~rbun földbér• !

~~~~ó;:~~!~

NYUCTASSA m,1 ,aj,lt
ldltiinnerltit Bll-

TOSITSA CSALÁDJA irJe.it, ._,l,u-

u.,.öt betitjit ide.

$

nd

--ohll UltOTT A ROBOGÓ

1/TALVÁNl'OK,

:~~o~:::e: ~::~s;::~h:l,~ i
\OUTIIÖI,.
J'-n lwrbe. Tlunhat in-ettl6 1
k111pia ml!t; a foldet. Uoldanll:ént
Vl.mt11""'1, & r-.yiribri.Ay
két mizsa ,~~ :JO kg. bu.láén. ad- kuxlltt l ,-uuu von.a.J.on as egyik
tü Wrlw II földel , a.zu a l!aros- Ill . ~r.L YHUtl kocsi perroajllJ)atakl koll(iglum 8 balk6nyl föl ról Klrch,;artoer J illos ook<-n-1
dekbt'II h•(' nte egy millió 570 1t" 11r.11kn1ue:i:e11J klugrolL a roezcr koroim bé rt rog kapnj. Egy boi,;ó \'OllBtb61 s a vonat 11dll ki"•
hohlrq 610!\ korona bér esik. A rfilt. IIPlkarjA• a kerekt'k t_eljehérllik ll bért 11, legazlgorubb ft'I- .e11 ÖIMW'ro11Ct10lták, feJén IIU-

DOLLÁR
PÉNZKI/WÉS,
OKMÁNYOK,
KIHOZATffl
ÜGYEK.
HAJÓJEGY El/.,

/ '.EE

~:~!:~el~•~-!~:',::i~~:~~::-1

~11':'jtk~:t/11:::~edell. jobb

uthtt kőtl!lelt,k maguliaL
("yln·ldtlk, Sylregyhha...)

\ f: l. t:T l, t;,~l' L EL.-.1'LT

TUOAKOZÓOÁSI
OSZTÁLYUNK
mindtn ioii, óhazai,

t'f.(P,'\"J,; R.
HL..;f:f:,; f: H1' f::0,8EL
\",, 110 1,T

f'~Al,An.l

lhn4n Já11 oa ramunkú a mu--.rányl <'rd6ben a hercegi uradaProt11wr Sáridor d!nlnl kere11- 10111 rf.~zjl!"'l' rAt vágott. mlk61•
ked(l, 11 mult (ívben
11„a.•, !Jen 111l.'gjelc11t ai ellenún6
l'akk 11.I Ilku•• 11 11zerb lladser!'-, d66r ~11 töltött rf'gyverét a méget t"II a nl' rli 11n1Jkodóháut. l<>rbe rakou fábor. tAmautollL
Pel~gt' ei-:y másik &lkalommal A muukA11 f11v,gás kóaben a
luu1onlók.S11e11 rel~rté& kö- fei;yYe rl Yélet1enül feldőutötte.
\·eteu el & a legéle;iebb hangon ar. e l..Ult éli jobb karját keren.iq111tott a nerbek ellen. A d!r• I tOI 16ue. A &ériiléa sul)'OIS •olda l bal.Óll6,1;ok ezt az ügyet u tit fok~la, hogy M!rétl':!I Tolt •
ujvld ékl t6rYl:u yi;zék.he:i: tették töltény.
át, lllf'ly
fclaégsér{Gömllr.)
téAJ.el é11nem:r.PUl!égelleoi J1g11tb11al v4do1Ja.
(VaJdasig.)
,\ l'Ál'A MAG\' .AB

sértő

er-1

i

-0--

llA 1,,\1, UA tOt:'l.'1'.
-Uogyó11 Józ11er mewcsátJ JakoN ar. ugyn evezett Ma tol11tanyAu egy kalyibában tüxetrakotL A tll:r. belakapott a kalyiba
oldaliba. éti a uerenesétlen e m•
ber odaégett.
(1ll1liolc1I N111pl6.)

~!~:~

ii1Ybl" ltiuú,rll

1álatára.

Himler
State

IIOKONS,\ÚA.

:~y:. :.

ko:1:i:~'::
A uyltral OutvllJ- caalAd.n.ak eg:r
n6tagJa ugyanl1 még akkor, mlkor l ,Olnbardla Aul!ttrii.bor. tarlOZOll, egr lombardiai ember•
il er. ment nlllll. Ebb.51 a biza..
ú.gból egy leány uilletett, akit
• P41.lának egy katooaUar.t unokaÖCCflc \'etl feleségül.. A esalád kél Ag11. á llandó érlntkexé11OOn dllott II Gutvlll Mária, a uylt
rat Out\'lll-c11a1'd egyetlen é l6
tagJo, a pApinak, mint mllanól
énieknek t6bbar.6r Irt. melyre
IX. Pfua pipa. mlndannJ1•&or
ulvélyeeen d.lauolt.
(M1111rar Ujgig, Kaua.)

lrözjttyr;Öi, ttllltkönyoi, h.auatilti
till ttlt11éreinltizol-

Proef;('réket

Oön~örl M4 rla rozstal~I l&koa
uJnullllt gyenueket megtojtotIll. A lelketlen aoyit a csendllrRg letartóztatta & a rlmauomba.U llgyésuég fogbi:r..lba kJ~n-"k I.K>. Ar eljária uonnal
meglndnll ellene.
Gömör.)

vi\nyho r. sem sxeg6dött volnn
Jé1. u H, hu nem fértek vo\ua el
egyrnABtól tu: uton ... hogy n em

hitték e l at aauonyok be11édlt
n föltlmp.dbról, azt nem rótn
fel btlnlil a ta11Jtványoknak„
do ha a fel ebaráti gyOlölködél
könnél 'Yigt6.k Yolna egyn1il
ll~lllébe. •kkor Jé1u11 sem esntlakozott ,•o\na ho:r.ú.Juk és
kibb maglinyosan ballagolt vol•
1111 ai uton lilmmaus:r. felé ..
ll a l11d Junk bé.t ml h1 11r.é11
rendben nz uton. melylyel n
HlráJ kk1ll lé11tü11k és nkkor blZ•
IOII hozdnk 11:tegt'kllk KrlHlll l
éti az 6 11elld lguságalt kö.-et,•o
eltlrilnk 1;:mm11.u11:1ba éa bl.axílk,
l1og7 G megtöri nekünk u lga:ir:Ug kenyeret éti megtöri elleolégel nk ,-.zh·ében a teH\l etea g6g
pöffe.xkedO jegét éK a utr6.Jkbll.11 gylhnl fogunk. ,
Ila teatii11k er6tlen le11z talán
a,: 111011. me rt a:r.t járhatatlnnnA
lgyekllr. nok tenni u. go11011:r.ok,
mert u gono111ok leleményeH116ge 1ul.rhu1amoB1tn nG ax lgatsdg
e.rej6vel, ne e1üggedJünk el H

ln•

~:::~:;~~:;t::::~h~;:

!~k~ l~~:~y:::.5• ::g11~7:; !
b OMdlg tart H e.6. két óriltr limló ostora, melynek 1'.ttAra

~~~~::::.'1~~

hll~!~ sh:~:! , :;~~:\::1: \~:ru 16 Ju d i\-

,::a

m~t l{'tet1tl aúradnl.
lttl ke legyen velünk. mert
llál 1111 nem 111karnnk olyanok ml munkát éA kenyeret :1kale.11 nl, mini nx e.llO köJienyeg ~ nmk.

~~~;:,::!i11=•~:~

sz:::;zü:~:n~~:

1e~~

11 ::
t~=~:é{J~~~
l 1:r~:1•;fY 1
érlll'!Önek , ha a muukaórú.kflt lj:aKl!áA" fegy vt>rével harcoljunk,
letú.llllJuk , mert lgy azt hl n• 1 ugy. ho«Y m~g ai e llenünk be-

:/t

;:k~1h:~:6;!::b:t.::~;;:i::: 1:.1;·:-:~~;~,~= ::;1
~~m!:;
tunli, 81ónl ml nt:m aiert ak•r• . okot nem ta1'lok bennük 1111 elJuk a h•t órú munkanapot, ltflborl'.

Bank
Warfield,
Kentucky.
lL HAWS,
péu.Urnok.

1

Legjobb

lgy frte.ttem ki II. hat ór.ia mun•( a lelki aötéuég nem lga:i:ai\ oa
kanapot lllelll kövctelét!.ünket é, liarcoai , ile ordltó vadállatot 1•
ezért tartouam uükllége:enek
véleménye.uiet k6 zölnl Leb
n.ilna boUHOnk !s akkor ellen
' hogy u én .-t\JemfQyem · nem ~; :~e~n:u!!6;:.tu'::e~!::O~:~::

l

!,

I

Idő

próbíjiil 1r1, 11Jlik mli r Ui é,e.

Mindeni g-yá rakló l vhá rolunk waggon SJ.limra üoxH
Ur.hill'inli r fümíre, axért l udJuk olt11ó hba11 ad ni irulPkat.
MI Hl('tiillkllrl1J11k Önnek „ kUne llló haH111A1.
llultiralnli • leglük~lelcl'e bhe n l'll!III Pk klAIJ Un, min den mlPóségben.
L,\KÓSZOBA.K. IIÁ l,ÓSZOJl,(K, EBÉDLŐK, KO.n 11.\K (,1 \'t::RE!'H.1.\K ti.re. ndH&él nálunk 11:aphatJ• a lq•
Jih·flelbe.n.

IIXf'lob

Külűn

Uft

l'l!Omllrnló O!r.lá lr-.nk
éti l1lllo§JtJllk, hog7
1~•:.~o~::::ü!:P· Ila mégis ,alud
111

{!~ ~.~:~::~t\i:~!~ e.~~:• J

ÁRAINK HUSZ SZÁZ(ILÉKI/.AL
OLCSÓBBAi/., . MINT MÁSHOL.
,lll ua gy h1111 é~ ll:fe5l11 ybc n 111111 11k el.

t:111" hirdetési ha 011 il:i:letiinll:t1e hou a, egr dolliirt kap
aUrm llyen tárgy megvlldr lbá nli l,
Azirt tessr.iili ~lf. ho,,. • ,·ldf k m111grar kffrü n~he.l
n1t1:l~me.rbdj iin t..

H i t l l t i, nJajtank

A MAGY AROKNA.K.
Kere.1,1,en

r„1

IH'unünkel 111.leHlnkben

Lewis Furniture Co.
WIWAMSON, WEST VIRGINJA.
WELCH, WEST VIRGINIA.
LOGAN, WEST VIRGINIA.

z~dke ::él: = ~• hogy•belyes lgy ld6t e ngedünk nekik, hO§Y
)ÚZt61.Yérelm az utat, mely u lgauigbo1 •etudnik megmondani. hogy ml aet elbarlWonü:.
: :~~:b~~le:: d~::a!~. : 1n•

minőségü

BUTOROK

"' " lyl'k PI

bogy 11:evHebbrt dolgouunk, ha 1 ~ hogy ea lgy legJ·eo éleu::~o:~~j/0,:)' cgéu t'lven .it uilk UlvOnkben a testvéri ue1
A Magyar IUnyás:i:lapból llt'DI ~~t~~t;: ~~~t~e!r~~:;t:i~;:

:,a:~1:~!:i~
OgJ·il1r.11~,: !oglul.xába.
1
(!:laegedl F'riu Ujaág. )

lct An·cn111 ,·olt, a mel)·nek u
eredménye Jellemző a mai földáraltra, a l"rmOföld óriási érléké~ A úl'Ollpatalil lr.oll~lum

f1f!!nnt--

i~
ndltiilöznf!!lt,
f bttitjiiltd

ÖZllllYf!!

~~;: :1}~~zalh•1~b•~=1~:;n;tle~~i, ~~;u: 1:t::U!i!~..;;r1:;I
Jtirt K()\·á" Jó1„er

mi'1i11

"tleiz,iieltnt lt nizntlt tlibt, ha a c,aládltntarfót d11tu-

:~;. "!:jl:•~~~it\z~•:z:: 1u~1:"n~k~:~u~:~ ~ '!.°;:.8;
~~;~:~tl~:,:

Tl11r.telt 8r.crkesztö&ég,
olvasom a llányAa:r.laplmn,
hogy fi báu yás:r.ok iu:erve:r.ete kö
vetell a hat ó rai mmikald6t éa
e1.1el 11. klhetel éssel szembe helye1kedtek eokan még a ue.rveaeten beHII 11. mert mlg a lf'I!•
több aukmában S-9 óra a mun
klllldG, addig a l.lán)"bllOk llt'lll
llGTelelhelllek
rő\'ld munka•
ldG1.
1-;np;:edjo meg tist.telt S:i:erkM~
tlJaég, hogy e kérdésre nétve •il
leméuyem
nyl\vá111lha111111111,
hogy láll,Bn mlmlenkl. hogy ml4!rt kO\'ete\ik a bányástok a. 6
órai munkald6t éA. l.>ebi1onylt·
hauam. ltogy nem rih·idebb, de
iulajdonké(lt'n hoi;u&bh munka
hl(lt kldounk.
Tudju azt mindenki , hogy a
ll'gtiibb ll'oylban 6-7 h611111pot
dolgot11111k évente. mert a Jegtöbb bAnyatulajdonDll ugy teu.
hogy hn Hillcsége van rduk ,
ugy 4!JJel-1m1111nl Jolgoitut, ha
pedl,!1 nluc11, akkor egyszerücn
lele.Unek minket, alt.á r caak egy
MG kö1~nyeggel ugy bánnak .-e

Ily

:1:-~~~::;'re~:~~lt
~~,•~~ú~:~ph&o~~:,:k-:~~I~
a felll'\'étw, h og} et ffileii. h a r.lttJI.• eh·enék éA Jó lsteu a
nem h1 kibn!lleuűl. de köz,·e1- me,i:mmulhatója ml mindent fog:

iwen

.

BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE,

HAZA/HIREK

J&u1 bl1ony8'g0l tett arról.
pedig ugy llNlnt most van. ~
v:n : ~ : ~ ~mw~i7! 111 llep;Jelenl Magyar Bh1i-t1 h1p Naptára. 11• meg nlnes ann,
aoklaor hón•poklg Stllpolnl,
er.t elvileg 1'8-IIJ~ a mln!:n~ blrtoUblln, kii ldJön be !:i CY.N1't:'I' po11IRkilll-11égre s ml azonnal
D4nyhttestvérl Rr.e reteuel
6111110 haráeaoló gazdagok Js de
Tun7 1'11rda..
e lv{lk Cllllk r6.:i:saszlnil h,;,~1. Jlfllll4rll t e$Ulik. A Mllfl'Yll r llányA u lup uJ c l11le; ]ltmlenllle, Xy.·
Dux ~fi.

~rvg love, W, va.

lll'S\' tT 1'1' \NI
{: ONDOLATOIL ..
-Ar.on idt'lben Jéauaoak lik
tanlt\"jnya F.mm111U.u nevtl hely
afgbe Dll'.lll , Dte.ly 60 slldumnylra feküdt J eru:ualemtlll f• 111 kGr.el történtekr61 be111élgett.e.k
egymbKll1. l!:kkor Jé:r.ull klizelel.lelt feléJllk, majd honliJ uk
Clllltlakoz va ,·eltlk ment, tani!.vAiiyatnak a:i:o11ban bomAly fedte a uemét, hogy fel ne lamerJék GL
Ar. Idegen kérdé 6ket: &lln6
beu6deliet v'1t0ltatok t'gymúaa l éli m16rt •agyt.ok uomoru-

!~

::~~~~

„

i::;:;J!:r.~~~~;:~

úl HakaMk val) lll elvi és 1)'8•
korlati ut k6r.ött. De mir megnyitja aa J,}mmau..ul ulon halndó télmllllónyl tanltviny, a
81tr!J_koló Dányinolr.. ar.emelt
la a Krlutusi Igar.sig &i ü.tjAk
ndndkét n!~l és megmoodJ'-k
uemében •• Art.atlant J.itar.ó Pllátusoknak: Gonos:r. 11\\'eteket
ilkozoll munkA.t.okró l klluynye bl) u1egl eme r11I, 111lut nyc lVt'lek b11nghul1Amniról.
é. ne C111lggedJü nk, hanem
lillvete.Jjllk ami minkel a Krl ll•
tual lgauá,; 111eriot meglllet &
ne li6pd0a&enek meg be.nnOnket
atoll-. kikért kemé11y munkában

ak! taultványok egyike, név- ;:;:J~!es!~! ~ef:~~e~~e~::; 1
11aerlnt Kleofb Imigyen felelt :
Caak le magad vagy Idegen Jeru1u1Alembe n. hogy uem tudod
mik tOrMn lek ezekben a uapokban f
J ér.u• kérder.é: Ml törtéoU
Aaok fel elének: A ohiretbl
J t!1u1 e.aete, ki szóban éA tettben Isten éti a nép e16tt batalmu próféta volt _ és elmondik - mlkép uolgiltattAk ki
f6papJalk halálos ltéletre és mlképen fe1r.ltették
keresttre.
Majd ,r.on1oruan folytatl.ik: Ml
pedig att hlttllk, hogy megv.6.ltJa h rnelt.. tis most három
nn11Ja, hogy m indez történt. . .
A Jelen ldt'lben vagy félwllll ónyl tanltv!ny Indolt utnalr: as
Emmausr.l öavényen, melyről

~°.:~~:!:~=:~

~=-~n~':1
, , . mert blr.ony a két

tanlt-

kenyeret t erem nekiink, me lyet
mégla megkGpdösünli, mert ne•
kllnk Is Jogunk van emberi módon élnl ée tudják meg lSk, hogy
11zlvlln kl)en feltá111adt az Jguúg, valamint Krisztus 11lrJi\bo1
•letti auionyokoak megmond11.toll: Jéiu11tok, akl:t U 8lrattok,
teltimadou, azonlr.épen mondJuk ml la meg a vagyon uralnlt.k : AI lga.u.ig feltimadt ul vOokbe.u & gyt'lrnl fog, mert a
munkás 11 csak olyan ember,
mint ti vagytok és neki 1, Joga
van ar. emberi módon való élethei.
A feltámadt Krisztus n evél)e11; EIGre, mert mlt!nk H
Iga11ág és miénk len a: Oy5r.elew .
Ellr.abetb. Pa.
Nod,l . t.joa.

The BIG STORE
LEGNAGYOBB FERFI, NO! ES GYERMEKRUHA OZLET.

WILLIAMSON, W, VA,
THIRD AVENUE.
A le11zehb ú le1iohb nö~ férfi és c ennekruhák, kalapok, cipók, bari,nyü: tavaui és nyári
ujdoW1okból

KIÁRusITÁsT

TARTUNK MELYEN LESZAUITOTT ARAK
MELLETT.
JUJjün & gy61ódJék meg róla, hogy nqy i rl esúl11111st e.sln.illnuk és a lqflnom•bb ,,ut alaeisonr , rban
adj uk.
Az egésr. cnh\ilot l«iUIIOl,ta lplg telllltür.tetJük.

THE 816 STORE
WDllAMSON, WEST VIRGINIA.

MA GYAH

DÁNVÁSZLAP

Ohazai mesék....

ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA.
lr1P: Stenllmrel "Mlir1hu,

A:ir: oakoláaok v111ufojtott!k lélegzetOkeL
Másnu.11 nagyon korin mentek uilndnyá-

:.11;e::a:o:~!Y Ijedten nér.ett, de n s&Urke

:: :r. ;:~~~:. ~r.::e~a:~:1ts':i°::;,:

bácsi hangoean felkacagott. Sr.épen, olyan

kAUmt

1eregen·e

~1!J!;~:=~

a

a legtöbbnek nemseUul-

:!::~,::t":!!

~•f~:~n:é~~-~::e~e~j 8

8 ~:lth::t1:-:-f:::--jebe';:t~:
kék i;elyemszalag mint 6rlisl plllao-

nyeettil, ös&ze csókolgatta, térdére Olt.ette•
ott tanotta. mlg e1ak le nem k.lvinkosotL

~ ; ~1: : ~0~n~~:o!e:i:~:n~1;:~;e:is::

U:n~~1~:~:~~t:: ::1/:t~r.~:!::!t k~~:

,.;t~IN'

a g)'t•rekek lopva megérintették

ruháját, !elél! közben Is történt két. nevuetea dolog.
mlr,• 6 ,-118r.ané1elt. Ha1v!ny ,·olt. de mo- · Pirost, a gépész leA.n,-it blvták a térk6p

""°=~:~;:~: ·
~itt.

felfigyeltek n1lnden kOCIUaór-

it~ ('!<llk ar. i~s1ekerek jöuelt. 1nen-

1N • \llir jón11ek, gralog! -

siólt. a tanitó~6 . .ikl mOl't ai bl.oln nrltoll 11.jtajé.ban állt,

lfs,e,!n•.
('.s;alrni;yn11 a \lllrkori At keuen tartottak

l11kt1la ft<lé, lassan sétálva. A til;:ztelcte&,
mei:: l'f.'Y n.la.cson)·. ,·ér.na ember, aki_ kesé-

11&

btn Lllrtoua puha 11xűrk e kalaJlJ.li.,t. A haja la
.aurk~IJC! ját.s:ir:ott. rnh!Ja Is uürke ,·olt. Aa
,M:ollbok cn\ódottan néztek ösye.
llát Ha klrilyl tanfelúgyel6. a versiró
tksí, • ez a s:sürke en1ber f Még 118.rkanlfUll i:~lzmá}& 11lne11!
1'11- már belépeu hl felli.llv.11 kössöntölték.
\ ld8U8&-011yl'lyal kez.et fogott a ne-ret.6 11e1111!11:kel nhett -rég:lg u <M1kollaokon. Ná•
dolll l!arls\a kilépett a 11adból a nagy, vad·
11efelejt11 bokrétá.val oda állt a kir. t.anfele.i;:,eHi elé.:
" A llolt-Tlu.e. 11artjin Hedt(lk ezeket a

=~::~I

!~

~:::!~~-::::k~k!;;mA~t=~

'::::t::Ol~::h:;!!:1:~

:!n :10:[~

1
~
;:~ke ember kétuer 11 végipimJtott
ft&g)'o n klcafny hófehér kezil"el a Marl1ka
ILajin. elveue a 11efelejt1 bokrétát. azttn le-

;~~~I~;\:;';. ~1~nk:k:jr= ;;~~a~."!'~1~

:;'~::

;~;~~t:u~:c!!fr!'::. m~::~,-=

Dunán huata ,•égl.g: n. uJJ',t.
- i-;r. • Duna. Németoruágba.n a Fekete•
erdllben ered éti 'Ntelnél bele6mllk 3 Tis"-·

-

Hit -

seglt.lC:n

at

Iaten. Ar.ttn ne fe-

K0<:111 állt m.li.r az ajtó eUitt és N4dosl Marika feltette ar. Ulésre a nefelejts csokrot. A
vendégek felsz.li.lltak II a tiszteletes amint elhelyezkedett, le11odorta kabátj.li.nak et!rn y4nl a nefeleJts-caokrot, a 11r.ürke ember pekoZ : 1:~t::1~:kó~her':J:~r.::0
lllg rl.Uport. Mld6n megindult a kOClli, vlua pOnkatltl rór.u. CU.khogy Tóth Lajos te- ua lntett s klcelny keztyiltlen fehér kezén
leld helyett rlva fakadt.
karlkagyllrü calllant meg.
- ÖssietApoata a nefelejt&-C&Okrot..
ar.ony~itt, ballpu . , sugta Mártha klaan- mondta pltyergésre görbltve st!Ját N.li.dosl
Va~~ 1~:m~i:té:~:~t:i:n:~u::, :.~::::: Mariska, tanltónti:Jének. aki r!tyolos szent·
mel még mindig a kocBI után nézett.
nli a bajod ._. magyu.r gyerek ugy uokt.a . _
- A nefeleJUl•caokrunkat..
hm1ételte
különöa hangon. Sr.edjété.k le a hervadt ko· - Szo--rlt •
m!m, - uepegte.
~~:!na:~~:. :~g~~!Jier!ngalta 1:e:~.k-a~e;e::~1~t~e~é::;n a.z finnepünk
~:~:z::~~k:,::,:•tAn megkŐnnyebblllve. ka~ hordták a 11ze111étTe a hemuh vlrágo- ·

~e:i~,.~o~~rt~de~~:~k~:~a~u.~0:1:~~•.z~I~
r.ony sok ar.on a kiityu.

!~:~~~:

~!

~

e11I, ··

al.

- Nem jól Y1111 , nem !gy tanultad. - - ráncolta hon1lokAt a klSllY:ir:ony.
- ne ugy tanulták! Maga moac. caak leta•
pd ja, b~- 101,· tanltotta. mert a. Duna
xi::J,IET folyó. a Tittu. meg MAGYAR• a
maga n~- huaflú.ga nem engedi, bogy a
német folyó nyelje el • magyar folyót .··
- De kérem nag,·N,goa ur. - Hliba minden menteget&ll& .. !gy ta•
n.Uotta a er.t én minden lllkoll.ba.n el fogom
mondani .
ka megint muzalkllt a 11:acagúa..
A többiek u.tJ.n mind nagyon uEpe.n feleltek. Oa.lbat 110kilg ÖM1.e-vta1u, kérder.te.
Felelt a gyerek, neki melegedve, bl.tran,

Mikor nu\r mlndny.li.Jan feleltek mlndeoa 11ztirlrn eml)er, nkl köihen n6ha-nélul
frk!kat et1 raJsokat lapozgató tl111tel'etet1,•.li.ltott nól. oda rórdult ai oskolúokhol!
_ SaJnAlom. bog,• tovább nem hW1hetem
k6ztet.ek.
·- Örömem telt !Jenuetek, i.r.épen vl&elkedtetek. jól feleltetek, uorgahnH gyerekek v11gytok. Ne feledjétek e.l iuonban 11oha,
mennyt köuönettel tartoitok a ti Jó lanltón.1töknek, aki a11nylt fáradozik értetek. Sse~tek 6t nauon, 11r.ere&Htek mindig, akkor 11, mJd6n er.ekben a padokban ml:r mú
kla 111.kol!sok ülnek. l1ten ildJon meg benneteket!
Ralluka nem értet.te meg minden l!&avi1,
de azért valamennyi uó ceudálat.osan nép-

csl~o~: ~~::.~::'.· _ uólt a nürke bAcal.

~n~e;:::t~~;i::~;~e:11~!::::

lm.

:1 ~~:~:a~:= ~n~.
~:::i-i:,::tlu.

n[:~D

d~ ~~::~.

mfg tanltó vagy pap 11

Mb uerelllék lenni.·
l!IL
- Hit ugyan ml!
t:kkor n1.h1m\ d.ratlan történt. Ar. el86·
13alé.uki.nak egéu vonr.alma, melylyel ,_
!llttilyos Csupor Kahlrl nylh·án meglrlgyel~ u.ürke embert csodilta, bál!ja a nyert dl•
re a Mariah dlca6HgN, mcn kiugrott a Cl'éretért OU ra.gyogott uemelbeo • a kis
padból ll szaladt egyeneaen a Uilrke bác:111- pitykés pll'Oli lajbi caak ugy teu.üJt. mikor
bM. &lur.atofi 1r.is tenyerén egy darab barna kivágta cseng6 bangjiu:
lhrr:ll,GI késr.ült lurós leplnyt kintit nekJ.
- Klrll)·I tanfe10gye16 11eretnék lenni.
Teuék, - lepény!
vagy - parAdés kocsi.!

-

~ --.=-~ m:::..·• m

Bal!za.
- Hogyne volna! Minden embernek van

ne:· ~~f::~~,~~:U!;n~:~~~:~~_ SOiti KAroly. Mért kérded !
- lmAdkoznl fogok érette, mlndenuap
~~e~:C~~;'~a::1t~I~~~:- 1~; aieretem n azilrA tanltó néni beharapta szája szélét és

lláppadt arcán két könnycsepp futott le

Mikor Baliuk• mind a négy 011ztA\yt klJ.li.rta, a tanlt6-kl11&suony elment a vlncellé-rékher..

.,::~:=i
;1\:~~::! :~::~:1r'.':

he~é:.\~;uvé:~::~1::nk~~e:~elg~d~~o~::

':!~~-H:t:: ~ : ! : : • rk:~::y:i6~:~\~~:
g-::~:: : : :::::t~al;:~~!; ~~!:;_

~~•(l:h~:rü!e::~ fi~:~;:~~:;

1
: :~:a~ •w~~~baa:
bé.ret1ekre a béruguda klabilt. H l11pán ur
- Iu.en maj' megliasuk még 6utg ..
klabáh•a beuélt a bére.gudának 611 klabtl- , Kérték 01kol.li.&tathatt!k volna, módjuk
va t.li.rsalo~ak a cselédaauonyok, napaú.- felól tellett volna rá. Jó flr.etése volt a vin•
mos leányok . Caöndes, hajlékony 1r.UeJer.6 cellérnek a a faluban beont h.li.u és u616je.
hangon csak a klau11ony uólt bo.uJ.Juk, c.al:hogy 6k nem adrt fogadt.6.JI: Balizs.t
meg most a uilrke ember, aki tbolóban örökbe, hogy megint ürea Jegyen a. lli.
keiet nyujtou a tanltón6nek.
·
Ural neveljenek bel6Je! Minek! Parasr.t- K6u6n6ml Ar.t hittem puutal lakoli• vér, alkalmaa parautl dologra. Különben
ba Jövök. de maga egyetemet 'Calnált bel.1• Ö8'Szel mp.Jd meiv411k ..
le..
A uilnld6ben Bnl!zs mindig a lovak kö-

.!iluiL....Wm:a-.:a:.::aa~~~=- ! . a : W . . ~ , t i E I I

rendezett slObiit - az ugyne{l \U,{ZDÁLKOUAS,\
vezett "uéphi\&"-at foan0Pt•
,\LSÚDOIISOIHl,L,.. tAII: ki. A clgtnyok ké!Per-biromszor ber.örgettek. a uobába..
A JIOroS?.ló ~ ndón5rs egy és a mint lllták, hogy senki
- kóbo_r l'lgányokból .li.lló rab\6- : 1:i:sk:~~~=d.:::d~~e:!~\:~
bondát
tett ártalmatlannA, bit, élelml stcrt elvittek onnan.
]
1uely köiel eg,- éve garbd.li.lko- amit csak ta!Altak.
~ou Alsó-Borsodban kíilönösen A ,·esxedelmea bandAl, mely
íillhalom környékén , valamint 611Sr.eseo mir több sú.xeser koI II. UOmlitédOB Por011xló és Ujl6- rona értékO holmit rabolt el a

e~~~- ;1:~:~1~=:~:~íig1~~l~~8 ~1:r~==~

Califomia Öntözött Alföldje
MAGYAR. OAZUÁKI

MEG-

SUTTER MEGYEI ALFOWON

llT TERM2S EGY 2VBEN EURHETO

Lacena, l rpa, b112a, a.6114, eD#hb IO'llmlllcaGk, -1114.ll,1. lleoder, leD., lu.b, U
ml11Hn mu ••tM,,.nrell uoru.11 N blmul•'-" aau me11111ldgben tllre.111D.ek
IIICI o&N>&a a kin.Jór,11 du M pad.q 16ldbea.
Bl!ran l•l\al mondani., h"IIJ' cuki• • ■ •c■ ktb•" U T,...,nt.11 m•11• dfll "ua.n on ptrja annak a flldnd<· Allattanyu:tlh, T■J1udaali9, Ba......,fl, Dlsu,~
hl,!lalla, IJl.11~ budt haa:not l>aJtenak, mut • teka,m6nrt • uj.lt flldjfn terman.
A u,,...11 d111 1Dtdrtte1 otyan mf:17. hO{ly ,.,,kii lermalhat for1atb h trt17.lúa
nflklll,
Kb•ettcn vqutl h haj6 adlll th lan l'r■ nolKo h 8acramanto drotokhn
lthttav, teu:lk • termak,k lagell nyllullb artaka,lthtt • 1uda nak,
KGral„he •1~11 •troaoll, tahaJ< ,1te:t. Jel lallolllr.111.1, templomoll:111.1, 111111deiiHI teluerelt Q1J1tekll~. M Ipar w,111\atokb l ollitn fii u egét• 'l'llipn blru
Ca.lllornlai11talltól6WOLH.
AZ EGbZ Tl11OLt:T MOVE Lt&IIE KhZ h Ö N A FÖ LDET A TULAJDONO8TóL KÖZVITLENOL VESZI,

MINDEN ELŐFIZETŐNEK,
akik a 26 cent sú.Ultásf dljat beküldték
és akik bAtralékban nem voltak elkOldtúk 1922 évi !

~::r.:11;~!~1 s,~!:t~~~~~!iy:~~n~~~g=t~l~t
lakisok belaejében._Talán olyanforma a kű
löub!lég. mint a menyoru!g: és a föld lakói
1
11
1:i::k_mtd1:g~~~~: é =0~
esöt, leginebb szö116t a ka11télyba küldi be a
vlnc('\lér. A kertész virágai sulmukra nyllnak, a vadáu 6iet, nyulat, f.li.cint hord a
konyhAjukra. A ml jó és fin om falat terem
l"agy felnO a tanyAban, az mind a "nagy
konyh.li.ra'' v.li.ndorol.
Ai urallág-nak ar.abad minden, ami más·
nak llloe a tanyában. Az urasággal minden~
ki levett kn lappal be11J:él. Az lsp.li.n mindig
mérgesen ordlt a bérmiekre, még a béresgazdAra Is, mikor az urallággal beszél akkor
csupa moaolyg.li.s az Abrár.ata. Nekik min•
denkl kedveskedik, ók pedig nem kedveskednek aenklnek.
Ha az UR végig megy a gazdasági épületek között, még a lányok éneke Ja elhaUgat,
az emherek lenyelik a káromkodáat, ar. aazBZOnyok abba hagyják a veszekedést s láf.asserényen folyik a munka. Ai UR csak mordul egyet miko r köszönnek neki és soha,
senkinek ae mondJa._hogy: "Igenis, kérem
alé.u.n," - hanem IC5:itldja a legöregebb em.
berek('t 11. ba valami nem tetszik neki.

~~!~ég~!~

(Folytatása következik.)

l'.ógrádm~ ;észfn a
határkllgazltó bl:ir:ottlll\g néhAny
jelentéktelen módo!!ltAal tett a
trianoni határon, ezuttal Ma•
gyuro111zág Jav!ra. Jgy Rom-

::!i:~ ~:s:r:

tnTt:SIT1!S.
1:rtesltem ~ nler Coal

T

Mludeu Uffl' uU.u Jtr e1Y ré&ui!Pr u !lnlll1f1L tolopbH, mt.llt.1.L I farmer t.
uatH~•Tilletll11klllte~s1,rnaa kapja,
lgan kedved h hekn, kltuJed6 flulhl f•lllltltk egy gond n,ikUII h blztoa
~vlt blltnlt• n•k a llln,kv6 magyar gudtlkod0nak.
Ez• tel1plthl terv Callfornla lllam taldllayl bl:r.tou 111411 fatULvlu1,1v1 b 16Yih ■ uva Fett, UI)' • fllldek blrtoko!mat, YIIJo■ U b u elt.dbl IJIOdot IU1tll•II•
l•J• ,.,., i,ontnan 111wat h címet,, ml m111kUldJilk dlJmtnlenn otman, Igen
i...,.ku kfpu klln7wUnk1 \ • MIIUTTER l'OLYAM•MEOER FÖLDEKRÖL.~

1

GUSTAV BAIER

1

~~=~ ~~:;:t~:~•~11

11
~ts::a
box. A vtsnaeaatolandó rést a

J,ÁN G JEN(), pén1~rnolt.

:!i~r::~~~elepea~~~~:~1
{Nem:ir:etl Ujaág.)

Dozó Jór.sel ur, Stonera, Va.

Z~:~

;::~~111111. u lveslted•

t~s.

1========•1•1 MnA·ar BányAsr.lnpot minden

A bAnybzlapot bányil!r.ok lr- 1„klntetbeo képviseli, fel vaii
Ják. bányáazokról, bányáazok- J,atalmaz;va ehlflzetések éa blr•
nak.
·
detések felvételére.

AMagyar Bányászlap
KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

,\ legjobban berendezett manar 1r.UnJY•
nyomda s1ed8géppol és gyorssaJMkhl,
Ahol mlndermcmU egyleti és ii•lell nyomlatT6.n7oll, drJegrell, hlnletéaell, kö rlevelek, loTélpaplrok, lagságl kö117rec11U1t,
u.Am lU i9 borltéltok kéSlllése J111,.
nyn! tron, pon1o!I Időre ell'lillallaflk.

1elep1M1Jti1l etre.etff

38Jli LOHAlN A \'.ENUE,

Halámrt-Vadáuat

CLEVEUND, OHIO,

utt,11

, ..... ,..,.,... 8 ..

e.:.

ri11né nre!<t>lt, hosr táisallág unknak nlne~en 1no~t nuír kint
eg~eOen utaxo ké p,·lselGje sem,
mlcrl, 111 k~~em II hilralékoso- .
k~t, hog,·_ lvrlen!t'!Helket es11..lds

Saját UnW1hl b ulrattY11 telep, mel7 uag7dg'lban a második
aa egéu -,11,gon.

Naptárunkat.

Manar Bányúzlap Kiadólqvatala-,

litlND!o.N

feqte fellel, ~ t n b6- •iuet 611 ~oruiiual •

K6z.el 8un.D.M11Lo 'l'llhiahoa. 111el7 Callfonl& illem 111'1':1.l'OK. Mect,llrem benJH,
mllldu, a 111ft Callft>nllibu termel11ell,
El a li:lld Jobb adai llllenc,-tl&ede • tclbbl fllldnoll, a melyen lermoollodnak
u l':nedlt Auamollbaii,

6rs te tte 4rt.almatlanni a.. füiesahOnyl caend6r6ra segitség:6-veJ.
(Ml1kolczl Napló.)

Akik még nem kllldlék be a sz!llltAl!I
d!Jat, szl veskedjenek ar;t beküldeni,
hogy a unptárt elküldhe11sOk. Sr.!1111.áal
dij beküldése nélkill naptárt aenklnek
sem küldünk.
HAtralékoa el6flzet6k szlveskedjenek
az elóflzetés dlJát a 26 centtel együtt bekülderit, hogy a naptárt megkapbasd.k.

,

melrbell

ITT VAN A MIT KERES 1

\! f~l l"akhól. a poroazlól csendlir-

:~o~al::g;!::;~:~
lot.t holmit
zsákmányollak,
o1 y,n módon, hogy a falusi gar.tlák házal nak szebb, jobban be-

•

A U.-U.ll ancülllodó lllri11U.p olru löld,
TEIU.l:11.

°'nlll

:é:~k

~:::ft~:v~l1'.óo:!~;eh!~~o~~Y: :i:~!lti.::!!~ .
kör.ölt buzu.knlá&zt és békát tnrtó gólya kiverve, állandóan foglalkoztattu. a gye rek

EGY KIS HA'rÁRJmO,\ZI TÁS
M.,\0\' AltORSZÁG J ,\V,( JU.

Drutmni,d:

Nap..,araa i1l.ajlat

~ d i . du.

ga~:.nu~~,~ot:711;~~ 1;:!~~e~~t~

~dl~a::.mz11:a...~..-::i.9:l■~■:::&'1■:c■::;:c■~■

ffAlll ,ú CIGÁN\'OK

r

rül ténfe rgett, &eglteU a kOC11!110knak. Egyszer, mikor a lov!l!z betegen fekildt, li vezette ki az Istállóból a nagyllágoa klsaszazony lovát s rogt.a a kantárszárat, mlg fel •
szállt.
- Hiszen bel61ed nagyszerü kla g-l'oom
lenne! Akarsz az én groomom lenni! Még
ma szólok, hogy C!!iné.ltnasanak neked ruh.li.t~
Ba\Azll természetesen azt aem tudta., ml
fán terem a "groom" eszlk•e vagy lssták
azt. Kérlnt\ arra tanitotta., hogy ha az uraa.ig csn l!dtngjal meguólltj.li.k, nkármlt mondaimk, arru mindig ar.t kell fe lelni: "Igenis,
kérem, 111.li.!!san."'

N:,onulánlc mörendii1 ponfo, J, 11011 lciPitd
tdintetJl,n Pfflf■}'fZ NnfWJ, n,-dioo!

,.

MAGYAR

MAGYAR
BÁNYÁSZ
HONFITÁRSAK!

. Ml UJSÁG
HIMLERVILLEN.
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American Black Sea Line
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StO~ elö tt f0~ják kltr~lll.
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1. K lniul PI I BagW'• • Bin riu Bet•o•u"rr ii EciylH Y•tcsboro l f/OkJlnak
UutvlHl~L
El11!11t: Caoh.ldl J(luet. alefoilt: fla.
11'-lr NlllAa, UUtlu' Korica l•l..._,,,
~K!°!c

14. lk outi!,. Mon •~elH•, W. Va,
a1ill<l11el11a.r1J11 minden h6 S•llt ,·a.
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llw•b"(!J &r11l11nl<
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Mk. TOJ7. ÁS ANTALSAK f!l't'1I a

THE WESTERN SALES CO.
1330 N. Western Avr..

elm,... ,

Sugar Beet Realty Co.

OENTIST

K•lldenhpfnt•k•n
d61ulln4-l-1 11
HIMLERVI LL EN

Ma11n,
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f111rtlm•i,.1

~! :~~~:~~!ILWba. killde!IL

Hovl'ztársak
nevú pip11dohát1)!
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HA ltlanr1& boutnl caalAdJAL
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Schönfeld Zsi,mond
M•ar•r H•J6J•tr h P•nzkQldi
l•odAJL
PORTAG&, PA.

III üssi.es hentes lirnk frisse n éa filstuh e kaphatók.
Továbbt\ birmilyen füszeráru, töldségféle ée minden n

6,omT
HA&"AL EClil:UstGES

,.;:,i:11 ~. =-Hugycd
o,11ladla

Silves pártfogást kér

GOMBOS ÉS SZIGETY
IIE::\' TllS ÉS MÉSZÁROSOK
A •••"' m,11,u.

KERMIT. WEST VIRGINIA.

REN Ol! LE K

M UNKAM JÓ.

11vekkel,b1tnemcuke lf!gll61.f!Jebb1

1~.u,,1 k ~pllleleklte\,
Ha l,l;y,ol,b re1,t1AaOllll!o'!ll 6hajt
._IIY b.m,•rje~bt. •kk11r lrtoo
m11~·11r,1I 11 «dlnk lhlet~u,1.11.fé.

M. COLUER. D. D. S.

Kermit, W. Va.

~~ó:'/~~l~~:l::..~~:::,:i:t

Allnm~"°" Atad11\ kfflobl,Un. A
m•p:nltat " !ermUJ'ellbea mu o,oat
lák aok.. adn ne k&Aen ..,u1g.
han~m j6J1/in & •d.nuon moaL a
111lknrrnfc._. hfeJenn.Moottnn
••ok k&a [Annn111t ma,;,.. ,l a.trt.t YI•
,1~k „ n. lll"lYel nlWn 61 kew'9 ~

uJt é!I

MINDENT HÁZHOZ SZÁLLITUNK.-

tol EAST Mth IITRl!IIT,
'
Nl>w'YORK .
Kllnyw• U Zo nemU karHk•dhe.

h~b M UJIOfl,l!tll'L 1U11elyek • fii
l<-p~"n)'elr a ml Yld,kllnk011 • ,;a
btmaf~l"k~n k!~OI M •melJ u,m, ..
1,.-.,kn! nlUunl< m&l[ ,a.a a piac ' •·
mM1 lll nem kell pell6roa: al a 1erm6

H..l.NYÁSZ TESTVÉREK !
Ba Jót akar keresse föl jól fölszerelt hu.!I é11 fü ue r i11le•
tilnl:et. Hol ruindJg frissen vágott, marha-, dlunó-, borJ11.•
éli bld::ahus és hazai módon kéa:tUlt kolbli.u, hurka, dlu nó-

ml a há.ztartAsban kell kapható.

-

A hft.11rli.oii lapot báuyinok l r •
Jdk, hb71Í,;1okrúl, l11ÍU)'á...:,:o\;-

KEREKES TESTVEREK

lh, J/1, 111lodeu1 inetttem,6
"""~leklllf!l.l'1•,ll;Dltal•Jn f61de l
u:lo,Mkm:11< ,·en11l,altltot1óJJOnltll·
"P M(rhln11 llltt111b•. ahol m/u' a
!~11tr,bb mauar D~JI gondi\lrodlk
blt11111 Jll•edelemmo\, A termény
1<l'At:1!nl< mftr meS11e1'11ólr II uer•

u,

lrolr:!:luuA111111toa, Boit~5.Beti
hartt, KJ'. l'lnt4rnok: l.4nl MltlOt
l J.lk ouUIJ. Edrl, P•.
01DJ<l.el\ tar\Ja ml11den h6 !,lk n
11At1111.pJ,11. ~:lallk: c„n111ik Albert.
llllli M 11<11111.1!.mak: S&luu:•l t J,
II011.Uolll68,t.:drl,l'11.,

t.aHa.t,

PORTAGE :':.:.'i~:.i~== '=~í ."' !:;::t,~•nr,•
$6.50 CWt30napig $6.50_~:tf~~~~;r=::~~Einif: !:t!~==::-~".
: . . :·: -::::: "-,-;-,.:.-:.::,-1"1111111l!fl!ll!t!!li ll
:":.~M-:,.nclora U9lal~• :::: Fi:~~ ~
Fll!-:T X.\T IOX.\ I. 11.\ XK
l'llí!TAVI-'. I'.\.

10.lk o..,.Ult, Lynch, K-,.
(lyD.léaell u,rtJs minden hó !-tt ••
„rupJAn. Elllilk: Cti.Jty Jouar.

Mindenféle tkszerek

-~;{;,1~~=~:: :.: '.~:~: I:L: ~: ;: ~;:::: ,~-:;=,~=·~·~ I: : ~
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G)·lllhelt t utJII 111l11de11 hó J.ik n
dnlapJAu. l::loOlr Vem• J~r. u,
l<t.t ff P<!n1t4 m olt, Doltl b1 l.iiul(I
Roll ◄ C,!loldlf!t, l'a.

! ISMÉT MEGJELENT!
lllllg ftbnn fogh1!Jll

SAJÁT TELEPEINKEN
TERMELT
éf'E11 rópjbólh o1atoll m l11d en n e 1nügu •
d asig l. konrhakerll és v lni gm11gvnknl,

grlimöles, dlufa, dlubokroka l, ma gas
ttin:~ü és bokor r1bsilat, uobllflni,:ot
éli ga1d.ságl Her11, mobt,

IRJON AZ AlABBI CIMRE
ön Is egy p61dinrért,

KÁLLAY BROS. CD:
UINESVILLE. OHIO.

