No. 19. SZÁM.

.

HUN GARIAN

OTHER

TWO

WI.EKL1ES IN THE

THAN

ANV

U . S.

·--

SZLAP
THE

THE H1JNGAR IAN MINERS JOURNAL HAS MORE
$UBSCR IBERS

1

'

HIMLERVILLE,

HUNGARlAN

MINERS

J01JRNAL

YISITS

M~E T HAN E L EVEN HUNORED M ININ G CAMPS
ANO

MORE

TH AN

T~N

THOUSANO

HOMEI.

)IAOYAR BÁN YÁSZLAP

·11

,,
cigaretták
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.U l11 djohb1m közeleg II fenil dli.tum, amikor Is Dl f'!!'•
ny llnul,; a s orom11ót a heníndo ro lnl Rka rók e l őtt .
Szerene he mli.r mo!ll II sziiksi'ógeia lrnl-Oku1, me lye t
ml u lf•ggJ·orsabbRn i !l legJ utM11yosatha 11 e lkéstl•
tii n t, minek 11l1111J1in roko 1111I van· Öllmerűsel 111!11•
de11 1kadil}' nélkiil meg s.1erezl1e~k az ó h azilJan
nz utle,·elet és 111: e lll(it kiitölt lehel n ek, akik 11
tu lsó pRrfon haJóra @ziih111k, Slt:SSEN1 MERT ,\
K1' ÓTA F.IIRF. ,\ Z i-! \' l! F. IS 11 .\lJ.Ul nt;TELIJi,

TŐKÉCZKY

FERENC, Tulajdonos

HANY Asz OTTHON

!PÉNZKOLDÉSI ~·.~,"~~.:~\~;,~ !HAJóJEGYEKj

FIGYELEMi MAGYAROK! !
NAGY NYARKOZEPI KIARUSITAS
A BEL~ DEPARTMENT STOREBAN
Nngy alkalom a PtNZ megtakaritására.
lhiju M 1~-il'n. 11i:11h'kt·11, Mkliill S órnkor

Nagy Kiárusitást
MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY.
Ktt bányánk van a N. and. W. vasut mentén a fövonaltól másfél mértföldnyire.
Mindig alkalmaztunk magyar bányászt s magyar
báliyászaink némelyike 10-1 Z év óta szolgálatunkban

k+o1:diink 1, raklli.ro n lf'l·ii

térti,
m et,·e.k111•k é rt tlli c ;;;.oou dollár.

VIGV.lzn ~11-W

II ml

n ői

f: s gJ·e rnwk ,irulr.h\11,

1111a;1 kél old11 lai< kü ri rllíunliit.l,

melr 1,01nm tn1t111}' mlnd t>u ré!l1:i:he n szél lellu t1!1dog1t\"11. ,

Néhány elözetes olcsósági jelentés:
Varró cérna, gurigája .

Legjo bb S tct11on ka lap .
. ..... t -1.0S
40 d o lláros (t!rrt 1uha, mo11t
........ 119.9:;
10 dollároR férrt Dnnln[) c l116 .
. ....... 1-1.0S
Köté ny Glnglunn. ya rdja . .
. ...... S.Olajvás,:on a s1:t11lte rlt6. yurdja .
. ................ :i;",('
F'é rri in gek s:tép kivit e lbe n, gallérral vngy né lkűl . . . . l'lk
Grt> re ,;, né.:ul mei:- 11111g11rl, rnhuh!II 1i r H~11l1i11
111,•i:- ,·11n jrlüh ·e 11 ~ 1ir1111,

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
AZ ELET MELYSEGEIBOL
lrln l.eg loncr.
- Hát, ha belill ről magára zárta nz ajtót, hogy a renébe tudok bemenni
Willle ur nevetetL
- Hát - - rdtöröd ai ajtót
- Ue, akkor meg relébretl éli! elkltoznl
ket(\
1

- H add 1ikltozion. Nem hallatszi k az ki
nz utcAra. Igyál még egy pohár kurázsit magadba

Ujra koccintottak
- Lcgah\bb majd regge l nevetünk az
ösazckarmolt arcodon
Roil megveregette a fiatal ember a rcát
- :\'e félj Blllykém. f;n meg Willle a
s:iomsi:éd szobt\ban l es zün k. 111ajd segltünk.
h a nem blr1111, vele

- Nem birok vele. Egy re a kercazlnn yjához akur menni
A szegé ny ki s lán yka se hogyse tudou elnlu:ln l a szobalánnyal. Az nem tudott neki
ug)' kedves kedni, 111tnt Eszti. Nem la ak art.
Mérges volt, hogy az 6 nynkál.la vnrrt.é.k a
gyereket.
,\kis leány aztán sl rni kezdett. A szoba~
lány verés11ol fenyegette meg e a megrémltlltt kice1ke bömbölni kezdett. ahogy csak
kifért a torkán.
A két férfi bosszusan vonogatta a válla it.
- Cstlll11d el Rozi, ha tudod
nozl csltltant la kezdte, de nem . nagy
ere1ménnyel
- Adj nek i egy ])Ol1ár pezsgót, attól majd
elhallgat.
A kislány nzt hitte, cukros vizel kap s
megivott" egy más utAn két pohárral la. Most
m!l.r c1111k halkan slrtlogált. llozi megs imo!,'"lllta a fejét.
- No ne l! lrj - - kaps1. még egy pohár
cukros szódá t
McgHatot t ve le még egy pohárral. Az
eróll Hn l hamar legyőzte a kis cscppségel.
Mhrlég nehezebbe ket pislogott. mlg egy·•1.er c<>ak lehaj totta ki!! fejét s elaludt. A
~zobah'iuy aztán fel ka pta II kiv itte.

Wlllie ur megCfl6kolta Rozi ajkaLt
- Ila n em Jesaz olyan engedelmes, m int
a 11ó11Je, hl1t majd be megyünk ml Is. Rozi
bPtogja a száját, én meg lefogom a karjaiL
- Hn hn lHl - - - Ugy majd csak elblr vele a mr. Bllly
- Csak ne tréíáljatok. Jobb lett volna
a ltató port tenni a pohari.ba. Kön nyen meg
11lmán111 cntvolnamlntlel\
Hoil nagyot ütött Bllly ur vállára
- 1'.o nézd csak. Még csak birkózni se
a trnr az <&les gyilmölc!lért. Azt akarja, hogy hat~z ~o l~~~~~Ó n~!t~~: pohár, aztán ind ulrfa k ugy 11lmán menjen minde n
Ös"'zekoccl ntotuik poharaikat
.\ füualember bose.zusan mormogott vaSzerencse fe l - - lamit . hogy bolontl az, aki vc,szeketlnt aka r
- Sr.crencse fe l - - a1.l:rt, amit a nélkiil la megkap hatn a
Hanem Bllly ur a lig tudott fe lme1ml a
Wllllc nuigsoknlta a bcuédct
lé11esőn Hoil után. De volt rugva alaposa n.
- Holll, mond már meg ennek a nyava- \ kurfába kellett kapa.szkotlula s nem sok
lybnak a teendöjét, mi meg menjünk hl1.tat:\.<1 kellett volna. hogy lcfekütljön Rozi
nh utnt
J\c:yiit•~ "alurljon egyet
- Jó, Jó. csak nem kell türelmetlennek
-- Ki ssé sokat ittam
lenn!. llát ked\·cacm, ne félj te a beclrt aj' lozl nevetett
tótól. A1. én háló szobámon át Is bemehetsz.
-- Neni bnJ. Aunál erösebb leszel
1•:'11.ti nem tutlja, hogy oda la nylllk egy taKill)'ilotla a tapéta ajtót s belusz koltn
!l~t• ajtó. Öl)'an szépen van az w egcelnál- ··11ltn Titlly ural. Megnyomta a villan y gomw1. hogy aki nem tudja, nem la veheti hot « a l"lelye n1 ernyős lámpa r ózsasi\n fényésirc.
uyc l ,·llf11;itotta 111eg a szo bát s a cse ndesen
,\ rlata l ember ujra ivott
nluvó leá nyt
ltoil nevclett.
- Akkor nagyon Jól van. Alchetck má r
A fül.ln] ember ingó lépésekkel ugyan, de
- Xe tíirt>lmet lf!llkedJ. 1-:IISbb meg kell
- Várj még. llad aludjon c l Jó mélyen
nc.«z teleniil közelltelt a i': :l.gyhoz. Egy pilla,·ArnL mlg Jó mélyen elalszik
- Nohi\t várjunk és igyu nk
nat!,::- haboiolt, aztá n felrántotta n selyem
Hllly ur felugrott a székéről
ltlak ujra. pedig félrészeg volt már az
takarót II kéjsóvár ajk ai t ráazoritolta az ébA teremtésit. - - valamiró l megfe- egéu tár11,aság. l lanem a szolmlány megzare·ló leány szájára.
letlke:tti\nk
.
vnrtn n Jó kedvüket.,\ kis 1':nlll hoztn be.
(l;'o l)'latáSCI l!övetkczik.)
A gyerek girt rettelllt'5en
- Mlról
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lolAOYAR OAlmAK!

TEnt~~pu•l•ll r•ad61kodó klrinNra olyan fold,

MlSDEN

t;l olln:ndO, du,. ulro. fOele rold, 1!UA1v11

,

\ ;1•n-:GN \' IT,\S 1 kl.l1n:s1T..\.S llt:rau:z uOoörr.

bőven

vlnel él cu1ornlhil,u.a;l n

SUTTER MEGYEI LFOLllON

•

K6ffl S:tl'nme11lo ..,.,.....o•. 111ely Cal!f<1
,uam Wrirou. Me1tere.m benne
mlnd1'n,amltC•llforuliba11 term1'1nek.
Ez a fold jobb mha klll!ll<'•tlaetlu o tő~hl fijldnuk. • melyen fnnnoskodnnk
u t:l)'ealllt Államokb11n.

~

K.ET TERMES EGY EVBEN ELERHETO

,\z összes rőfüsáruk, cipók, férfi é11 női knlapok :?6 ~
százaléktól óO százalékJ g olceóbbak.
■
Kiilüniisen njlin ljuk ll klliiuü nül fé l cipűket
11iírJa
........ l:!.St, 1-UO t\11 li.00
Ne mulassza el ezt a kedvezt'5 a lkalmat, addig, ml g a
kéulet tart.

Lucerna. ' " " bu,a. Höl16. l'ff~bb vomúlc.16k. d.ildPr, kender. len. bab. h
minden mh nL<'m~nyelr. 11yonum 6'I bAmulfU<Mllll nnJY .lle11 nyiH1 be11 teNJmnelt
ffl1'11'bben akldll)andii1H1udRllfüldben,
Utun l•hat mond ani, h09y cuk!1 • Bic:1Uban h Toron tU megy• dili "u.llMn v;>n plrJ• ennek ■ 1111,~n•lt. Aillattcnyiu.th, T•Jgu.da„11, Baromf~ Dlu.n6hl!lalis, atb., but.f,1 haunot 111Jta nak , rncrt a takarmlnyt ■ ujll t lll djin term,11.
du1 ftlld ritc11 oly an
hogy iv11t111 tormelh1t forg1U1
tr.lgybh

:,::;~•16

h

"'"Y•

Kerm.it, W. Va., posta meUett a sarkon.

SRJlil önliJ.jjsl é1 sz l•alt)'u telep, melr nagyúgá ban
1t1 egéu vllligon.

OCCIDEST é11 GOLD !CEDAL llu te1r. Jr.lzirólagoa
1111gybtllll eladói e1en a környéken.

rnbcdlk

Látogauon meg i, nizze meg ezen ltitiinő kárit, melyet
uicesen bematatanlt miiködésben is.

GUSTAV BAIER

LARlfO-félc takarmáni·ok nagy raktAra. • Rose n•
IJa uni-fp,ic lótaknrmll,ny kll11ható.

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

ff

Minden ■ter utin j4 r agy RnY,nJ" u ilntlbffl 1elephe.. mll;l!al a tarmu •
,10kllé(1!11Ylaet ónt/Htdf l bba11kaj1Ja.
lg onke.dve.16bhekre.klterje.dllllzethfleltU1le.kegyg0ndnllkUll61bl1t01
lllvllt binoaltan ak • lllrek vll magyar gudl lkod6nak.
Ez a telep lthl terv Callfornla .lllam lllldlllfyl blrtoll lltal fe1Ul vlu1'1va h J6vlha9yval ttt,1111yaf6ld,kbl tt okclmlt, vl1Jo9ilhueladhl m6dot lll etllte9.
lrJ• me ; pontoHn nev6t h clmit h ml megkUldJllk dljmentesen clmlra Igen
INlt ku kfpu kl111yYUnket a "$UTTER FOLYAM.MEDER FÖLDEKRŐL."

TUC RIVER FEED COMPANY
WILL_IAMSON, W. VA.
minden

A VILAG LEGOLCSÓBB TELJESEN FELSZERELT
AUTOMOBIWA

Kllzv1tf111 vu,utr 6a h■ J6 1úlllli1 l e n Franclaco h Sac ram,nto v,ro..,khoz
tehttll vf ltulk I t•rm lktk lea•lllnyll..,bb fttl kultidt a lliU-d'"•"Köril!v,i•e Ylripó ••rot0t. f1lnt iluil, lel tatolitkal. templomotllal, min•
de1mel fe lsaerell 11.aleU!kkel, 68 Ipar v6 11 olotokkal e llAt n ff u erAn vllA1011 htre1
ca11to'rnlal utattól ita1elYe.
,
AZ EGhZ TER ÜLET MÜYELtlR E KhZ ta ÖN A FÖLDET A TULAJ•
OONOSTÓL KÖZVETLENÜ L YEIZI.
,

THE BALTIMORE BARCAIN HOUSE

DEl, MONTE knni.sáruk képTl!!el6L füue rltrut tartunk nagyban.

M1':0·

ITT VAN A MIT KERES! .

MAGYAR BÁNYÁSZOK!
THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE

KERMITEN, W. VA.

m1'1rben

-l
m+~
•

•

tclc11lh'islüzleh-ezetö
381' LOlt,ll!\ ,\VE!\UE,

CI,E, ' EL,\.ND, 0100.

, , '

Haláuat-Vadánat

1· Manlta páro,aloa lloeuttel

IL

PRÓBÁWA KI MIELOTT MEGVESZI!

WILLIAMSON-LEXINCTON CO.
WILLIAMSON, W. VA.
&. Court Rt111se-nl ucml:teo.

1~ - - - - - - - - - ~ '" ' = = = = = = = = S,I

MAGYAR DÁNY,\SZLAP

MÉG EGYSZER A"MAGYAR HIRADÓ" SZERKESZTŐJ~.
MABYAR BÁNYÁSZLAP

}l.ai:,·1tr Plpndoluiuyi H onclás csomag . . .
Szultana cigaretta dohány rontja .... ~-. , , 1.
Szultana cigaretta dohú.ny fontja .
. 2.
Szultana cigaretta dohánr fontja . . ...... 3.
Tegye n egy próbarendelést és biztosak
hogy a legnagyobb mén•ben meg lesz eléged,·e.

. .... liOl'.
11z. $ 1.00

sz. 1 1.50
sz. S:!.Ofl
vagyunk,

COMMUN/TY AUTO SALES COMPANY, ln,.
l)lstr lbuto r1 or S1udehuker Cars

WILLIAMSON, W. VA.
Ebben nz é,•ben a Studebaker kárék a legkapóaabhak.
VEGYEN ÖN IS EGYET.

Jöjjiin el éli próhíi]Ja k i mlelöll megTelid,

MAGYAR MINEREK
1em télen, sem nyáron, nincsen szükség Omáron,
mert a bánya dolgozik, a bányász jól pedázik,
6, 7, 8, 9, 1nkko1 SZtNBE kap ladoló bá_nya
munkát. Szép házakban olcsó házrtnt, 1ingel men•
nek. jó burd. Fizetünk káréoként 80-90 cent yardi•
csot is.
Aki akarja állandó jó báayamunkával caaládját
biztosan biztos megélbetéshH jvttahi, jöhet, kész
1nanka v~ja.

MAIN ISLAND CREEK COAL CO.
Jöjjön mWára iin.m i, jflmll,ezz111 a tárm,ág migbizottjánál,

JAMES AHART,

B. 55,

0/IIAR, 11'. VA.

Mal'Yar zenekart swulékonnk alkotni és aenéuek Daff elónybea részaiilnek.

A BANYASZLAP UJ CIME , HIMLERVILLE, KY.

.\;AGYAR BÁN YÁSZLAP

,-----

SZAKACS IMRE ROVATA.

MAGYAROK FIGYELMÉBE!
Wllllanuwn, W. Va.

vidékén a

követkeiő

au tomobil

gyárukat képviseljilk:

NEW YORK--HAMBURG DIRECT

PAIGE, MAXWELL, CHALMERS, ;, JEWETT

/1 l~itrö~iJebb ÖH1Clktlllet,• IU'>dP-EUr:llll& birmelr rinfbe.
HAJÓI( Nl!W YORKBÓL A N-IK l<ll<ÖT0B0L.

,\ Maxwell. kocsik ebben az évben Jobbak. niint valaha
vollak és Igen 11okat atlnuk el bel6Ie.

NorthR !ver.•31kl'lc ■ IAb6161,lnduln•kmlndtncsGlilrt6kl!n

dl11126r•ko•.

•

:- t>t;s-i.:::i:i:V.l~~~?~~.i!.~1..~~;1=~
,, .........,e ••

)lo ■■ I

1,,,~1:,..,H1nnna•

Uo " " " " ' - . . _

bl ■ ol<

... ~- ■-■ k.

M11x vre ll 'fou rln g .............. 1 88i.OO 1''. 0. D. Detroit

""".,.,..., • . . , ~ ..

RESOL E is a REL/1\NCE
m,.l .. ,.. nu ml.Juo 1,<1, 1 u41 ku~6~n~~~~~t \J!~' •J:~J~~~..!1!.ts!:1''~!~'-t.'~~:~~~';'..,~
..

~

Clrnlmer11 Ton rln g ........... . I IS!J.;.oo F. O. D. Detroit

.,...,u,1,u """"""

(6 uemély ~11ére)

Clml mer11 Tourl11g.

·- ü'N,rrii'~~~~-lf1~ UNES, Inc.

. .. $ 149;;,oo 1''.0.B.Detroll

(1 uehrely nlldre)

Pulge 0-(16 '1 '011rllll!' ............ 1 2 1:.0.00 F.

J

o. B. Detroit

(111.1emély rénére)

J>11fire 4'-1 1 '1 '011rl11!_:" .

H G;-;.oo F. 0. B. Detroit

(& ...._.m~ly réldtel

Jm1dl (l'alge últa l gyir.rtott) •1·u11rin g JOOr..oo ,~.O.B. De]trolt

"'"'"'" ''"'rnJ

Jöjjön el, nézze meg is próbálja ki!

DAY ANO NléHT GARAGE
D. R. GATES,

.

Manager.

WILLIAMSON, W. VA •

l

r---

TIERNEY MINING
COMPANY

CSOhlAGKÜLDÉS

~z•e~::•~l~vilg~la,
Ju go s1 .,,·1a h
Rominla
terület!.., te1Ju
11
Feh,ilJg<>011.1Hkf~••~~~!~ •

Stone, Kentucky

)lf'gkc7.tllc Ismét n munk lil
t e lJt11ibem111 c l t's

'"~~•:!:·

25 MAGYAR BÁNYÁSZ

b:::~1·::~~;·~1~;;: ~~~rcfos-

1

11,íi 1"1111 11 11lt'u11 ll n r 1·,íth
)1/Juily (•~ f-17.al1(, OrhHu ,·Nw•

;~~~ET,

51
75 t;;~lvi;~H

tése n ini!, 11Ös C'rnht'rck 111:-k
JWtlh: Jó hii~lll; 1il h11rnk rt'IL•

NEW YORK. CITY.

1t1•lku,•.,n·.
Jó l l1iin 11nk u em!Je.rekkcl
;.~ n mllll'fltr hiínylás:rokat kii •
fü11ij~e11 m~becsilljük. 'l'l~~-

::~1t;::1 ::'.i~,'.j~;:~:)~~~~I;

Fontos értesités
A NEBO AMERICAN COAL COMPANY RESZvtNYESEIHEZ.
.\urdu, :!-,ín lntlJ11 11 ,1•1,u .\111erlun l'nMI 1·om11airJ rhli Ml kliill')'iilt'i-ét :"lrhu,
h1.-lmn. •·o:"l"'fO1', 110,a· ,\ K01.m·1'1, f:sn ;,11:""1" 1u:, uf:szrt:s , t;s szn1t1,n ;.
, f \ nf:!o.7.1' ,·.:n,·t;, ~;i,. szt;:uf:1,, ·1-: s SZ.\\'.\Z\T\\'.\I, 110"'1/'it: t: I..\ T.{IIU\',\.

l, \,1u lffllf!l ,Ú l'IH t: liTI'..
hfrl k1;rjük rt'~i,-fnJf'~ 1r~h"f're h1lu~t, hr11ir • kür.ü• iii:r t rdel,,fben houlÍ.k meir ut
ni lilllouilut f11 lttft-11f'k Jrlen 111:on • gylill-,.-11. •h"I a tii rsaJir• n.k fontu,- ii11:,·,1t hi r•
!.")II IJuk mt:J!,

C'l'i'lit-!." aklld mfll'l~ rC• nényt'8 tár,;11f11k kiir.ötl olyan , aki nem Jöhet el. 111 iillll •
1
•ll ki U uhH,hl ff' lh1t11hn11,.iiJ1t. 111nell rel S&a1"1r.11 tl Jo,át f'li!f 01,~lk rfu,iénye11 lirsra
lht

r111i;;u111H.

)llndeu n··~n·únynf'k l'!l"J" $U1\'MH lrt1 l'n11 jo;;a, teluU 111lndt u ri~•n!nyuuek a 1111 yl
•i1tnu11tn ,·au, nhli nr rt'i;nénr nm blrlokAban l-11 11hlli 11y ~,avHa lra felhalahuaúl!f
~11110!1 ,

~h:ok • ro;\11:n·énrttek, alli a llür.grliléf!Cn nem irc-ltelnek résat, llt nih.b batjii.11 11aa•

,11u t1 jogaikat hii rm ely réu,-éuynre. Alui r H(lkn• Uft a telepen ,..n nak, aklir HOk •
r11, 111. lk II kür.grii léttre mh tel ePfül Jö nnek.
.\ meg hal-.Jmad.11okai wJoden r é11né 11ye~ teiibér, 11kl 11f m Jö het e l, azonnal i lllt~a ki P.!1 ,·11,:y küldje he lr odá nkba, ,·11g-y 1,e4 ig adjn an1111k, 1111:11 SUlll'Hllliival megl11t•
111lmn1.

meghn.llmuom, l!ogy nu-tmben h l!elrtlll!m ._. tffl Junlua Z~n, Nebo. KyAlan • Nebo Am•rlcan
C~al Co. u·ocrlJ,ban tarund6 rfl„vényuek ■rllltdn rneejelenjen f1 akko• ott azok11 • u1vautok•t.
"'•IJek,e én mint I Uraa1.lg r6sivolinyeM J1111ool1va w&gyok. 1>el1etum ludja h ezennel bele111uk m in•
donbe h rnc9e,~ellok mindent, mit fentn1veul1 m19hatalmuc,t1 olt helyettem tenni 1'9.
Mel)nekh!lelflil p.ol961jon a.t.J.ltkuü•l•lrbom.
............................ h6n•p ......... nepJ'"·

••••...•........•••••.. 1>e„b1 m1kt. eon1tltul1 and eppolnt
...... .. ......................... my IIWIUI ,..,,., • nd 1ttornerform1 ln
my namr, pi.lel •ncl etud, to 1ppe•r 11 • mc1Un9 ol lhe 1toc:kholde,a of U.e Nú,o Am1,kf1n ~•I Com.
1
1
::d":. :~d
t'.:!'":u:'b::I:, ~:::•:~~~ ~e:~ h:~: ~?~1:'1t ~ :
~::.po:n;,"::~u1 :7:e •:nd•
Ut!ed to voll 11 preMnt. l!e„by ealllJlng ind conflrmfnt aU U.11 Hld pr-oxror ■ttomay 1hall do ln
l~e p..,m1...,

i::;

to~!::

!~:

...................................... (lnl)

VligJ• ki és töltse 11:l a magrar ,·agr angol ssö r eget és küldj e be a1onnal.
(~mételt.e• flgrelum:leljii.k t.etJt-irérelull:et a JUNIUS Jc.4SOD1KI kö1gyül& fout-01-.:íd ra és reméljilk, hogr r h.,-é nyesclnll: minél nagyobb 11imban meg Is jelennek.
Kérjük te11:h érelokel, h11gr ldeJö.etellikr61 p, r nappa l ellS bb frtesltsenek benntln•
1;,,. ,, hol!"J meglele,lll ' ellitánól gondo1kodhanauk.
111nrlen nsné nyed tesbérl neretettel ,·ár a
A SEJJO A.M.F.UJC,~

Nebo, Xe ntucky.

COAL C0lCPANY1

JGAZOATÓSÁGA

MERCHA:::;~i·~ilNG AND
FORWAROING CO.

1

rnl .ll1111p ger kiilünosc n ked- 1
n•II II IIIH!l'J'O rokat.Jöjjiin el
i\s 11éu:e meg a llelyet. (20)

McDOWELL COUNTY
NATIONAL BANK
Welch, W. Va.
,\l lptőkehtar tal!k$400.000.00

A vld!k legnagyobb bankja.
Holreue el nilun~ bet<ltJH.
J ll alunk p,nzl az 6ha•

:,~:_;on

Geo P. Ptraldo
a:z ,degen osit.llJ VUé!i5Je.

A CLEVELAND CLIFFS!RflN. CL,
ETHEL, W, V\
me1 kivánja mutatni, ho11 mer.hiúk.- magya? bány.i.szokban és méltányolja a n olgálataikat, i a maaasabb
ntnárak hasznaiban réuesiti alkalmazottjait.
A társaság sok manart alkalmaz és tudstában van
annak, hogy csak jól fizetett mu.nktlsok doltozhatnak
merelér edésre.

Ha nem dolgozik és álla9dó munkát akar jó fizetés
mellett, jöjjön Ethelre azonnal

M,t,!.~~~~R~k~t1<1
Nn kuldJetek ~óuzt lde,:e11 bBD•
kolbn. JOJJetnkllonink.11.1,olbn•
r•Ulete,c11 b/urnak Teletek.
M,. EDGAR CHAMBERS, & bank
IH!n1U.mnkA. • magyarok l.uc J6

b""-J•.

Belfl~k uUn I IIZ,l.tal!k k""'•\QI
IL21tlink.
A1•ol6ke 4SO,OOO.OO.

Tbe Matewan National

Bank

MATEWA N. W. 1/A.

EMBEREKET KERESÜNK
mln,len v1\ro1 ~, 1>l~1en IO'ÓJtJUII
rek ehulbll.ra. Eicr klt uorga.lom.

o,1lli;- IOdollirtkere1hetn•l)Onta.
rnlkor a munk~ból hau.Jiln. GJ•·
korlat nemullkdi::ee. lol lndcn fel•
vllq'.011JU1t me~dunll. lrlon
bli~cbb !eh116~':!~~rt erre a

Al'O l,LO SGPl'L\' CO.
;il!

s.

ARMY AND NAVY STORE
McDOWELL STREET,

WELCH, W. VA.

t' lgyeltl meg ltl " A.RJII" jelaéHI.

Most vegyél

AZ ALMA-THACKER FUEL COMPANY érl,oifi a
~ar,ar bányászokat, hogy ujra felvette

az

üzemel

ts .szivesen ad munkát azoknak a magyar bányá-,
szoknak, akilt régebben náluk dolgoztak. Nina
munkau.var és a bánya mindennap dolrozik.
Tudunk munkát adai va17 ötven embernek. Jelentkezzen munkára e cimen:

THE ALMA-THACKER FUEL CO.
McCAAR,

(Pike C.unty.)

KENTUCKY.

Vasutállomás _a N. and W. vasatvonalon
Matewan, W. Va.

We!j_t E 11d ATe-,

nt:TnOIT, :mcu.

Most jól ve.uel.

A• Egyesült Államok katonai fel szer eléséblll a Kormt\ny:t:ód.g 6,000,000 tlollAr értékü cikkeket feleslegesnek nyllvánitott és ezen áruk egy részét m l szereztük
meg. A ml üzletünk ezekkel a cikkekkel foglalkozik és
n em selyemszövetek árualtt\sá.val.
l:111 11 ml rogh1lkodsuuk
Ml eit tanultull:.
Hl eat tudju.lr.
)[le1ell:e t n sH ük
M.let:eletadJ11k el
Nekil.nk az a hlvatiaunk, hogy megtudjuk hol lehet
épen a lehet6 JegalacBOnyabb árirt váeárolnl.
0

Most kaptunk eg wagon árut ezen clkkekblll és
Igen olcsón adjuk: Als6rahAk, elp511:, bakancsok, en-nerll-1 munka- és dlsres 11:.hllelll Ingek, 0, D. gyapja ta.briSII:, térdnadri.gok (breeches), pamut, Jl(l8116 ,rapJ• fel•
s3bbitok, bllri.nk, r-a-lAnk stb. kaphatók moat nAJunk Igen kedvezO" áron.
Mi vezetjük be Welchen a régi alacsony t\.rakat és
rajta leszünk, hogy az Arakat mindenütt leszt\llltd.k.
N1JZZE JIEG

LA.TOOASSON MEG

oYozODJöN JIEG,
hogy most kell v4d.rolnla, ha jót olcsón akar venni.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE.

HAZA/HIREK
,n t;K\K.\ 111'.\ 'l t: 111:i-;z:-. 1
.\ t't~1. t:i- f:4:JT.

i)ll;m,n l,kOl.'I'.\ .\ t•;:; 11JÉ1'

.\ sz 1; 111;T4)J t; r t: 1,.

KonCMI JA110ll lelklbánya\
lakOt! mdr régóta harngba11 éli
releség(>"el. Néhány uap11nl et·
elölt elhntAroztn. hogy elu.•i<z.l
láb alól n fe le9égét. RábeRzélt
egy falubeli
1u1sz.ony1. llogr
la888n ható méreggel öljék meg
a fele11égét. Az nsuony l!tl n\cg
bele is ment a dologba,
do
azo nnal feljelen tette a cl!e ntl15rségnél Koncsott, nklt elfogtak
és be1ml.lHtottAk a miskolci kir.
ügyészség fogh hAb11. G)'llkossá.g büntetténck kisérlete cliuén
Indul meg ellene II bii11\·Atll eljarb.
(Miskolczi Na11 ló,l

l'l!nrny l.>ániel nbosi ,·asutl

őr

nánnk. Nem!lOkAra oros.i. fog•
&ágba esett é!I C'sak 1919 rebrudrJAban !lrt \'ISl!Zll fiatal fele•
11égéhez és ismét nz nl>osi vasutAllomál!Ou teljesllelt szolgálntol. Néhány nap nrnlva. egy
február n:•gl éJsz.akán Ismeretlen lettel!ek beJőttek az lkluh
ablakán és ha!Alrn sebezték
CSl'.lrnyt. A cse ndőrség nem tudtii kinyomozni a teUelll!k et és n
Uünügy mAr feledésbe ment.
i;;gy 1•életlen folytán ,·\lágosd.g
deriilt erre a rejtelmes gyllkos-o-Ugra. Csarnyné ugranis. mlOsSZEf:ta;TT Klt,I,.(~\·.
11lntt a férje a hAborubnn volt.
__
Öll@ZeAllt · lle11e József molnl.rSajdlk András ked"II lakOII a ral. akit csak 11kkor hagyolt el.
mezőre ml'nt dolgoznl, felesé- amikor férje \'i!'-l'Utért n htge 11etUg az erdóbe ment fá~rt„ borubol. a E-YilkossAg után peJ(özllen onhon hngytl.k:? és rt11,dlg lamt'l Benéhez költözött. Az
é\·t"l:I Erzsike leAn}kAJukat . A utt.ibt>i hóna110kba11 a:r.onban a
gyer111ek unatkozott. d<' csak•1111ol11ár niunt a 1!%:'':tó_!ere. n~ham.ar megpll\antOtul a ken1e11- 11irend<'n ,·ollak kozotluk .a lian
t"C d.11An a gyufAt. ZMmolyt ke-,KOS ,·eszekedése.k éti a:r. allSZ.Olly
ri teu eló. majd a p3lkAra Alit t'S} .alkalommal e SZ.'l\"akkal ti•
és gyujtogntni kudte a i;:-yufát. madl neki Uenének: "N"etn e lég.
Ily mÓl\011 1•alahogyan tüzet fo- ~o,:~ 111: ura111nt u1eggrilkol1ad.
gott n ruhája. Kvint Józ.-..er lll~l meJt cnitem Is el akan;:r.
aki a ,1.0111szédl>aU lukik
n h111011\!"' \ szomszédok ll:illotgye1 mek 1tim ült i;lkoltWrn 1Ak !IZ a~~wn}' sza1·ait A! tóljebetörte az ablakot és a ,;zlnth1 lentették .\ {'Fel\dO~g a 111ielósiető
1,zomHéda~~zonnl\"lll 111111 leta1·tóztRtla lltne Józ..-.ef
eloltották n,: tlglS ruhnl. KÖzbeu moln:\rc (.'1,ar11y Dáuit>lnét fs
vlSl'zatérl az anya is 1\11 a 1>7.!"·: Huhalln András mohuirsegtldet.
gény kl&ány iUOlll U tlgtlt;J t<{'•
-ollek között fogadkozott . hoj:;~ t;t, t·111mTT II.\ 111 ,ÚII .\ "\ 11.\.
töboé nem gyujtjo m,•g a J:l ufát.
(Kalocsai i\'Cpln11. J
.\r. i,::all járisbau az utlibhl :?
~,:,, 111111 ff'llunöen !<Ok ralllAs és
1,n: klÍllH .hf\ .
betfü,\s fordult elö. anélkül.
'bog:. n tNteseket gjkeri.tlt ,·Oh1a 1

Pá~::~~1!1:::~

~1!~;:~~~= ~:~:~~~-(' ~ze~:ár•:,~.~: rt~:~e: 1
mindketten kltlint('lték a ke• 1!11!:H:,en Hlró Pál ~Öllel IUOll-

,~1~~::·

1 1

~;:l~:t~:~u~:::!~!tt~ ~ : :
~
i.\!;:!;~~a~e.l~I
nekik, l'tóbh azonban. mikor tonúJ "' llaw;:ya·· szö,·t>tkezel uzegy harmadikhoz pArtolt. \.lol<t·\lett"t. ug~·anazon évt,en Kum•
uut rorraltak ellene éi. papri-lmtr G~·örg~ ~<'~zti-i és :>:ag)"
ká\·al kHert lugköoldatot Outol JAuo.11 <"SOmal lakol!Ok kárára
tek a szeme közé. A uere.nCBét- kü\·,.-Lt<'k l'l betörélles lopá!IOkaL
Icu ember 111i11dkét szemére Enn~·h ,;!került minden kétsé--

:~:~:~~I~ h;~j

s:~t~:~I it~~~~

az lllili%0l1YOkat.
(Tolnamegyei 1·Jlig.)
-o Sl '!Ul.\i--szt; 11zúu t:s t:k
,\ S1.Öl,Ü,Hl'XK .lSOKK ,\I..

1::t e~~~r:l~::11~t~11\b~z:i~·[~u~1i~

tett H.'.thell a l~lkükel. ,\ ,·es:tetlehnes handn tagjai l'.'rmészetellen kól>or eiJ;ányok, akiket
mo~, bekl!Wrtek a kap,)11,·órl
kir. Ugyfsz11égllet. A .szaluul
éleuet 11zakllOll c.lgányok a kö\'etkczók
l'otronks Ferenc.
Károl y és J:udol!. Slirközl. Kolom1mr. l.ak1nos é$ famillé.ik.
fu:ste~en tixennl-g:yen.

Az egri sWJli11gazd6.k t'gyr;\.
s.ze lillllllllÓl'l•SZerwdést kötÖlt a
sWJlimunké.l!Okkal. i\ gazdák
!gy Allandó muukbt blUOllltottak maguknak , 1·lszont n mun{somogyi l:j.,;ig.)
kások is jól jArtak. men igya
buzé.1ól i,e esnek el. A uen6dé11tl
~
:ilt.alábnn 4 hóna11ra kötötlék
\/. \h \:,.1, TOT'J' E.llllt:11
meg. áprlll, cl11ejét6\ kezdve.
l' Í:\1.L
Fi:r.etl-11 ha,•I 1500 korona ktlu-pénz. 120 kllogrnm111 buza és
.\loron J :!.nO!I nagyazénA1d
két kilogramm l!utlonna. •A földmi,·ei. felak1uoztoua magit,
11zerz6déseket JobbAra 10-1:! · mert 10.,:;0i, K meg°b.karilOtt
holdas szöl6k mli,.,et,:s<-re kO• pén~e eh•cszetL Az esetnek
tötték.
kiilönős elózruénye! ,•annak, A
(Magyar Szó. l':gf'r.)
uerencséllen ember a fel~gét
-ogyanu~itolla meg, hogy ó n tolMEGETTE ,\ m:,.zs<,
vaj. Csend6rök el Is vitték a sze
,\ Kt:zf:'f.
géuy asnonyt és vallattAk.
Négy na11lg ,·allatták. Puszta
OrlevAt. községben l.loualmas gyanu alapján 4 óra hossza t nz
sze rem:sétlenség történt. Marin ajtónu1 hoz kötötték. Négy napi
kov Lé.zé.r otlanl föld mlvea fogllá.ga alatt hétazer \'Olt kigyermekei. a 11 hóna1>0s OaJo- kötve, verték a talpát és arcu lna és 3 éves Zsurkó é9 a 6 évei verték. A végén kid erült~ h ogy
1 10
:~~'::
~:~~t~abc:~k~!:
a !~,;~t~I
r:1: 1~~::
ba11. A kis Mllos kiment az ud- ben, akko r 1rölakasztotl.a ma•
varra és feledéKenylégbi.ll nyit- gát. A vallatás közben ártatla\'ll hagrta a konyha aJtajáL Az. nul öi1sze-vlsaza. vert asszony
udvAron tén!erg.G sertések kö- pedig bü111•ádl följelentést tett
zül az egyik a nylt\·a hagyott emlJertelen kinzól ellen.
ajtón keresztül bethedt a la(Magyar Ugar.)
kbba és a l 1 hó11aJ)OS kis leAnr
nak tőben leharapta a kezét,
azután 111egeue ll leharapott
SZt:S\'t: D(í ilUGl".-\IIOK,
kart. Utána a kis JeAny fülét
tépte le, mnjt1 sulyoean 6Hzerág
A zombori szerb blróság Róla és megse~ltette az arcAn és nay Károlyt, akJ az Amat6r
a szemén. A kis leii.nyt sulyoa Sport Egylet bálján Magyaror•
sérülésével a nagybecskereki szé.got éltette, htrom hónapi
köikórházba szé.llltottik.
fog hlb:rn ltélto.
{Az Est)
(Ku nd.gl Hirlap.)

::~~~~\

A Mar,ar Bányánok
! ! Állami Bankja. ! !

a hAOOru eleJé11 be1·onull kato-

;t~t;~

6
~~~~ n

1~:1:·

1922 május 11.

Igen tisztelt Sze rkesztőség.
AIIII\·\ sok minden liirt olva 11 •
tnm a· lapokbnn a bAnytsz81 t riljk kitörése óta a klilönbözli
1,ltlzj!kr61, hogy elhatAroztam,
hogr eio· kö ruta zAst teszek és
11 ze mólyese n nézek meg mindent, Ma vlsuaérkeztem ezen
körutamról él! a következ6kbcn
mindenki elolvaslmtja az IgazsAto:~

hogy a~ Unlont (liadnlra aegltn
miv e l ~ Unlont
erl111lthetl.
mert a Unionnal ill 11agy hnkik
a munké.s és otlllládj6.nak Jóléte és tl sztcsségeft kerellete és
emlékezzenek a !JAnyAszok min
dig nrra, hogy kik \"Oltak azok,
akik mindig e186nek vágták le
a bAnybz.ok fizetését, mert az

se és kövessen e l mindent.

~~~1;~11~~ a

Cltybi.ll Indultam e l.
8311

Halandók
vagyunk!
1

GONDOLJON arra, hau
cudádja, ftltHft,
111:rmtltti ~ilyen
nehiui11:ltntlt niz.
nek eliH. ha a c,alódftntartót 1:lve1ztilt.
'

HÁNY BÁNYÁSZTE1T.
VÉR árván maradt
özvtgye is gytrmtht i
nillciilöznelt,
m t r t bttítjüktt

IDEGEN BANKOKBAN tartották.
NYUGTASSA meg utiát
ltllciismtrdit BllTOS/TSA CSALÁDJA irddi.t, helynu át betítiít ide.

$
1/TALVÁNYOK,

ahol akkor minden munka meg
é.llt és Denverbe mentem, aho l
mikor a s zer\'ezett rnunké.&ok
abba. hagytAk a munká t , a kad t
nélu\ny magyar. akik azok he•
lyére beálltak, de mAr pAr nap
n111h·a abbahagyták a munkát
ezek is, mert nem akartak
Htrijktö r6knek 1uaridnl, uutAn, hogy az Unlon felvllágo-

fcntcmlltctt területen

Tartsunk ki testvé rek és IIOrakozzunk lolkesc n az Unlon
z'8v.lója nlé.. és meg fogjuk lát•
nt, hogy ha egységgel tartunk
ki, ugy dl adnlma11kot1n\ fogun k
a sztrájkban.
Adena, Ohio.
K. J .

:!!:'~n:::~· ~·!:01.~l:;::~

tHtiro~ltói ,·ai-:-y1111k n SE l,LEIIS K l'l'Clft:N K,\lll ~O:'l'11rk. "Y.z II fajta Kltehrn Kahlutt 11ern el!u11li11 egy kouylrni
f'dé 11y11z.ekrénytjeltnt,mertaz11hihhlmel!é11 nlkolréue.kket
IW:>o' NYEX KEZt:J,Ht;'l;Ö t'0(W0N\'

TiHtelt Szerkesztö ur.

l'Ollllt: :"1·1•~:S l'ti Utl,

:_11
OlVaBO~I a UAnylulzl1111ban,
közül többen farmere9kedéuel hogy a s~erve1et napról-napra
fop;lalkoznnk él! Itt Lo8 Angelo• halad elöre ~ még oly vlt1éke-

1, t;11(1"J ,um 11(1ur osszt:,\1 ,1,11•.\s

;:~:":::t~::,:~

CHOlllÍ I, Kt:8z1~;1~r 1"1ÓK-GOMIIOK

~~~;n~:1~1~::::14~::•:0:~~e::~ ::ay:k l!l~:,~';~t
vonta és e llitful„ Ugyanlgy van ,·ollak .
Sau Prandsko vidékén. Szak-, i:;11 uuí.r 16 óve a Szervezet
emberek. 11.kl ,·alamely mesterlf tagja vagyok, ezalatt az ld5
gel 111d11ak 6""- 8 dollárt keres- alatt azt ta11asztaltam. liogy a
nck na110111a, csakhogy \·an itt munkAIIIIAg c1111ki11 ugy tud bolelég munké..11. San F'rane\eko- dogulni é8 elc5re Jutni. lm mlnban vau a Goldetl Gatc Park Mu dcnk i belép a Szen-ezetbe.
IICum,
me lyben nChá ny ma•/ A bányibzok közül ,·nnnnk
gynr \'01111lkozás11 dolog is van még ungyon 110ku11. akik nlnéli lµ-eu mély lX'nyomást tcll c11e1wk uervez\•e e uzért most a
reám. mikor oh-ai,t;1m K011suth nap;y 11ztrli.Jk ldejéu nj:1.nlom,
l.,11jo~ lmáJAt magyarul a Mu- hogy m indenki lépjen be a Szer
M!urnbun.
1·eie1be. mert csak lll'S remé lOak land, Cal.-ban Is gyen- Jük. hogy küzdelmünk eredgén 111egy minden. mezei mun- ménynye l rog Jirni.
ka ke1·t\s akad Itt ls. u1ig Port•
,10!111 111:tlk.
!ami. Orc-g.• nagy deszkagyán1k
-o;:t::~~1;k~ns:lyek néha ,·esz.nek

f,,,('T'rt:11 11 .\SI\" t'Mf.:llOK

W1U1hh1g1on államban 18 rosz
uak a munka \·lnonyok, sok n

1a1.11.\:,. ,\in OX,\1 ,1,óSAUOT

HMHH'A tS 110 4Llln1ES1' t:S t'l(IKOK

Kllll'ZIIATÚ ,\SZ'rAI,
Kf; 1.1 01,A.J-t'IXJSEl, f:S
l ',JOSX .\e\' l',\1' EXT IICU1.01 ~1" ON;,11 1 K0Uö
l,ISZ'l'-'l'All'l'ÍI

i::s még H'i más előnyös vállozás. amit helyszü ke miau
nem Porolhatunk fel. dc am iket nz ön lakó helyét hitogatú
ügynök ünk készségesen megmag}\mh i)nnek. vagy ha ün
ellátogat három. iíz\etüuk bármelylkélJe, 111 1 kés1.séggel
megmutatjuk.
Tartsa szem e lölt. hogy a Lewls árai olCl!Óbbak, mert
ml mindent nagy mennyiségben ,·ásárolunk. több üzletünk
sUlnnl.ra.

Mi megtakaritjak Önnek a kisker,sketlö hwznát.
J:o:ZEN Kl'l'CHB:>:-KABINETEK ÁHAI:

f :!:!.;-;o. l :?9.oo. t:1:?.;.0.11:?,;-;o, g1:;.oo. fuo.oo, g;;-;.oo.
~O.OOl'sl!J:!.00.

!::i~· /s:;::::~:":~~~
=~nl~J:~:;1t:: ::::!!! :.:::

11

~~::~é:!!!~1 :k:ln:::~~:~ 11~~_,"::;:.
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AZ ~gén állau1bn,
\'1l1t.ml 111 ,nel uernu
Paul vidékén és
nielr k-Orlllbl:-lill
Louis, Mllll!. vlt1ékén is roaamk (:~~r::::,: ;,.~;:.:-n:~. .•:::tv,:;:::.~
viszonyok és sok bányAu viAr111ouN>k a1a1111,1.11.
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t1en bAnyá.sz. hogy • oly helyre
ne menjen dolgozni. abol az
Un lou bA nyAstok 11ztré..jkolnak,
Dé llf'!f E. P.ilfahy,
'--1h1J: 2:!:6
Jloyalton, lll.
Tisztelt Szerkesztőség.
QJ,.,astam a IlAnyáadapban a
Con uelsvllle, Pa. bányák liirdetését. melyben a legszebbeket
mondják u1ngukr6l, azért, hogy
•a népet odacsábltd.k holott, ha
a dolgok mé lyére nb:ünk. ugy
aok mindenben ép az ellenkezőjeáll, mlntamltn hirdetésében
mondanak.
Magam részér61 azt ajé..nloru,
hogy senki közülünk ne törje
azon a fejét, hogy ml le11z, ha a
hirdetésben emlltett vAllalatok
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LEGNAGYOBB FtRFI, NO! ES GYERMEKRUHA OZLET.
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THHi1
sz.tn\Jk, akAr a bAnyAk lezAni.BANK
sa miatt kenyerüket és csak azt
Coebum, Virrioia.
ajt\nlom. hogy a munkiasAg
L•o■ ..iiNbbhl,9blrtoeabbba11k.
menjen ezutAn 111 a Union után
4 1d:uljk k'111 ■ t be1'tak Irt.ln,
Kluolg-'1Juk btc■ Ul,t ■NII,
ée no üljön fel hirdetéseknek,
W, L 0000. plnat-'mok.
és Igyekezzen minden erejével,

':~ir-'s;

H. llAWS,
p én1Uriiok.
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1
órira, a ré:r.bányák ban keres~ C•llfoml•I alfó!dnet. mert ,:-ut Ma· l[el!"Jeleut a Magya r Bn11yAnla11 NnJ1l1tra, Hn még nin cs annak

A legszebb i.s legjobb nöi, férfi é, gyermek•

ruhák, kalapok, cipók, harisnyák tavaszi é, nyári ·
ujdolllágokból

KIÁRUSITÁST
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK
MELLETT.
Jöjjön és grlillidJé.lr. meg ról a, hogy nagr lirleu.i llitlÍsl esln6Hunll: és a legfi nomabb árut alncso ny á rlian
ndjuk,
.r\1

egél!I esa!IÍdot tetótlil-talplg felöltülteljüt.

flftS~tN:TiQNkAL

THE 816 STORE
WIWAMSON, WEST VIRGINIA.

MAGYAR

BÁ~"YÁSZLAP

óhazai mesék....

ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA.
Irha: ~ze11tl111rel)Urlh11.

(Foly1ntfü;.)
\z urasá!l' október \·égf.ln kü ltö:r.lk fel \{ár érte, hogy Itt ilermdotlk a tanyán, a
.ii:'~!<.'if:O!\ ki!'.·u,szOU} meg, aki rehér P('!<tr~, nt!i!il( ~ell Balán n ktsasuonynak, hol senki i;eni bec&illl meg.
,·ai:.dalta I(' rei:i:i,:ele11kl11 1 a kcrC.é!<z
!<1:ult Kerhu•.
- llár l"ZÓ.mtn lauszor ki szeretlem volna
1,1, r01.!<.1\lt. \'nloAA.gos liiue11111nynek ~ - 1iulom. llt> Bal:h~ra nem várhat aUdig t!C\'CZ(etnl jobb helyre, - felelt a lanfel' 1:g,'l,1. biZto!\, í,ogy lgy 11tiztck ki a a k(ll\ei:;tum.
üi:tyelű. - van ts hh•at11lomban ktlrvéuye.
,,,~,;k klrálykl!'.'IS..<;ZOnyal, l'al-":r tán
:.1e1;harJJ,:~Eik az urn!<llg, ha eh·t!Nl&iik de mindig elutn11UJák. Ila l!Okt\ 1n'ilyblk,
,oltnk azok ilyen ~ul11ek. mint a t:rnytl.ti(,\, a meddig 1<1:iikség \'llll rA.
l'f:Y!<ZC.r mérgemben lemondok ll hl\'atalom!\><"Wlt~ \'lrág~ kalapjú.ban. röpJl<'hogy haragszik. i:.:s mfg ha meg ts ró l, mert a ml kultus.: mlnlezterlumunkban.
lll"~ ,-1~ill:igjah'11l, lc11gö fátylnil·al.
lmrai.?:mln,!k~ nalá.zs ei,:(>i,.z jö\·{ljc a.ttól függ, mcb•et Jop;rnsan neve:i.:uek koldu1JO-mlnlute' ..,· h••t mulrn l.tnhi:i.:s é-gstinkek !Ibi!- lo\·úbb lt11ml-c. rng,1· nem?,\ tanfcli\gyt!lő rlumnfik, előbb ktnevcwek ezer r . . . . t, n
nll ('tn~t sujtáMal éli fl\11yes gom- ur jóslign relmenti magukat a nagyobb i\ldo- kltiek protekdója van, mint egy Ilyen 6.rva
l,l
, röuu uel hujt belC (u~w á.llott rajUl,
7ntilk nlól. :imhtir tudom, hogy maguk jó lei\nyt. akt honti. még híll!zke 111 ahhoz, hogy
1h c·~:1 1. rMln,öueK ,,oJnli) ~ hii1<zke \'Olt eu1be rek R ntve~eu :\ld,r,znak érte,
ugy, kllli!Ci,;,•IJen
-a
,.
mo><t mllr ö is s:i.:olgfll és pedi; mintha Mj{it ~yrrekük lenue. A flunak éles
(gu 111 n, itt a tanyá11 l& ellllk ugy van.Lam
'1k
,zép l)alsy kisasu:on3t szolg6.lja.
ei-ze. ktlnrtt'i tozorgalma ,·an. Sieretetíink NI a.: lm1a ktsanzony is naJ)lldmos-leiny
E_ a ,.~zotgtilnt nern Is volt kellemetlen. \'Ueli n boldogulás utjára s addig haladhat, volt. még meg nem nkatlt rajta n tlnttartó
,;,,,n„ ril ny:l.1·1 reggeleken iiggetlek har- 11.medd\g akar (•11 Isten segitl. l gy ml lesi;.: ur szemf!. Ugy keriilt fel a főző Iskolába Bu~"
11n'1):0!I mezükön 6t, bejártJi.k a.z
belóle? c:oudoljik mei::. IJ. negény apja gaz- dn11esln!, onnan hottn III ura11 ruhákat u1eg
.,z,-. ~"111yekl'l k mindenki t~tánuk néiett,
da ,·olt l<K nekem rtl.J az, hogy IS egés1 illeté- fi klsa&P&ony ne\·et. Ugy él mint a hal a vlzral:ilkozott ,·clíik.
ben aoelédkenyeret egyen
'ben,~lótn a tllllllartó ur gazda sszo nya.
E~• ,,r. midön a "Llctekiutll esánla" előtt
,\ \'lneelll!r kl,•erle a r,ipáJAOOI II hamut l\.1011 a 111 11 multkor, hogy (l nem tudna
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:lt: :~:~;:~r'.~;itkore:~l:~a:~·e;~~ez:d:;~
nek mondta róla: "Az tin v\neellérem me11&-

dar.i,, ,1:st pa11lrba burkolt csokolád ét. ~e..1 nw t niir.r sokszor \'olt il~·e11 ('fl()koláde}R.

~ ilát gau\a \'Ól az a11Ja. lg111. Ue mh ért
wlc. mikor a fl1<káll11 klhuzta a fődet n h\ba
al(, I? i=:n !!O e,meudej(' uolgilom becflület-

- Kérem , gondoljú.k meg m égegysier és
11r.ó\Jannk nekem, mii;.-: nem ké815!
Kue remegett, 111ikor a fiu gyUríls hajara

:~~;n:•~::.~~~ ~a;;o~~1~e l~n~~1~~e•::ót
a 11rilanl a tejbe. Jobbn11k h\ton1. ha szemünk

tette.
dhlk?llúl lnkáhh kOC11h1 1et1zel lfa. láze, mh1l
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gal!~ '~~~l~:~a~/s:::~~~·

::tie~e
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,moruan fogadta volna.

:ia

\• .:u~uu~ban tanitónűje meginl felke,·tnN-llfi.réket. Vacsora utin ,•oll,

legbeesi)letesebb II

a legosto- 1m::1 :~111:.tóki11iu111ony

~:~

!'\' 11 ,,

rl6u marad II K)erek. ~teret! a Jovnkat. tu(I
\'t'lilk báuni. Xekl it1 kl.)ér majd rendesen 11

::;:', •~~:11a~1~~;~:1i;:~riilt~ sz{iját és ké-

~~:1me1wló ,\i< ucm fog soha felko1ml

\1 radj mpg Balán, 1<r.1ill 1anitó1·,,..:rUl.'!.l jóttl'm.
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Aitán ml'II; mit ér 11 1-ok tanuláK Ill. ha
•alnkJnek nilw1<rn 1111•rr11eMJl'
1'rttc 6.t a
n:l11 Kt:rini•. 1..\m . a kiNJ!..llZOn} mennyit t.a11ult ,~"'
uo",rn 1:(1l.ou nem v,:~·e
('Yk
itt ICU~. le111; khzóuiJnk. ('Mk ilZ II khi fi-

;:t

,;n; ,::~~i':~::':·l'O:en;~~=~;,~:~:
11
kölyi.ikkel

11 ~~1/;f~:~:~;t:•:t ;\~:~
11

\lih{,ly a k01·~ls hallott:! nilkor a ,·a>< ut-

ruikor be Kell Ira tkozn i
.\ l\•ri h:ha ~1l:ir 0!1111.~• ni,zN L .\z ('gyked•·r e ml.H:'r H0111nru 1111.,1.ony,ha l

11oz \ ine .:;kl'L nmiut II tl11ztell"tc11 ur meit a
kir. tanfl'Jug~<-111' ur ei:y111WI közt beti1.~lir:e1
tt'k a ki~ ll~Zl'ln~ nyal.
1'.ngyon dn(•k 1anit{m6.
mondta 11
tiHzleletl",< 111•
\·aro~ban lenne :i llrlyén.
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után clérkezeu nz ó1<z. ~:gy délut&n 11agy,
kilkselyembélé!!ii bntár kanyarodott a kasté ly elé, s az urai,..'ig esalád ostu! beiill ... elutar.tak. Könnyes i;zemmel nér.ett n kis
groom Ualsy klS11s11zony lllnstlnü, lengö fátyola után. N'em maradt n 11zép uyárból se mml. csak egy kis eziistnye lU 011tor, amit emltlkii\ neki adott. A kastély 11zobAlt sorra lezdrták. ablnkllzemer lec:1111kódtak. belm zták a
zöld zsalugl\tereket. Télire nem maradt ott
c11nk az 6reg gazdasswny, meg u vén komornyik.
llnláz ~ olt mnrndt továbh li;az Istállóban.
A ,:room-llbérlán többet ugyan nem volt
nilksége, de valahogy lelke mélyén ott lappangott a remény, hogy tavaszsr.al ujra felillti, mikor megjön uJrn 11. nagysAgO!i klslll'l'ZOII)',
11 ho1<8lu téli estéken néha még eszébe jutottak n könyvek s elm en t a tanltóki1111szuon)'hoz. Ai lstAlló pislákoló mécse mellett, ,·uckán Ülve o lvasta a magyarok törté•
1wlmét II o lykor mikor n lovak do\Jbantounk
pntálkka l, azt kepzelle C1111ta-mének rohannak az ellenlóeg felé. Olykor rajzolt is még
sr.Cunel ur. ls1áOó falára. J.eraJ.:olta a lovakat, a koc11ll1ok11t él! Dah1y klsasszonyl emlckeie1böl.

h~:~;:{

felállt. Nagyon sáp-

KaráC110ny lájú.n Jötl a hlr, hogy n nngy-

~~~ 1~!:::'~~:~r~!1i:r.a n~er~u~~i':~~:~!

~~:;:~~

;::~,~l'~j,;~:~:~ 1,:~:~l'~'. ~,r:~~;á:~~
II
:~;:~~ ••r~l~!~'::,n:~IP. iradt
Cll()koládé Izét
,1,½>..~.i'.nklihb! ~•elelt mélységea meggy(lu'.i.llei::inl e lknllódlk l.'J;)' ÓSl.'reJfi magynr
11
1
~:l~;';~:~n~~~'.:"1~~ a1~~!:~::t ~ '7í:szr:•;;·r/i~
•llynn kíllönÖJJ 1111hn hnngon mond ln l"Zt.
IIOit\' lluláLs i<ohn el nmP tudta feledni.
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LOGAN, WEST VIRGINIA

C..,kl• el1örondU "6g1ket ktp ~IHle k,
akik minden kllvet1lht
ponlou.n l intn 1k,
Tllllll1k kt.zlUt Uty l'Ök1 v1gyok I Pruden\111 L lfe
ln1ur1nce Compa„yl'ak h I North Amcrlun Aulct..nt an d Hulth
l n1uranc1

c-P•"t"""·

Kiiliiniii< ,íl1tyl'lm el fordllu11k

h1í11yi~xok hchblo~ltbAra.

MINDEN ELŐFIZETŐNEK,
·,~:lk a :!i.i cent sxállltár.l dlj:it beküldték
,. ak ik bátraltkban nem \'Oltnk elküldl 1k lft2:! é,·I

Naptárunkat.
Akik még nem küldték be a szállltási
•IIJnt, silvcs.kedjenek azt beküldeni.
hogy a naptárt~elkY,ldh es!lük. Stállltá.sl
dlj beküldése nélkül naptárt senkinek
11e111 küldünk .
Hátralékos eHH!zetók szívesked jenek
nz elöQzetés dlJ&t a 25 centtel együtt bekiildenl, hqgy a nnptá.rt megknphaBsá.k.

Magyar Bányászlap Kiadóhivatala

CUYAN SUPPLY COMPANY
LOGAN, WEST VIRGINIA
.:,,·edü li f'lllruslt61 vaic-1 1111k u L,\llAHEE 1, ISZ'l'NEK.
.lllnde u zflli k tt•mu1tóh'11. Kii lü11ii!ifl11 uJJi nljuk 1t. m1gyar
hó•ht."~"ouyo lm11,k, m ert o ly1111f11Jta, 1111111 uer el11ek.

uyuk kOl)()rl!Óját.
rd
Balázs fetse iilt q a leányok mtir utá na

~:gi•sz nyárou nem IO\'llgolt ki, csnk a
ll'lrkban s1\táll la!l11or fáradt léptekkel.
(Jktőberhcn e~y éjjel arra ébredt fel
llalihi,, lmi;y ro11: nz öreg Mlhálr,
II O\'I\ kfszill. Mihály bátyám?

fáin vagy Piros Utögetl hát\Ja. hn eloldja
kötény~!. A leányok közt még nem tett kiilőnbséget. hanem egy má1!lk kíi\önbség már
roglalkoztnUa elméjét.
·
( ~'olytatása kö,·etkezik.)
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Ford 11111omohllok a le!('Olt'M'.il1l, 1ír o n t'. 0, B. J) e1roll,
lli!J IS,00
:m,.oo

:!Sa.oo
Acld $70 for Self Starter nnd $20 for Demountable rims.
Sedu 11
li6 la.oo
Copue .
:.S0,00
One 'l'.ontruck Chassls..
430.00
F"ordson .
39d.OO

111::! )o'l'.\Tlc: ST„ llltllHH~l'OHT, C0N~1

FIRST N"'TIONAL BANK
tPÜ LETtBEN,_

,\z urasAg évekig nem nyarah blnokáu.
Csak néha ldóztek Otl két három n:iplg.
ol,v1111 kor \'i r:igokkal dlszltették Dalsy leá-

~:~:~ti~

AMERIKAI MAGYAR SEGELYZO SZOVETSEG

UIZ1'0~1 '1'.\~J 11(1\' NOK

~::it::i!"~o/i):Íl::r~

~:~.~~1;

a.:on majl;)'ar munkif;. aki 111\1,; nem ,:011d011kodolt a maga
blttonNigárOI (',~ a C>lllllldja. jö\·GJC.r61. l..é11Jen be tagnak at
.\:\ll::RJKAI l!AGYAR ~mG~:J.\'7.Ö SZÖVEtrsi=x:in:. ahol
hf'tl beU,gSC!!fl)·t. cso11kulú.11l Bl'Kl>lyt, aggkori l'Cgélyl blitot<lthat m11gá11ak, t„11 hidJ11 r,;~xfrl' 11ed ht 1000 dulhir /111hil,
Pwtl ij .. ~z1•e:rl . NOk b• ,;yermekek is beléphetnek:. Beállási
dlj :! dollár. 1111,·1 dij koruerint. Chn:

J. G. McGUIRE

!:

lloiták a doktort. A bábaaszony már egy
hete n knstélyba11 lakotl, Mégis, nm ll a Jó
h!ten szerencsésen megad némely cselédai;szouynak 11egltség nélkül. künn a répa.föld{m !s,mlnt11:i:e1·encsétl enség szakadtaz ura
!!i1grn. A fiatal nagyságOII asszony meghalt
gye rm ekágyba n virradat cllStt. miután egy
kt 11 leA n ynnkadollé letet.
So ha nem látott még a tanya népe olyan
riluyes temetést. mint az övé volt. Pestről
1
h:;~~n~:~::~0~ ::
t>gész környék url népe. mind az egész cselédség .
Gyönyörii szép meleg ISszl-idó ben \'ltlék
koponióját a parkban Jé\'6 11lrl>oltl g . A dn1ga é reknporijó n len getle a szél o. fehér selyem szemfedőt, mint tavaszszal a lovagló
fia tal le&ny fátyolát. Mtkor elszéledtek a
gyászolók, a krl11ta vasajtaja e\6tt ott állt
uz egrkorl ki!! groom és ke11ervesen zoko-.
gott.
l
Vala.hogy mOijt s uh ant át gye rm e k-lelkén
ellS11zör a 11ejtelem, hogy 11em mind en tavasz
egyforma 11 \·annak az ember életében örömök, miket ujra á tél ni soha többé nem adatik meg,
"Soha!" ).11\yen kicsike szó s a legeróaebbek lelk e B<: elég eros hozzá. hogy s ulyát ugy
c\blrja, hogy valami össze ne törjön \Jenne.

~g!: 11

hc,t. t.áua, amint kh1záll tak. A nagyságo11
klllll~zony (Ö mi'lr csak ugy ne\'ezte gondo1
: l : ::! ,::::::;:, ~: 1:~v::::~,~~"";',l !~z=phl~
.,.
l'!J!lllll, dt' 11\0St 1l1.11ruult volt és komoly. Súlr
1
~:r;;:::'~~:a1 :~.~~i~k=:~g:~:::1~ :~el~:~:
lik[ ín,'l'ndez\·c kdszönl neki, bó lin tott h;
11
•
1::.:1o;~~1~~rl!e m~~~zolt, hogy kis

<'~ili::~cntett fÖ\'el kitnl'TH a nobAOOJ.
\'lt;.1111 telt cl n n~Ílr. ,\ kis groom ugy ulltt.
1nlntl111 hajáuál huzták volna fölfelé. Áz-

K E R E S T E T 1 ){

Ekkor l,,a-

ré.tkc,zotl meg aizaJ a gom.lolattal. hogy ko('!l ill mnrnd már e.:után mindig.

flu fel11é.zett hozzá bltran, et111\ogó ue-

nk6.nn\l~:~ :::r.~~:~l::,0:é~i~:,::;t•

kinőtt belőle,

h\tt11, hogy ,•égkép

-· Doktorért ki\denek, rosszul van a fiatal n11~yflágoq ass:i:ony ..
- Beteg? Pedi g ugy meghlzotl mostan áhen •.

MINGO MOTOR COMPANY
E, a
Coh1mbia Grafonola
CSAK

$40-00
,\ 1'0 1,Ult lll A flllA iUOt' O:'l' OK 11 \·llú g leg)ohll da11oló)l'tlp.- l, ,\ legnelJb
1\s lei:JolJh kh·ltelhen ké•
s• lilnek, luí rrnl\J'e n &dn he n.
A GltA~IOt' ON fehldltj11
UI egéSI hAz111,
NÁl,UNK kn11hat 1 26.00,
140,00, 160.oo, ,s6.oo,
1 100.00 Hgf ll2ii,00-ért
darabját.
Nag71J1111 és lr.lctlD)'benl
e1Aru111tá~.

WILLL\MSO~•,

G!,;Y WHITE, Manager
WES'J' VIJlGINI;\,

AMagyar Bányászlap
KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

,\ legjol11Jn11 bercudezell w11 gy ar künp· nyonida uedögCJipel és g yorssajtókkal,
ahol mlndenuemü egyleti b lllieU n~om•
tatvá nyok , névjeg7ek, hlrde1ések, körle, ·elek, Juélpaplrok, tagság i künyvec skék,
ui\ mlilr. lls borltélr.ok .késdtése j111á•
nros áron, pontos Id ő re eldllaltatlk.

LEWIS FURNITIJRE CO.
LOGAN, W. VA.
WILLIAIISON, W . VA.

WE~CH, W. VA.

KENTUCKY.

Nyomdák el.töreadii, ponto, i,

''°" lrioitel

tqfintetikn , r1trttnJez bénnely 11,onedáoal.

•

,.

MAOYA R U AN'l'ÁS~LAP

MAGYAR
BÁNYÁSZ
HONFITÁRSAK!

Ml UJSÁG
HIMLERVILlEN,
Ai: elm11ll héten minden nap
do lgoztak a lthnl <'r C'ool ('o.

bunr.'\J.ll).·u1.

~:r:~~~i!tti~~<lJ-~
\ t:•TII I-"

'..~.H:.•;....1::•1~

11

ll USK,\S Bf:TEGSEG1:l,\'ZÖ
EGYL ET.
ALAK ULT : 1903 októ ber 1-t!n:

Ve.

AnymzU.ty. Gary , w.
Fót1.._1v1..,1ök nh<sora:

ROYAL MAlL

~\'<lll.ll~U~ .., ~"'(. l a~. "•••.h .

28 e,oad"'•7•
New York.
111 w .wa1hlngton tit~ Ch!c1go, Ill.
V1~r • hd)'I 1,,.J,}J,-~r~~ynuluot,:n~I.

;'"'.,~;~;:'.~:.:,:;~•r..,

~Ilfig~~ilifü~t fü'.;:1 :t}::t~1~iji

EMIL NYITRAY-nál

oUon~r, !!1011:edl Gyür,;y. l'óltai;·
l.tl1lll'Y01 lmra. H:1.rmu bllot1-Ar:

hpb.'tlll. Ynl<l<ll hn1nt ta jték p\p,t

~~!~6~;_,e::,•n~:!

:: t:!~~:H~~:.•
11 1 ,tt_ Ya16dl haul u kar. annr
tll,:lrok, ,:7ilrllk. lllnnnk H órik
E•d•t llfflk h linc,ok. 8elmtt1l PI•
l),',plpa ..... r hJ,t1•ó Unra.M l11·
d~n 11omil 1t111ded«I N konyha
uersdm. Jl ■1,il lftaHN!l<et. \'111\dl
»"ll•••ll n11.oapaprlka. N ■JQ'llr da·
ool6f:~p lemi,ffk M l'l ■ n,r plann
rollokalfltSl\8bb111a,:rardalollrol
Mhukn ami haz1I mo1t k1phat6.
KfrJ,ln 11 ■,;r
bjeu,i,tet
b'ffluri uh'Hen kllldöm. •

k ii! fülit ~11 Kl~h ~~.:-:""
l-'erenr tla Denc11 LnjOI' kla l e
s~b<) Imre

n\'át rkiei<ltették a kerei;zc

s~entsegében.
\_'a sárnn11 l l •O::n. d,lluui.n
ó!'llkor a Milkcdveló Egrl'"i
t.1rtj:i. rendet! hn,•i gyül'&él.
tagok a gyühlaen belratkor.11

EMiLNvlTRAY

(Qyora dupla cnoro• amulkal p091■ h aJ6)
Le11,Jobb n •nHlrl maararok riad,..

S. S. NEW YORK
(Azetil!Amulun L lnaJ
MEGY E GYEN E SEN CONST ANlABA
s i:orhu.,TON. JUNIUS 10.tN,
HAJO.U:XlY ,Í.RAK CONSTAt-ZÁ IO
};u;ö O!:IZT AL\' K A.lllN • , , . , , .
llASOOIK OSí:T.\ LY KAnlS' , ..
IIAR MlllK Ofl?,TÁLY KAJIIN ...•...........
lloldJ6.00ad6.
~ FordulJoa bÖ~ebb feh 11,11na1tW".

Nyltray,Pa,.,
MILFORO, CONN,

KISHIROETÉSEK

T l1HY1oelök ._. 1...,a ouUlrnil.
l,;lnök: Da"lla Andnut. alPlnök:
Al'Ya&n• JAnoa. tttU.r KoleaW Jóaaf.
DoJt $5. Ftlben.
Wut V! rlflnta.
,egyl08.iegodtG)'{lrgy,Box78,FilbErt.
W, Va. p6nsUlrnok Vl11cie Jinoa. b&teitldlnp.16: Kia• Sindor. AmertUI
siulótanó:
Tól.b Andrill. Magyar
,11.at.lótart<I Daróczi SáDdor.

American Black Sea Line

•~IM'•

nak.

El,.\ IIIÍ.
l(fl ipn j6 fo"ll•l rn " illlel ol
e lH6. At<!Jl'lk<!~\!uobi•hot
mbll< uy j4l hel"l'ndn&ll -.1
n,eu.unnt ~ pO<>I ...._lait III leh.-t
tenni. l..ee11n,1 rn!ndkN.töWII. Ll>
W. Va.-ba h:)'thli bd.nr,lunk~I U•
bnn 1/unlln,-;lnn~ffn. h~ ,1u1U1u1
rei!""nek f,-.! . T1tlll1 Hobilt k ln
1\,-lretet kll~n,ak, Slo~e GyB

J H kó Aalal,.

11~!!"._. ~-~-

Uo~a;r,nJ/nant~~~' [.~ .. :
tot erdo~lli Je ,a!ot tt Jolonthek kii,

1-16 ouUly, E lu nor, P o,
Orfltó,clt tnr1J11 1nl11don !16 3-lk ••
•f.rnn11JAn. l,;lnök: Bodn,\r 19\ Yln. ll!
klll': Moh1A r Andnl t. llol l ◄, J:l~ioo,
Pa., 1>611sUrnok: $.ab(! And rt1.

2•1k outily. Oee11a n. Pa.
GyDl~solt ta"J„ rntodco h6 l --tó '"
l!árnapJIUI. Eloök: Imre Unos, Ulti.,
Sep1y 1,1Y, 11. lloi !7. Det!un. Pa..
pen,tArnot: Lokl\toa Jino,.

3-llc ou ti ly, Ronl to, . Pa,
GJftlNCltt larlja ml11de11 hó Z.1 11: Ya
ú.ruapjin.. Elnöt Ort6 Ferenca. th
U.r: Kermu AndrAs. nox 4tt. Ro,p
1lte r. I'•~ pénstAntolr.: X•n ll \bü1

P•.

v,.

AMERICAN BLACK SEA LINE

~~hv;_'•~:::~1f~r~~t68flM~i,l~~"n1'.;

~;a

b!"LA1~ ~1~tI."

Pa„ péast4mot; PethJI LaJ ....

tt~n1!Arnnk: Su.t.mArl MAnon. Je,:ys,1 :
5-lk uuU ly, Ado,na. Ohio,
Kotarkt lstvdn, •JtóGr: Ku,ma b t
Oyül~ 'lll ll tnrtlA mh1,!on hó z-t►
,•An, (l yíll~11ell tilrllA minden hó 3 l•k AAmapJA!I. Oga1Aly .-czot/1: DAnót
vnAAr!lal}Jin • UlkAr hlldndl.
l.lánlol.t13<>1 IG?. Adona, Ohio,

••

J'"'"·

~';~~' s.~:.~';:í·

llnr, !u,1~~ Trlun '■ Flu,ra fo!•

PATRIA

Máj l!s25
ti

•l T

,, J .,..i

CANADA
11

NORTH OERMAN LLOYD
1 11-11 Pcatl StM Naw York

111J1olu &1,1,- "lneoui.tf 1,;.00

Dr. MERLE R. TAYLOR

"

,. vid~k maof•r)~ 1nal< •

l•ou1~•

~,,",'',",, ',',',,•,<J,'.,' .•1 .._olgil~ta,t.m(n•

,i,i,i,

K 110nMII hu~ lu91kat h • to9Jobb

~;~~\;~.fül\i::l:.:;;:.:~.:.~I: .:, {Ö]:)i:~~1~'.

~fJ}!~~i.F!i\1~~~-.f~~;\i):::}tf~f~
t,'~==

1

~~~

n<,.,,:.1 leh,•t l' .-1,a,en: K. NAMETH. l•l•"o,lJa azold.lalalt 6naak. Se
F_annor, P. 0. B~• U, W•Uon. New ; ~llldJ,, ~ns<'l m!nd-ffle 11>al;la be·

~,rtr.

•

MEXICO
A JOVOORSZÁGA

A~ E11,yu~lt Allamuk EL PASO,
TuH illomhlt<II d,1,a MEXICO
~tidi, ...., DURANGO ,u.m,ba n
azel1imaaH•Ulep

KOSSUTHTELEP
olneve>h alall megnyllolt a ttl••
pOlbre,
A legkltUnóbb slk ,-kvbO tői,
dek kh:u:n u~thr1. buu, lrpa,
ro2-. za b,ten11erl,aöld•lgfit1,gyD•
mölca h 111616 \etmtlflr•, a IC!J<
eghufguc:bb1nyh• f aha)lat1•l,J6
vlzul, kcllö uövc l, !ha! 1Uulb ,,
lpltkczb dlJ•lra. ,.,.,,Utlcmilaal
a tcl~en.
l:"g yazh holdaata,miral1000FlnthoU k,upf n.u•l "•111 f•I•
Uup61u h • h,hrillk hirom agyenli hl rfulelbe". A leloo bA•·
ml~,., megloklnlhotii. lrJon mlg ma
rlufetu fdvlliao1lú.1lrt. CfgPnk
megbl•h~t6dgirOt bitmolylk m•
J<lcol bank UuH11,gel 1d f•lvllA•
aosltht.

A. J. BRANIFF ANO CO.
Ave· Madero No. 1.

1:;ii,;.a. 1~:;"::u!:P~ i~T:11,::-:e.!.~e':.1~
01~~1.,;.-r·N bi ,

I\Ju!r

'-

FIIM , .mo,.11. llA>K
l'OIIT _\f.T. l'.\.

FARMRA
MAGYAROK !

~ logn■11,yobb

Jc~Hk dlr~:i'::,~ll~\udao•1llg.
K "''11, &l•Qcdlo ~• mái ,.,,.,..,.

:~:~••:1::~;~~~~b:Q· :

ka matot

1

füe t Unk.

The First National Bank,
Williamson, W. Va.

KEREKES TESTVEREK

208EAITICilhSTREET.
,
NEW YORK.
K~n1Y· h l•n1m0 ~1re1kldhe.

\ hliny1hzl1111M h.inyiinok lrJiík, lu1nyH~zoli:rUI, l:llny1í ~zo k1111k.

( 1- --

AsonklYUt alhhnH ajind<lktf,ll~•k a 1•::~,:::b,:-Ot~~utlkb•n

Ór1tj1n-ll1holi rll

li:ll!ii 11 ÜR

flir1·elmet to r,llt 11nk.

,.:6:.~ l~ ~~T ~ J ! k .

M. COL~!~~i'sf · D. S.
Kermit, W. Va.

------1

"''=

~ ~

"

,.,

:~~:i"::•Í,óo;_;~ ••

lir: !hl:\d1ca latdn. - GvQlt!8<!lt tan. drno1>idn. unu\ly vesmü l'.11>"
Ja 1a!nd~n bó ol!IG ""s:lrn:t:>llw..
li,1ndor. IJo~ B. IIOlll!tcr. Ohi o,
1

Gl~~~ :.i•1: !::',~J~~:~::~l!\r3.i:-..
Al •1>l llatott 1903 mtrch11 hO 24-,n. aAmo pJ,!,n , Elnök \'Hs~róinl SinJ~,.
2
0
1
0 1
!~t1í~.
,~~ .'.

IM~~~\c~~:'.

S.;l~~·J:1:!:~~iu!~~ ~

~s. ~:~~:·ru~i~ {,!;.:.:·

~.~. . u~~~/ !í~d:.. n::,1!~r·1e:ti~1!: n>!r!:o"k~ t"tclveH 1~ ~. 4G ÓV k0wu
==~1!·111~~~~:~:o~lk:~~J~": n!,~•;~~: ~!:1:1~ i1~~:/~ :~~i-!1:0~.~}ft:t<S ~
1

0

va!.1111J t66r: C~lll6 Jhos . Dt,ott~l 14· t•it~•I.

:.:~t:ul~~~?~!!~oe(:::é~i:"t: mf~g::~::l r~:ti:i 1=:;■t,:..1:ftP0f'.'.'.
ll ;a·'aá''aá"áá";;;'áá·";;;"";;;;"';;;ra;a"'aa'"'-aaaa=;a;;;'; ; '": a•~::a·"";; ; ;u;c;;;;;===;;;;;;:I
1

Hi\l'iT ,{SZ TEST\'É UEK !
Ha Jót akar kereSSe föl jól fö lszer elt hus h fiiuer íi2le•
tü nket. Hol mlmllg frissen vágott, ma rlm•, d.lsirnó•, borJu•
és bl r li:u l1u s és bai.al módon készült kolbiíu, l1urk n, d.l s- 11ó•
sn jl é~ n1 összes h e ntes áruk írlsse11 é11 füstöh e kn phalók,
További b:i.rmllyen füszeráru, zöld~gfélo és minden a
1111 a l1áztartásban kell kapható.

pArtfogást kér

GOMBOS ÉS SZIGETY
H EXTJ::S Í:S MÉSZ:lJt0S0K
A J) Óllta melle tt.

KERMIT, WEST VIRGINIA.

Ktddu1 h plnt,ksn
dlh1tln4-8,,l g

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

THE B. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA.
Magyar binriuok lln1 lmibel

~

~

rakt;;on tart mindenféle butorokat, kályhákat,

:ti!!~a:~a'Ji::U-"'-ba l<llldeal.

::~~= !::

111

: u : ~ ~ ~ tF:1:ir::::T1:·1~
!r:~:~kUnklrt m•oyarul erre •

du~~nm!~~~../t*t~:m~IUl•m

1

~:~~:aa.~;~~-~,r;

;Ei3Th~li'.:~C.i?-"J~;:ftt o;!,':w;~t:::jn

MINDENT HÁZHOZ SZÁLLITUNK.

:i:.~'~!~ui• l l ; : : = = ==
Jnn mindennel b lu.lommal hoalf.m.
F.:n va11rok u <>11redllll törv6nyu
::'o-:>:~l~:,~.11.ldö Ila baJ<IJesr\llJ'•

Sugar Bed Realty,Co.

tQ.lk <>:ztily. Lvncn, Ky.
0)U16-clt t~rtJ11 rnlndrn hó :1•~

1, l<lnlul P~I iJ~qyor B~nybz 8ctcQ·

Szives

~eo~~!~~k:~u!'':~'::,";,'i;o!a11j•~
1e11Jobb piac ,.,, min<Kn termhy.
re, A lcrm .triba elt1111adunk klflu•
tett h.luket, J6 6rt6kpaplrokaL -

~j:~'

'•

11.00

E G k~nrv,gyu~rr• ,.ndolvoU.00
FEDAK S.i.RI
•"'kl~v•l•Hltottkfou
CHlidlnapU•
30u nL
Klr.l,nrMl.l1tulr}o111dkat.

CUKORRtPÁT ,
CIGOR IAT,
UBORKAT,
P ... RAO IC&OMOT .
KAPOSZTAT .
ts BABOT
nagy JBYedel•mmel, mert e te rm6-

:~:J'• .~':'"i';,:!~ö. ~~t"j~

-

Williamson, W. Va.

;;;~~t•

:=en:.J•.:=!.t!~~1;:;::;zt!,~~:, t1~

1

BESZELOGEPEK

'

Aki j6 lekete.a11r•1101 t a!aju min·
dt nt megtermö fannit •kar ve11nl,
~• JIIJJön BAY CI T Y fi SAG INA W
kllrn1hfr<> Mlchl11an illamba, ahol
100 ..,.gyar c„ltd t e,..

!.,~~

;~ :r ',·.-~!.
. 1~.::_n,:::_~l

RANDOLPH AND

DEBRECIENITAJ1GAI
ld1nbkac._uit6kllnyv1
m111,lrkoozatt:
1,Tapauta1atek
IUlO
L tn meg ■ Lu
,.11.00
3. ALume1ln
... $1.00
4.Bu11yllindorakc,plat6ba $1.00
6.Kukor/ku
$1.00
a. Bfhkiilb,vag~ó1Eroud
■ hajam

Mindenféle Ekuerek

fti:~~ '

~F„nbar. w \"u.. l<lbc, u ,,,rn.b.lyt ~r•
d !,J,í !,•,eM< k•l!denJ·;..

l> 1 P61 M
Bt I
B l
....- - - - - , 11. KI• ;11C~yzó
Ea:1~t• • Exo~~l~z Pa~ ea,

, - --

banklllclt.ai . ,.

!O ••

9-lk utz!Uy. S<.>ld'.or. r ,

!

1-------"'' ~· .. •:,:~:~~ ::~~;~~ö:•l(h.ttal·
Cuki• ulan .1,u,-, nlll<olus.

pf'luk irfolyamit.
eetftok<e 3 utu lfk

Magyarok kOl(ln~, l l91el1mhan

~~=~,~l~:~•~l~i\1~~!1! 11~:~::. ;;~',~•;i•~~ l :~,,"',t~"r.~J:~1;;: BUGYI SÁNDOR
~:.'1~:~i i':'r~=i1!::" .:~.f~• PORTAGE

•

Klll!lildre olctO n kllldll nk plnzt,
rt<trl

!· ~•..~ •• "_n,t••';._~~~ "~'.,!"''"',...

!llnt~o,m,n a

"

Williamson, W. Va.

~ •.~t: ~•:•;:~:~:;-:,;;i;'if

[~';;~::.i!!~(f~.1~R n

t.lk oozUly, Saaamo~. "•·

,·:n, ,ti,\i"., UuklnJI Jf,nos. - 010!6'
dt 1c,r,<;1 rnh•l•n !,6 ~1~1:t •·•s!IT·
1 1>J~11

e~r:$~~;~~;x~~~-~•1t:,~:!:·~•
i~~;~,:, !; •••""' '":;:,~1;:::r•' '""'"" "·" ,u""· ,.,,. ,,
0
.;~.~~.,.t~,•..,~,~,•.i :.~~1[::~~~1~1~;f·i1r}tí[ ',

..... "'"'!,)

EZ A BANK

~~hc~~~! .. ~~

.,,,;:;r;r~;i~i~;.,~ ~~~~i;tf.~~?i~:ti-•'." .

~

M•

Junius 1

~~~~}D.~~,Ct

'

eii~J:,

7•lk oHIAly, Heutlnn, P~.
G}'illéee!~ tartja mln,1011 h6 3-l~ ••
.V,rnn11J,I~. Oultllr •·ez<>tll~ r.101„:rk'<
J;\nn•, llo,: rn ~. llen~uu,:, P•

b~:~:,.:1~~·~l~~f:~:~;~0.t~F~ ~~~;~~;{~lt 1;;_:!J::~~t~~}:t

-,.-eo-.•-.,-..-~,.-..-.-••-..-..-..-..-,.~u

..__M_E_x_1c_o_,_D_._F._

Biabó And"'-
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HA WILLIAMSONBA JÖN.

