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A hét e lsö napja nem va1amtl .A vasutasok flsetését ua~
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ám, 11 mely mar. itt-ott négy,t 11zénr11, de nincs a kormány~ ! A ij7.trájk hclyzet~n \éuye- 11Jányntil.rsasAgok é11 bA.nyAszok ) Ebhez Is az volt uüksége11, sok fizetését rendem blzottiáil~om a vnsuu' munkisokat. ~
Sou1erset~11 öt dollárt ért nak S&ándékálJ.au, hogy II meg- gcs ,·Altod.s nen, történt.. csu- kör.ti d!ffe r enc1n le11z, lmuem a,: 1hogy n bánybzoki!.t a hA.zalk- ell'entlelte, hogy u ugynevezeftjrom n vn~utak lg11.igatód.plt.
1
~:~:1:jé~~:;= ~:i:~:~ul ~~s:~1:nii~~~~~:~ritl ~!:
;y~~~~;:n~:~:: l::e~:;·,:e~~~ é:S:=a~: ::~!~ J:nk!!~~~~A!;eg~~n:t~!~
~::~~kn::~
~~:e; ,:t:;~ ~dig a közön~g~ ké
rlilbelii!. egy dollárrn.l. dollár- j ,\ szé.mi.rak esésének még egy! - lmg~• a i.zén'Ulrtalék 1!1mét lszok11t nem fogJ~. a szervezet IL ezeken a telepeken.
ez a rende let leginkább a lébe- ! A fizetés les:r.á.llltli.llA.ra vonlll
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11:v:~lt!é~~:/é~~~:~ ::r~~nl.meKlwté11én él cser1
A 11Zé11Arak esése nem azt je- egyelőre utját li.ll ja.
• t n(.g)' mllll6 w nn a nl11c11e11 tar- 1
. J-:llh·1.1 \'árll.a tó, hogy n l<~rlck
lenti. hogy elegend6 a sién az Julhrn ehieJén a tehers:r.álll- 1alékon.
é;i a Herwlnd•Whlte e110portok
On;tAgban, mert n s:i:énhhl.ny ltAsok d!Ja llz száim lékkal csök- Talftll n jelenleg folfÓ wash- minden i1,,')·ek1·ictf1kke l továbtiH!mr ljes7.tö mértékben közele- ke n. ami egy 101111 a wei:<t \'lrg i-dugtoul konfere11 cl{ui n 1wr- 1ra is nz or,on-!!hop mellett kilz<lik az oruAgra és U1lá11 csak , ,,lai szénen például huszonöt- Imán~• feh·et ,·ahnnilren ten•et a •lenek majd. fi 1gy ók fogják kéllua11ok kl'írdése, hogy az egyes harminc centet Jelem. mire a ,11ztrájk hcfejez1!1u!re. dc rzen ki- leltc111I. 1•agy egészen :ix utJát
ipatúgak ~zárják u kapulkut. !szén a ,·evúböz ér.
\'li1 nl11c1> m!t 1•{1.rnunk mé!, ;állnl, ho~-y hnmaros1111 egycr.-

szt::j;l~~~:aé::::e~!:S:~e~ ~~:=e~t
k ertlletben la, ahol n,:onban kót
hosazu hónap Igyekezete wtAn
meg'. mlncllg csak egyezer tonna
1:1zén körül tudnak kitennelnl az
összes hAuyAk a \'ldéke n.
A tizenhetedik kerületlien Is
nnm kúbnz fogtak ,•aGy hatvan-

t:~
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v:a~lt!n!~~nként kozó döntvényt dlllk hatan tr

A vasutak ezzel II fizetés le- tAk ni{,. mert a munkbokat k
sr.á1111Assnl Ó\'I neg)'\'e nnyolc ,.,seUí három tag különv
mlllló dollli.rt takarltanak meg, ményt Jelentett lie.
s azt AllllJAk, hogy ez által le- ,\ fizetések jullns e\sejéu
het6vé ~·Alt, hogy nzonn al fel- toznak meg, mikor a fuvardlJ
vegyenek a:r. or11zli.gban ~.ét~z- le~lllfott ~kállijn Is érvény
ezer ujabb munkást a kulÖJ\~ [ •
1

•1\ szénámk esését ln~ább u
,\kinek tehát 1·n11 \'alnmi sze-· ,·a~~· két-három hétig.
l sé~~e:\.~t~l~:~11e;::;n,~~n;;~:;;:~ hct\'CII bányAba11 , de egyremb- v6 vonalakra.
~•/• ~
idézte elő, hogy II vevok Is, a ne í<'llmlmoz,·n. H7. nem ves:i:
A liilnyatár;;.asAgok legna~<",
.
-;
1ra nem t~r111clnek ki 11zftz tonna
Y
W;:7.
,
lti:ormány 111 sőt muguk a tlsz- mo~t !lemmi szenet, l1anem a lg)'ohli rési,:e cl 1·11t1 lmt ArOZ\'n. i h~n q Kltalál,nn n Frlek és 8,er- lszenet egy-egy ll)'en bányábuu,
LCll.llégesebb bányatársa&agok Is raktárát tüzeli el. hogy lnkti.bb hogy nz uto lsó 1\01\árlg harcol- w'.m~-Whlte kürzetbl'n
ol}anmert sztTáJktöréAre a tl:!:enbe•
l1
rueguuták a i;zénuz!!Onl.t és azt at uj szálllttisl dijak • mel lett 111 rog. 11 l>ány!Í!!zok Yll!Y.Ollt , pddllllnn ter ro r ur~lkO d lk, ami- · tedlk kerület e1nberei nem hajkÖ7.ÖI! erÖ\·el törik most le.
j,cndeljen Ismét 111.enet.
l uem hnjl11 11dók lieh6do1nl. mcrt jlyenre még Tene11seeben. aem la11Uók.
1
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1
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Az orn:ág bányúitian minde~ll nthogy a legnagyobb üze,. •~ ki~zi~~gv:~ . Y!;z~!:::~l-i:~~~~ ;~~~.l~:~
~ 1:~~
A keményszen~~ek nem ju•
0
u!ltl k i rn t\n nk termelni egy · Uh!kkétségkh'tUel mtmakmég j
k •
Ji\kkluh:i n,·{u,zukkal !lzemben tottnk 11emmlvelkozelebbu1:r.er
--1
tonna sxenet $1.r,o- '.?.'.!\> Jiöl t- l lúti·a ya lnmeuqyl llzénnel. uzok lcr iirnll. ·
, .
.
t,;gyrl•si,:t 'rell;usznAJjúk ell~ zöd.-l~hez, vngy a mege.gyezé&- Todvalevtl\eg a
rhovay Se.- hnsonlott és csalt a mérsék.
>'l-si;e l. elég lenne tehát minden i most egy,ftrre nhllahagyták a
A U)ug11tl. illeti e közé1m)U• nűk u hatósá1;ok mi nden Jogli.t l1ez, mlut ezel őtt két llona11pal gélye_gylet ta(l:a:ia,:alillA.n Gyur• tabb elemek
nagy munk
1
relé, lia 3 11,:énért a bánrAkl vAsá rl bi
R
héte
gaú áll11111ok llllnols éti lndlana é
tA kö ét
b
U
voltak, mert II banyatArnságolr. koi•lcs Jóue fet, a1 egyesület mán 1!.lkerillt llket Clevelan
68 111011
I
I
1
~.50- .1.00 dollllrt kuj1h3.tntinak, megesett, hogy eg)·-cg/\,lt\.~i~·á~ lkles~ck II sztrájk hely1.et k~ riil- k~!lf:\71i ~int~J~:k :g;:: :fpvl~ á ltal ajánlott huszonegy s:r.Au.- i,·olt a leh1üké.t választották roeg b11n 11Jra ~gy táOOrlia hozni.
mert tonuánkéot egy Uollár nak nem ,•olt ,·evtlje 8 klbáuy:i- ln!.11aból, mert azokban az a. Ila• ~é'lflii ht!rnkáll{llul tudJAk mA&- lékos bérleMú.Jlltbt '" " mlierek a testlilet elnökévé a követke:i:61 A testület tagjainak legn
hai-1.0nnal nagyou meg lehet ezott sténrc. ugy kellett azt el- mokban n bA11~·atársasá~ok ké- fl!Sr.t-~zerR:r."ám .-lilék a 11a nme- ne111 rogadják, el. 'i
. ,l uagygyiiitiil Idejéig.
_
. , ,.,..,1,: r6i;ze egyétiként JU
dégedn i.
:idn !, mikor mar 8 szén elhagy- 111en ".annak II békére, 11 csak l'< l· :r.6kte II bánya•őrclkel, sklk II
De nem m em ié nek bele llf!lllGyurkovics J ózsef az ut?l.&6 111tir Utá:latfal fol'dul cl n l,ék
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á
,·le~~nyok kuzt ll! e l akarj ~ a
>1:i:enuket adni, neu: Is Igen \el•
tck a ::;uért még. ''.1ost sem
J!.50--., ,..iiél nrngasallll árat,
de a kii! linnyák, a melyek csak
rcnclkh·üll jó viszonyok alatt
k~1)ese~ doli:;ottntlll, h irtelen
hozzá latlak a ~~é nu~soriboz és
"''.etfrem uélkul s rofollák felrei n_ Fr.énue~ ai,: á rát. .·
A kormán~ ldejéllen közllelé-

t~~~

::: ~;_ l~: ::~ : 111 ~::;;:e~s
\'ele léselt.
1
1
1
ho~,· meg:,-i:abja · a i;zém\rakat,
■ ■::a • -::a:tS"AI
lU!l ·annyi k_ellemetlenséget cs\-,.
oá.ln! n ötinyatár11Ullágoknak. !lf
/10:n· azok még: sem szeretik :
W.\shlngtont m:i.gulml barngl~ a

lanl.

p

e

l~oo,·er mlulszter összel1h•ta 1111
«fllo l!Ol'IJ:Jn ll ]egn:igyobb.hánya
társu!<ágok fejelt és ,·ellik tn1uh::skozott. róla, bog)' mennyi ■
le11ne a szen tls~tességes 6.ra és
111lké11en vegyék ró. a !>Anyatársa2A;okat, hogy a s:r.ennel ne i.::
uzil.Oriekodjanak.
A megjelent bányatulaJdono- 11!
sok megegyettek Hooverral abban, bogy a !Izén á.rinak nem ~
lenne ~bad 2.60- 2.75-nél ma I!
gD.Mbbra emelkedni éa a,:t lgérték, hog)' maguk a bA.n)'at.Arsa- I',
>mgok gondoekodnak majd róla.' I!\
hogy ar. meg ne történh essék. !11,
lfoover niln1szter erre öesze- ~
h.lvtn máj. 31-re Washingtonba ~
a:r. összes üzemben Jévll s:r:énbá- ■
uyák tu lajdonosait.hogy egy ön
kéute1egyezeéget csináljanak~
llfflelyet tartsanak be anélkill,
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n lllnáeako:r.á.s most folyik

ÖM!ftegben való m egállapltúa
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A bányat.il"llll.ságok tudva le.-
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á
kk
J
ny ezo r I·
Tem1é11zeteil. bogy ezekre ·a
mun kli.kra az emberek ne.k a leg
alja 1•úlla lkozott, a lg)' kö11.nyen
elképzelheti mindenk i, hogy ki
az okn, ha egyes helyeken killtl bli mér etn ~~,·argá eok fordul11>,k e ltl.
"' 1nd ezen terror dncAra 3 bá11
:os~e';~:~:~a!e~:'!~
•
1

l

1

~~~
1

~e~~~:~:z:~d~; e~ BAn:'.~::ln~, · alapO!iAn uttl.• zeln ,maga -11z ellenzék la me1- ·sza,•azatokat.

ij sztnijkbnn :illó bán)'áflt Pean•
~ ,iyh•án l! ban .. mint ezeltltt egy

11a 11ézelt, h o,gy mit e11lnálnak a
magy~rok az uJonnn~ uc rve•
h élt.el ~olL
zett \ ldékeken, és örömmel álItt-ott. kUJönüse n },~rlcké\, lapHjnk meg, hogy 11zlrájktÖ•
~ b&.llatlau en'lteazlté&eket f~jte,. réare magyarok n em vetemed-

•
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,:;:::.~:i~:

,~:;:t~~::,

~:~t

:~k:~~ ::~r;:5!fu~a:~:
ha~;~t :!é:;:t:~;~~: ~~:!g;;11
gok az uJ szerzódósl négy esz- megbontólt megfékezze és re- uJ elnok a lehetll legerély
tcndőre aze retnék megkölnl. ,lméljilk, hogy ez teljes mérték• bcn ves!len véget a féktele n
enn I ld(ire a b.A.nyis:r:ok nem'ben sikerül uekl hamarosan.
d61nek é11 a mó.J nélküli 1
11ka:nak e ezsé et cs1 nAlnt.
A mi ndenáron r endklvUII kon ásnak.
,
gy
g
venrlót k lvánó elemek 11! kezdd~
A vála sztisli:111 egyébként
Mi nd en gOll dolkozó _ember nek leesendesillnl s most ftilr-a t:igoknak e.'ltlk 10-12 s:r.áta!é
biztosra vesr.l , hogy ~. ko velk..,.. le tőbben azon ·vannak ho;;y vett részt. mert a n11,gy több
:i:6 e,i:i:tendök rend:iv1:I Jó ::elk re!des eszközökkel ltlézz.ék el6 nem akar hallani sem az egy!
lesznek lp~rll ng 8 gazda g - j az 1116-elöttl, ,·a
re ndklvüll jkörlill zav11rokról, és érdek
lag ó~ hOJO : n~a~t)'omo;us::· ikoil\'euclót
gy
ltünele a vál:iaztúnak, hogy
11
r--agyon Órdekes. hogy a kon- rn gó J tl%~f és1 Bruger volt k
1 ~::;~pu~A~t ~:m el:~;
• tá l I
éé I
vencló összehh'Asá11ak az Cl!Zkl'.i ponti ptnztárnok alig kap
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t1zerzöthl~11e k ar. utjó.ba11 11e~1 a : : a t:::1:
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CANAD BAN IIS LrnAVAtROK VANNAK.
_ __
Albe rta államban a u. M. W. '.mellett.

uJ i;JuU

a.m lg n

: ::::111~~ 1~1:i~:z:::~:gyé11 b~~~~~ ;t,\,~1l!~;e:n117~~l!aek!:e; :!:~ !8~1~111k~~1:~~::~na::t:t:-~~ 'megó.l\apodnak.

a b.A.::·n
á~i1111k és ott slnc11 ki látás ~ ságok azonban azt
v n
h ogy hnmarosnn megegyeti<eti.:'. hogy amig a bérazabáa
Á rllls l-é n a flzelés lesdJJt ténlk. lesz.állltott fl,zet t
e...,_• peltlbbenl szerzt'.!dés s:r:er~t. gadjunak el &:f!I erybel'e.k.
d:~
ancsak a sien6dés éftelE:r. a né1et'-1térélJ m01Jt
11
méi!: e . békéltet'5 bl:r.ottf!Ag• áprllls elae.)ii óta tétlenség
g)
tartja a bán)'ákal. holott
nak kell megez.abnl az uJ nrnn- 1J1ár megillapodhattak 'l'O
kad ljakat
o.z uJ skálában le ha nem 1
A báuybzok munkiban ,wr,- lleznének e rolött a kérdés
radtak volpa a régi munláid.lJak Jött letörni a ez.ernietet.
--o--

~ ként kJ Is adjli.k

H1e!le11 .-MfkérGI, a hol egJAlla lán nen e:r.et
111111:sen é" mo ~! ,em próhfilla meg 11'1! unlon"
,•fd ék tieuene:r.é&ét.

a jelentéseket. nem mabryarok -seglt11égével vehogy C7. n1gy az a bAnya Ifi• szik ilaemlie ll. bányákat.
llt.e mben vau,
való•
A a.r:e rvezeUen vidékeken és ll
■ lllig a:r.onban az, hogy az hol a szervezet s:r:erz6dése nem
■ ugyuevezett „Uiemlkn Jév6"' lla.- Járt le. természetesen megfesti
~ n)'ák legnagyobb l'észóben csak tett er6vel dolgoznak, ugy hogy
!" pár ember lé.zoug és a lig adnak hetenként mAr négy éa fé l mii•
kl 111111yl szenet, ami a. hAzl 116 tonna 11,zenet termelnek, de
használatra e\egendll
lez Is kevesebb négy nilllló tonl<'rlckék azt Is megtették, nAval, mint amennyire azilluég
, hogy 1l'I! el1J1ult két hét alatt bét lenne ée a s:r:énlnség réme rá1száz t(itlen , kok'izkemencét fü- jtelepedett a,: orezágra hogy
~ 1tettek ~, Jeléül annak, hpgy a pár r övid hét alatt m egbénlt,~ lb!nyAlk lamét Uz~mben van- son mindent, ha a binya Ipar~,
i ' nak, az. lgazsAg a:r.onban -az, ban békét nem teremtenek
--,
hogy drága pénaen éti még dr&Vlnlondale, Pa. BAr a pléze,n ltegnek a 11zexvui,tt biny
~ 1gábh ruvardljJal, me1111z'e VldéU T \ ~ " i DEN
dolgoznak minden nap, de. a bouZujitól l? kaptunk o
~ lkekrGI uúllltqt tAk a szenet,
'
' '
'
'
han({Ulat az emberek kör.Ott hlrt le hogy ezek: 1ugjik be
rulnd a hétBÚ:11 kemendl\ez.
(8t:NDl-!S.
Igen feszlllL A tar!llllftg~,;
)'il- unlon mellell,,ldtartó bán
Ugya nilyen elkeseredett a
talán Idegeneket nem
jt lr.at a kompinlinalr.
!11 \ hely:r.et Wcst Virginia sierveUtah li.Uamban, 1t hol a b.6.- lbea telepelre.azembereko ya~e11i \lrrh1la 1:&effe
111 , :r.ett vidékein„ a w~lyeken s:r:ln• nyák közt zava rgások vannak,lnok, mint a rabok, mert rt:ye-- bányálbao dolgoznak megf

11ets14n mégis ltekerlilne mlndeu elll,I•
lilnletéstj a h ol
mo~t b1Jlirsalnk: ntrli.Jkolnak, k érjük a. ottani
m,urya r tc~t1'frel11kel. h og;r errill tienniink:et

A;a:::::uhat':!:: 1~:in:
1:1~;n!e~~::::!'i1c: hogy
l..egtöbb ilyen klsérletet Weat kijelentették, hogy a r endedveleket és akiket a JegCMl<6Jyeb , legtöbll helyen ember
é-1
'/'
1~!~~1:~:1 ~:01~::é!':n~1~:~; ~e;:tak~k minden körOlm bet 11 gyanusnak talilna~ hogy1v•~~-lrslnli1Jan 11 ugyana

1
111~::~:.t:
~\~~;:~,:~J~(~:~~~~.~~,:·~~:
nyJi Jiibnn 11zlniJk va n. l ehiit e1:r11 lillawoklln

,

e!

••<•••k •• ..n,

ti:;:~~~~~

:;Y~~ages
re, vagy megkotlk-e a kulön
aterzödéat, és etcken 11. sténme,:lSkön felvehetik at üzemet.
Rosszabb a helyzet Ohio allamban II ha a jelek nem csal nak é~n Oblo lest a legutolsó
álla m ahol szerződést k ötnek a
liányá.szokkal, \'agy ahol a bá·atát1asAgok hajlandók lest•
11
n!k tlsztesaége 11 feltételek mellett meg1:gyezni.
Penns\'lvanla
Allamllau a

Figyelmeztetés!

•

:~~a::té=~~!~~:~t::~J::e:1~
....niésen ,
•-e

~t,:::.~· ::

0

la a bányát.
.
Whet6. bog) u szénnek az
tira most már a wa!lhlngtonl la11ács~oW utAn meg fog álla1l-Odn 1, s ha a nagro bli vev6k
azon a vé leményen le11t1.1ek.
hogy eiek az 4rak állandóan
m egmaradnak és szerzlídéseket
kötnek Ilyen &rak mellett, akkor a llányatulaJdonosok Joliban megtudják ltélni, hog)'
111e11nyiben
teJjcsltheUk
11
gztnl.Jkban Alló lJtinyászok kö-

AVERHOVA •SECELYE"Ylf
"E
.
UJ Él NDK

He me nJ,inl' k a munkát kt reSti i,aJl1t rsak.,
Pe11n~yh 1\ nl11 ltlh1m legnagyolih r é~r.ébe11
u lnH'in s:r.!niJk ,-11 11 , 11 ~:r.ene:r.eUeu l1iinyli.uok
11ag)'ré11:r.e 111 c11a!lakozoU. mir •• 11nlo111lo:r. é,i
lgy kérjük le111férth1ket, hogy e111tkl11 olyan liánylikhan -,.,11alJ1111a k munUI, melyek:tien II
u11lon lo 11.l nlnesen megalaklha.
Ne w-Uher ddék én, We8t \ ' lrgln1'\iau l11
nain-h11n folyik a ,lt-ne.és, • •Idill nag:,nlu é•
!Jen megalakftoUli.k a loealokat, kérjük !ehát a
m 11 nar bl\n:,Anokat, hog y IJ)'en Jielyek re ne
menjenek.

.,',.!'..,",,',",',','"_•••,•,~,,',",~,'!.10orr,,•,•Kl,•10•1•,•,"-,,,,~
kf uei
•a

Jla

·

1mét

::gtl'.i

a

11

MUNK Aff f R EK

-I

1~1:, ~=~k=~P'JL ~~r, ~~~e:~:~~:~:l~I

:e:;:~só

1

1,7 ázalunk dae4ra ,•alahontian

~1:~ou~:'
!1

; ,1~~~e!i'e:~!;t::;; :ul~~!:~:~~~r;,:.Á,:;~t

Q1:!~e1~:a:a:i1e:°::!e~~n:~ ho~t n =de~~n,:~~k:!m f~ :a/::::~:i' tA:;t;:::;:

H~O'fJ.R BÁNYÁSZ~•· ·

:~-:~,i; ~•.;_

legtöbb

i ua szenet tenneln.l, Ue e:r. a ki- merik, mert Jehetaégaa, hogy a r-61.
l ~Jilk a nu,gyar láD
lencvenér.er tonna a.r:én drágjbb kedélyek lgaz.á.n megnyugodWtndber, Pa. A uirror't.bd.hb
hógr oly&u halyelr:

=~

IYolt a társad.goknak, mll\l r en-jtak. de u \1 Jehetaéges, ho4y e:r. tart er.en a telepen. Dolgo,ltat
J!:',:!:C~kllenCIWaer ton- : ; : , u . :

1

=--.=,::

•\Ht

~t~r:

~-.!=t.:.
Jkt6r61r.kel

dolg:
mWl

r

Ml IGAZ NEW RIVER VIDÉKÉN ?

(ÍAllNl::Glf:X JIA T,\J,M.AS
KO K."'Z - KElll-]!H:tK
f: l' ITf:~f:T TF.ll\.t:Z IK.

The Portsmouth By-Product Coke Co.

FREEBURN, KY,

Ncw-Hl,•c r ,•1Mkér6I nz utóh- ;csa-k n Jelentkezés 110rrendJé•
A Carucgl~tAnw.ság ha.1 tit<1ben teljt.'lSe.11 e llentmondó ll;,en állitjAk lSkel munkába.
talmns uJ kfksi kem encék épllrck voltak rorgnlomlm n.
.
!lát van (l\yan ember. aki cl- u;!lét ten·ui. Clalrton, Pa~-ban
EgyrÓ!lzt ait kílrtöllk ,·lh'ig,itá, bl szl, ho,g:y New Rlvcren már fogJftk felépltenl nz uj koksz
hogy nnluk n t ermel és nrnjd.\lolyun nugy a term~léll,_. hogy j kelncneéket, melyeknek köll!léelU 8 rendeli mederben folyik, nlnei;en embe rre szükség, aml- gclre 30-35 mlllló dollárt lrá-

1~::;z:0~1;:\;ih~is~~it:1se;!J~\;~;1~1ig megy onnan valami;::::~~
1
1:~:·u~:.~11:!~I J:v~~n;: ;
!Je-1
hl!!llzilk, ikemencék tem1elé!iét megkét~~~ák;u~:~og~• ! :::1:k~:::: ,i:; 1~;ra ~~~:~;;·::~~, ~~;;l~:~~ lsz~:~::t:g
keinence viln
ki

ttanl ll!ettlkes köröket és

A:I: az l,;:nuág

a:tt

Vasutállom'-8. .

'l'c r111 elt11 iinllrl mCt1." no gyol1 bltothk fl' lgJ· uiill11égilnll
U;JI uJ en1l1f' rekn•. Mn,-,·a rolln ak lliilünüi<en sdvc~e n ad11nll
111unl1M.

1

~1ép éli

7768

gyTe erósödö s:r.er\'etCttel.

tudj6.k fem1tartonl az Uzemeket 1 üzembe n

0
\ : : : : ~ ~1\r=e~:~k s::re~,~~!
1

~;b:z;1;~n~~~t~~dn:t

::u~:~ :::~~~:

11

Clalrtonban egy~
1
1:1~gt:: :~o~zné:n':~~~

°:i~~~ktl~~;:~1:~1~1
:';!!:: ~~\11~~:i:~t~~~z:~:11!~~~:~;~~~i°!~~~a:,=~~r~e~:~~n 1 1:1~14k2c;'.~~~c:~~:z~

agyon sictu;k munkáb11 á_llnL m:~: i:1:;:~:~nyára :lkkor le11z,l::é1:1~~:z lrt::~~O~;•a;o~enhaátk:t~
Az odahm·colt
sztr6.Jktörók amtkor al61rják az uj szerW- szot fognak termelni.
edig mindent c1<l nálnnk csuk délit .
_
1 l~z lesz a vlh\g legnagyobb
pen 1;zene1 nem terme lnek vu-o----koksztemiel6 tele11e és léteslté11
~~!•á~~:_'i),~11ig~e~:::::~1:e~ n~
lí,\S .\ WII ,\ . ~1•:i ö _s St;M ;:::~~:1z!,e
1\::~'.~;1
ot eltölteni mlis~al. rnlnt szén' II O U ,UZNA Ji.
lkoksz hiány. mint most a Con-

1~~!~

e:1etl:;:~gok pedig fizetik
et, már c1111k azért ts, hogy
lnrn1.atá11nlkbnn mennél n:1•
·obb Jegye n a munkában :íllV
nyAuok száma.

.

■ 1ol dllak

foao,...01
MATEWAN. W. VA .

1111,~'i :";·."i,Mc,co,V. ;1/tt,, 11
H•tr•ue el ptt,,dt nllunk

THE FIRST NATIONAL
BANK
Coebum, Virginia.

~~~

;•::t:~,b: !~::t:~:::: ~~~~:

THE THACKER FUEL COMPANY
POSTA
NEW THACKER, W. VA.
VASUTALLOMAS
THACKER, \\'. VA.
l ii--:W J•í m11gr111 r lad oU. ka pl1at . 111l lunt uo n11al nrnnká l.
Kllün(i lllRgJ"a r liu rd o!!hh rn n II lc>lept'II Torm11
.Jóncf,e.elfsc,11 latl.
IIH11 rA11k elslirani_ru, tetli, hol1 om Jli, 'i,1e renc11étle n~(,1= ne1n fordul elll. ,
A l~ nagyolJIJ flzelést 1ulonk nen o ,·Jdlllrnu.

:~~~~za.l :~~\~;:~:lnt.elcgendó
---o-

,\ UONIIOS ,\ NY A t.:SECS t;MOJf:l'"t:K J\ Lt:OJOBH T.\J'l,A l,f: KOT ,\1).1 .\,
-Il a nem tudja az anya C&ecllemö
Jét anyatejjel táplál11I. ne kleérlctczzen mindenféle táplé.lék~
kal, hanen~ adja neki nzt a t6.pU1Mkot. amellyel tölJb er15s és
egészséges férfi ős nű lcll fel-

KiuolglllJuk b~•DIUuen.
w. s. 000 0 , pt11zt•rno11.

~1==-=~~:---~======~

NÁLUNK MOST IS
DOLGOZNAK MAGYAROK.
Jújjün monki rft kfszen ,·alt")" lrjon frhllli goslhi~ •;rt 'l'orm11 .Jói~e rnek,
22- 29

A C!lecsemö egl!!!.zsége é, íejlödke lea:nagvobbre!!Zt :\.polás:itó l és táp lá lásilól
fügj:-. Kell, hogy bébijél nnpontn filru!lzsze és rtndszere,H!n táplálja. Ha nem.
tudja !>'"ZOptatni gye nntkét próbá ljon

7Jonl.eM4

::~vt;:;rn~i';.:~o~k~~b~llch?i::::~
tek együtt1•é)·c. nmely té.panyag
a Bordens ~~agle Brnnd ~1Jlk.
Mr. LarulJlr a Weat Vlrgmlal l láb,111 Is, !le a magyar bányáEzen té.pláléktól Cllecse.móje
énkerü\N fGnökc Clnrksburg• nyászok különösen elö,•igyllza- erős egé11z8ége11 csontozatot és
1
~m:r
.zé:;1:,::s:u;~~1~áz~t ~:~: ~:.::
:!~:1: ke~,::::~:z~
:z~:~t;:•i{~-~~~ul~:
éselr61. t.ÖUIJek között foglnl• s1.crC'llr.llétlenségek percent s1.á- nemr.edékeken kereszliil haaz
ozolt a bányákban előforduló ma.
~~~~~a tökéletesen be,·ált tá11Já-

EAGLE BRAND

,

1

fercncsétlcnségek okah·nl Is.
A bé.nyakerülel\ fönök elősában kimutatta, hogy a b6.·
ákban előforduló szereucsét.nségckoél a bennszülöttek ,·e~t nek legnagy~bb percenttel,
1ert. például 1921 évben min-

c~y

1:~~:I

:1.:~

1

1

~~:~~. \~1 :,:t

Az amc rllmi hány{u;z nem
olyan elővigyázatos lönhmél,
timberezésnél. míg a magyar
Mnyászok erre !!Okkal jobban
iigyelnek.
Az anyagok használ6.sánál is
nagyobb gonddal Járnak cl,

'\';~áh:~~:~ o~~:~~::~· ~~::~!~~1:~.n

embereknek

YUKON-POCAHONTAS COAL CO.
YUKON, W. VA.

Evek Óla magyar munkások at a lkalmazunk, akik
nálunk állandóan· dolgoznak és meg va nnak munkájukkal elégedve.

kaphat most nálunk munkát.

A szén

á tlagosan

5½ láb magas,

WARRIOR COAL .CO .

Tudják a maoar bányászok, boo mi mindic
lerszivesebben ma11arokat alkalmaztunk
leg is munkásaink

Wu, West Vircinia

ti jelen•

MAOYAR 8.\NYÁ&ZOK k•pn•k nalunk munk,t,
H,l"Offl negyed mlle111ln van• teltpllnk w.., W V ... t61

80 százaléka magyar.

A szén S és fél
tünk masina szénért

;;t

85 centet,

pick szénért

$1.00

kel emberséresen bánunk. Jó házaink vannak csajó búrd nőtlen embereknek.

ládos embereknek,

Jöjjön munkára készen vagy írjon erre a cimre :

1

JOETÓTH, BOX 47, DEHUE, W. VA.

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY, ·
Két bányánk van a

Ory

Forkon vannak, a

SZANDEKOZIK ,
SZOLOHAZAJABA
UTAZNI!
uUl6hulJlb•

N.

N.

and

vi.

vonal

mellék vonalán , Jaegeren, W. Va. kell átszállni.

CHAS KASS~ B0:it
JOHN OROKOS, Yukon,

Jöjjön munkába va11 írjon

41, Yukon, 'fi. Va. vao
W. Va., akik felrilá1ositáual tzol1á lnak.

Ml

u •n ,anulvl n baulllJnk.

Mellon

Mindig alkalmaztunk
bányászaink

and.

W. vasut

me'otén a fó-

National Bank

H•J6J111y KlovtNltlt
f J. J. McCORMICK 6 CO.)
Cor, SMITHFll:LO 8 TR EET enc
OLIYER AVENUE,
e raal City Hall tid emtltl61
PJTTallU RGH, PA.

mauar bá~yászt: s manar

némelrike_10-12 'é v ó~ sz~l,íJatunkban

van.

Yl1u,,u,,.

h•/6-won•l •ket k6pwlHI/Uk.
Uou:1111111 uolall1Ur• h ...
11 ILMQ6„ VIQYUnk. h• btrm,1,
ha~:~:t•knla Ide houtnl Pó-

NAGY NYAIIKOzEPI KIARUSITAS
A BELL DEPARTMENT STOREBAN

Nagy Kiárusitást

~::· k~~~:~/6;:; 1:z~~:::!:t
Kérje, annak megjelöléee mel
lott, amelyiket kivánja.

Ha

FIGYELEM MAGYAROK!!
Na11 alkalom a PENZ meitakaritására.
Máju11 ll!•tl11. ptlntekt:u. délel{ltt S órakor

lde~~r~:ik:~~~= o~l;i:~~tr:
Dorden Companynak, New York
ba, aho nna n Ingyen kapja te t•
széae szerint, ,•agy csccsem6jé11ck tAplálására. azolgé.ló ulmutatá.1:!t, anya nyelvén, vagy egy
gyermek-könyvet vagy elölráso

~H?:fudno~, ':..;~o~ ._i~~•::.-~
11Jrau1 1Jl11IJ11 UIIY ulazltl ....
gedlly h ull ~wfl beuer,:h6r1,
mlnth1l6Jeotk blzto1l tldreh

Sdp lluta

te1epllnkAv~nz J~ l~a,L~~Un~~~~.,J~
T•l!~!zts BOTTOM.
JliJ,llln munYr• kfaat~n.
A N . a nd w. vonalon Jacge.-.11 ILillJon &t • Ory Fork vonatra H
War, w. Ve. ulllJon lo.
.
Bllvebb feMIJao•llhl ad G. O. DAVIDSON, Ge"er•I Superlntendt"t,
11, !Z. IS, U.

suk, jó botto,;n és jó tető, fize-

kárénkéot és minden nap dolcozunk. Embere ink-

1

:rJ:d.,~~!:,:f~a.l..ff',]"J:!'!';
jó teti és kemény

boltom van é1 jól keresnek nálunk az emberek.
Bányáink

bányájában ujra felvette az üzemet és szívesen

vonaltól másfél méi-tiöld~yire.

magyar bányász

pafru~rbol k.:nill. kii•

látja vissza összes réri ma11ar mmtkásail

Is használhat, a hol tejre és cukorra vnn szüksége. Készltse
ké.véj:i.t, vagy ll csokoládét azzal és haunálja mhiden alkalommal a sütéshez éll fözéllhez.
Ehhcn a lapban I dőről -Időre
talál hirdetést a Bordcn'a Engle
Mllkröl. ez az a táplálék, nmelyJyel egyedül több egészséges
csecsemöt ne,•eltck fel, mint az

- 40-

(:f,

J1iaC11ffHm61;rff,űre.

tekintik :::::: ~:~~ltt:~::~erséges táp-

1====:z:==========-=~
1

0 ..,. teh<'ntdhól

Dehue, West Va.

Ha CIICCllenióje nyugtalan éa
alr éjjel, ha 'Ideges, vagy !<01•6.ny, ha. nem akar fejl űdnl teslében, ugy valami baJ!mak kell
len ni é11 a baj bizonyára a ros11z
;;J~~~- elégteleu tá11JálkozAsban
Ilyen kor azon nal adjon neki

n:1:~:~~ :~~~ ~:o~::~ ~~l~~~:1~\~:~ :::~::

~:r!~!s::;1:
:;t~.bzr~
;:~~:'.o:{~li~!n:!~
A lrgklscillJ 11 111 111,ry11r hnnr11• ják 11lézetket, ami nagyo11 sok
wk perct•nt l!.i ii m a . meri l'!lllk szercncsétlenSCgel hárit el feh1den 0-lr, ma1a;ar tuí.nyá~1r11 Jük felől .
Ill. ei:y ~~t•rc1wsullenség.
Végre akadt egy ember. aki
A magyarok után a 11égerek, ell!m1erl fajtánk erényeit, mert
!asrok ős RlllUlyolok kö,•etkez- sajnos az utóbbi időkben minek. akiknek H percents:r.áma dig csak hitnl.lnkat rólt6.k fe l.
,val kisebb, mlut az omerlkal• S ezt Jó Jenuc azoknak Is
<é.
megszivlelul, akik mindig Jené•
A l.lá11ynf6nök IJe is blzonyi- zlk a bevé.ndoroltakat. mii.Bod-

(rolirMN2D1'1J,UC)

A STEEL & TUBE CO.
DF AMERICA

~--

1
:11

!!!vek

. ótftM.kWiüIT

1

MAGYAR BÁNYÁSZOK DICSÉRETE,

8
1:

aANYA&ZOK!
ki benneteket, MII!·

H•birml,_ wanullk1'g.

11tel!lpHKf! ntuck yold11lon.

;~s:r.:,t~l~nsz~~~e~m!;::i;r;::~s~

Aez ael~:::l~!~~~e:i:: ~;;:::~.:: ha1.~ ::1~/~~a:~:~~:,~~r~~11~;~~
csak ugy Igyekszik
on loll!lan megy minden szé- s.zépltenl a dolgot, hogy csak
ltgetés dacára New Hlveren. aunylt lcnneluek. a mennyi ori\lost azt akarják el hitetni der \'1111.
gy
nyilatkozalnkbnn. hogy
Sokkal jobban megkö:r.ellte•
nnyi ember jelcntkezcll mun- né az igazságot, ha azt mondaára, ho_g,· mf1r nem is képei;ek lná. hogy semmit se termelnek,
1indn ek · urnnkút 1ldul a régi mert nem mennek vlsszn az emrnnkások közill és Jgy majd berek l!Ztr6.jktöró munkára.
·- -

h1h:11lnk 1·1111111111:.

.h:i.'.& W. fllrona hl111·111rr1111t é1111zilljon le, ha 1n 11nkára jü11 Delrome iíllombon. 011111111 esak :, percnrlrc, 1·1111

~~!~

a annak. hogy a tem,c!t..'l! na- Kennedy.

Jó

MAGYAR

f:.-ek ól.a nletek .-&ffok.
óla

:~:i.~ t,,, beClt.1e1.a1 mukit .-f11:e

XHhmk rt',:en vnn1111k magyarok, nklk ollhon énlk ma15nkul (,fi II hi~Rl'Ú!f ,-e1dö11ége ő k e t 11agyon nerell.

8
8 1
1
11
sd~~:~;:t::\1: 1
:tú~~;r~Jk:• nc~~ ::.!~~:~~~:o~ :!j:!:~~~~~
lók hlr.nloinmal néznek a Jöve'.! bonyoll tAsa 1·éget,t olya11 szerelé és nem mennek vll!llza a bá- ke:r.ettel Is fel le11z szerelve az uj
nmbárók :i.ltal mcgé.llaJiitott fi- kokszégcUi telep,"hogy az Unit-

:r.~tésért dolgozni.

. .DELORME, W. VA.
..1'JDGARTON, w. \/A.

Posta ~... .

/

Sziikltcünk van
11ar bányás zra,

20-25

nitten

ti tiat családos ma-

akik tisztesséies fizetú t és rendes bá-

.násmódot találnak nálunk.

~

M. R. H. HEYSER,

Saperintendent szívesen a lkalmaz ma11u ~ z t , ha ana
a jelenleci General

alkalma van.

0

k&'zen ti súlljon le.Cedar, W. VL
iliom.úon, ahonnan motor.oai jár be a telepre.
.Íöjjön munkára

lr:udünlr: a raktiron leni rer11, nlil é8 uer1nek ,11111~1,
mel7elr:nck ér téke 1á.OOO dollfi r.
VIOYÁZD 11.E(l a ml n1gr két oldala. kürlratuüat.,
mel7 Log-an counl7 minden rénébe n H6t lesn ontog-aha.

Niliány elöute1 oltsólá1i jd~nti,:
Varró aé~a. gurlgáJa .
. ....... k
Legjobb Sletsou kalap .
. ........... 11.t8
4.0 dolláros férfi ruha, most .
. ............... llt.ti
JO dolliros f érfl Duolap eipö.
. ........ f1.t8
Kötény Olngbam, yardJa .......................... 8c
OlajvliSt:Oll as:r.talterlUS, yardla
.... :s,c
Férfi Ingek uép kivitelben, gallérrai vagy n~llr:ül . . .8k
07ere b a&d meg magiul„ minden ár tlnUin
meic- vR n Jeliilve 111 árun.

~

'-'

...:z:~
...

~

'-'

i:;:

.

:S

Jtia~'[
~
•

LOGAN, W, VA,

lOIIN IS IOSEN, T ~

1

e,

>-

l:l
►

~

,.,~
0

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

19~~ Junlus 1.

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
AZ ELET MELYSEGEIBOL
lrtn I.cgloner.

{Fol)•tu.tb.)
Hozl ,·:illnt \'ODI.
('11im\lok Is. Nekem nem lábatlanko•
:ik ki,riilömom nza fattyu
Tn láu lefeküduénkmi Is
\ ·('11. ltt u1. Ideje.
Holnu.11 kiviszem a
1;,)t'rek,•I egy farmra , a hol tudom hogy el:Ulnlják . .'\cm 1·Arom hogy l~sztl jöu-cérle,
;i.:~· nem
\\cll 11,1unk még cp pohá1ral
~;,,z tl JJedlg ezalatt birkózott lelke !Iá.bor•
.:ás:\\"al. .\ halkan morajló hullámok llllnth;i hcl:'zé ltck ,·olna hozzá
1:rere hozzánk - - légy a mienk cresz k<?dj le II csónakról - - ml csob•
11:,n{tl:' nl•lkíll befogntlunk - - csak 11zé1,en,
,'Sl'ndesen
- é11.zre se ,·eszed - - fáj,Ja! n;nt ~e okozunk •- -- lcvll!zünk a
utH ~bf>
- olt alhatol hossmn, csende·••u
\ messriitört leány mindjobban a ,·h; fe.
, hajol!. ,\ i;ötét ,•lztömeg még jobban csá·

:-;c habozz - - siel!II - - odalent
111/ir nem fúj semmi - - nincsenek ross;r;
,·mti<'rek
- - uinc,;enck keritönők . ,
11h1í',< \mhlugta lan élet
~;~zii fClhnngon keztlte mondani az Uri
,111:lt. t;luyomt:'i k 1,.1.a,·alti a csónakot Yer,l,•·i,hahok
1;;1,11e ,•ii;:y minkela kisértC111>e ..
\ na!!r 1·iz ugy hivla, ugy csábitotta.
~ll'i,} ek - nem kell az élet
l} ll!!"Odn i akarok.
t-:rlíi; kar fogta meg 11 1·á!ll.lltotta \'Issza
, ,-,.ónaklm . Félig m11:méletlenül líirte. hogy
,alaki l'eleme]je s kivigye a partra. Az utca
-.,r!;nu J;í1111mvl lágltolt. Az nlatt megátltnk
t·~r lát~ilk, Jó fogást csináltam
t:.•zt l csa k most IIÍ.l111. hogy r\'nd6r a
1'!•·::.mentóje. Még meg Is örfilt trnkl. IJlz.
lnu•·l gh:rn é rez te magát mellette.
Vi'u-aUt Yagyok. Hrl'l.a lllrnrok rnennl
., rendőr· ne1·cteu
Haza ·r .\11:t egyelűr~ ucm . hanem a
1olic" i;rnt lon rn.
t}11ztloá11rnlYanézcttrá
- Oda'! A~.tán minek.
fiát. elöször 111 az öngyilkoi;sági kl sérh•!ért. aztán ugy látszik más miatt !s
- Klnelt ml köze van hoz;r;á, ha elaka1·0111
•lohnlazéletemet.
A reudör 11jra nevetett
Kin ek? Hit a törvénynek. Tilos az Öli·
~}i lkollHli~. Ha nem sikerül. - 30 napi dolnK hAZ.
.

-· Jé;r;ul! Má r ia. ..
)
- Azut_án, ugy Ili.lom, \'11laml más 1\történl, Ill. Ongyl\k9sságl kh1érlet ellltl ,
1')s;r;ti bAmulva nézett rá
•- Az arca nkfo ltos- - - valan1\ gy ilkosság, vagy nem 11lkerUlt rnblá11 - - he?
A lány önkén~•telen emelte ke;r;elt arcáhoi:

- Nem -- .'\"cm? Az majd eh ·álik. Maid a vl2.11gáJat khlcriU. No, gyerünk - - llevitte a rendöriillomli.sra. l!~utl pabadkozni 11c Igen tudott a lesll-lelki klmcrü·
léstóL Azt He tndta. mit fele l a kérdésekre.
Az l!c bli.ntotta, liogy cgysterilen belökték
egy cl!Omó félrészeg 116 köz é. Azokat le az
éjjel 111:edték Ö!lsze, ki tudja honnan. Majd
holnap kihallgatják őket (" vagy leflzeUk a
bi\11tetést, vagy pctllg ,- olt a dologlláz.
Annyira el volt calgázva. hogy aludni \11
tudott. Arl'II ébredt fe l, hogy valaki rángatja n karját.
- Gyerünk no. Jól 0Ch1zogathatott az
éjjel. hogy még most Is aludni akar.
Menni kellett a blró elé, 112.011 mód ahogy
\'olt.nyüriiU ruhában, fésületlen hajjal. Még
a Hilly nr \'Őrét se , •olt alkalma lemosni az
arcáról . Ott éktelenkedtek a rozsdaszlnii
foltok, ahogy ránu\.zolód1ak.
Milyen rlatal és szép ... és máris mll~·cu romlolt
E:~y tulkö\·ér hölgy tette a megjegy,:é,rt. a
h.1llgató11ág kö:r.iil. m ikor Esztit II tli.rgyaló
tcrcmlJe \'\!Z<!tték. A sionu1zédnüjc, - épen
olyan rlkltó szlnü ruhában, nagy tollas ka•
la1>1ml a reJéu, - sóhajtva váhu;zolt. Csak
halkan, de u~- hO!tY a kön11ötti.\k iilók meghallhatták.
- Szegény g~·tmuek ..
pártul kellene
fogui. .
,\z előbb szóló dáma szemeihez emelte
uebkcndőjét, mintha !l s zemébe tOTlodó kö·
nyekN aknrnú feh1zArita11l. 1iCUig c!!ak a
szeme IIRrirnl! nyomogatta 111. orrtőnél, hogy
eltiintes~ a szemhéjjakról esetleg oda gyiileke1.ctt !estéket. Az arcát is végig slmllol•
ta hirtelen a pude~ puífjával.
- Igaza ,•ast - - szegény gyermek - A "negéuy gyermeket'" 11edli;: a blró c11ak
:tO napra küldte el a dologházba. IIJn rendnek musd.J lenni. Hu valak i é11en el•
akarja dobni magától a;r; életét, hát dobjn
el. Senk i 11e báderozz.a. a miatt. Hanem akkor Cflelekedje ugy, hogy csak az underta kernek Jegyen ,·ele gondja. meg a slrásó1mk és az 11\eló lelkétlz ne1(, akl uek a stólát

0

St! kell épen megfl:r.etul, mert az megélhet a
levegób61 tii. Ha nem ha egy bolond doctor
valahogy életre találja ujra fak1111zta11I, akkor hát baj ,•au. 1''elelnt ke ll a törvény
előtt, Az már kellemetlen. Akkor kivallatjúk, hogy kle!!Oda-micsoda. ki IJa-fia, mérl
ugt'Ott a vlzbe, vngy akasztotta fel magát
~s lgy lO\•áhb. Akkor először Jól le iszid jli.k,
l1ogy lm már el akarta emészteni magát,
hát mért nem csinálta jó a dolgát. Mért ad
munkál on·osnak, rendőrnek. meg mindenkinek? Aztáu elltéll a biró, mikor má r bele
tö ró!lött ,·ollm a helyzetbe. hát akkor meg
elófo):ja valamelyik "erkölcs nemesllő egyesület" képviselője s prédikál n eki l stenrlll, vallállról. erkö l csről. megjnvulá.sról s
megfenyegeti a poklok minden fenekével
meg nem Ja"7J lli.s esetére.
l~11ztl nek Is keresztiil kellett mindezeken
menni. Les:r.idta a blró, azlAn elltélte, még
azután pedig elővette 111. "erkölcs nemeslt6
egye11Ulet•· ké11viselöJe. Ugy besztfü vele.
mint egy eh·etemedett teNlmtéssel, aki a nynylra elzillött. hogy már öngyllkol! akart
lenni.
1'lszti olyan fo rmé.t mondott azt.áll neki,
hogy szive11ebbcn hallgatja a börtönlakók
d11n·a beszédét, mlnl az 6 farlzeuskO<lli.sát.
Ott is hagyta az "erkölcl!ne1nesltl! társaság"
iii;:ynóke ésE nélkill.
- Ja,·lthat11tlan,romlottteremtét!
Az n1.zul megblzott I dős a11111.011y, az ugy
nevezett "matron'' felölttiztette az " inléze•
ti" mhálla II szegény 1";11ztl beállt a munkli.ra
menő clltélt n6k i;orába.
Az '' Intézet" kertJéhe dolgozókhoz osl.lot•
tiik hc. Kap{Llgaliu1 közOCn aztán gontlolkozhatotl a világ so r ju felett. Lát hatta saját példájából. hogy a lei:stebb ,•irilgot elll}"Omjn a gyom 611 gaz. ,\ legál'tallunnbb
!<Zc1n·ed legjobban n;r; cmOCrl hltctlensőg, bl•
znlmntlanl!ág, rosiszal!ág miatt. A legkényesehh róz sa c11ak megfelelő talajban Ylrlt,
- - :i lnpu jöl tini magát a1. utszéleu Is. A
rózi;a megslnyll lm törzsét felha11ltják. A
hljmt klp1111ztltanl Is alig lehet.
- Töhh :l lapu e világon. mint a róZll:t ••• Igen, töbh a gonosz, a ceunya, mint a
Jó. a szép, Az erkölcs uyomorog. az er köl cstelen éli vtlAgál. A Jó, rongyokban jár, a
ro1111z selycmbe11 s pezsgővel él - - - Hál érdemes Jó lenni? Érdemes becsületesnek lenni? - - lil rdemesp.test
tlntaság{ll megllrlznl, mikor annak az án!.11
jólét, üröm, mámor az ember 011z tályrés1:e,

csak egy kii! 111:emérmetlen&ég kell hozzli. a
azll!C&ILkc lclnte. - - Bgy tönkrement arcu ··utcailány" dolgo1:ott mellette. A sok ardeaték klett.e a bllrét
s a "dologhá1:ban" nem tartanak "plrosltót". F:szll néha-néha rtué;r;elt.
- Mit bámulsz rajt.nm
-- Semmit. A;r;on gondolkozom. én is
olyan leszek-e, mint le - - - ,•alamlkor.
Az "utcai lány" nevetett
- N"o btzoll)' - - - ez n 11ár hét nem a
vllAg s aztán - - élünk ujra. 1''e\Vet!ZClll a
legs1.cbblk ruhám, az arcom kifixolom I!
olyan mulatást csa11ok az elsö éjjel, hogy
- Hogy?-- llogy talán ujr a visszahoznak Ide. A
férfiak ugyse tudnak egyeOCt. Mulatnak ve•
lilnk. Rongy nak tekintenek a pénzilkért.
aztán - -· - dolog hli.1:ba küldenek:. Gazember mlntlen férfi , aki csak él. - még a
legjobb is
}o~sztlnek eszébe Jutott. Kántor Lajos.- El·
hitt róla az is mindent. Elhagyta - - AzlAn a Willle m eg a Bllly. . . Igaza van
ennek az utcai lánynak. Ők a rosszak, a kegyetlenek. Végcéljuk, - mind en ,•lrig leszakllAea s aztán - - - - eldobják: ..
Az utcai lán y tovli.bb fecsegett
- Néhn harminc dollárt la megkeresek
egy éffel - - - csak a Joe 11e lenne olyan
szemtelen - - minden pén1.emet elszedi...
- KI a;r; a Joe
-· KI? Hál az eml)erem. Kell az minden
11\ny.nnk. Tudod, nagy a kenyérirlgység.
}o~lhallga.tott. mert egy felvigyázó közeledett. Mikor elhalndt. még csak: anny it mondott E:111:llnek
- Te sokat kereshetnél. mert szép' vagy.
Csak arra vigyázz, hogy e16azö r ,·alaml
gazdagnak add e l magad. Késllbb ugyl 11 lejjebh megy az árad.
Esztinek zavaros álmai ,•oltak az e11!6 éjszakán. Hol l<ántorral, hol a Uilly urral
sz6dölt. Almába11 aztán llánnl kezdte, hogy
e llent állt Billy támlldá.sának. Hagyni kel·
lelt \'Olna magát. i\lost elegáns 1.aká.Hba lenne, nem a '"dolog házban." Cigarettázhatna,
m ulathatna, azórhat1ui a;r;t a pénzt kedvére,
mint Rozi.
Reggel kli.bultan ébr edt. Azt se tudta.
ál modott e az éjjel, vagy csa k ugy gondolkozott.
- Csakugya n nem érdemea jónak le11ni.
Bánni kezdte, hogy a blrónak el nem
mondott mindent.

Most azok 111 Itt lennének, Yagy még
rosszabb helyen.
- Fel kellett volna adnom a mr. B111,yt.
meg a llozlt - - - l)gyancsak: Illene a
Hoz/ Jól ápolt kezébe a kapanyél
Nevetett a gobdolatra. A kényes nozl
ugyancsak Jól festene a "dologhdz''· egyu~
rii, dun•a ruhájában. Majd Itt adné.nak ne\l
clgarettli.t, meg étlesllkőrt. pez!!,göt.
Megint a tegnai,I s:z:oms:,;édn6Je keriilt
mellC munka kOzbCn.
Te, mondok ,•alamlt
- Mlt110,
Ha lnnt!n klkeriilO.nk. gyere hozú.m.
l,akjunk egyiltL Csináljunk köiüs blzulut.
E~tl méregbe jött. Mégi11 csak nem Jln·ja,
hogy llt mindenki kiakarja hasinální, mt!gkerltenl. hOb'Y haszué.t lé.8111\k.
•- N"em megyek. Hagyj békén - - - Jó dolgod lesni, ne fólj. Kerltek én ne.
ked olyan gaztlag fiatal. Yagy öreg urakat,
hogy
-- Nem megyek, punctum
- De bli.t mit csinálsz
l~sztJIJöl kitört a keserü.ség
-- Hogy mit csinálok? Hát élek magam.
Szerzek én magam is, aki megfizeti az áramat - - - - lin arra az életre 11zli.nom magam
•- Nekem nagy Ismeretségem van - - Bánoml!!én.
- Pedig jobb lenne ha velem élnél !'izegény Eszti ugy el 1·oll 111úr keseredve,
hogy nem is go11dolkozott n holnap reJöl.
Mindegy ,•olt már neki minden. Fólytonos

,·e-

m~,i~;,::::~~::;~é11g~ö111értlek pé11z. E kettő közölt \'Úlaszthntott csak. Szegénység,
dc becsület, legaláblJ önmaga e16tt, Yagy jómód é11 - becetelc11 élet.
:\llkor a bQntetése kllelt, Yégig kellett
még egy félórás predlkáclót h11\lgatnla.
- Vigy1iuon ezntán és térjen vissza a
tisztességes utra
Allg vár1.a. hogy klvül Jegyen. A kapuba1i
megállt.
- M:\.rmosthova? - - Az utolsó idúk Izgalma megtilrte.
- Rossznak tartanak Ui)'is - - 1uért ne
legyek hát csakugyan az - - - Megyek
vlsaza Hozilloz II a B\llyhez.
V11!an1I benső hang vlsuacsendült a mel•
léllen
- Szenvedj - - dc maradj bees{IJete11
T étován Indult meg az uteá.11.
{Folytat6.sa kö.•etkezlk.)
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$6.50 Csak 30 napig $6.50 ~=-=-re-=-
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M. MALDOM-SHAHEEN & CO.

~

DEPARTMENT STORE

KOLONLEGES KIÁRUSITÁST tartunk

.

Rendes ára $4.00 gallonja, MOST -

~

:

külső ház- :
;

· ,$1.95

.
~

Minden üzletünkben kap~tó árut mélyen leszálli- P!
;

C tott áron adunk.

■= ■ a.■-■-■ ■ ■ sr■s:c:: e ■r■eerMir:■z• -:■lP'.i■~

MÁSODIK AVENUEN

BLACK CEM COAL COMPANY

§ található, ahol áruinkat vevőközön
§ sérünknek elónyösehben bemutat§ hatjuk.
§ Raktáron tartunk mindenféle
le NOI, FERFI, GYERMEK RUHÁT,
§ FEHERNEMOEKET, CIPOKET, KA1, LAPOKAT, HARISNYÁKAT-. .
~ A KIRSCHBAÚM-FELE kitünó
§ m.inöségü férfi ruhák Williamsonban
~ csak nálunk kaphatók.,
·
§
ROFOS ES
le
ROVID ARUK
§
NAGY RAKTÁRA.
~
Üzletünk állandóan rendez KI•
; ÁRUSITÁST.
§ .

C
~

trtesitjük a környékbeli magyar
vásárló közönséget, hogy régi ü:r:letünkel meg nagyobbitottuk és az uj
üzletünk

~i. 28, 2~. 26.

•-•=-=-=•~ m::■ ~::c■

efestékekből

WILLIAMSON, W. VA.

=

•~·■::11

ARMY & NAVY STORE
WILLIAMSON, W. VA.

.,,,-

TOLER, KENTUCKY.

kcreH egy J6 magyar burdo11g11t dát. J ól re lszerelt burdlng• 1
hhu11k no s~ép kert.lel.
•
.
Jó mu::Juit adnnok és Uu tel{llégesen f1 1el iink.

Erdeklödök irjanak a tárauár fenti címére,
jöjjenek el mernézni a helyet , zemélyesen.

vagy

THE WESTERN SALES CO.
1330 N. Western Ave.
G. 'iO

Chicaro, IIL
WELCH VI Dl!:KI

MAGYAROK!

G. D. MITCHELL D. D. S.
Dentist
koron• tlhldmunk6kkl1Dn8
kla•JIGJ-

TUC RIVER FEEO COMPANY
WILLIAMSON;. W. VA.
occmENT 'é1 GOLD 11'.EDAL Jl u telr. lr.l1árólagos
1111gyban l eladÓ I ue n a lr.Urnyé.lr.eu.
LARHO-Íéle talr.arn1ányolr. iuigy rakt4ra.. llollfln•
baum-féle JóUlkll~mány bp bat~.

MAGYAR TESTVEREK !
18 éve vagyok köztetek és mindig becsülettel
n:olgáltalak benneteket.
Ha valamire szükségetek van keressetek fel bizalommal, olcsó árban a legjobb minöségü férfi, nöi
és gyermek ruhákat, kalapokal, cipőket, harisnyákat és mindennemü ruházati cikket kaptok a

PONKOSDI ONNEPEKRE

SCHAEFFER BROS.
MATEWAN,

WEST VIRGINIA.
~

THE NAUCATUCK COAL COMPANY
BLOCTON,
WEST VIRGINIA,
Örömmel értesM.I a magyar bányászokat, hogy Ismét
tud adni munká.t 30 magyar binybzoak.
A 112.enet a compánla vágatja és JOvetl. Fizetünk egy él,
fél t.onnos k.Aré--tól 16c. Ezenlr.lvUI egy dolltr bonuar.t
mlndfn kllnolásért, ha egy nap adja ki.

8'11yászalnk keresnek 4 doll!rtól 7 tlollárlg naponta.
Szép Uazta lakóházak állnak rendelkuésére a munkásalnknak caek"ély $1.00 napi dljért.
811.nyánlr. gb & rüst mentes. Gyakorlat :fm ·uülr:ltgea.

192:! junhtl L

MAGYA R DÁNY~SZLAP

HUROKRA KERÜLT SZTRÁJKTÖRÖMUNSAJNER.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(HUNOARIAN MINlWS' JOUH.N,\l,)

A ?.!Ingó megyei sztrájk su-

KF.NTU(' li.\' ,
11u1 u:i: n1 ,1.i-:.
S~r'}U„y,:Jm-Tele;o•n: Mlnors Journal. Korm ll, W. V•.
Teto~~ne: Wllllamaon. W, ~ ~17•F•12.

lyol!llbh hónapJalban e1,,y 11111gynr emller ne,·e ,,olt

11 leggyü~~~=b~fi:L&Alorhan lakó bi\nyáMlkol ugyanis n szln\jk I~-

eröiulbb ,•olt, mi kor 11 blln ák
leg nagyobb része teljC11en I eg
volt ~nuh'n, 11 Ch~~taroy-l
•
111
nyák üzeme ne •. ~l!Okken~ meg.
11
Iá ~~:. 1~1\~~~~~~:: ~~~~~e~s!::
oöl. !le II sztrájktörők lelke _

E10'1Hthl ,,, Ar Ep yuillt 4uamokban $.2.00-Maporo,..avba 13·00
subscrlpllon Ruu: ln the Unlled St:1tu $2.00 - Hunoary H.OO
M•alelsnlk mln<lon csOtörtö~lln. 1'11l1ll~hcd IIJ

M_ .\
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Publl1h,<1
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1
1
l!atorhan 111~:huzódQ
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1
szo · rsa nz l'
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~. ;
~· t,~:~~t~el ,11.la- rü elJárá11t lntlitot~ák, hogy Ló-
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l1 VOLCZ KICSI RUHA • , ,
•

A

szlráfktörők

ta~tálláérl bu- :~1~;:;mr1~;:;a é~8:k~o: 1::~:~

11
elbu~\~t:;;ái~'.u::~;;~~i~e~::::c~ró\!~\::a;;át:~:~l. 11\:~1:: :1saj~/~=~1~~=~e~t ~: .::~: b!~:: utazás n honfitársnak.
run kclónárus Jelen lei:yen , mngAval :•_ttte nzt
amelyet melegs.zlvü

előkelő

1

II

f6url ho\gyck a királyi ánálmnk néhn éjnek Idején rneuekült

II

a;::::~:

:!~::::)::l~sn;á;:;y~~d:é~=~~~s~~!;e;l:;;::n:~y~ magyaros
Három öltözék 111.olt11~·ar"ubác1ik11, öt pedig nadrágos. Az
kicllyleá.nynak. n th:é,·es Aclélnak ée a pici, 16 hónal)OS

idősebb

Saroltának fehér selyemből késtilettek rulldt pozsonyi 11épblmzéssel dlszlt\'e. A n1l1áeskák dudoros ujján a Bourbon-liliom
Ól! a hazai tulipán békés egyetértésben P,le)Jreznek. A kisebbik
:.:.ruhácska csak harmincöt centiméternyi. És ezCn a pici köntö11ltén mennyi gondolat és érzés v1111 öltéll-be szedve ..
A harmadik 11zoknyácskál 11111clelra-hlmzé11ek d!szltlk. Olyan
, ez, mint egy habfehér Alom. Akinek szánták, még az angyalok
.lt{laállan tarlózkocllk. Még csnk ezután [og erre a 11zomoru vllAg&_& lcrepülnl , ahol 'llár egy hófehér ruhacska és sok-sok szere"várja. ne az ódes11pj11 arca nem fog reá mosolyogni soha ...
~ _,hercJ.3 ruháj~ fehér vászonból készült és szintén teljesen
agy 11 ros Jcllegü.
:.,:_;.Legszebb a fi. Oltó királynak ( ?) szánt öltöny, mely paszomán yokkal, haa!tott ujjakkal és szük magyar na d rtl.ggal kéll-zülL
A kl11 király (?) fel fogja ölteni ezt a ruhát, melyhez hasonló
szabáliut csak eg)·szer viselt életében. Amikor szül61vel Budin
jArt és II MátyAs-templomban "égignézte atyja, a magyar királ y
megkoronázásáL
11
Akkor ,drága, fényes fehér selyemb61 készült a magyar dlsz-

rirost

ruhája. Aranypaszomány és hermelin dlszltette.
csak ,•á•
11zo1m1hAt kaJ)Olt és a zslnórdisz ls egy111.erü ós fénytelen. De
mégis rá fog esim1élnl a fogékony gyermeklélek, hogy mlisod.lk

HA

\' H,•t,~11;:'·~;r:~nl~li~20~:11:~~:;. ,·a n Wllllam~o n,

:: é::J:~:~%:r::~:!:~:~ ~~ét~, ::::~gok~:;,r~t~:
ezen nagy testillet csak az 1920-lk évben, mint egy

Tha

'Ri De&ell .

J,.u

•

Ila a f15rangu dámák má.r benne voltak a ruha aj!ndékozáal
butgód.gb&n , talá.n jobban cselekedtek volna, ho. egénen olCll6
k.artonanyagból, mlnde11 lpannüvéflZI tervezés & aranybtmzáa
varrattak ·volna Illa gyerek Mlhikat a ltrolll)'olt bucla-,
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Stort.

WiJlianuon, W.

fa, bontotta ki Agalt

Va.

elé ll~Z~/i.~~:1:a~t:~~~o::t:~o~: :á~h:;?"zá::~:::::~~

l

lhlrmllye u !'fÓ gf saer1, 1l
litlr vkiHöt, kötszert legJu 1
hínJ'Oilllhh Hro n ll-zKllltuuk.
Unklárun tartunk minde;:r:.~:I
:::ty,,::~t:·

gya r testvé rek flgyel111ét a Rákóczi Egyletre, akik betegsel!"(!lyzö t>b,Ylet után i!rdeklódnek. Senkinek nem kerül

!

l

s1111

1!L

::~:Pii
1
krsi llilnk.

j

~~::::ac=~·:t~\:1:;!!~11?~~11:~&)~1:;:~üg~:m;~/,;d::::}f:-,ie;
kik az nlnntl clmre lrnnk

THE OWENS-Pf ENING
DRUG CO.
~

S.!i

_

életerő!
az f,~gye111Ut Államok egész területére.

gyarsAg uem egy uj testületet ta!Al, hanem ugy tagaigllag,
mint 1•agyonllag egy legjobb a l11po11 álló wagyar Intézményt, a mely Co11nectlcut állaw ellenór:i:ése alau. .áll.
Melyuek célja nz, hogy )llérl!ékelt korszerlntl tlzetéti mellell tagjai minden tekintetben kleléglté11t nyerjenek.
Szeretettel hívjuk fel tehát ismételve mindazon nta--

Magyar Bányászok

w·m
'

•m-soo,

w

•

V

a.

::..JI

RAKÖCZl MAGYAR BETEGSEGtLYZO EGYLET
,k A
8 ·.1„
1
Ol lwiC
venae, \
n--,Jport, onn.

624 8

e

' ,t

Nagy K1· áru s 1· t ás '

w.

_ ,JiijJön munk.i.ro. ké!'1en vagy Jrjon tlin•Ugunk•
Jó otthont talál nA-

11111k. 'l'11d1111k a itnl munlul t altRr nG~. aUr nüllen
herekJlf'k.

kedvezményes Intézkedése már

STROSNIDER DROG CO.,

h:n~

(lllk h1 IJ!dmdlj uk, bog1 nyugodt.

AHákóczl Eg}'let ezen

Is meg találta azokat a magyar test,·éreket. kik ezen bat8.4
:~~:;:!t~rte11iiltck, mert százú.v_a.1 11lettek tel~asználnl ezen

tudj{ik, ei:ért szlves jóindulattal hlvjn. fel figyelmét minden
mngyarnak arra, hogy saját (:rdekében caC!ek.szik akkor, ha
belro.tja magát ezen hntalma11 magyar tcatiiletbe.
A RákóaJ· Egylet dacáfu annak, hogy 1888-tól, ll!bát

Mindent kaphat nilunk • l•gJc,bb

f rnS'I' .\"ATIONAJ, IJA NK
l'tll l 'l' ,\ ◄H:, 1',\.

o hir ~nsH~ 1·(•i,:I hnr,itJ:t 11 111111;,-nr IJIÍIIJ"il~wlrnak .
\'nu ullli 1•~ 11 liidok II ll•lcpeu , alilk nuír ftGf;,- Ólll uá ,.,n,li ·rnnuuk.
~lr, W, s. l,t: ('KH: 11 hir~11súg i;ene rn l 1111rn11gerJf'
11 uu•;ryar h1í11ylÍ ~~o kat különii~en keth·elJ éli mlndf'li
miis nPmzetl ~;.IC"!l"l'l ,.,.cmhen elli11ylit11 ré uc~ ltl liket.

:~ag:y~~s~~~~t~:vagJa akar lenni egy bl!toe a lapon álló

mlnh~gbe n h legolc.Obb lron.

::~il~:E~\•ltGi~~~?~~:!.~,!~~ ~'r.

t:lt

!~~::~;~,é~

pltl'II, tehAt ]922 jullus hó végéig,
A RAkóczl Egylet vezetőségét a mai munkaviszonyok
irányltották arra az utra. amely t.akarékoad.gl flZeml)Onlból
is fonto 9 annak a magyar egyénnek, legyen az rhagánol!-,

A Hákóczl Egyh,t vezeU!eége tudp.tAban van a:1011ban
a11nak. hogy még nagyon sokan vannak azok, kik ezt nem

·

1 1

t~::J~
i~rJt:1~nJ:o~~R~}~le ~:~i,

LECKIE COLLIERIES COMPANY
Af LEX~ KENT,UCKY,,

1

::;;: :~::~Jobb oru, Stota Weot

•

/_

A Nati'on-'
Department Store
aJ

,m1

Williamson, West Virginia

A CLEVELAND CLIFFS _IRON CO.,
ETHEL, W. YA.
llh11hog1 • sdnre nagy szlikllég ' '"'n, 011 411audóau
\"euünk rei la llolókat. Hirom Wni!nk no és maíikásaJnk
lcgn~g:;;i~:~:r :a:::;::ink Jól tlreuék magu.ka'7 refornuitu!' és ka1hollkn li te mploniolult l!plttellünk u,mulr.ra,
azonlr.JTill lslr.olL moal, kuglizó h plcnllr. te rület nn •
plé•en.
F,,; 111 egredilll tele11 Log1rn megyében, ahol magyu
lf'mp lemok nnn•k R ptésen.
Iláuyúfnkban g6z nincsen, oarlild himplh11l dolgoznak,
11
1; : : : ~n~~:::\;~-,~:::s::;;1
uu rnunk!\rn ,.,m siülu!ilge JOJJiln Ethel, f,ogan County,
w. Y•., vagy lrJon a compinlin•k magyarul, •

=~~%a

!.:u~:::.:~* suk•

~::~:~ ;;1~~á~: :~:==~~~~:r;:~1:::rlv:~~/;:::e!1el::~ v~~l ~--~--~~•-•- ~•-~•-~--~~~--~•-~•-~~~~~~~~~~,I J
rii.g:a rakott rá hhne t é9 dlszltést; 11 rész,·ét éa a szeretet. .
r.yolc kicsi n1ha td,·ol Idegenben. Idegen ég allllt, Idegen
vllAgbun! H.lrdeSBótck II magyar a1111zonyulvek kincses bá.nyáJA.nak nemei é11 drága értékelL Hirdessétek a szeretet mindent
itfogó és betöltő győzelmes erejét.
t;ddlg szól a cikk.
Isten 10.tja lelkünket, egyáltaldn "'nem Irigyeljük a királyi
~en1etéktlU a 8 kis nihá.l, de e cikk eloh•aaása után mégis
eszünkbe jutott, hogy talán Budapesten talé.Jbattak volna a ffiran,:u dámák nagyon-nagyon 1:1,ok kis gyerq1eket, akiknek \gazá.n
nincsen több egy 11ú.l ruháeskAná.J.
A királyi hercegekneK egészen blzouyosa.n akad még mit
feh·ennl a főurl hölgyek ajándékAn klvü l Is s nagyon valószlnil,
hogy az lp~rmüvészekkel ter\'eztetell ruh~a semmi 117.Ukségük

~vd:l~::t~~t~S::t:~~~~y:;~~Jr:ia:~~~::::!I

Íi:ül ,•eszi fel. F.z utóbbi határozat hat hóntlpfa. lett megálla-

BENNÜNKET

1

rödő i;zintclen arco1i la ntsuh1111t egy J111lnnntra a 1u111sugár der!lje, nmtkor meglálla a messdr61 jö,•ő si:eretet megnyllatkoz.á·.
1
1
1
1
~;::.:::::~
;~c:~~~1 :e,;. inng):nr
Talt\n nr. emlékezés bnlvUny kiidtátyolű.11 keresztül megcslllanl i;zeme e16tt az n,: arauyhlm1.éll8cl dlszitett lrnbos fehér
ael yem dl11zmab')'ar-ruhA la, melyet a koromi.zás i szertartá~n
,·lsell é11 a meb· szintén H wagya r föurl ass1. b11rok ajándéku \'Dit.
• A nvo\c r~h:icska, a n1ely a 11wgy~r lrnzn együttérzését ml•
,nácsolju, a magra1· st.ilus miívéazi klfejezóje, 11iarmüvészek ter•
vezték, iparmüvét!i:ek kéultették remekbe. Val11mennyi más és

~t;g}\t! jt;:;:~á~. ~~!

FEL

t~,.::!~~ó~

ezt határtiu.tilag kimondottn, egyben azt 111 elhatározta, hogy minden 18 & 40

60 él"U korig felvesz kebelébe. Mid/ln

A ml Urls!Unk a legn•

JÖN. -

1

nyolc ruh~C!!.kát. ::~ !t~:/~f\:~~:é~a~':;~ PORTAGE [':.."~~~':::

küld~~~\c ruhácska Indult el messze Idegenbe, l1ogy ,elvigye nz ~=:~~~tnt~!é~~;;:: az üzletet
an·n ~erniekekuek a mnF,"J'ar anyák - mert csakh1 any119Zh'i\lo1<t az e hnult n1111okba11 l1ubői snrJadozllntou ki ez 111. lllnlos gondolat\'lrág - s1.eretettel- rokrn kerillt aztán Lóczy.
Jes résnélét és üdvö1.Jetét.
A si,·ole ruhácaka örfimsog:u·a~ mo!<Ol~·t ,•ard1.iwlt n fürtös I
lrnju gy;rmeknrcokra. Tolún a mélységes gyfu,zfátrol alatt gyüt- ·

~~:~::)~;:, ~!;!e~~:!!n~i!~f:s!~:~~,';:~~

WILLIAMSONBA

11

Lóc1.r l..ajos jlersze u üzlet• ~:~/!z:,~~~~!~ek és Vi!IM,.a•
re nem flzetet( ni. ezekben a vlAll!ilyen nagy felkési:iiltség11
fiz~t~!~zk;;.~ ~~~~ gei kutatják n hollétét, !1Záml~aA Budapesten megJelen6 UJ Nemzedék ehnü lo11ból vettuk benne \'anunk.
~I lehet rá, hogy meg is talal-

át ezt II cikket:

KEA.ESSF.N

élö mapanárboz.'

1

Mnl('yt1r '1'!1ll"frf'•I
A Connecticut államban 1u;éke\6 Rákóczi Msgyar Be-

i~;~~~ ~::~~tjk: (~- ~,\~bá~a~,,~.,~~o~po~~~bá~n~,....~ ,~,k~l~,_•JI

nál mindig

hányá-

El')re1ült Államokban

1.ett mindig a 11ál111k11 Hz~et. él! be11zél magyarul. angolul él!
1
~z egyl~zse~c : te~~lldo
volt, \engyeHil.
11
IO:l~k:zl': J~é;,~ le::t~ ):~e:r.éÓvakodjanak hdt a magyase után ki111.abndult, egészsége- rok, ne nd Ja1Ut k neki pénzt rusebb ,•idékre költzött Mlngóból, hára. 1~1ert soha sem 1tiállltj11 a.
s ugy 11,iimltotl, hogy nem 11ok lrenfü:lc~eke\.

~,!:•::'~~:~;;"k

br Mlws.

omc• "' Hll'1lervll1~. Hr. AP:>lled

egy

FELHIYÁS

Cl111rle1<tonból a közeli napok
ban eg'i szé.lhAmos szabóhléna
Indult el II banyaplézekre, ruhákra KZeri fe l orderokat. eleiMegsokalt.ák a nagyban foly-_ lep;cket vesz fel. de ruhát 11oha
talott JHlllnka ii:tletet. elfogták !!Cili KzálllL
nd
és a blró11ág kétezer dollár bo
A1. illető 5 láb 7 ln ch maga.s,
1
al~~!. t:e~t:~ezer dollárt Lóczy i;zőke ember, de ko1msz a fejéJertzcttr, hl~zcn Jól jövedelme- uek e1,•y része, arany foga van,

egr;:ri'.:J:;l~o,·tott a lláiá- :•;::::: ~ilá~I~~~•

::'. b~:~!:~1o1:r!~1:::~::r:!\:6

A;h••u~;n::~i:!•~1•1

►' 1 0 \' ►: l , EJI HÁNl' ÁSZOK.

MAGYAR BÁNYÁSZ~K!

THE A- C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIJMSON, W. VA.
raktáron tart mindenféle batorokat, ' kályhákat,
chinaezüst evőeszközöket, featékeket, üverárukat
minden bázifelazereléai ciltkeket.

és

A marrarokat fiuelmes kiszolrálásban ré-. szesitjiik és áraink a leroksóbbak..
,.
1

KERESSE FEL VÍLETVNUT.
HA WIWAJISONBA JOII.

Ha Ön 11611zt akl'lr ·•11egl11k11 rlta1111 llere~sen rei
khírusllli io hleJe alatt és Y.i./!arolJun ezt!11 k h·iíló 11lcsódgokból. - '',\ ki•

:0-' AHY li.1.lll US IT,{S'I' Ut-.:NUEZ,

bt>nnüuket

I

.a__''

20 NAPIG TART.

•V:

~- $7.ió,0Q0 értékü Hrnt kell eladnunk, hogy kiileleze1bégelnknell: eleg11t tegJtink.
miért adunk ml11dent ll7en rendlllTill olcsón. llelyulike miatt. kép telonek Vl!J111ftl" 111

mlnde11 i rut reborolnl, lgJ c11ak 111il11í111 ole~ó~ligot tilntet11a• fel.

$8.50 •
Nöi Pump, ud Oxford <ipök kuárólq a kiáraútú alatt •

_Stebon kala~ok, eredeti ár

$4.95

$2.95
$2.65
Férfi B. V. D. al,órahák, $1.00 értékü
$0.48
Nöi ruhák, kabátok, öltönyök · · · · · · · · · · · · · · · ·$4.95--$32.50
Fiu Norfolk ruhák, 3 évestől 18 éve1ir1 renclkiril olcsó ••• $4.95
Férfi ruhák, ritka olaó,á1ok
· -$8.75-$34.75
Férfi 1elyem hari1nyák, minden szinbeo •
39c.
Férfi rövid harisnya~ 3 pár • ·
25c.

Gro11ard

füzök.

MAGYAR BÁNYilZLAP

MAGYAROK FIG~ELMÉBE !
Hlfam8<J l1 . W. , -n.

,•hlékén n kön•tk e:i:6

50

nulomobll

PAIGE, MAXWELL, CHALMERS, é, JEWETT

c~nrht

.. \ ~lnxwel l kOC!il k cbhen az é \·beu jobbak , mint l"llhl ]IH
w11, {•f< IIH' ll l'Ok Ht nrl11t1k cl bel6\e.

... , ssr,.oo

IR,,,1+·11 'l'nurlnll' ...

F'.

siirgön:,ile1
killdök

o. e. Detroit

den 1000 lloronán fMIIM
ke rek 6&&zegeL lgy reiadott pén:ikühlemén,-ek
1nAr 3--4 nap alatt k.UJ :ietée.t nyertek .

.. . . t 1rn:..oo P. o. B. De troit

fh ~luw r~ To11 rf ni:- . .
r; '"'-"'" f ly r~s tl!Nl )

. . . . . $ :!Jr, ~.l)IJ ,~. o . H. lletrolt

l 'uk• 1;- 1;r. T ,rn r h1~ .

Kb1p6nzdoUl,..,k kllldbl d l·

,; ~•<'fflfl)" ~ ... fn:-)

J• 3 do lli rm lndcn 100 dollir

. . . . . 1-Hl:O.Oll 1-~ .o.

1•, h· li-11 'l'nnrlng .

uUn. SOrol!n1dlJr•kOlln
2dolllrk01dend6be.

n. Detroit

,1 •1M1~ly ffl!ldre)

•~ u.-ml-lr f'H1......,)

AZ ALMA-THACKER FUEL COMP ANY érlesiti a

Jöjjön el, nézzt meg é1 próbálja hi!

magyar bányászokat, hogy ujra felvette az üzemet

OAY AND NIGHT GARAGE

szoknak, akik régebben náluk dol1oztak.

Nincs

Tudunk munkát adni vagy ötven embernek. -___J

t""''"'u , e ,,,,111111u41u,,,111111111111111111111ttt

! CH AFIN, JONES, HEA THERMAN COAL COMPANY
1~ 1~!TL!!!~_INIA.

'1,.

!'

1r. rn_i::r 20 MAGYAR J.AOO I..ÓNAK tudunk nmnkAt ndn i.
• A ~zi\n 1\szta éli 4'f - 5 lib 111aga 11. J ó tetó ós jó bottom . J ó
t l,rh- mab')·aroknak. A lrnrdoi;hf1z ,·ezetójc CSA PÓ GYÖ HGY.

-' l•F.STI ._\01"-'ll "'ll:a,:a!.lmlU,!lfl " •'""'
K IL41l6L-'ll011. li.t.PV l 81:J.6UI.

Tekintve • lentemlllut uJ munkilal ok•I. mo• t klvll6 J6 •I•
hlmat t udunk •dni nehlny cHlido 1 h nOtlen emb1r111k, A.Ion:::• •ua l<, olyRn munkl• ok•t keruOnk, •kik mtndcn"•P dolao~

THE ALMA-THACKER FUEL CO.

Jó ut„nk, JO l1kol41c. te mplomok h ~h~k van"ak kuUkhl,
un kfl ma91u ogylct • pihe n h ummlf6t• mun knav• r nfnca.

KENTUCKY.

(Pike Count:,.)

.l Vl:1\' U'E.

Ml • maa,•rok•t megbizh• IO b tlu.leadgu munkbok.,• k
t• rt/vk h mindig e ltgedett magyar l•koH.lg fit t1!1pelnken.

Jelentkezzen munkára e címen:
.i.,
·1:-J

McCAAR,

PEA~.~~~~!;

SECOND

/Ol W'YOltK

A 32 Wmu bblyi nk, • m1 ly rtaebben le voll dr,a, l11tnft
felvette u U%emet. En11 klvlll uJ terlllclet nyltu"k mea • Mltch, 11
~ Br•nch hJr.telepeh11.

munkazafar és a bánya mindennap dolgozik.

WILLIAMSON, W, VA.

BANKHAZA
13:t

RED JACKET, W, VA, -

és s:r:ivesen ad munkát azoknak a magyar bányá-

D. R. GATES, Manager.

KISS EMIL

. RED JACKET CONSOLIDATED COAL AND
COKE COMPANY
RED JACKET JR. COAL COMPANY

J.-1" 11 (l'aige :i\tal gyürtotl) T o11rl11w: 1oor..oo F".O.ll. De troit

i

Mllg"y aror"úgra

és t 'i<e~u loT■ k liba min-

. f l :Ul&-,00 1-~. O. B . Detroit

r~-ILll l'f~ To11rl11 i:
, , ... ~mfl)" n!1!l f .,,)

Blívebb lnlormk161 •d Önnek •k,rmtlylk magyar ember.
• ki dolgozott m,r R ED J ACKETEN, ' vag y lrht VÁGOTT Ml ,
HA LV/'IAK, BOX !?3!. REO J ACKE T, W. VA~ ug1 Mr. Wm. N.

Vasutá1lomás a N. and W. va1utvonalon
Matewan, W. Va.

Je teuleg is vn nunk muiryar 1)1.i11yászok a telepen .

NAGYSZERŰ BUTOR BEVASARLÁSI ALKALOM!
riifíM§mifiíiíM@&í

- ~t@WIWl:ttMS,TJliitíM %\./i16Wffll\l!IMW'lM

-Elsö ranru szőnye1ek.

KERESÜNK
40 EMBERT

Mííiíiiiimítíiífiirii,Qi&1,ws

al11m lnh1111 oln,~~ló ni;r
iinlű m11nJuir11.
(',.11 hilln ~ emherek jő ker e,~et, o lcs(, h1khP r,
rrJoo 1•11:,:y Jiijjiiu .~1,111élr0::.~c 11
'

Örömmel tlulatjuk vevő közön,égiinkkel, ho11 mi

Ne vegyen olcsó szö-

nyegeket, mert azok mindia drágák, hanem jót ve-

több butort adwik el Williamsonhan, mint a többi

gyen, mert ezek sokái1 eltartanak. Lewis-féle sző

kereskedök együttvéve. Ennek a:r u oka, be(}' mi

nyegek pedig a legjobbak, mert azok sokáig ellarta-

tartjuk a legjobb árut min~enből. Mi mindent ' vag-

nak. Bátran merjük a jánlani szőnyegeinket a t.

gon Azámra veszünk

vevöinknelf:, mert bizonyosak vagyunk benne,

áraink ezért a legolcsóbbak. Williamsonban. Egy ház

hogy azok, tartósak, kezeskedünk minden · da-

telje, berendezésénél $75.00-tól $300.00-ig taka-

Aluminium Company
of America

MASSENA, N. Y.

készpénz fizetés menett és

\'11 ~11 l-' llo nuí1o

M.\1-lfH'. SA Sl' ttl~GS.

"'· r.
~

ral,i,t.

ritunk meg vevöinlmek.

HOSSZI/ IDORE IS HITELT NYUJTUNK
ú

11·

I

MIMEGTAKARJTJUKÖNNEKAK@vETITÖ

MAGYAR VEVO KOZONStGONKNEK.
"ftSZEK"

"KELLEMES OTTHON"

"BUNGALOW"

"MARTHA WASHINGTON"

"SAINT LOUIS"

1 SZOBÁS BERENDE2ts.
4 dar•b hal6uoba b..tor

3 SZOBÁS BERENOEZta.
3 d&r•b hfl6uobabutor

2 SZOBA& KtsZLET
3 drb htl6uot.a butor

BERENOEZts
4 Juab hf!Ouob• butor

koro;::-:.;~~•ny
2
,,dk

~

kony~~! ...

rug• n1 6~:al~ch!.':_tfflo'1~ autalka

~~!ii:~~~:;~~~~:.,,

u6k h
sz~nyeg

•~~..•~!z.': ~•~Jj:,1

:~i;:a~;:a

h

;;:;i;i"

=

1--- _

HASZNÁT, MERT Ml A GYÁRTÓL VESZONK.

- - -~ -

2 szoaAs Bi!R ENOEZt&
4 d.rab ha!6 szob• butor
1
h-.1. ru~:zp: ll..tr.c
eb,dl 6 2..sr~~ e Wk

ogll-Ön~~

lllllp•
buffet

:i:::e=o;;h ~ ~ ~;

54 11 ,,-/:!~.!!ekrtny

ko111ha::tU•~'_'.'.nr!;::.kAn;

konyha.'!::.~u,": 2 adk

.._ h.'.;;:~!k
rua:;~l!~f:rc
•

,-:::..~n:.

2 _!.~Y~fu.t:i~um
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UNIVl!RSAL SA t.H
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MAGYAR BÁNYÁBZLAP

HAZAI.HIREK

·SZAKÁCS IMRE ROVATA.

A Was hington•! állami mun- 1nnk. mert ha akarna 111, nem tud .\ í'SEllt;Ji. .XAG\" IIÉZ·
kaügyl blvat.o.l a Jegutt'>llbt Je- dolgom\. me rt nem kap munTt:LJ-;J•t ;KET T,\L,lL'l',\K
::;~':~\.1:-ük:~~~~l/:áar':s~(t~~erl a bünh11lhí.m Ler11miu:tA-

JUNIUS 30

A Ma11ar Bányánok
! ! Állami Bankja. ! !

1MJ-;(l}o'OJTOTT,\K
\
EUY ASSZONYT

.\ •·~:l, \' ll'.t~l:N.

19!!:! hmlus t

M.lndJo l1ban klilf'leg II fenil dit uru, amikor l~ nitt:,
nyllnall: 11 11orompók a !Jedndorolul 11karók eliit1.
Szf'rrzze be nuir most a !<Zíik,ége,1 iratokat, m,tre1
ml II legl!'J0r.••lJl,1111 h legJul M11roul1ba11 ell.é,~I•
tiink, mlntk 11h1pján roll:onal f!l«J ö11merÜ!-tl mlndcu ak11d!itr nHkiil meg1m.~reabetlk H óballilian
llZ utlevelet, éM III el~úk közölt lehetn,k, 11klk 11
tulsó parton haj6rn 1mUnO:. SIY.SSF.N, M•:nT \
KV Ó'l',\ .:mm AZ l-:\' JIF. IS 11.\M,\H m:n: 1.1~.

F.(l\' t'ÍI, H,i.zf:n'l'.

ml-1

bau javultak. 26-ben· 11edlg rosz 1s:\ra csak egy mód van .. meg
A prágai kereskedehnl
S:romoru szenzációja akadt Bé
nabboitui.k a 111unkavh1zo11yo~ kell nyitni a kereseti 1ehetl5sége nisztt-r kutató bizottságot kül- ké8C6abának.
Erzsébethelyen
Azonban mlg a 110.g~•ol)b váro- 1kel. ki kell Iá.ml a gyárak, a dött :i F'elvldékre, hogy ércte- egy Kován JánOll 'nevü napszá.aokblln emelkedik 11 munknnél- 1Muyák, a milhelyek és üzletek lepeket keressen. A bizottság ta mos meggyllkolta özv. Fruzsa
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!~!~~1 !:~:;k~:~i~~~:z;~~:~ 1~~::":1 ;.e~1:e~:~I é~~~t~~I;.;:;~~ :~:e~~ g1t'-1!:1:t:~ztn~~:~•,:~z~~~ 1:~~li~~·;\:;z~~:::~~~
tó és azokba11 Is csa k átmene~l= fazoknt. akik ma a nmgántulaJ: legközelebb megkezdik. A kor* tott per miatt haragosa volt.
Ieg, né1ul jan1lái; a munka,i:,itton szent.flégét sértik, a termelo mány reméli, hogy i~ányákban )
(Cson.kanu1.gyarorszli.g,
~s:':~~o::in;l/;;~ ::::~/;,1:Jdso~- ,:~~;~~:!a sk~;e~~~f a::~~1~1~1:=~ ~~!;:::::~:~1~1~ézr~:~::!~1;~ 1
~gyhba.)
ké1,cu azt niutatJa. hogy nem a azoknak. akik ma testiikel kény teli cikk lesz Csehorazágban.
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er~~t~~l:~:~lk~ 1!1~~::~,k e~/!~:rn nl~I:::~.
u!bC:1~1;a::r~:~:!k::~:e~:~vl~ . KIHEHl 'l' E ~ ' ll,KO AS,\G.
[..n.urenccllen a megláthatják. hogy II hunö1.~ dékro vagy az Enlós•Káqlátok- 1 A \'álllirhelyi határban, a bnt-
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hogy az AttelopilllSk eg)'ensulyoznák a Fel\'ldék magyar,
tót és rut~n lakosságának fi.lg•
gctlenségl törekvését, másrészt
pedig a bécsi csehek eredmé11ye.sebbcn tudnák klhasználnl
a 1Jányák1H.
{Uj Nemzedék.)
-0---

l,

., . ".
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;:~\~~~lr::!;~
tekintélyes gar.daembert és a
fe leségét. A gyllk011ság tetleselt
fólesztendeig to.rtó nyomozás
után 11cm tudták kézrekeriteni,
mlg most a véletlen derltette ki
a titkot. A szegedi rendórség a
napokban Va!Jonfosztog1Há8 köz
ben elcsl pte 1,;getó Im re llódme•
zóvásárhelyl lakost, akl ve l egy
kis !Jalta volL Ez a baltn volt
~~:;~~~~~~:

11

De a htíhoru olmult és most
(, \ l l, K O ~ J TY '
: ~~:i:d~r:é:unj~lé~~e=:~!!~~~
l más világ \'an. most hagyni kell
Bátyán összel"esztek a korcs- Szölllisl Imre és felesége gyila f::Yá_rnkat pl~1en11i, merl !gy mában duhajkodó legénykék, kosalt Ii.:gető Imre, Egetö Já-
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ld;~g~:~:~\::1~~~ul~~teugC:J;~esz;
t~:ev!~:~e :sg:-~= :~\l:g!~: ~ nli;:~l::~~~o::. e!:~
pros11e11ta,; ldejón me1naka.rl- r.1k.hogyhaAngliaésFryi.ncla- 1vclt nrngához és o.z uton megtot~ 11yomoru11i'lgos ~en tjl'lbÖI. orszá~ ujra nagyzási hóborlba ,·:írta támadóit. Ezek nemsoká.do mh·el sem a mult o~z1·e. som 1eslk. ugy azonnal készen állja- ra jöttek h1 a korcamdllól és Is•

é;

~:~. é~ !~~!~r:n:;yl~~::i;~
beismerték. Bolsuierő vallonui.suk nlaiiján mlndhúrmukat letták
1 6

::r:~;! :1::~s:;:/;,~:!:~~~::~t~: 1~1r~i." h:lborus :1nyagok gyártá- 1::~t ::~: k~ é~~:~1 tki::il~~: art ztn
·
(Szózat.)
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11
kesen·eseu f~lret('t\ centek röl- 1 \ munktl'<!'..lg pedig n,·omo- l"ánt hi'ltbn l!mrll\k, aki más, , ~o~ , \ ,
élé~e Ullín so, ba jönnek a jött'- ro~ (Is kii~d ro,•ábh, a mi11den- napra belehalt sériiléaóbe.
.\I U,LOPI ,\ ,\'/, AlJ, 1 ·
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;1~:::1;k~;:,:~~-~;111:·:1~:::::;ka;;~:·:~J:kli\a '.~:•r~'.'.;l~lomnak _n Jejtön ~o- ll .\t; t,•~:u111 ,1.lÚ HOltONA
megjm~-.i:abbl tják ~ uéha egy• 1i~:";11 ,~1~1r:~.:iu::'.ckeret a hel)es
.~t:10,1-:'1' , ,

~omo~yi György kl88zéke_~yl
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::u!~1~~~~~k:1:~a~111:~1~1:,~~°o"~
korona érték{i ruhauemileket el
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1

::~1;;~~!1;;g~~:~i~!~:1;.:~1:1::~n1~:~
A ~rngy közöni;éf, mely m~nl l , s ~ 1-Öl, DÍ.11 1.
~~~:~la:o:i:~~~~t~t~:,:
méni eket cseJlJJegtetnek a <'silp; dentol .~ái·ol áll.. viirja é~ lesi 11 1 .\ siírospataki ref. ko11eglnm- 1u:eks1.árdl törvényszék 2 évi és

:t~:

le~0111~:1~,k~~\k'.ilöz~ 111unne~._::·h:l~·nlt~h:t-:::1~1:1:a~~~=
kUII nu'g.huzhulja mai:;!it. bog,·
ne Jegyen kltfl,,e az éJ1-1.aka 11 ;_
degének.
·
é~j~~~::: :zo~il~i~d~~a~~s~~ ":
0
~cs: szükségletei toi'á~llrn • is
me követelik 3 kle1é •itésl éti
ml~tán semmi módong 11cm _ké•
11
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~zaporulatáró~. ~egéln ek. elhi- röldh!rtoku ,·an. A kollegiun1
-0,rní · hogy a„ bu'.~özé_~ek en1elke- · gazdasági hh•ataln nyilvá nos árl .\ll \"ON \' E B'r
déso. az crkolcsok f<u lyedé~ét je- vel'físen bérbe adltl n földet. Az
K.\NTOR'rANITÓ.
lenu.,
dn-erés eredménye szinte hlhe•
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-az árverés győztese a birtok ma l megtáma.dta Klein Károly kánllcge<.líis J!inos Btlgarton, w. gyar holda11kintl évi bérösszege tortanltót és bulllinggal reJbe11
\'a. elnillalta lapunk képvisele• !~::::~-m~~le~t 1:::~~::~!~u~ó
:!~ta~~
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Tlazta vagyon

IS
0. 1-1 (;
20.123
21.140

0.00
•J l,343.Sli
164,'88.li6
326,463.U

AZ EGYLET 1910 ÉV ÓTA

$2.055,000.00
AZAZ KÉ'l'HlL l ,U)-0TVEN0TEZER DOLLÁRT FIZETETT KI
HALÁLESETI SllJGÉlLYEKRE.

Gondolt-e Ön is arTa, hou
ha holnapra merhalna, ~
lenne családjával 11111
Kcre11se fel R legközelebbi fiók titkárát TagJ lrJon • fen ti clmre,
s.kérd n:ae m,g, l10gy1111 bllloslllullJR magát beteglég és halli eseUre.

Tel)'e mer ma, lehet, ho11
holnap már ké1ö letz..

f:s addig hl4ba hirdetik I\Z er- 1
köle&ök uralmának Jogossá.gát, '
a mlg a becafilote11 munkAs Is ki 1
vantévea:r.lnllégnek,a nyomor l(b..............................................:..................,........

NEKÜNK, HOGY A

"VÖRÖS ÖRDÖG"·.
PIPADOHÁNY

HÁNY BÁNYÁSZTEST-

A LEGJOBB MAGYAROS OOHANY AMEfUK.48AN ,

VSR árván maradt
özvegye és gyermekei
nilkiilöznek,
mert betitjiiket

Győződjék

NYUGTASSA meg saját
lelkii,,;eretit BIZ-

TOSITSA CSALÁDJA érdekét, helyezze át betétjét ide.

meg arról

Ingyen kap egy mintacsomag

IDEGEN BANKOKBAN tartották.

\'ii rii s Or,!üg 11/1mdolui11y1,
ajándék árjegyzék~t és egy ,
KŰl ,0.~LE(lf.:S ,\J .\ Nl, ATO'I'
a1.on t:i.rgynkról, melyeket Ilk
kor ka11, ha a dohá.nyt, egye•
nesen gy{trunkböl hozatja.
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ÖRÖI

·-·"""....

.,.ningyon
v-

k·i~::t

50

u,nl....,.>Jó.nl•I.U.
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Ut. . . . . .

.

centé rt küldünk sürgönyileg minden 1OOO

koronánál nagyobb
öszeret Mal)'arorazág és Cuchoslo•
vakiába.

MAOY ... R 8

NY BZOKI

Hut!ngtonb.an. W. Va. ln ngrllk

u eneucn ma1yar 11,rnodh 6a

GYONGvöst1STVAN

0
"'

KESZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
,úz dollár. Sür.,
rönydij külön két

914 Savcnt Avtnu•,
,
a e. and O. dlpjlnl nemben

ruh6kata tegJuUnyoubbiron
ad)Ak.

LIEBMANN S. ÉS FIAI

HUN TINOT ON, W. VA.

WELCH, W, VA.

.'KogJeleut II M11g,·ar Dlinyás1h1p Na11híra. lb még nlnu annak
blrtoklí lJ1111, kiildJün l1e 26 CENTET po8laküll8q' re 8 ml iuonn•I
po~t1irll te/4~~ iik. ,\ Mngynr lli uJhllht. p uJ elme: Hhnlenllle, Kr,

LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEKRUHA OZLET.

WILLIAMSON, W. VA.
THIRD AVENUE.

közjegyzői,

telekkönyvi, hagyatlki
iiuben ki, zúggtl
áll te,tvireink uolgálatára.

Himler
State

„

11111111111111111111mm

A lernebb és lerjobb nöi, férfi és JYennekruhák, kalapok, cipők, harisnyák tavaui Q nyári
ujdomá,okból

KIÁRUSITÁST
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK
MELLETT.

Bank
Warfield,
Kentucky.

Welch vidéki Magyarok,
ktaten h ..,f,Uk •urlnt a lea}oltb

The BIG STORE

TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,

1

-NE HIGYJEN

tik.

'FE

Hazleton, Pa.
ALAKULT 1886 EVBEN.

1886
1910
1\11{;
1921

cMJládja, lelesige,
gyermekei milyen
nehéz1igeknek niznek elibe, ha a c.raládlentartót elllesz-

OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
, HAJÓJEGYEK,

er ovay ege'Iy gylet

1

sének okait i:11 111„1,bályu it.
\ 1
Nem hit,lá.l;.. mert nem akarjll.k mcglc1tul, bogy az ei;etl}eu
1
;k:i; ,
ahatóságokhozal.,iine11etekról
beérkezett jelentések száma Is
ugynuaunylval s,i,: a porod ik.
mert.11 111nnkanélküllek.111111ak
a táborunk ké11ezlk tagjait, a
melynek éhen l\ell 111111ztul 11la a
magá.ntul11Jdo11 kinal falánál,
ha meg tántorod1·n. át nem
léplazt.
Jts az erkölCSCllllszök Birán•
kor.n ak, hogy a JJrosUlutlo nagyon terjed éa nem akarJAk el*
Ismerni nnnak igazsé.gát, hogy
eztnemaierkölcsöksU\yedése.
hanem a Jétrentu.rtá11 törvényei
követelik meg azoktól a 1zerencsétlenektól, akik 111. élellehet6Bégüktól megfosztolt.an 11eu1
képesek megállnnl 11 ,JI0lgárl erkölcs sz\nvonalán.
Hiába 111 'l"0llllllk kordont a
papok é1 rendörök Ö\18:tefogolt 1
kezeikkel, merta.rélholtraéhezettek nem riadnak ,·Issza n1ég
60 esztcndiís börlönbilnlelé11tól
1em, de a pokol kiujaitól sem. 1

GONDOLJON arra, hogy

dollár.

up és,1 11roslltuálásAbu 1 1 ö 1 . é - ~
sek me1;:1<znporodnak az erkolcsi é let lczulhk és a hhatalos
közegek csakug} mlnt11zerét1\
cs5sr.ok 11u111szkoduak a bilu•
buJl{im emelkodéi<~löl és Mzor-

"'" "'''"""" ,, ""'"~"',ll [

~~rt:::

~:~

t~;:

jut senkluek selll c!lzéb.e hog1
Munkaugyl 111,·ntul l!tuth1zt1ka•
1
1
~áö~~:~!~!é~1: ;s~~~b~.

BÁNYÁSZ OTTHON
IPÉNZKÜLDÉS\

1

a s1.ázalck 1•l1<zont kevesebh. n egy lchelcisége van.
azonhlln mlág mindig több. hogr
MÍkor az ·augol ~s francia érsem azt j1n,1lá1<11uk 1ehe111e dckek mcg,·édésér61 ,;olt sr.ó,
ncn::r.ni, 111i11t azt nagy kegye• akkor bez1.cg 1·olt munka. éjjel•
sen a urnnlrniigyl hh·a1:1l teszi. nappal kellett dolgozni él! ha
Dc akár jan1lá11 Y:111. akár a Juíhoru továhb tn rtotl volna,
nincs. a tény a1.. hogy mtlllók éti taláu még :tl'ra l~ kénfszerltetmlll \ók mnuak kenyér nélkül. ték 1·o]ns az a11y1\lmt. hogy gyeJerougyolódvn · és
kiéhezve. 1rekek helyett srapnelt u(iljeH0gl" c1.ek a 1ullllók. hogyan é11l11ek.

~~~"i t':\ ~:: :~(i

TÖKÉCZKY FERENC, Tulajdonos

Halandók
vagyunk!

.JöJJUn é1 gJl11lidjéll meg róla; hogy Hl'J' irlesdl•
lltbt Hlnillu nk és

ft

legflao111abb irut Bla«OBJ irbn

adjuk.
As egEu esaUidot tel6l61-lalpls- relöllö1lelJUII:.

.II••····

ll. HAWS,
péo1tJr11oll:.

.,....,._..,.J\,.__!111___

THE 816 STOR(f

WIWAIIS()N, WEST VIRGINIA.

MAGYAR

~-

óhazai -mesék.... .

p~::'.~t:i~?~ gi~1::; e~1l~i::::~~.:~:k~1!~,!fi:!
~!éhe helrezett gyertya mellett szebbVlsiáu Péter,
~ze 1an ~·úkon hlrcs tamburás. Vacsora
€'/.tjl,•~1 nagy hirtelen kihordták a legé~ ai a:<z talokat, a tamburás nyujtózkodfelállt s Lóré a vén cigány elkezdte r ilni a száraz fát. J\li ndcnkl kereste és meg
llt a !'árját és \' iolka se huzakodhatott
· ~z,:me láttára. mikor Balázs derékon
pta. Feltette a kezét vállára és jlirták sorei~i:--·c egy hc\ybcu a C!1.i1rddst. Máské11
ls igen lehetett, olyan siirün szorongngynu\s mellett a túncoe párok, hogy
lio!'liit ><e lehet ett \'Olna köztük R; íöldejlen!. Siirii ;1 le\'cgö. l~ehér horgolt•
pk f!' ke~z kenók lobognak. Valaki eS)·et
i;zrhb nótákat cifrázott

Vlolka.
ko;e;~:~~~n~~r::;~!:!~~~~~:;:_gadon, ml-

1

~\~~~~1:~~1~ ::t~

- A,.t"gondolt.am, régen másnak adta ..
- Minek adtam vóna, mikor a szlve111et
neked adtam. Hát küdsz-e jegykendőt"!
- Majd megválik .. . ba el nem felejt
megkéret11i. Hátha csak a bor beszél ma,dból?
Ue a si:eme már kacagott a legéuyrc. Régen cl volt má.r készitve a pi ros-selyem
jegykendő -- ,·nlaklnek. De hogy az a valaki olyan sok:i ta lálta el, mh·e\ bék ltheU
meg!
!~s uj -b-orra megtartotlák a lakodalmat.
.\z

uJ luí z:,~oli.

1

1
~:1 :~:;~:i:,:~o~:r~):~~

0

lú~ ~1;: ~'1:e·;~nt~:u~ :~~fo~t!a~:f~~t

~a~;

1

1
1

~

1

:~:.k ::1~\~~:s::~~~~t:~;::~:e ki~~s;:;:::;

Volt ugy Is, hogy csak Jll'i.r Órát időzött
\liolka a kastélyban II n evetős. beszélgetős
kedvve l t:1.la lta Balázs elébe a vacsorát.
- No, ha maga azt ha llaná, hogy 1nllye11
11letykások azok oda bent a rlngy kony hán .
- Tudom. Csak le vlgyá:i:z. hogy te valamibe bele ne ke,·eredj, mert benne maradsz,
azok mind o lyan kitanult si:emélyek oda
fenn.
- f:n az olyat ki se 111ern ém ereszteni a
Hzámon a nagyságos a11szon},.U I . .
- Mit. te?
- Hogy ő. meg az urllak nevelóje ..
Ha llgassa csak, azt mondj a a szakács:
- No. 11zépen Jön felfelé a, hold, a nagy-

~
jht. össze én!
Vlolka tavnszlg virult, mint a rózsa. Májusban. a legszebb ,·eröfé11y Idején nagyon
ki rázta tt hideg. Nem Is egyszer, hanem
töbhször egymásulá11. Pedig már napok óta
cl!ak egy-egy ko rty édes tejet ha ivott, az
áldott kenyérből eg)· fa latot se tudott tömi.
még ha Balázsnak szegett egy karéjt. anlmk is rosszul lett a szagátó l.
l<'ényes déli napsütésben téli nagykendő•
jébe burkolód zva iilt a ház előtt egy kis széken s ugy rázta a h ideg. hogy fogai egymáshoz verődtek. Ahány cselédasszony elmen t
előtte, az mind kommendált neki va la mi orvosságol.
- J,egjobb a forralt bor. jól megpaprlkáZ\'u.

1
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MAGYAR MUNKÁSOK FELVETETNEK.

l-112 ST.ATE ST„ URffiGEPOilT, CONN.

Tourl11g .
H48.00
Roadstcr.
3 19.00
Ford Chass!s .
281i.OO
Add $70 for Self Starter an d $20 for Demountable rim a.
Sed11n .
16-lli.00
Copue .
iiS0.00
Dne Tontruck Chassis .
,tS0.00
Fordson
:u1;;.oo

LOGAN, WEST VIRGINIA
LÉ6OLCSOBB TELJESEN FELSZERELT
AUTOMOBIWA .

f.o6.
'Flint.

togauon meg•é1 nézze meg ezen kitünő kárét, melyet

szivesen bemutatunk müködé,ben i,.

,.

Oon ·OK
Fl R3 T NATIONAL BANK
tPÜLETtBEN

C1aklo el1örendü C<lgeket k,pvlu!ek, a kik minden k8velel h t
pontosan f izetn e k.
Többek k8:töll Ogynöke va111ok a Prudenllal Ll fe,
ln1uranu Comp,ny n,k h & North Amer!can Acclúnt and He ■ lth
lnourance Companynak.

Klilönüs figyelmet fonlltunk hányft u ok beblzto111tá sár a.

GUYAN SUPPLY COMPANY
ts
LOGAN, WEST VIRGINIA
-- T~'-:tzr
./ ,
POS ZER, 'fA1L\RMÁNY

LISZT NAGYKERESKEnts

Egyodüll elárusltól ngrunk a LARADEE LISZTNEK.
Minden Hálr. garan tá lva. Kiilünüse n aJánlJok a ipagyar
h blasszonyoknak, mert olyanfajta, a mit ueretnek.

PROBAWA KI MIELOTT MEGVESZI!

WILLIAMSON-LEXINGTON ·co.
WILLIAMSON, W. VA,..--

•

MINGO MOTOR COMPANY

J. G. McGUIRE
DIZTOS ITÁSI

A Bányáulap uj cime : JHIMLERVILLE, KY.

1~::f~~\:~:

- Annál Is )obb, ha fog az ember egy z6d
békát és kend.Sbe kön·e a gelebibe dugva
hordja.
Késóbb Kérlné Jött. a jóságos, ki koma•
csészélvel mindig utban volt valamerre.
Most Vlo lkán ak hozott jó forró hus-levest
- Gye rünk be jányom. Kell Is neked zödbéka . .. edd meg ezt a kle jó huslevpsL
Violka bement vele a házba, 1le alig nyelt
h.1 egy kaná.l levest. undorcldva tolta el a.
tányért.
-- Ez se kell? Hát ha egy ki s befőttet hozok?
Köszönöni. étlcs anyám, de nekem semml se kell a világon. Még ·az etei szaga ts
árt.
Ktiriné a h omloka elé huzott kend6-sátor
alól 111enyére emelte 111:elld, szomoru szemelt, melyekben a tudás fénye villant meg.
- Hát akkor ugy lessz édes jányo1n,
hogy; kicsi bántja a nagyot.
·
\'Jolka tagjain e10· pillanatra megállt a
hidegrázá11, gyöuyiirü szemel tágra nylltak,
mint va lami látomíu; előtt. Látolllás Is volt
a11: egy Baláz11 vag)" egy Vlolka, aki még
r.sak gondolat, de ha Isten akarja mosolygó
rseresznye-szájjal fog bölca6Jében pihenni..
Auya lesz, 6 akt anyjára nem Is emlékszik.
Könnyek lepté~ el szemét s \ehajoll, hogy
mcgc11ókolja Kér iné kezét. A jó asszony
haját simogatta.
- llyenkoradoktor setud segttenl. tle
majd megjön az étvágyad magától. Most
csak türöm-fii seglt, édes jányom.
- Tiirön1, édes anyám. De . . sugtu. . .
13ahi.zsnak ne mondja meg . .. reste llem.
A ta11asztalt asszony nem csalódott. Szegény Vlolkát három hétig mindig rázta a
hideg, azután állapota. jobbra fordult. De a ,
!eánykort rrtsseségét m intha e llopták vo l•
na !öle, dollozott, de a dolog aem esett
olyan jól. mint azel6tt. Nehezére esett, ha
a kastélyba hlvták, már c1111k a11:ért Is, mert
nem rejthette el állapotát. Mégis ment.
Egyszer aztán abl4kpucolás közben elné•
dl1lt, e l Is vágódott, ugy hogy a könyöke
kékre zöld1·e tört Ö!1sze.
:Mikor ismét hivták, Balázs éppen otthon
volt s kimondta a szavakat. !Ileiyek oly
régen tolultak ajkára.
- Nem megy, mer én nem engedem. Az
Ilyen asszony mán nem arra való, h,ogy
mál!utt huua az Igát.
(Folytatása következik.) ·

J.'or,l 1111tomohllok II lcgolc16t,h 1írou t·. O. 11. Detroll.

AMERIKAI MAGYAR SEGELYZO SZOVETSEG ,
baao:.a... - -

A Coart House-val nemben.

mán nagyon régen beszélik,
llllóta ci<ak er. a nevelő van ai: urfiak mel•
lett.
Ue olyan nagyurl asszonynak mán hogy
le het olyan gusztu.sa?
- Nekem nem kék a vám1 yadt képh'el
akkor se, ha ketteu vónánk a' világon .
- Ne m Is em ber a. hallod-e, hanem utálat. Aratáskor pana11i:olták á tallón alvó aszszonyok, hogy ugy csatangol köztük écca.ka.
mint a veszett kutya. Jó annak akármelyik
re11edl." Mrku 111, az orszdgutról.
- Mire hát az a sok tanu lás, ha egy ilyen
ur még aláblJvnló a tan ul atlan embcmél?
- J\lán azt nem tudom. De sok van köz•
!tik olya n. Hallom sokat , mit beszélnek,
hog~• besi,:élik, mikor két három urat viszek
,·1ilame rre. MIiyen 11lszkosságokat monda~

tagnak az A;,IFlRIK~ I MAGYAR SEGJ.J J~YZŐ SZÖVETSfxtBE, -- heti betegsegélyre, csonk11lásl segélyre, félsegélyre,
aggkori segélyre és haláleseti blzlositásra. IJeállásl dlJ 2
dollár, bavldlj korszerlnt. Nők (,s gyerm ekek C11 fch'flelnek.
Amerika legbiztosabb alaPon müködó egylete.
Erd eklőchík lrjanak a,: alábbi r.lmrc. ahonnét a:wnna l
meg kapják a választ.

OLCSÓ 'UTAZÁS

525

teuníi;::~ :::

:~:i,z:\a:::\ m~~l:t~~~•z,~~:,~g~::~~=• ::y:~;:

'n,

Kéri ék utün . Hl:\.ha, a kakas Is ur a maga
sr.em ctj,:11. e tlenhen a legjobban fizetett Cfleléd is ciiak a rnás keze, lába.
Mindezt csendes. higgadt 11zóval elébe 111
,ldta Ylolkának. Neki soha rei ;,e hányja,
hogy nem tudta 111lre megy! De mert a
le:iny mégis csak ragaszkodott a nyalka parádés- korslshoz, akinek józan. becsül etes
~zemél)·e ellen senki se emel h etett kUogásC.
hele eg}·ezett a házasságukba.
Hl!'zen Vlolka meg Balá;s se szándékoztak örökösen ci:elédkenyéren élnl. 'Idővel
111aj!l kiforrja magát minden, mint az uj
bor. Kériék anal a szándékkal ,·annak.
h ogy öregségükre beköltöznek falubeli kis •
házukb,1. Akkor majd ők 111. Akkorára ve-

ságos urat lefekt.ették mán, mindjárt Indul
a nagyságos asszony a doktor urral sélálnl
a 1mrkba.
- Nappal nem érnek rá - kuncogott a
k•1 kta.
- Szamúr vagy te még ahho ... llyenkor
brekegnek a legszebbe n a békák.
- tr.leg Ilyenkor azt l1lszlk, senki se hltjn
111lkor a fák közt esókolódi:nak. - mondta
kl apcrt~n a szobalány.
óss1.eC11nptam a kezemet. Hogy mernek
ilyet beszéln i a nag)'ságos asszonyról ? :\lincl nagyon nevettek.
- Jlogy meriink beszélni.? Ha ö meg meri

go:~o~~~ ;~~á~:'.á:,~;i~:~~~t:n~sk:sro;~~\
nézett, mik or belépett a mosókonyha ajtón.
f:s Violka friss volt ée ügyes, dolog közben
kevés szavu·. a kulcsárnénak még gondolatát Is elleste. Meg Is ~zerette a kastélybim
hamarosan mindenki. amiben nem volt kára. Kapott ajándékba egyet mást, uj párnál
pedig nagy on akad még helye m1 11 dennek.
J ó. falatok Is kerilltek néha a konyháról,
e'gy-egy 11 ngyobb vendégség alkalmával. a
m ikor Vlo\ka a félt6seb b porcellán éll üvegedények eltörlésénél segédkezett.
Ralázs ugyan IIZlvesen e lengedte volna a
Jó falatokat. mert lgy néha ~gész na p se látra a feleségét. mert mire haza keriilt, nckl
már fogni kellett az Istállóban, hogy a vendégeket kl\'isre II hajnali \'Onathoz.
Sokszor már a nyelvén Is vót a szó: "f:u

1
l'okoll~z,t11lárma.
Ők ketten csak járják né- :~)~:::~gi~:~)1\~:i fe~:t ~! v~1:~:t~:~ea~,~ amit 1110nd3111 akart.
csende!'e n. !;;gész \'alójukat éde~ i-itania a tcjhe, meg örökség is nézett rá
- C!lllk cs inálja. amig ketlve vau hozzá...

!cg~,,~ járja á t. de jó !elln e igy já.rni.
,r:ic 1·llüg 1•1lft g lessz!
A pokoli lár ma jó arrn . ho1,;y Ba lázs egyford ul ásm\.l jobban magához szoritsa a
yhaj hlkony ,lerekát,• fül ébe sugdosson
l;!elhlig haragszol még Vlolka ? •
Csak am eddi g élek.
Kere11Z1én.,· 1'ag}' te Vlolka ?
T1Hl hassn!
f:n ugy tudo!ll , hogy 11ogánr vasy te
llm! ~Ilir meg \'agyon írva. l1ogy: "Ne
j~n le a nap a te haragoddal." fJs te;eszdók óta haragot tartasz vélem.
- Keres ztéOy ,·agyok. mer én ml11denp etímád kozon1 : "és n e ,•tgy minket ki be. de szabad it.s meg a gonosztól."

lrla: S1enllmrel .Mlirfh11 •

.

}

- I<Jn vagyok az a gonosz, Vlolka?
hetnek ők Is házat, rö ldecskét, ha addig jól
- Maga!
rakarékoskodnak. Lesz még B11lá:i:snak a
- No há.takkor hlá.ba való az imádságod, ueva Zsákai gazda.
mer én tölcnt imádkozás meg nem szabadit.
VI lka kei:dctlől ragya megmutatta mint
Hallod-e \'lolka ... én téged még a h éten ~a11si: 1y. a vh,zonyokhoz való nagy alka!megkéretlek, oszt ha nem küdsz nekem Jegy miu:kodnl tudását. Katymárd on szokás volt
kendőt, eugem Is ugy huznak ki a Hótt-TI- az, hogy a kulcsárné Időnként berendelt két
szából. mint a ne\·clö-anyám édes fiát..
hhrom ügyesebb asszonyt az alsó-udvarból
Violka erösebben megmarkolta Balázs II kastély ba ruhát hui:ogatnl. mángorolni.
vállál. mintha mú.r e l akarná sodorni tőle a nt.snl n[ mgy más hasonló mu11kára. Terinésötét. lomha vlz ezt a szép legényt. Ettől az- !l.ZCtl!seu, az uj menyecske Is sorra ker!Ht.
r:iil Baló.1,!l.nak Is megjött a r ikoltozó kedve.
f.:s Violkn felöltözött, rói:saszln mosó-Í'u_ Haj. haj, haja, hap iil
hába, 111 aga elé kötött egy melles, fodros
_ Hát az a selyemkendő? _ szólalt meg hMehór kötényt és me n t. 111osolygós afceal.

relJf,1 11 Jó fulatoknt, uz ll·ó sarkában egy

ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA.

-~
~-.,~j/1
--.

(Fo\ylatás.)
Reh~•.e:•• Hék . hogy még a gé11ész kisasz- on)'R i~ homl ott utána.
..,
A r,<.Jnb ki csi rnlt, a táncos-pár meg
NI nem térhetett kl senki a harago;1r,! ~:s \'iolka ee hlán)'OZbatott. Még a
ra ;1l11tt u1 eglehelett huzódnl a kony, :lmlm r nem sok sziikség volt rá. Ott.
])Mi ]'ann i pnraucsolt. a parasi:t-lakolm3k hire ~ ~ 1::i kácsnője. (l\ll)1de11 dárldón
sút(,11. fözötL 11zért hh,ták Dári Pannid. Jln,_~- az igai:l nf.'l'C llli volt, azt már ő
~.., i• r..:ge n elfele jtette talán.) Az Ivóban
~u k•·rskeh\ bu a szta lokon isiros birka-

BÁl\'YÁSZLAP

Ez a

WIL LIXHSON,

GUY'WHITE, J\lanager
•
W EST VIRGlNIA:,

Columbia Grafonola

CSAK

$40.00
A COLUlllH,l GHAMOFO•
NOK. a világ legjobb dan olőgllpel.
A legszebb
Cs leg-Jdbb lrlvllelben U s1liJ11elr., bárm ilyen szln•

"""·

A GR,}MOFON

felT ldltJa

a11 egész bAsaL
NÁLUNK kllphat

,s,.oo.
$2G,OO,

$40.00, '50.00,
tl00.00 vagy U2G.OO-ért
llarabJát.
NagJban é1 lr.lcslnJbenl
· etára.sltálSo

LEWJS FURNITURE CO.

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

A legjobban berendese1t magyar lr.önrv•

nyomda uedOgéppel é1 gyorssaJMU::al1
ahol mlndennemil egrle11 éti ülletl nyom•
tatvánrok, nhJenek, hlrdeUuk, lr.Urle•
velek, ltn·élpaplr olr., t.ag1igJ köayveeU::élr.,
námták h bo rltélr.ok ké'ultéM J11CáDJfl& áron, ponto1 Jdőre elvállaUatlk.

..

MAGYAR DÁNYÁBZL.AP

Ml UJSÁG
HIMLERVILLEN.

(Gyo„ dupla cH.-.rot amtrlkal pottah aJO)
Leg jobb u erllfl1l m1a,1rok ,...,_Irt.

s. s.

,\,; elmult héte n 111 do lgoztak
mind e n naa> 11 Hlm\er C'oal '
Mnyájaban.

~!~~~~~~:~KII~~-~~~~~-~~:.

l'j M.nyH.kiirékat k1q1ott
h éten a tát"l'a!!ág. ugy hogy a t
li; hatu.lmnsa
emelkedett ez:íltal.

2$ Bro•dw•r•

N•w York.

117 W.Wuhlngton St~ lllu90. 111 ,
\",urr ~ hol)·I h..J,.\Jqrü Yt'l"'"lftlll.
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FARMRA
MAGYAROK!

••

EKI
HA~RISBURG VID

.AGTAROK!

"'-- - - - ' ll .. ~;l1:;:~!P!~".:i'r'

baulr. & melr
llelrcna cl rue11a luuitott pfndt
oli·an helyn.ahol utteljeabluou,

1111:gba.alacija.

A 1n-,:yarokot mltllllll oU)M!ka·
nren HolplJnk lrL
, KOldJe r,-6n1lt 611.a.htn ll as 6ha-

AklJ61ekcte.agyago•talaJumln
dcnl moirtermö farmi! ak„ venni
• jllJJiln BAY CITY h &&G I NA
k8rn rt kl"' Mlchlga:, lill•mba. aho
100 m•111•r culld te
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~T NATÍONAL BANK
HARRISBU!tO, ILLtNOl6.

CUKORfltPÁT.
CIGOR IÁT.
UBORKÁT.
P&RAOICSOMOT .
KÁPOSZTÁT.
l!:s B&BOT

Mindenféle llszerek

:;:{./ÖYt~:~•P~:::~1;1 m-:;.,:a':Is"'.!i

•dh atJ• " ' a termeli!. Vannak .16
f armjalnk l !lattcnyh rtbrc la ki•
.,_.,. . bevetve. J6u.lg • oe•u.lm la
fp lll uckkel fetueN!lve. J6 utak
men t!n. khel drouk ho,, ahol•
le11jcbb piac vir minden lormi ny•
...,.Afqrmlribaelfogad&1nk klflu•
!clt,..h lr,ul<3t. J6 frtlkpaplrokal.Adrt JöJJön
'\laqy
lrJona Rh•l•oc• l'elwlllgult6 Á.,_
!~!·::~kUnkfrt mauarul ern: •

kh,:o" 1YCYhn:,

Sugar Beet Realty Co.
712 TENTH ST REET ,
BAY CITY.

E!gln h llllnola Orh.
Arany .-.gy • •• ny.,.011
fku.e .... 1c.
-

VIG .\ SZTAL,lS
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F.::·:;:::'::.::::r:-:::-,;;··~-:. .
11tsz11 v.~ 1-'Rl;szt:UEl,T
~ ,\HL 01 ,CSt\

m 1n 'oK.

BUGYI SÁNDOR
OEBRECl!N I.TAJIGÁB
ldarabkacagt1t6kllnyva
megffi<eutt :

BESZE~OGEPEK

Annklvlll 1lk1lm.. . ■JAndlkUI"
gy1kal111nagrDbb"ilasrtlkban
heted lron •

Külföldi Mo:gyarsál!'
a kllllllldl ma11varok Bdlvetd111
hlY&talot1J1111,. Etóflut hlin11y

~':t.~.k~r;;:~,~~:cd:h~;.•1~1. s;:6

~: I:p:-:;·~·(~".. : ......... :;~: 1

nem lá r annek „ndel(e mo1.

l- A Lumeg ln .......... .... 11.00
4. Bua, I &~ndor a kopl al 6ba .. $1.00
5. Kukorlku •.•.............. $1.00

,. Bfkek61h,vagr!sEreu.d
1 hajam .................. $1.00
Elkllnyv„c11yu.crrcnnd1 \Y1M.OO
l'EO ÁK BÁRI
arckfp6vetallllottklpet
culidlnapUr ......... 30unl.
KfrJenrhz!etulrJegydkeL

KEREKES TESMREK
208 E~s:w·~~:~~EET.
Kllnyv. h Z1 n1mllkarcakedbe.
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btfl nem fb;et é1 rl1et1bt
!11 udunk mel{erre.é1
ue rlot.

: ::::~; ,~1~11:;t";.~: k v:,11:.,~•~ l l r - - - - - - - - .
11unl6 fvl rtu.letben. A tolep bll"
1
11
~ :~:1;.~ , : 1

Logan vidéki
Magyarok!

megblah11h,11lr6I b, rm olylk m•
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A. J. BRANIFF AND CO.
Ave· M.adero No. 1.
MEXICO, D. F.

F"~h l llstOlt huso1cU, 111,.. ,.
lagoln6bb lron hhhoz

FRANK POLINORI
Stranton Street,
Lora• , W. VA.

- . ..,._~ -
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NAGY BURDINGH},Z

William,on, W. Va.
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M. COWER, D. D. S.

.GEORGE PAP
· Box 127
Lo1an, We1t Vir1inia.

Kenni!, W. Va.
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EMIL NYJTRAY-nál
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CLUB

Ke.dete eot o 8 6r~kor, v6 ~• · Mg gel,

t:1-110 TOO lU\' Ell•l ll.AOY,\.H
llPSKÁS Bl-!TEGSt:GF:I.YZÓ

NEW YORK

(A1elött Amulcan L lne)
MEGY EGYENl!l!IEN CONSTANZABA
SZONOATON. JUNIUB 10.tN.
IIAJÖJECIYÁ!l.AK CON8T ANZÁIO
ELSŐ OSZTAL\" K.AUI N ....... .
JIIÁSODIK OSZT,\ LV KAllll\ •.
IIARMDU.: OSZTÁ l,Y K.\IJIN ··•·• • ·•••••··• .
Hou.tn.N &dó.

ROYAL MAIL

melól!é1)flK1;ég

Bel! ptl dfj Hrflaknak Ml cent.

* EGYLETI KALAUZ.

American Black Sea Llne

I J- - - ' - - - - -- -

