VOI, X. ~VFOLTAM.

lll:111.11:R VILLB, KT.

MAGYAR

l SZ: IUNI US ~.

í\SZLAP

TH E HUNG ARIAN MINERS JOURNAL HAS MOR E
SU 86CRl6ERS THAN ANY OTHER . TWO
HIJN G A AIAN WEEKLIES IN THE U. S.

No.23.sz!Jt.

HIMLERVILLE,

A sztrájk-helyzet a mult héten

'W~f'AS

T H E H UNGAAIAN
JOUANAL VIIITa
MOA'E T HAN ELEVEN HUNOREO MI NING CAMPS
ANO

MOAE

THAN

Tl!N

THOUSAl'fO

HO„t:8.

EGY BÁNYATÁRSASÁG ÉRDEKES

AJÁNLATI.~

MAGYAR BÁNYÁBZLAP

The Portsmouth By-Product Coke Co.

FREEBURN, KY.
V asutA\lomb.,

Posta .

.. DELORME, W. VA.

. . .. E DGARTON, W. VA.

T ermel~sii11kfl1 megnagyol1bllot1uk és lgy nükségiink
van uJ eml1crrkrc. MRfrfllrOknak kiilönösen u lvesen adunk
munkát.
S1ép és ióhá1alnknn11ak.
?i1Uunk réfl'Cll van11ak magyarok, 11klk ot1hon értik ma•
guk~1 f'M a tlin;asá g l'Uető11 ége őket nagyon uer etl •
.\z N. & W. föl'onalán vagyunk é11 sdlljon le, ha munkllra Jö11 Dclrome llllomáson, 011111t11 csak r, percnrlre van
atelepaKcnhmkyoldalon.

THHi

11

FiRS!tNATiöNAL
BANK

COeburn, Virginia.

THE THACKER FUEL COMPANY

Legeréiaebb h legb lzton bb bank ,
4 azha lek kamat Hittek 11Un.
Klazolga!Juk beu UleteHn,
W. S. 0000, p, nzUrnok.

POSTA .
NEW THACKER, W. VA.
VASUTALLOMAS ... , THACKER, W. VA.
1r-2O Jó ma g1·ar huloló J.aphllf nálunli Ho nnal
111nnkát,
Klfün(í lllRl!:fRr lmrdoshlb ,·un R telepen 'forma
Jóx~cr n1ctése alatt~
Uányllnk eJs(írangn, 1etV, hol1om Jó, "1erencsét•
Jc11 séJf nem fordul ellí,
,\ h,g11agyol1\J flzc1h t adnn k eze n a ,·ldéken.

NÁLUNK MOST IS

DOLGOZNAK MAGYAROK.
J ö jjön m1111kárf! ké szen n1 gy /rjo11 felvllágoslli!!•
t1rl Torm11 Józsefnek,
22-29

A STEEL & TUBE CO.
DF AMERICA

Ha n~m ludja béliijit szopl:i.tni. ne I,; (.
!iér!etcuen kü lön böző L'l psurekkel. ha nem kezdje meg kcllökl!11en--ad j:m nt ki

,\ t:iruetl. ,n~lr Wh!i hat almaJ1 ~,.:;~ fl rf it H
ni.it fdlenr~tt . mint "'' ii,;~~"' 1ilbhl kénitett
l~Pl'ZU „,i,;riit t,·~. n,v.....,:._ aJJ nlJil< ~• elöirl~k. l(önnyij efl<~uii,ni.

Dehue, West ·va.
bányájában ujra felvette az üzemet é:1 azive,en
látja vinza önze, ré1i ma(Yar mnnká1ail
Tudják a ma(Yar bányászok, bo(Y mi mindig
legazivetebben malfarokat alkalmaztunk és jelenleg is munkásaink 80 százaléka mafYat.
A szén 5 és fél suk, j6 botlom és jó tető, fir:etünk masina szénért 85 centet, pick szénért $1.00
.kárénként és minden nap dolgozunk. Embereinkkel emberségesen bánunk. Jó házaink vannak családos embereknek, jó burd nőtlen embereknek.
Jöjjön munkára készen vagy írjon erre a cimre:

JOETÓTH, BOX 47, DEHUE, W. VA.
, -- - - - - - - - - - - - - - - ine menjenek hát arra sem llyen
ígérettel a magyar bányászok,
mert ha mennek csa k sztrájk-

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

t vek óta magyar munkásokat alkalmazunk, akik
nálunk állandóan dolgoznak és meg vannak munkájukkal elégedve.

törésre vállal koznak.
Az otta n i bá nyász ok ne m ba j
landók a társaságo kn ak semi lye n Jgéretre ai uj szerződés
megkötéséig
abba hagyni a
sztrájkot , így nioat más vidékrő l akarnak 111.lráJktörő k et toborozni.
'

- 40magyar bányá_sz

SZÁNDtKOZIK
SZ0L0HAZÁJÁBA
UTAZNI 7
Ha

ozill6had1Aba

qA!at ll aj:l nl Ja ug y utuh l en-

~1!~1~aU1, ~~l:; '~1z~l!f1i':t,'! ";;

A szén átlagosan 5 2 láb magas, jó tetö és kemény
boltom van és jól keresnek nálunk az emberek.

dt':~~~ nd!: . :t~!•U r•a1"J~:~r.
haló·~on al a kat kfovlH IIUk,
Uq yazl nU n u olg fl atlra h ~H 11 lh~11he va11y11nk, ha bA,mely
ak arja ldo houtn l az 6-

Bányáink Ory Forkon vannak, a N. and W. vonal
mellék vonalán , Jae1eren, W. Va. kell átszállni.

,,...

Jojjon munkába vagy irjon CHAS KASSAY, Box
41 , Yukon, W Va. vagy JOHN OROKOS Yukon
W. Va., akik felvili1ositú1al szola:áluk.

'

: '

Két bányánk van a N. and. W. Vasut mentén a fö.
vonaltól másfél rriértfoldnyire.
Mindig a,lkalmaztunk magy'ar bányászt s ma(Yar
bányászaink némelyike 10-ÍZ év óta uolgálatunkban

$100,000.00 ára cipő ... kalap - - lérli, női b gyer•
mek felső és alsó ruhák, vásznak és selymek•- rőlös
és rövid áruk -·· suit casek és mindenféle szükségleti
cikkeket Loganban még idáig nem hallott
OLCSÓ ÁRON fogunk KIÁRUSITANI.
Akarjuk, hogy az egész 1uag}'arság meggy (h:ődjék, hogy ml
nemcsak lgérilnk. hanem adunk Is olcsó !!.rakat. Jó porték6.t
és tlgyelmes kil!zolgá\6.st. -- Kobn ur, ki mint rnazeres 112
éven felül szolgálta 11. mo nitor Junctionl és north rork•
vidéki magyarságot, vette át ezen üzlet vezetéaét, ami ép
eléi,: biztosíték arra nézve, hogy a jövőhen la teljes b!mlomma-l fordulhat a magyarság régi kipróbált \Jarátjukhoz. Ha
Loga nban Járnak. ne mulasszák· e l relkere!illl ilzletemct é!I
mondják meg seg"édeimnek, bogy' Kobn urral akarják magukat kiszolgáltatni. -- Örömmel adok tanácsot és relvllágosl tást minden ügyes-bajos dolgalklian
TámogatAsukat kérve és az.ért előre Is köszönetet mondva
marad11nk az összmagyarBng szolgálaUí.ra mindenkor késÚn

~luu~

;f..~:n1n°~' ~:;~o~"e1!,1t::. ~.,"i:

kaphat most n'álunk munkát.
1

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY.

FIGYELEM! LOCANI MAGYARSÁG!

~~~:~:i.

Mellon National Bank

Szüksérünk van 20-25 nőtlen é, hat caaládos magyar bányászra, akik tis~tessége, fizetétt és rendes bá-.
násmótful találnak náÍunk.

M. R. H. HEYSER, a j~leftleri General Superintendent szivetem alkalmaz mapar bányá1zt, ha arra
alkalma van.
'
· Jöjjön munkí.rakéuen é111álljon le Cedar, W. Va,
állomáson, ~ a motor~ jár INa I telepre.

UZLH A HARANGIIOZ

MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI
AZ tLET MtLYStGEIBOL
Jr ln Leglo ne r,

(F'olrtatás.l
-okiíle: kiir.kötlött ma!l;fi,•al. Beletlradt a

••••••••••
••
••
••

~ lelembe. l'lhenni sr.eretett ,·olna. Meg•
1i::00 11i.

Ila be<:sfiletel!en nem lehet - - pró•
Jnk meg n IJ.ecatelen élettel. mint Rozi.
1\m ugy jobb lesH - ~~1.é he Jutott a ki ;; kercsit1Anya
:-:iegényke - - ~11 let,t vele? Hol le-

••
••
••r ,
,•.•••
•

\rrn 1,edlg csakug)·an Rozi tudott ,•oln'"a
k meg!clelnl.
-\ hogy szerc1őjé11ek mondta, meg Is ese-

t, ,e !tc miu;nnp. Eh·itte a kicsi gyermeket
, . ··ani::yal c11 lnálóhoz". Szerette ,·olnn. h a
\\ llle ur h:1 elkisérl. de az sehogyse :!.lll
k, •élnek
c~ak menj te magad, nekem semm i

zi>tu. ~e a gyermekhez, se az egén do1,,. hor.

Jliit ugyl!I jól van
í°'lllk mentiil ellfüb
,Vlllle nr :i.nmi::y nem \'Olt épen rossz
. ,hl'r. rs:i.Rhogy 11cm szerctle n gyel'eksl•
~1. \l.ir pedig a kis l:in}ka C'g}'ebet se
nidt. mint !<i rt i•~ ,i rt. i,;ityre a k~reS7.t•
1Hr hi1 ta. Hozi ~ a ~zoL>alúH~ m:'u· uem
,;;;;. dt• mit <'~iu,ilni. lh'tt .-zl'II 111011<!•
,u. h:,..:.;
.. C' ,:ck men:n l l'lc1llll.
•~I 1•::_1· ú1, s: J••Zl!!IY! ;1kl •'ldl!:1.l•
i,,
1,
'"'' 1!,11üi !';ita!á!,,.,.,\,

CTI

i„mikor::

v,,.

r.i i'.,1,,k. l' j rn:t n'lkl a ··tutiml'n"
,,, i:,- :1 m<'i,: a 111oz Ion~- fillllasllö murt•'\t•11arkon 111:állt :lk le. Ki csi !ti.Imi fárad1 1,;11!'.'l,;ettek mig mcáról utcára Jártak Az
,.1 ~J.ih;rn uem 1·on aunyi lélek. hogr kar•
•,•;..:11 vette 1·olna a csöp pi;éget. Kézenfog1•11
i;1zto-1·011szolta ma gi, után. A kii; lány any•
,.:l r~ ];!fáradt. hogy meg se Igen IAna. 111 1l:,'n hel yre vine az anyja. Egy 11lsiko11.
~,1,yun lo!totott dlY/tnyfólóre fektette Jlozl.
A:;o n :aztin elaludt rögtön. Xem hallotta.
hogy an beszél róla a szülóauyja.• Ncm halh.1:ta. bog:yun alkuszik a "butdért," Nem
111'.llotta . hogy a ne\· Ct is elhazudja.
A "lmrJosasszony" tudta ug)·a n, hogy at
m;m 11z igazi né\'.de hat azzal ne m sokat
ti riXlött. Megszokta már. hogy aki hozz!
:ul gye reket dajkasMglla. eltagadja a becsű
k~ci. uevé t. Különbeu ls, a kosztlmere1
m·,Jdnem kltArólag leányok sorából kerül·
!••.: kl. érthető hát az 01·ato,sd.g.
- )lrs. Lubo1•ickl 1•agyok
A vén asszony neve tett.
- :,,;l'm bánom én le lkem akárkinek JJ11·;;i.: Is. csak II burd11énzt fizesse pontosan
- Nem féljen. megfizetem.
- Akkorhát.ne fliiJ o'na feJes<'mmiért
- ,l\>'gblzo1n ml\gában
)leg Is bizhat lelkem . - amlg megfi, 11 a fáradozásom
\l 0Íld tun1 már, hogy meg
- Xo csa k hát ugy Jegye11, mert máskéut
~~za kül dö111 11 gye reket
Hoz! ugy magában ne.,-etett. Milyen sza11:..1 r l~ ez az asswu~-. Hogy vis11zaküldi a
; lány!, ha nem fizetnek érte1! HAt csak
\t ldje. Hamis nevei és lakcll11et mondotl
l,t kl. - ö r{1 ugyan ré. nem tahi\. New York
·,111111111 nagy viros. Kere11hetl. amlg bele
u1 m kékiil. Haueu1 azért erősen biztatta az
.. ,~zo11yt
- Ne féljen semmit. - megfi zetek pon' -an. Xem Is adué.111 lgy ki a kisleányt,
hi.nem az uram dolgozik egész na1>. én 18.
~ú nlnCli aki vlgyé.zzon rá
Az asszony egy pJllanté.st vetett Rozi ele•
).':m s ruhójdra. Jól ápolt kezére
- Tudom, tudom - - dolgoznak minda•
"' tten s nincs aki 1•lgyázzon rá ... N'o, majd
,.• , vigyázo k rá
~,::::~rRozlelment, avénas@zonynagyot
_

Hej i;•rank. .

,.~: ~~l:! ~11:~;:~

9,

.••

. \l)

0
0

.,z .

' . ;;:k. ''"í!,ll._,1111<'•·'11
..:, f,1,;ll

••
••
••

l 1!v
azé::v:~~tzaladt
_ Xe, tu van pénz villamosra. Láttad

,

•
••
••
•
•••
•••
••

A "BATTLIVAL" MÁR VÉGEZTEK-AZ EAGLE BRAND TEJJ~L NEM.
Csecsemő koruktól Eagle Brand te jjel nevelték fel ezeket a kisdedeket és ez a kiváló tennék
még most is nagy szerepe, játszik táplálá1uknál. Ugyanez a tápszer, mely, szercn~_éseo áth~z~a
Oket első entendejükön, mely minden IYermek életében a le~fontosabb e1 legkntikusabb 1do,
még most is hasznukra válik , amikor bucsut mondanak a " batthnak" .
,Jii11 11 t k II rne ll'g ll)'lirl 11a1111 k és ml11d c11 JIH)'ll. ll k l
ép11t>11 elnil n~11101t11 !fernwkf t, azu n tü rl II fejét,
hogy mh·el hi 11hi lJ1t u k lt-s ln ye ll. P e l1thtlhat tl Joh•
hal n rh ni l II tA11s1e rn él, nu-11 ed di g egés1MÍ•ge~sl!,
..ro~~i'-. ff'Jlódii lu'11e~~e te tt e • gJ·ermekH.

••
••
••
••
••
••
••
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CONDENSED MILK>

Az Ön knH kedöje ellátja Őnt Borden',
Eagle Milkkel, --- jegyezze · meg a kanrajzát i s mást ne logadjon el.
THE BORDEN COMPANY
Borde u llulltllng

Willie ur elkomolyo,lott
Nem volt helyes

-

m~~mie:::t ~;\:;;:::~:u:~::~;
11

s k:n/;
11 flzeté~t
- DP.11 gyerek !llltörténik vele.hanem
fizetnek érte
Rozi vállat vont
- Jláuom 111 f\n allánlll. Vagy felneYell,

ká•

~ew \' ork

Jelölje meg, milyen könyvet kiván. ,
RECEPT

8A8Y

:~....~..~.........
KÖNYV

KÖNYV

Nt\' .

11111111 111111111111111111111111

tásd/jat B aztán semmi több. A.zt mér ugyan

1111i1111111

111111

111 1 1111111111 111111111111 1 111111111111111111111

mint a többi ..

:~:~~n~k f;a;~k:rlá:~e:~:~~~~b~t~~~aa;u!~~ , ~l~:mn!~~ f'::.°.n~~gf~t~ogy tudj uk klcsone111 küldlk a pénzt, Smidt néni meg szok! da és hol lakik - - - Ha feléb red„ll,-ki11

~~~~i

-

-· No látod. ?\Pm kell aggódnod. Neni
leBll:t baj belölc. Látod Mondtam
ugy-e hogy Eutl se csln6.1 semmi kalamaJ-

Szelvény
UTASITÁS A
TÁPLÁLÁS HO Z

naeyo:t

!J otffll.ll?
11:\l e~ak ne111 1·1111;yok h(,lond. ho,::r a
mai:;-u m l>ecsi\lete~ nen:t mom.lJam meg. Má~
nc,et !!~ lukást rl!ktá!t:un be a Smidt nénJ•

- Vagy pedig rueghalasztja
Willle ur eldobta a cigarelláJJlt II re lugrott helyéról
-MegbalasztJa~
- No Igen. Nem gyllko!Ja meg. c114k
-Cank - - - Meg en11:edl halni. Sok módja van annak és - -· - ejh, de értetlen vagy - - ·
Wllllc m· mormogott magában va,amlt,
hoc;y hiszen ő nekf sohase volt még Ilyen
ügye. nem csoda hát, ha nem irt! a "ma•
gas polltlkli.t."
Roil njra átölelte
- Cll6k 11! ne 1ggó:IJ 11emmtrlU. Nem gyilkosságról van llt sió, - - - H nnem?
- Ha nem "angralcsln4lhrót" - - \gy eznporltjt\.k l!t 1,1 földön s. nülelkre n~1,
\'e alkalmatlan ki s gyerekekb61 ai a11gyatkikat ai égben
Willle ur megsimogatta 11 ki ssé \·ereJté-kes homlokát , t
- Hm
mo~t mA,· tlrtem

EAGLE BRAND

:•

:
•

de 11\'lll

i.,~~z rá n.ilk~Pg

VII~ t~~Oyhj:~dr;r!~g~- -

7
· 3~
••
•••

n!\10111 ezt az egyet. Épen csak eu az egyet,
- - - uegénykét
Ha ballotla volna ut Rozi, lehetetlen,
hogy meg ne szólalt volna benne az anyai
én~ Dehát nem 1hallotta. Mint aki a legjobban ,•égezte a dolgát, letette kalapjit,
mcglgultotta a haját II bement a uobába.
A Will\e ur a dlvAnyon h eve r~ett
- Xo11!
- HAt elintéztem. N,m fog többet zavarni bcnnUnket
Mlt kell r1zetnl érte
- Tiz dollirt hetenként - - - a kis
rongyosé rt
Egy ü,•ei,; partumért 11zl'v~sen kiadott euy•
nyl pénzt. A gyerekéért !!Oknak találta.
- Hanem, az a vén asszony 11e lát ám r:
tl1. dollárost tőlem ~
- Nem? De hát ha egysze r oda adtad .
flzetulkellrende11en .
Elíh·eue a tárcáját s ktvelt egy nagy •1.mnkót.
- Itt van Rozikám. f,;z elég lell!Z két
hónapra. &ISt to,·ábbra l!I
Hozi a ueretl3Je ölébe ugrolt
- Teérles--- )[aj(l jutu e•I e~zembe. mikor kell. u jra
fizet11l. Toní.bb ['I 11:011dn~ko•'lok róla .
r:ozi iitÖl('lt(' Mllll'll;('~(ikolt:o ho'l~Zlll!, tor-

; \ afi:6~ ~~=;t
~s~~~:~a~:~d~~k~!~~~~l~. ~:th:~ t~\!~~,J
lehuzod a ruháit. A NAthán zsidó meg1
1
8
_ Persze
és lakclmet mondtak be, hogy lehetett hé.t
- Yes, hanem mUyen ruhát adjak rá
_ Xo. e redj Cllak utána, hogy hova rájuk lalálnl. hanem azé rt kinyitják a pu_ Hé.t Jó lellllll a, melyif a. Jullskáé Volt
,w~y. l'Blk ugy mlM máskor _ _ _
gylllárlst és fltetnek. Nem is Já,rua haszo11_ A Jullskáé'?
•
Meglesat MAml. Kitudom én hogy hO-,- nal a bnslneu, ha Smidt néni csak ugy
::.... Az hát, mit Mm1;!,IU
,ll.k lk, meg hogy kinek hlvják.
könnyen venné. a dolgol s elhlnné mindenA rlu halka n mor1nogi>tt
ftoz l nem 11 seJ1ette, hogy követik. Hja kinek amilyen nevet bemon~.
- Steg'éuy Juliska sorvadé.sba kit iµeg.
1 , m bolond asszony ám az öreg Smidt-né.
Prank urfl IB követte Rozit had.lg s Tüdővészben. Elkapja ei· ie Ili rubtjitó1,·mKónnyü 111 lenne oda hozni a uyakára egy megviue a pon tos clmet Smidt néni nek.
11zen még a sze nnyea zaebkend6je 19 a r)lh a
l11 gyereket, lefizetni egy hónapra a tar- Nem la uszo_uy, han,ew e111k olyan, uebben van, amibe kö pk&iötL

-

Hit azt.inT m"1 gondod van rá

~ !~1:::~;n::i:ugényke
b!ldui!:-na~!~· t:l~z:: a~it~:t.

~11~~:~ :a~

blznluhez.
A fiu sóhajtott
- Igaz, hanem azért áfégia sajnálom
Az UIIIODy vállat vont
- Hát bánom Is én, Adj rá akiTDlllyen
rongyot - - - F'rank, mióta lettél Ilyen
gyenge ulvil
A flu elpirult
- Nem vagyok gyeuge aiivü. Cuk, aaj-

- ,h IJ:aZ, de mtÍg Bf!hlml blltosa.l nent
tudunk
- Dehogy nem, Ha !e/Jeleritétt Yolna
benhünket, htir rég kopogtatott volna 1
pollce. Hát a 811/le,•el ml v1n i
Wlllle ur nevetett
- Azt mondta, hogy elutazik egy hónapra, amlg be nem gyógyulnak I karmol,111>k
és kék!oltokazarcán
- űgyetlen fickó ·- - _; De én csak a:a:t Here~ném tudni, ml
lett Eutlvel
Rozi clgarettre gyuJtott
- Ml lett volna. Hát aemml. Haza. ment
N lefeküdt. Moet majd m~ eg:yuer olyan
biiazke lessz, hogy megőrizte a eiüzCWgét
WUIJe ur megeaóválta a fejét
- Békében kell hagyni uegény Jinyt.
Ha egyner nem aka rja, hAt nem akarja.
Sllnte aaJ nálom. Gazembernek tart Dlllle-•el egrütt tal4n még engem la
, - Ugyan sokat hatAroz, hogy f,;szlJ hogy
vélekedik. rólunk ugrott volna 1
'l'llbe- - ·
- Ugyan Rozi. hogy
élhetaz lgy - - de azért, még:la ueretnm:I tudni, ml lett
aiegény linn.yal. Utó•ég:r■ Is a testv&ed

-r

(fo'o lytatiu. kGnt.ke-'k.)

MUNKA H I R,EK
1•enn!'JldnlábaJ1 a szerve:tett[

:'O:~::th::;:~;

We11t- Vl~ lnÍa éuaki réué-

:::i:Öb:

TOLER, KENTUCKY.

ll~~;~á~::: 1
b!::;1tn1a~~ill~~:6
hogy olyan batalmaa társaai- llzembe helyezésével, de nem
gok, mlnl f.Tlckék éa .Berwln4• aok sikerrel. A régi emberek

(HUNGA~JAN MÍNE_RS' JOURNAL)
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klaérletük eddig, hogy bá.nyál• rlzetéeért,
az
oda.
hozott
kal fizemben tartha.sd.k ceufos utrújktl!rök meg mindent cel•

To!<:PhMe: Wllllamoon, W, Va. 417·F•12„
Az eo11dOtl magyar blnylazlap az E;ruUlt Államokb ■JI,

Tha Onlr H"ngarlan Mlner:o Jo11rnal ln lhe Unl'-d Slaleo.
El6flulhl h: Az E11ruUlt Államokban ~DO-Mao,ar<1rad11ba $3.00
Sub„ r lpll<>n Ratu: ln tha Unlted 81alJI U.00 HunQll'J' $3.00
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A ~l•11u• Bh•YiHIIPDI blnylnok lrJik. blnyúzokr6t binyipoknak.

The H11n11ula n Mlnera Jou•nal fa WrlUen for Mlnora. ol Mlne„
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BORDERLAND COAL COMPANY
BORDERLAND, W. VA,
Vasutállomis és po11ta.
A !>in,·a PIiie ('Ou ntyhlHI K entucky olda lon n 11.
A meir1111fr;rolll1ltotl ii ze mll<' Z kere!4iink

méltóságos ur otthon, gondoskodni kellett hát, miként lehetne számukat Jiamarosan megszaporltanl király nélkUI Is,

MAGYAR BÁNYÁSZOKAT.

Összeültek a s:takértó urak és kisütöttek hamarosan egy

Nű ~ l'TUberc)rnek Jó luh11klll adunk, 11 ölle11ek Rl':
, fHe11I mngy11rokmíl Jó lmrdol kMp1111k.
,\ hihlr,hanjóholh•m l>sll.ltiinúletó un.
,Jő fh:elé:<I 11dunk éi; n milu nk ilolgoaú eml1erek
pé 11 t l t 81milnak.

ujfajta clmet. amelyet a kormányzó ur Őf6111éltósága adomá•
nyoz és a melrhez a méltóságos titulus tlukál.
Természetesen ezeket a lltulusokat nem vesztegeti ingyen

Eu jó burdosgazdát is keresünk.

áré.t alaposan meg kell fizetni

Mr. R. S. NTF.,' f:'.\'8 gr.11. !!HJ)lnt„ 11kl aiellJtt a
}(11j1?.~H<'i, K,·, hányámil dolgozott külünü:<en ked,-ell
11 mo ~y11rok11t. lrjon nu:y jiijjiin munkárM ké~•en.

azoknak, akik arra \'ágynak.

Igy szokott ez lenni a régi jó ,•llágban Is l'álasztáaok ide·
jén, csuk ugy röpködtek a cimek, n;agyar neme5ségek -

a párt-

kassza javára.
:\losl Is azért kellell kltalálul a d met, Ulelyhez a llléhóságos )
titulus jár, hogy a kormány ,,álasztasl költségeit elöterelllt•

LECKIE COLLIERIES C0MPANY
AFLEX, KENTUCKY.

hessékvele.
Találunk az uj méltóságos urak között teklntéi)'es számmal olyanokat Is, aklk,az ugynevezett destrukUv fajhoz tartoz-

nak, \'agy népiesen k-lfejez,·e zsidók, a itt ugy Játszik nem 'volt
nsgyon válogatós Bethlen kormánya, a Mnyeg az volt, mennél

Most még a fegyverek és tlaztlbandlták védelme alatt 6f;ztze tudták szedni ennek a. politikának a. többséget, de nem hinnénk, hogy Bethlen grófnak sok ör öme lenne bcfone, mert u
oruig népe nem fogja. már sokáig lürnl a "különltmények uralmát éa a lcazA.mol6s ldeJe egyre köieledlt.

1111111

Bármllyeu gyógysze rt,
~énJr:ilUH, Jr:iibzert legju
1i11yo11abh bon szá llltunk.
Ralrtiron larlnnk minden e lsö r emlU gyógyszert.
Or,-MI reeciptetetponto
u~z ltünk.
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MAGYAR TESTVtREK !
n:oi!!1t!i:kvb!!:~l:1.etek ú mindir becsülettel

.1

SCHAEFFER BROS.

THE OWENS-PFENING
DRUG CO.

• .JiiJJöt1 mnnklirn téue11 1"811"1 lrJon társaúg-111tnU és bbto11ltj u.ll., hogy nyugodt, J6 Mthont taljl o!lu111i:. Tud1111t adni 1uunkA.t 11Hr n 61, aUr nőtlen emheretut-k.

MATEWAN,

WEST VIRGINIA.

Williamson, W. Va.

Magyar Asszonyok!
SEllERS konyhaszekrények
kivételes olcsó árban csak junius 12-töl junius 15-ig.
'

ONLY

f'Droo,ll....,...,rl,:
iable-perfect- ➔

lyoanituy
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Patented

ACLEVELAND CLIFFS. IR0N CO.,
ETHEL,. W, VA,
\ lflut.hogy II. 11zénr e nagy szükség TRn, ml ,11aodó1111
1"e~1üok fel h1d olókat. Három "- nr, nt Ta n és mukb.-lnk
lefoagyobh r é~•c m11grorok.
Hog-y 111agy11 r munkásaink Jó l fre11ét 111agu.ll.at, reformlitos {,s tall,ollkns templomok11t épltlettünlr 11im11.lrra,
azonklvill lskol11, mo• I, kuglizó t\8 pleolk t erület -van a
plé1eo.
,
E1 11.1 eg,-cdüll telep Log11n megyében, ahol magJar ,
t emplomok van1111k n pllize11.
Ilány1ilnkban i.;ii• nincsen, carhld llimpá,-al dolgoz nak,
masina vágja a uenet, Tii nincsen, é!I A uén S-G½ Bak•
kos. Jó l elő Őll lmltom. llánrli lnk ml11d drUI CHflk.
Ua munkárn van uükslige Jöjjün Ethel, Logan Coun f.y,
W. Va„ ngy lrJon a compblánat mn g111rul.
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NE TARTSON ELAVULT RtGI KONYHA FELSZEREi.EST,
MERT AZOK KtPEZIK A BOLDOGSÁGÁNAK AKADÁLYÁT.
A !egfontoubb helyulg • /lhban, • legtöbb „uony u.lml•• ■ konylla, llt
t81tllc e l ■ nap naay rtu,t. 111 kfflillnok • Jobbnil-Jobb dolgok, melyehl flrj6nek
cH15dJlnak 6s a bu.llolcnalc •faluolg61, Nfm•ly konyhlban v•ll.,.ao• mUvh11d
egy Huony h a konyha egy mUterem, t. a lclvt!6 •t•lak, m•lyak oll kbzUlnelc
",r, ■-terduabok.

Ml tepl ut Plmoa konyl,lbanT Ml !Hz. u.lmo• lconyhlt kblindgH„f tlMI"
aL hogy lcBz~ndgn kony/ltkban ,,91 ,tavult lelu.erelta van, Minden .,_hfzke■ b
IIÍraddgoa. Enkaft,adtlgot utak ellllllc • boldo9tl90L A, legjobban bfiNndeu-tt
~enyhlk uok, amcly•k olyan f,lsuNlf„kkel vanntlc •llllY■, mint ■Mlly•n •
SELLERSkonyhau.elcr!ny•lc l•,enel ulc munkll b u.0191161 tau. ntlklllliaMtlivt.
AtkarJ•• hogy beldog legyen a konyht:Jlbanr E.11 moat kSnny•n e1'rl>atl, Ml
mo.t ut • kOl~nlegu olcll ■Jlnlatol c•■k junh,aban tdJult, Ez va!6dl IELLERI
KONVHAtSZEKRtNV b klúr6la9 u,n )unh,al klvl,tolH kftrualtl•ra lcluillt. l:aelitt
ktultetl"' h c- ■1< e;,, ltiMbb lcba.let,t 111trtott.ak, Mlg "'11■-m
v~lt SE LLER B konyhapckr6ny Ily alkalmi h alacaa"y t~n eladva.
NtZZE MEG liltO MA.,

..,1,.....,

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

THE 8, C. R0ACH
HARDWARE & JURNITURE CO.
WILLIAMSON, W. VA.
1

raktáron tart mindenféle butorokat, kálybibt,
chinaezü.st evöeuközökd, festékeket, üverárnat '
és minden hú:ifelszerelési cikkeket.
·
A ma11arokat finelmes kiszolplúbaa ré,.
szesitjiik és áraink a le1olcsóbbak.
'

KERESSE FEL VZLfTVIIKET,
HA

'

WIWAMSOIIBA

J/JII.

i,

Ha valamire sziiksé,etek nn keressetek fel bi•
zalommal, olaó árban a lerjobb minö1érü férfi női
és gyermek ruhákat, kalapokat, c.ipoket, huú~yákat és mindellllt!DIÜ ruházati cikket kaptok

A tni. nya eMit l}t mllenrlre nn 'wllJlam1101t, 1'!'.
Va.-tól I-M luirin lehet oda menni.
• •

őr6méltóaiga, n1elyet szjntén Jó pénzért lehet kapn i és a
legérdekesebb II dologban, hogy a véres uralom érdemrendjét
a béke, humanizmus és közjótékonyaig\ müködés érdemeiért
adják.

A nép már teljesen el \"&n csigázva, ki va11 merülve és ezen
a. vá laaztA.aon még nem szállt mlndeoült gzembe a csend6n;.1:uronyakkal, tlutlbandltA.kkal, {mert, ahol szembeszállott, ott
b11.11haszurták mint pl. a kanonok közoktatási miniszter progr amo1beszédéo, Jánosluh.án) és tgy jutott több'aéghez l&mét
a grófi és kUJl!nltményes politika kormánya.

11

11r. W. S. LIWlilE a láNWir gutr11l .aan1gerJe
a m•irar luin r,11.okal t iilUnösen kednll '9 m.la•en
m,11 ne m1etb1ég-gel szemben eHh1yltea rinet:ftl 111:et.

tRDEMRENDET IS ALAPITOTT

a nép akarata ellen n'1egtörtént és Bethlen gróf siet vllággé. kürlölnl , hogy fényes gyözelmet amtott. Azt természetesen nem közli a táviratban, hogy festett otthon a népakar~tA.nak megnyilvánulása. Nem közli, hány embert vertek véresre
minden gonoszra kapható csatlósai, az ébred6-gyllkosok, bány
Jelöltet nem engedtek választól köré, hanem lec1rnkták a válaaztisok elfftt és hány embGrt61 vették el az államtól kapott ttalmérését, traflkját, ha netalán olyan bátor&á.ga volt, hogy a kormfi.ny Jelölt.Jét nem támogatta éa hany község népét félemJltették meg, hon· nem kapnak földet majd a földosztáskor (hány
választást szélhámoskodnak még ugyan keresztül a földosztA.s
lgéret6vel) ha nem n kormA.nypárt jelöltjét választják meg.
Amikor már a talajt pokolgéppel, Usztlkarddal, ~od6razuronynyal, bunkósbotokkal, letartóztatA.aokkal Jól elt5késiltették, akkor lp:azlí.n nem lehet csodálkozni rajta, ba ennyi t~rrorral slkerült a magyar nép akaratA.t Ismét meghaml.1;ltanl,

111

' ·,

KI vl lA.gllk hát, hogy az egész u ralkodó tábor csak ürea
vásári lármának használja !el Ismét a keresttény jelszót, a leg•
feljebb a szegényebb aorsu ,zsidóknak ellenségei - de hát elJensigel ök a kéfeilztény· ~'ibgényeknek la - éa nagyon szépen
megérUk egymé.st a gudÍlg Zllldós.ággál, ha arról van szó, hogy;
a népMrér e üzletet lebet kötni.

A VALASZTASNAK ,
NEVEZETT HADJÁRAT

U

.Ez II tAr1111~1ig r égi b11r1UJ1111 11111gy11r b, 11yánolr nU .
Y11111111k t11alltdok • telepe n, akik már 8 h óla nii•
hrnk v1n111k.

többet adjon az uj méltós.ágos ur a clmért.

Nem tudjuk kiket tisztel majd meg Öf6méltósága kiváló
e1nberel közül az uj érdemrenddel, de nagyon szép lenne pl.
az uj l-lol'tl1y érdemrendet a Horthy umlom flltáffiaszalnak,
Héjjasnak, Prónayuak és méltó társainak a mellén látni dl•
s1.elegnl. Mert Ok csnk eleget dolgoztak a béke, humantzmua
~ közjJtékonyság érdekében.

Ma11ar Bányászok !

L

111

Keresünk 3 cealAdO!I és nébAny nőtlen mag'Jar Wnyft.1111t é11 burdo!<galdil,
BáuyKulr • llln1ler Coal Co. hhyiJjtóJ uat 1 1nllenrlre T1n.
Jó fizetést adunk és Jó munka vaq a bányánkban.
lrJon vagy Jöjjön munkára kénen.

flUIJIIIII

MtG NEM VOLT ELtG

hanem annak

11111

BURNING CREEK COAL COMP ANY
KERMIT, W. VA.

bl héten sok társaság csak má•
ról holnapra vnn ellátva order•
rnl, mluthogy a vevők a szén- - - - - - - -- ·lt
i,zállltás tarifájának lesd.llttá- A bányászlapat bányászok lrBR miatt tartózkodnak a vá&á.r- Ják, hányászokról, bfmyászoklásnál.
nak.

byMfnera.

Ent.erod u Second Clut Matter at lhe Poist omce at Na• York. N. Y.
Uoder tbe Ml or llar<:11 1, 1Si9. Second Clua llatter at tlle Po9t
Offlc. ol JUmle..-llJ~. Kr. applled tor.

Öfőméltó!lái,,a,

..... Erdtklödók !'ia.nak a tinasá, feati cimére, valY
Jouenek el mepezm a helyet szeailyae:L

MA GY A R O S I Z U

:~~i~~:;~;~t;:; ;~~; ~;~t~f:{i;:JI~~;; •~i;~i!J~;ii;
, :• i

nck olyan l1lrek, hogy a *triJ•
kJlókkal komlezkodnának, sl!t
legtöbb helyen a legjobb barátf'ág á)l fenn n sitráJkoló bány~s~ok és a bány6.k vezetősége ko7ott,

·

kere,i ell'J Jó magrar b•rdosgHdit. ,161 ítl ,ereit lardln.-,
hj111nlr no l!d! p kerttel.
J ó maoUt a daot él! tl.nte!lségesu flnt ■ Qt.

C.SAK EGY DOLLÁRT TESZ LE !
'ön fizet egy dollirt és ezen gyi\nyörü k!Allltil!u konyha:
s.:ekrényt elszálUtjuk az Ön konybijába. Gondoljon arra, hogy
menn}I hasznát veszi. Gondolfon arra, hogy mily lr.6nnyebb&6-ket jeleJ;J.t a munkájában. Gondoljon arra, h ogy mennyivel
boldogabb leaz az é.lete ezáltal. Megér Önnek egy dollárt, bogy
a kon yhában. a m11nkáját Jobbé. tegye? Ha Igen ugy jöjjön
azonrial fizleWnkbe. Ez a különleges ajAnlat korláti.Ya. van.
Mi bea1U11tetjúlr, mihelyt a kénletet klárualtottuk. Hona el
azonna) ·azt az egy dollárt. A vételár fenmaradó ré11.iét kedves6
kis réazlet.ekben fizetheti. meliet ml jOvedelméhez mérten
állapltunk meg. Ez a legnagyobb oleeósig amit valaha ra ajA.o.lottu11k. · Minden a11Bzo11y meg,-áaA..rolbatja, ak6.r Junluaban
ment férJhet - akár nem. Jl!jjll,o. mleUibb.

DDWN
p.,.,. 1, .-~
Yo,,, Jí,ul,m

1

LEWIS FURNITURE CO., Wil&amson, W. Va.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

1i,::zJunlus8. ,

MAGYAROK· FIGYELMÉBE!
Wlllln.mson, W. Va.

vidékén a

következő

automobil

i

g_d rak a t kép,·tseljilk:

lr

A· NEBO-AMERICAN COAL. CO.
KÖZGYÜLÉSE. . ...
A Nebo-Americau CÓal CO.
1.aval~· a lakult magyar bányatársaság szombaton. e hó barmndlkán tartotta é\-1 r en deli
közgyülését Nebó n , a társaság
helyiségében.
A közgytllésen a részvénye-sek nagy 11zAmban vettek!éut,
1, akik n e.m voll.ak ott, a ok Is
(;'Oll{I011kodtak képvl11e1ct· \rll l.
A közgyillést llrng Je 11 6 Igar.gatósAgl tag. a Hlmler Coal Co.
titkára ,·e1.ettc, mert u. tArsaaAg
nak angol részvényesei Is vanm1k és lgy a gyü lés két nyelven
folyt le,
A közgyillés 11rogrnmmjAnak
első pontja az elnök Jelentése
volt. akt alaposan és részletei;en Ismertette a tArsaság els6
évének a tiirténetéL
l ' tán a a tltkAr-11énztAruok
lelte meg a maga Jelentését, a
melyhez a könyvvizsgáló Jelentésél Is hozú. csatolta.

egyig a legnagyobb jó akarattal
vannak rajta, hogy a második
magyar bAnyatársasAgot l elvirigoztaasák.
A régi öt tagu lgazgntÓl;{\g he
lyébi; uJ kilenc tagu igazgatósAf(Ot választottak a következ6k
l'zemélyében: Pearl Bassbam,
,\ . H. l~lannngan, BorbAs Géza,
l,ltnflk Mih!i.l y. P. P. Young,
Ed. Chlld er s, Bnrta Andris, Ma
Uan\u Vlnctl é~ Lang J enő.
A Jól s ik erült és szépen Jefolyt közgyülés után a1. uj lga1.gn tóstl.g tartotta meg első ti szt~
uJitó grülését. amelyen a követke1.6 tisztviselőket választották: Pearl Dassham e lnök, Bor
bas Géza slelnök. A. H. Flannagnn titkár és pénztArnok.
A közgyiilés batáro1.atai után
nem tér hozza kétség, hogy a
Nebo-Amerlcan Coal Company
nép jö,•g elé né2. ha n réezvényesek tovAbbra Is a moetanl jó

1
11
mi~dk!~ ~ ~::::~ést :~:::~ l~~!~~
bern:élés tó.rgyAvA te tték, mindkettőt
helyeslóleg tudomAsul
\'ették és a volt lgazgatósé.got
____J
felmenl<!tték.
'
A Jelentések
lotArgyaltl.118.
utAn uj ilgyek tárgyalására keCHAFIN, JONES, HEATHERMAN COAL COMPANY riilt a sor. és e.g}' csomó olyan
lntézkedé Mt csi11tl.ltak. a mely
PEACH:CREEK, WEST VIRGINIA.
blztolj Hnnl rogJa ,a t.ár1111.ság to•
Cu k 2 m!rtfüldnylre Looant61.

18
:;r:~~ r!~:i~~e~z:os~=I~

PAIGE, AIAXWEU, CHALMERS, i, JEWETT
A Maxwell kocsik ebben ar. é,·ben Jobbnk, mint ,·alaba

1 .,·olta k és Igen soknt ndunk el belőle.

t l\11x,11i ll Tou rln g . ............. t 8S5,00 F. O. B. Detroit
Ch11lme·r~ Tourl ug .
{li ••cmél)" réu éro)

. . . . . . trnvri.oo F. O. B. Detroit

r hn hn cu To urlui: .
. . . ....... f l ·Hli'i.0Ó F. 0. B. Detroit
( ö uem~ly 1"1\uérel f••
l'11 hre 6-IHI 'l'o url ni; . . . .. , , , . , , f:! lii0.00 F. O. B. Detroit
{7 ucm~lr róu ~re)
l'al~ e

r...-44
(5

'1'011rln,r ........ . . . J4G~.oo
Hemfly ré••~re)

F. o. n. Detroit

Jr urH ( Palge által gyártott) T o11rl11g I0(i:i.00 F.O.B. Detroit
($ aumélr rh •~re )

Jöjjön el, nézze .meg é, próbálja ki!

DAY AND NIGHT GARAGE
D. R. GATES, Manager.

WILLIAMSON, W. VA.

15 ,·ag y 20 MAGYAR J~ADOLÓNAK tudunk munkát adni.
; A s.zen tl s.zta és 4 ~~-5 U,b 111ngae. Jó tető és Jó boltom. Jó
; hely ma g yaro kn a k. A burdos h81. ve1.etóJe CSAPÓ GYÖRGY.
J ele nl eg Is nurnak magyar banyAszok a„ telepen.

vá!b~;.~1::1

~:!: {~~:~s

L

M. MALDOM-SHAHEEN & CO.

50

OEPARTMENT STORE
WILLIAMSON, W. VA.

cndirt.
ffl1ö•:,il.e1

ktlldélk M.agyaron••rra
és Csehulo,,kJiba minden IOOO koronAn relnll
kerek ö11111eget. lgy tel•
adott pénr.ktlldemények
mir 3-4 nap alatt ktrl•
z.etéet nyertek.

Erte,itjiik a környékbeli manar
váúrló kö1ömé1d, ho11 rési üzletünket mer na11obbitottuk és az uj
üzletünk

MÁSODIK AVENUEN

Kfupfnzdollirok kUldhl dlJa i dollirmlnden lOOdoUir
u!Ji,,. - SUrgllnydlJrakUlan
2dollatkUldendllbt.

§ található, ahol áruinkat vevőközön-

~ 1é1ünkaek elönyö1ebhen bemutat~ hatjuk.
.

KISS. EMIL

E Raktáron tartunk mindenféle
§ NO!, FtRFI, GYEIIIIB: RUHÁT,

BÁNKIIAZA

§ FEHtRNEMOEKET, CIPOKET, KA-

JS3

§ LAPOKAT, HARISNYÁKAT.
§ A KIRSCHBAUM-FllE kitüuó
E miaö1égü férfi ruhák Williamsonban

,\ HNUE.

SECOND

:n:w l"OHK

~ csak uálunli kaphatók.

§

A Nebo-Amerlcan Coal Com-

§
§

pn11y arra kéri n tirsasAg réezvényeselt. h ogy. miné l nagyobb
szlmban m enjenek oda azonna l dolgozni. mert szükséges
lenne vagy negy"en uj rnunkAs.
A jele11legl széuArak me llett i
a tár11asá.g szépen keres. és a

ROFOS tS
RÖVID ARUK
NAGY RAKTÁRA.

~

Üzletünk állandóaÓ rendez KIARUSITÁST.
KERESSEN FEL BENNONKET
25. §
HA WILUAMSONBA JON.
==~
-

22.

za,

24.

~1~0~1~
~~s~::::::~e!s nb:~é:":~t~:~~I:;: :
n telepen, de saját e lö- 1
mlndvégi; '111egláts1.ott rajta, nyükért dolgo1.na:X'; ha n társa.hogy a réi-zvőuyesek egyt61- l<ó.g11Al 111u11kAt váJlalnak.
:,regJeleut 11 Ma1o'ar Jtány,íu l:1p Nap1,íra. Jla még u ln es ";innak
,
l1lrtoluíban, kllldJij n he :!:á CEN1'ET poslaküllségr e s 1n l azonnal
1 t~~~ postár a lesnük. A M11grar Bh7AS1lap uj ellne : Hlm-lenllle, Xy.
Jllfl,,\TSAG.
PORTAGE
lelaj!nLJa n oldlatail önnek. Ne
J ó l i- lkerült mulatsAgot ren'f;:;~e:'!~il!':"l~1n~~:
dezett az Első Tug Rlve.rl J\10.- d1be. J(, PODtOI 6J lelldl1111ereta• ki·
1
1
gyar MunkAs
Be tegsegélyz(I
~~~
BA?i K
Egylet első oszt.álya pénztáril'OUTAGE, l'A.
AZ ALMA:THACKER FUEL COMPANY értes~i a
nak gyarapitá.sara.
ma11ar bányá1zokat, bo11 ujra felvette az üzemet
MA!i~~::.~~~tKI
A szépen slkeriilt mulatságon
a zenét'a garyl Jl-es sd.mu teés uiveseo ad mÜ„át azoknak a m&IJU bányálepn51 a Ni2bll.11da. swlg;iltaua.
Mr. EOGAR CHAMBERJ. a hanll
szoknak, akik-rérebben nálu dolroztak.
A mulatságot megel6zilen IH!nuan,olut. a mal[J'aroli l.u.,. Jó
dtazrelvonu!Ast tartottak a1 egy bari.11.
mwakazanr é1 a bánya mindennap dolsorik.
~tlttkuUfi!.~ltkkamalot
leli magyar és amerikai zAszlók
Alaat6k• <lkl,000.00.
Tudunk munkát adni vagy ötven embernek. -alatt a Verhovay Segély Egylet
és komoly tanácskozás volt, s lál11ak

~,,;.~::.i~:~

: ~-:,i: 11!':,~'!

RED JACKET CONSOLIDATED COAL AND

COKE COMPANY
RED JACKET JR. COAL COMPANY

RIO JACKET, W. VA.

~=.

A 3.2 adm" blny,nk. a mely ,,gebbcn le volt d"'&. l1mH
felvette U U..em•I. EzenklvUI "i UrUlet•I nyllunk meg• Mllehell
Bra~ch h J,. telepeken.
Ml a magyarokat megb!zha16 h llu.tud11u munkhoknak
t1rtjuk hml nd la ol6gedett maayu lako1Jig &lt telepclnken.
Teklnhe a fentcmll1ctt uJ munkllatokal, mo1t kivil6 j6 al•
h lmat tudunk adni neh 6ny culldca h n8tlcn embernek. Azon•
b• n cn ~ oly nn munk h okat kerulink, nklk mindennap dolao•·
utunk, j6 lakolik, templomok b "hak van11ak kertekkel,
van Ht mag yar egy let a pihen h 1emmlf6le munku.avar nincs.
J6

Bövebb lnlormk16t ad Önnek ak„melylk magyar ember,
aki dclgczctt mi • RED JACKETEN, vag1 Irha! VÁGOTT Ml•
ttÁ LYNAK. B0)( 233, RED JACKET, W. VA~ " •DY Mr. Wm. N.
CU MMINS, Gen<,ra l M1n111e•nak. REO JACKETRA, aklröl tudja
mindenki. hogy a ••~ Jobb barilJ• 1 magyar bl J1yb.zoknak.

•JO~~i:s,;

208 sz. flókjá11ak résr.vételével.
Az egylet ,·agyontl.nak gyarapltásá.ra Mre. Hunt! Garyi.161,
Vincze lliJ,riskn Pllbertr6 1, Szegedi Györgyné, Ceurkó Józsefué. Belkó Györgyné, Bártfai
Andrá s né. Bartha AndrAsnó,
Molnár hlvAn. Bártfai Andrtl.s
11Jánc!é koz tak tortákat, kézimun ká kat , s ült k a ppant, u1elyekból 42.50 e.ent folyt be n11
egylet JavAra.

~!~~:

volt,

1:;::~3:~;:~!~ tinta

IDEAL FOXO<HUF TOK

Szomszédok vagyunk a magyar bányAval, egy
i;z{,nben dol go zunk mindketten, ugyanolyan kltün6
tetö és tinta szén ,·nn nálunk mint a magyaroknAI és
tPljei;en egy mb mellett van a két bánya.
Akik a magyar bAnyAboz készülnek lakni, dé most
m~ hámt va gy 11111nkát ott nem kaphatnak, az.ok JöJ- ·
J_!-ll"k bo izAnk arra az ld6re, a~lg a Q:Jagyar bány'apléze11 húr. lesz a azámukra.
Tisrtelll!égeaen b6.nunk a munkásokkal éa rendes
munkabéreket fizetünk.

w.

JüJjün b ué11e meg a 111\ny, t. KerS1lt,
YL j Jlomll11on 1111,nJon le h a dlfW,al uem ben lhö bán1a
111111agerJúL kttHIH' ngr ha lellilogat a magyar pin• r ... Mr. llln1ler utba lgu ll Ja, hogy mlflp talál hosi link, mert Jó ~1om1111édok "'-!l'Junk egrru,ssal.

l

The Matewan National

Bank

Jeltntkezzen munkára e cimen:

MATEW AN. W. --VA.

WELCH VI Ot KI MAGYAROK!

THE ALMA-THACKER FUEL CO •.

G. D. MITCHEÍ.L D. ÍJ. S.

McCAAR,

Dentist
kfu!téije

(Pike County.)

KENTUCKY.

Vasutállomá1 a N. and W. vasutvonalon
Matewan, W. Va.

cgytUtlzler:.ul!lk61etuleJ,l&l.iúra
alkalm••· KllldJOn ti& <:entot el)' dcbo.z tih!rt, v11g,- egy doll6rt l2 dobo,
<Cé.rt 1 kaphon.tevduplal emeuln·
i;ren. lrJun a legutolll6 Leme1 61 be~•0~~!~ 4
~:eal Rccord

•~tt!:~~~;

llllll>·fisaok, pAr l.o!Jlitok II l1ií•
u yászok lmnkjú.l.

Schönfeld Zsigmond
MaQy„ HaJ6JtQYhPlnzkUld5
PO~;-:,.,:~~- PA.

j1,nlu1 11.fJI, vadrnap ute 1 6ra kor a COMPANY HALL-SA!i
Szlnltlhdhtrende&.-81lareker1lla

FÉLTÉK-ÉNY
FÉRJ
etmll e117 fel..-onAaoa btnyaplúl boh6ut.
81e1:11 é. ly e ll ;
Moln.lir Pali, blnyi12 ,
...... . 81k6 J.lno1
E,ul, a f•lu•II" . . . . .
. . . SaÍ<6 M1rl1ke
Kllrl, u Ernl huga .
. Kl1h Mary
GergelyGy11rl
. . .. Gatamboa Mit6
El6adl.1 1111D U.ne- ZIDé.t 1 'l'CN>óa 11.Deb.r ncldltatjl.
HU.ltakril gondoakcclva VIII.
Tagok "•'" flatn•k INlfpU dljat. Nam tagoknak ltlM«.knak
n etnt. n•rm•ktknek 10 unt.

Scllllck. a 811lpl' Vlr

•~~~;c'J?:r

d::u~'"~.!9

1&'!n~:"'!
• vMbe menn ek vluu. ahtll11tt, IIOfl'
a te.tblll C!l\"Yolodn~nak.
l!a II nulJ nem mQködllr rentlHH,
akknr Is H Ul>OI m~•aea nn1 •11 J11t •
vérbe, hn • •·ne nem 110....,11 mQklldl k, un u lntén nem tudja a t.nU'e
kAr<M anYAJlOkat ll!..-, 11Hll nl 6J elU.•
vcUUmt Hazcll " ..-, rl!fljutnak.
Ml11deatn •.., tekbell II eaWIB teal
bel"ft, 10 1.
'
SU.mOJ fnn keraztQI HJ1tettem,
mlndenOtt u exfu YUi11011. belel embereken ú ln.d n 1zeNncM111et- • r-

"':::~·C:::11~1':w~:!~ Jt

A Lilly Land Company zöldség-farmokat és
házhelyeket ad el ... könnyü lefizdésre.
Van egy néhAny kltünő kert-rarmunk és htl.zbelyünk Beckloy, West Virginiában. Deckley- körül van
véve teljesen bányákkal és m8!1 lparvAllalatokkal. Ha
érdekl ődi k n rarinok és házhelyek iránt, 'lessék a
nntelgh County Dank fölötti irodAnknt felkeresn i: Az
a bank az, amely el(Jtt a nagy óra van.
Usyanesak van egy csomó kltünő zö ldség-farm és
• hAzbely Prlnceton,
va. városában Is. Prlncetonban
Vfll a_Ylrglnlan vasut közponU f6mühelye és egy csomó lparvAllalat. Ha érdeklik e farmok, kere113e rei lro• dá'nkat a Prlnceton Bank tölött.

w.

A HIMLERVILLIEI MÜKEDVELÖ EGYESÜLET

Voa

~~:~:':!,~!';i,:::1!·
11!c:fw~,::~
mfrgeM!tl Yétckc,o- ha 1 u omotel

;';:m

PAYNE BLOG.

M:;•;,::;Y:;:;kó:~;~m~:;!cnL
HA utluelet a.ku
HA klakarjl boufnl c.-1.hl.d)it.
HA 6huAba abr utaanl, fordul•
fon mlndennel bl.ulcmm.al houtn>.
,:., nnolr. u egyedllll ti5 .... b)'H
mas,lr péndr.Uld6 él haj(,JegYIIU·
nök evldé.ken.
Ne•monJen lde11cuh11,hauomtor•
dulJonmlndl„énhnzd.m.

KÖZLEMÉNY.
l-t. H.

gyomor, mAj. TeM 6J a Y.,. betep61clben ueu t"dtek.
tn mot1dcm ul ml11de11lr.llle k, a.ki
b.linn ll)' bel~,;JQben a&e nY9d, kla4,.
relJe m11 a llul"'r Vlr Telt IIH •n:t.l·
ni - es caallla 111 alr.ar.lt-k u embe„lr.
mlll lól h.aHntlnl N aemml mJiat 111ert tud n ledlex a. u6klrek, r1111•k, leTelek.1YÓflJ'd rúok "'1Ydc:1·
nliTfnyek U.U.tU: .. egtuMc_ k ..
e,;fauége.H ~lk lalllé.l a 1141.Qet.
Sd mo. on011 fa pól)'aurúo r min•
denUU a Uul ~ r \'fr Tett aJIDlja,
merttudJU:. hOfl'UUI IMlt, ~)'
a betn~t bl•lOllln megpdnllJa. •
Men}lln II dr'llllll61'Jib1 m61l ma.
kérjen true D11l ~ r Vfr TeM.M 6
On:lmmel rogJ11- ö nt kluol p lnl, mert
tutlJ• , hou H en klt0n6 on011„11 betegek nek.
1ta elfon nt1 Tolna, be uonn al kel•
kn e. k~rJe t~lem b '11 uonnal kQldöll pOJU.n. bl,10JllTI. II POJtail6II...
Eet ln füe tem. eo nagy culldl dobo1u1 .UM rt. S do1-ul H.H.frt,
••o • duboual fl. li.f,rt. CI\Delll
ll. II. Von llchllcll, PfNJdut. ...,...1
Produola Comi,an)'. 4tS lolanel B\llld•
1n11. J>luabnrp. P1.

WELCH, W. YA.

hn-l~=======~

Az ajándékozók fogadják a
fiók veze töségének h Altl.8 köszönetét.

az J~arlst.on Conl CompanynAI van hat üres ház, ·
;\~ R1. lvesen adjuk azt ki magyar bAnyá!lzoknak, akik
17;j\andók ná.lunk dolgozni.

N-

~::i~:1:t!!:.~i::i::o1bai:

Az összbevétel $604.15

AHIMLEP. COAL CO,
BÁNYÁJA MELLETT

~it\L

Ezeket a farmokat és há'zhelyeket kö11nyü lerlze~ tésre adjuk el. Körii lbelül a véte!Ar 6 szAzalékát kell

HOME STEAM
LAUNDRY
Williamso■, W. Va.

lefi zetni és havonta két és lét szAzalékot törleaztenl,
kll.matok nélkül. Ha esetleg elhaln a, azonnal átadjuk
e földeket culádjának minden további flz.etés nélkül.
Elfogadunk Llberty Bondolr.at rJzetéaképen.
Menjen be Bec.kley-be vagy Princeton-ba "éa nézze
meg eieket a f6 1deket éti azutin jöjjön be a mi Irodánkba. Ha nlnca alk&lma bemenni éa több felvlJAgo. · altáat kivAn, teMék 1ml prlncetont !6-lrodánkba.

ULLY LAND COMPANY, ·
PRINCETON. W. VA. .

A. Jq-uelt~n

moHak re-

h irae• ■ t,

TISZTITUNK,

FESTONKM

1

UI. _UIU.WIIIHIIIIIIIIIIIIMM IIIIIIIMIIII

VASALU-t •
fela6ruh~L

192Z Junl\19 8.

A Manar Bányászok
! ! Állami Bankja. ! !

JUNIUS 30

m,,.

MludJohban kli ■ ele,r a fenti d,tnm, amikor l~
nrllnak a sorompók a bed ndorolnl akal'Vk tUill.
SteN!ue be miir • o~t II uHkffge!I lnt okat, •tlrti
ml a ltggyorsabba.n éJJ lqJatbrou. bban elkiulUinlr., minek ah1pJán rokonai TDB'J' u~merósel mi n.
den alr.adilr nt!lkül meguereahellk as 6hazAban
U a tloele l t!~ H elaók kö1ölt le hetnek, akik a
t111 ~6 parton hajóra u61nak. SIESSEN, XEUT .\
K,' OT.\ ,mm~ AZ tvnE IS 11.\MA U II ETEUK.

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON, arra, hogy
családja, ltltútt,
gyermtkti milyen
nthizsigtkntk niznek elibe, ha a c,aládltntartót elvtsztik.

TÖKtCZKY FERENC, Tulajdonos
HANY Asz OTTHON

1PtNZKtlwts 1

~-.,~v'~~~~.-N~;,~!HAJÓJEGYEK]

ll!Wiil'éWffl!MfWW@WWWWWMIPN@WWWWW-J,llQD,.;_

SOLVAY COLLIERIES ·coMPANY
BELFRY, KY.
1'Ji rs11i<Ki;m11lt mlndi~ 11 lk11lmaxotl magyar hli1,, ~.
!'-X(llult /.~ mo~t 1!11nft ·

felveszünk magyar bányászokat.

JA irdekét, helyez-

ze át betétjét ide.

50
centért küldünk sürgönyiler minden 1OOO
koronánál nagyobb
öneret Manaroruár és Czecboslo-vakiába.

!CtSZPENZ dollárok uta•
azért, mert

ők

a ,•allást hirde-

tik. hanem aiért. amit a pa11sAgl~-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,~-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,-;;,,1J
nagytöb\Jsége - t isztelet a kl- 1111
l·élelnek - a vallb palástja
alatt elkövet. azzal, hogy összefog és karöltve JAr a munkbok
elnyornóh·11t. A
Javak és 1 1

rőldi

Verhovay Segély Egylet

;:g;'°n"}r;:::ob~~:~~~té~~~l~~:s:~ 1
élóket a tuhihigi holdogsAggal I
vlga11z.1alJák, a helyett. hogy

Hazleton, Pa.

::~k=•teJ~~:r~:r\!1~;1d:~l~s;.:~:~ i 1
arra f(ndltanak, h15g)' a földi Ja- \
vakból nekik mennél több és 1
mennél_nagyohh1éi;zju11son. 6:s
a1ra tőrck e!l nének , hogy meg=~:~::éklgn~!~;l!~!~1:g:l~;;
l~lrdetnék, a :Xazarelhl tanltását
- a felebaráti 11zeretelet, mely.!
lyelellenlétben ,·an,mlndenelnyomás. minden kluákmányo-

,.,_

Vagy Igazság-e az. hogy az Is'
kolában kétféleképen tanllják a
11zármadtstant. Mbkép tanHJák
a népiskolákban é11 másként ta.l
nllJák a fe l sőbb hskoh\k ban.
1
Mlgnné11lskolákbanaterem• '
tést a hagyomány szerint t.a nh- 1
JAk, mely a tudo1nánynya l é11 az
élő terméuettanltá&alval ellen '
tétben ill, addig a felsőbb lsko- 1
JAkban a származástani alnl)on
1.anltJAk.
1
Szóval kétféle tgaz!i.Ag vah, nz
egyik a néplskolll.k részére, a
máalk a fel!l6bb Iskolák részé re,
11 hogy ez a :Xazarethi tanl t.6.1111
ellen \'an, azt C!Sltk azok nem
!Atják , 1neg, akik au hiszik,
hogy az embernek a teje csak
arra való, hogy a gallér föl ne
CIIUSll'l.Oll a nyakáról
Ueaz,aki makllé11a& élet be
a néplllkolib61.& neme nyitva
van,ml11térett embe r nijöttar-

j

ALAKULT 1886 EVBEN.

11110

lGI

191á

282

19!!1

35G

0.00
4l,::S"3.SG
11H,U88.G6
3!!6,4il•.fl

IS
D.HG
20.723
!!1.140
AZ EGYLET 1910 ÉV ÓTA

$2.055,000.00
AZAZ XÉ'l'MlLLIÓ•Ö"l'VENÖTEZEll DOLLÁRT FIZETETT K I
HALÁLESETI SEGÉLYEK RE.

/
Gondolt-e Ön is arra, hou
ha · holnapra meahalna, mi
lenne csa1ádjával ? ? ? ? ?
Ker 1m1e fe l a leglli11elel1bl flólr. tltU rát ngr ll'Jon a fenti t.Jm re,
s Ju!rdn1e meg, l1 ogyan blltosllh11tJa magtt betegaig é1 hal" esetér e.

Tel'}'e mec ma, lehet, bo(Y
holnap már késő 'lesz.

'EE
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,

Fl6kok
o.zJm•

ISS6

lása $3.00 minden
száz dollár. Sür„
rönydij külön két
doUár.
OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
t/GYEK.
HAJÓJEGYEK,

közjegyzöi, ttlekkönyoi, b.agyatiki
ügybtn készúggel
áll te.rtoireink szolgálatára.

The B/G STORE
LEGNAGYOBB FtRFI. Női ES GYERMEKRUHA ÜZLET.

WILLIAMSON, W. VA.
THIRD AVENUE.
A le1szebb és legjobb női, férfi és (Yendek•
ruhák, kalapok, cipók, harUnyák tnuzi és nyári
uj~onsá1akból

KIÁRUSITÁST
TARTUNK MtLYEN LESZALLITOTT ARAK
MELLETT.
.rnJJHu i-.~ győr6 dj ék meg ró la, hngy uu"y airles11il•
lit,i~t r~l nPl1u11 1t éli II legfinoma bb but a la c:,ionr ii rb1111
~•l,h1k.
.\1 t·;r(•;:i C~ifhidot telőtöHalplg felüllö1terJüli.

THE BIG STORE
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA.

Welch vidéki Ma1Yarok,

..,...

Himler

kfus11 fa ,.,tl'Uk autllll • l<rgjt>bll
IVhik,t • te1JwU11yoaabb ,lroll

LIEBMANN s. rs FIAI
Wl!LCH, W,VA.

State

Bank
Warfield,
Kentucky.

TUG RIVER FEEO COMPANY
WILLIAMSON, W. VA.
OCCIDE:•<T .b GOJ,D JIIWA.L ll11tt,k k.lúNll•10t
n.grbanl eladói eaen a körnrikea.
0

LAH BO.file tallarmhyok nagy rak"ra •• Bosn•
baum-fél11 16la lr.llrmh1 kapható. ~ \.
DEl, XONTE buiúnk 1116p.,.(..14L _ alacleJ
fiiszerint .tart.._k aagJNa.

!f•ZZ Junlus S.

MAGYAR

BÁl\'YÁSZI.AP

lA

~~]::~~~

Ohazai --mesék ....

ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA.
Jrla: S1enllmrel JHrtha.

"·'•:.· l ,,

Md

tíllll
( F'olytoláll.)

,·crou. a kis siolg:áló frissen vitte az ize1t•tcL kárörvendve. hogy valami kelleme\~nt ujságo lhnl a ""Té.11111111zon)'nak."
.\ k11lC$1imé éppen ezüstöt rendezcgetett
.1 tl' rrai;KZon, a honnan az uraság már v\11:,i:nonull ~ csak a Dr. ur élvezte még ebéd
iu\ niSZl \·urJi\t.
Zsákalné nem gyün, mer 11sszongyaH.1Jllzl' bátyám. az ü felesége nem arra \·nló,
1111i:y má1mak huzzna z lgát..
, ·ero11 ,·lgyorgott és leste a hatást.
Xaft}'OII ml'gl\Ütl már ennek a Bah\.u1nk a ~zarva! - fakadt ki a kulcsárné, ki
í1"kc1cselycmruhájában. érdekes fehér fej(-,·el. im po záns alakjával oly tiszteletrert.lltt; be.uro mást letl mindenkire, mJntva!aml leánrne1•eló-lntézetnek az lgazgató•11ij('. Tiszteletrem é ltó 111 volt. c~ak ép peu
me,!! hallgutott111indencseléd-plety kát 11a ki
,·::-y,-zer kegyéből ki ese tt annak jobb lett
voln a nem szii let nl e erre a g)'é.szv\l:!.gra!
\ zt ug~· elbtaua urndgné.l, gazdnUsztekn\11. hogy leg tanáeso!<abb volt szedn ie a sá"(1rflil.
:\legnőtt ! H:\t le ke ll reszelni azt a
-~1r rnt. \"llgy törni! :\londta vontalott
h:•ngJán n doktor. - ltt. egyáltali\n \'érh\1,l11"oan patrla rchálii; a ci;elé dségg el való báü.,m&I. Xem 11gy mlut a Grotta grófokuál.
L.áua vo lna esak ott. hogy parlrozou 111!11'rn kl. mini u pmlll ..
/Jajka doktor. egy kunhegyes i derék hog•,:ir-l'!estrr fia egy th·lg n fi am! Grotta-grólnk ne\·eltije 111 \"O)t II azóla az élel minden
)fi" ~11 nagy eseményénél a Grotta grófi
hi\na hl\"Utkozott. :\llntlla teklntélyükhől
,ingával hozou ,·olna valamit. o lya11form:i.n. mint aki arau )' porba dugja 11z ujját li
a.por hn1.1.:\ tapa<i. Olykor egy-egy soclolo•
~ia l rlk kt jeleut meg a t6váro11i lapokban
- jó tolla volt. De a cselédséggel szemben
::ögő.• •·olt és 11zükmarku. nem sze n\·edhette
egyik !'em. Az alsó ud,·arhan • vlack-bábun:i.k es ufolthk s tényleg ~li ppadt csi nos areánl. klfogál;talan készen \·ett öllönyei be u nagyon llasonlitott azokra a viaszkba bll kra, me lyeket nagy férfi-diva táru iiz!etek kirnkutában látn i.
~'okoZls ezt a hason lato51'agot merev fe ji!!! tása é~ ~aJá.tságos járAs.a is. De ll ,,1ackt1:íll11 a Xag)'stl.gos a~szony kegye nce \' Olt s
~1.t\r t 1<enki Re meri vele kik ezdeni.

emkendójével letakarva feküdt a ráncosiros képil csöppség.
~ Istenem, milyen furr.sa. hogy ez la BOr alt
kerill valamikor, ennek 111 lessz dr.erHt5Je.
Xo, ha megengedi az a Jóllágoa alyn-lsten
hogy felneveljem, - fohúzkodott Babí.1.11
- nen1nC\·elemaenklcselédJének.
rcdlg érezte, hogy ezutan már nehezebb
lessz kuporgatni. mert minden ~rcrekkel
együtt nőnek a kiaddsok Is. De hát minek
most arra gondolnt? !\fost mikor megadta
az Isten és Ilyen szerencsésen? ~~elkapta a
gye reket, olyau hirtelen, hogy apól!ll rászólt.
- l.a1111Bbb11.n hé. belev4god a kis fejit a
gerendába! A keresztelőt pedig én tartom
ki. mivelhogy utAnam ,keresztelletitek Gé.bornak.
KI Js tett magáért gavallérOlllln az öreg
Halaton. 7.suz.aa néni meg Dár\ Panni ruhakosarakban hordtak BnlAzsékhoz a finom
ka lAcsot. klitlea silteményeket és a katymárdl cselédlakásokban 8okAlg emlegették
a GAhorka keresztelt5JéL
Vlolka felgyógyu\tan még szebb volt.
mint aielött. Mindig Jól éltek Balé.zszsal,
Gé.bo rk ával pedig oly boldogd.g költözött
be hozzájuk. melyuél nagyobbat nem Is kl•
\'ántak. Egé111.11éges gyerek volt. nem ritt ok
nélkiil soha. 11zopott, aludt é11 kéthónaJ>08
korában m4r széjje\rugta a pólyát, nem lehetett töbW lekötni. karra k'e lleu venni.
Anyja karjáról 11zeretetl a világba nézdelödnl, a világba melybe n annyi csodát fedez fel az Ilyen éb red er.6 ki11 lélek.
Hogy
1CJ:>e!'. IIZ ilye n k\11 karon ülő az elérhetetlen
tá rgya k felé. meri kl 11 kezébe kjvánni a hol dat II a rul nem tetszik nekl,fltymálvadobjn
el. még ha arimypénz 111. Senkibe 11! nc11 any11)'1 bátonié.g és annyi 6szinteség mint az
llyeu pár hónapos emberkében.
A kls Gábor mindig tiszta volt, mint a
hab. Vlo lka naponta mOBOtt, vasalt reé..'
Hogy uradzanak ! Mondták a béresaS11zOnyok, kiknek kicsinyei de rekukon C110mórn
kött\tt piszkos lngec::11kében. meitelen hasukat mutogatva e11uszkáltak a földön, ne111
ritkán bele máKzva a kacsák utan a disz~ók
vályuja körül képzódl'.ltt JIOCIIOlyákba.
- Az Ilyen uradzásnak nem Jó vége szokott lenn!! A kulC!larn é ugyls orrol rájuk,
mióta Vlolka nem jár be seglteni. A.:el6tt
minek hlzelkedett mindig kÖrülötle . . ugy
ke!lnek1.

Csak a tanitónli dicsérte meg 11okszor Vlolktt nagy tlsitallágéért.
Ila. minden uszony lgy viselné gondját a magáénak. de sokkal kevesebb kis ko11or11ót vinnének ki a tanyából!
Sok111.or karjára vette a felé repesó apróságot s mélyen a sze mébe nézett.
- lel-pici legéuyke, komoly és bölc11 lélek néz ki szemeiden. megjó11olom, hogy
o lyan jó t.anu ló leszel, mint apad, vagy
még Jobb! Az apáclnak valamikor nagyon
ro1Saz tanác110t ndtnm. bölcs volt. hogy nem
hallgnli:ilt rá.m! Ha rám hallgal, J?Ollt még
az egyetemet Járná. ahelyett hogy veled
Játszik í:Ahorka!
- Akl11a11.11zo11ycs11.kJótakart nekem,tudom én azt! - mondt.a ilyenkor BalAzs.
Ö megrázt.a Szőke fejét, melyen már liu
ná lak Is c111Jlogtak.
- Akkor magam la ugy hlltem. De most
már tudom, hogy mludnyajan elrontjuk a
magunk életét 111, a ta nácsadáshoz senkinek
11.lnC!' joga. A benaö sugallat Johb vezére
nilnden lé leknek , mlntnz értelem.
Megcsókolta Gáborka fehér homlokát.
engedte hogy a h11jába markoljon, megcsókolta apró kezeit la.
Mikor tavozott, Vlolka sajnálkoz,·a néz ett
utána.
- Szegény. neki sen kije11lncsen ..
- ., z lllten az éló-fát llC teremtse llytn
magö.nosl!ágba, - fe lelt BalAzs.
Egymás szemébe mosolyogtak s öMze
CIIÓkofgatté.k az tel pici Jegén)•L

Aratá.s után e11é1116-gépek bugása hallatszott n1indenfeltll a szomszédos tanytkr6I
111. A tlnttart6 ur még este kiadta a para11r11ot:
- Balá?.11, holnap reggel nyolc órára oda
éllsz a hrlcská\•al az én lakásom elé II e lvl!lzed Jónás ural Ohatra.
Ez a Jóná.s ur egy nagy flivárosl terményk ereskedő cég bevbárlója vo lt. aki a ratás
után minden é\'ben pontosan megérkeieu.
hogy megvegye a gal>onát azoktó l a blrtokosoktól. lj.klk ne111 voltak kénytelenek azt
még lábon eladni. Mókus arcu és rürgeségü
emberke volt. bár közel járt hetvenedik évéhez. vagy talé.n már el 111 h11gyta. A birtokosok egymás nak kUltlözgették kocsijukon.

E.:t a Jónál! urst kellett mOllt Bal.t1.11nall.
1ové.bb 1!.l'.állltanla a hé.rom órányira feb6
Ohat pusztára. Neki különben mé.akor nem
a parAdés-koc11l11 dukált, csakhogy a tiszttartó kocslllát pár napja ~bta a barmadnap(III hideg, az nem vehet gyeplőt a keaébe.
Ralázs tehát reggel nyolckor a briC11kiva1 oda kanyarodott a tlsztt.artól Jak.tii elt'i,
Jónál! ur nyomban jött fürge móku1-léptelvel. •nyakában a kockb plald-del, melyre
miért mlórt nem a1. össze, katymárdl . kanpulykák annyira hara.'gudtak, hogy láttdra
elkép1.elhetet1en öblögetést és bnr-rogatáat
vittek véghez, 116pörvén a földet félkörben
szárnyaikkal. l3a lé.zs feléjük suhintott 011torával 8 bele nevetett a Jó11zagu nyári reggelbe. Jónb ur re111zAl\t s elindultak,
Kellemes a hajtás az llye.11 nyé.rl reggeleken. Bár nyolc órakor mé.r meleg van, a kocsi körül mindig leng egy kla fuvallat. SOk •
helyen könnyen gördülnek a kerekek mlg el
nem érik a mély homokot. A tarlókon még
nyitva vannak a hajnalka fehér tölcaérel,
mintha millió fehér cslllngot szórtak volna
szél!! mindenfel6J érzik a Jelentéktelen külsejű, fakó szlnü de kltün6 lllatu tarló-virágok szaga. A bakról mindent észrevHz u
<>mlier. Melyik 11radalomb11n maradt Blltnya
a kukorica? Kinek a földjén köt szépe n
a!llnnye1
·
Hát el is beszélgettek llye11mlröl Jónás
urrRI és tizenegy órakor pontosan szépen
letette Obaton. A lovakról leszedte a szer-·
szé.mot. megabrakolt.ak, maga Is falatozott
11 tarlsz nrából s megindult haza felé. ~\Ollt
már nem volt oly kellemes az ut mint regge l. Bá" haza felé mludlg Jobban Igyekeznek a lovak, HZ ohaU határban a körinyü
kocsit 111 nehezen huzták a forró, mély homokon. A levegél rezgése látuott a nagy bóséglieu II a 11aJ)1111garak mint éles tühegyek
érintették Balázs arcát a felégették. a hovt
értek. Hozzá volt edzve minden ldliJé.rbboz, cle ez a szokatlan forrósag agy.tra kerget.te 11. ,•ért. Vii.agá lta az ege t: el kelnemtr
egy kl a eső. De mikuemnyl felleg: se
uszott az égen. Szeretett volna m4r otthon lenni, de mlnt minden jó kocsis, kimélte loYalt s enge\lte. hogy ugy kocogjaoak,
ahogy a.:ok maguktól akarnak. A derék állatokban meg volt a jóindulat, de klé.lltak.
(Folytatása következik.)

■ 11 ■ ■ ■ ■ ■ -■ ■ ■ ■ ■ ■ •■ -■ ■ ■ ■--■■-■ e ■--- Cl!!~ .■" ■::11::a::■ ■-■ ■ ■ ■ ■ ""11 ■-■-. ■: ■;a ■-■:a:■ · ■-■■ 11 ■-- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ::a i:■::e-■ ■:a ■ -■-W ■ ■ ■ ■ -■ ■ ■ W :■ ■ ■· ■ ■ ■---■...?! ■ :■' ■

r
~.

lláhor megérli.-tlk,
Csikorgó hideg volt, nagy ökör11zekereken hnrdlák a béresek a kockAkba vágott
je~et a Tls.1.áról a kalymárdl Jégvermekbe.
Az orsú.gnl mlnclkét oldalAn ugy álltak a
zuzzal éke11 oké.dák. mint llnnepl6-ruhé.s
tllndérek. ,\\z emberek ad.Ja mintha füstölgólt volna a teJfeliér lehelletük mint 1.uzmara csapódott le bajuszukra és sznktllukra. A Betekints cetrda mintha megvakult
volna: az ablakai be vannnk raga&HYfl söti>tsr.lnil 1m1>lr0Slllll,mertazéj&zakl szél tgy
11!> nagyon keresztiil fujdogtl a magtnoaan
Alló épülelcn. Balaton Gábor Ilyenkor fé\lgme<ldlg téli álmot alszik II Balázs valóságos
,toholAst \'lsz véghez ostora nyelé,·el 11 csá rda ajta ján. mlg belülról dörmögés hallati;zik.
- Nagyapó, gyü jjék ki .. Vlolka lebetegcdetL
- Gyen:lk-e vagy jány ? Az ajtó hirtelen
kh·ág ódik. ugy hogy a hMeg egyszerre beszabadul az ivóba.
- Gyerek! Gtboruak kere11ztelJiik.
- Akkor h:\t várjál!
Balaton földig érö gubát kerlt a nyaké.ba.
hegyes fekete sü vegét lehuzza az orráig s
feh,1.áll Balázs mellé a lmkkra. A cslllngelö
111.án rö11ltl élket. (De Jó, hogy mostaniban
kezdtesz..'\.n elé tanhanl nzalmé.sderes-csikókat. lgy tehetett egy fordulást most Jártutá!'.kép11en erre felé.) Re11{iltek 1111zlkrázó
ha„011. mi m a gondolat. Az utou egyik férfi
l'C sz,',lt eg~· szót se. Nem t.anácsos ek kora
hidegben. Benn. a kis lskás kouyhé.Jában
vidllman 11:HtOgOlt a tüz. K~rlm! tyukot kop11ai-ztott s é1iJ1en a lábak l!iirgnbórét rántotta le. mltlön rányltottak az emberek.
- Adf isten nbz:asszony, hunn \'&n hát
az a \·akmerö gyerek, aki ekko ra hidegben
mell a \'1lágra gyü11nl!
,
- Rii szke lehel nászuram az unokájára.
.-alaml rrt ss gyerek! Aszongya a bába-asz!'Zony. ha még egy kicsit késílt. hét a gyerek lnlán e lébe Is szaladt vónn, olyan hama i' ill \"Ó t?
Ba laton lecs_uszt.alt.a vállairól a gubát.
megmelegllette kezelt a sza bad tilzhely
lángjiil relett II belé ptek a 87.0bába. Vlolka
klmerilhen ezemlergett II fel se m nézell, a
mint ón1osa11 rán)'ltották az ajtót. LábainAI. a p!rol! paplanon rózaaszlnli du nyhflcskáha kötn•, anyja lánykori 11zlnjáts1.J l!e-
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OLCSÓ UTAZÁS

1

P. M. C. COAL COMPANY

1
Ford .i11tomohllok 11 lci.:oh-~6 111! 1iro11 r. 0, II. Uet roll.
~

Tourl ng ........
f:JI S.Ot
Roadster .....
;119.00
Ford Chassl~ .
:..!:,d.00
Add $70 ror Self Staner and $:?O for Dell\Ountabl e rl111 11.
St'dn u
iW H,.00
Copue .
iS0,00
One Tontruek Chasals .
.a:J0.00
r--ordson
:Jjd,00

SPRIGG, WEST, VIRGINIA.

~

l 'M•111iink1•I 1110,t ln,lllnltuk 1111•i:- (1, 111111,J11r tuí.1,-Ksz<1k11 nk ,1.h1·~1:11 11d11nk 1ilr11111l(i munlilÍI.
.Jú luízaiuk 1n111111k ~7.1"•1• kertel.kel i\~ jí, h•i:r t,i 1·u11 H
ie h1·11ck11ck.
·
.JilJJ;in 01unkHrn ki•~ zt•n rni:-y lrjou 31r. ll , F.C: ,\IHIE'lvl'
.\ l nm1~1•rru•k, ki II m1t1CJ'11rukm1k Jú t,nnítjll,

MINCO MOTOR COMPANY

J. G. McGUIRE

E, a

lllZTOSl'l',\"-1 Cí:\' XOK

LOGAN, WEST VIRGINIA

FIRST NATIONAL BANKf.PÜLETf.BEN

WJI.l,UMSOX,

Gt:Y WHIT E, Manuger
WEST YI RG l~' I.\.

Columbia Grafonola

CSAK

Cukl1 el16rcndil ctgcku ktpvloclek,
akik minden kl:lvotclht
ponlcu n l1utnék.
Tiibbék kllzlitt lltyn!lkl wagyck I Prud1nll 1I Lllé
ln s ur ■ ncc Companynak h
a Ncrth Amorlun Accldutt a nd Hulth

·1

A VILÁG LEGOLCSÓBB TELJESEN FELSZERELT
AUTOMOBILI A

1$ 525✓.,.\
látogauon mt>g l1 nlzu mtg tztn kitiinö k.árlt, mtlyd
1zivt1en bemutatunk. miik.ödl,btn is.

lnsur ■ ncoCcmp ■ nrn ■ k.

Kiilőnii~

fi gye lm et for,llluuk

tUYAN SUPPLY COMPANY
FCSZEU, TAJC.lR.MÁ:Sffl LIS ZT NAGrKEHESKE DÉS

LOGAN, WEST VIRGINIA

T:2~i:fe'7=

F.g,·Nlüll ehiruslfól ur,unk n LARABEE LISZTNEK.
Minden uák rarBnliha., :Külünüsfln aJlb.JJuk a magyar
h1hl11J1uo11roknak, mertilolyanfaJla, amit neretnek,

PROBAIJA KI MIELOTT MEGVESZI!
A' Bányúzlap uj cime:: HIMLERVILLE, KY.

WILLIAMSON-LEXINGTJlN CO.
WILLIAMSON, W, VA.
A. Co url Uouse-nl nemben.

A Magyar Bányászlap

lui 11yli.s1ok bel/l1lo8!llislira.

A GOl,UMBIA Gl!AllOFO?WK &Tlllig legjobb da•
,- nnlógtlpel, ,\ legszebb
~s legjobbkh'llelbenké~ ;:.~l.11ek, blirmllyen &11D•

KÖNYVNYOMDÁJA

A. GIIAllOl-'ON fehldltja
a11 egén hibai.

.\ lel!'Jobhan here11de1dt magyar könJY•
11romda .uedig-.!ppel ,8 groruaJtókkal,
llhO I rnJn4fennemíi egylell is iliell DJOPl1111,·.tnrok, n1hJegrek, blrdeténk, körle\'t l.-11:, levHpaplrok, tags.tgl könyvet•U.k,
~zliml.611 é~ lJorltikok U 111,.wr J11ti•
nyo~ iron, ponlo1 14fire eh611allallk.

l!li.00,
. 11-10.00; 160,00, 186,00,
H00.00 Y&gf 11!3,00•ért
· llarabjit.

- IfÁLONK kaphat

Nagrban és kluln1be11I
eh\rusltb,

LEWIS FURNITURE CO.

HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

•NJflV, 01,CSÓ,
FEI.SZEUF. 1,T

Ml UJSÁG

*

American Black Sea Line
„

HIMLERVILLEN.

s.

Az elmult héten Is dolgoztak
minden nap a Hlmler Coal Co.
'" báuyAjában.
l'j vA gómaslnát és motort
ka110U a héten a tArsaság, mlállal a terme l6 képesség l~mét

(Gy0
dupl• ,. ....,,uos amerikai p,ut•h•J6)
Legjobb u erd"yl msgya~k ,tu:tre.

S. NEW YORK

EGYLETI KALAUZ,

LAPJ.\ .\ ll.\GY.\it n.l:n-.ls1

ELSŐ 'tUG RIYER -1 JLlGYAR

L.\I'.

MUNKlS DETEGSl;GtLYZ0
EG YLET.

KözPoNTIOszTÁLY :

(Azelött Arne,lun Llnel
MEGY EGY E NESEN CONSTANZABA
6ZOIY'!JATON, JUN I US 10.tN,

Utii?.4E~~~~~.~~~~:.~~.~~!~...

E~SO OSZ'fÁL\'
,_,ÁSODIK OSZT.\LY KARIN' .
HARMl>IK 087,T.\LY K,\IIIN' .. .. , ........ .
HonA $5.00 adó.
Fortlu)Joo bOYobb !elvllAgoo ltásérL

~-~ - - - -

1922 Junius 8.
RUNL\_D\' JIJ.T\'J.S .U. ll. B.
S. EG\'. l.t:T. - Hl\' ATA 1,0~

f 260.00

•• ""m
136.00

AMERICAN BLACK SEA UNE

KISHIRDETÉSEK.

21~4 8TAT E S T REET ,
NE W YOR K, N. Y .
vagy b:lnnnly mb helyi QgyoOkségflntn,1.

• .
P.RQ

j,t minden MS-ik ••
pjll"'!Elnök:Boda.clrlltyla.,ú\

-

Molllir And"'"- no:r 14, EIMno,,
nitl!.rnok: 81abó And,h.

~,~=:.,::L k::fód~

KRlrnSTF.TÉS.

:::....::.~~ ••

,1

no,:edl nh.a paprt b. Magyu da•
noló,:ép iemowk
Playor piano
rollok a lei:uobb magyu da lokról.
Minden •ml hau! mo1t kapha to.
K,r.f<ln nal(1 t,pe1 ~.Udket
Mrltov, ul•o1en kQldOm.

Hrivnylik Ad,m b6kt11Caabal
~ földimot keresem fontoo il
Akl tud róla n!veakedJc!k nevez
mét vele1n kbsöl nl. Pely! Gyl'11Y
Hlmlervme, Ky.

37.

;=:::s,=.=k.=.,=
..=ö,= k=.,=..=.n
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-

EMiL NYITRAY

- ii

Hlmleulllore" Con,pan!a Bou
hhba.cukolyaoJolentkenen.
ozeretla ralual él•!l<1té<I akik
21 s1<1m<!IY1"8 tllznl, m<1!1 mun
3 seg!Ultg un. Jó ltzeu!s. Alin
sc)k trjanak füelést t~ényel<
jelilléBérel Tevan Endre, H
Yllle, Ky,

Ml~~~";:"~:P:Okim„

A

2,ik ouUry. Dua•n.Pa.
1,N lltart.lamlodenM 1..ou
pJin. ElnOk: lmreJinoa. Utkf.r
lltvil:I , llo:t 17. De_, Pa..
r11ok: Lat•tOI JiDOI.

.....,.a.e
k
1
„u,o

l<l,.•5-~ .,.,odu, u •• • •
l>. .••• ..l;o•k•blaok

~t.::.:f~i:n.tr·f:'i
l\o!ulteel rel~ll ...... lU<!r-t
l onlulJ<>nltO~ hv':!~~ flunOk •

T, 1,.,..,~ n n Plu"'~ "

NORTH GERMAN LLO YO
14-11 Pn rl St., New York

Jta ll ~<I')' OD.N. AcMI U~!."•
, ·.. uu1co1~•-•l1n.u.
e,,., ... , , , •• '1 "''•4H

~• d ú ■,

A9 ultania, '11:auretanla

\'u:~r Uereoga?1.

IIGMO ..o\4(1 IUO

STROSNIDER DRUG CO.,
WiUiam•on, W. Va.

EZ A BANK

FARMRA
MAGYAROK!

' - - - - - J ll a 'lld~k magyarjainak a legplve- -- - - l l u b b e n aJlnlJ• lcl uolgllalalt, min•
1, - - - - - - - - , llden tekintetben.
KUlllld,..,!,._&nkU1dUnkp6nzt,

Aklj6 lekete,agy1go1talajuml n•

m e rt

..... t ~ , . . . . , . - . . i .

m,umir ■

CUKaMÓ'ÁT ,
ClOOR l.4.T ,
USORKÁT.
PA RADICSOMOT,
KÁPOSZTÁT,
f:s BABOT
nfl)' JIIYedelemmel, mert e termé•
,,.uket kloziii,nz&t Sl'.Cl'1'.6dh~ I
■ dhlltja el a te""el6.
Va nnak J&
1■ 1'1'11J ■ lnk ill ■ ttenyhithre 11 k!•

tJ!~1 ~

clms~gar

Beet ReaJty Co.

tegnagyobbb ■ nkokk•1i l•

The Fint N~tional Bank.

Willianuon, W. Va. ,

Elgfn -JIU nol■

Dank nnk nemzet! bank, & mely
u !Jll.rd eJ1p,,n 11.11,
H nb eue el mei:taluirltoll pénzét
oly■nhelym,abolutte\Je•bbton·

ntsz nt:S PELSZEREL'f

.:-ó.\GY. OLCSÚ
Uln'l'OK,

OEBRECEN l ,l'AJI GÁS
dar.lbkacagt1t6 k15nyvo
meg6rkoHtl:
1. T a pa12Ull1tck .•
.$1.00
2. tn meg a Lu .•.•.•.•.•.•• f1.00
~

!: ~~~;}:J,~~~ ~ ~~I~~~~ :il!
:

úrban tudja.
A magyarokat mindig el01ékenrcn uolgl\JJnk kL
Küldje pGnzét általunk n óhll•

,.,.

FIRST NATIONAL BANK
HARRl&BURG, ILL INOIS,

FEDÁK SÁR I
arcktph el ellltottkEpeo
cnlldlnapU.r ........ 3PcenL
KErJenri12letu.irJegyz!keL

AJOVO ORSZÁGA

KEREKES TESTVtREK
208 E~l:rwaa~~:!~E ET,
Köny.,. b ZenemUkuukediM.

Ai EgyeaUlt Államok EL PASO.

Te u.. l llcrnhit61 dtlre MEXICO
kllttl,...,tg OURANGO lll1 ml ba.n
az e1■ 8 ma gyar telop

LOGAN JEWELRY CO.
11 9 STRATTON STRE E T,
LOOAY,

U'.

ORINOCO
, MININGCO.
eg'f

.,.,.ro~••

Jó Jllí&•

gy a:r burdof!gasdár a.
Van egy kltü nö 6 roomoa

/,;;=======1/I
Loian vidéki

Magyarok!
F rl•• h fll1tlllt hu1okat, !llaze r,
~ lc~6bb t~n hhllo~
1

:,7~~

bur dloghb unk,
nagy
kerttel, 11:eruencé,-eJ, há1•
l1Crtneruflr.eté111J1etést
Is

lldunll:

e,ee1108lodkia,
Jugo81avla ·h
Romlnla
terUle1're telju
lole16~gm ell ttL
FelvllA,ao1ft!~'~i~: ~~n a

~~"•t

- AME RI CAN
MERCHAN T S S HIP P\NG

megegye11és

munkát

ad1mll: a

luínyában és n qkiink á l•
lnndőan vannak magyar
bányli.,1aJnk.

•
AN D

F~::r~::~r:1:n°'
75 EAST 10T H STREET,
NEW YORK, CITY.

111erlnt.
KlfüoG

fl<nel'Jnlth..

CSOMAG'K.ÜLDÉS

Orinoco. Ky. ./
Szükségünk n n

VI,..

,~IE~1~!!1~,1:~
B•U~rt(I 6,.. •

■ln evezh

A. J. BRANIFF AND CO.

6r tk.

;:::.,.:~~nyoz~

EGtszatGE8

lii1."ff,i ;,
Ov,

#

r

TU &
II.
mtnden b(i 4-lk vuil.1"1111pJ1ln,

mm1:~d::1
•IIAJfotlU.UaJ.

r~r;r,~-:u~1:t"OOf.i

BESZEI.OGtl>EK
:::::k~.,,l~:E:~~~':::~:!~

. úr11J11r(Üsolr.r a küUiuü!I
r!gye lmet ford ltuuk.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER
A. Hal l....,rk Ekozerfu:ek.

Williamson, W. Va.

E:::!;; e~·,·~~-r~e· ;..;~d~i~~·~:

MEXICO

Piz,,thet! kluplnzz.o l vagy fele
k6up.!nz h a hit,allk hl~m ell)'•nl6 hl rf12lelbcn. A telep blrm1kormcgteklnlhet6. lrjonmlg ma
rlozlctH felvlltgc1itb6rt, ClgUnk
megbllhat61lst r6I blrmelylk me>tlcei bank k~u:afggel a d lelv1"•
-lthL

Mindenféle t luzerék
~any

HARRISBURG VIDtKI
MAGYAROK!

6.Btkekllth,vagyi1Ereazd .

a l ■ tt mognyllott a lel••
plllhre.
A lcgkltüniibb 1lk fc kvhU flilclek kiu:en lZlntli•r•, buza, l rpa,
roz._ub,tcnforl,zOldMtlClc, gyl).
rnllu h uil6 tcrmelhr•, a 1cg,,
agúulguebbe nyhc lghajla1ta l,J6
vlzzel,kclliiedvel.lhaltll,elhh
lpllkezh dljalra. v„utlllomhHI
ate lopc n.
E11yWzholda1 f„mlra$1000.

14-lkooa:t.lly.MonaweJlle,W.Ya.
OJ\IIN<llt tartja mWea. Ili> Hl< T ■8'111apjin. Elnilk VNqn'(iu,I Sind..,.,
tltk.f.r: Nlmeth J(iu,ef, ao. 115, lll o:,~•~e~d':,:, Va., Oénl~ok: Ve11pN,
T agokat feh&n l6 ,, / . . ,,. lrlW!tt
a rent ne•e1e tt c,alilrof".\6'11. tlJ
~u•1~ Mrmely helyen &l&ldl.bat61J

Bet6tekre3~ur,k
k• m ■ tot
IIHlllnlt.

~~;:~;;1r1~

112 T EN Tl1 GT REE T,
MICHIGAN,

■

lur,k luzeklltethbe n h naponta
tbl rat llag kapjuk meg a kUlllldl
pfnzeklrlolyamtt.

u J6Jj&o,11AV CITY .t1 SAGINAW
klrr,yikire Mlt.h11;1• n l ll amba, •hol
tat,1,a,llrtlOOm•111arcHl.id ter·

~t~~,~:::t·f.l!:"J1v:'.'"'it1':t!:
mantln, klzel vin:,,14«hoz, ahol a
lf g/obb pl •c Yir mín~•n term!ny,
"'· A fa rm 1r,ba elfog adunk klllze•
utt 11,zakat.JO ertbpaplrokaL11
U~t!-::nF:1 ..
Jtudkll nkfrt m•gy„ol erre a

10-lk ouU.ly, Lynch, K y.
OJOlé1elt t.o.rtJ,t minden b(i r.llrTa·
d.roRpJ,\n. Elnök: Chiky J (iuer. UI ·
1. Kl n lul Ptl 8a11var lünylu 81teg, k4r: Sú.H Á110Btnn. Bol 45, Ben·
1011Hy115 E11v let Vatuborol f f~><lln1k ham. K y. Pén1U.rnok: LII. .\ Mlklóa. ,
t lptvluUll.
ll·lkc12t.lly .Edrl.Pa.
OyüJNett LtlrtJa minden b6 l•!k n
l<&rnapJAn. Elnök: Cu.v1nytk Alhart.
tltku b c,luuArnok: S1lancel k J6
D08, Dox 158, Edrt, Pa.

M.

co~!~sP· o. s.
Kermit, W.

Va.

a P<>0l~om felotL
Kedden h p~ nteke n
, dflutln4,,--.8.lg .

United ~Hamburg
Arnerican~American
Lines Inc.
.. Line „

1

