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,\!! oM!zllgos 112:tnl.Jkhelyz:ct-'helycuék
fül:emben tartsák
A konnány Igyekezetén kh·ül
--1ben 111: clmult héten lényeges blt.t0!13ll nem kerülne a. szerve• e:r: a tény Is 11iettetl a sztn!.Jk
<t.mer1 ka bányllszalt állltólag tudják, hogy a kormány 1nö_gött "6.ltozis :\llt., be, amennyiben a zet nCklk hnsi év alatt annyiba. l'égét és mikor e so rokat lrJuk,

,

A Kanawha mező bányabaról ,_11uráJktörtilkt6I körillvéve a bA-

a., .::le1H'tés ,éri a közeli hetek•
: ,\ _ sztráJk•helyzetlleu mu•
wü,ozo mozdulatlanság alatt
h:i.ialmas. erök tlolg~znak titok•
h:u .. hol? hirtelen ,éget vesse•
nn: a báuybzok sztrájkjának.
,)h•asólnk emlékezhetnek_ rá,
h~y ~:iro'.11 hé~ előtt Jelezlilnk

nz egész orsui.g minden erkolcsl . kormány megkezdte a sztrájkba a mennyit n s.zerve:i:et letörésé•
1mlya é9 minden ereje áll és 1,·aló be•uvatkoui.aát.
re fordllanak.
nem kh·ánnak a:i: egész ország• Nem értjük ez alatt 8 szén• Sikereket azonb·a n ezeken a
gnl szembe szállul.
. árilk megsxalldsát, haneiil a11:o-- helyeken sem érnek el. nicrt a
1
Amerika bánya-urai .nem k1•!kat1,.a kijelentéseket, amiket a szedeu-,·edett s11:trá.jktörók kö,·áuják. hogy a kormany bele _fehér házhoz közel álló egyes ' zlll II rendesebb emberek a
nvntkozzék a szénbányászatba. lszinátorok tettek. nklk ,·á akar- !sztrdJkolókhoz csatlakoznak, a
Vannak ennek nz ors11:ágnakpák l!éuyezerltenl n bánya-urn• lsöprellék pedig csak a napszá•

minden remény meg van arra,
hogy a tárgyalál!Ok junlus máso
dik felében megindulnak, s ju•
Jlusban békességgel véget . ér•
nek.
Maguk 11. bányászok vezeti!!
sem Utkoljl\k már a dolgot, és
&ejteni engedik nyllvdnos be--

mint lapunkban már több lzben ' nyából haz.arelé tartottak, ni
1J1egtrt11k. minden képen lgye-- honnan a dombok mögül ré.julI ..,
keznek bányálkat ü:i:embe be-- Jöttek.
lyezui.
1\11 ugyan nem tartjuk valóFlősz"
é I
káaalk szlnünek, hogy sztrájkoló J.>A..
~ltdt:-k;
h ~un é
nt nyási:októl eredlvolna a lövölvlsaza a mu:kdba~azt ::~~:: d63éa, hanem Inkább valóulnümegállapltott uj fizetésekért, nek tartjuk. hogy felbérelt em•

mozdulatot a
'! l'glrtuk nkkoi·. hogy c11nk
h, :ia tó ered111ények nem mutat
k, m a k. mert kétféle !út.hatnt•
1a, eredmény.e vnn a szu·áj~•
,;. Az egyik n másikból ko•
,. :!;ezJk.

:::~g~:i'k :~i~,t:~~~t:/: :,~: i~:~~é~o!~et:-i~~~~/m11011 belül l;b:~~'.uzzn. dc dolgoznl uem dol
mány által ellenőrzöll banyáUgy hl.lsilk, hogy 11 kormány
Dacára egyes, tgen kis mére•
111.atnnk. de nlnesen egyetlen érzi a közeledő 6s11:I vúln11ztá11ok tii Zll \'11rgú1mal1. az egész ország
egy olyan há~~yn-ur . sem, aki szelét és a kczd6d6 l11arl 11rOS• · linn a hcl~·zet c~událatosan n)·U•
csu~ ,·óletl~u.111 is -~1ve lenne peritásnak nem akar ,•égcl \'el- lgo,\tnnk montlhaló, és csak olt
annak lmgJ .1 bánJasr.atbu a ni nzzal. hoS)' szénhlányt tür• 1l.önénlk némi rendbontás, ahol
korm:lny I!< beleszóljon.
jön meg nz országbnn.
a tárMIIÍlgok csefülórjel kész.

:~d:l~~~•..
1
sztrájk kltoréae óta tobb-kcve•
sebb tnnó.cskoz6.s_ á llandóan
folyl é11._rolylk a klizdó relek ve•
zérel' kozt és ho,gy hnmnrosa11
Itt lest ar. Ideje. mikor ezek a
tanác11kozások nylld.1101,0,kká

~~!i°~a~~:~ó~á:t~~~:;~:he~~~
nyászok. össi:e szedtek minden•
fé lc népséget. akik sztrájk tö•
résre ka11hat6k voltak és azok•
kal inditották meg az üzemeket, lllár. ugy a.hogy ilyen nép•
!léggel az lehetséges.

1

~~~ : ~~ ~;'. ;:;:;:~:'.
11 1

1::

é~~:~~~~:

~~~~)~ nu~;~~,:i t;!t~:~:~~~;

~~~t~:a;:;~

:~~~~~;t

~::t;

::!::~.

f

::~!~ :::

1

~~·

:~:e~~:~~g~a:
ért, hogy ok legyen egy csomó
embert elzáratul.
A társaság elnöke l,O~O dol•
lár Jmalmat tüzött ki 11 tettet
kézrek~r~t6jlinek, mt azonban
11zt hluzuk. hogy legjobb lenne

~~-e!:1
~~a.b:
,A mult héten egyre élesebben ~knn·a idézik ícl az Izgalma• fo~~~~11
hogy n lli:~rz6•
A Wyatt Coal
se nyugo- ~e~~t~e;~~~:l:ckkC:!!:~:/:::
3
1
, : t,in~·leJ;e!!en beáÚt , s ami -n iJ;i.nyabárók megmoz1ulnak a vagon .bele a mt\.r létező szén• at.
, .
.,
1dést e l6készltö tanác11kozA.sok do~~· hogy lianyál u:emen klvlil resnl.
,\z ohtol b,myaszok ~1\ánsá• nngyon elnyulnak majd, mert le„Jenek. ók ls oa.szeszedtek Azt Is ki Jelentette az efnök

~r itt·Ott me;:;-bénitotta Cg \·es.lk ll'n legi n:ere1·.,Cgükból és hoz.! hl:iny az ország testébe és 111·

. ~;J~~•:1~;:i~~1-dolgozó
1;mr• :~v~úzt;.~~:k i·é:re.bá~~1!za~:;; !:::;)~\ ;;.~tiizl: n:;te~~~g~~:::~~ l; !\:e~tc~~~;;; ;c~z'·c~;l~:s~~~a~: ~=li :~11~~1::n~~~~:~:z6el~~;:t~~
~zenátuf'i.Jan 11}'. il váu O!I ,•lta tls~ies.éges íelté telek mellel!. nak, mert sz~net nem kapnak. bnn rckvo ~laebb Ipartelepek, a seket és munkndijnkat i;z.abnak
'"· ,. nrról. liog_v a s zénh !ányt el• ! i-; gyébkénl az a legmlószl- J, lll OS I 111eg kis, de két hét m~lyek a saját sziurnkm b:i• maj,J 111eg a külünbözö kcrillc•
·itandó a· kormánynak kell a ,n übb. hog,· a tárgyah\sok a \eg. alatt nni;son nagy mértékben je l ll)ásztak s11:enet és a bán~Anál ltek bányászni számára, da az la
ú""y:ikal át\·eunl. hogy az i11ar- , komolynlib
111ederben máris lentkczö szénhlánnyal BZembeu l r~r·asz~ották n} :'· s11:mtén le!1etséges, hog}' a szénhh\nyra
1aJl:Lfatok ne ké ll \'SZerUIJcnck folrn a k. ha t.alán nem Is a tár• n iirosi,cr!tás Jelel érezhetlik :~te~ék
való tekintettel. még a 11azerzl5.
11 b': \ 1:b~:ut•k:;rt
O
5
ai, \\zl'mét be,;züme.tnl és a nép saságok és a bányds zok közt !millc!enfel · ugy hogy III08l már ák ne
nt
\'· dés megköÍése e lc'!tt megkezdik
ue íag)·jon meg a Jöni télen. Ide legalább la a társaságok é~ lei;alább tlz ~111116 tonna s:tén• t• . az embere eL
a munkát, ha egyszer látni le-A szénhiány tehát cselek\'t!H• a kormány között. valamint a re lenne i:.zukség hetenként,
Ugyancsak kihlvták Ohio á l• , bet, hogy a liányn-urak ösalute
1
:~~n~l to ~~:stz
k~;;~:~ ~:~~-ászok t!II a kormány kÖ•
s;1~!jt~ k!:~~ésS:g~~:a:~!: ~; ~:•~ :á;1;:!';;ka::~·:z:!;!!k~ ::!~!:::~dk~:t ülnek le a ln•
8 1
111
11
l\oz:di semmi kétség, hog)' az 1 Ne lcp,{ldjék tehát meg senki, volt nagrobb nyolc ~1111116 ton bányákban azonban nem ji\:rt :'a1Jg 13 sztrájkhelyzet Ilyen
dl:IÖ lépést erélyesen kö\·etlk 1hn váratlanul olyan lilrt hall szénnél.
teljes eredménynyel a sztrájkra szép CT«lqiénnyel alaku l ki a
11
tc,vábbl Intézkedésekkel s szá.\ hogy a sztrájk hirtelen az utol: A keményszeneaek sztrájkja való hlvás.
bányáuok el(lnyére, hme n Is,
mi t.anl lehet rá, hogy ju,ll usbnn lsó lobbnnásához közeledik, a különösen ére11:het6 mdr a pia•
Hasonló lntézked~st tkl ván• onnan 16 kap!uk a panaszos le,·ebe lesz a sztrájknak.
hogy sokkal gyorsabban kötik con és hu még nyolc hétig nem nak tenni Illinois bányászai Is veleket, a melyekben a szerve•
Joga ugyan nincsen a kor• meg a békét II széniparban, dolgoznak, feltétlenül fáz ni rog mert abban az államban Is szép zet tagjai ar ról panankod nak,
mirn yn~~ in~~!éi•ö törvények rn iut ,izt a bányászok sejtették nak s télen sokan azok közlll, a ssámmnl dolgoztatnak lparvi l• hogr sztrájksegélyt nem kap•
,~.,rlnt. Íiogy a sztrájkba bele Idáig.
kik keményszénnel flltlk a há• la.la.tok a saját bányálkbnn, s nak.
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:~~- ~=~~:ksz~1!;!~::/a llf>k• ~~'. :::: :i::t~::!ke~~c:k:~~;!:
A nn11ok~n, amikor a fhn• nek és elvegyék méltó bilnteté-roul b:'inyállól James Martin ailkeL Mert (1 tetteseknek felgeneral managl'r, meg fia Di• tétlenill sztrájkoló b.inyálliokat
Vid Martin aur .rl;úendent eMtt l.11.rl, •
•,,.
--<>----

M U N K A ff J R EK

l'tHm~rh·á nla szervezett bá·
nyá!lznl kitartóan sztrájkolnak.
Egyes társaságok klsérleteznek
ugyan sztrájkWr6k-kel. de ered•
111énytele1iül. mert szenet nem
tudnak termein!. A leghatnlma•
sabb társaságok sem képesek
boldogulni az odaclpelt eztn1.Jk•
tör6kke l.

'Íug nh·er meHléu és Pond
Creek völgyön Is r~ol/lk a ter•
lllelés mlndenlltt_ Egyes helye•
\en :ber hiány
nd van, mert a
~::tle~~~k~i. el vannak lát.•
, OhlC1ban csend van minden•
ütt. Az egész sztrájk Ideje alatt
ez a kerület a legcaeudesebb,

:;::j1::; tt~8rv~!~sté~~:ei~,ét !~:i1se;ire;mk~ 1~1t:1: 1:6t::::;~ ~ 11~~ .zu~~1~11 ezért a keményszénbá• :na~i c:z.:,:~:=~~=: :::Y:~ész _cso- szt::iol:e!~uy~:::~:. 1::;de~ Wltulher tm kleclib znva~_gás _~á:!~jt!~::,:~~tyé~'.znlommal
'l' vese n hoz a kongresszus. ha nekik van kétségtelenül a m6d.!nyó.szok erGsen tartják 111agu•, lnd!ana állam egyes vidékein szervezet k~zpontl pénztára volt. Az odaclpelt s:i:trijktorő-KcnluckJ· nyugati réazében. a
~
1

lesz és minden ljukba11 hog,· az elhatározó lé• ' kat és bar nem :tárkói:nnk cl a sztráJktőr6kkel próbálkoznak, nem ad @egélyt. rnert •nem nd•
iukségt's jogot 1negadnak a 1J,éHt m~gteg)'ék és a sienesekNl Íbányatulnjdonosokknl való ta· dc a bányászok ezeket az lgyc• h~t. a kerületi 11énztárnk caa.k
1
1;, rmá nynak, ho~y a szénhlány l ráparancsoljanak.
hogy elég jnácskozás elöl. nem akarnak ,- kezet~ket olyan :il~~lános .felhál bizonyos kerilletekbcn képesek
>1UJyos kataim.rofó.Ját elk~JJ ,.011 a meddö llal'Cból. amelynek ' bele 111e1ml aemmlféle fizetés- borod11.Ssal fogad)llk. minden aegélyt~ nf. 11.a segélyezés Jeg•
htl2t!C a z orszig.
j&e:mml haszna. s anilnek a leg_ lmeguylrWlál!ba.
felé, hogy a társnsü.gq_knak fel nngypbh
terhe a lokálokon
· 'ii h'lsrfoÜ hogy erre nem ke. 1nugyobb kárát .u ország közön.! A keményHénbányatárullA.• kell hagyni ezekkel a klsér\e--111yug.szlk.
,r,,_ ~or, mer't a bányák 11ral Jól sége JátJ 11 •
lgok t11dv.alevi.ileg azt ajánlot• tekkel.
P.a valahol ugy hiszik a ma"'• ll szükség
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ket munkába menet megtámad• hol a sxerzödés cSllk Jüvő évben
lák a sztrájkolók. Pár ki&ebh jü.r le mindenütt zavartalanul
se!Je9üJés Wrtént.
folyik a tennclés.
!-tlilll.•lon, We,;t \ 'n ,•ból tu----o--datja
eg yik munkáateSlvér, W,\ 'l'SON lUN. ·w. \',\.
hogy ott a. Clay Wnter CoAI Co.
Z,\ \' A llO,lS \'OLT.
1

tő-

~;ltl5,.:>~fá~;/a:á~~ 111 y~: :a~n~:~.~t~~!~~1
~e:!,7!:.rol~~:; (: ~~ :i::r S.~nD!~!:á:t~~:~1:c~
Wataon, \~ban egy
uyászok azonban ebl5e cank rei- ki a nmnkából Nyugai Kent11.l ahogya11 azt lrjAk nekilnk több p_róMlták megke~deni n1- üze-- 1neg satn\jkoló ilányáu a Hun•
• tételesen hajlnndók bele menn i. cky szervezett bányászalt Is, eztlre li.il, elöezör szóljanak rei a lo• i~eL Magyarok rn~· más be-- ' 11ackér ban)'a elé vonult. hogy
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gu~a:>~;t~z;~t/:{~~:=:k
~~:u:1~=~~::~e~ne~
I ::~
Jr~nnh:k
,:i~::~:~ta.:zt~~~:::::i::n~á:~~ I ~::t~::~~z::é,7
t uilvnlev61eg a 8 7.erlntu k nem lehetett virul, rozatának alá vetni de kJ akaT- a kerUletben csak 1993 ó. 111 • ti elnöknek.
bár n társaság rém!tettc az Ot· I Teher autók szállltották a
e~~:::i.0
hren::leté~! :ioi;y ~iii.r 1161111 11 alatt az egész jó.k e ll!re kötni. h~gy ez a bl• ban Jár le a bó.nyász~k s:;rz=- 1 Ahol sehogyan és semmiké.1 tanl bányászokat, ktlakoltatá:r 1szenet és több lövéa dördült el.
' 11 l
e ozt
i~
1 l)!Lr t llld formálódni az nj zottság
r1zetés·leezállltAi1ról dése
pen nem tallilnak Igazságot 1sal, el:tárással, még sem állt.ak majd k(lul.port zudltoUak a te':~ munkanapot. s most nu\r 11:111nknrentlre és legnláb~- há• uem, tanácskozhnUk.
M~g•mlndlg nagyon mérges a ' vagy azt hiszik. hogy uem ta: kötélne~.
Clarksburgból
a !bera.utókra, melyekuél két auto
, ,: ,régen hét ~rás reudszcr iom éi•i 11ró\Jára van 11zukség, A társaságok természetesen helyzet Utah á:llam ban, a hol tálnak Igazságot. onnan rordul• sztráJktor~k biztonságára. álla• molÍII vezetG megsebeslllt.
· _ ahhoz. hbg) az eredményt miel6u a bét órás munkanapot huzzák·halaszlják
II tlolgot nem lilrnnk sem a tá.rsa.ságok Jauak a központhoz és ha ezt ml rendőröket, nemzet llröket, ! A compnny pollcok terméeze•
'' .;lt~lJék.
abba hagyuAk. vagy mlelött be- mert hlezen az 15 veszteségeiket sem a bányászok nyugton ma~ nen\ birJák megtenni, ml szlve• gépfegyvereket liozatott a tár• ', tesen hnmarOflau a helyazlure
Bánya.társaságok és a bll.nya• Ismernék, hogy az veszteséget könnyen behozhatják nzdltal, radnl, s ahol tartani lehet nap• aen elvégezzük n levelezést a saság, azonban lgy sem alke• siettek, dt akkorra már a
!m-~asigok szolgálatában álló hozott a lldnyászra ·és a bánya hogy íclemellk az l!szre 11 szén nai, után a vérens;zést.6!.
bányálzoknak.
rü lt a sztrájktö réa, mert 3 napl ■ztni.jkolók elvonultak.
,
1
1
1
?n~~t::~ !:~z~~II~~ IJ)~~~:~hogy a bánynrelllgyell!k á~~mény: zénbánya nlnee több ba~em h~!:t~ t:::ta:rs::::~ bár;;:!::a~o~~~y
:a'~t:r~~!~s:.~.b=~~ /:::t~:
-o''"'. Anglia liánya Iparának vls:t• szerint a nmnk~~k flzeUk meg az országban, mint amennyl.-'l-- kéth.ann·a da olyan roBSZ anyagi és békesség ml,nden é.ron fenn• W. Va.•I anion locnlnak a slke• FHASUl~O I.ISZ,lG
:,;,i. kell térnie a nyolc ón\11 mun a legjobban a rovldebb munka• lnndóan el tudja á szenét Ídnl, helyzetben van, hogy ha' ha· maBdjon ezekben a vtlaAgos re, melynek tagjai közt na.gy.
SZf.!Nll'J.H,lD,\.N
~i.a11ra. ha nem akarjé.k a vl• nap ánl.t, teljesen Igazságos dO• náluk tehát biztosra lehet mlu• rom hónapig nem. tudják a betl?kben a szervezetben éa !gy uámmal vannak magyar test•
,IA VOf,Á8 VAN.
;;_;., \'ó zé nplacán és sdnlparában log. ho~f engedjék „meg a bá· dig számltanl, hogy a kitermelt munké.t felvenni, réltétlenill mindenkinek köteleaaége, hogy véreink. Kérik u ottani bajtir•
-' ~186 helyet clYesi:tenl.
nyászoknak a rendsi:er teljes ki nienuyiségct mindig el lehet ad• caödbe jutnak.
tehetségéhez mérten a béke fen sak a testvéreinket, bogy ne A francia nyomoruatg:011 uf:11
1':n!ekes, hogy 11,,gegyeyiek próbálását. akár három. ekAr ni megíclel6 jövedelcmniel.
Mégis megdöbbentett min• ta_r:tásán munkálkodjék. '
menjenek oda. bármilyen lgé-- belysetben az uto1116 Ut bóna.p
tik az Öt;l!J:es felel6sségtelje• hat évig Is tart az, mert amlg . A puhaszénbányászok szln• denklt egy elókel/5 oblol bánya• A_legtöbb helyen félre értik a reuel la csalogatnik, mert n~ml 1avulbt bowtt.
iw á llásban lév/5 állami bánya az árát megt[utlk. addig joguk ' tén Jelke11en tartanak Jd a tulajdonos kijelentése, a mely• bányászok !l helyzetet a segély Ulrájk ,·an ott a:r. egész vidéAnglia mindjobban Ylaa:r.abóu~ye\ók is, akik azt állltják. van próbálkozni a uJit hely• 1sztráJk mellett és azok a klsér· ben, hangsulyozta, hogy Ohio körül és es szüli az elégedetlen• ken.
dlt!ft tengerentull kereüedel•
'-'Y nem Is a társaságok vesz. zetük JnvltáaAn.
letek. a melyek ltt--ott a sztrájk bányatulajdonoaal nem blrJák léget, niás helyeken talan tény• Ur11r t'ork ,-Jdé.kén West Vlr• wét ti nlna mir rikényuerlt•
>-k a hét órás munkanappal :
----o--letöréaére ldnyulnak, rend.sze- ki a sr.t.rájkot annyi Ideig, mint leg nem bánnak méltányosan glnllban folyik a munka min- ve, liOfY az európai kontlnen1
,n„ni a bányiszok , akiknek a
Wul Virginia északi rés,zé-- J'.lnt kudarccal végzlSduek.
a meddig azt a bányáuok blr• mlndenkl\'el, a nr.on aegltenl denütt, de a Berwlnd Wblte tlr- nyakna dempelJe • telealeg►
'.1'1!etét a le,·Agolt egy óra ben , ahol a...-0:-niasá.gok legna- Lege!kesere,lettebb a helyzet jAk.
,.
kell és \eheL
eallig telepei mindenütt tele l ■a11 lrUermelL-fzepéL
.z u ázalékknl lecaökkentl. gyobh erófeszlté&&el próbálkoz· West Virginia északi részén és
A bányászok, Igaz, Itt-ott
Feltétlenlll ■ziikségu azon. vannak detektlvekkel, 1berlf• Jgt, bl.r • nj!metek illan4óan
.\ bányillzok nem vitatják, nak a sztrájk letörésére, · most Pe11n11ylvánla ujonan szervezett ip:ükaéget lé.tnak. de azért nem ban, _ hogy a Jogoaan vagy lé-- tekkel, mert félnek, hogy ullttnilllljl.k a l>ÖMJerz&lff.ben
,;y a hét órás munkanappal @em ment ki valami sok 13zé11. vidékein, mert ezeken a belye• fog11ak sehol éhen vesint. Ezzel vesi!n elégedetlen b6nyúzok az emberek köYetlk a wlnberl pél• klkötOtt nénmennylfflflt. a
,,.r, velamlt a szénl1mr.vagy a To~rozzák
rcndületlenill a ked' el vannak szánva a társa• szemben a társasigok szizal ilgyélket a uerveicten belill pró d4t és az unlonhoz 'C68~lakoz.. franélü: mégl1 ké~lr: a ujit
bi.nyá usig, de azt' állltjak, sztrájk törtlket, dacára annak, ságok, bog, nemcaak a 11ztráJ• vannak olyan nyomorult anya• b&ljik meg ellntbnl, mert aen• nak. War Yidékén 11 ■ok 4etek- ~ b & A lt tokOSOU ÜMBl·
l, >Ky legalAbb két év uilkségea hogy az eddigi kl!ltaégea tobor- kot, de a uenuetet 11 letörik. sJ b'blJutben, bOff Ila ullu"fP •
• ftll ~ . altlk
•
&
Llh :g 11 y
,ni;:-lluban

: ,'~~~S:

!~::;se: :~

M A GYA R DÁNYÁSZLAP

ÁPRILIS HAVI BÁNYASZEREN-CSÉTLENSÉGEK.

c!~oi::!

:~~selm~:~:~;;e~~!~
r ad.
New York államban a blróság
c9a.k aklwr engedélyeit a vá-

1922 ju olus 15.

••••••so

....

Sir-e az Ön •
bébije az éjszakl folyamán?

•••
••
••
•
•••

lfa nyug talan és ideges. \'"lllószinll, hoicy táp•
l:ílék.a okozza a bajt. Ha nem t udja 81:0P•
ta tni gye rmekét . v::gy ha t eje nem t esi neki
j ót, használjon

73~
EA~~~,·~ -~ ~ND

••
••
•
~

SOLVAY COLLIERIES COMPANY
BELFRY, KY,
1'1itl:IRSIÍg u11J. ml ndll,t" a lka lm uoH magyar bi nrli •
!llOk ft.t (: 5 mod,lsmél.

felveszünk magyar bányászokat.
r sRli dolt plRsferoiolt :i. -1 é~ 6 n obb h is11 kl111n
'Tli l ogat h ntn 11 k , 11ó ll e 11ek Jó b ur dot lnipn11k. Szép k ~r l e k nmnak n h1bak h o1 és Jó á lla l lelt"e16,
,\ b(m rAl.m n k ltli11 ö

te t ő

és Jó boltom on.

Jöjjön munkára készen vagy irjon Mr. E. W.
PRICE, General Manarernek (posta EP, KY.) a
ki szereti a magyar bányá szokat.
IIIIIUIIIIIJIII 1tu•11111uu1 11111,1 11,11 1eueu ••

WARRIOR COAL CO. ·
War, West Virginia
,M AGY AR BÁNY ÁSZOK l<Rpna ~ n51 un k m unk6t.
Hiromncgyod mllenyl..., v• n a t clepil nk W at, W Va.. tt,!

Avalii:J! l~•s~u",!;~t~ .;E;'fts

fi,~,. llo•~

lel•11 link
;;,n
BOT,:OM.
Jiljjiln m unk l ra k h un.
· A N. • nd W. vonalon J aegeron • • i ll jon , 1 a Ory F o rk vonatra ,b
Wa r.W.Va. od!ljo n le.
Bll\·ebb felvll . go1l th t a d G. D. OAV I DSON, Genera1 Supc tl nHndent.
U, 2%, :l. 2t,

A STEEL & TUBE CO.
OF AMERICA

Dehue, West Va.
bányájában ujra felvette az üzemet és szivesen ,
látja vissza összes réri magyar munkásait.

Tudják a magyar bányászok, hogy mi mindig
legszivesebben magyarokat alkalmaztunk és jelenleg is munkásaink 80 'százaléka magyar.
A szén S és fél suk, jó bottom és jó tető, lizetünk masina szénért 8S centet, pick 11énért $1.00
kirénként és minden nap dolgozunk. Embeninkkel embtrséresen bánunk. Jó házaink vannak ~aládos embereknek, jó burd nőtlen em~reknek.
Jöjjön munkára készen vagy irjon erre a cimre :
JOE TÖTH, BOX 47. DEHUE, W. VA .

FIGYELEM! LOGANI MAGYARSÁG!
$100,000.00 ára cipő - kalap - lérli, női és gyermek. lel,ö é, alsó rohák, vásznak és selymek -- ró#ő,
é1 rövid áruk - , ait ca1ek é1 minden/éle ,zi:ikségleti
cikkeket Loganban még idáig nem hallott

OLCSÓ ÁRON /ogank KIÁRUSIT ANI.

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY.
Két bányánk van a N. ami. W. vasut mentén a
vonaltól másfél mértiöldnyire.

- 40magyar bányá~z.
kaphat most nálunk munkát.
A szén átlagosan S½ láb ma1as, jó tető é, kemény
bottom van és jól keresnek n"álunk az emberek.
·
Bányáink Ory Fonton vannak, a N. and W. vonal
melJék vonalán, Jaegeren, W. Va. kell ábzállni.
Jöjjön mwakába vagy írjon CHAS ÍASSAY, Box ·

41, Yukon, W. Va. vall' JOHN OROKOS, Yukon,
W. Va., akik felrili101itiual •zolrálaak.

SZANDUOZIK
SZO~OHAZÁJÁBA
UTAZNI l
H•

..:U1511,I.UJ1b•

Mindig alkllmaztunk magyar bányászt s magyar
bányászaink ~émelyik:e 10-12 .év óta szolgálatunkban

vl&1z.1.1a ra

~so,:rod
n"~· ~.o;:o~~A~·utu. a:chl~:i:
oarau t aJa nlJa
uay

a • d&ly h

en-

utl •v61 beozarzhiN,

m l nt'h ■ l6~aye kblrto■IUd r1h

ri.nd.,~:J!:*:z~~--t.11r.1nJ:aJ:.

. llaJ l!-vena la klt ka pvlNIJDk.
Uo ynl ntln noroar1u r, b ...
a lta'afN VIOYUnk, ha Urmely
:;o,!:~:t.a k■ rJa fd! llou tnl ■zf>.
Ml u anya nyolvl n baaztlOn k.

Mellon Natiom.l Bank
H■J6f■ o K lp v l1■ l ■t•

/J. J. NoCORMICK 6 CO.)
Co r.

fő

a~1z;~1•:1;.~:~~~ET

• rl ol City Ha ll • W
.,ITT•■UIIGH.

&n<

■-ldl,

,A.

' é, hat családos maSzükségünk van 20-25 nőtlen
gyar bányá~zra,
tiszte11éges fu:etés_t é, rendes bánúmódof"talí.lnak ;nálu·nk.

akik

M. R. H. HEYSER, a ielem,,; Geaenl Sa...,.
tendent szffesen , 11m1maz mr.r,ar bányúzt, ha arra
alkalma van.
Jöjjöamaakárakét1enét s~jonle Ceclar, W. VL

állomúa■, • .......-mo1w-koai jár be a telepre_

Akarjuk, hogy az egész magyarság meggylSiódJék. h ogy m i
n emcsak lgérünk, hanen1 adunk is olcsó á rak at , Jó portékát
és figyelmes kiszolgálást. - · Kohn ur, kJ mi nt fűszeres ti z
éven felül szolgálta a monitor juncUon i és north t ork•
vidéki magyarságot. vette át e1e11 üzlet vezetését, a mi liit
elé.e; blztos.lték arra nézve. hogy a Jöv6ben IB te ljes blza lonl·
mal ford ulhat a magyarság r égi kipróbált barátjukhoz. Ha
Loganban járnak. ne mula B&zák e_l felkeresni ü:eletemet éa
mondják meg segédelmnek. hogy Kohn urra l akarják magu•
kat kiszolgáltatni. -· Örömmel adok ta náC!lot és felvl lágo•
sltáat minden ügyes-bajos dol gaikban.
Támogatásukat kérve és u ért elGr e Is köszöoetet mood,-a.
maradunk az összmagyarság gzolgálatára mindenkor készen

;· ~
j he ·Be I
ÜZLET A HARANG~ZLQ8AN, W, VA,
JCOHN

é, B OSEN TlllaJ4oaotok
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MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI
1

AZ ELET MEL YSEGEIBOL
lrln 1..egloner.
(Folytatá;c.)

Hogy elcsitltl!a azt. amit lélekismerelnek
mondunk a a ml hej. de Igen is meg tudja
szenvedletnl akiben meguólal.
l~gy kora hajnalon ott feküdt réiu:egen
Üt\·. Sz:1\kal né portAja előtt. Az anzony
vette elöst.ür észre. mikor a tehenet ment
fejni. F;l(lször megijedt. AZl hitte valami
halott
-- i\llhl'i.ly - - - (;yüjön mAr ki - -,-\"örii!<- Mlh1Uy sietett kifelé U Ijedt kliltásra
·
- Noml baj - - - Nézze - - egl' en;ber fekszik a kapu
elótL Talán valami halott
Vöröe i.\llhály oda n1ent. Megfogta a fekvő vállát s megrázta
- Nem halott ez. hanem részeg
Aztán hogy az arcába nézett. caendea:en _
szólt oda a közeledő aS11zonynak
- Kántor l.aJos - - - boltréneg
S:ralkalné megcsóválta a fejét
- S:r:i!gény nyomorult - - - vigyük a
hbba. Ne lé.asá.k a népek a siégyenét
- Vigyük- Becipelték ketten a magé.val tehetetlen
fiatal e111bert s ráfektették Vörös Mihály
ágyára.
- U nd alugya ki magát
- Az. HDd n\ugya
- Aztftnmajdbeszélünkatejlvel.
- Kár érte
- KAr
Az asszony fejni ment. Vörös Mihály meg
pipára gyujtott. A nagy ládára ült. onnan
nézte a réezegaé~ buta álmát aluvót. Csak
ugy magában morgott néha

:,;~• i~ beszélj róla. Akár sobaii.e Jás-

.• ,1,1. l'edl..t majd 111eg látod. ide tolja az
,,ru\t holuap a kls leányeíta - - botontl
1:h\J('ll 1,e,llg ('~a!ódotl Hot.i. UJCl'l J.;snl

•,K n ··1h1loghft1.llór· gondolhatott rá 'és töp

l

n 1 ;:hctt!ll :1zon. hogy ml i s lett az 6 kcn · itl:in>ából. Dehogy kereste fel Ro1.lt.

Meghivó.

\k;;or Jutott C!lak e;czé!Je. mikor kl~zallalu • a1. ··1nté1.etböl" 11 at.t se tudta, ószak.niik
!l'H111l jon t' vagy délnek. Régi \aktl.sé.bá
m• □ jeu e 10,·:'lbb l s tisztességesnek marad•
11.
1 n1i:y pedig menjen Rot.llloz. áruba bo' ~;.rn ni azt a szé11 testét.
~lár ruost ho,·á? - - ( t\ itnlanul bolyongou az utcAkon li:11.1.II.
~zince 11J1jnáltn. hogy bev:igódott mögötte a
!>Örtö11a.J11'i. Ott legalább gondjAt viselték.
oti nem bl'i.ntotta senki. Pedig ou a tArsa!lalom :1a lakjá,•al volt együtt. Jó voltak lloz1.á mln iiu yájan mégis. Tudja Isten miért. de
a ieiüllöuek között nagyobb az öuietlen~. mint az ugy nevezett tlsz.teS11éges né(11.'k közt. Sokkal őszintébb részvétet éreznek egrmb Iránt és Jobban Is 11.egltlk egy1m'.l.Ft. mlut a 111lndenn11pl élet pén1 után tülelledóembere l.
Félhangosan mormolta. talán századszor

Értesítem a Himler Coal Co. Inc. részvényeseit, hogy·
társaságunk 1922 évi rendes közgyülését

július 3~án déli 12 órakor
,tartja Himlervillen , Ky. a társaság helyiségében, a melyre
minden részvényest tisztelettel meghivok.
HIMLER MARTON,
A lflMLER COAI„ COMPANY Inc. ELNÖKE
,hok II n!1<uf.11yesl'k, 11 klk u kliRgyülé,i1•11 s~cmé lyl'."$1lU nem ,·.,11c t11ek részt, iitruhhhat-

- llozl. ,·agy - - - haza ;;- - '-llrtclN1 nag)·ot sóhajtott. :\legrá:r:ta n fe-

J1ik s~a 1'11znll jognlk11I blirrnely r;l,<ntn,·csre, 11kii r ll:tokr11. akik ti telr 11c11 h1 k11n~, nkttr azokra.
ftklk II küt!l'J·\il1:sre mR„ lelepról Jiilmek.
A lll('t:l111l11l 111azlisol11ti mlndeu IPsl ,·ér. uki 11 e111 Jühcl el, Ho nn•I lillltsn ki~ l'llgJ· kiildjf' IJe lr111h\11kh11. mg,· 11edlg adJ11 1u11111k. akit ;;un·az11hin1 I megl1Ml11lm111:.

Ji\t energikusan

llií t - - - haza - - !'tle,gkii1111yebbüilen lélekzett rei llat:i.routún
1•jrn kezdem :i. becsületes é letet a uürhill UlÍlll
Még mo~olygolt is. ked ,·esen. ,·idiman.
1>:gy11zcmbe jöl'Ö_m· félre értette u mosol)ll~. )Jt>gállt előtte S köszöut. A1.tá11 hlrtete11 kfü!ilnézc tt.
- :-.:111cs u kö1.clben rendÖI'. t-:ste hétkor
Itt lenek a ~a rkon - .h1.alto,·{1bbsieteu.
/. meglepett lt\nyka sokáig nézett a kezét,eri tartoll két dollárosra. Az elsó percben
nem tu•ltu . mit Jelenl&en a dolog. CHak lasl!all vllágoeodott fel.
- Ez az ember o lrannak tart, aki nappal ,·adliszlk férfiakra - - mert n1osolyogtam. Azért félt a rendönöl ls. hiszen "tilos"
, mindkét fe let bünteti a törvény rajtakapl'ui eHCtén
A dologhbl társnöjétől megtanulta azt
Is. mi szabad New York városl'i.ban 111. erkiilcstelen élet terén.
- Bi zonyosan l1ázasember. azért félt
olyan 1111.gJ·on II s letelt a - - - n)·omorult
J{ese rüenfe lnevetett
- Az Isten Is ugy akarja. hogy ro&&z
lf'g~ ek - - - minden férfi gazember - még Lajos Is - - 1'elébrefltbenne ·a ,dae
A7.ért se . . mégha a vlhi.g a fejetet ezÍl.llol

1
\

~!:t.

MEGHATALMAZÁS.
lnko11l törvl!nye11

n1cgblzotl11m11t és megbatalmazol-

tammá. hoi;y uevcmben és helyelle ru az l922 jullus 3-án. Hlm len·llle, Martin County. Kentuckyban. a 1-l lmler Con! ComJmny lrodáJAban tartandó ré11zvényesek gyli\ésén megjelenjen és akkor
olt nr.okat a azavaza tokat. melyekre én. mint a tArsaM.g rés.zvéuyeRe Jogositva vagyok. helyelt<'.m leadja és ezen 11el belegyezek mindenbe és rnegerósitek mindent. mit II fentnevezett meghatahuazott ott helyettem tenni fog .
Melynek hiteléül szolgáljon sajitkezü alátrásom.
Kelt 1922 .

. .... hónap .

. . . . na11Ján.
. . (Alálráa.)
..... . hereby make. constltute and appoint

my lawfu l proxy and attorney for me ln my oame, 11lace
aud stead. to appear at a meeting or the s.tockhoklers or rhe Hlmler Coal Company to be beld
al th e office or sald Company at Htnilervllle, Martin County, Kentucky. on the 3rd day of July,
1922 and then and tllere to cast the number of vote!I which I. u holder of 11tock ln aaid Com11any. would be e11Utled to vote U preaent hereby ratifylng and conflnnlng all that sald 11roxy
or nuorney s boll do lu the 11ren1ises.

-

Wltneasmrhandand!ieal thh1the ..... da}' or_. ..

. ......... 192!.

•:tit!:~ ~IJos ;:~: 1:d::1 ~ ~a~m. mégha

. . (Seal.)

,!aliirn:r:ott lé11é11ekk el tartott a lakAsa

::· J1~a -

-

Dlmou1
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én akt\rml leBllz 11

1-4 fr! Hs Itallal gyógyltotta
r

mag.át és a
borált. Mert azok akadtak bllven. Csak

~ ~~~::ta~:s:::a~~~ 1:el~~~~oa~;
i natosa bb az Ivós embernek, 01lnt a
1 •i a légynek. Pajtás, az hat akadt b6ven
" • ldzaborhoz, meg a pé.Unkához.
'U.pou 1, bánatá.ba,n olyan mulatoú.lt,
1 fY rövid pé.r hét alatt O"t tartotlik a leg''·zettebb lec'°Joek. Mert ,._., aa l'Ok
11

~,z

\'1íi:rJ11 ki 1•s lül1 ~t· kin mn gyor n1gy a111rn l ~xij1•c1,ci és kiihl Jt- 11•• n:to nnal.

1

Vajjon mll gondolnak a hAzbau. hol
IUJI C llll}'] ltlclg.
•·antor Lajos jutott ujra eszébe
Hej. ha tudná hogy ó az oka az én
trehnes é letemn ek - - l\á ntor Llljos JJedig 11em tud ta.
Ső t
.1 111 akarta rntlnl. Ő Is c11:1k olyan volt.
l a legtöbb ember, mikor sokat ,·eszit
a
li rtyún
Ha ennyit veszltettem, YCszltsem el a
11,, ~maradt pénzt le
,, maga hlbáJAt. könnyen hlvó szamár"-1,.i t i;emmlbe ae vette, hanem Eiu:tlt okolt.. a 1111.jAt bánatáért Is. Önmagát tekintette
~1c•ozatnak.
- Soha11e hiszek többel egy lánynak se
- - mind azószeg6 - - leadja magát
• rkl nek. vagy jó szóért. vagy pénzért . . .
táad ta a fejét az ivásra bu felejtóuek, ped - az elllu nem Igen kivánta a~ltalL Eg}',.~ az Italtól fájós fejű reggelen 111Lin keien dohogta
~;z Is Eszti miatt van - - Ennek la 6

;;afa~,~; ~:~~;-11 ~1::
Egy plllarit.Ast vetett II pufradt arcu alvóra s ö la csak
ennyit mondott.
- DekArórte - - dekár
Vörös Mihály kiverte a plpAJa hamuJAt.
- fo'özzél nekljóer611reketél
,J
- Fözük
- Jóerlísetcukornélkül.uhas:r:n,1
Az asszony elnevette magát
- ne Igen Jól tudja
Vöröe Mihály szeretettel nézett rá
t
- Tudom hát. Én Is. voltam 'valamikor
Ilyen Allapotban
- De kigyógyult bel61e
- KI. Te gyógyltott.Al ki
Gyengéden megölelte az aaszonyál
- . Most mi!.r Jó vagyok ugy-e
Az auzony iu:elld szeretettel nézett a
uemébe.
- Az MlhAly. Jó ember
- Nem bánod hogy !gy élünk
- Nem.
- Majd Ila az a másik D.llllzony elpusztul.
megesküszünk
- i\lei;
- Ha nyolcvnn éves leszünk Is
- Ha nyolcvan éves leazünkls
Az ember uJ pipára gyujtott
- Meg köllenc menteni ezt a legént .
~~szt! miatt busul ez
IISIIZOll)' bóll11totl
- Amiatt
- De nagy baj Is hogy !gy történt. KI
hitte volna
- f:n most se hiszem. Nem tndou1 e lhln -

......... ezennel kinevezem és fclhatalmazol\l

Alnllron

„1

uuu, 1 111111111

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"ii

bőven. Hiszen örökölt 111. meg 1111órolt is
nzeldtt. hogy az ezer dollár mlel6bb együtt
legyen a lakodalomra.
Ha uéba e11zébe jutott, a fogalt cslkorgatta a dü h ébeu.
- Lakodalom - - ezer dollár - - godehell a világnak, meg minden leánynak
Annál vadabbul szórta a pén11:L Éji mint'
az a kártyás,. aki mindenét elazórja csak
azért, nrert sokat vesztett, - hogy hát akkor menjen a maradék la II többi utAn
_ Csak azért la _ _ _
Csudálatos a .férf i lélek
• _ C511.k azért _ _ _

szony. Hiszen ott mái- nem ront el semmit
Élte hát a világát KAntor Lajos és rohaaz ember. csak az ura meg ne tudja.
111011011 fogyott a 11énze, az egéezaége a a
- Ha te la ugy, hát én la ugy..
• komoly népek előtt a böcsü\eie.
Bizony ut.Anua vetett6 magát Kántor La- • . J{ogyne r0gyott volna a pénze, mikor
joa az Ital mellett a szoknyé.nak la. Azok- csak költötte, s hozzá nem szerzett semmit.
nak meg tetszett az erlis testü, deli legéiiy. Hja. mulatni la és a b6nyiban 111 dolgozni Még Jobban akarlik azok 6t, mint 6 azokat. nem lehet. A folytonos Jvú; éjszakizá.8 meg
~van az legtöbbször, hogy a .aO.rü vérO Igenis megbalványltJa a Iegegéazaégesebb
ll.88:i:onyok•lányok valósággal bolondulnak II. a rcszlnt és kék karikával dlszlti rei a uemulatóa, könnyelmO., betyáros legény utAn. mek allját. A nézés la blzonytala.nná válik
Csakhogy eu nem tudják megérteni sokan a elvesztik Igazi ragyogásukat a szemgoés rossr. néven veszik t61ük.
lyók. Bizony megcaunyul attól a legszebb
Pedig II n6k szlvében is ot~ lobÓg a vtl.g'y; férfi arc Is.
.,
áiugornl a korlitoka.t. Ha egyszer lángra _ A Züllés felé haladt er6s Jépéaekkei Kán•

"Csak azért la." még Ila belepusztulok Is.

!it~::~dál~:r ::s:::i:it~é~n;:n~~~ =n:u: . ~:~1:~tt:.I~e:!~é!é~~:~~~bb ember

111

Ez a jelszó. Ez az Ige.
- "Csak azért la" ... Pedig tudja, hogy

férfi. HiAba a dolgos, munJr.t\ban fé.radt féi-J
minden szeretete, kedvesebb egy duhaj, ki-

tönkre. Ön
- Csak azért la - - - bad 111!-8'1, menynylre tönkre tett. Had tudja, milyen 1"068Z
lettem. Had ér'ezze, mennyire nem Wr6döm
vele.
·
Azlin, hit mi& leúi7 11 „.g a TI1'gOD,

:;;:::e:~:bes:'a:~:~r~ ~en~ :
azerU szemérem. hanem az emberek "megazóláaa" tartja eaak vlBU& attól, hogy oda!
dobja magit mindenkinek aki megldri.nja.
f..s - oly tonnyü a dolog. Hluen a t•J
'tOI 't'&D QQ nappal. UV

~~~;!!~:~ ~rt_~:~:étrtteazl

_ A uiagamét költ0m.
hozzá

tta!~ _ Ml leaz
tt.:

„

-

Kinek ml köze

bell'!led

Ne legyen arra senldaek se gondja

- De lul.t ldtta. A két s11:emével látta. meg
Rozi is mondta neki
S:talkalné felsóhajtott
- Mégse hiszem a kisebbik lányomról
:___ - a mblkról még \ukább elhluném
Vöröa Mlllály lauan. tempósan nyomkodta lejjebb a plpájában a parazsat
- Ak6 rhogy történt la. nem Jó történL
Segltenl kÖII rajta.
'
- B!!azéljen hit enel a Jegénnel. hOIJ'
!elejtse eJ Esztinek 1ha vétkezötL Legyen
hozzá jó ezlvvel ujra.
- Te meg lrjad meg a Jinnak. hogy jóra
fordul minden
-A!eglrom
- Nem jól tetted, hogy eddig ae lrlil
neld.
Az OJIJIZODY megclÓválta. a fejét
- 6 neki kölltltt volna meglrnl elllibb a
szégyenét. Éu ml!gbocaatottam volna. Hl•
azen uül6 a111Ja vagyok
- Hát csak gyl'Szze meg a Lajo■t
- l.feg én. NJilvinv~ hogy llleJ'etl
még. csak a bllazke■égje nfm áru engennL
Al:ér lazlk
Kántor Lajos ébndeznl lteadetL Nac,ot
- fujt s relO.lt u igyon. Értelmetlenül aáet.t
k6rill - Y ~ uemell'el 1 ~ ftll►
merte klb61 .... ~

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

1922 Junlu. 15

A KISHITO MAGYAROKNAK,

MAGYAR RÁ.NYÁSZLAP
(HUNGARIAN i\Jl,t.ElRS' J OURNAL)
KENTUfli:\·.

llnJl,lc: l!Ylf, 1,J.:,
s a,~U nyc lm-Telear1m:

Mlne ,1 Journ•I. Kermíl. W, V11,

Teleohono: W IUla m1on,

w.

Va. 417,F•l2.

E!61ize th l t r: A• Egyoúlt A11omokb 1n S.Z,OO--Ma11urorod11ba $3.00
$ub icrlo t lo n Rat u : ln \he Unlted State1 U .00 Hún;ary $3.00
/oleg!elonlk minden
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~:~:';1t;: ~:';0:~ ~;;~hM~•.lt;:1:1~he6

C:n~tc~!;.l~~~!,~:wn~·o;:~

:iklk mll1dlg azon slrnak, hogy ml nem tudunk ebben az
ország~an elég alapo11an és elég gyorsan holdogulnl, nincs
lg:1u;uk.
Uebli:onyltJa ezt ar. n 110k magyar vállalkozás, a melyek
11zcrtesz6jje\ a?. ON11.áSban értékes és nagyon megbecsült részét
képnik /unerlka Iparának és kereskedelmének.
MAGYAROS IZII
Partos Miklós. a partola hashajtó és a partola-medlelnák
gyárosa azután most egyszerre annyira meg akarja a klsl1itüeket c:áfol111. hogy hamarjában tul Is 16 a célon, még pediglen
alaposa n.
Olyan rohamosan t~esztl a vállalatait, hogy tlz eszte11dél
alatt - husz éves jublle mot ünn epel a hashajtóval.
Az Isten látja a lelk ket, ml n em lrlgye\jük Partostól sem
a hashajtót, se111 a lrnslinj óval szerzett vagyont, nem lrtgyeljük
még az iinneJ)et se.
De mikor mindenki vissza emlékszik még. hogy m lndössze/ r,== ' ~ = = = = ~ s i /1111
l2·-l3 éve kezdte e medlclnAJát a piacra hozni, vagy ahogy
Magyar Bányászok !
1
:t~:::~~~:~:~ 11
ei: 1
11,í rm Ilyen
gyógyszert,
1: i
•
•
t Jeg Ju 1
va!<siik. hogy tizenkét óv után husz é1•es jubileuma vau a. Pnr~e• n ·kiitut,
ki>lszcr

~~:~~!~~~~•:t:

:~:~:ú

~~=t

l

ő
=~::~~~:~

'I

tolának.
Igaz ugyan. hogy a harcban lóv~ embereknek a lláborus évet
dup lán szú.mitolt.úk hajdanában, s a Partola Is vnló~zlnüleg 1

1;,'o~·;

Of!ka <'I llim!er,·!lle. K)'. nl!nll cd ror.

lb=====-========---"j ezen az

alapon jubilál most husz

es1.tendőt

szek!'17e~z: ~a:!1~J1~=~ ;~:;::t:.d17! :

1
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KOTELESSEGÉT TEUESITETTE

hin yosa llb árou sz1íllitu11k,
l?akh\rou 111rtunk mln1 •
d„1 ú
t

d

1

: t~:::: :s;~;t;ae~é;~z;

~an kVsr.Hunk.

L

gróf Széchenyi J..ászlo Ma!Parország amerikai k01ete, llllli- Partola az otven éves "jubálját" Is.
THE OWENS-PfENING
Jllllgyar!lág
Hát ki mondhatja még h ogy nem elég gyorsan fejl6dnek
DRUG CO.
nag,ne1u \Cudégét, Kossuth eszmelnek Igazi bAtorsznvu harco- Ameri kában a magyar vállalatok, mikor lám a hashajtó tlzenWilliamson W. Va.
fát Balthazár puspokot Hardlug elnök kihallgatáson fogadta
két év alatt huez eszte nd őt szaladt a Jubileum felé
'
Jól esik er.t feljegyeznünk 111ár csak azért Is. mert a Bányászlap mindjárt Szécheuyl órkezésekor azt hirdette, l1ogy Magyarf'E l,11_1\'AS
!tanfolyamot, akiknek konflrmá mint a 1egJobb csecsem6 táplákoi Washingtonban kozbeniart hog} az all\erlka1

orszái; amerikai követének nem a .nmgy~r korem1',"1''•,ha~~m .. : 11 Yer:.\~í~~~1;~~g~~;~!~~~:'. r,S-lk 1::~1:1,~:i~r;:~~:!~1::;~~a!~zdt
magrar népet kell itt ké1wlselni. Es amikor a iaz r puspo
__
dik. ö°tödlke 11tán már nem veJd ballgatba érdekében közben~árt, akkor valóban nem a maJ<".:rtesitjUk llllndazokat. aklk sziink fe l senkit sem. Jelcntkczgyar kormánynak kednis ember, hanem a magyar nép egyik a Verhovay Segély Egylet 58-lk !ul lehet az (in·aatyánál.
lgazáu kimagasló alakJn érdekében járt közben.
fiókjának Hl2t augusztus e lseHer. ,\l f':. Knlll ~Nll y.
jét61 a tagdljat l.75-ös alapon
Legioner. Pa.
fizeuék 11:rntán Is. amikor a kor
- o----A MAGYA R UGART BETILTOTTA
s zerinti fizetés életbe Jé11ett és ,\Z i-: 1,Stl f; 1,t;•r.tv
a kormány a választá si hadjá.rat alatt. Ez a lap l'Oll az azt nem akarták flzclnl, és az
,\ l'SJ.:t'SK'IIÓ.N~:L
e ·etlen la pja a független kisgazdapártnak, mely pártot a ko r- cgyletból Inkább kinrnr~'.ltnk,
A l,E(H'O~'l'OS,\lm.

~~ké:~s:~;z::tk~s~n:1:1:tel:~::~~:
het6 és emészthető.
Az J<Jagle nrand a legjobb ká1·éhoz és mluden mis étel elkészl téijénél, melyeknél tejre és.
cukorra van szükségük. Kisérelje meg rlzs-pudding elkészlté
sénól llaszuálnl és meggyőződik
mily kltünő az Eaglc Brand
Mll kkel.
.
_

~!;;:

1

1:tny - mint a né11 ii;azi pártját - legnagyobb elleuségel kö~é
1,.oroz. Bú.tor, harcos kis lati \'Olt a Magyar Ui;ar, meglrt olyasmit
ls, amit otthon ma meglrnl kor.kázatos dolog.
R:i.mert mutatlli bünökre, hibákra, ostorozni merte a becsielen uralmat, ezért végződött pályafutása betiltással.

a

:~~~~e;::::~~eRZ;:~~~~cs~~:u,~a~;
Az egész élete'n keresztül meg ta!~~~~d:t!::'!a;~r~!~~~Jevéllleg az 58-ig fiók pénztáro- érzi, llogy életének első 12 hó- Mtlkrö\, ez az a tá.plálék, amelysánál, mert a központ :1.ltnl tör- napjában hogyan lett tápló.l va. lyel egyedül több egészséges
~ény telenne~ n.yllvánitott 1.75- l Egy tá11Ji\ léknak, hogy cr ösaé te :secsemő~. neveltek fel, mint az
ös alapon tortent beflzetéseket lgye a szervezetet, szilárddá a f°sszes többi mesterséges táj)•

;~~z:

A legérdekesebb a.~~~l~~n, hogy
11111 betiltását a kor1:e1tJ~~;/~,e~:~~!~c n:;,1::~~~:,~!~t,ke~lg:~~él~e=:i,~b:
mány azzal Indokolja kulonosen, hogy feb ruárban megjelent a összegért, annak flzetW:énye a könnyen emészthetélnek Is kell
lapban egy cikk - és ezért május dereká a tiltják be a lapot - fiók javára fog maradni.
lennie. Ha nem tudja. csec!lem6melynek Gyere haza ... volt a elme és a melyre azt fogják rá az
NAGY SÁNDOR,
jét anyatejjel táJ)lálnl, vagy az

sz~::~:~~ü:t;_~{e~ldalról a hlrdetést és küldje be postán a
Borden Companyuak, New York
ha, ahonnan Ingyen kapja tet-

t:é:;s,,~s~:~:~:~:;:::

:ze~e;;;:::~r:a~:;~e:~~
tatást, anyanyelvén, vagy egy
gyem1ek-könyvet vagy el6irásokat, miként lehet lzletes ételeket készl tenl Eagle Branddal.

:e::::i:~;~:::~

az amerikai ma~a· az 58-!k f~=xp:~;tárnoka
Holden, W. Va.
Való Igaz, hogy a Magyar Ugarnak a lapunkban és naptá~
(! 4• H, ! I.)
nmkban megjelent hirdetések momán Igen szép számu elő--o-flzet6 tábora van Ameriká ban
~l,\IO r, A_N DB,\.N .

f

IS ,f~~~~~~~~.i:K,\J,.

~:::!~h::: :!~

:::~~~~t:e:z
Bordens Engle Brand Milket ad
Jon enni, Több mint hatvan
éven keresztül ezzel táplálják
nz anyák a csecsemőket a leg-

1:;;;·1: -azé:rv~::~~ m:l~{t au~;l~~!et k7v~g~;~~Iése

j Ahhoz azonban már Igazán szédületes butat;ág kell, hogy
~~:: ljá:~é~n::
azt tételezzék fel, hogy egy ujság cikk mlatl nem rohan tömege•
~en haza az amerikai magyars{1g.
Marylandban Is elkövetnek a
Igaz, a ~lag~•ar Ggar mindig nagyon ken1ényen Irt, de min- bányabárók
mindent, . hogy
dig r.sak az Jfazságot. Nem a )lagyar Ugar Szerkesztői;égé~~n
van hAt a hiba, hanem abban. hogy olyan becstele11ségek történnek otthon, mint a milyeneket a )!agyar Uga r megirt.
Semmiképen sem a ?\!agyar Ugart kelletl volna hát a kormányiiak betlltanl. hane m megszüntetni aiokat a becstelensé-

1

81

:;:r!{~!::r it~t ~ ;;.:~~:k k~:::
koltatá!i~al fenyegették óket,
mikor aztán látták, hogy igy
sem mentek dolgozni. sztrájktörőket állltottak munk:i.ba.

~!!;

geket, amiket a Ma ~ya r Ugar meglátott és amiket ne1.11 hallga- nyr:;;~é:::~c:~l~t:: jt!::1
a sztrájk törőket Cs Igyekeztek
Am i J)edig az amerikai magyarság hazal'ándorlását Illeti, megakadályozni azok munkú.megnyugtatJuk a tisztelt hivatalos l1öröket, nem a Magyar Ugar Ját.
cikkel m!ntt nem men~nek haza az amerikai magyarok.
1~ h& 7•én. amikor n sztrájk
!'iem a MagyarUgar riasztja el Amerika magya1·ságát a haza- török - persze fegyveres fedevi\ndorlhtól, hanem az otthoni állapotok.
zet mellett - munkába men-

. tx:>tt el. ha_pe1n megírt épen azért, hogy orvosoljük a baJOkat.

Elriasztják az ameflkal magyart a hazad.ndorlbtól a poko\gépek, a csen dőrszurony, meg a 1rns.katus, melytől már Itt
elszoktunk egy kicsit, meg elriasztják Héjjasék, meg az se na, gyon csalogat bennünket haza. hogy ujra levegyük a kalapot a
jegyz6 ur előszobájában, arról nem Is beszéll'C, hogy hétrét gör•

Creek Coal Co. bányáiba, mcgtámadták a sztrájkolók a
sztrájk törőket és kisebb csatározás folyt le köztük.
Erre ~olm S. Brophy, a Coal

nyedjilnk a nagyeá~s szolgablró ur e16tt.
'·
Nem koli hál a Magyar Ugar cikke ahhoz, hogy lebeszélje
az itteni magyar eágot a hazavándorlásról, mert a legjobb hazavándorlás ellenes hangulatot a hll'atalos hatalmak csinálják,
111cg a különltmények.
Az nmerlknl magyarság valahogy másként képzeli a hazat érést, mint az urak otthon. Önök ugy képzelik, hogy menjünk
haza dollár!Jll megrakodva, de fogjuk be a s~ánkat, a dolh\rjalnk
gond ját majd viselik az urak, ml meg e!jllk szépen menjünk
vle.eza a béresl1bak sivár lakásaiba és á kastélyokban tovább Is
uz urak Uvornyáznak.
Ml egészen másként képzeljük el. Ugy, hogy hazamegyünk

~;~s: :~1~~1 !!ttsz~~á!~f~:a!!;
parancsot.és most lgy Igyekszik
a sztrájkot letörni.

BORDERLAND GOAL COMPANY
BORDERLAND, W, VA.
Vasutállomás és posta.
:l b1Íu y11 P-lke rnunty lJo n Kcntuckr oldalon , ·1111,
A 111c1rnagyohhltot1 üzemhez kere~ii11k

MAGYAR BÁNYÁSZOKAT.
Nős emllereknek Jó ltH1mk11t nd un k, 11ötlenek az
ltl enl mal!'y11rok 11Jll jó lmrdotknpnnk,
,\ luíny~han Jó 11ottom és kltiinő tetlí Ya n.
,Tó fizetést nd unk és II niílunk 1lolgozó emberek
JJénzt c~ huí ln nk.

Egy jó burdosgazdát is keresünk.
Mr. Ii. S. STf]YENS gen. s11pint., aki 11.zol6tt a
~1.:ljcsUcl, Ky. b(myá uúl dol go1ott kiilönüsen ked n ll
o 11111gynrok11t, - IrJon Yni;y JöJjiin mnnkárn kliue n.

1

--o-lll ltEK k R EI-'. ÁRVAHÁZJJÓL
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1
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hivatásának a magasJatán állva, módot akar nyujtani a1.oknak a magyar szülO:knek, akik távol laknak a szervezett egyhátaktól s !gy gyer-

egyezer 11. szabad, független

MagyaroN!zág:ba, ah ol már nem :::::tr : ~':iv':e~~::;;t!:~e~
1
:;::t~:~n:::::::~::e:!::~~u:~:;:k~: :1:y:;::t~á~s ai:::= ~!!e::S:!fö~~!:~e::.e~1::

!~t~; •

~::~~ ::!lt~~: : . ~:a;:;:::~~ ~=:nnká~g~rd:::e r:~:r.~ ::;;~rugygy~:!~~:k::sz:n:Y!i!

a temeté!n klvül - ahol munkálkodhatunk, meg egy tisztessé- szünidőre azért, hogy Itt maJ!:e& ház, ahol a fejünket lebajtbatJuk.
•
gyarul
!J111ulhassanak. Egy
1
Amlnt ez meg lesz - és hol lesznek akkor már a hatalom :~e=~~ ;;~:!!n : 10~ : é=
mai ural - egészen. bizonyosan tömegesen megy{ink baQ.
s.Wéknek* ajin!Jnk est a nJirt

MAGYAR BÁN'(ÁSZOK!

THE B. C; ROACH
HARDWARE -& FURNITURE CO.
- WILLIAMSDM, W. VA.
raktáron tart Dlindenféle butorokat, kályhákat,
chinaeziiat evóe1zközöket:, festékeket, üvegárukat
és minden húifelu:erelési ~'kkeket.
A macalokat figyelmes kiszolaálúban -;é-uuitiiik és áraiak a leroluóbbak."

KÉRESSE FEL 1/t!Erl/NUT,
_'')/A

WIWAMSONBA

10/I.

Legjobb

minőségü

BUTOR -QK
melyek 1u1 Idő 11ró1JáJ1í1 klii lljlik nuír. t ii é,·e.
Mindent gyá raktól r ús1írolu11k waggon 1111im r11
ü~~r,ea üile1elnk r észére, 111:ért tudjuk olcsóbl.Jan ad ni
Hrulukl\f. Ml megtakorlljuk Önnek II künetltö hasz•
nti1.
Hutoralnk 11. leglükéletese bbe n va.nn11k kliillltva,
minden mlnó!!tlgbén.
L,\.KÓSZOBÁK,

HÁLÓSZOBÁK,
EBÉDLŐK,

KON\' DÁK l:S
VEREND,lK
l1crc ud ezf~ét milunk k11J1l111tja n legs1ehh kJv lte lbcm.
KiWin C!iOmngolú os~hllyunk van és l)fztosltjuk,
h ogy Jó l l1N·somagoll, sérletfon hut orokat knp.
Ua
Hléf;'IS miam i hnj Wrlé nnc utk öz\J en ml jó~·H te ~z~i iill .
AR,\INK n usz szA z,u ,:tKKAL
01,CSÓlll.!_,~.K, JHNT nASHOJ,.
)11 1111gylmn fs kics inyben 11d unk c l.
fa:t II hirdetést hn Ön iizlcliinklie h ozza, egr dol•
IHrt ka 11 ak1í r1nll re11 l1irgy megvásárMsá111i l.
.hfrt tcsHiik ot, J1ogy 11 ,·!dék magrnr kiJzö nsl·• ,
l!'tit'cl meglsmerk ecljiink.
·
JnTEl.'.r,S NYUJTUNli:
A MAGYAROKNAK.

LEWJ,S. FURNITURE COMPANY
WiLLIAMSON,' W. vi.
LECKIE COLLIERIES COMPANY
AFLEX, KENTUCKY.
Ez II lárl!llSIÍg ré-gl b11rlitja a ma gyar bány b1ok1111k.
\' nnnnk ua lúilok a 1clepen. 11klk nuir 8 l.v óla nlÍ•
lnuk 1·n1111ak.
Mr. W. S, J,JWKIE 11 llirsMág ge nernl mnnugerJe
a m11iyar b1ínyH~.ok11t külünöseu kcdvnll és minden
rn liii nemzetl ~liggol szeml1cn elö11ybo11 r észultl öket.
A 1,ú u ya <'~Ilk lH: mllenylre v1111 Wllllamson,
\'n.-161 és káréu lelte! odn menni.

w.

JiiJJüu monkúr11 készen l'IISf lrjon IHrsaságu nk•
uuk tis blzlosltJuk. hogr uyuged t, Jó ott hoat. talár mi•
lunk. Tudn n){ a1lnl munkát nkAr n011, llká r n őtlen em•

t IUUIIIII

111111111111111111"1

BURNING CREEK COAL COMPANY
KERMIT, W. VA.
Keresünk 3 családos és néhány nőtiell m11g71n bá·
11r iís.d és burd'osgazdát.
O,ínylink a lllmler Coal Co. bbyáJAtól caak 1 ml•
le nylre Yan.
::i~:z:~:
1111111 11111

11

~~';! !8u!t=~:z:~ a bányánkban.,
i

111 1111 111119'1

MAGYAR TESTVtltEK J '
18 én ncok köztetek és

mindif

ii
"

111 . . . . . .

b«IWettel ;

szofráltalaklieaetoket.
Ha valamire arilué,-etek TUii kerelldek fel bi-

zalommal, olcsó úbu a ~,jobb miDiaé,a férfi, Mi
ét r,enaok ...i..Iud, blapobt, cipo&d, hari,ayiht ét ~ - - • nohúati cikket hptolc

SCHAEFFER BROS; ·

tf

50
,.

MAGYAR BANY ÁSZLAP

t<i2::Junlusl5.

MAGYAROK FIGYELMÉBE!
PAIGE, ~IAXWELL, CHALMERS, ; , JEWETT

l
1
1

A Maxwell kocsik ebben az é\·bcn Jobbnk, mint valaha
"oltnk éti ls::en sokat adunk el belőle.
!Jiu1,r11 ·1·ourl11!? ... .. . . . , ..... t

t' hulmt•;,. T ourln~

ssa.oo

F.

o. B. Detroit

... . . . . . . ~uo:..oo F. 0. B. Detroit

1r, ~~~m~ll" •"-• •~ r<})

Jöjjön el, r.ézze meg és próbálja ki!

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

l

WILUAMSON; W, VA.
M. MA~DOM-SHAHEEN· &.CO.

DEPARTMENT STORE
WIL~IAMSON, W, VA
trtesitjük. a környékbeli magyar

váaárló közönaéget. hory régi üzletünket mer na11obbitottak éa az uj
_ ü.zletiink

MÁSODIK AVENUEN
~ található, ahol ánaiab.t vnikizö.
~ 1érünlmek elónyöaebben bemmt-

~ hatjuk.
~-

tartunk

Raktáron

aündmféle

.\laal6 ke450.000.DO.

~ NOI, fERFI, GYERMElt RUHÁT,

The Matewan Natio:,,a)

Bauk

§ FEHERNE_MOEKET, CIPOKET, KA-

MATC WAr.1. W, V A.

LAPOKAT, HARISNY AKA T.
A KIRSCHBAUM-FELE kitünö
~ minöségü férfi ruhák Willíamsonban

i=_

WELCH VIOt KI

§
§

~

§

Dentist

ROFOS Es
ROVJD ARUK
NAGY RAKTARA.
Üzletünk állandóan rendez: KI-

ÁRUSITÁST.
KERESSEN FEL BENNONKET
20. §
HA WIWAIISONBA JÖN.·

MAGV .\AOKl

G. D. MITCHELL D. D. S.

~ csak nálunk kaphatók.

~h11!6je

1
1

WELCII, W. VA.
PAVNE BLOG.

I=_

A Lilly Laod Company zöldffr-farmokat és
házhelyeket ad el

22, 23, "·

könnyü lefizetésre.

~ége!!eklr.~-

Varr egy néhAny kltiin ö kert-farmunk éti hb.hel~•iink Bcckley, West Vlr~l11IAbnn. Bcckl ey körül van
1·t'>ve t<!ljescn bányákko l i;11 m{1 s li,.:i.~·v:!.llalatokkal. Ha
t'> rdekl6d(k n farmok és J1Azhelyek Iránt, tessék a
llalolgh County Bank fölötti Irodánkat felkeresni. Az
n han k az, amely e\6tt a nagy óra vnn.

/

AZ ALMA-THACKER FUEL COMPANY irtesni a
magyar bányáa.zokat, ho11 ujra felveHe az üzemel
'és s~ivesen ad munkát azoknak a JILlff&r báayán:oknak, akik rérebben aá1ak dol,-dak. Niaci
munbuvar éa a bánya mincleaup Nlcoaik.

Ugya ncsak van egy csomó kltUnc'5 zöldség-farm és
hbl1e ly Prlnceton, W. Va. városában 111. Prlncetonban
rnn a Vl rg ln ln n vasut központi f6mühelye és egy csomó lpan-illalaL Ha érdeklik e farmok. keresse fel lrodankat a Prlnceton Bank fölött .
J-J-zeket a farmokat és hizhelyeket könnyü lellzetélre adjuk el. Körülpelül a véle.IM 5 &Walékit kell
lefl:i:etni és havonta két és fél 11:ihalékot törleutenl,
kamAtok nélkill. Ha esetleg elhalna, azonna l átadjuk
e f/U deket csalé.dJAnak minden tovibbl fh:etés nélkül.
~~lfogndunk Llberty Bondokat füetésképen.
\
MenjC'II bé Beckley-be vagy Prlncefon-ba és nézze
meg e:i:<!k,e t a földeket és azután jöjjön be a ml lrodinkba.. Ha nincs alka lma bemenni és több felvllágo•
sltást klván , tellsék lrnl prlncetonl f6-lrodinkba.

LILLY LAND COMPXNY,
PRINCETON, W. VA,

1 SZEGENYEK ORVOSA ...
1 f.iret é11 eir;;-- letlelr. eg!!_a•

Tudunk maakit adm vau ötnn ~ Jel~ntkezzen ~ e cimen:

HOME STEAII
LAUNDlY
A Jegneltbell

MOHDk fe-

llinemll',

McCAAR,

·=
= klsbll11\ibAn
a magyarok me; ~G=o1~l.~~~
térését. sz;. lstvin miiltödését s t111,u. pfadt mtAdnfile mapa NA~ u el len refonniciót tan1tanl.
!~ Ji:;u:~'18iJ:~..::
=
Hasonló en1Bzakoa elbé.nis§ ban rénefOI a p roteatins egy~
FIBHT NATíON"A.L BA...U

11
:

•aoldliiaról blr.lO&l\lak.

11 b.b

Is, a melynek autonómiiját

POBTA.OE,. l"A...

(Pik,C.-.)

, KEN11JCltY.

Vuatállomú a N. u,J W. _ . . . . _
Matewaa, w. VL

T?SZTITUNK,

•ESTt!Nfc ..
vA.BALdmc
fela6ruhikat.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

SZAKÁCS IMRE ROVATA.
J\lannpság

Igen

HAZA/HIREK

közke~m hinném, hogy azt,

ha

i't lSZÉ \ EI KWl"l~ \ Af.'1',\ 'I
Htl' \litOK AZ IO,\LI
\ t i,\ t' t'Ji'.T,
• \' \SARON.
tal.ásn és sokan cl sem tudják b!ir ml munkások a v1hignak•
__ _
•
képzelni az életviszonyok jobb- 1alá9- n legjámborabb és legbéKromJák József toponári la- A lelunt betyárvilágot elevera fordulását egy bonmhnas és ketih·libb teremtményei
Vllf koson már hosszabb 1dcl óta az nltette rei a legutóbbi Igali vámindeut felforgató vllágforrtt- 16Ylln~. nem-e u Texa~i Igazság elmezavar jelel 1~1utatkoztu.k. lsáron Riba Ferenc Igali legény
clalom né.lki.il.
j&zolgaltatásban
„ resz~sltené. Egyszer már megtórtént,
hogy n~háuy társával. Délután 3 óra
• Pedig ezek a Jó urak egy kls i\lert, __ de. sok félkezu,_féllabu, fél beleugrott a kutba. alwnn.~n 1kórill. amikor a vásározók már
1
gOndolkod/ilisal könnren rájö- 1bzetu~l
es 1uinde_n~~!~a-·nyom?- azonban még Idejében slkerult l k.ezdte~ oszolni. megtámadták
l•euiének :irni. hogy az é!etvl- !'ék en2~cr bizon)S:J.., ,,n:i.. ~ogy Jdmeutenl. Azóta azonban nyu- KálZ11á11 József lga\.l korcamábWll\"OkaL emberek l('mészárlú• miln:11 Hl ar. a n1unkaneme~ités. godum vlse_Jkedett, mignem he- !rost, akinek ez alkalommal la1,l! uétkiil is jobb;í lehetne tenni. /
!le lehetséges, hor;_y azt, aki ,-es sZÓl'áltAsba keveredett a cikonyhája _volt. A. vendégh'lst,
1
Nézziik csak. hogy kiknek ilr- ezeu mon1lást előszúr leirta. fiával. Lajossal. nkl Topo111\ron j1mlkan lei1tötlék a sátrában,
dekt'il)cn kezdődne a ,·i\úgforra- 1,em
kéuc lám1mva!m1 ln11.ni. lnklk s ci pészmester. A szóvál- 111njd 60.000 koro~a kész11é_nzét
• 1
,,
\ mert o nem lgy értelmezte a tás midig fajult, hogy azt kiál- 1mngukhoz véve, fürge lábaikon
i,n om. .
k' á é ,J munlrnnemesltést. lllszcu 6 azt /totta oda a Kissé meghibbant tovarobogtall. Az esetnek több
Ugrebar a mun ass: g r e- !<; g:o'ndol~tta. hogy a munka npa a fiának:
!szemtnnuja volt. akiknek bekébeu.
.
ká k t I unkugyan uemeslL, de nem azt, ....:.. )1enj előlem, 111el't kivé• mondása o.lapJán a betyárosko1
1
~-~::ratÍ~to:nn~l;
\~~\~:;_",~~zi~ :~~;~:'.
ge:;;~i:Jják Lajos nem ijedt ~~r\~=t~ ;t~k~~b~ar~~:~:~~e~éz::
tett~k ez'.?
. ,
, ' e lfelejtette ezt a gondolatát le- meg apja (enycgetéRét6l és azt évben ez a harmadik ilyen felL:gyebar seinnul~ ennel. lu- i rn i. rle az is lehet. hogy lgy kiáltotta vissza;
lépése és még mindig szabadon
1jár. A v'endéglös fején aulyos sé
nem ók az ész r;gyverével har- 1Jrta le. s csak utólag ferditet- _ Hát csak idevelel
colnak a munkasok ellen és ték akként el.
Ttibb sem kellett a feldühö - rüléaeket szenvedett.

1922 jun.lus tS.
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A Magyar Bányász.ok
! ! Állami Bankja. ! !

1
lett a ,•Oág°"forradalom hangoz- münkásság ugy kézhez_kapná,

t:

hY~11~1~á:~1~ui~ő

11

1;1~;:

~:::1:~~

1

1

1

;~~~t~:it ~~~:s:;0 ~n~1::-::á~~-z ::~ 1 ~lert lá~tuk ugr-e tis na\lr?l•
1 1
, :ka :;tá~ ::~~::~;.~~a t!~~l;;~: i:tvaér~á/~:~\la~j:g:: l~m\~ ~ ;~~:;
tői '15 az 6 szekerüket huzzák. /lett és nzt ls látjuk, h~?'." szá8 1
1
1
1
ju~aj~:~;_:a a ;~:d:ztut:::1
ii~ ~~b:t !i~-:n~~,~~~á~
tás~a kell Jutnunk. hog,· a mun• gez, •le nem H! én semmiféle baj

;:~:= ':.~~

üött a11ának felkapott egy fej- ,
1
:z1ta s(:j:zr: . ~~:ta:si'1l:!s~l;::::~
csant az ag:i;)·eleje és azonnal

\~:~n ~:: kl;:::::e~:- a1rn borza lmas tct- ,,e:::~ ":::tby:n ::,~~::;s ;::.
lének tudatára ébredl, akko r a rolyt, akit azonnal felszállltot-

:.:::;:~i.

:;:t:

11

0

azo~t:áktés\!
1~:~: ,::~:: Yo~~~:~au~ét ~:fn}~.a~5 :e;•~
:.;~g kezébe bombákat nyom- évesek, ezek egész életükben
koduak, sokkal helyesebben ten uem Hvégezlek egy na11un_k meg1
11 1
:é:ku!:ua ~:\ ~~:~g
;~t~{l;i;::.~:~~-át~:,
hogy ha a munkás&ágot az egye l'gr kenyerel. soha nem soiiordül célhoz l'ezet6 fegvver meg- tek, nem mosogattak , nem f6zszerzésében segltenék s ez. a tekés az .anyj.uk azt mo nd_jn,
győzelmet feltt'itlenü! biztosító l_wgy leanyau'.nk
~gycn kmt
fegp·er, pedig az ész feg:rvere. t•\·e~te :/G,OOO ~sszes~H SO,OOO
l\lert mit gondolnak ezek a dol'.ana ••an ~zukségük..
.
l'ezérek. hogy azzal a sok tudat•
Ug yebái ezeket a l~an~·okat
Jan és fel nem világosodott nep- :ilapoMn
me?nemesitette a
pel ők csatát n\'erhetnének?
munka. mert to~b kell egrnck-

r:~:=~~

110:;n:,z :~:1~-o~,::t~d-é~~:~1ill~~ök ~;,~i1;1~~{i~.1:::n:n:;1~~6l

~~ mun.kásl

~áS:J!t c~~:!ss~~z!~~ !:~e~::;:~~1;:-~:~~::i~\~e::1~~

~:~~t ::::t::1!\:v~z~:~l:a~e- ~~~l:~~~á: ::~e~:~~1!~t.kétna(Délmagyarország.
Kapos\·ár,)

:nt::::;:;~

110111..\L ~I AS IIALAI„

(Délmagyarország,
Kaiiosvár.)
tlO,UOO KO ~ - ; ; I Htn 20

l.~:l,K1-:'1' 1,EN J\N\' A.
lilil oh111 uJs ziiWllél

111.

11 lnír11.

Debrecen ,·árosn nyilvános ár
verést tartott tlszamenti blrtokánnk mintegy 20 holdnyi ·árterületére. - Az árterület gazdag (üzfavessző-tenyészcte hosz
szu idclk óta kltiinö keresU forrásul szolgál n dolgos dorozs-

~!: ~~~~::{.

::~~ri[!\::a:;;;~al~::j

i1mri munkáka t készltcnek be-

11
~::~~:v:11:~k~:gr::~:::~ ~:t~l;·!~~~:'. h ~ : : ;::::~i:zc~;::~:'~:tr; Lothard közgég mellett. a uie- !(!~\n~~Je~;v,:i.~ ::a:~1!:~1e~~~:
l.llaml rendőrséggel és l<atona- n manká~rrnk nincs panaszra zűn , egy r secsemö hulláját ta- rnot\'ett, hogy a legmagasabh
sággal. akikkel szemben semmi oka. éa meg lehet elégedve ,,é. lálták a napokban az arra Járó ajánlattevő évi 66.360 -~- ha-

1

~~~I:;

1

:::~. t~l~z:~~~~~:~n!Jné~kjos~: res ,·erejtéké,·el szerze~l évi ~~::::: af\~:~:~:~lk.k~ty~~s
~::a~!rtug}~~ r ;z:r: ~t~;~~::é7~
l•an el lennének nyomva és ki- ezer dolláron alul marn do kere- rnja marakodott és Jobbra•bal- 12,000 koro na évi bért fizette k.
nek hasztiá\11a azután, hogy a •et<ivel''
ra cibálta. A ruvaresok elker(Orosházi Közélet.)
fellázitotl munkások vérben gágették a kutyákat és jelentést

MeghiVÓ.

~~~~~i~h:n c:1~~:~;;~!:~

: ~;~

IHTK ,\

Nem, ez nem volna célra\'e• .
n1ozást. Hamarosan megállapléi; lgy kár a -~ilágforrada- A Hunyady Mátyás Magyar tották. hOb'Y vadállatias lelkü

!!!!~~.~~~~:,•
SZABOl,CSi'fEO\'Í:BEN.
__

zető

5

11

~~::té~ ~~~:~oz:~'.idérme éket Munkás Betegsegélyzó Egy,. ~~'.!:m~:;~:?n~:~l~u~rá:a~: lkö~ség~::~~: :!~:!s :::1~\jeé~
Tessék a munkásokat annyi- let l4•ik osztálya, Monaville, ~ld~_bta az utcára. Onnét hur- ben venyigét b~k.~atot_~· Az e-

~~v~~~1~e~~/s11~~~ö

a :~~~~~k:: I
JQ és hasznos könyvekhez jus- 1
~on olcsó, elöá\Htás! ároo és oktassák ki a népet. hogy töfeked- !I
Jen a tudá.11 megszerzésére és ha
ezt elérik, ugy már i!Í megnyerték az első c~at6t, 1'.1ert a kl-

W.

Va.

1922 JULIUS HŰ 4-ÉN
tartja

AMERIKAI
ZÁSZLÓ SZENTELÉSI
ÜNNEPÉLYÉT
1

~o~~~~c:!/ ::t~l~~ r:rj:te::;:~ !;'~~Y:k::~::i :e~:~~~~~ut~ sia~:-

liadlfog&ágba. esett, ahonnét
_minclczli!elg nem frkezelt ró la
hlrao.lás. _A durva H!lkil anya elleu megindult nz eljárás.
(llnnántul. Pécs.)
-o--

mibe. Tovább :isott és rövldesen egy törött cserépfazékra
bukkant, a melyben aranytényü
darabokat 111llantott meg. Vad
András bejelentette •az esetet
Kub(nyl Zoltán főszo l gablró-

~=~~ba

:~:~1~:;:~:~ot~•~: ~e::id~:: 1melyre a L~g:nn, \\". \'~. ddékl
H ,\L ,{1,0."i r~:~~t'.H DF.S.
k~r;e~:~ete~,ag:sá;t~e~
ltetó1·é
.
magyar egyletclwt és az ös~z1·uwvastagságu, hajlltllató roPróbá.ljlik csak megcsiaá!nl, magyars:ígot szeretettel megBiczó József bátai legény l"átkoll karikából és 17 darab
l1ogy n Fölll története. a Világ- h!vják.
együtt mulatozott néhány tár- gyufaszál vastag huzalból áll,

:t

1

~:;~e!:n:~ 1::e t~!
J\7. iinne11ély kezdete reggel 9
1~; 11 ~:01:r~~:;
clesÓ és jó köny1·ek utjáu a órakor, utána .t.-\ncmulntság
munkásság részére hozzáférhe- lesz. melynek vefe éJ1el egy
11
~~:tt::::ze::t
,:1:~:a; :;:~~:-r:
· al vonósmt ul.án a többi már magától •Etelek~éll és husitoitalokról a
jönne, mindenféle bo111ba 11él• re n llezoség go nd0 Skodlk.
kül Is.
Szeretettel várja az összmagya rságot a
Az Egyesüit Államokban az
ltendeziiség.
litlagos keresete egy munkás-onak évente kevesebb ezer do]ll,\l„lLOZÁS,
lárné.J, melyből ruházni és táp__
1
1
n;:~::né~l~:~:~át la, vé:::)i11
~:;~;~;
Azt tartják, hogy ebben az zen 53 éves korában elhunyt.
országban van legkevesebb oka Deregny6, Zemplén megyébcll
a panaszra a munkásnak és Itt származott és becsült munkás
mindenkinek elégedettnek kel- ember volt Unlver&alban . Május
lene lennie.
26-lké11 temették, az egyházi
Hát Igen. nem panaszkodha- szertartáijt Jtsay Zoltán refortunk, hogy huzhatjnk nz Igát máms 11ap végezte, mig a slrbaron1 módra, meg volnánk e- nál Borbély János munkástárlégech·e ugy a kopl!l,lással, mint Ila buesuztatta. Megboldogult
a gunmenek müködé11é\'el Is, test,•érünket felesége szül. Döe~k azt s zeretnők még tudni, szörményl Piroska és gyerm~
hogy miként értelmezte él ki kel, unokái gyászolják. A teme•
volt az, aki legelclször paplrra tésen testületileg megjeleÍ.tt a
l'ette azt, hogy "A munka ne- Verhovay Segély Egylet ottani
nieelt.'"
fiókja Is.

a:::;1t

~~ ~~:~~

1

s:~'i':!!.~~;

t:!~:~i 1~!'.

GONDOLJON arra, hogy
Családja, lelesige,
gyermekei milyen
nehézségeknek néznek elébe, ha acsaládlentartót elvesztik.
HÁNY BÁNYÁSZTESTVÉR áruán maradt
öwegye és gyermekei
nélkiilóznek,
m e r t betétjiikd
IDEGEN BANKOKBAN tartották.

HOl,UN\' I Alt1'E UÜJ,t:'f°f;RT.
~liiller Mihály bátaszéki la•
kos sebese11 ,·ágtat,ó kocsija clgázolta a kis Gász Máriát, aki
1:yomban meghalt. Müller Mihálr c.llen gondatlansága miatt
meg_!nrlult az eljárás
(Tolnamcgyei ujság.)
- -o-----...

b !I ha ezt tudjuk e~ látJuk.

:o~~~g!:1/ e!forgattak mindent

Halandók
vagyunk!

1

O

~!t~!/iaak ~:r:;l és:el~:~;;~ler~; :~1n:en~~;11:~-~~1~~tg~ek1.aeára

azonnal szemben találnák ma-

(Somogyi UJság.)
,\ VESZE1~UTYA .
__

Mlndjohl11111 kö:1e leg a fenti dálum, amikor 18 m egnyllnuk a ~oro mpók u b~mindorol11I a.karók elútl,
Sierene be mör mo~t n u Ukstlgc~ lrntokat1 mclye l
ml II leggyorsabban é~ legJutlinyosnlJbsn elkészt.
tiink, minek nl11pJK11 rokonnl vagy üi11ner/'.isel minden nkniliily nélkHJ 111cgnt're:i:!1etlk a:1 cihll'lában
nz utleYelet é~ az el.sók közölt lehetnek, akik 11
1ulsci 11nrton hnJcirn sdlnnk. srnSSt;N, M.F.lt1' A
KYÓT,\ lmRE ,\Z f:VUE IS IL\JrAn Ht:'1'1-)1. IK.

~;~~·h:,itii~o!:~~}~~~.óz;~:~ =~!~~~~:n;~t;;ylr:gy!:~::z;:~:
l,erugott és okvetetlenkednl kez András-muzeum lgazgµ.tója, aki
<.lelt, mire a több!ek rendre és megállapltotta.
hogy a 938

1

E:~~

~~: 1::n!~t~~=;t
dt~:::~
!s izgágás.koclott. Közben a va~nlt végű botjával fü ltövön vágta Erdélyit, akl az UtésUU a
íöld1·e zubanL A földön még néhány.,_l1atalmas ütést mért a ezerencsétlen ember koponyé.Jára,
akl a rett"enetes sérülések következtében a helyszlnén meg

~;:::~~~e:yé:n~ b!~::C:or:::t
ból származik, amit az edény
darabjai Is lga_z'olnak. Az lgazgató véleménye szerint a lelet
európai ritkaság. .
(Nemzeti Ujság.)
1

------o-.--

ÁLARCOS ltAHLÓK •
EGY 'l',L~YÁK.

~~~t:a:::::;~~~ ·

halt.
Özvegy Fekete
Mlhé.;yné
----o~agyszénásl lakos egymaga tar
AJIOI; !f~G ,\ KOLDUST IS tózkodÓ~t lakásában. Két lsmeHASBALÖVIX.
retlen férfi toppant be hozzá, az arcukon
fefete · álLakodalom volt Bodony köz- arc volt. -- A védtelen asz.
ségben. Kis Bander István szö- szonynak rontottak és pénzt
vetkezeti korcslllAros legénytia követeltek tclle
A megrévirtuskodásból revolverrel Iö- millt asszony 36000 ko ronát kJ.
völdözött és véletlenül Szedon- tevei készpénzét odaadta a·rabka Ferenc 71 évee bodonyi kol- Jóknak, akik 6.tvették a pénzt és
dust lcltte meg. A si:erencsétlen azzal Indokolták ml!g lltogat.áembert a golyó hasán talé.Jta és aukat, . hogy nincs keresetük,
életveszélyel bélsérillést szen- nem akarnak éhenha-lnl. hit
vedett.
oda mennek, a hol pén!l van.
id

(86Un6rmepa.)

NYUGTASSA meg ,aját
lelkiism;rf!tét BllTOSITSA CSALÁDJA érdekét, helyezze át betétjét ide.

50
Centért küldünk sürgÖnyileg minden 1OOO
koronánál nagyobb
öszeget Magyarország és Czechoslovakiába.

TŐKÉCZKY FERENC, Tulajdonos
BANYASZ OTTHON

~.,~:~~~~:•,~~~

1PÉNZKÜLDÉS 1

!HAJÓ/EGYEK 1

t:1tTESITÉS.
Hegedüs János Edgarton, W.
Va. elvállalta Ja1rnnk képviseletét és nevezett rei van hatalmazva előfizetések felvételére.
;,1ng7Rr Bá uyáulap.
Welch vidéki Magyarok,

kb.tenbmfrtfkazorlntategjobb
rulllkua legJuUnyoubb ,ro n
•dJlk,

LIEBMANN S.

ts

1

FIAI

WELCH, W.VA.

THHi'
.

1

fiRS~tNAJÍÖNAL

E.a

BANK

Columbia Grafonola

Coebum, Virginia.

CSAK

Legeröoebbbl1gblttoubbbank.
, azt zal!k kamat b1IH1k uUn.
KlazolgllJuk bec11lleleoen.
W. S. 0000, pinzUrnok.
MAOYAR B NY ii.SZOKl

Hutlngtonban,W. va.én•agrok
,n egre!lon magyar u.4Uodh <!•
,·,md<!glil8, kcreHctek tel.

GYONGYOSI ISTV AN

v~=1e1:1r:"' Nv!!r6ot~K 't-.ek

~,·ekM~~
uol"4llak lrl bonnetekeL Min-

óta

~~ió ,!s be<:1ille1.es muobt vé,:e:o.
H~,t~~~~

.v:~::~,~~1 ·

Dr. 0. M. WHITT

1 ~~e,,~,:~
• i===c,:
0

fogoruoa
0~· u~t.ia.

,\ COl,UMUIA GIL\..M.01-'0-

NOK 11 világ legJo!J!J dll•
nológépel. A leguebb
és lcgjolJb klrltclben ké~züluek, biirmllyeu ulnbe11.

,\ GRAJIO}'ON fehldltja
IIZ egl!n hibat.
NALUN"K kaphat 12lí.00,
1-10.00, 1r.o.oo, ISlí.00,
IJ00.00 Tagy lll!lí.00-ért

1larabJát,
Nsgybau és kleslnybenl
elár u.llás.

KtSZPtNZ dollárok utalása $3.00 minden

LEWIS FURNITURE CO.
LOOAN, W. VA.
WILJ,IAMSON, lV. VA.
WELCH, lY. VA.

száz dollár.
Sür~
gönydij külön két
dollár.

OKMÁNYOK,
K/HOZATAU
ÜGYEK.
HAJÓ/EGYEK,

/ '.5E
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzői, telekkönyvi, hagyatéki
iigyben készsiggel
áll testvéreink szolgálatára.

Himler
State

Bank
-,
Warfield,
Kentucky.

LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEKRUHA OZLET.

WILLIAMSON, W. VA.
THIRD AVENUE.
A legszebb és legjobb nöi, férfi és gyermek•

ruhák,

kalapo~, cipók,

harisnyák

tavaszi és

nyári

ujdouárokból

KIÁRUSITAST
TARTUNK MtLYtN LESZALLITOTI ARAK
MELLETT.
lüjJön és gy6.16dJék meg róla, hogy uagy árle11úJ•
llliist eslniltunk és a le-gllnomabb árut alacsony tírl,an
adjuk • .
A.1 egéu esaládot tetiJUil-talplg lelilUödetJll.t.

THE 816 STORj ·

MAGY AR

Óhazai mesék....

BÁt,,- YÁSZLAP

- ~.·.. ... ------

.

ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA.
lr1a: Sientlmre l M,rtha •

;· ·.: .. •.~:_··:--:·~·:.~..··.:. )~:~:.~.:.)\
__

( l~olytn tás.)
füre t,eforih11!Hk a kntymárdl lmlárba,
már alii;-11li11= mozdull II koc11l előre s 8A.•
láz"- r:ik1·örö~ a,·ccal, mint ak i soknl !volt
ült 11 hakkon. lanka11tan tartva II gye11Mt s
11i,t:1 tta mngflt.
'
.\:emll(>k{lrnotlhon Jcszek.Megmostlok,
,rt'kig. \ 'lolka ad !'ám tisztát. Add nek em
,i.:Y kCX'Wg jó hlrleg aludteJet is. az lehilt.
Vt't:re treknnyarod t:ik a tanyába. A 111lnt"
: átizzatl! 101·:tk e h·ánszorogtak n park ke -,,~l<ítt.arloktm urlekl:íltolt neki II ter-

Tbe Portsmoutb By-Product Coke Co.

FREEBURN, KY.

SPRIGG, WEST, VIRGINIA.
U1.e111ii11ket m os t hulll ol1u k nwg e~ nrn gy Mr Jul. nJ·•siok- ·

\"aeuté.llomli.s .... .. OELOHME, W; VA .

nM k ~z h' esen adunk á lla nd ó mun U I,
telic ! ! k::::~h•k ,·a11n11k utí11 krrtc kk c l i~ Jó lcgelli ,-an a.

.. . . EnGARTON, W. VA.

Po ~ta . .

l'('r melésiin kr l me~ nh p-J'Ohbl hl tlu k h

l!l'Y !itilkségü nk

J liJj ün munktira kt\~ic u vngy lrjon M.r. 11 . F, l-A lllt t: TT
.'l lnna J;"ern l' k,k lama1narok nnk J(1 hnrát J11.

rnu uj rm her r k rl', ~l nl!'yn r oknnl. kiilii niise n _~zh·ese n ndu 11k
munkli l.

nil.

"e

fogjon ki'. Be1•1!iz a faluba?
\ ,Juk1or urdga rcttát akaTl 1·ennl a.fnlu.an, n<'m azért mintha egetöe n szüksége
rll rnln:a rá, hane m mert mostnnli.ban oda
,;:,Jkott II traflkoskl611SllXOnyhoz. Balázst
mei: mhHhn mellbe 1•ágtik 1·olnn. Most a
ial ,1~1·' 1;zek t e l a fAradt Jo,•akknl ?
1•:ugedelmct k~rek, most nem vihetem
, ,.,. a doktor 1mlt. Ki \'a n rrnk !tll\'a II lovak.
flhu1on 1·6t1111k.
Ila Ohat.l g birt:\k. azt a tiz 11ercet n
ra!ui~ mé~ kibl r j:ik.
Kön! Tem 111(1111,an . a lovak azé n kev.em
1.;"L
,annak
hi1.1•u. nem teh e1e m tönkre
4
•tkN!
(A kulcsárné a terai<zou ci: ufond(1roim n
••1t.ca Dajkának: "No ,Joktor ur. most meg,,,,tatlrn tJa. hogy kell n 1omrvát letörni?)
Para ncsolom, ho~y a faluba vi gye n?
;h-~~rtette "!
Hulázi: naptól áUzott testében lobbot 1·e·, 1t a \'ér. :\láEkor la lán másként felel, hall ~at. ahogf a legjobb. lle ki tutljn au, hogy
,·t')!'Zf'tes órá kban mlnö hatalom m.lja a JkRra
a ~za1·a ka t?
- =-:et em pedig (.'sak a gazt1{1111 1iarancsol.
alíia lo\'akatkezem Q. lá blzta. A:t urlscsak
urakcselédje,mint magnm.
To1·ább 1·án11:torogtak a fdrat1t lo,,ak a:i:
i~tilló relt>.
A 1·iaet- fi guro egr pillaua1ig leveg6 után
ka pkodott, mint a szárazra tlobott halak.
- Na ... Herr Doktor? - mosolygott a
kulC!!árné. ,\ Grotta grófok111i.l 111 lgy feleseltek a k()(.'SJsok.
- VárjOTI caak Dorne rn é :111szony, majd
mi ndj:i.rt megmutatom, hogya n kell az llyes
mit elegán sa n elintézni ..
Balli1.s kUogta a lovakat. Megcsull!.kolta
s. mí nt1enkép1,en e lláua öket. C11ak akkor
lnd ull la kásn felé hogy lemossa magá ról
az 11t porfil és izzntll.ságát. Vlolkn GAborklt-

.h :S . & w. r,í,·o nMIK n ,·nÍi:pmk t> ~ uH II Jo n le, hn mu11 k>ir:t j;iu n 1-lrnmc ti ll n1111i~nn. on nnn c~11k ;, Jlf' rtnJ·lrc va n
a lelf'l'R Kc nlu ek y ~!da lon.

THE THACKER FUEL COMPANY
POSTA
NEW THACKER, W. VA.
VASUTÁLLOMAS
THACKER, W. VA.
J."i-:!0 jl, 111a1,: ynr lud oló l: ll!lhMI 11 1i h111 k 111.01111 11 1
111 11 nkti1.
.Kll iinéi mai;rn r h11nl o!- h1i:at ,11 11 11 ti•ll'IU' IL Torm 11
.József ,·cv.eté~e a lnll,
11,í nyH nk el~Ö rl\ u (ll' u, te l ő. liutt om Jíi. ~..- renc~éllcn ~é~ ne m fo rdu l el ő .
,\ leg nogyolih lbet e!lt.11du nk eze11 ,. ,·ldé ke n.

NÁLUNK MOST IS
DOLGOZNAK MAGYAROK.
. Jöjjön m u:nU ra kéuen ng ,- lrJon felvllágH ll,11•
tlrt Torma J órsefnek,
22-29

..... .. ' ~~~~~~~~~~~i~~~•11
11111 ·1
1
JUH A az ANDRA S,

n a,.

lltN<l llln•I,

,un111u111111111111111111

l

A VILÁG LEGOLCSOBB TEWESEN FELSZERELT
AUTOMOBIWA

látogouon mt t i, ni zzt mtg tztn •itiinö •árit, melyd
uiutun ~matatan, mi,ödi,~n i,.

PROBAWA KI MIELOTT MEGVÉSZI!

WILLIAMSON-LEXINCTO_N- CO.
WILLIAMSON, W. VA.
llOUR•TAI ue111be n.

rlRS~PNUAL~~,:~N BANK

Cuki• •lalirendll ofgekol ki!pvl•elek, akik mlndon k6vuelht
pcntcun f izetnek.
Tibbak kDdttllgynDkavagyoka Prude ntlal Llfe
h a North Amorícan Accldcnl and Hul \h

:::~~::: g:::::::::~.

CUYAN SUPPLY COMPANY
1-'CSZlm, 'l,\li',\RM ANY f:S LIS ZT X,\ Ol'K tmES KEDÍS

T:,C;;~,"'

LOGAN, WEST VIRGINIA

Egyediill ehi ru!!lló l n 1.gyn11k n J, AUAB E.E J,IS ZTNEK.
M lnde11 zsák gnranhi ln ,. K ülüu ii~e n oJán lJuk a magya r
htiz la1111.1o ny nk.nak, mer t olynn faJta , a mit ue relnek.

gyenében és diihében, rli.ért 81\lázs elgon~~:~oé~:~é::~\;;;!e~d:!gji~~~t:s:~'!~lég:
ember egé&z élete éppen ugy elcsusihattk
egy csekélységen, hogy so ha többet ugyan
arra az utra vl11sza ne té rhe!lllen . mint a
hogy egy eldobott almahéjjon elbukik valaki, e ltöri a lábát és soha többet ugyanat
az ép ember nem lesgr.
·
To\'ább mint egy héllg ült a dohOII, férges lyukban, melybe lökték. Nem védekez•
betett, mert nem le vádolta senki, egyuerüen félre lükték vala.kinek a1 utjlból. mint
egy alkalmatlan göröngyöt, a mivel, ha.
arrébb rugja az ember , nem törlkllk többé: ._
Az alatt az ltlő alatt nem vli.lthatott tl111.1At
ésél1ezett,merta:i:adarabszé.ra:i:felt'e1esa1·any11 keny ér, amit bedobtak neki , nem volt
e_legendö táplli.lék hatalll"\IIS fllikun11\11ak.
1-Js mikor vörös karikák káprázlnk szemel
előtt s belel mintha n1etszl:I
fli.jdalommal
egymást készültek volna felfalni, mei!:értette, hogy éhségl>ÖI ölhet az 111, a ki nem go-nosztevö, mert a~ éhség klnJaitól meghé.borodik az elme, Ila cen k annyi Időre 111. mlg
az :illat! ösztön klelégltve nlnc11.
A végzet nehéz leckéket ntlott te~ Ba•
Jázsnak s azokat most sorra meg kellett tanuh1ia.
A taluházé.ból a:r.táu vasra-verve eled.l• .
Utották a vármegyehli.z.ára.
Sokszor állott az e lött a boltlve11 komo r
épület e l őtt dlszes négyesfogattal. mtllor

:::~:~ei:r:

TUC RIVER FEED COMPANY
WILLIAMSON, W. VA.
LARHO-féle 111.ka rmiínyok n agr r a1.1,ra. • Hosenba um •féle lótalumnlur kaph at ó.
DEL MONTE 11:annbirak k ép•lsel{II. fii ue rárut tartunk D9g)'ban.

minden

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

T K l!:lfT OS, "·"·

11111111

1

1111111111

1·al kar/á11 már ott 1·i\rt11 R kony haajtóban
11 leste, mikor jön ? ,\z ajtó 11lro11 függönye
mögött hüvö11ség ~árta a hniatérőt. fr iss
molldóvlz II az a11~talon egy köcsöi jégbe
hütöttuludteJ és Ili.gy kenyér.
nu lál11 Jöu végre II ugyanakkor a kastély
felől. l!zl1•11rral siáj6.ba11 hanyagu l sétálva
a tloktor ur. Egys zerre é rtek Vlolkn elé.
- KI az urak cseléc.lJe? - rivallt rá. Dajka
a koc1isra, h irtelen 11zembe fordulva vé le
s abban ll. pllla11atba11 lovagló-korbá.csé.val
végig vágott a védtelen arcán. KI az urak
cselédje. te bütlÖtl paraszt?
Mégegrsze r nem ké rde1hette, mert a másik 11\\lanatban Balázs vaekezébe kerü lt a
korbács II vlssta suJtott vele a tloktor ardha. Ó h; C8Rk egyet 11uJtott, asazonya 111•
knlt.ására kiesett kezéből a korbács.
Betántorgott a szobába II a11:i:talon kezel•
r ~ ejtette Izzó fejét.
,
- Mi t tett most, mi t ? ö, aki soh a, legénykorában se !ltött meg senki t, a kll ai
Isko lában Is Jám bor 13a\6.:tsnak csufoltak .
n e hát 6t meg\\tötte ez az ur . . . ai asszonya. szc melá.ttAra. . . a tanya szemeláttára.
foJzt csak nem hagy hatja nnnylba..
ezt
nem.
•
A 11:i:oba h ilvö11Bége lassankl nt magához
térltette. Va laki elr ... Felemelte fejét.
- Mit rlsz Vlo lka! MU-Ö~m h óttam
meg ..
- ) 11 lesaz most édes uram, ml lesa1?
- Semm i, ml len ne? I tt kiteli k a1 ldl:lnk, 1
az blztoa, moat m:án nem marad hatunk Itt,
de hat van még mb uógá llat la a vlligon .
Minth a m inden Hóval ~ követ dobott
volna ki n e1lvéb6I, ugy megkl:lnnyebbült.
Felegyenelif'dett.
- Ha Il yen aa lga1d.g. Ha a v1ack-flgur a többet né.mit, mint H én lifus4gea 11101•
gálat'om.
)tegmOlldott. Leült az a ludtej mellé éa
1
~:~o~/~!}ve~~:!~~ é1:.~~1:~~e::.'!!n;.
hányta vetette elméjében a dolgot.
Eatére blat ou.n behl ntjlk u Jrodira.
As&toeja 6oaduJ:

- T iszttartó ur kérem, t udom, hogy hlhásan cselekedtem és megkö1•etem érte a
ti szttartó urat. De hát a lovak nagyon ra.
ratltak l'Oitak és én nem törhettem tovább
őket. Azt petllg hogy üsse, aki nem gazdája,
egy cseléd se tartozik eltürnl, engem pedig
megütött a doktor ur, n feleségem el.5tt.
Ha tet.s:zlk. tessék ide ad ni a csel&lkönyvemet, ·én akár ebben a minutában .elhurcolkodok a ta nyából. •
,\ tl sztta.rtó ur majd s:i:ól rá. va lamit.
Vagy kiadja a könyvét, vagy rá.mordul haragosan.
- Mé<:c a fészkes fenébe ... Lódu lj az Istállóba és máskor Jobba n para ncsolj a véred uek ..
Mert a tiszttar tó u rtól fö l lehet az Il yen
beszédet venni, mert 11:t jó ember s az epé·
Je Is édesebb mint mbnak a méze. l!:11 ak•
kor hát - marad.
Elfelejtődik minden. l szen nehéz Is vóoa,
_mi kor ltt nyl:lttfel. .
Mi előtt még Jeazli.llott az este, ép pen h ogy
a lkon,Yodott, négy csiind6r jött ke reeztul a
~nyé.n, mord on , fll ltü:zött sz uronyokka l,
men tek egyen esen az l,lltAllP felé.
•!!:e öt perc m ulva a m unkából ha:r.a Jövl:I
katymárdlak &ze m6 IAttAra Balázst Ölls:ze•
lá ncolt kezekkel hajtották maguk előtt.
CsudAjára ki á llt a tanya egész népe. még
a pen delyes gyere kek Is. Zd.kalt, a n yalka
parád éfJ-koealst ös&zeláncolva viszik , a
csendt'Srök.
- Ne félj ! - kiáltotta oda Balbs holtra
vált feleségének. "Nem loptam. nem caal•
tam, iiem raboltam', embert- se ,5ltem. Be-kl&értetnl m inden.kit lehet, de nem bá ntja
azt a tőrvény, a ki nem vétltea.
0
a :~é':,.ká::mu~e°':tn:a:CS:ld~:~1:
ni ncs. fölötte ve111edeimes ut a1, melyen u
ember 'blró elé jut. Mlbelylt beé rtek vele a
fa lu-hé.zár a, a <:aenddrök megpofo:ztü:, meg
rugdosták, ugy a mtnt meg volt nekik paranCIIOlva. Ast.ln bel6kt ék a börtönbe. melyben többnyire al.loroa dpa.Jok TOitak a

ft,::

:z

t::~!s :~~:;~~: 1::!a~ :
k ik söpörték, felmostak az órlbl épület f1>Jyosólt egy-egy fegyverCfl. marcona l:lr felügye lete alau. Nem uJnálta l!ket. Minek
tettek roSBzfát a tü1re? Aa, hogy ártatlan
Is lehet köztük, eszébe se Jutott, most. gondolt rá. elő111.ör. &i arra 11, hogy délutl.n két
órakor, bizonyos napokon a keskeny oldalutcába n a fog hát kapuja ell!ttl jirdln ba·
tyu.11 aB11zonyok üld6géltek vagy álltak, fe-kete feJkendőlket mélyen 111emültbe huna.
Mi nd egyiknek az a rcán ugyanaz a itégyen16s uomorullág. ugyanax az elnyomott 11ga lom. Eleséget hoztu k a raboknak éfJ vlgaut . .. Igy ' á ll hat az örök Irgalom a pokol ka Jrn lnál.
(Fa'lyta tása következik.)

OCCJDE:ST '"' 0 01,D llE DAL ll u tell kl1b ólag os
na gybani ela dót e1e n a k örnr i k en.

·-------/
Co ■ rt

HIZTOSITÁSI UG l'X OK

LOGAN, WEST VIRGINIA

Klifünü s figyelmet for dltun k há!I J'li!!IOk bebl1l oslhísii r a.

OLCSÓ UTAZÁS

A

J. G. McGUIRE

!<>u•p és jó luítft iu k ,·nnn ftl.,
:Siihmk réftl' U va nn ak 11111gJ11rok. nk\k 01tho11 Pnlk 1na~ulml i-~ 11 hír.<nslÍ.g ,·eteHi11Pi:l' i.ikel ungJ·on siere ll.

~
..,

lac-lopb é11 Mdal-klá881 történt s ö1111efogtlosták l!ket. A dohos, férges ualmin
ültlögéh·e. arcán a korbacs 1 11 pofonok saj•
gó nyomaival, 111.lnte megháborodva 1:té-

P. M. C. COAL COMPANY

•m:za:■::a..--=-=a:a ■-:: ■ ■1■-"'..lt:'■ ■::■ ■

m■

r..

Ford a utom obilok a legole~ó bb úr on J,", O. B. De tro it.

l

--,2:r:

Tourlng . . . . . . . .

U IS.00

~=:s~~a~;J~ .:,

;~::~g

Add $70 for Self Starter and $20 for Demountable rim a.
Seda n .
SMü,00
COpue .
iS0,00
One Tontruck Chassls . .
00.00
Fordson
19#.00

MINCO MOTOR COMPANY
WJLLUXSO~ ,

GU Y WIDTE. Manager
'WEST VUlOI.NI.A.

AMagyar Bányászlap
KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

• •uu

,\ legjobba n berendereU
ll li nn•
•romU uedűgéppel é1 rrornaJl6 kJial,
ab ol • lndennem li eg-,-letl és idetl • 10• •
ta tdn,-ok, • h Jegrek, blnetésü, U rlen lek, ledlpaplrok, tafs'rl kG ■ J1'ffUék,
eúmlil és borJtékok kh■lt&e J■ü
DJM iron, poa t oa ldlJN! el•ill&ltaUL

MAGYAR BÁNYÁSZLAP ,

8.

l

Ml UJSÁG
HIMLERVILLEN:

NAOY, 01,CSÓ,

~.'1\::~r ~~:tffrr„..::kuJ~;~

ll!l!'l'OKOK.

LLOYD

,·Asu,c>< ....... ,. J•n. 11.,.1. u

f

,11,plocoiva.ro1~-ln

O!tt11T.\ .. ~• •· ti.A••· 6. llupt. t
OltO\ ~·..
'"'· s••h •. 11.11„po. 11
\ •,\l•ll.\ 'S • •• ••• ••• ••• ••• hllH 16
OHOl't:~ \ J•I. ~~. A...-. U . ~, .... lt

k•

i_~ ,-.llonU I Chorboun<. Soutlutmpton
<!s H.o.ml,u.-,ba.
C••1"• c,ukottn:!i~rok. 1'DIOn dlJ

Minden uap !lol;;ozlak az el•
mull héten il l;l•!1!er Coal Co.
banyii.Jállan.
„ J\1 3.Jus hónarh~:1 ~3.500 tonna 1
szell"1 tt'nnell a uí.rsa sAg, mire
az lll r\olgozó nw:11,ások nagy
lt,lke<:edéss•·l eJ'1 ,-trozt{1k,hogy
jun :111\ hó:•~u l · "\16. b\.l ~0.000
ton11ű1 i~nu,,.ht•'l\.
!:;1.omoru 1110,igja is mn a
nmg'\·arok piJ~\•nt•!s:. Demján

1922JunJu115.

NOJl:JLN

HAMBURG

n:1,szt:11F.111·

Magyarországba""

New Yorkb61-Br&menb~

A~:!::~r~ln~d".t':!k~,11~

ROYAL MAlL
~.~!~~~~::~K~~1:..C,°,;_1~~\.~~.

l'U1hló•~ ,,. ,,.,4n~tt I•••·
hndo •,tA1$a hhluk

~-~~r.~. ~~~i:. JJi'i .•:-;

26 Broadway,
Ne w York.
117 W. Waah!ngt on SL. Chic ago, llt.

l!~~11i'.:: i.'t~~r=t.."=

1·,.in· A b,·1~1 haJó.ka-Yhl"Ml<o,ép,11.

NORTH ::~~"';~ LLOYO
14-16 Purl St~ New Yor~

EMIL NYITRAY-nál

kuH 1'1UÜ. 1•utüdl trn..a! t a)Lék p!113

Awtr,h le<:n•frmu.!!.ija. közben
jobb hí.!.Hí.t eltört'-'-.\ n unt!ngto-

nl kiuhiizha l'Z:illl\ottó.k. ahol
gom ,tJ;1 ápoHi. all' w tlt!k. ugy
bo~y teljes (el!;·,h:,uhí.sa mie l őbb remélh et\Í.
"

~

·

1

·

r

su!;.~~~l•u~:a:,~~:, ~~l' ~:alA1!t;ó~: ;:;:~~:i:i': "~7t::Jt:Á:fJt ~;:::~
: ~?~:~ J:~:-~::;,:~t;itr, e:i1~z;~~~~
s~;~tt t'~t;
1

1•· '"''"'''· '""""''''·

hosszas szeuve·!é~ ut.'m eJ- 1
hunyt. Vasámap \ Oll a temcté- 1
se az egész telep részl'étele mellett. i\z egyházi szen:i. rtást n

t• tnJ •(;k „h.,., U!:lklt. tenemD•·ck
é~ ha!!ltHorok. !mlti1611rvok. nii:~
u.H•l:.. \'o.ló<ll baul 14 kar. arn.y
flli:1<.Jk, 1t)·Orilk. bh1ezok élt ór:\k,
Eiíbt ór,\k óR láncok. Selmeczi p\.
r,n. pt1,,. ~lliré• ját•W k4rtrJt . Min·
,10:1 oeuiU i:~odu~i:l ,!~ konyha
-.n~mm. H R1.~l füuere kel. Valódi
-.::~~e<]! l'ÓUaPn11r!l:a. Mni,yar dn.
nol<l1t~P iemenk óa l'layl!r piano
,., nok n lc1n•ebb l!lü!';)'IIT dnloktól
Mln~en ~ml ho:31 n1o• t l:ap~at6,
KdrJ<m nni:y k~l•C$ MJegro~ kot
b; rh<m!. ~dv~a9n kU\döm.

AZ t)JC!ll;

EMIL NYITRA Y

J,t:1;t:,L\IIH,\ ."\"

KE'lEMT!E ,li)T'I'

N ylt ray,Park.
MILFORD. CONN.

111111'0KOK:

_

~1~ ~~~5\~é:~i~~~~;~~~

::~:1:::::1:~.:·:Ö

k~::.l~:~:tv::::

nap este Jól slkerii11 tán cn-u\at;;Agot t:i.rtou
szlniel6adással
egybeköt,·e.
Kéri a Hlmler Coal Co. vezel6sége a közgyii !ésen 1!1egjelen•
ni számlékozókat. ho;;r szlves·

:.

~~.dJ~:;:.

j~~·!:í\:::~1:k;:~~Jé~oknö::.
kodlm~rnnak.
A ll h nlcr Stnte Bank vezető 
sége tudatja llimlcn-ille lakos- /
ságárnl. hogy !lliu len peda ~~)~.':;
után kö\·etkc:;; <:!n~ ~-1.~ tart- 1· '
I
jáknrit1·an hm,:,01.
1

t rtia ~UJiil; •1 . l!iiulcr
Cn m11:111y r.l'!,~,(·nye~elt.

hogJ 1- - - - -

' túrl'11,-.,í1nrn li l gnZ(l'liflisU1!11 ró s1véoy1•:u li
Utir:i!1:~1i l
il'lfiig
1;-•,1.ieth\ j111iu~ lui '1-1~, .\ li l t e

-

h ;lt 11/mlcr ri,~,al:nre.k l"I rnsz
vag)" tl:ul. 1<i1ire~kedjt"k l udo

- -- ' IJ„

KUITö!dre o\c16n kUldUnk pln,:t,
meri • to11na11yobb ba nkokkal 11•
lunk liunkllttothben
flapont.o.
tlvlr,tnag kapjuk mtll a klllföldi
plnuk il'folyamlt.

Julin~ r, uhin lrlmtjuk ilt .

.

„

. LÁNO Jt.:?i-0 • •
11

lHmler Co11-J Co. tuk,ir.i,

KISHIRDHÉSEK.

e,ut.o.k,c 3 &&lul6k

klm.o.tot
fo9munkf tvtg•I.
Ma g! a,ok killönb flgyclemb~n

ELIIDÓ eo „odmcgy e, Dlun6 • Hor,
vfll1 klóulgbcn e gy bol shig. mely
111 : kit l;ik 6 uob ■ • kél konyh~. e9y

VIGASZTALÁS

li~~._,1.

J~:.,1;:J?i ~~~~f~~~z~'f~~:;,~,y

llf~::~~í~~ao,~~j:.:.rtolj1ilok

n._!!ií•

1

K 1(

VE"

~,'.,"',!',.,.T,e:,i;:;.. ~~a~~101~:.':,:'._"~~.,~~[

fi t:S1' E'I' l•:S.

BUGYI SÁNDOR

H clv nyt\k Ad i m h,!~éi<C~bal Illető• {] l,nfl• hl. •" , ~,k ~(Jun. 1. t. l ó.)
af!i;:!l földlrnet keresem fonlos fi!eyben. - · - - - - - - . , , . - ;~~l~~~i~ti~;;~r~!t,k

kOl !li\dl

mag•,a eok

DEBRECENI TAJJGÁS
6dar abkacagt•l0kilnyve
meg6,kuetl :

~•;;~e:t a:~ U í-:S ZI~:~~: ~.t; ~!,1:~EIJI'

iU:tb!di /Jfo ;1yarsá1,?
•

••~

S•ló~eU~g e

T

•<>•
ll"d;>,

~,· ~loloa 1.-~j~. El<illzetéol 1fra

(•.,e~OOk»ron.,. l(lad61\jvatal
ouL 1'(. l..~n,o•uU:~ 17. Ha mcQ
.-~n, ,1, l!nnek •~ndelfe moh

1

:::·::::::::!i::

~'. tp~~z;a~•~:k .
3. A Lumeg t n ...... ... ..... $1.00
4. Bugyi Sfodor a kopl a l6ba . . $1.00
5. Kukor lku .......... • ...•• $1.00
6. B6kckilth ,v~gylt Ern•d
a haj am ..•............. .. $1.00
E6könyvegyuerrercnde1ve$5.00
FEDÁK SÁRI
arcktp6volel!;\tottk6pu
c„lidlnapt6, .• . . .. 30cenl.
K6,Jen rh,zlotn irjegyz6kel.

FARMRAMAGYAROK!

The Fint "ational Bank,
Williamsoo, W. Va.

HARRISBURG VIDEKI
MAGYAROK!

n 11nk11I1 k nem•ctl bank. & me\1
aol!árd a!apout\U
Helyeuecl niel{takarUoLLpéudt
oly1mhelyre.ahotuL. telJe.bLUOU·
11/lgba ntudJ:1
A magya rokat mindig elö1ékc•
nren e•elgMJuk kl.
•ll~a~ldje p6u•<IL llltalun k 111 óh a·

FIRST NATIONAL BANK
HARRISBURf>. 11.L!NOIS.

ORINOCO
Sziikllégüuk Van egr Jó.,fu.
gy11r ·JJurdosgudám.

u,;:!~!•j; IJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 11

.~•~zpl~~:!:;,.
fa•,.,J•!fl'< ill.o.ltenyhzthre 11 kf•
szen, bevetve. J6•da 1ur ■ d m 6: ,
fpli!~!• kke1 f<=l oU relve, j6 utak
.,.ent,;n, köze! vl ro■ ok h oz. ahol•
1
~

)

Adrtjllllil" khzena vev6arev1<1v ,
;,Jo~ a Rtulegu Fel•ll' u•,.l t6 Ár-!~!~~~~lin'<t•t magyarul
o

••re:

Logan v1dtki
Magyarok!
Fein h f01tlllt hu 1o kat,fUoze ,.
i Nk at tegolc ■6bb fro n hizhaz
od lllt.
•

kerttel, lt:emcnc6ve1, hJiz.
bért ne·m fizetés flze,\é11t
Is ndunli: megegyezés
sserlnt.

, Órnjal"il:hokra l.;iililnöll
ilgye lmct l'ordltnuk.

RANOOLPH ANO
AUKENTHALER

coLt!~sTn. n. s.
Kermit, W. Va.

CSOMAGt.~!-!.~!_,
Cuého Slovikl.o.,
Jugo&l,vl1h /
Rominla _
tu0tct6,., teljH
folelh■ Egmollett.
FcMlfgo ■ l tbok6rt

Van egy kltünő 41 roo.m.011
burdJnghátunk,
nagy

BESZELOGEPEK
Azonklvlil alkalmu •JindU,t.lr,
gy.o.k a legnagyobb va1aut6kb1n
~,•. olc16 , iron. ,

M.

Zenemliketnlu:dhe.

MININGCO.
Orinoco. Ky.

E!gln h UUnal1 6rfk.
~ • ny ::::• ..:r:nyozott

Williauuon, W. Va.'

208 E~Siiwlili~~:~~EET.

;:~:::!i.i}~~:.-~:~:~~3~:~1

Schönfeld Zsi,-mond
Magyar H.o.jOJegy h P6ntkOtda
lrodija.
PORTAGE, PA,

A. Hallm.o.t k Ekuer6pe k.

KEREKES TESTVEREK
Könyv• h

Aklj6fckete,agyago ■ talaju mln•
doni megtennil farmi! akar ve nni.
u Jl!IJJiln BAY CITY h SAG1NAW
kilrn yfkf,., Mlchlg• n i llamba, a hol
t!lbb mint 100 m1gya, eNlid le••
mell mf r •
CUKORRtPÁT,
ClGORIÁT,
UBOP.!<ÁT.
PARAOICSOMOT,
KÁ POSZTÁT,
ts BABOT
n•9y J6,•edel emme!. meet e termi·

::~~:111

ff1ctiiflk.

Mindenféle Ekaz~rek

~:;;i,:,s~:A~11 ~,!•;t~~•k:':!n:rt:~.&~f:.
~~=•n;;;"~•:,v:~~~~ ~ ~d

vld~k ma11r••Jalna k • le11ulvc•

~ = = - = = = = = = ; 11~:~b::k~~~::i::~I nolgflatalt. min•

mllsul 1·e11ni, hO!,;-J" 11 1.ok 11! Ma

lrjofl a követ

ku6 crm.-,

AMERÍCAN
MERC~~!R~7!~p':o~ .ANO
R-lvlngSt.o.llafl
75 EAST 10TH STREET,

NEW YORK, CITY,

