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[MAGYAR~
THE HUNGAR IAN MINERl!I JOURNAL HAS MORE
!1UBSCR IBER8
r!UNGAR I AN

OTHER

TWO

WEEKLIES I N THE

THAN

ANY

U. S.

THE HUNGARIAN MINER8 JOURNAL VISIT"S
MORE TH AN ELEVltN HUNDRliD MI NINO G_.,..Pa

HIM LERV !~LE,

AND

A SZTRÁJK

ASZTRÁJKLETÖRÉS CSUFOS KUDARCA

LYZET

,. ~ii••flllii r!l•,.:igok n11gyobhlk fele 11z elnöki 1,1zt11hi sr11 sem
-----k~idlo' 111('!{ 11 1111ankát !lt1níJktü rök l1rá llltMsá,·•I - ,\h ol dolA clevelandi tnnác11koú.sok.
A bányászok, akik tisztában
gozt•h111k ott se 111e111wk ~em mlre.
me l,•ektól a uen•ezett bány!- vannak a b!nyab!rók céljaival,
- - ,szok Is, meg az ors:d.g széuvi• ridegen \"laszautasltjál, a b!·
11~11:,:k:: e;;:::~::~:::1bóltAr~ ~;~t::taf~~a~:~dae/z
sárló közönsége 1!1 békét remél nyabárók ajániatAt__
ml nd1 g
lá;;ok után Harcllug el nök Pcnnsyh•ániU.ban még tudná• a széntparban nagyon \'Onta• azzal hárltj~k el a kulön tArgya
::_ a megleJIÜ utasitással 11ak adni a ,·asutak kocsit heti tottan folynak.
lbokra ,·alo szives meghlvást,
1
113
)Jldlf Hét a tanácskozáson a-~\:::~r~:rglnla északi réué- te~z h~~:1, ~::\~tá~n~~~:i:.: ~;:::a~~: e~~~:~::ndab::r:::;
-n.;gjelent
bányatulajdonoso- bcn ,•olt még néhány társaság, meghozzák ezek ·u tanácskozá- egyedü l ,·an helye a szerz6dés, ~1. hogy kezdjék meg a 1111111- ahol szintén hittek az elnök! sok ai: uj szerz6dést. 6.m az r 6l való tárgyalásokimk.
tit ahogya n tudják, tudtuk. bh:tatásban é11 megindltották a utóbltt napok eseményei uldn
A clevelandl tanácskozások
t,;,· ezzel a sié11tern1eMs nem munkát, azonban erröl a \'!dék- au kell követ.keztetnl, hogy a vontatolU1ágát Is az itlézte elt'S,
(q ·emelkedni.
ri\l is érkeznek 1_1lr~k, hogy ott U.rgyalAsok ho11sm bb ld<'lg rog- hogy II bányabArók nem 5szln1 1111 11
1
)lei; Is lrtu\ ezt _miu· :;kk~t·
~=z::.~~Yu~rt:;:J~~~-r!!t~i~~~i~ ~:~tktrt~~jó~~1j~11
Lt t:;~ J~:
~e~;~~: ,é~~:;
1
1
1
~:~iu~~\~:=~ 1::~!r:za :~~, 1~á- tA~a:~:v:h:~\y~Ja~~cskod.sok~ ::keö;::: ~~:.Rk uJ szer• ~~g~1;~ :1i::.~nt::1:~~lt~c ~;::;:
1
1

~:~

~

~~

~;JJ~

~~; 1~~~;'.Y~~:~~ e:!::::~~ll~~ea;

tói sokat várnak a ltány,-1.~n;asá
Jutni ég tudtuk, gok Is. azok Is. akik ny1ll"é.no1
1
:~; ~:;:s~~ r~: ~g~g::t;c~:
:::~olA?;~::~
1
1
U:111 és nem fogj!k Igénybe ven- land fele te~l11tgetnek. m111t a
ci az elnök ur által felajánlott ho~111111 l>éket \'árnak.
!ebet

elöre

::z~~~:t ;:1~:~

~:z~

~~:~?,~~t:::~:~

Az uj szerzödés egyelo5 re
ugya11 \·a lószlnüleg uem hozza

bái

~::;~~o:n:!ti~~ke~!~ét. 1\~~;
csak azokkal iudJák 11zt Clcvelandban megkötni majd. akik

~~á~:

Clevelandi.la . ne111 ugy mentek
el a bánya.urak. mint a ltinyabárók ,•alamllyen szövetségének taJ;jai, hanem mindenki
csuk i;aj:h tJi.rso.ság.lt ké11vh1ell
ort. _llyképeu a megegyezé3t Is

már egyenesen cs&lbe \s kényszerit, mert nem tudnak fizetési
kötelezett.ségelknek elegeJ tenni.
.- .....,__
Kfilönben a bányásu>k addig
nem nagyon sietnek a békekö-

\ beé~kezett 1·álas;o~at la• _ ~z ~~~:~b~sh::~~~~~-!~~it!17e~
1
1
1~~!é':
· ~unkne~ atlu;i~tl klfe~ez::~ sztrájkoló hll.nr:i.azatkkal szemDOgy 3 . .uratu: on~siól I
beu még ._kon a llelyeken is,
1
1
:a~;1:~~~~~t~ :z a:1~~ökl ltl~ t:~ u hol eddig komlszkodtak és
\'Olt olyan 11léz la, ahol az egytAs :j~c~_ra
kez d te meg a szer kilakoltatott ltányászokat
tm
toret st.
. a sútrakbói vissza.költöztették a
.\ lrg;töblt báuya11lézröl csen- luizakbR.
·
<l-l és 11yugalm11t Je lentenek ol•
_
0_
1::..,óln k. és a legtöltb helyen a
hlny11111 l11jdonosok a ltdnyá- '1'11.J-:NKf:1' IIA~\',\Sl.1' HE!'!o<)kkal együtt várják a béke
TEMETF.T'I' A DANYA.
,-,~gkötését.
-.
Eiek a \'á\aszok ~ legéke• :\°IIST l1M11 y11szere~esl'llen~~h:bb lJLzonyHékal annak, h ogy NJI hJllunk érte51ta(, "1Ulétkiil,.
a hinyatulajdonosok nem ugy hog-f !"'_mer nénk a anreneséttondolkoznak, mint Wuhlng- lell!\ég rcu letelt Is.
W:nban, ahol azt hitték, hogy le
' ' irglnh1 ue n ·e:i:etl en vldélr.én
n:ljik gázolni Irgalmatlanul Saint ('JuuleK é!I Peimigten kö•
0
~:~11::!fé:::~i:~éve l a bányá ;,!~\,;~_:;::;~Ni~~:~~::i,:t eg~
bát1yamlnj,Jonosok nagyobb lyeu 1>Ellkndái; tör!Pu t, 1_'.1elr
jóinnalJIJau
gondolkodó lh:e nkét embert el~11rt II lrnh·I•

;:nn~~~é~~:~~aaa1~:~J~~r11asá1
haf,::~~~- a: ik ~ 1~:!:~~~~t==•
Ulcgegyezé11rc nzt ukarjAk, hogy
csak egészen rövid lejdn1tu szer
zlSdét kössenek 1923 {1prllls e l•
sejélg, tle azt nem mondJl!.k
meg, hogyan képzelik azU'in ké•
sóbb megQ.ltlunl a kérdé'st, mert
m~g se lehet olyan Allapotot te•
remtenl, hogy mlntlen háromnégy hónapos munka utAn hónapokig sztrájkolni keljen az
uJ szerzödésért.
llllnólsból, l ndlanaból nem
Jelentek meg a bányatulaJdono&ok, mert még ml nd1 i; maka•
~ul rugaukod111tk ahoz uz elha
t.ározásukhoz, hogr csak külön
szen.&lóst hajlandók kötni bányászaikkal. akiknek hajlandók

~I-

:r: ~~::~:~

-u~:~:;:~~~::
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T EN

THOUaAND
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BETYÁR VILÁG A FRICK TELEPEKEN.

Ouulm kötötték a bánrb1ok s111hadllágiit: 11,n,·11/iröknell
Az ország közönsége a té lnek ll(We&elt bet.rbok H.DfargalJik 11 81tnijblóbt. - J.éleluu l
a legnagyobb blzonyt.,.lanság•
stm uabad már a s1tniJkol6 hlin1,111okoü:.
gal néz elébe, mert ha még ha•
Á
- --

~~é,~n~~~:~

Frl::~~s

~:::a~erm;:;: az
~~:!:et~=~ekam:,: ::~~:::::1,e::r~~:me:::~:k~
Ion, akkor sem tudn6.nak annyi btnyálnak szegény munkAsaJ hogy lekaazaboljanak ezek a ri
szenet tern1el_n1, amennyire az Is csatlakoztak a szervezethez, ueg bestiák drtatlan bányá.uo-

:~~~~~\~ ;;z~~~:11~ ;;;y: ~ gyakr.m
l~u a közönség nagy Aron fogja
tíl.i:elöJét . vdsárolul, azúrt mert
mo st a bányauraknak nem tetszik a megegyezés.
A szervezetlon ltányáknak az
18
1
~:!~~:s:~te:zi::J~: ; 1~:t :a~

talál az olvasó cikket
e lap hasábjain a Frlck telepek
be11tlálnak aljas cselekedetelrlll.
Frlckék voltak az elsllk a bdnyabárók között, akik bányászalk sanyargatását megkeztl-

n:::~

~~~• k

t~rténtek

nz

kat.
Mégis elkerülhetetlen. hoi;y
az emberek ki ne menjenek si
utcára és ak i kimegy, az mindig életét teszi kockára.
Legutóltb olyan parbs kis

elsll verekedést rendeztek nz egyik
0
:~~zne:Íé~ :;0~ v:,~•:~t!:::
egy pb embert elcsul1aa9anak.
Mert termószetesen a tár11.aság .

::á:yőn:: :i~~ ::e:~e: v:~:!:n::~~':o~:

ják. hogy a 11zervezet megegy ►
zen a tli.rsad.gok egy résdvel,
mert nem fogják ntl.i:nl azt.
hogy u 6 ltáuyálk le legyenek
uiri"~k mbllol meg ,•igan terme J a 11:tenet.

~;~:~~ :~~ ~~l~;~~ktal a ~:

TH AN

gyon lecsökkent a termelésük cg~: a ljas:.g, am~;:1 a :;;r~~~
1
sokat 1111gyon e lnyuJtJa. ."
::r::.n~::;;a: ::~:1~~~eh:t r:~~ alat~ hallani lehetett a Frlck
NluC!I lelkük hozzá, hogy mederlten niebessen mert a vas bán)ákból Indult ki.
1
1
11
1
~ 0e ; ~1~~J:~ar1::~.r~/~: : 1~n~ utak
felszerelése . flllandóan sci~~~~=l~k::~a
béke é])en annyira sürgős, mini romlik, Javltan l pedl~ addig a l.lánybzok so ra, a ti.i:etések
n sztrAJkoló bányhzoknak. Sc'.lt nem képesek, mlg régi muoká- mindig a Frlck W.nyákban vSl-

~o:a~=:i~~::iy~~::'. vár- az!~~~ Ia3 ~::::::;_ ~s~::d::t~ ~~-t ,·eszitek a tanácskozások• :::g~=~)~C~)~:~1:l
l'isztaképet
aka rtunk
a
,,HráJkoló
bAnvavldékekr6l,
W k· t k-ldtü k
1 1
~~!J ac !l~l~áj~: :ve :ajt;.saln~1
11.ik d ~bban kértük őket lrják
,,1í jelenlegi helyzetüke~.

MORE

~~! :,s~-:~~:s

::~~=

A bányatulaJdonosok ugy:m
állandóan a.dnak le Jelentéae•
\
ket, melyekben m nd1 g ujabh él
uJabb hll.nyákat
Jelentenek.
m int amelyek megkezdték a

aem a tsoldjukban álló binfa•
llrök.

Wrf·

va).!%::•:w::i~= ~:~::.

ket_Is mindig Frackék vágták le
lel(clt'azör, nLabAnys:i:or csak
bér"l"ágá.a történt a binyaipari.an. •
~
c'\'.em csoda hát ha az elkese-re;lett e111berek ;em láttak hát

ken. Elek"- 11 belekötnek a ré:i:eg b!nyaörök, de gyakran
még a sztrájkolók lrtatlan gyer
mekelt!il aei,, wan.d
1;1.k.
Él a binyá&zok sellovt\. aem
mehetnek panaa:i:ukkal, mert a

: : nem dolgoznak a mühelyek lak a legklsebbe~, meg ·a

::n~~ae::a t::;:;:ts:::: mW! menedéket, hogy végre fel- :~:6:tg~~1: : : :S~~!e~u~:~~

~ ~:~\11i::é:u::t::g~1:~/~e~::: :u:z::!ó1n~e~:;:r~~\~1: 11;:: ;::::1dl::~ .;~at~:::~ a :z:;~c: ::é!~ ~~~;eer!th~:~e:tou~

tené azt, h~gy azonnal megln•
tlulha.tna mlndtmfelé a termelés. A hll.nyabékét a vasutas
szti-ájk ltetojczésének kell megelllznl, mert a bányák csak akkor tutinak szencl termelni, •ha
a ,•nsutak képesek kocsikkal ellátni a bA.nyákat.
A vnsutasok sztrájkja pedig
amikor 8 sorokat irjuk elég
rossÍul áll. A kormAny még
mindig nem tudta megtalálni a
u1ódJát, miként tudná a szem•
bendlló feleket kibékllenl, ami
mérhetetlen károkat okoz az
or1>zágnak.
A vasuU munkásokban eddig
Is, most 18 meg \'an a Jóakarat,
1
!1:~é~:~én~::~d:!u :i:u!i::~ ~:::iu~:!:;:ékk \~gkét~1::1:
ruket.
. ,
ott tartanak, hogy a va'->utasokAz llllnolsi llin)ai.larók ma- nak csak egy részét akarják

kisér!eteztek ugyan a· ~ztráJk•
töréseel, tle ltelátták a 1,111(,rlet
medd6ségét ée lsn1ét lezúrtak.
Ezek mlntl c!:,Uk a közönség
mel; a bánydszok megtévC!lzlé~
sére szolgá lnak és nem akarják
1.telátnl. hogy eu:el egyll.Jtaldu
uem lesz töblt szén a ph;,con.
il.i:lnd
lm
t I jd
Ill. •
j
á ny~t \ OIIOij k t_
d::!i°: v~;\ 0:/e t~l' ~~ a l.áu
csak a b!nyás:;kka; ,,~JűK ;cg~
egyezés hozhatja meg a W.nyU.lr.
üzembe helyezését ruJgl'I vo11akodnak a helyes ~u-a lépni és
&wntén megke:i:denl az egéez
b!nyal 11arban 11 béket.6.rgyalásokat.

t'"

;~~:.~:::i~n .;~

zethez csatlakoztak és !gy lgye- hon ülnek, hogy rie keriHJenek
keznek az emberi sorsot blzto• össze ezekkel a megkergült bls ltanl maguknak.
1.angokkal.
Tisztán uz unlon veiet(lknek
Frlckék eltbe nem akaruak köszönheti!. hogy ed<llg a I•'rfok
még ml nd1 K ~e\enyugodnl. Min• telepeken nem történt nagyobb
den héten, oot min~en nap tn- uabásu vérengzée. ,\! hmdó ln•
Ili.Inak a pléz_e~_re kire nd61 t ba• telmelknek hatAsa alall a lti·
sli,k valami urugyet. alkalmat, nyli.szok tartózkodnak Osszeta•
hogy-~ szttdJkoló bányászokba Jálkoznl a bányallrökkel, gyübeleko11&Cnek és W.nyabetyára- Jóseket,
relvonulá&okat nem
lkkal aztAn hol elveretoek ~gy- tarta'nak, nehogy vérengzóst le-~n:t:!i~:l~n ~~z:ke~ leú.- gyen alkalmuk elllldéznt.
l
·
Frlckék pedig milliókat kölA vdrosok salakjiból toboro- lenek el a t.nyaörclkre, meg
zott deputyja.lk minden becste-- a utráJJr.t.lSr6k transportjaloak
lemWgre kaphatók, legt6bbje s:iillhásalra & még 11Cm képe•
munshdjntól részegen ténrereg sek megtörni • bányiswk egy-

:!';:

11
vo~!:
~:z\:~ ::11~:~o~:1~ ~~==ö:::1
•é~r:::;~át. a u1rájkol61tat
tén t1irgyalnának a bAnyáazok• rillnek velilk.
1zádéle
lgérettel
rli.vennl ,
kal teljeseu kizárt dolog hogy
Az unió ,•ezérek li.llnndó ln- hogy menjenek vlasu. munki0

1, -z1~~-tt~~d~:111:z~~é1~;::• aih~~: hí~ti:1:rulC:.I mun klilnlok a•on- ::~~~o!~:e:i~~Jl:lt~~- ::og: ;~~Hl~a:::~1:ll~é;e:11~!1:· m:h"ei: ~~d~l~'.ll~~~k :~;~él6~;g;e;:~i1~: telmére a hll.nyál!zok n1ég a ta- :ab::l;~~~~k a:~n~:er::1:~~
'i'-k (lltal
nag\·lelkllen felai~nlott
katon;aAgol, ezzel
1,~~1
emelkedett
volna u
M n ermelés, tle az enillerek el
~ ....,,,.,.rlflsét 111inden eaetre fo~ itn \"Oln!l a katonó.k me!jele-

:::t

. :~ :á~:ka~:~:jt::~1
~z:~:
1.,,őse n Peuns)lvánláb!ln - a
~, hi ttek nz elnöki biztatás slr,:t.en és katonasággal rakl:i.i,; te le a Jiléi.eket.
rengcteg
, 1ue1 ö~zeszedeLték a ,·Aro>alakJAl éa megkezdették a
•rúJktöretést, keservesen lát~-. hogy a nagy li.ltlozat hiába„111. mert nem megy annyi ér•
1~~11 ~zén ki lmnyálkból, ameuy
'•'ll•l' nekik kerül a tennelé&.
,h oldaburcolt 511.Jak hamar
""leun a munkába, llame.r kereht oltlanak és ujabb csoport
hca.,l,tái,a megint rengeteg pénzt
l'Dl~t fel. Unjik ezt az Allapotot mlr ezek a táraasigok is &
, u llto\só héten egé3z sor hagyabba a munk,t. {Iga);, hogy
ltntkeik ben a vuutauztrij•

11111 megl11du\111k, eddig azonllan
nem érkue'.t Jele uléH, hogr 111lrn r iil t.-o a "ztre uc~éUcu e111be•
rekel ki menteni.
illogra~oli tudom1hunli. szer lu t nlnc ~enek 111011 a \"lliéken.

célju~, hogy a: u?t~n egységét
n~egtorj:: azt külön sz:rzlldé6
~ rlkU~; ~a::e~ö~~~
1
1
ti
t.6.h
I
go~ : :l'el:~~II tanácskozások1
uak lgllU nagy kárára van, ilogy

:i:::~ul

~~~:~tn

d
. ;:~lká~lu ~~ly~:~
Di!IIAN \llóL IU T K,\lrn
Hés.i:wesz ugyan a tandcskozá:,;z•.~ tT SZ,\ 1,1,ITOl'T,\K
sokllan, de folyton. han goztat
.\ U ,.\M I \' ÉUE l,EM ,\l,A'TT. hogy öt nem kötik 11 tá r yaldson hozandó bat.ározatok.
lndlana ,államból most lett ki
Az llllnol si és lntllan:al ltán)•a
szállllva az állami vétlelem tuluJdonosok Is egészen máaké:tlatt kltcrme lt s.i:én.
iien vlselkedn~nek, ha tiem látllnt káré szenet termeltek 41. uák Parrlngtonnál a külön bélami szükségletek
s:iimára kére való k észséget.
Sauton, Jnd.-ban és e.i:t katonai
Az
lllln°'olslak
taktlkll.Ját
Grlzet a latt sr.állltott.ák ki 011 • követik a Pittsbnrgh vidéki
nan.
bA.nyatnlajdonOflOk la. Ők la
A vasutaaok azonban meg- mialatt Clevelandban a ta•
tagadták a k&mnak a vonat- nAesko:d..sok
folynak,
minhoz való csa.tolását, addig, mlg: denképeri
azon Igyekeznek.
hattH.örT&ryen klvlill terüléteo hogy
rávesJék
t.nyiszalál lt.a.lr. .a 1u:lcelk é11 azért egy :bA· kat arra, hogy támMJll,k laMb&
nyamotoroak kellett a megra- a azerveiet kö.-pontjil 6a cal~
kott kocaUcai a va11utvonalra ki- niljanak ar;a a kerillel.N kll•
buznJ.
Jön megf.UapodUt.

nek ltele a utrájkolók.
A kormánynak pedig végre
rá kell magAt ~nni, hogy az
ország érdekéllen elintézze ezt
a kérdést, mert addig tneg vau
bénltva az egész o:&zái forgal•

és Indiana másrészrOI Pltt11-- MAGL\H D,\Nl" ,\SZOK
bugh vldék e külön ltékérc töAUTOMOBIL
rekszlk, nem lehet általtl.nuA lté!;7.Y.UENUSt:TI,EXSf:GE,
két várni.
Az b'izonyoa, hogy ha mAr olt Klncald, Ill. hll.nyapléze11 sufognd.k majd tarr.anl, 1,ngy a lyos automobil baleset történt,

már F'rickéket él! nem ülnek C!I
a mézes--mázos lgéretelknek.
A sztn\jktör6Jt: 11edlg nem nagyou 11tlnak ki ue11et, hanem
mikor u l~rlek atorokban klrubázzik llket, meg egy pár dol-

m~.llközllen lgy áll n kél sztrájk
h<=lyzete. egyre nagyobb és uagyolllt nehézségekke l já.r az or~ptg i;zénellátása.. Ma már köz•
hzemek Is zavarban vannak,
mert legtelJeltb napról-napra
képe11ek szukségleteiket fede:i:ni.
A külföldr61 érkez6 s.i:én, meg
amit a azervezetlen bányák
csökkentett - még hozzá. alaposan ca6kkentett - ü.i:emmel
termelnek, annak n.&IQ' részét
a \'IUIUtak szükségletére fordltJék, ugy hogy abból alig kerül
valami piacra.
,..
A ml meg placn. jut, azzal a
uénu1soriaok továbbra· 1s illér
kednek, a konnAnyrendelet. ki•
jituiú.val IÍallallan Aron ad-J'.lr. a ueneL
~

~~-~:;:11:l~~é::~e~~~gkf!~J~
l'Sket Igen sok más társa&ig, tle
m indenesetre a legnehezebb
lea;i: ·a megegyeiée azokkal a
bányá.t.árMJ!.ágokkal,
melyek.
még mindig nem akarják látni
n l'llló ltelyzetet 66 még mindig
a bánybzok felelt képzelik magukat,.
•
A bányászok bizalommal nhhetnek- a clevelandi tanicslr.or.á.so~ sikere elé, mert blzonyoa,
hogy onnan uJ uerzlSdóa vlrható, ha az nem Is jelenti minden
1ztrAJkoló b&nyá&znak majd a
küzdeJem végét.
A r,tnies• Wkk uonban k8
ftltnl · keU .m.aJd ~ u
6.hal.'1:i.o. b6k"1ek, men u oru6gllak UC>' uülr.Nrpl nn &1

J~!~::;;:k;;~~,:ltv~:~~
sok Bala.kj,ból rekrutálódot~
ujaltb tran,portokat.
A nagyrészt Mtrakban lakó
Frlck b!nyáazok ruost. a elevelandl tanác.koúiok elé nésnek
nagy bizalommal, mert rem611k
hogy a uervezetnek alkeriU
megklSlnl az uj uen6d&t.. mely
blttoallauJ fogja moat ellluöir a
Frfck l.é.rsaatg binyáualnak 11
az emberibb 61etet..
A társuág ugyan mfg nq-yon
hangoztatja, boCY aoha nm1
fogja ellsrne"'1'. a ue"esetet
telepein. azonf,a.11 ut bl1nllk,
hogy ha Fri<:llék litn·t foeJ'.lr;,,
hogy munU.u.lk addJg 11em
mennek ,laua, ml1 lik la a1'
nem lrjü a ~ . 1>MdJlk
ft la a

0

a-.. ....,._, ......_

ea:~~ b_~'!~~:~~;~~~ ~á::~:

:;:~~:::,
lyosan megsebesult.
Kaasal János vitte gépén 8-án
ko ra reggel társait, C!IOrdáa JI.
lést, Kocsis Józsefet és Váró Jó:i:sefet Kineaidról Dlvcrnouba,
azonban a sebeseii haladó koca!
bátaó kerek.e utközben kiugrott
és a tökkenéa Kassah oly erlSvel
dobta ki a kOC!llból, hogy tetiel
az utra esett tis holtan terült el.
C10rd.i.snak a baJlábát kelleu
levignl annyira ö&ueiu.:i:ódott.,
mlg Kocsi• a.rcán azel:lvedett III
lyoa sérülésL Viró Járt .• Jeg1zerenCl!ésebben, mert k.luarott
a kocalból és csak kOnnyellben
aúfilt meg.
Kuu.1 bajtira 8:i:vagyet '8 öt
u•rmelr.el bac>'OU ~ • ._kik
W.l '1t&l6aoa a ~

1922 auguulua

MAGYAR DÁNYÁSZLAP

KOMMUNIZALNI AKARJAK AZ EGYLETEINK PÉNZÉT,
A:L összes ma(Yar bttegsegélyző egyletek ellen hadjáratot hirdet a bolshe!15' ~lát- ~
Kommunista lapot akarnak kiadni az euletek pénzén. - Amerika ma11an•1~ 11eue';1 U
egyletek védelmére
1

n

ltf
CIGARETTAK

AZ Ó-HAZÁBA
CSEH-SWVÁK, ROMÁN, SZERB
terUldekké ltélt köz,i~lch

ne utazzon, ne küldjön levelet,
MIG MEG NEM vAaAROLTA

"A.a Utódtíllamok fennhal-08'.,:a 111, keriilt
kö,.Wi:;f'k 41s d r osok H e1JségdT1'ríl"
ÁRA 2 DOLLÁR
E. NE WMAN/

KAPH ATÓ
8f ST. MAR.KS PL.,

NEW YOUK.

NAUGATUCK COAL COMPANY
BLOCTON, W. VA.
Egy mértföldny lre Naugatuck, W, Va.-tól.
A azén átlagos magassága 4 ½ sukk. - Gh, vlz nlnc3
a bdnyá.bnn. - Tett! fa boltom kltünó.
Fizetünk kb. tonnánkint 40 centet. - A kom pdnla ,·á•
gatja, furatja és löveti a szenet.
embe~:::~~!;:ah:! ;J~é~~~:~e:::;~aada, aki

nrr,

10

6-7 cEalá.dn ak tudunk jó 3 rumos bá.zakat adni, akik
t\llandó otthonra tehetnek szert.
Mr. BIEDESON Gen. Mgr. már régebben a lkalmaz magyar bán~·Aswkat és elt5nyben részealtl a magyarokat!

Vasutállomá.s Naugatuck, W. Va. a N. & W. fi5vonal!n .
Poat.a; BI,OCTON, W. VA. Közel a Blmler Coal Co. bb7j.
j,bo1.

Nagy kiárusitás
IQ NAPIG !li Sz.lZALÉIOS ÁRLESZALLlTA.SSAL

AZ EGYEDtll,1 MAGYAR BOTOR 0ZLETBEN.

WILLIAMSON, W. VA.-BAN
](ltü.n6 ágyak és sodrony l>etétek, nlamlnt. elMI,
Tangu GO font-Os Un ta gyapja matneok.
Mlnden"l• blrtorok. 11••,nolonok. DIINlll glzkilyh&k •11cdüll
irualt.,Jc

11•

MAGYAROKNAK ffiTELT I S ADOK.
Any•nJ•lvfn beadlh•I nilam.

8. L FURNITURE COMPANY
WILLIAllSON, W. VA.

(MAJER, Manager.)

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

,\. legjobban b(re~1dezett magyar kUn7T-

•1omlla uedligéppel és gyor-sajlókhl,
Rhol mlnde unemiiegyletlé1 üzle ti n7omlatTán7ok, nhJegyek, bll'delések, klirleTelek, leTé.JpaplToll:, tagdgl köDJTff:lkéll:,
fiitAmlák is borlté.kok

n:rns tren, pooto,

lléultése

Időre

Juhi•

ehillalt•tlk.

1922 auguutu117.

DIJ
NYERTES
MINDEGYIK
EMMI meglepó sincsen abban, hogy ann, i gyönyörü, egészséges
gyermek, kit szavazás utián a "legszebb bébi"-nek Yálasztottak ki
gyermek szépségversenyeken az egész országban, Eagle Brand Süritett
Tejen nött fel.
'

S

Ne kisérletezzék a csecsemö tápszereivel. Ezer meg ezer olyan anya
van, aki azt tapasztalta. hogy Eagle Tej egészséget és erőt hoz a bébiknek. Orvosok ajánlják - könnyen emészthetó és tökéletes táplálékot
nyujt.

Valójában az Eagle Tej nem egy mesterséges tápszer, hanem tej, kizárólag t iszta tej és tiszta cukor - a természetes táplálék, midőn az anyatej n~m kielégitö.

•

'"••

ilautl'&.

Három nemzedék óta ismeretes a Borden's Eagle Tej, mint a legjobb tej
Amerikában. Mindig tiszta és egészséges. Leginkább alkalmas csecsemő táplálására és a rosszul táplált gyermek fej lesztésére.

dlio Uff
l ntt1~

ott. Mr.
, l UW.
oo,lo•a.
., .. OIJ'

kU11bt
Jhé

Vágja ki a szelvényt ezen hirdetésbő l és küldje be h Borden Companynak, és ők elküldik Önnek ingyenesen bármelyiket óhajtja, vagy az On
anyanyelvén irt utasitásokat bébijének táplálására, egy bébi könyvet,
,vagy egy receptkönyvet, mely megmondja miként kell izletes ételeket
késziteni Eagle Tej-jel. Kérje nevén azt, amelyiket óhajtja. Ezen szolgálat az On érdekében van, csak kérnie kell.
Minden anya megbizhat az Eagle Tejben. Teljesen megbizható és tiszta
és bárhol kapható.

THE BORDEN COMP ANY
Borden Building

k~~dte

őket

New York

'Rcmrt tele .-■n kéli ualla•
sokkal & érmekkel, mtrt ö

Earl tl1 )lurl "tm „oltalr
..,n1.H1~knc\1Öhetclk•
b,a. Ekhr dadijak, Mra. F.
e. Uos•n Easlc Drand tejjel

•rert.eaC:randClu,mploa dlJataWhlkklböttaNd>ratka
Slat.11Falralluliaba ltaral1.

ti plilnl. Oly u f•

pcníeJ\iidulr,h011claiidiJat

MEa1l.11Brand tejen n6U
r,r. A Grand Chaiaploa
Mr. ea Mn. e. E. Bolts
fia. U 7 E. tth St., Ulli•
•craitr P\1ce, Ncb rukibo•

;i;l;~e~•:n:~:~~ ~!i~!~!:::

;;:~mr!r,:;·::\ ~~!~. t.

Uoran,,no l lakn.k 11„ndolph,
Ne• \ "orkillaiaball.

/Jcn/utÍ

EAGLEBRAND.

M...., Cl,ulu H. Spal'l',

r..-1,lo•• ·ról'.~1

mh! ka.111a,1kllapan.•

HIÉNA
JÁRÁS
OHIOBAN
BradltiylxSI lrják utrájll:o ló
bAnyAsztestvérek, hogy a magyRr hiéntl.k még mou .em
hagynak bflkét a bAnyÍl!!lOknall:,
IIÖt most még elkeseredettebb
uh-óssággal vetik magukat as
emberek re, mint birmlkor eae16tt.
Egyik te lek-hléua a mblknak adja a kilincset. l'.\'alód.ggal er6szllkkal cipelik el a:r. ember eket , hogy a tell1cket rájuk
sózzAk.
Bradleybcn
legutóljára a
n1organtownl Vliváry éti a tArsa, Gertlc!'. 'jártak, akik hetek
óta a \·ldéken garázJálkodnak
és annyira en:IHakoskodnak.
hogy valósággal a ruhát hur;z.Ak le az emberekr/JI.
Az üzlet nehezen megy, niert
a népnek pénze nln caen, ·de '"'
e:r.ek a Jó1nada rak beülnek egyegy htl.zho:r. és órák hoMR:r.átnen1
tJ.gitanak. amlg le nem veszik
az iildozatot a lábáról.
Sok !bletet lgy ae csinálnak.
de Itt 11, ott Is bedü! egy-egy
ember, és ha már nem Is fl:r.et
néki k szAzakat a mltsem érti
nemetekért, de az els6 rés:r.le•
tetmegfl:r.ell a "telekért".
Érteslllésllnk
11-erlnt egy
new yorll:I magyar uJsái; utazója l1 velük Járja a hizakal, 8
lapjanovét haszné.lvafel,el6segltl valamennyiben a hlé.riAkat a fos:r.togalAaban.
Figyelmeztetjük Bradll}y vl•
dékét és áltah\ban a ma~)!ar bányászokat, hogy a Vl i vdry-G erllcs banda semmivel nem Jobb,
!16t taldn r08l!Zabb a többi tel•
kescknél, 1 a leghelye~ebb dolog kluta alta nl 6ket a házból,
mihelyt a nevüket megmond•
ják, hogy szóbo:r. ae Jnthaasa•
nak többé.
Morgantowu vidékén, ahol a
magyarok mAr Ismerik 6ket,
er;ek az alakok jóformán CBAk
éJJel mernek az utcán Járni,
mert é.ldozatalktól ugy rettegnek. mint a rossz lelkiismeret.
a mely Cllllk sötétben mer ax
emberek kö:r.é sette nk edni.
Őrizkedjenek n. Dlagyarok a
telkesekt61, s különösen a Vlz•
vdry-Gerllca banda tagjaitól.

lala tbólmc1tudta,ho11
mlly kitU111i 11ermtk•
Upaer .u Ea1Jc Brud
Sllrilctt TcJ. Ki,, rm.
Charles Villlar Span-t

u6ld&c 61a nen

fi ►

Tellr. "AllandD cro!n•
~r;t folrún n1non
•lr10.11c&).sJ,,;ed•iiMmoadjaanrJ.a.

!

11>::\'nMn' CLI
11.\JÖDilllJJ,AS.

A Németországban legutóbb
kitört teugerés.zs:ÍtráJk miatt a
killönböz6 haJóatáraaságok meg
változtatták
személyazdlll ló
ha}ólklndullUlitdeJél,
A North German Lloyd, e jól
Ismert baJóstAraa.ság. hlrül adja. hogy S. S. Seyd lll z nevü haj't\ja egy klll6n utat fog tenni '9
augusztu!j 23-án fog New York•
hói Indulni. Ugy a kabinokban,
mtnt a harmadik oaztAJyon még
elég hely van utazni 11.ándéi:o1ók r észére.

CONDENSED MILK-- .

~ - - - - - - SZELVtNY·- - - - - - - - ,
Jelölje meg, melyik kö nyvecakH aWja
TAPLALASI ·
UTASITASOKI

CIM

BEBI
li6NU.

RECEPT
KöNYV

••• HUNGAJU.AN

A M,\GYA.R UA?l"YÁSZLAr
111ecrhut6sé(e1klad6hl•
ntala arra kéri a t. oln•
NÓ kU.6nséget, hor, ddr!Asalnál a lapban bit•
deUlcég-eketdlS117Nari•
1u11llHk. AtntlJ 11.aletHa

mtgf!-.Jnak, kUHtfll•
h6(J ltlrlleue■ ei:
a Din Wlap.1„a..

Jl-k,

1

1

MAGYAR DÁNYÁSZLA.P

ttGI.AVAL VERI A IIELLET

Ame;l~a~m~::;;r :~::;~gön:~~:t t:k~:~: :6 :1::~;!~~i:;

MAGYAR 1ANYASZLAP
(HUNOARIAN . MJNERS' JOURNAL)
11111 urnvuti-:,

KENTOCK Y. t

1::~8

Nem irtunk i::emmlt crrlSI az öndlcaéretr61 akkor, mi kor n
Wlnding Oulf COnl Operators ,Woclation féloldalas hirdetését

Ae 111 ,- ,·- ,rnn m•aru bJnyAUl ■ P ._, E11yuUlt All•mokban.
The Only Hun11a•l•n Mlner1 JoU•I\II ln the Unlted &tate„
EJ6fluthl ar: Ai EgyoaUlt Allunokban $2.00--Magy1rorad11b• $J.00

Mealelenlk m i nden

rekc::~:i:i::1a::!t~1:~

u : : k:~:~:::::
:•:e:::r:;
alatt éa nem szurja hi\tba a gyermekeiért kilzdlS magyar bányAsr:t."

Sui>,c:rlptlon Rateo: ln tlle Vnlled Staln l,Z.00 c1UU!rlllklln.

-

Publ11h 1d

=

Hun11l'Y '3.00
Every

Thuud ay.

==

J'ubllsbt>d by M ,\ R T J N Hl ll L t; R, Ed itor.
A Muyar Bin yfu1apot bfnyiuck lrJik. binyf.uokr61 binyh>:oknak.
Tho Hun11arlan M!ne „

Entered u Second Clu•

·,

e:t a laptAnmnk IIJ Alaposan megirja a véleményét a többi la•
pokró l.

Journ~I 11 Wrltten• fcr Mlnera, ol Mlne,1
by Mlnen.

M11tter at tbe Polt Office •t New York. N. Y.

MAGY A R O S / Z (/

IIIJ
pipadolrány

a

ff_ RIPPEN-1'1,.

lt\ttuk a Magyar UJaágban, \JAr ezek a társaságok épen akkor
vettek ki a btrósAgnAl tiltó parancaot a · aiervezet ellen, a bár
•
ugyanakkor szervezték a Wlndlng Gulf telepeken a szervezet
lokAljalt.
•
A s:i.Ját erkölcsét mindenki maga siabja n1eg önmagának,
1
11 hogy ml ezt a mellveregetést ugyanakkor láttuk az ujaágban , --------- J ■
m!k~r a nai;y hirdetést közölték a lapban, egyszerüen tudomtl.llul
vettuk, h ogy az t'rklllcs a nagy hi rdetésre nem gllt, mert a Wlnd- ,UI E RIK ,\l HANYÁSZOKAT .
Ing Gulf Coal Operators Assoclntlonra lgnzAn uem lehetett azt
mondani, ho~y bari.tja a szervezet nek.
Az utóbbi hetekbe n egyr e
Ai ezreknek sz eldobálása iuonban hónapról-hónapra to• több és több 111enet hoznak be

EU~~:;:n~!~1~;~~;~ AZ

1::

: ,.o:~~~r:p!~~~•8~~rl~;~pA;

= = == = = = • [reknek a sokad.gát és nehézségét, sót a roas.z nyelvek egyenesen
kétségbe vonják v; ezreknek a létezését és felklnálé.aát, másZARO HENRIK, A "MAGYAROK BARÁTJA"
részt megl(petéijfiel látjuk. hogy az erkölcs akkor se gllt, h a
"Atlas Dank" né\' alatt résnénytarsa.ságot csinált sz üzle- réloldalnál jtival kisebb hlrdetésn51 ,·an szó.
téb61, s uj ra réloldalakon hirdeti s magyar la11okban, hogy menyAz Amerikai Magyar Ujság aug. 3-lkl szárnAnak 4-lk olnylre szereti Amerika rnagyarl!Agllt.
dil\An, ni 5-ik hasá.bon lrJé.k, hogy az ezreseket eldobé.l,lák. de a
Záró llenrlk ugylátszik czentul ugy klvánja az üzletét ve- bányák hlri:letését nem közllk, ellenben a 3-lk oldal 6-7-ik hazetni. hogy az olblrja. a \Jankre\Ugyelö közvetlenebb ellenörzé- eábján ott ékeskedik a Ralelgh Wyoming Coal Co. Eldwig ht, W.
sét. amit 11z üzlet,·ezetés eddigi módJAról nem lehelet! elmou.- Va. tAr&llsái lilriletése, a melyben bánybzokat ker es nek.
da ni.
Hogy é11en ennek a társaságnak a hlnletését közlik a kolZáró 11(-nr lk felö l alaposan meglrta véleményét a Magyar légáék, ennek a SZl~RVEZE.'TT kerfüetben fekv/j bányának a
Bányászlop, s megtctle azt rajllmk klvUl még egynéhllny magyar hli,de1éaét, annak az okát nem értJUk, et1nk 11ejtjUk. .

szokat a nemzetkllzl bé.nytsz
unlon utján, hogy ne termeljenek uenet amerikai eladbra és
ne aegltaenek ezzel n kapltálla~~:::kl:~~:;k~;/merikal bé.· ,\1, e,n róiml bányászok azonban ugy lál8zik a kapilalletáknak jobb bará.tal, mint bajt.Arsalknak, mert nem ta!Alt a felhivás meghallgat.Asra, hanem
t:méellk /~vá bdbó Is az ~.\merlka

th

IJnder th• Acto~:1c:•~bH~~::::~1~ ; ~ .~1::/r'!er •1

e Poat

;::i~:;~o~~l~e~l1: :1 :~·;:t:~t ~:~s::i;:o: t;::t:1:;~::e~ :
1

8

11

1

i i = = = = = = = ==

;:,:::l~~:i:: ::~;~~• bA~~'f_

ujeág, de Záró ur részben elrelejtett, r észben ké~telen volt n bl- meg~~a~::zinilleg enuek a tániaságnak a hirdetését tmlták Cllak r l;y~:.:~ ;:ró~::~~~vt\bb ér
16

s::::::i.1 1t':;'.tri°:a:;

ró~~~:~;é:e:::\.: ~;~::~g;:1~:i;;i:et~:~:~::ra:J:le~'.;;~t peAz cr~~;~11 óa tlszte~s.~g öumagát dl e2érl. azza l nap-nap utfü1 ~::::~ ~s
reh·e meglehetőa plazk011 dolgokat blzonyltottak ri. a blróaágné.1, kérkedni fölosleges; rölos leges ~e<llg olyan esetben, mikor a. mennyiségben kötöttek le aze1

1

8

Záró nr meglapult és hónn pokl g nem J1nllatott mngAról se Jót, kér k;:::~,~~: : ~ : : : ~ ~ : ~ ; ~u~~;dke~:~~::d : : : : : ~:11!:~rint
0

~e rosszat.
~ M!ntliogy_ n régi dolgok lgy t lf;ztázAst nem nye rt ek. Záró ur
fel_ul az nn11;nkal magyo rd,gna k _továbbra 111 meg van a véleraP11re, é11 Zaró ur !apasztalnl rogJa, hogy a magyarok mind Ismerik n baránybőrbe bujt farkasnak a történetét.

11

~~~- a1.

amerikai

szénkereske-

egyetlen ma9ar lap ecm közölte még. e ha köiel JArtak hozzA.
----o--akkor azt a Magyar UJság tette, mikor a Wlndlng Gulf hirdetését JWJIGA~TO WN' \' I Df;KtN
közölte és ar; ott szel"Vczkedö blmytszoknt olyan gyengécskén
KOz t;1,1
hátba szurta.
n f: Kt:'l ' llEM f: l ,NE K.

A többi lapok csak vasutak hirdetéseit közölték amelyekben
1
sttl'ájktöróket toboroztak, bar erkölcsnelt. ez ee 1111:tAbb, mintha a ~:;;:::~~:~ ~é:~ vi~:é:
11
hli.nyákbn. keresték volna a sztráJktörlSket.
nyeket mi a clevelandi tarSJ,·aMl A BAJ AZ AMERIKAI MAGYARSÁGGAL l
lé.sokhoz. Remélik, hogy a tti.rA! Amerikai .M agyar Népi;zavában cikksorozatot ir annak uj
.
gyalások nagyon gyorsan eredl!ierkesztlSje, amelyben azt Igyekszik fejtegetni, hogy ml a baj ar; S A NAPILAPOKNAK KUARO
ménnyel végződnek és a bé.amerikai magyarsé.gg:,.J.
TISZTELETONK
n yákban haniaroaa n meglndltClkksorozatában semmi ujat nem mooU, ellenben meglemegklvánja, hogy szót ejtsünk az amerikai magyaná.g nagy hatják a muoké.L
het6 11 caunyé.n elirja magát egynéhé.nYazor, mikor a magyar saj- napllapjé.ról la, ha mé.r 11zó,•á tesszük a más)k kett6t.
Ar; unlon kerületi elnöke en-

1922auguu1.ua 17

WILLIAMSON FUEL COMPANY
WILLIAMSON, W, VA,
BányAlnk bent vannak Wllllamaon vAroa ter(lletén.
A szén magataAga 3½ sukktól 4½ sukklg nn, Jó teto
és botlom. Gh és vb nincs a blinyában.
Most nyitunk egy uj blnyAt, amelyikben a uén magllt.llaga 5 aukknAI kezdlkllk.

Jó fizetést adunk és a:,; embereink uépen keresn ek.
General manager Mr. HALSTEAD és a auperlntemlentünk Mr. PElRDUE már rége n do lgoznak magyar munkásokkal és Jó barAtal a magyar bánytar;oknak.
Egy-két jó magyar bur<losgazdé.no.k jó alkalma ,•oJna
a plér:iinkön pénzt keresni, mert 11 uoblban tarthatninak
burdoaokat.
·

35 MAGYAR BÁNYÁSZ
KAPHAT MUNKÁT.
0

A vé.r 011ban vagyunk , tebAt ke lleines élet van a pihen,
m indenféle uórakoúst lehet a riroaban talilnl.
(27-34.)

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY,
Két bányánk vu a N. and W. vasat menté.n a
fóvonaltól másfél mértföldnyire,

Mindir alkalmaztunk ma()'ar bányászt I magyar binyászaink némelyike 10-12 év óta u:olrálatunkban van.
Szüksérünk van 20-25 nótlen és hat családos'
magyar bányá1zra, !iikik ti1zte11é1es fizetést és
rendes bánásmódot találnak náhmk.

Mr. R. H. HEYSER, a jelenleri Gentral Superintendent szivesen alkalmaz mar yar bányászt, ha
arra alkama nn.

Jöjjön muaüra kéne■ a N. and W. -,o■alea. és

náll.i•• le c..Ia., W. Va..állomúaa, . _ _ _
tor-kecsi jár be • telepre.

tóban és az olvasókban találja a hlbá.nak a legnagyobb r~s.zéL
A SzabaU~Ag bannlnc éves Jubileumi &úmé.ról nem Irtunk ::::ir~!~t:~:J~tCo~le;:,:~
A magyar sajtó i;úmlira uj messlAsokat igér, 8 a nagyké- még, bár az abban megjelent 11~k szerény cikk Igazán. megérde- Davls Coal Co., Wa.iner Coal
pfü;ég és önhittség hatArtalan megny\lvé.nulásával jelenti bi:,, melte volna, hogy Amerika magyar l~pJ!) méltassák a kö:i: lemé- Co., Connels,•llle By Product

~á~ a:"~:l; ';:~~e~=~d';Zk bá~

jegyzi, h ogy egy!k-mftlllk Ilyen uj messiás már ott 111 álmodor.lk
egyik-másik magyar lllpné.l.
Az olvasók ról Is irt egy cikket a szerkesztő ur. amlbe11 annyi
:.áratlansAgot éij an nyi hou.á•11em-értést árult el, ami épen elég
lehet arra, hogy elvegye ar; ember kedvél a e\kksorozat olvai;.ásitói.
,

~~;og~~~en tel::nkA~:!:1:~
legyen akkorra, amikorra a
azl'rz6dést megkötik.
:'>lonongalla eounty többi bányál' Is megtették a azilkaéges
el11kést:üleleket, hogy a munkit
a szerzttlé11 megkiJtéi;o után
azonllal megkezdhesaék.

Azt állltja a magya r munkásokról, hogy részvénytánasá.gl
alapon fizetnek ('Jő tl:i:en egy uj~ágra, 8 ha nem oktatta volna ki
i' uerkesztő nr a magyar sajtót a durvaság fellll, akkor ezt az
ii.llltAsát - · but(lságnak nevezhetnénk. lgy a:i:onban nem tudju'k
se_mm_l nek nevein!. Azt azonban tudjuk, hogy nincs ma
::1 ~~~:=~t ~~:tn~okb:na:g~~~tlen egy magyar ember, aki más-

hogy emeln i lgyl'keznek a magyar lllpok tekintélyét, mert aki
::eke~ a cikkeket elolvas1111, Igazán nagy és hatalmas er6nek
pze 1 a Szabadsá.got.
Egy klealt u~ylln szerényebOOk Is lehettek volna a cikkek,
egy kil.'lilt ugyan tán nyereg nélk UJ le meg puhltlmtták' volna ar.
ünnepi lakomára a h1111t, de mindent jóvá tett az a nagy ,d,mokra•
Ur;mua, amit Cserna Endréről olvashattunk,
Mert lga:z.An billi:i:kén dagatlbat m inden ma •ar azlve a
őnyörüaégtől, hogy a flSszerkellnő magu 111:lne e~ bejelentés ~élkül is beléphet az ember.
Aki pedig uem olvasta volna er;t a gyönyörü kia,lelrA.st, s aki
nem becsülné nagyon 110kr? ezt a demokratlzmuel, annak eh\r ulJuk, hogy a Dr. Cserna dolgozó uobaja nem csak emllyen-amo-

Ha aw~ba n a!:1 ~ang uó hogy ml a baj az amerikai ma. .
'
gyarsAggal é11 ~ülönöscn ml a baj a magyar sajtóval, arra nézve ml Is megkockáztatjuk a magunk véleményét.
Az amerikai magyarsággal ai a. baj, hogy nllgyon türelmes
é6 mindenkit a fejére hagy Ulni, aki ver:etnl aka rja a magyarsi-

lyan lrodaréle, lurnem - ahogy 6k azt lrják - SZEJNTil:LYE O
t3v.abndsá.gnak.
Uj dolog mindenesetre az ame rikai magyar lapok, sót talán a vllé.g összes lapjalné.1, hogy szentélye Is legyen az uJságnak, de nem Jepr. baj bellSle, mert ar; amerikai magyaná.g elo5tt
nem Igen Ismeretes a Clon hymnua, a mely Cserna Epdrének

:u

got, a magyar lapok nagyrészével pedig az a baj, llogy nem elég
klizel vannak a szerkenttlk a magyar emberekhez.
A magyar lapok egy része magyar nyelven megJelenlS ame1·i kal ujaág, a másik része Amerlkli.ban megJelen,5 magyar ujllá.g, és C&ltk egy harmadik r észe ar:, aminek lennie kell, amerikal-magyar ujság.
Amlg a legnagyobb an1erlkal magyar napilapban ~rról lrnak vez(,rclkkt!l, hogy ki a buUapeatt Nemzeti Szlnhái igazgatóJa (éli abban a vezércikkben la ala11os téVedések et C11lnálnak) ,
mikor az an1crlkni ma gyarl!Ag telve \'an a megélhetés, a 11zlrij•
kok, a bevá.ndorlásl tön·ények stb. 117.Az nagy kérd éséve,J, addig
11:,r más )llpok portáJin keresni, hogy ml 11 baja a Sltjtónak.
E arnl g az llrnerlkal 1nagyllreAg legnagyobb lapJAban .olyan
11ületlenllégeket irnak "spec.lal cikkekben", hogy a magyar lapokat r ésr;vénytAn;:aságl alapnn Járatják; · addig nem 110k re-.
ményi;égü nk lehel iu uj me11Slbokban.
,,,--

Addig az a baj a.z amerikai magyar 111.jt.óval, hogy azt
roknak 111 lehet 11zerke111tenl, akik semmit, de semmit nem
u amerikai magyarokról. Éa amtt nem tudnak ut
dlll:.

BÁNYASZOKAT KE,~,ESQ.NK:

8

1

~:~szm::d:; ~:::~á;;;t e~:;:te~t!!~~rN:::~::~~Y:: : ;:e1: nyek;~kitnk klllönösen az esett jól a s,J;;;dság közleményeiben,

MAO YA UORS ZAO

SZtXT E IOn ;1,tSE.

UJ ué nbán7ill: Magya r or~dgo n

Egy magyar mln lazterluml je
Jenté11 adatokat közöl C8onkamagyaroraúg negyedévi sr:énterme léaérlSI: március 31-lg bezárólag a magyar bányik 611szesen 1,8,88,072 tonna szenet ter2
1
nem leh et egée:i:e,.n Idegen.
:~~:~ka~:~e~a~~- ~;:: : : :
1
Ahogy m l tudjuk a Clon hymnua igy keZd6dlk:· "Szentélyed csolatba,n a .hivatalos jelen tés
megfertőzve é11 Slou feldulva" . . .
,
kö1.11 hogy a visontai blinyát
1
Ezért 3. gondolat rokoullágért pedig nem kell mégorrolnl, (HC'Ve11 megyében), a mely
mert nem tehetilnk róla, ha a Dr. Cserna munkatA.rsal nem tud- ugyanis tö\Jb éve uilnetelt, ujtak határt tartani a tömjéne,é&bEm.
hó i megnyitották. As ujonnan
11
VEOJE MEG ÓTI'HONÁT .F:S SZEM.F:LYET ,
::g~t~,~~l ::::n:z:n:tá:r:!=
ményezett. Kia 1'ernyt' mellett (Nógrt\d megyében) egy
uj 1el" pet fedeztek fel, a mely
a:z l11mert magyar barna 11:zenet
tartall'nazza.
A flivtr011 az· öail és téli 117.én
mlkalgletblztoaltba t"éljiból
már jóellire ssers6dóat kötött
francia termel6kkel. A uen6déa Z,000 nggon (20,000 ~ona) aatni:-61 uól, ton n!nként:
·
66 fraalr, de a u
1<61~"' . . .i-

'

T t....,.111n k eg)' 11J ba n1ft vlatil'Oll P t nn•)' lvanla f ll .,,.ban 16
percn)' IN •IY forgalmu vil'Nhoz, u • blnya hoi1Z11 ldal1 la volt Urva
b m Hl • Unlon belu11uWnl megkudt tlk
ftat, .. ltbl m1111UI•

„

'!\~=.: hu~~~v~1:::~~kv~ l~1~i~~1J : 71~!!.k 1-:0' /iÍ:1!~~ 1a ~~
11, abl)61 110 DN ■• a te.!,pt n van j6 l1kola ·• a 91umakekn1k szfp
Jpt'tsd"••
.. lv6 vlE 11•11011 J6. ha a ■ztraJknak vf91 IIIZ uonnal ""'I'

~~~

ny l!Juk • binyat h megkudJUk • "'llnk.lt. O lyan bf11yfszokat klN•
1U11k,1klkh aJl a nd6kvo lnf 11a k ml r"' oata t altp„kllllllulbottdmJ
be,a,., Jg aptrlJ knakvfgalaP.'••kkoruo""al houlfeghatnakt
"'11n k.lhor;. Amlg a lltU'IJk tart, hlzbfrt nem ulmll1111k, Mlnd<ln hhl>oE
u n pfp 11agy hely bekerlh• kerbltk,

A SztN TISZTA 3½-4 LAB MAGAS,
a111,nagyon j6,vlEa baft)'f,ban nlnn b karbljd 1f,mpft huz11.i...,k.
Bllvtb b fel vlll101llhlrt lrjo n u lltnU c:lmra:

ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA.
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME : HIMLERVIUE, KY,

J. G. McGUIRE
BIZT OS l T ÁS I 0ÓYN0ii:

LOGAN, WEST VIRGINIA

FIAl~ PNlL~~;:~N aANK

Csakla tlll!N ftdil "9'fktt klpviNlak, akik mfndtn -..-11n
pontoNn flzeblak,
T llbbtk klldltt .llt1nllka vag)'ok a Prlldanu.l Llfa
l111ura nc:e Compt n)'n ak 11 • Nortt, A"'trfc:an Aecldtnl a nd Heelth
ln111ra nc:1 Companynak.

~ lilil nö1 flgyelmel fonllt■ •II: b,111iuot beblatoalüúra.

MAGYAR TESTVtREK !
18 éve n o ok köztetek é, mindi1 btaüJettel
110I,általak beaaeteket.
Ha valaaire uibé,etek n a keraaeltk lel t.
uJommal, elaó árbu a leriobl. m.iaósétii férfi, ■öi
é, ....,..,.nMl:al,kalapobt, cipo"ket, ........
kat é, . . - ndoúati

•Üd1.....

S811!FFER BROS.
IIATIWAII,

Wll'r ~

1922 augusitus 17.

MAGYAR DÁN.JÁSZLAP
el a '\'Degsemml11Ulést. A száma datokbó l ldéu:Ok u frdekeseket és tanulsAgO&akat:
HRrmlnc éves működése -alnU
Jár van ott egyOtt, amit mind 11 . 360 amerikai magyaron. 11 •
olynn emberek között fog elos:r.- leh•e azok csahfdján segltett a
tani. akik azt Istennek ttetsz6 SzövAség. Tebt\t már több tagdolgokra fogjak aldoznl.
jának fizetett segélyt, mint a

nem haladja meg az öte:r.er do!Járt.
A nagy teljesltméoyek mellett Is sikerült a Szövetségnek
s~mottev6 tartalékot gyüjtenl
a jövl'i hiztosltAsára. ·- ÖBSzvagyona meghaladja a félm illió
dollt\rt amib(Ji vagy 90,000 dol-

ad!:it~~é;\6eig-i;ollf~ko:u!\:
hogy azt 1.s öriu:e a 29,000 do!l!rrnl egyuu, amit a jótékony
em ber kegyesc11 cl Is fogadott.
Mikor lgy lé.tt!k, hogy most
111ár minden bizalma meg van
nyerve a gallelal bány!sznak,
feh;:r.ólllották, liogy tegye 6 Is a

: : r k:::!~~!é~~~ l; ~itsn::~
tőkéje olyan , arányban van a
tagsli.gl okmányokkal,
hogy
minden 1000 dol\aros okmányrn vRn 60 doJJár készpénz-fedezet, ami egyellen cgyletnél sincsen.
Ha ezeket átgo udoljuk, meg

PÓRULJMT BÁNYÁSZ.
A bán)·bzemberek

KeservelK'n

keresik

nehezen.
a pénzt.

mél;:1_11 annylRn ,•annak. akik 1\

Jegkeptelencbb mesékre

=~=
hall•

:1;:ri~:tt\:11~;:::~'.1
!lek aztán soha sem hltják többe l se hirét, se hanwát..
A l1!rlelen megga~dagodás ,•á
i;ya kéi::ztcU a legtobbet, hogy
nd n adja 11énzét a csalóknak, a
ki k aztán e1tilnn ek a:r. összckuporgatott kis n1gyo11ká,•11l.
11

1

11

i:~:::! ~~:~t~~k ::s

:::s~~:
2
tag után.-E:r.ek legnagyobb részc akkor jutolt nagyobb ösuegü pénzhez, a 1Ulkor 11 Szövetség ucr dollárjdt megkapták.
AkárhAny amerikai lllagyar
vagyonának ez vetette :neg nz
alapját.

kü ldök Mag7a r ornigra
és c11ehuloTát1'ba mlnden 1000 ko ronán fellill
ke rek öss:r.eget. Jgy feladott pénzküldemények
már --4 nap alatt klfl3

~~~t~~::~~a~~=~::~0 :z

1~~;~

1

50
cenfáf
1iir1önyile1

A Magyar

Bányászlap

M)~:11 ~:~~lk ~~e~ 1,é~~~~;~~:1~ ;:s:t::~{!t e~~k:/::t~:
\ Sz~v~tség által t1flzetett
e~:,~
1
·ó masinák vásárlásával, jó sugta neki, hogy a "jótékony !e! i~~ l~~z~g~l;neglt la~ja a bázott dolga me llett s ikerült
"üzlct-"be való társulással, meg ember" neki Is ad a vagyonból. doJ~uk, '~ogy a; 81 ~~rlk:le ~~:: egy olyan Intézményt Is terem•

zetést nyertek.
K,uPhtdollirok kUldhl dl•
J• ~ dollir minden 100 dollar

levelezési naplója saerint
1247 levél érkezett be julia, hónapban
hozzánk.

:·:\~:~á:k::~t!:l a1:t :~:~: ,;y~r'lteel~~~~~~:~ en~báet 1:::; ~;;·;:'!e:''~:d;~m;~~é:e ~~:- ~~:::~i::~e!~l~==t~!~:ea~l~1á~:
batn_ak a bányászok. amit itt kivette a bankból Is a pénzét, összehozni, bizony iien Pna~ lyét a jövliben Is.
közlünk.
meg am i pénze otthon volt ait összegnek látszik.
Sokszor életkérdés az ame rl-

~1~:·u,; k!~'!~Y~~~• kUIOn

Eukból a következő eaetekben ferdaltak hozzánk ~~ taaátlffl.

1

KISS EMIL
:::r

ga~::r~:~::~z~;ya~:l!::~e~~:
porgatott 2600 dollárt és most
három csaló elszedte t6Je egy
"gészen együgyü me&Cvel.
Ueállltolt hozzá. hbom hor-

:a::~::~z vette és étadta a
A:r.ok közül a jótékony ember
vette át a pénzt, és betette a
nagy táskába és aual tüntette
ki, hogy dtadta neki a nagy

Hon.a vagyunk szokva, hogy :~o:::~t;gylc:~~!!~
az egyleti kimutatásokban csak _ Aki a brldgeporU SzövelségezrCI!, nagyuéha tizezru tétele- hez tartozik. az biztos lehet
ket látunk. A Szövetaé11: klmu- 1benne, hogy levette családja retauisailmn szá:r.ezreaek a léte- Jér61 ezt a nehb gondoL VI•

:::k;::r~e~:.lkm~gétkl!:~~~al:~:
:..iik, hogy II szerencsétlen embernek van 2600 dollár mcg!Jl•
Jmritott pénze.
Addig rolyton meséltek neki
ró la kelten , hogy a J1armadlknak milyen sok pénze van, aki
.-gy Jótékony emberbarát és
csak a jótékouysllgb11n, templO•
mok é1>ltésébcn. s:r.cgények segitésébcn találja mlntleu ürümél.
A szegény galicial - aki ma,;a 111 ,·all!l.sos, Iste nfé lő ember

~o:k~e~~eé::\á:a~:~=~t::: lek és a~ évi forgalma félmilll6
azt mosl vigye haza és Jól örlzze dollár. b:s Ilyen üzlet vc:r.etésémeg és majd estére eljönnek bcn al[g van féltucat lis:r.tvlsemindnyájan és akkor elosztják lő , akiknek az összee fizetése
a pénzt.
A boldogtalan bányt\sz, amlkor haznért a nagy táska "pénzzcl" klváneslságból
szerette
volna a táskát felny itni, dc nem
,•olt kulcsa hozzá, mert az a Jótékony embernél maradt.
t,;rre aztan feltörte a :r.árat és
majd az eszét vesztette, amikor
(f,'olytntb 11 2-lk oldalról. )
anuak tartalm!l.l meg látta. Mert

SECOND

AVENUE,

NE W YORX

. " "' ~.... . ...~

:1~::a~S:!ér::~!g::a::er~:~
vet11ég 111, mely harminc éven
keres:r.tUI Ilyen hlven töltötte be
lllvatástl.t.

4 farmüpben
9 telekü1Jben

,•,a,;L61x.

2 biz.almas családi ü11hen
18 baleset va1y halál utí ni kí rtérités
ügyben

MEG ZAV ,\ll'I'

t' E l,VO'."i m.,\s,

Wheellng mellett 200 bányász
llket sztrájktörő unmkára. Ed- gyillckezett' öseze
Belmont
dig 41,_ családot lakoltattak ki és countyból, Ohloból, hogy a vl-

a hllrom Jó madár kezén az ö
keservesen szerzett 2600 dollár
ja.
A re ndőrség most keresi a Jó
mallnrakat, lehetséges, hogy

,·a~!:;:~y dldoza t elmesélte,
hogy ,·an egy kis pénze a házu~l is, meg a bankbRn Is van betelje.
Srre aztán kivett a.z "emberbarát" egy nagy pénzt!rcát,
me lyben nagyon sok apró dollá.r volt, azt klterttettc egy aszt.alra és azt mondta, 29.000 do l-

~:~~::\~~. h:';Y:~:é:::dj:t~
"Jótékonykodást".
F'lgyelmeztetjük_ ujr• a banyászokat, hogy vigyázzanak és
ne legye11ek bizalommal mil1dcn csavargóval szemben "és
kUlönösen nehezen
szerzett
pénzüket ne adják oda ismeret•
len emberek kezébe.

~tr~:r::::~~
nem khiérleteznek és kntonaBl\g
nlnCHen 11 1,lézen.
Hon-er, w. \' a. A sztrájkoló
bánvászokkal tisztességesen bá
nlk · a tá rsasig, a házakban

ezekhe n házakba
a karnak
sztráJktöröket tele11ttenl.
Rotk Spr lug~. Wyo. Egy testvér tudatja, hogy ott Jól bánnak a tArsa.sAgok a sztrájkoló
binyás.zokkal. Sem bánya.őrök

~:::kn::
a telepen. A komi)ánla pr6bálkozik s:r.tráJktörlikkel, ho:r.atják
llkct mb vhlékekn'SI. de ezek
nem sok szenet bányb:r.nak,
alig 1,ár napol töltenek :i plézen
má.r mennek Is el.
LB nl!ldorr, l'a. A Leblgh Coal
a n d Navigatlon Co. eddig mi n den telepén t ls:r.tességesen bán-

sem katonák nlne!ienek és a tA;

1:~~-

--o-

=~~;!!!~~k.~:

,VES BRIDCEPORTI SZO'"VETSE'e
A30 E
1

0

:a~á:a~z::~J~:~?n bt::::tas:o:kb~~
nyászok és a tárRuság klsérletet

,,, ""
___
~;n l=S~ó \
Hannlne évve l c;r.ellltt aln• magyarság Intézményes ténye- s PÓJ O b

~~~t n~~'; r![i~dl~:o~t:~~·e:é: al~: ~~1~:!~~;~kz:t:g:::?egylet nem

11

Almenve bevon uljanak a
Powhattan kerilletbe, 11h01 egy
p{ir bányát re ndbe hoztak és
sztrúJktörókkel ü:r.embe akarlák helyezni.
A sberlffek azonban mcgálllZCll

~=::

:k:~e:e~~t:z~:::t:::
118.l!ágok se.?1 teu9ek kisérletet re a vezetllk feluólltották a
a surájk torelésre. . ,
~ lmarehban réutvevliket, hogy
Mcadow Hruok, n . \ a. E!p' csendben oszoljanak azét és térnmnkástárs tudatja, hogy ott l jenek vl&BU lakhelyükre.
tlsztellllégeaen bánnak a bányá- - - - - - - - uok.kal. Aa elmult hetekben
ugyan a társas6g felszólltottR a
•
1l. ,
sztrájkolókat. hogy menje nek
vissza dolgozni 1917-es fizetés•
a.

V

J0

?

Ooany

~f

11

E~

~y:::l~k ll~~~1:a:C:sl~~~:=~e:
omp n in azé rt sen it sem - - - - - ~

11~tráj:lör!~;\ A ~:;::;~r:~~nr~:á~k;zr:s::~:=
r'
'''
•
Y s 2 O ép
gy le va n zárva . Á körn yéken egy ,\ \.t: ltHOVA\ !Sf,Gi, t ,1'

~~~~a~n:~~:e~de~én'.ár;:~:~:~ ::~ k! :!~~: i;e;:r:~~

:a~~~~

~lq t'l~~; ,~Ei,Hl,UIII 01,.
.
-, ~rte11ilJük a Ve r hovay SegélY
Egylet 248 rtókjának minden
tagját, hogy a fiók uj titkárt
válaaztott, mié rt Is ue1~tul a
ha,·! dljak és levelek a következll clmre küldendlik Alex Nagy,
Box Hl , Monavllle, W. Va.
1'agtá.nl üdvözlettel

vő magyar telepen, r. később
a nnyira közismertté lett Magya r Betegscgé ly:r.ö Egyletek
Szövetsége. Né.hán y brldgeportl
és routh 11orwalkl magyarnak
Jutott eszébe, hogy a magyar
egyle~ket sw,•etséges !árs:ikk:I.
,egyék, hal:l.lesetl öss:r.eget flzetö al:i.pon. E:r. a brldgeportl
S:r.ö,•et ség lett az elsll magyar
egyei;ülés. melynek RZ volt a
célja, hogy a meghalt magyarok hatral111gyott ci;a.1:Mj:1.t se•
giue.
Igcu kezl.letl§!ges módon kezd
te működését, mert a fő lrAnyelv egyedül f Jószlvilség volt.
Annyit kért n tagoktól, a111enyny! az özvegyeknek és árvak-

A \rnrn1lne év alatt a Szövetség 111 átesett a magyar egyletek kilzdelmeln. Volt Idő, mikor
a leglelkesebb hlvel Is azt h!Uék
hogy tönkre megy. müködését
be kell s:r.üntetnl. Az utolsó kon
venclója óta azonban vératlan
módon meger6södött, s ma a Jeg
erősebb a lapon milködó ma~
gyar testüleL Az is Igaz. bogy
:iz az utolsó konvenció, n1elyet
1917-ben tartottak, elhatározta, hogy ne legyen több kon,•encló és azóta kapott lábra az
addig hetegeskedli te~tület.
A test.Illet jul!us havi érteslt6jébcn érdekesen mutatja k i
Walkó János titkár, h ogy mlképen a lakult át a h alófélben levli

nincsenek a plézen.
l'll nto u, 11111 • A legnagyobb
remi és béke111ég uralkodik az
egész vidéken. A 1bényászok
hlznak a feltétle11 gy6zcle111ben
és a k:om.11ánlák Is Usztességesen bánnnk n sztráJkplókkal.
~.- n111coll11, l'a. Egyik l)ajtársunk lrJa, h·ogy Green ·counlyban 600 banyáu csatlakowtt a
s:r.ervezethez és minden er6suk
tlacA.ra 111 hüségesen sztrájkolnak. A Buekeye Coal CO. természelesen szeretné a sztrájkoló
bányás:r.ok frontjál megtörni és
11ztráJktör6ket szA111tolt a te•
lepekre. A sztrájkoló magyar
bányászok kérik bajtársaikat,
h ogy n e menje nek oda sztrájk-

Jábó1 sztraJktöröket, de. ezek
csak nagyon ke,·és szenet terme lnek. Az egyik Ilyen sztrájktörli plézen eg)' pár napig do]goztak. amikor a tlpllbe a vlllám csapott és l'elgyujtotta. Kau:maságot lehet látni, de azok
nem erlisr:akoskodnak.
l, ■:11erna Mlnes, Pa, Azt trja
egy bajtárs, hogy ott a keményNAGY SÁNDOR,
szén vidéke n csend és békesség
uralkodik. Sztrijktör6k.kel ott
nem lehet klsérleteznl, mert oul ;:========~11111
paplrjának kell lenni a majuerDr. MERLE Jt TAYLOR
nek, am it 3 évi Jéberm unka
DENTIST
után lehet megkapni. A bányaWilliamaon, W. Va.
társaságok mar épen oly tür elmetlenül várják a békét, mi nt a
Palttl'IOII 8ld11-, Room a&.
bdnyászok; am it remélnek Is

;:k ka::~~~t- ~!~t~ll al:::r:lá~~~
k OOnl, am1g a segélyezéfl nagyobb mérvű nem lett. Az állalános iigyelt konvenciók végez•
ték: lgy a konvenciók n Szövetség utján
lettek az ame rikai

~{~!::!~é!
nz, - hogy az egyleteknek IB
hnladnl kell a korral, alkalmazkodnlok kell a rájuk vonatko:r.6 törvényekhez, mert csak ugy
lehet jövlijUk, ugy kerülhetik

~:~;~:;\á:;á::~~nf;zl~~
nevét. A társaság 11 zoros kapcaolatban van. a YoungSlown
Sheet und Tube Co.-vab és Ila
azok tobo roznak munkásokat,
onnan la f'!emacollnba vls.zlk

m ~::::;,t ;~~~ eljesen csend KltU" 5en, ~: ; : :: ~~, : : / lt gJobb
és békesség-van Itt 11. meg a
M ■ nuok kUH:lnh f lgytl,mbtn
uomszé~os bányaplézcken 1 • •
11
Két bányánál h_ázbért sem k~II
fizetni, mer t a társaság nem
a karja, hogy régi bknyisz~l MAGYAR BÁNYÁSZOK!

e:~:;u::=~:=:~;; ~~r~

;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;..:;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-;;;;;;;;;~;;;;:;;, szét men jenek.

.rn'iüFORNiAiTuDAi>EsfRÓL RENDELJEN --SroLLŐT.
1f)

A califomlal Budapest környékén több, mint buuezer aker
szöllliföld van.
uöllliket u.állithatjuk\l mint
Muscat,
!ami
A
kap. Egy tonnában 2000 font uölllit kiildUnk és a boxokat Jn~

gyenA~j=~ir augusztus végével elker.dJUk és minél ha•
maribb rendeli meg a uölUlt annil olcaóbba.n jut hozd. JRJON MÉG MA.

1

Acallfor"l•I

~put

klir-

11,,un m•n•roll uUmenk
a ullltl1 h .......,.

llllldl ut

HUNCARIAN DE ANQ FRUIT .CO.

•

~~~:=:~~~~;~:;~~~

:teli békéL
Adainslon, w. Va. Az en1berekkel Jól bánnak és nl11csen ka
tonaság a telepen. A:r. embereket felsz6lltották , hogy menje~
nelt vll!Ua 1917~ évi munkabér
mellett dolgozni, de senki sem
m.ent. ilt'!rt ...tovább béliében
hagyj!k az embereteL

14 josü,yben

114 mankaüubea

aA:,iK
KW&ÓW008ÚJ>V I U:L6.rL

,u:1:1--...•1

1

1

: :~ ~~s: ~::~~~e~z!o~
emberrel szemben. Mikor már
Já.tta a három Jómadár, hogy a
kiszemelt áldozat kellöképen
elö ,·an késziH·e, mcgkérde:r.ték
tö1e, hogy mennyit t esz ki a

23 bazú üubt•

A llAn'f. llóUI. ÁLLAMVAS•
ll'fAK M&SETl>:O'f IJlODÁ•
dl!l ,01" KIÚJlÓLA.008 llfll'•

1

HIREK A SZERVEZETT
BÁNYKK VIDÉKÉRŐL

t~~!-á~; :a;~~t ~! i':1th~~~e~~. cs~~v~~8!~~ ka~,ajiz t :Ant:

BANKHÁZA

111

Blalko Alkrt. Chicago, 111. IIIUloli
sen"l<.ara a,lhllloúk b'-lollra, l•llodalmalln. m..i.tá!ot. Bfrllod ti•

m•;,Dnk. l'.:Nlekllidt'llr ltjanalr: J. 8 1A L KO,
1141 a.
Jtflt.-.on llt.. Chicago, llll"°IL

"LBERT

I

7 e1Yleti Ügyben
3 régi haz.ai pénzküldési üpben

14 kihozatal iip hen
38 egyéb ügyben különféle taníctok
irl
Fenti ügyekbő l folyóan 194 levelet ir•
tuÚk hatóú 1olmak, cé,t knelc á 9 eset•
btn fordultunk ifyvéclht1.
Miadezelcért a s1ol,álatokffl 10ba ,enki-tól e,y centet Hlll fo1adtunk el ti nem
is fepak. elfo1adai.

·5e1111m e,ytltd 1em kmil6: eZért, mint•
ho11 ha lejárt elöfizet&e ú dol1ozik,
ujitsa meg előfu:etését ét ha lehet Sle-rezzen uj hiveket lapunknak.
A '~'zol,álarokoa felül tiszteu é,es olva1ni valót adunk lapunkban. Állandóan két
regényt közlünk a le1jobb ma11ar irók
tollából.
Az élet mélysé,ei c~ii re1éayt lapunk_
mai számában befejeztük és ismét

LEGIONER

'

ir a mafY•r bányú zok sJ.ÍmÍ.l'a érdelcfeszitö UJ REGtNYT az ameribi matyar életbő l.
Figyelmeztesse ismerőseit, kiknek la•
punk esetle1 mé, nem jír, bo11 fizeuenek lapunkra elő most, bou az aj re•
1ényt olvasbauák.
Lapunk előfiutái án efY ffle 2 dollír.
· Hor, mquolaáluak--e ezért a pózát,
arra az olva,ók feleljeHk.

A MAGYAR
BÁNYÁSZLAP
Himlerville,
Kentucky.1

-·--·

.

1

~OYAR BÁNYÁSZLAP

A Mauar Bányászok
1! Al!anú .Bankja. ! 1

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, hogy
c,alódja, /elesége,
uermekei milyen
nehiuigelmek niznek elibe, ha a c,aládlentartót elvesz-

tik.

SZAKÁCS IMRE ROVATA.
AI: ~mber a teremtés koroná•
jának tartja magt\t, a gyermekró! ped(g azt tartja, hogy az a
sors áldása, az emberiség fé.Ját
rölékeslt6 rózsabimbó.

E1. mind aiép és helyes. de
njjou htl.uy embernek jut eszébe. hog! ,.. ezek az embert föl•
ékeslt6 ró1.511blmbók uem része•
sii111ek az őket meg\\1etö éi; a ne
kik i;zilkségcs kényelembe n és
bánásmódban holotl arra de
kulönosen az utó\Jblra ezeknek
a g}cnge csemetéknek a legua•
g\obb szukségük \Olna

ba:1g~:'i~,::á!fo;;::m!!::~1~:
szesllenl és ebben a bAnásmódban a legels6 hel}re kellene he•
Jyeznl a g\'ermckck iránti sze•
retetet.
·

AGYERMEKEK TÁPLÁLÁ$A.

vitoUák volna, hanem Inkább
még ujabb calnytevéare .ingerli k.
•
Az Is csunya szoké.8 némelyek
nél. hogy ha a gyermek esetleg

BAN tartották.
NYUGTASSA m,g saját
lellrii1merdit BIZTOSITSA CSALÁDJA irdekit, helyezu át betitjit ide.

50
ctntért küldünk 1ür1ö-

nyile1 minden 1OOO
koronánál nagyobb

~:~J:

State

Bank
Warfield,
Kentucky.
H. 1UW8,
p6utárnok.

gonddal rluse~ t~Jeves

h

zöldségleves.
-Husnemü: - rllkán, de sem
mlesetre sem többször, mint
cgy111er napjában. FO:tt marha•
Ilus , sll lt bár!ny, csirke-fehérje,
Bült vagy főtt ha l Szalonna,
lágy, vagy rántott toJáll
Főze l ék és zöldség -zöldséget és főzeléket Jól át kell f6z.

TÖKÉSZKY FERENC, tulajdonos
7ii E,\ST 10TH STREET,
NEW l"ORX, N. 1",
JJJNERS HOIE

1

ért annak sziilelt Illeti le nem
lrható szavakkal Nem goudol
arra, hogy egy szil lő sem tnnltJa_a gyermekét rossznak ai: el-

de~!fj~klk~~~= o:1;:1s;.:1r~l----- - - Bordcn
Companynak,
New HA egyletének megbh6ra, leYorkba ahonnan Ingyen kapja
Yélpaplrra, borltékra, báli betetszé~ szer int, vagy csecsemő- lópli jegyekre, lunch tlcketre,

1

testsulynak, Igen sok közlllök
legalábh 20 százalékkal kevesebb 11ullyal blr, mint amenynyit \az egészséges szervezet

iJ

:iá:~!t rr::::e~~:á:z~r;:~ m!~~:~:!;el haei::~s:b~oln~
az, ha megpróbálnánk a mások
.. .
él á
gyermekét Is szeretni és ha azt
1
oh~11~ ~: :.~~eu~kt ki~e~~nte~!;, látnánk, hog: az esetleg hibát

~:~i::.•

:~~tn~l~!!:~b!':~ai:,e;:;;t~ : ~. r!::u:~~:~
lekváellent.álló képeaség hiányában
Sokkal helyesebh a fiallal
- állandóan ki van szolgAltat· gyermeket nyalánksAg (cukor,·a a hetegeskcdésnek... Tul- kák stb.) nélkül felnevelni, de

hit'P' rá s~1~1 tud néznlt ;akoi°" ~~;~,a:;e~;e~;v:~y~\·1:!1 r:g::;.-

:~~~~~- aránylag,

~ier~:~1
:!e.~~~s.e a~~• k~:
jelentette, ~o . n!m tud a ~·e rmekekre. seu~>a magáéra.gsem
8 mll!iéra JóazeuuucJ nézni,

A szövetségi é11 állami hatóságok az elmult két év alatt
ezer és ezer lskolásgyermeket
vizsgáltak (éa mé~tek) ó meg.

P:: .::

mcitetnénk o.nnak káros voltára. Mennyl\'el test\·érlesehb e&e·
lekedet voln~ az, ha amit asaJú.t f;~m:.~u; kn e~ ncn~ ~~
1
1
~e:; ::;:~:~:keket egyAltnlán
se:1 ró:nAnk
,~n~~vei
Csoda-e hAt, ha az emberlsé Jobb órzéa volna az ha a mál!Ok

~=I.~1;

~~~

kevés gyer-

!IC;~~::::!;~ 11

:1~u!:megengedhető.
~:,~

talál hirdetést a Botden·11 Eagle
Mllkról. ez az a táplálék. amely•
Jyel egyedOI több egészséges

•

=
JO

r~~~~;:nu::taét~e!;; !~:~:tfui~.1 1lá!!~::ye~:~l~lóva:

után,
Az aláhblakban felsoroljuk azon ételnemilekct, a melyekkel sohasem
sza bad a hár~m-hat éves gyer-

1 1 ~~:: 1

1

:~g:l~~kel kénytelen Cg) kör
Hl
t
d AJ
t dj k
111 I 11 n) an u u '
h
sz az
OgJ a g)ermckek többuyire
11ajkosak de h át, nem llyenek
voltunk ml Is' Aztán nem-e lukábh annak orill minden azül6.
ha a gyermeke Inkább kissé
p11Jko11, mint !lem hallgatag és
csene\·ész \'érszeg~_nt?
Való
tény ez. de llOk szulo abha a

:~!}~°: h~:~~~a

l,e~:!~;l:::!r;:~::: mi ei nkre lB felügyelnek.

~I~.!~

s:i:~k !é!'a~át

. ,

;~:~:~!~ü~~

. , ..

Kt:SZTŐI

NZ t. 11

, , . ,

, •

ru:~rbe~lp~k~:i~=~~~~=-;~:,~~
Health Se1vice klküldottel vagy
3,000 Iskolás gyermeket vizsgál
to.k meg ós megállapltotlák
hogy a g)eriuekek 50 azá:r:aléka
a latta állt a normális testsulynak. Ez Ijesz tő arányszám okait
kutat\'a. klderlllt, hogy az ab•
normálisan könnyü testsulyu
gyermekek Jegnagyobh rés1.e
Igen !!Ok zsebpénzt kapott, de

1

kii:::!!~ -;;l~ltzöldro::::::~::
uborka, 11}ers zöldsóg
nyers
hagyma és nvera olajhogyó
Kenyér - meleg, frlsa kenyér, zsemlye éde&•gvümolcsöiött kenyer Vllg} mózeskaláCII
Oessert ·-gyárilag készltett
cukorka, ~üteméuy, pli.j, bef6 tt.
l!llláta és torta.

:;!:,.:!:::ra '::~na:~•

Din

1

~,..,., h mer1b amint a ltllJobb
•u~ikat a '•!~Jl!'.'roubb ,~.,

LIEBMANN S. ES FIAI

,

g)·ermek

1-.:rtesltem barátaimat, . hogy

mire

költi a pénzt.

::~::~I

:elkö~~:~

Fnrrar l..aJns, J,' Jlhert, W. \ '11, lyeken töltötte el az Idejét és Dajzáth, Lee Coal Co. Mt. Hope,
Naptá ru nkat Idejében elküld- miután a gyermekek Ily módon W. Va.
~lb"f•
tUk h. elmére. Ha nem kapta csak 11 6ra után kerillhettek
meg, a postán kallódott el. Ma Ag)·ba, a ~zllkségee 10 órai al- sZ t:ll f!NCStTI,t:NU I, JÁRT
uJut küldtünk.
\'állt nélkülöztók.
11,lN\',l S Z.
llrs, Koloeaka, c 1e,·el1111d, o. Az Ilyen - rendszeresen moElkUldtük a klvánt lapszámot. zlba Járó lskolásgyermek más- Carettán, W. Va. Apai Lajos
.
, nap álmosan kel fel, fáradt és Klsbabony, Ugocsa m. lllet6sé. lhlll"a László, ,h hland, \\ , nem érez étvágyat a reggellje lgü bajtársunkat munkaközben
\ 11. Mr. lllmler nőtlen ember. elköltéséhez. Sok gyermek meg m~gölte a bánya. KI! zuhant rá
. l ,l11u Nz ,lá110~. Uetroll, MlcJ1. elégszik egy Cllésze kávéval S és mire klhuzták a kövek alól
Öu szem e lől téveszti, hogy ml egy kótszenlllttel. Délldli elölt nem voll benne élet.
Bangha Jlátert nem azórt a tény természetesen éhes lesz és. mert Temetése Pocahontason, Va.
1
1
1
~:~~~~nés :z:u~:~~t\~{~kilaj- !:~e~:a~d~~:~y:
!~~tt!~th~~1:::a :~ét~n:;:~ié~~z:~k::::;~~~ ~:e:~n::1f:,:ó~ia:~:;~Al;~~;;
k k k
·
nem azért, mert olyan célok ralsárol, ugy hogy otthon illlllét ét• lelkéaz bue11uzlatta özvegyétől ,
5

:.:~~;~,~~l~:,:~~e~,1

r!~1~f

~it~:r

~~~~r;~~ite:E
~l~ll:~;~~;:1:r~:: ::::Ef l~;:~:i!~:~:t~;!~. ~~~;::;~
}u;ilt~rlé~=:~~;~~
gyetme 11,• a sz p s1.o tobh ha- 1
1
1 é
;~:~/' el, iulnt egy szekérnyi ~~:~~:~tl~t!~;;;;~: !;i~!~t~; l~i~;ki:1~1~ 1~ ~~ei'~1; 1:~~~
Bertalantó~
-

~':cC::~

Bottal még scnklsem ja\'ltott lmagyarok pénzével
óhajlott , annak, hogy otthou Jó éa lzlemeg gye rm eket és. nem Is ro lmegmen tenl.
Jtes étel várja.
meg ja\'ltanl. de szép szó\'a~
Balthazár pilspök egy köz.
Az ls kolásgyermek legf5bb
igen. A gyermekheu a pajkossá- lllllszn u lntézmé11y, a bires deb- ltáplAléka a leJ. Minden gye r•
gon kl\'ül lllég egy Jó kora adag receni flilskola javára gyüjt, a meknek legalábh 1· 2 pint t ejet
dac is 1•au és ha öt valamiért üt- Jhol minden fe lekezetO tauulót kell Innia napjában. Emellett a
leggel büutetjük, re lóbred hen- 11zh·esen fogadnak. Nem felel reggelihez cereal _ós·n dé!I és es•
nük ez a dac éll azt mondja hát meg a valóságunk, hogy ab- ti étkezéshez a zöldség és,rlSzehogy most már „Csak azért Is.': ban az l11koJAban csak reformá- ~\A~!:lllradhatatlanul fontos
l llg ha szépen heai.élünk, hozzá tue PUIKlkat képeznek, mert P
·
'
és Jgyekeiünk megnyerni II bt~ került onnan már ki nagyo11
A gyermek diétáját. Illetőleg,
zalmál, akkor ha bármire kér- sok \'ezérembe•re, tud611a, orvo- ai. Egyesült Allamok egészségJük Is megteszi azt, mar csak az sa. llgyvédJe. mérnöke az or- Ü~I hivatala figyelmezteti a
irántunk \'&ló szeretetébő l Is éa szágnak,
,
16ket, hogy a 3 és 6 év közötnem fog \' ellin k dacolni.
i,; gyébként
vlsszautasltjuk ti korban levli gyermeknek há•
Nem tudom uralkodlk-1! még azt a vádját, hogy ml nem pár• romszor kell étk_eznle ua11JAMagyar·országo 11 az a szokáa tol juk csak n református Intéz• han ( lehetlileg i eggel 7 , déli
hogy egy emhernek Jogáball dll• ményeket, mert amikor Dr. Mar 12 ·30 és esti 5.30-kor), de nem
hármely gye rm eket, ha azt va~ cell éll Dr. Shwoy budapesti ka- szabad megengedni, hogy nap!ami paJkossAgon rajtakapja thollkus papok szintén ISKOLA jAban többször étkezzen és küa laposan e\agyabbgyál nl
- és nem ua:r:ltó lapok - résr&- 16nösen ügyelni kell arra, hogy

IIOG\' ,\~ \',l l.,\ SSZAM E l.
,n·t:n.au;Kt:Jlt:'I' AZ
A~ l'A Tt:J'l'Öl , . .. t
__
Számos anyánál komo ly ké rdést képez, hogyan vá\a119za el
gyerm eké!. Ez rendnerlnt a
csecsemő életének hetedik hó•
napjában foko1.ato1111n teendő
meg, ugy j1ogy naponklnt egy,
kés6bb _két paláck tejet s majd
többet :-adunk egéasen addig, a
mlg a teljes elválasztás nem
történt meg. A Borden s Eagle
Brand Mllk annyira hasonló az
Izében és olyan könnyen emészt
hete'- hogy an~atej helyett adható ugyanannYlra, hogy a csecsemő-.emmi változi.st nem fog
érezni.
.
As Eagle Brand Mllk a leg1
e lj!r:~n:~!eredménye az. Ilyen ~: ;ri~~~ötte~ö!:;~rlk~~tö~f: :e;::17::e:Y:~;~~~k': ::
h::z~!::

Az, hogy a gyermek esetleg
tar~_ózkodnl fog ~ lyan tet.tek
elkovetéaét61 amiért megverték. ellenben azo n fogja törni a
fejét, hogy ugya n mit Is köYethetne el uJból, amivel megboszuulhatnl magtt!
Teh.11.t a v rklel nemhogy Ja-

mint bárhol mli.sutt.
S. lh1Jor, Elbert, W. \'a. Clm•
változását azonnal előiegye-,;.
tük, uj elmére. pa nem kapta
meg, a postán a lilba. Ma elkiild
tll.k az elmaradt súmokaL
SslU<lll1 I
, Nllet1, Olllo.
A ted

::;ta"!:~

~:::~= !!t

;::~S:ane'ig~t:!~!~t : 1
egy ' kvart tejet rogyá~zon el
naponta. A menüt ajánlatos as
alább tel&0rolt ételekből meg.
-.,áJasztanl:
·
Cereal:-hirom-n6gy órtlg
f6.&eod6, ~bbuOr bflUDkfat:

t:i~

:,:o:uto:;!:~!~ ::z:~::
teJu ételnek. Vál!árolJon egy
dobozzal ' (cannel) még ma és
klsére]Je < meg éa huzn.üja
puddlngokhos. Egéas blstou.k
ngyunk;bogy meg fogja ked•
Hlal
'1Jud6u. buaiJAl.

„

BANK

D

Coebum, Virrinia.
Loger.,••bbhlegblEloubbblnk.
p•ullk kamat bllltek uUn.
Klpol11IIJ11k bec•llletH•n.
W. a. 000D, pl11.Urnok.
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Megblzottunk Kardoa ,16uel
ur felkeresi a bA.nyatelepeket
elO:flzetO:k szerzése céljából.
Szépen kérjük lapunk olvasóit, hogy Kardos urat munkA•
jában támogatni sill'eskedje-nek.
MAGYAR BÁNYÁSZLAP
_

::!
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t: IITI-:SITt:i-.

Uz t:~ f, Tt:K.. ;IA~:::n;a;;n:s~~>~:ó::i:::s:: ~e~lb:::•,n~:~

WltLCH, W

:::~:::r~o:d~l~l~~~ :~n~n':;;
1~ mikor nincs baja csak .. ,
KallölJi Magyariáll
elófh:cléd kellene beknldenl a klllli:lldl ma 11 u~k 8.theta6111
,agy II lurnkbelétj ót elll elyeullf hlv1t•lo• lapja ie:1,11utl1l lra ag
--0-!:';~"~;;;ay'!::::"~;•~•.a~.:
nem llr B1111•k .-.ndelh ..,...
" ES r ~ InGIN.f.A,. VIRGINIA
, f:S .1~ENTUCKYI
Helyuuelpjll.Ut11lh111k
01,\ AS()lNK FIGYELMÉBE!

-o-

:~~~~~ ::~lb::1~ ::~~~~~::;o~

✓

egy gyermek-könyvet vagy elő- ge, aJh lja a )la ar
ú~
1
irásoknt. miként !ehet lzletea la n omd,JAI. rr
ételeket készltenl Eagle Brand• i;:::::::'= ' = = = = = = .
da l. 1 J
k
J !ölé
Welch vidéki Mal}'arok,

é:o~ ~ gál~a~:~:~
1~: :~~;~~tölt, vagy uá m:::tt~· a u:~\;~ket ~ 1:~1~ja. ae
sok éle! megvlláglúuhan tárják rltott marhahus vel6 máj ve--0--

1

~ó:h v~l:~e::l n~;nd~;~~:~:~:
nézve, ba akkor 111· amikor gyer
mekelnk nincsenek körülöttunk tudnánk azt hogy azok
épen olyan felügye let alatt és
Ol}an pártfogás alatt állanak,
mintha csak mellettünk volnA11ak. me rt tudnók azt, hogy a
mint ml a mások gyermekét sze
retJfik és azokra felügye lünk,
ugy a miénket Is szeretik és a

.1L ,

Ona.an.;,

H. R J P PEN
~

mind lejjebb sülylld amlko~ !~~:me:::~t:t'm1á~:~:n~, ::: f~l az Fg)i'~~~~k•~:1:~:;k l/:olás ac, ~ad liba dlsznóhus, sonka,
1111 11 bnn),,m.1.ak baja nn, a
zsenge koráhan il)en leveg5t (l k 1-.:
g ermeke
po
kolhász pörkolt
b1111 J ■sslaphns, rag1 a bjn1,b s•

nek megengednék még azt Is,
:;:é~z :;;,~le aa c~:!~lnoa\a~ •;
1
azt sen; tudják elnézni, ha e g
ka\'Jcsot kézbe\·esz mlg a sajft:
juk nak mindent ~iegengednek,
ugyanezekért a mbét, már az
akasztóréra kldnjá.k. Pedig a
gyennekeknek
ta lán semmi
sem árt jobhan, mlut o. durva
hánásmód. mert HZ a lelküket
tei;zi tönki•e <\a eh•adltja őket.
Ha egy gyermekhez szé pen szólunk. legyen az nká.rmllyen ra-

Himler

kettőzött

és óvatossággal táplálja gyer•
mekét. Hivatalos helyről szerzett informdclók és statisztikai
adatok alapjA.u kimutatható,
hogy az 1-':gyesillt Allamokba1l
minden öt gyei mek kozul egy,
hanyagul hh\nyosan van tápJálva A rosszul rendszertel&-

~:~ 11'11:; 1:~ ;1~1:;~::1~ ~;;;::: ~u: j~:t1!1!~:r~~~k:~~::~~~I:~r:::~. z:~~l:b p~:ft1r;::

~:6:

valciába.

'. EE

napok alatt,

::::m~b;~v:~:~e~~g:ln~:~
uem l egyUttsé,e.

s_:l.gát ~ze retl é11 a más gyern1e-

TUDAKOZÓDÁS/.
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzöi, telekkönyvi, ~agyatiki
iiuben kisz,inel
áll te,tvireink szoltálatára.

hogy kivel utaltassa hua neretetteinek nút pbn a
,egmegblsbatóbban, leggyorsabban és emellett m~gh
olcsón.
Próbilkouon engem megblznl a pénz basautal6.sával és megl4tJa, hogy nem hánja meg. Ha 11.em Gsmer,
érdekl&IJön fellilem btnyis:r:test„érehnnél, akik klbött
1nagam Is hoaszu Ideig kü:r:döttem.
H•J6J•1r•k a reo.Jobb vo"• 1 Jotllgrl dolgokat, Utlev,t,
lakra. alhetH beJele11th •AFFIDAVIT
Un vtlogatoll J6 ~• lreket be,
l<liHlth.11 Igen .m,ratkelt
Porul<.
•ro11 vlllalol<. -

borsó, sült, vagy n1orzsolt bur•
gon)o. 11penot makaront és
spagetti (ezt ajánlatos tejben
klrlSznl).
1
l!az,;,h,•,•,,r : sz,~ 16rm' ,',',',."'",,- ~.:.;e~:~~~kh~:e~:~:\~av :1!~; :::~~~:!~~tAf:1~~:;e:Y;;:n~é:~ \'ll~;s:~~::~!t:ut;mé~:~ ~~~
0
l'k
.,,; ,;ülOk ;,:;,,,., c,opán ton aa,k,IJ•.
1,om,otok l•Jlellen. bo,ok p,ty ,an.,._kl,ooot, !Ott " " " ull-

öszeget Magyarország ti Czecboslo-

KESZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
száz dollár. Sür„
rönydij külön két
dollár.
OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,

NE TÖRJE A FEJÉT,

:M ln1l kell é11 mhel nem ~HIJad tipllilnl H lskolá11gyermeltellet.
•
A gyermek tAp\A lására egé!lz
Kenyér:-sohaaem
frissen,
éven nagy gondot kell fordlta- legalkalmasabb : kétszersült és
ni, de killönösképen fontoa, teasüteniény.

anal a 11anasszal áll c\6, hogy hogy a uU 16 a meleg nyári hó- ve~ve:/é!~:~ee:ea ;:1:~!~:!~;

1
:!r~:t;:s-::e:im:~~I
0~ ;::
n a k 111:iilelre, veszekedni és elvdrná, hogy amaz az 6 szeme
h\ttAra verje agyon a gyermekét. amiért a:i: az övét merte bán
trml holott az övé épcnugy
megl.lántja azt, ahogyan 6t meg
bántották
Az Is kedves szokása egyesek•

nl

HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR árván maradt
özvegye is gyermekei
nilkülöznek,
mert betitjiiket
IDEGEN BANKOK-

1922 auguHlUI! 17.

BÁNYA.SZOKI,
bekMAGYAR
ól& Telelall Y&ffOIL tn
ót&a~lakllll>fl111>1tek1LIU11•
~~:,,16 61 bec•ltletu Dlllllkal Y'

Ha barmi.-. va11PUl<d11,
l•k, gyert,k hou.lm.

Dr. O. M. WHITT
fo110..,oe

MATE.WAN, W. VA..

The BIG STORE
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEKRUHA OZLET.

WILLIAMSON, W. VA.
THIRD AVENUE.
A Jer szebb és ler jobb

női,

férfi és 11ermek~

ruhák, kalapok, cipók, harisnyák tavaszi é, nyári

ujdonsárokból

KIÁRUSITÁST
TARTUNK MELYEN LESZAU.ITOTT ARAK
MELLETT.
Jöjjön és

grlisődJa

1

Or. W,F. MeCOVut6da.
1111111 11 1111111111111h

meg róla, hogy na.11 b leu,J-

■ djuk.

A• e,rP.u csalUol let6t61-lalplg felöltilltelJlill.

THE 816 StORE

1

WIWAIUÓN, WEST V11G1111A.

192% augus1lu& 17.

l-l AGYAR DÁNYÁSZLAP

Öhazai mesék ....
(i"olytatás.)

...

Egyáltalán, azt a sok bohóságot1 aml egy
fiatal leány fejébe11 megfordul altár álmában. akar ébren, kinek mondja el, ha nincs
tiarátn6je? Hl s1.en szó sincs róla. jutt11lhat belóle apjt\.nnk. anyjt\nnk, lestvérelnek
is eleget. De azért baritnö ok\·etle11 kell.
aki vel összebuJJon. tilkolótlzon. ne\·etgéljcn. remé11~•kedJen. szörnyi\köd jön. találi:asson. aki ugyanol~·an sze111ekkel nézze a
dolgokal, inlnt ó.
l~id ikének Itthon 111(,g nem akadt l>:!rátnöje
Csy11et ugynn ,·égt clenül kedves volt hozzá.
de esr-egy !!zava olykor mégi s mintha el1aszitolla \'Olna mellöle. L.1111. tegnap ts.
midőn l!zobájflb.1n rakosgatolt. Csypct bejött s felvetle az a11ztalró! egy oll lle\·er6
névjegyl't. Forgatta l; czében.
- J-:z nem jól van in•n! "Zsákai Lldln.''
m:;k!;t?, nevem. ielu\t hogyan

irhatnám

"'~'~;h~~~::~.~d~·;,,a ,,,,,;,,,.,,, ·
-

:::e~

Jrfll S1enllmrel )Hrtb-.

Az egész Zsákai csalt\d nagy rlgyelem-

i-::zer ésl'zer esetet tudnak f; lsornlnl épen
a legokOl!abb emberek. flgye\111eztetö álmokról. Az álom sok ei;etben olyan. mint
egy r\\ny1iont. melyet a vándor éjjel 111egpillant. A fénypontot látja, bflr nem tudja még, hol az a hajlék. mlu6· az a hajlék,
meh·nek ablakából felé ragyog. Irinyt mutat~ hn kö,•etjiik. nem té,·etlilnk e\.

~~~l

~:!~~:.un,

11ml1, a leánykör mUködésé-

- A leánykör mAr a hAboru alatt alakult
l~a1mberken II tagjai url, gazdálkodó és Iparos leányok, akik közösen végezve a Jótékonyság munkájé.t, egymásnak egyenrangu

~~:~

:::l\•:1::~k~:óa ~=!~;:ö::e:;é~~:~~e~.
az ár\'lzzcl egy febér rózsalevél. A h áboru
alatt a kórházban osztogattak a sebesülteknek kalácsot. siiteményt. Kés6bb a leány
körben kedves hangulatos délutAnokat rendeztek n rokkantak ~zámára szavallntokkal,
zenévcl !!zórakoztatva 6ket, meg,·endégelésiik elött. A Jeánykör által rendezett kará•
csonyl vásáron Igen szé p összegek folytak
be az ÖZ\'egyek. úrvt\.k és lnségesek javflra.
Az ott áru11ltott targyalj.nt pedig majdnem
mlntl snjAtkez{i]eg készitették a Jeflnykör
l:igj11!. Készltettek gyönyörii bnbflkat külön!1öz<l hnzal tájak népv l11cletébe öltöztetve,
tle iirnsitotlak mÜ\'éul 11zö11yegeket, kézimunkikat 111.
,',lost. hogy befcjezl>tlött a ezerencsétlen

~~:c rÖ~l!;;~i~~ö: :s
0 11
;

1
;~::1~~et~él~;y~i~t!~:!:

ápo]Ai;a.

,\lludez igeu tetszelt Lldikének,

~ajló i\lrs. Thompson bnclapesll artlójá.ról

:ik::'.

1

~;:\,i!~z~1:~:n~\:bc;•o::~=~ii~ ::a1:i:~

l~":ö~e:~n:~~~~~a~~:~~

sza,·a
11

éné:z~;:~;~ :!tne~
vagyok II mindent Jobban ludok. mi11t te."
Éppen azért nem tudta volna elótte klöntenl szlvét, mint egy másik fiatal leány
előtt. bár egymásra ,·oltok utalva Katymár-

0~:;0:1 ;ulen:n:!ö~ll:!té~

lyére? S beható tanácskoffi.80kat folytatott
Gáborral és Ferivel, akik szokAs szerint ugratták hugukat s phantaaztlkus és klvlhetetlen tanácsokkal látták el.

=
-

ltl ül a tornácon.

még ha az ember ennyi lenger Ideig marad

~~~li~lnAl?

oda o!lzl olyanra jön haza, mlnl én.

- No majd mindjárt szóba ereszkedek
vele.
- Mord embernek liHszlk, de azért próbáld meg.

~:~~!~~

lei.i~~~! ;~;~; e;;~ltal~u:h:!:· a~o~;le~ a
e:j~::::,·:~r:~~:;al~t~r~;;t~á=z~
tek JósAgán épülnek fel. El6ször 111 a háboru talkánál. EllJtte egy~veg bor, azaz hogy
öta elegendlJ két clnntányért ö&szC<'saJml s mán majdnem üres volt az üveg. De vele
a közö11ség ugy tódul bArhova. mert a hosz- nem történt meg az Ismert c!!Oda, hogy a
11zas rettegésben él! 11zomoruságban ktme- férfi előtt áll egy üveg bor: az üveg piros s
rlilt lelkek mohón klvAn ják n reledést, lrn II térti sáppadt. Egy óra ffiulva: a férfi picank néht\.ny ón\.ra ls.
ros fi az üveg sAppadL Nem ez a férfi sápMAsodszor AngyalkAnak a siereplök ki- padt volt, bár mint Balatonné sugta, nem Is
választásnkor nem azt kellett néznie, kinek tudja, ez már hányadik üveg ellJtte!
van az énekhez, tánchoz, szavnláahoz tehetKöiéi;itermcUi férfi volt, az amerlkAs masége? Hanem hogy kik a tehetősebb gazdák. )l;yarok v11sárnn11l. urlas ruhá,JAban. Arclparo110k leányai, akiknek nagy atyaflsá- csontjai kiállók, bánatos uemel mélyen
guk ,•nn, akiket meghallgatni isokan elmen- vlsszavonullnk csont-üregelkbe. Mélyen hanek, s akik össze adakozzák a tlieához szük- rázdiilt homlokin, ösazeuorltott szl\Ja kőHéges cukrot, siileményeket. atb. lgy azt 11em riil nz a fájdo,Jmas elszAntaág, mondhatni
t11Uhatta Lhllkc, hogy csupán a szereplése fenség. mely a szénbanyásrok arcát Jellemfontoe. Az "nmerlkal kis leányt" meghnll- zl, nklk mindennap halálO!I ,·eszedelmekkel

•

r~~!~t~:t!:t~~mette arcAL Zsákai nagy
- Maga valamin bAnkódlk. testvér
nem seglthetnék ratja?
- Nem. Rajtam"nem. Rajtam még lll 11~:~. se scgltbet mán. Mer az én .orom: nagy
-· Ugyan mondja el ml baja. Hátha még!•
8f'gllhetnék? Az ember n1aga néhá ugy gondolja. hogy nlocs ki ut a belyzetlb6I. pedig
van, más ]Alja.
Csikós meg\nt t.ele töltötte pohnrAt, fenéklg kiitta s a féllg Ittas emberek nedves, fátyolos tekintetével nézett maga elé.
- Tugygya ... az ugy vót. Én .oha nem
lemertem se az apámat, se az anyámat. Men
helyi gyerek vótam. A mcnhelybül adtak ki
annak. aki vállalt. No gondolhatja. iailyen
dógom vót. mikor egy-egy gyerekért tit kir
ronát fizettek. Mit adtak annyiért, béke ld6b1m Is? Ilát ugy n(lttem. kevés ételen, sok
szidá!'.S&I, sok dologgal. Nem adott nekem
senki se Jó uót, mlg a feleségemmel ösaze

1

ee!~

1

:~l;;~\j~aE1~;:;~k cg!;r:~a b~zt~:~;.J:~:~~
környékére Is lel1et szflmltanl.

né:e~::::bl:Lll a vömet, aki sokáig éll
kiinn Amerikt\.ban és szinte nem régen Jött

:lee~h~~:~:~~~; ·;Ót. :~;\:1~a:;::~~I
nilnket, Ö!lllze szoktunk. Áldott lélek vót,

na:e:1~~!::\~:11:i!~ ==~~:~~1~1:kl\~:u::::::

~tz:~·i:t::\~~~k~1r~:k::.1atonne. Zsákai Ba

~!~:~~~sn1s':\.~~.yd:a~a!~~y!~ott ~ :

,; :1~t~!~ö~::~·r·

6
1
~~r:l;t:(:.i. ~ad: n~:;~ ;~e~~;;~~:!~

Kezet szorltottak. ZsAkal letele11edett az

l~~!\u:~~:: ~:/~· f~::\:~1 a~~i.'i~;;1
: tá~!~:~t z:;~;:~
11

ke~l~a:,7:~Y~e:i:t;~t ;~;:::•

tet.
Mintha Csypet minden méz-édes
alatt ez az értelem rejletl volna.

IIŐt nagy

Lidlke Igen lelkére vette a dolgot s azóta
::~; ~ö:ö~~:;~:n;

~II~:I:\'.~~::#~j;:;~~ff ~:,~fi ~ ~~;f~: : s:t,~: :!'!~~~~~;~:i:~:~:t
: :1~; "~i:i:::~:~::i;";"ö!: , ,;,~:•:; r~~· : :~:'.;:;~~:;:i:i: i,';1~1;,;~~:=~
!~

:!t1~~::1 ~:~:'.\l~IÖ;~;.:~:\~,: ;~ :;11

Oh .. l'emény lem, nem fogsz mlnde11-

1
::: ~
11

ZSAKAi BALÁZS tLEn: SORA.

:~:i

6~~1~'.~~

11

1
: 0~;:~

::z!;~. ~::~~é~~:•:~i~:t~

:1::~ ~~:~i~:~ ~~~

~~~~~. e1~~·::~n::~t:~~::~~?;'01~il~~1

~~s:t:=:1~=:~::1::-::~~= ~bá~t!~~~:~~,'

gett a kocsi köriil. megint csókolgatta ar1~c~1~:s t
1 st
1
a köt6. \'!t1Tó és horgoló tUnek. Bizony. ad- :~,:e:ni~::g)~:~0 r :;;~~ •~~:~~;n~· ::g:á:~
dig a bányaplézlg, amelyen ö sztl letett, nem uor lehet uj életet kezdeni.
halott el se n kalotaszegi, se a me:t6kö,·esd l
himz~sek, se a halas! c11lpke h lre.
Lidlke, - mldO:n beértek Lapuberekre -

~,~,!~tf::~~~::e;:ei~!~:~~h~~kal oda koc

ZsAkíliné örömmel egyezett bele, hogy
l.idlke a leánykö r tagja legyen, mld6n Aogyalka erre felkérte. Amerikiban ugyan LIdlke. min t minden ottani leány, 11zemélyére
vonatkozó dolgokban teljesen önállóan ha-

- Csak három hete.
' - Amerikának melyik ré&zébGI Jött?
- West Virginiából. Red Jacket bAnyapl~o~i dolgozott ott?
- Hat esztendeig. Azeli5tt farmer vótam.

~z~:.~:z:n°~k~~g:a~ ::a~~;:r:i::T~r~:
liter tejet s a kenyérre \'lllót megkereatük:
Rratáskor. De én belém belém bujt az ördög,
nem hagyott nyugton. Nemhogy örültem
volna. hogy olyan áldott feleségem van. aki•

~l:~~~1a~;,:;r::~~ ::::~taa~nnr~~t!!

~=~g:~~~a~~:~sfo~::0 ~il:~:s~;r:~:~!::~

ni~ J~z d:~;:\~~~gse ugy elhagyatva.

ez a mienk. Mer akkor kicsi vót a napszám,

serves az élete. Itthon se vótam elkényeztetve. két kezem után él6 ember vótam mindig.
Uát csak hazn hoz a vágyakozás egyszer
mindnyájunkat, mint a vándormadarakat.

annyit akartam szerezni, hogy egy-két hód
rödet 11zerezzek. egy kii! IIA.rkalylbát ragaszt.
hass unk rá, amelylkbeu öregségünkre meghuzódhassunk.

vá~o~:::r
:~~~:~é!l:!':!d~!~
haza néznek.
Egy esztendő Is sok Jtl(l,. .
mennyi minden történhetik azalatt. hál

Elmondtam a gondolatomat Zsófinak.
Elelnte csak rázta a fejéL
(Folytatása kö,·etkezlk.)

~~:~~~~

~á:::t~~~

Bel;!~o:

l~!!~

pedig

,h '"amerlUs" ...endég.

\
Balaton GAbor mint mindig nagy öröm-

~t:!:~t~:

- hiten éltes11e!
- Isten éltesse!
Kiitták poharaikat.
- Mióta van Itthon testvér?

::~:r;:óf~S::e~;~t':!i;ó~~:en::.~~ : ;
,tkls úgynemil, egy kls hitvány butor. Attól
kez.<h·e, hogy meghAzallOdtam. tin napszámba j:\rtam, meg nagy dolog ldön Zsófi la..
X
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1
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~~dnám~~•p;~::~a'.' n~:~:i~·e~~:~~n an;f;zt~

~:~ozott. De hAt ezt Angyalka nem tudhat-

~;e~z!~:t::~ ::jé~r~z::~:I~

nagy. rideg termek.

kö:nng;~arl::. ~~::::~ ; ;

:;::~~

yeres minden ··· rendezd be te Is lgy a szobádat!
Csypet elhozta látogatóba Perjéssy Angyalkát hozzájuk s Angynlkához az elsó pll-

tt'r\'eznek éi; ennek megbeszélése végett a
lcgközelebbl l'asArna11 délutAnon összeJönnek a leáuykör 1agjal. Kéri Lldlkét,
hogy ne hiá11yozzék erról az öuzejö,·etelról.

bába, nyája11an ujsAgolta Balaton né:
- Mondok valamit. Beszéltem az Imént
egy amerlkAs magyarral. De nem Ismer tikteket.

~a:;~b~•Jo:r~;)'.~z:;~z~o:~ri~;~~i;e~~,·ni:.0 ~~:
Kérte, hogy , lépjen be a lapuberki leánykörbe.

: 1~~:1~1~·~~; ö~:::e~~~r~t :~::;~t jl:t~t~~:~::
Hl11ze11 ők többiek alig voltak még Buda11esten lUI.

t~~z:i~~z~n;;;:;- ;~11gJend:::0 ~~\
szakadt magyar. Hun be11 zélt nz amerikási;al?

hs:r~,~~~n:;:

~~~
1

0~~á::ü~-k~:a::11::n17:~~::;
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-8rdmann János gyönki laGyörköi; György ozmánbdkl lkos, a fnluuklvül álló háza előtt
katonn sehogyan sem tudolt be üldögélt és látta, hogy a kutyálenyugodni abba, hogy két nap- Ja ,•alnmi véres tárgyat ,•on1
1
~=i=rln1~1~:se ; 1;;;"· : 1; 11égu~ 0 ~
é~:i:!~~e~a ha°~~t;:t:~!~;
nem tud ha~ Jutni. márlcus 11- legnagyobb meglepetésé;e egy
é~ meg szököU csapatától. Csnk ujszfilött leánygyermek hullArövid Ideig élvezhette a tiltott ját rakta lábal elé. A hulla nyastabadságot. Hamaro~n meg- kán vágott se b volt, tehát gyer1
1
h~~~~::;;l~e
~~~:: 11 ~=!~a:e~~!~:

:~~~·

~~:.i~k~:~~

~e~~ :;!f
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zö~tz::;t~~::k :~;;i:n~r~~::g::
egy lakodalmat az elmult napokban Parragéu. A Jakodalmaa házban, amlg az egyik ezobában örök hüséget esküdött

A SZÉPSf:GÉÉHT.
.

vőlegény.

az e11ktiv6t és a fiatal
Danllov még el(!z6 este Atment
a 11zomszéd községbe, Plvnicá.ra
menyasszonya ull\n, hogy az
apja hAzába vigye. Mire azonban megérkeztek, az öreg Danilov Simon szlvstélhiidésben hlr
telen meghalt.
lakodalom elö
készU\etel azonban nagyon sok
pénr.be kerültek és bogy a sok
sü\éa, főzés kárba ne menjen,
a halotti torral együtt megtartolták az eskil1'Gt la.
*
(Hlrlap. S&ab&dk.a.)

1
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~ t:K ETE IIJ M LŐ , •
\ ASMEG\: tUEN.
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inoo no u ,Anos

•rnAGtou.l o nAca

en nyi jó

~:l.aJ::::::és•;1e~~::r;e:r:=
maga körül ll falu legényelból,
akik valamennylen a szé))' aszszony kegyeibe szerettek volna
jutni. Szófia Olga. bár azlveeen
hallgatta az ndvarlásokat, még
Is csak a legdélcegebbet Ulptet•
te ki barátBAg'.ával s a többiekre
ügyet sem vetett. Ez keaerlltiette cl az egyik mellözött legényt,
aki az ablakon keresztül agyon•
1/Jtte a szép'a1111zooyt. A nyomozást meglndltották, csak.
hogy az aaar.onynflk annyi udvarlója volt, bogy tdöbe kero.1,
mlg megtalil;lik kö.tlttil)c a
bOnl!t!t.
(~)

-o--

vo,, r ,\ sz1Kszó1

-\',{S,\lt,
Heck Fereocne pákai lakós 16
-évig élt együtt az urá,al Az Csonkaabaujvárniegye ldelgura lszAkoa, kArtyás volt, aki 11.1 lenes szék helyén Szikszón, fulandóan rosu viszonyban élt ai: Ilus 17-én or&i:Agoa vásár volt,
assi:onyoyal él! valósággal az 1a melyre a hasltott könnü illa•

a ;~~:::~:::,~:~kc:a~~t t:o~::~ be~ar!~:!:::'m~~::~g::g~e:: :~::::re:::~:~~A:~· ah!~~~
tálmegyel Uzdln köz11égben. A dett. A feketehlmlfü Jug067;1- dollárt gyüjtöttek ös;ze amlbGI
meggyJ lkolt egy 32 éves özvegy ~!!~~t~~;:!~~ á~z~o~e~en~ Idehaza azután házat é~ltettek.
at1szony, aki ,messze földön tit- delkezésekkel me Atolták.
Maradt még pár szár dolláruk,
res volt szépt1égér6l. Szép is
cufgNemzedék.) amit a férj állandó dorbézolás-

egymásnak a flalal pAr, a má- volt. Öz"1!gy I& volt -

;!;:~;

*
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HAZA J HJR EK

~a::~~:t:;:~á=~~~ga:::~!~1
te~o~:z:I vl~::~~~rt::fi'1::
;:;:t~:~ll~e::~~:/:;
lálkozott egy 6rmesterrel, aki- lyenea mindenek ellJtt a kulyát éves parragel földmlves hAzá·
nek elfelejtelt ti111telegnl.
Ai koplaltatta. ki, a mely mikor ban ugfanls laklNÍaiomra kéörméster feleh5sségre vonta a aztán uab~don eresztették, a szliltek. Csiitörtökre tervezték
::r:~:~l~l~:~~:.\:;~n~~ö~ h4:t:t ~~[1:~e:~:st:~ : :~~t:,;
kös szökött katona. Az 6rmea- 11incében volt és ezen az alapon
ter ezért le akarta tartóztatni. a gyanu az a!lllzonyra terel/SOyörkös azonban ellenkzegU\t, düti., aki ott lakott, várandós
s6t. oldalfegyverét sem akarta állapotban volt és azóta eltilnL
odaadni az örmesternek. Hosz- Tartózkodási helyét megtudták
11zu dulakodás után az 6rme11ter éa megAllapitolták, hogy a nemégla elvelte Györköetől az ol- ve Kia Mester Erué\)et. A gyerdalfcgyvert és beklsérte Kör-,1 me)ffllkos anyát Kolozsi gyön
mendre. A hadbiró&Ag elé ke- ki csendórtiszthelyeues. a taorült azökés és fegyelemsértés mogymegyel Almiakereuturon
miatt. A vizsgAlatl Jogdgon ki- elfogta és átadt11, a szeltaú.rill
vül még 3 hónapi börtönbilnte- {Jgyészségnek. T,;iltét belamerte.
t&t kapott.·
(Tolnamegyel Ujeq.)

:~~

tok Is felhajthatók voltak. KI•
nd1
at b6ség~en volt, ellenben •
::::e~;kr:~::~nc:::kö;eg
y.
Ai árak általáoosdgban a 116-

:!o~l~.á~;~~:~ !:'1::z:ne;~ ;:~~e~J:~h=er•::::a.e;~:

!~":,~;~:u~~~'~G~~fsf!!! ::n~1~ut:::~lt:~t~~~= e: rott sertélt egyet ~1 ha,ottu
l)I J,\.

9 20
mld/Jn a férje \sm~t a korci:má. fe l, sovány sertés Ara eur
ban volt, revolvert vett magá- korona között mozgotL
(lllakolc:111 .Napló.) ·

Az Orvo!lllzövetség u.abolcame hoz elment a korcsmába ai::u.1 a

!ij~z:~:j: k:Vet:e:~!~;;::s~~ ~:~:d!kd~:\áb~;!;' ah:o~i::::!
Japltja meg: Békében a 2 koro- abbahagyáú.ra. akkor szemelát
na rendelé!II d!J 10 kgr. buza ér• tára agyonlövi magát. A férj
tékét jelentette. Az Orvo!lllzö- az,onban oly durván támadt aa
vetatlg elhatározta, hogy alka!- asszonyra, hogy a vérig elkesemazkodva a viszonyokhoz, a redett auzony sa;litmaga h&mindenkori bu:u.J.rnak: [i k:Ho- lyett a férj ellen fordltotta a
grammjAban állapltja meg az fegyvert ét &. agyonlötte. A fel•
orvosi honorárium mlnlmumiLlaorolt enyhltlJ körülmények fi,h uj Uazteletdljak lgy alakul- gye.JembeYételével a tö"é.nynak:: Orvosi rendeléa az orvoa ué.k u: uuonyt 8 hul bört6nlakiaán 260 korona, a betegla~ re ltélte, a mely ellen ugy u
ltián 600 11:ortJD.a, tJJel, e dljak tlgyt\u. 1ul1oeblwvt, mint
~ uU fluta1.
Beclmt eajllltMrt ~

.\0\'0:'<i'OTÖTTE A VILLÁI.

-Kuntlert Jl.nos buklnl földmlvea a kl!ué.g határiban 1"'1
fl!ldfén dolgOUltL Hirtelen aha
tar keletkezett 61 • lecaapó ..u,.;
1'm aconütl!tte u es6 e16J •
kocal ali menekült embert,
lam!;&t a k<M»ibo1 kl!tött lOftL
Kutflen feluigé.ntk, aki a
C:lltól kl!rlllbellU buu m
,-olt, nem t6rt4D.t - - 1

(liklllt. .........

llA'GYAR.

Ml UJSA6
HIMLERVILLEN,

OITIOP'ATH

i;ub:;:,t

Budapeat r61 Ne"' Yark, So•ton vagy
Phlladolphltba harmad ol-ZUly $104.00
hl8fejad6C6nu~ke r·u o:ta l apalota-

~ni;.:~~~=:. =~::.~:

Az elmult héten négy ua1wt
dolgoztak a ntmlcr Coal Co. M- elhanya1olt i;yomorbaJ 1u•ógylt(iJL
nyájábnn.
ldoge•aég éa tde11érllléaa1< .-ma,
Öd)m érte Rt1bl Sándor t est• mot,nóduerrel gyó11•lttlltna1<.
vérlinkct. A felesége egy egész• !' = = = = = ===.='

L.11'.
11.ÖZPOHTIOizTALY:

Anyaoszttly. C1 ry, W. Va.

K/bponll

Ut~r:

.\114rb.

Jult6 A.11.taJ.

J""'-.

S14!rán

~==l::e:-:::
Kiah

Nlat

!';;"~.~~!: J!!4.;.~·i;;.;,~/\.u1!~ =.::s1t:1-::~~"o'k. Pa., lr.lh&I u 91Jh,;
!~;~v:01::.:::. !!'.,~°;,,a:!~!~ ~~: :::6:~~LJl::~fa~:=~d=~~r _:~
01

lndul bok New Yo• b61 Ma;yuQrulgb• Qlnutn h

TrleHtcn 11:

JAnoa. Bo.,: 1, klh&1 ml110en

n~ft~~~'i'-a,ellea!lr:

ií~~~- i...:;LLJ.•L:.L:1~_;,f:ffiJIJ

~:JL~ ~~~i ~:t..S.~ ~~

2-lk onllly. DHtrln, Pa.
OyllJMO!lt tartja mlnde11 M 1-16 YI·
W0.111Jtn. E111llk: ltnn, J111119, Ulki,- •

•
NE-W YORK, N, Y.

::::r..!i·:~i:.a=-~Ol%Jta~lllll, _~...

NO&:L

S.lkeaztity. Ro„lltr, Pa.
0,t!l<lnl t tartja minden M J.llt n
úrnap jt11. Elnllk C.tlrt Miklós Ut

LLOYD

dup1a...,.varu10-ln

bb~!!Y.~:~~:~!!~

Tlaztv1Hl5k • 2,lk aazUlyn t l.
P.lnllk
Horv,tb Jóuet, a.lelnlllt

New YQrkb61-B~manbe
A lo aJ611 Mid,~ -•odllt

l]J,,\])0.

Mtltl61,

~-= :~~':ta~tt'.::X,..~~nl~•aao,

ITALlA•AMERICA SlllPPINO COB PORATION
General A1enta

Cllllrt

1.-6 ouUfy, Elc•nor. Pa, ·
11
1
a.t~. ;:6~~

Jen-Wn!lkBégheaazÖnkö~eléb911

TANCM~!t;SAGOT

KISHl~DETÉSEK.

1111-;;;-81ab6
aJ1ln!llr.;

F61JuhlHl5k nh,ora:
~ ,!:~lt~~e:::iefh
F6':,lnlllt: S!dlótzltJ' J6asef. no, n. dendlik.
Thol'll9, W:. VL F6&lelo!lk: Ném&th
Kll1p0nt1 pMlsUrnok:

Nagyobb Örömet

Azonftavon6azenekarazalgaltalja.
Tagok nen, fi,..,tnek belép\l dljM
Nomtagoknakfel n6ttokn.okllcent,
nagyobb gyermékeknek 15 cent,
HU•ltökoill gondo•kadva van,

Cl=~~~
De~~;~

ALAK ULT: 1903 okl6ber l<'\lln:

GIULió" CESARE
ok.n~a<nerlkale1om&gm6g&
pén,n6l !a, mert odahua aolr. min,
dent mé1 pé1a6rt se tehet Upnl-

A HIMLERYILLEI
MÜKEDYE LÖ EGYESÜLET
1922auguut.,.1Mn
SZOMBATON ESTE
a MOZI !,:LÓ.ADÁS ut,l n n.o.i:r

!1. :HOYLET. -

NAVIGAZIONE
: GENERALE ITAUAf,!A
A LEGAfOlBB Ifi LEGHAQY098 OLA!IZ VONAL

AOOM 61,

sé~:k:;arl~:~~:zo::J~;::.::a;s i~-! : ~o~~n~i!f~::~ban.
öröme \'RU. Felesége ki s fiárnl ~!':.! ~~;u~ll.!ri~ ,~!~~;:,•1~
e,:i•~1~':•.~~
megérkezett u óhazából.
">""· 1~mu1t<>1t '-"" ka1,ha<ó.

HUl'n'.ADY IÁTJ.ú 1L ·• B.
lllVJ..TA..LOS
LAPU A llAGYAR B.\NTÁSz

·N·G·I·

Dr. C. ~- CROUCH

wm;.;,..,w. va.
PATTEAIIOH BLOG,,

1922 aq:u.utua 17,

Á$ZLAP

:~~. ~=~~-..,t':!'::; ~IY 4:lih~

;:~:c.o:!:c;;/~::~r;\L~é::~~ ,~;Jr:.1'EJ:~"'d'~1f:11A~gil,'1~,
tliti e!Jen6 r : Babrac11tl MJl!Alr, tit- Leu41r. Jén011. Box ! 4, CIYmer, PL
~~y~•J~'\T:_11j,J~w1e~1l:'n'Kr:8a:J~ft p~nxll.rnok: Szónok! Andris.
Jino,i. Beteglltogaló: Stpo. Ta1rul.s.
5·lk oazUly, HcU..,ood, Pa
11
1
3-lk oazt61y: Pagaton. w. Y1,
~ a ~~'.
0
IA:~ t!~d!~~~e~~ t~t~,:~et::
~h:•t,}jllwc«
W.Va-Bete«tl,toga ló: Merkl1F'ere11c
,u<,n1U:rnck: Sutm,r1 Mll.rtnn, Jenxll:
6-lk caztlly. Ad enL Ohio.

., .,~h lndolo•I<•

JÓ ~'Oll(: .\1.M li m~soárori. hen tca
hle t é , gmcery Roft ~r!nk kcl
ltöt~e n nnnnlelnoló. Houi\é rto'I

E~':t'~~•\::::•ta.,ll,! tiJ~

~~~~~a::~~:

;:;]!:i::~;:ik~~~1r~a

3 ·~~~

~;~f.~~ '~~~~!~:❖e:~~:.:~~-

4.lk out11.,, Gar,, W VL

1-lk ouUJy, He„tlng, PL

~~:t~•,,.t~=P~~1:':

1
Jó~~lltJi.!•~:;,
9'~an~j:!'.
m!::1~:hOLf~a~
nnlt S1'\u Oyörgr, jegya6 Oulyh tn- Jlnor,., Box 1U, Hea1Un,:. Pa

o':::i~,

i~l 1!t!:r :~:!~f.,,.;~n ~t!!i;:

1-Jk cutlly, !11111more, Pa.
togaló Orou lstt'in. aJl.ó6r Orurltot'lca
OyOl~u!t tartJa mlnd&n h6 1-J lt .,...
M4l<\, 7.áulótartó K11n Gábor. - Oyll- drnapJén. Oul!l7 vuetll: e. SY.bó

l

, ; ; ; = = = = = = = , 1~6:~n~rtla minden bónap elaO t'aalr- Jino\~~ : : :~J(:::::,P:•
,
0
1
6-lk c1Z1lol,: l:: arll ng, W, VL
Gyntéeelt tartja mlndoa b6 Hit ...

Eln~"':.u1~é!:~:A:J~Ull:.:1l~ino!
lkiz 433, lltkir Puskh LA11.1Jó, Boz 3!3
~~~?a1~v!'í'ékv:-u1:~::011~' oul!Jyt ér-

TISZTIT UNK.

su: xT

FESTÜNK és

LUK •.\CS
KÓRHÁZBAN

·VASALUNK

~z~~~:i:~~~/e~Ql,reeJ.!1
_

OyU!:~~t ::.:~trn~:;ec:,h:Y~llt u

~~-R~~~:x~:~~r~ttr.~•i~

1, Klnlzaf P II Bamr Btnytu Botng•
ll!gflyzö Egylet Yatuborol f!~1< Janak
t lHtYIHl6l.
11,!k oazUty, Edrl, PL
El1tllk: CIIObdd! Jóuor, alelnök: Ra,
GyQl~Mllt tartja minden hó l•llt u
,:IUy M!ku, tlll<4r KoYiCI latvin, lAraapJ,ln. Elnök: CSUIUl)'tk Albert.
Yatuboro. Pa .• 11in~u,no1t, lltkU <la 11b1U.mok: Sda nc11k Ji
nos, Doa 168. Edr~ PL

minden
bete11•611•t a leaJobb•n
111611yltanalt,

fel11óruhákat.

BL~':~1f.LD.

Home Office Supply Co,

LECKIE C0LLIERIES C0ti,PANY
AFLEX, KENTUCKY,
Ez

II

t1ir.~osig r é~ I borátj1t 11 1111tgyo r lui11J·ltsiokuok.
ft iclc11eu, akik ml4r G h titn 111i-

., ;~nn/~1; ~i7'C:~1Jidok
111
1

n m;:~:n~\"

;,;;,/,~~~~:J :i1%:~1::1: ::::::~\•~1:3: ~1;1~::': ·

nuís 11ennctl ~•• ;_q
. ;el s1.c111 hen

clő u yl1c u

réncs ltl

őket.

A lníuyn c~nk 1% mil enrlre 1·1111 Wllllom1>011. W.
Yn. -MI Í'~ k,írPn le he t od11 111e1111 i,
Jiijjön mliukltra kéucu l'lll;'f lrJoi.i tán11súgu11k•
nuk ,~~ hbtn, IIJ11k, ltogy nyugotlt, jó ott11011t ialúl núlnnk. Tmlunk adn i munk út :, ká r nös, 1111:á r nli tl e n em l1rrelrnrJ;,

WELCH, W. YA.

M•gyar blnyhzok f lgyelm&bol
HA ])~n•t altar 6hadltll kn.tllenl.
HA utleveletakar
IIA lllal!arJa l>o:&t.nlculldJéL
HA (,hadba akar utazni. lordolJon mindennel bb&lomma\ hwúm.
tn ,·Bg)·ok u e1;yedüU tl!rv!nyu
m, ,:ynr pén t kOhJII é~ !taJOJegrQgy,
u ű ~ e ,·!d6ke n.
Ne "'""Jeu !dei:eu he,. hane m for.
du lJnnm !nil!• én 1'ou-1tn,

Schönfeld Zsigmond
Magya r Ha 16Jégy h P!n1kUld6
lrodtJ•PORTAGE, PA,

THE B, C, R0ACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILUAMS0N, W,VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
chinaezüll evőesdtözöket, festékeket, üvegárukat
és minden házifelszerelétti cikkeket.
A magyarokat fi(Yelmes kiszolgálásban rész~itjük és áraink a le1olc.sóbbak.
.,KERESSE FEt ÜZlETÜNKET,

HA

WIWAIISONBA

I/J/1.

Ml

u~::!_6d!:, ~f~~gu.:0

MINDENT u t llltunk amire
uUkdoe van: Bl1tandgl bere tvtt, borotvapengiket,borotva •n])p•nt. pemecnlft,
krfmokethpudort.Sdpl tf v l>:et, h darabc1 pudert. MlndcnblilalegJcbbat ba le11ked•
voz5bb , r ~rt.

Ór11jn,·ilá!>Okr11 kiilönüll
íl;;relm ct ford ltunk,

STROSNIDER DRUG CO.,
Williamson, w: Va.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER
A, Hallma rk e:.,1e r!nek.

Williamson, W. Va.
BANK OF MULLENS
MULLENS, W. VA.
Magyar Blnylazok
Ml a togelllnyll..,bben kUld Unk
pfnzt • 6hadba. Takar6kbe4 utza16k kamatot

~~:::u:~n

MAGYAR BÁNYÁS ZOK !

Tagokat !&IYMI 16 U ◄ 5 '" ltDzll\.t
are ntnnei&ttOISUlyoku\Jin. tlJ
a:lailótartó Koren Miklós H 13ok lat- C>HUb bllnnely hel1en alaltltha(jj U
rin aJtMr: Calp6 Jlinoa. B!sottdg:l ta, tagg&l,
-'
1
1
~~~~'~lr1!~""o~a:_:1:,a':n1:
1:ii"P°?e~
rnlnden hó ._.llt t'IHrnapJtn.
vll!MelUHal.

HA a hapl munkljl t el vloczte h
utf re kltll-ZU!kedlk, Igen fon•
te1ehhn,hogyagyJ6borotva
felua'ra l6N legyen.

Magyuak at kUll!nllt, c l6dke ny•
dggel uotg:Uu nk kJ.
M• gyar blnylnok plrloJJatok
ku:~!/t<lckalttkct uoJga!ó hn-

- Logan Jewelry Co.
Í.OGAN, W. VA.
Kltll"6 6dlk. ikucrek, hang ,
o:aerek. lcmuek, trankok.
~::.ndltk, t bklk n•gy rak·
Ajlndlk U,vyak
•
tllltban.

n111t vlluz,

E~ A BANK

Felv.ll lvamlndenml~lkkadd•nlndull..ii,:2.lk,,3.lkou•
tllyu utuokka l. A magyar kormlny llt,,1 onpdltyezetl kldndorlhl vanal. Felvll&gc,Jlbfrt fordulJcn:

KUllilldrt olc•On kUldUnk ;6.nzt,
0
11
knil;~:1~~:e!ai: ~'.:,~n~~
tivlr~tllag kapjuk meg .,. kUlfiltdl
pfnHk arfolyamtt.

UNl'J'ElJ llrEBlCAN LINES, luc.

::~t :,!

""0

: Kermit, W. Va.

{

' • Poolroam fcl•tt.

Tbe Fird National Bank,
Willia~on, W. Va.

K-•nh,..ntcken
déh,Un 4--6-lg
HIMLE.RY ILL"EN

RENDELEK

- ~MUNKÁM J"Ó.
WELCH

VICl tK I MACYAROKI

,kcro n• h

hldmun ktk klllln6
k'-zlt6Je
.,,.

WELCH, W. VA. .

3P BROADW AY, NEW YORK.
Wnnely !elhatalmawtt ~nökHsh&&.

M.~·co1!:1;T~6To. o. s.

Betélckrol ullaT&k
kamatot
flzotUnk.

G. D. MJTCHELL D. ÍJ. S.
Dentist

LIPRJtiS!9!-a
HAJÓI< MINDEN HtTEN INDULNAK
a 86-jk Plertlll. Norlh Rlver, 48th Slrul vlg!n.
Minden baj6n 2, 4 llti bat tgyn lr.ahlaok. Nagy el>édl(ilt, t4ruta;61t és u !IIHO• aét«nyol< ltlúróla( a 3-llt CN1~Ul7u ulalQlt
rffaére. - A Hanu, Baycm, W1H1rltember11 6s Mou11t Clu
haJ6konkUlllnkab lnokltvannak.
,
K~t uJ 20,00G tonnt.t, hánnu eun,r1llll!a:

" UESOLUTE" éa '°RELI.A.NCE"

a vldtk magya rjaina k • lt;ulvo-ben ajinlJa hl uolgl!atalt, min•
den tekln telb en.

.

United m7:r1Hamburg
American ~Ameri:::an
Lines Inc.
.. Line „
NE'!
~~z:~tlt~~tfl~fpRGBk

Mll!RT .SZENVED?
Rtamú, u..,,.i,:;ú N

r-r~1 ... a1r

=~=:....~blot.,.IIJ:>••IWa•

~

PMN-EXPEllER w,

TUG RIVER CR0CERY C0,
Wll f!MfSPI, W, VA,
OCClDENT él oor,D DDAL Uutek klsúróla;;ot
nar,bnl eladói .-en a kö rn yéken.
LARRO-félf! fr.bnnin7ok 11agy r1tkf4f'a •• Rosenbum-Mle 1f&al:~'•Y knpható,

DEL..,. ._annbi,.;k kip,lse14L
fbaertnttart.üur1ban.

-1

mlade11

-

