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ANO

EMELKEDŐ MUNKABÉREK,
Ila az acélu·ust a most kölc;;hatalmasabb i1ia n •ál!al:i.tn vetkező lu!l hónap alatt egy
J~mL•lle :1 munkÍlsok fb:etését, n ag~· csomó kész árut ké~zlt, s
,iz of!<z(1g mi nden egyes m m 1 a zt bezárja u raktárába, nemiu!,\ja ktlnytelen
kl'llctl en csak ,·eszte ni nem !og, lle kekt1rt'\ i a példát.
r esnl fog a ta vasszal egy sztrájk
.\z 11ct>l111unkásoknak és a z k al.
,zác: többi muukása! nnk ezt
Látt uk, hOb'Y ml történ t a kefli:~lé~Jin·Há st a bányá szok mény né n bányáknál. fiveken át
küzdötték ki. akik öt havi fe lra ktározták a keménys zé11
~nrájkjukk:i l kényszer ltet l ék a bizonyos osztályát, 11 mikor a
uJunka adókat, hogy a r égi fl . s ztrájk már ké t hónapos volt,
, 1,l.~ ,; 1Tényben maralijon.
u felni.ktározott szenet eladtak

(i;t; \~I~~tt)'.~}ii ;riJ:; ~ ~~;~fi;;;1:
juk. ,le ugy ta láljuk, hog}· nem
'k nó esik erről a do log1·ól.
\ nwnktisság {d tulálmn a költ>kdő JolJIJ időkn ek t ula jdonitj; a 1uu nkabér emelkedését, és

Há t a z a célu·ust Is ct·rL sz:imit Il a h.•s;,; egy 1rn g y 1·akti r..1
n t~\·aszra. nk ko~· neki k a
l! Ztra.jk ne1t1hog y a r tanl ,iem
fog, t!e lrn~znot h oz majd: m~rt
1
11nd 1
:b1~=~01~~:i~~1:~s~:is\~i1~~.:~.r~1 ~1
á~:~~:e::
d 1' íclk<i r 3
11111 t1 kás hlány kö• I J,:1.ért kell 3 l'.IOSt
1·akezt <!ben 11agyobl1 béreket fi- hat hóna pon á t eJJ el-nappn l dal
t••ttek.
•
goztat ni a srárakbun. a zé rt
.',!i a rnnguuk részCl'öl 11 cm hi nem snjn;i~ják. eFre a kls id6 re
.;,mk a v i ssza térő jó Jdökbe11. a b~remelé~t a lllll11kf111októl.
1 ·~al{il.JIJ ho~szasi1lJba11 tnrt ó .\~t akarjJk , hosrsemm i aka
n,·m tm1i:nk hinni ,J,i!y, srmmi tize111zav1r• i.e J.-gyen moFt. hogy poulor,:rn lc-

~t- ~i::i~:~u!i~

következő

·i\f~~i,21i~t i\~; ;,f((~!(i\]}}~lgf~~~~

, uii;yan. (/l> r~;'!k h t; . 'lig Az .l•lel !Jányá~z-harc kéi;zü1auak m:ijd, amikorra "~T letlení1l tahilta a tökét. l\'cm
hh fizlrti p,íuik1·:i nllmith,t• 11ttt(,k egy percre sen~. hogy a
,;nk
t>Zen•czet t bányá!lzok a SZCr\'e-

:~~\A?i:,\~~~:•::I:~irt~ : :,!: ~:~~,:~:i:::: ~: :.~:~:!:\;
1

hlte!keptelenségoJ. a in,ísl k ok
az. hogy a fannte rméu ye k á ra
;i_lacsony és \gy sem az európai
1\arnok , sem az Egyesillt AJlumok rarmerJai n em lesznek
ktpesek t ulságos sokat vasárol01 es kültc nL
. Ha t elúrc egy imr hónapon
keresztül llolgoml is fognak
Amerika lpanelepcl, ez a \át•
,,ól:1.gos Jólét uem 'terjedhet
·ni hal hónap ná l é!I hat llÓ ll a J)

les.-; es lu ztos lesz a bányászok
ver esége.
A jÖ\'Ö tavaszra Jobl>an elkészülnek. Ugy Intézik a llolguknt,
hogy n e csak a bányatársaságok. de a gyártulajdonosok Is
készen álljanak a nagy harcra,
a n1elyet a legn agyobb _körülteklntéssel készltenek elo.
A jővö tanu111zal akarnak az
ország munkásaival egysi:er s 1
m!nll~nkorra lesz~moh1_J, és
1
;:~;;:1t!"!:~u~: : tös~!~~e:!:~ ::: ~ ;!~:kb:;;~,e: ~\~á~se1'.~~~~~ I
1
Hogy llyeu vhii:on yok köz t Lek le111.nek 6k is.
1
,,z arélt rust mégis f izetéseme• A köve tk ező hat hónap alatt
lL·o;t ad a mnl1ká sainak, az u e munka Is lesz, kereset Is lesz
~Jtlien r11orlá!kozásba egy em- félig-meddig D1egfelelü. vlgyáz-i
he!l se.
nluk kell a munkásoknak, hogy
l lég nem lépett érvénybe az ha tehetik takarltsanak meg
•ti \JC rská la csak elsején,
de valamit a keresetből, és ne ta~

ml-1

~!t:::~:~;:~!t!

:á::~g~~:~u; 2

;!11~~y i~l~ül. a munkátlan~j
ngy hagy a bérjavltást nem ők ,I Mert azért hirdetik. a vissza•
de a v{u!a.tlólk fizetik D1eg.
t érő Jó Időket n. tőkések ujságA fi zetés felemelése a köi:lllt- jal, hogy a mnnkásság ujra meg
i.el el!en tétheu, nem a jó vl• kezdje a selyemlngek vásárlá~zon}·ok. de 9, ~ vaszl munkás- sát és elköltse egy 'centig, a ta•
ha~:o:c~~:uve:~e~!t v~;:~1~:~
1116 rendelése, s ezeket a r ende•
1,\~ket szállltanl klvánják l1at
hcinapon belül ml nde nké pen .
Aznnklvü l g)'üjtenl akarnak
1·alamlt raktá rra Is, hog~• Ila a
1.nas,;1.al a munkát meg bénlt<ltk, n e csak a z összet1 r endelé-

~~ ~~~a~:~

~

.

::s~: ~;~:a, ma~~
r.:.ktáron.
'
.\ tEké!!ek jól értik a Uolgu•
ka t, H ha nem ér te tt ék volna
még lclálg, tanul tak ru Oflt a
at ráJk a la tt 6k Is. ·

THAN

TEN

THOUl „NO

HOMES.

VIGYÁJ.AT BÁNYÁSZOK
t:~y cso11ort 1111tgya r széllui•
mo~ ugyhits, lk II lui.uriiu:ok ki•
fo~it:huí rn ktísiill rno, tnn1ib1111.
,h egyik nn pll npbau telekJ1lrdetést köziiluck, 11111cly nllÍ
117, 611 11.-,·emel lrjlik.
A ncnm Ismerik n ll[ngy11r
lllínyúulnp olvasói, mert !ui.·
rom énn Ht h et enként lrtam

.l.t iité!nust. Ame r ikának e:r.:

tőkések

MORE

va;r~:t:::::té~~1: tehetnek l
jobbat a i;aját ügyüknek, Dllntha felvllágosltjAk az ország
munkásait, hogy a béremelést a
bányászok g$rőztee harcának és
n em a vlHzatén'5 Jó Időknek kös zönhellk, 11 hogy az ország
munkása.Inak készülnie kell a r

aC:1~

: z;o~an~lj~ !~:::~:·,
beu Dleg int a bánydszok é.llnak ,
majd a z e!Bt'5 csatavonalbu11. 111'
amely beu Amerika
minden
munkásának tálllogatnl · kell
majd a bányáeit.

"Ez a harc lesz a végső... "
ValamilWI' (1 mngynr kam111 11nis!áJ.: hnrci riadója kezdiídiitt igy,
most 11z amcrikni 11zénknpitali8ttil~ eljövendő hríbori1jának lett ez a
mondat a c.~ata. j e(sz6ja.

:;rö:!~:tt :~,.~e,.e"7u" J:!rl!'::.:: nnk nekik ajtót, vagr adjUiit
11

meghiní!llírn Ismét fogok lrnl
heti egy IUll>Íll,ot.
FlgJ·ehuedetem n 11111gynr bú•
uyúsiokut, hogy nekem a lilr•
detésliez uemuak liog,· köziim
ulu es, de blzlo.'!1111 tudom, hogy
nz $r.élJ11í 111 u~o k hl nlclt:.~t•.

11 búnyal11lojdo1msok irt6zat 011an el IID.nnak kesered 1;e. Üt havi
:mmktíffansrig 11cm tiirte le a btinyti1Jzof.• s:er1•c:etét; az első tlllUIJ öszi<=ec!mtxi1mri! a brinyá1:1wk mwadtak az urak a bá3uaipar csoial erén.

Alerf mi mrir 111egirt11k, 111é9 mielőtt a de11elandi. egyezségen száraz
,·oU a liinla, f1oy11 11 c/ct•cfrmcli •'béke" acm béke, és amiy o 11/(lgyar la/xik iil'iimmel irtak az cggc:::siif1röf, mi liggclmeztctliik a bci11g6szokat,
f,ogy kés:::iil}ene!; a !m:alfzi iitköutrc.

:~t:~r~:e: ;,\ddlg

1::~;l~H~:~::: h~:;:e~:1
1
1egy 1·oszedel111es . '.'.'.f•..,.

1~l=t~e;!~~::;~:~ n fi11 om· koro •
al:I
l1esséllek, mlg n rhel: ko ro u11 i>rték" ,.,.;_~ -~, •.!re"• tflf Bnlhst, hogy rAllliroljon Ui•
kedlk.
)iik sz:i11ezer kofflmít, ami az •
j .,..., ,, ,,,., m ire lnptttík kl (, rt ri n., r· r"ll·lC~ iirhan het,Nt \1 1 '1l'".r
nlVnsók ht>z. n.kkorrn Jl t nÍi,qu ck hÜ i.crn\f 11,11111.
/
.Qlkeriilt 1>gy c.•o mű 111111:)'ll r 1,á- A hlé111lk nzo n'l'.111 11 Ul'III n~é r,
1
11J i1 qzt r iiszcdul. nunül Is in• 11l11zgnt1111k. h og~- ;eudC" :irh11_11
k,i lih. mert Ku nlofl ,Mt~t•f ,~ ndj11011k koromtl é~ Bn lrlz~lul
;;,,o:•'ri111hor:ii<kodoll H'le, ;1kl c~ck.:ly ,-zii:.11yolns11iil dollárt
t i>l UIO~t 1.·out nk 111('1; b Htí n)iisz raho lt:ik k i U ·•~:itett'r l<n~Hl:Í•
11111 kép,i:-1•1cl / t.
fr t.
' Hogy monn ylrt' Ji;-1tiuu k 1-011,
l smi,1eilfm íl!l'ye1me1.tetjiil1 ll"
mi ko r ih- tnk cl WI ni: e ml1l'rlií1 1mugyur hú 11y1i ~11 uknt, h ugJ örb·
11 111nr;:yJ1r~kut,_nzl legJo hl,au igu kcd_ieuek eze ktől n r e~zedrlmes

"A z 0l1w r1 term é11::clf:s fis 1.·i::::cnfef.·vö vulmlriu, lwuu mi11dc11 há11yatulaJdoT1<1!1 tis ztt.ba(1 111m r r:le, :Í,1"!!'..eri;,l cl vr,miybt;::.. egy cs11ta v11n
l.diiftii11k, amit 11111.~zrij 111egny(' r11i."
"Ar ry11 lw11,;z11 hriboru le11r. ,m1ely ,í!cfo:::atoknl és t1 leumeufc;.1:;iteltebb t'{hatdro:z6s;t /;ininja , d e a/11/t " m utl:ri}" meyr,ycrni ... ,.
··. l ::: clmul! uurir elijc,mfárauiuri é1:1 iilkihelci (l/kalmat ad.lak a irír•
.~llsriu11!.-nc1ll o fyr111 cm1clért,!s me[J@zen·e:::ési:l'e, a mely masl kezd crü t
11/l<'l'lli. "

" illeumltís n,;11.•iili ley yiizetim (e1111ek. 11c1·czi a Coal Ayc a cfevelqndi
eu11ezs(,gct) egy iya:s,íya.~ iloyér t gynkra11 Jobban ,crüsit és lefkeBit,
1,1i11t P.fJY py fízel c111.''

A kapilali,lak megcsinálták a maguk harci Jclszat'Ól, i, ez a csata•
kiáltá11 jellemzi a legjobban a nándéf.·ukat.

/\"e111 ve1zthet háborut az, aki az ellenség szdndékával a támadáB
hónappal tisztában v11n, é, · o bányászok igazán Cll~ban vannak azzal, hogy ml az ellenfél számUku a tavaaua.

előtt ,hét

Eg11 végtelenüJ, erős, végtelenül eÍkeseredelt, ~olsf>.csepp-vérlg-

~;==~ő:i:r;sk=n=::r~::rn;:g:z:z

:;;:~ : : : e ! ~
a;;:!:ut~~z:n~
ségét, hogy védje meg az érdekeit, és veBBen véget a bányo-ipdrban dul6
önkén11t1ralomnak.
Ne á/tan u fiát senki 111Ugál;--ne veszi~senek a bánytjszok egy perce t
~. gyüjtsék oa- erefiJket az el16 piltonatt/Sl kezdue, meh nem Jaunutúu•
kfH!hat11ok meg a UJkések /,arci rlad6Ja előtt és emelt ·tővel, megfeleUf
el'IJvel kell fogadnfaz eljövendő t6madáBt a tovasual .. ·
Jtert "az a karc leaz a

végső ..

-~•

'

G:s utdnn békeBBlgnel; és rendnek _,kell kiiuetkezll«l a bángáazatban.

::;,11

1

mn ~:nt~~~'~·~g: s

:i;~o~

;::e~te~t~
11
1
11
1
ktí:';:i,:;~:hi;,~~~:I :~;:~,~: ~;~e: : ~::•:i r,~::t~
~!~;n~• =~
1·cU 1uunk1i bH, Mikor Ué11es 1 íni, dc szli nélkül uc eus ed•
nem é.rt el eredményeket, nk.l jék lo v{1hh J>unlltanl II hÁnJil•
ko r Kurdos szólt bele a dolog• ·~r.uk kH z!.

Le/tet-e még yondolkozó 1111111kri1', aki iirülni tud a clevelandi egyez•
.~égnek, -aki cgyéh11ek tartja azt közönséges /egyverszii net11il, amely al•
knlmat ad u bá11yat11lajdonasolmak, hogy az erejüket öaszeg11iijtsék és
menszcrvezzék?

Amerika bá11gái,zal nem vesztfzetnek o jöuö tovauzal, ha veszt eni
Jtem akarnak.

~r.

;;~!~ 1i;.:::1~,:~:(''.'en~•lndl

1

la-

lr,y el i·am1ak most k eseredve a bánya-ura/.·. /gy akarnak minden f
e{1y bloUra te11ni a tmmsszal, hogy szétmorzflolják a bányászok ellenállását és megt1gcrjék azt a háhorut, ami előttük van éB omit "muszáj
111eg1,yerni"- ök.

a
bányH11zok klfoutiisa és mert
á ltnluk úrosltott "'1 elkl'k„
tlzcdré111 un nyit se érn ek, mint
n hogy iik 11zokat 1ir11sl1)K k,

ó V ÁS.

/ fogy s;::rimltri111111kban é1' megállapitrisunkhan nem csalatkoz tunk,
lm(lfl magí/ a fuibor11 nem éri véo,!/,, azt megúllaplt}a a bányatlíkésel.·
lnpju, a "CMl .4gc" i11, amely iyy ir a clevelamli "cnue:::si:n„ utá11 a jö,vö·
tava11::r6l.-

,tlikor o magyar kommunisl6.k mit1dent - de -- mindent kocf.·6.ra
tettek, mikor egy blatlra tették fel az egés: nemzetet, akkor oonultok
a tüzlie a lege!ilegvéysű etlieseredéslikben azzal a jefsz6vnl, hogy "ez
11 harc lesz a 1>éusü .. . ••

ml UHÍs céljuk nlnCI!, mint
Kz

,\ 1'ni; Uh·l'r me utl mugynr lm, aki mint lnp1111k kép1·J,el6Je

TICk.

ti

őket n re11dGrüknek, meri sem-

----0--

,lz Idei 11:trájk teh át csak egy liUüízet volt abban a 1i6boruban, ami! a
bá11ya•i1mrbw1 leliilriil leremlvU anarchia kényszcritett t1 bányászof.'1'{1
'f <,:; e/sö 110911 iiU.·ö::r.t el!,eszUsc retletU'le~en fáj a bánya érdekeltségek• '

Vtm -e m ég valak/11ek kételye 1e;;flk uttin, lt oyy mit várllal11ak

\'alnl,ii 11;orga11to1rni .. le lke•
sek irflík belo a neYe111 va'ltag
beliikkel a hlr1letllsükl,e,s ezek•
rűl a lelkesekrül a Magy11r Uií•
11,·1hzln11 k(,f llóttcl u e liíll lria
meg, hogy ehel jl1nült 11iélhá•
mosok.
· ...
.\ ho l u morgunlowui telek•
Jilénák megjelennek, mutusn•

~~6(:~~~~:~~

MEGKEZDTÉK A MUNKÁT,

-

\

~1

Amerika szénb{rnyálban majd nj ker ült:tek!Jen és uj loká lok•
§ nem mlnllenütt megkezdték a ban segltse a szer vezkedéi t gy6
§ l munkát. Egyes \'ldékeken még zelemre.
§ huzódo:t:nak a bányatulajdono• A kem ényszén bá.nyákbau ml
§ l11ok a 111unká.sokkal való 1u eg- kor e sorokat lrJuk , u lnléU
É1egyezés eh51, de csak napok kér- nlnca még béke. B azzal fenye§ dése, bog)' az egyeiség minden- getJ,k a bányák tulaJdonoe.alt,
§ !felé létre Jöjjön.
hogy a kormány veszi át és hoz§ 1 Ohio, l lllouls, Indiana bá· ut üzembe a bányátkat, de hl~ 11yál mind üzemben vannak, het5. hogy a uerzt'ldéBt megkÖ•
§ Pennsylvánia bányáinak béttl- tik ott Is e.sf pár na11 alatt.
1§ zed rési:e üzeniben van, s feJ.
Ugy Játszik u keménysune1
§ vették a munkát West Virginia sek nem adták még el a régi
•

~ és~ek~nrséys,::1~~~ .csak ' az

::..:z~7

~ :n11

~ déstől,

U- J::=~~k:~égv::;;: ab:=~

1e~~:n~ny:\,.~u:;J: l::::z~é: ..!:~~ö=atják . a
West Virginiában a Newl Ahol a mnnklit megke:Jdték,

~

an;~s:~1=~~~~~

~:;·:~tan~!ék a !!:::e~fg~I;~
:vk~~t;t
ugyanezt csJná.lJ4k .Maryland• ket, de legalább a megélhetést
ben a Georges Creeken 1B, de a megkeresik már mlndenfellf éa
munkabéreket Itt 111 megaján l• számltaul lehet rt, hogy a vuJák mindenfelé.
utagok la megkötik a békét
A Kanawha kerület társasá- még ezen a héteii. a mi k ét-hágal sem lrlik alt az egyezséget rom hét mulva nagy javul.lat Je
E testületileg, de a nagyobb bá· lentene n kocal-elllitáaban.
§
§
§
§
§
~

~ ':?e~::;t!~1:!~:~~~r:k :
i

Coal Rlver területen. haboznak
:!: még.
.
§
Tizennégy nap alatt valóul•
nüleg megegyunelL; a b6.oyimindenfelé, 1 aktor a

ai :

Gallltirln~kAca Jilloa
testvér tuda1J':: 'hogy a Penn•
sylvanla Co~r;:nd Coke Co. ala,lrta a tzerwdéat M a munka
meglndult ott. Nagy a:a: öröm,
mert 1921 márdu■ 15-t41 vol&

1
1922

MAGYAR BÁNY ÁSZLAP

BÁNYÁSZSZTMJK
HÉJJAS · BIRODALOMBAN.
~

.\ ~11 h::úta rjlinl >11lriíJlr ,uérelt fe1u tó1l11Uák: - H,O bá nriiu
..,111 fn;rSligbn n na la~~ngra rnrn ton, ,le n ~t1 lgu t11rjli nl l!11ol111•
blrl,1>111: foi; hzhm l>1 !Clle rnn 11/í nfász okknl, - Pé<'~ 1·ldékén 1~
lilllrffJkuhrnk i1 hltnyánok,

Itf
CIGARETTAIC

LÉLEKMÉRGEZÉS A. PENNSYLVANIAI
SZTRÁJKOLÓ BÁNYÁSZOK KÖZÖTT.
:Magynr nrchü r öplraloka1 1116 rn alr nz éj leple Rhlll a sdráJ•
koló b1hlyb11olr lnkb11I eh!, 111 ti lJ·eklie u sdniJktüré~re hu adlt•
J/ík n ~•e n ezc1t blÍll)'Á!JIOkRl.- .\ Pltt~burghhan uékelO em-

berfogó llantlll a röpiratok

terJ es1tőJe.

auauutu. :u

BANYASZOK FIGYELEM l
N• vlrjo11 amlg a bete9'q ln, ... I libl1'61. Ha beua M ... 11vujc,._
ford„IJon blulommal houlnk. Raktlr(ln urt„111< min den h,uaJ ta iltenl
Ot\lotdgol. -

T anlc.ual l11gyu1 IHlgllw11k.

VtRTISZTITO ORVOSSAO, hegje SUO, S he1 ,

1-t.25

1...- ,ut.
~tltt1~ti~;:;i~i/~~i;tifi~i;t:~~~~·i'::!~·
~
a,·eaJe eenl.

vtRTl87.TITO. T!:A. caomasja t5 C(!nt. 1 CSOlll&g . . .
K&8ER0 OOR, 6tdnu11111Ng. fJOlnorba,jol: ellen

SÖBIIOIISZESZ. ~Ql6dl.

Ifi.

•

IUO

1 IIT11g , , , , , . , ..•••• , •.• U.75

F,rt1 bHlUl',lek ellen. bevllt Ol"\IOUlg, OloR&nda :t ~UN •

1,4..!,0

ADWOL DRUG CO.

"JÓ EGtszstG PATIKÁJA"
Cl.llVU.ANO, OHIO.

AZ Ó-HAZÁBA
CSEH-SLOVÁK, ROMÁ.N, SZERB

terüle.,tekkd lUlt köuéoekbe

ne utazzon, ne küldjön levelet,
MIQ MliQ NEM vAsAROLTA

utJ•b•"• lcveluhel"II, pontot, lelklllP'l'l•Ntn UJ,kut.16Jat :
"A11 Utód6ll1mok fennh1t6s61r~ 111i kerilt
kö1.ek éti Tbot1ok Belyséitnhl!ritr
ÁRA. 2 DOLLÁR
KAPHATÓ

J:. NF.WM ,lN,

6i' ST, MARKS l'L„

N.EW YORR.

NAUGATUCK COAL COMPANY
BLOCTON, W. VA.
Eg)· mértföldnylre Nnugatuck, W. Va.-tól.
A szén átlagos maga88Aga 4½ eukk. - Gáz, vlz ntnCB
a bAnyábnn. - Tető és boltom kltünö.

Fl:r:etiink kb. tonnAnklnt 40 centet. - A kompánia ri.gatJn, furatja éli \övet! a szenet.
! ínnklít ka phat egy magyar b11rdosga:r:d11, 11kl Tl!Y 10
1
8
emb;~
t~!{né;:r:j~k:r:::\thakat adni, akik
állandó otthonra tehetnek szert.
Mr. DrEDESON Gen. Mgr. már r égebben alkalmaz magyar bAn}·i\s:r:okat és előnyben rés:r:esltl a magyarokat!

: ~=~~::

Vasutállomé.8 Naugatuck, W. \'a. a N. & W. !llvonalán.
Poeta: BT..OCTON, W. VA. Kö1el n. Hhn ler Coal Co. b6b:,6J6bo11:.

Nagy kiárusitás
60 Jli"APJG 2i SZÁZALtKOS ÁRLESZÁLLITÁSSAL
AZ EGYEDOU líAGYAU BUTOB 0ZLETBEN,

WILLIAMSON, W. VA.-BAN
Kltünő ágyak és sodrony betétek, nlaml11t els6•
r •11gu iO fon los tls1ta gyapJu matracok.
Mlndenffle blrtol"O!<, gramofonok, Dotl'Oltl ghkllyhlk egyedDU el•
lruelMJ•

M~GYAROKNAK HlTELT IS ADOK.
"'"Y• nr•I~'" beuilhel nllam.

8. L. FURNITURE COMPANY
(MAJER, Manager.)

WILLlA11 S0N, W, \ ' A.

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVI.LLE.

KENTUCKY.

.\ legjobba n berenduett magyar IIU11 yY•
ayomda ue4_Gg-éppel és g-yon1üJtókkal,
aho l mlodeonemli eg7letl é11 ibletl n7om-

lltdu7ok, ni'l'jeg7ek, blrdetblell, körleTelek, leYélpap lrok, tagdgl klh1y-...ecakéll,

116mlü

1:i

borllékok

Unll'-e

)1116•

nros , ro n, pontot ldllre eJ„jllaltallll.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP _

1922 augusztus 31.

MAGYAR -BANYÁSZLAP MESÉI
A KOLONOS RUHA.
IIIT,\ t,' 1S111::H .l NDOR.
("zakó FerkOné mc!;Szc fa lrakbnn Is hires
,·._\, :uTóL hog~· n Jegs:r.ebb ruhái. 11elremkNHlÖI. 1·!gn11 ól 11ekl ,·oltak felba\mo1a•a
,tlátl:i.ban.
su~mrernló asszony C2.akóné nujg most
is. pedig kö zel jár már a negp>enhez. Sok
,·,;nbcr J<:r.c u1e megakadt rajt:i lakodalmakou. 1:inc1nulntságokon . de 6 nem 110kat tör&llk a rürln k tcklntcté i•el. mostmár o,w.l{
,,~yetlcn l:inra ml11de n gyönyörllség!'.
A111il•í'll s:r.é)) a 11,5rony Ci:akOué, épen e lkn1'1tc ·:, ta nya. Xem lehet nrra legjobb akar. ua.l ><e r::Uognl. hogy valami csinos t eremu~ lenne.
)l{1r elhalmltn a tl:r.c nlull es:r.te ndöt, )llég
,, oly:1n n~ti1,1<:, vánnyad l. mi nt h:i iuost
í, 1"d11lua u ll:r.enketlcdik é1·ibe.
\',;T,O!I Y dercku. Cg}·encs nü ,·ési\ lány,
,~in , ..a'k u i::y á ll a ruha Is. mi n t ha egy
•l'zdönyélrc leun e aggac n 1.
,:oJ; '11matlan éji<:r.akát okozott már Ci:a •
k, n,lnak. hog ~· a Bö:r.sl ilyen nem sl keriil t
l,.ny. :nert akU rm cnn ylre Is elfogult ,·olt
milll 111inde11 nnyn - 111eg kcllelt 1,í tni o..
1,,t:;~ a ~1.épstlg n agyon mc11nc J:ír ni ó Bő•
ijl!tt•l.

\'.1lnnu.•nnylr<? ULégh• lgyc kei:ett C1.t1kúné
l:ínyúna k ezl a 1<lkert<?lem;tlgt'it Cll (' HSU1.• ,zni. a1.1.a l. hogy a lcgs1.+>t, h ke lm tl t ö11sze-

Persze uelll Is ~nylra ai: bAutotta, hogy
esetleg a kondás lá11yának Is ugyan a bból o.
matériából ,·arrtAk a gunyát, l1ancm Inkább
azt fájlalt:i, hogy a kondás" !Anyának kUlömb ,·olt a termete, Jobban Illett rá a
ruha.
L:issa'n-lassa.11 már egészen röges:r.méjóvé
,·ált, h0gy a losonci boltokba nem mert ruhát venni, mindig attól félt, más Is abbó l
vesz.
:'>!Udo~ népek ,·oltak, gyennekük meg
neu1 volt több, sok gondja bizony nem volt,
ment hát 111ásfelé Is , Besztercebányárn, Selmecr e. Zólyomba Is Böi:slnek ruhll.ra valót
szedni.
,\ loso nci kereskedőkn ek Y:iió!lággal rl!n\e
1·0 11 Czakóné. Ha bejölt eEy' üzletbe, leszedeu e va lameni1yi véget. ,·alogntott, ez
nl'm szép. az nem habo@. amaz )lleg hala•
váu~ . ebből meg a világé rt se vennék, mert.
111:ir 1·a 11 \.lel61e a faluban. i<zóvo.1 lesrotltck
mind e n portékit és akkor egybő l sem vett.
:'>lc!lt egy más üzletbe, ott elől röl kezdt e.
Klsasszonyna11Jáu bucsu 1•an Galllán. Akkor n,U i bctakaritollák a gabonát, péni:
van m!tull'n há:r.uál bővében. ki Is rukkol
ml11denasszonys:r.emély1111ngy111lsére olynn
drú gn selyem. bár~ony ruhiikbnn, ho~y 1u6g
:1 1·:irosi ,lámák rnhúja Is c~uk olcsó hlt1·:'rnys ig a gnl ~ai ki i;a Hszonynapl rnhákhoz
k(•11es1.

•:irolta !',, a lcg1lrá gU.b h ru lni! m ind ig
··~:,kó Uűskének volt:lk.
l!a l,osoncon 1•a l11ml uj portékti l lá tott
,\,: a~J<zouyok már hónapokkul e l ő bb ku•
!amelyik iii:let h-eu és a bból még nem voll
t:Hj:ík a boltokban - még a :r.ok ls. nklk kc•
faluban, nagy l ltokza tosan. e lőbb köriil•
ve~r hllct törődn e k a ruhávn]. mint Czakón,:r.ni. ni rl <"S•ehcnn aziizletOen \'alaki m1l!l
né - a selymeket. esl pkCkct. 1Jár110nyoknt.
!, .lsí.rOI. I.Jí'ment é>:1 hnnmrosan u1 ei,:allm.\z idi\i1 mci; épen harang si:ente lés l esi.
.J. t • a 1iot1 ékúra tl11 lei;zahatott Uűskén ek
k isaHzo11y11 a11ján.111ás fn\uk bóll @sok né11•~Y öltözetre Ya lót.
~,\g le;;z a bucsun. minden asszon y Ull!S:
Aztá:i ho. , eletlcniil m:i s 1~ ,·eu ahból a
a karja h:it mutatni. hogy a galso.J ft!h é r
1 rté káhól. napokig !Josszus 1•011.
~zemélyek nCl ~zellben nem öltöznek az
- A szemtelenek ma jmolrl!l k. i\l ár igal1m !y ment én.
• .. r. 1wm \'Chet ;ti ember 11emmit se Loso n.-\ loso nci heth·ás:irokon uz üzletek c!!<l\k
1( n. mert mH~ na1
1 még a kondás hin yu 1~
ga ls.ll :issiouyokkal 1•anm1k te li!; )\Ind 1•á;tl:ból veu.

A 1·ihi.;; 1nl11de11 ré8Zéh1il é rJc lentCsek arró l tt111usk<Xl na k. hogy mindenfé le. b~Jok
,·u nnak a sién kórhl
Nt mc;;a k
a
szénbáuyds zok
~zt rá jkmoignlmal az oka ezek•
n1>k a 1uuiaszoknak. h:m em
'.aás. mélyebben fekv6 okokkn l
,~ kell számolni. Az ember! i;ég
k1,n n~·e 1.1_uül!n intézte el n mult•
kt ző

~
~

- p:,o

~~~d;i;:~J~! o. ~~~
\:~
1
1
.:l.!!zal, hogy mennyi Ideig leKz
.-1egendő a ml!g l é vő k6szén•
n:.!" nnyiiiég az egyre fokozódó
~:zü k8Cg lctek kielégttésérl!. 0 1\':,stunk u_gyan sto.tis:r.tik At , a me
:;:~t kl:::~1,:~~~z~~t:~gr5~~6';,
•·:re, "6t mb adatok szeri n t
l,00-:!000 éne 111 e legend6k.
i'~zek a s:támi l.asok, t uli.Qtt ,•oltt;k me llett mind ig utu lt uk ui:ok
r~ a nagy ~ISszénkészletekre, o.
ird yek Kln aba n, a dé lsarki kon
,, ,en.!>en. to,•ábbll. Kö zl-11afrlka
• · i:-ozépUZsia mCg Ismeret len

k:! ~:á~~~k~s :~~;:~y:
II melynek leggazdasá.gosabb ki
hai;z nállisa az ,•olna. hogy elek
tro mos tele pek hajtására használnák fül , m indjárt a hcl yszln tln, ugy liogy a i;zálllt:i.s fölöslegcssé vá lnék és a ka pott elekt ro mos erőt könn yed lehetne
mindenfelé tol'ábbitruil dróthá-

111~~1:z:~nd~~ :a~1at:ad:1~::~
kihasználása volna. Ai: !parte•
le11ekeu , vas utakon elhasznált
kőszén elégetés! terméke a l!a•
lak kfilöm,bö:r.ő á sványi sókon
klvül no.gymen11yiségü kokszot
tartalmaz. még pedig o. tilzelésl
berendezések minősége l! zerlnt
30, 40, lli'it 60 száUl.lékot Is. ,\

~11~1~=~:k : ~~1~~s~~Je le~:; ::: ~: :~z~l~~,~~!:· : ~o.~~2.f:~;~
1
hogy a k6~:r.éu köze li hlányánaklháló:r.atto.l juttatnák cl külöm" 1·epzed clme nem feuyeget.
bözG városokhoz és !im rtcle.-\z ujabh tnpas:r.tn!atok nzon• pckhez, ahol a.kár m tésl. akár
l ;.n az t blzouyltják, hogy ezek ,·llfigltásl .célokat s zolgálhatna
,. számltások nem é])en redlls és gázmotorok ho.JtAslira Is fölala pokon uyugolli:na.JI, mert hl• használ hatnák. A ,:egyész:etl
ne n II t erm elés sze inpontJából ipar szemJ)Ontjliból legérték&J„ gto ntol!llbb kérdést teljesen sebb o. klSsi:énkátrány. amelyet
1
1
1
::~ n~ l~;~i'.
m!:!;~:~n:~
~: ~::!~:~k g:fo~1f ~ :
..-a 1 jár a szén kiaknázása a fö l• nál és a gyógyszeriparban ma
zin hez köz.elebb levlS rétegek mar egyáltalában nem nélkil•
'lt:h'o lltá.sa utAn. Tcrmészetl'II, löi:hetnek.
hogy a mélyebben fekvl! rétegek ,\ német kormány megblz.á•

::rk1:!;!~le~i:~nyo~~~~k~gé:
me lyekl!l ujabb e1Járá8 iizer ln t
kezdenek klnkná:lln l ée megfe•
lelő gé pek segltaégével a \.lennfoglalt kokszot klválo. azto.nl.
Némelorsi:Ag évi 200 millió tonnás békefogyasztlieánál ez évi
10 mlllffi tonna koks:r. megtnka·
rltásl Jelentene.

!!;~

~=~~~t

:~:Fr:~:

~:oc1:;~

né.~A::én a~~::~g::i:~=
kérdésének csak egy rési:e. A
modem technikát még nagyobb
mértékben foglalkoztatja a vlil
és a na1ienerglának a klhasz ná-

- ----~
.
·
rlnt 11 fö ld összes vl2.eröl 439
millió JóerlSre becsülhetó k (Itt
csak a vl:r.esésekböl s zármazó
elll!rgla van rölbccsül vc.) A
Nlu •ara vlzesése n eddl é 1_
8
teu er6 müvek 87 millió \:rt'S
teijcslt6 képességüek és a folya~
matban lhl'l további épitkezések 114 mlllló lóerl!re emelik
ci:t u számot. A vli:ler6ben leggazdagabb Aírlka, · melynek 190

lóerejű

11111116
~l:r.ienerglája
vár klaknA~sro.. Azslában 71
millló lóereju vli:leuergla haszml.Iható ki. UJabb fölfedezések
ei:en o. tére n hi várhatók. !gy
például csak legujabban fedeztek fö l Hrit Ouyant'i.ban egy
olyan vlzesést, a mely a Nlagaránlil ötsiörte nagyobb és a
1
~~;[~~e~5~1.;é~!~ :!~:'"s:t:~:
han te. E2. a világ legnagyobb
vlzesése.
·
De ne111csa.k a vli.esések energiáJá.t luu1ználjAk ki a jövOben,
hanem a tengervlz mozgAsl
enel'glé.ja ~ dagály és apály moz
gáslit is érti;keslte11! akarják a:r.
emberiség javára. Igy például
1
1
~r~:t:~rtö~: fé~~or;
6s fél kilométeres gátat éplte-11ek. a mel y z~llipként zárja el
majd az Itt é pulll ódási klköt6t
1L te.ngertt'il.
Anglkl nyugati

:;1!':J~:i'

:~:t :is~::

~~~ ná;-:aa. a lefelé nlh ekcdl! aábó l eb~n u irány ban folyó lása.
P:~;J~~a=1
;é~:;
1
¼li !gyree~!:i:t:~~~~k kf:i~~ ~::::~
U:~~á~l::~:~tae~· ké!ég:~~~e n;rg~:nd~f!u~tnj!~!: !agas~ emelkedik és a:r. Ilyen
11
~!'~bb technika i berendezése égetéll u1Jé.n 386 kilowattórányi töségü éii sokan vannak, akik a ::~d::e a ~!:!;e:k ;;:-é~~o:l~
0
. ovetel meg, a me lyek a vlllamos áramot lehet termelni. " fehér si:énnek" nagy Jövőt Jóg g
g
P
111 1
.:.•:.::. t~ct emesen növellk éa A leJl.árláJ,"ltján fölbontott kö- solnak, és amig aze16tt egy or11t!n ::~~::~~r:I::
, . l 8 s tempóJát meglas- si:én kokszJábó l és gázalból 408 sz.ág · természeti k incseinek a
,
,tják. Ennek köi· etk ei:ménye o. kllowattórányl Aramot leh et megállaplfásA.nál csak az ásvA-z?n drágulása é8 a széh!An y. elöállltanl, marad azoul!lvül 85 uyi kincsek és a terml'lföld Jöt1
1
1
rn~t
a
~~~onf:~ ~é:e~tr:~;~11 ~; /;ó_kn:.: ~:~k~:~~~~etb!ii~ddl~z ~~: r:::
1
hogy a kt'Sszén krlzl1 folyláu be- kátrányból 4 kllogram szurok, olyan ér(ékct képvleelnek, mint
állolt sulyos helyzet mego ldá- 4 kg. pnrartln, 12 kg. kenöolaJ, a siénbAtlyák. Ai amerikai seo>!ára uJ er(lforrúokról é1 a me • 4 kJ, techolkal

;~~g

:i::t~\

~~':!~~~ ~;~~::lőt~e:~t

- Tetszik tudni Kaposi ur, ,·a\aml na•
gyon szépet, akár 11elyme1, akár bA.rsonyt,
caak nagyon ezép legye11. A Böskének kéne
buc11ur:i.
Kopo.si: ur eleinte Ulre ln1eee11 rakta le a
végckct Czakóné elé, egyik sMymet, bársonyt, csipkét, a má.sik ut.án.
Ci:akóné mindet gzemUgyre vette, ajtóhoi:, vllágov.ágra vitte, lllesztgette, egyiket.
iie találta ked1•ére valónak.
Kopal!Znak fogytán volt a tUrelme, épen
két órája rakosgatta már a portékát Ciakóné elé, o.uélkUI, hogy Czo.kóné legalább egyre mondta volna, 110.hát az s:r.éJ).
Cznkóné csak nézegette a selyem, bársony. csipke hegyet, de még csak csinosnak
se találta egyik \' éget sem.
Ko1msz urnak aztán telJC11en elfogyott a
Wre lme és vég re megkérdezte Czakónét,
hogy tulajdonké11en ml Is a azándékn.
- Hát tudja ko1msz ur, keidle sugdolódi•
vo. Czo.kó.né - én olyat si:eretnék a lányomnak, nmllyen még Gnl!lán nem Is volt, meg
nl!m 111 lesz, :imlbe megcsudálná hét vé.rmegye 11é1ie Böskét. Mert ezekből egyből se
tudok válasi:tanl.
Kopasz ur bori:asztó dühbe jött C:r.akóné
l!lllC kijelentésére. r~gy plllo.nallg gondolko•
:r.ott, mintha kercsne még valo.n1lt a polcokon, az tán mlntnkl megtalálta amit keres,
odnrordnlt Cznkónéboz.
- Ml\r találtam Ci:nkóné asszony olyan
11ni-tékát, hogy hu nbból vesz, egész bl2.toi;a11 mí'rem mondanj, olyan ruhája nem ,·olt
még n gals:11 bucsun senki láll)'ának. meg
nem lii te11z, abba biztosan megcsudálják a
!Anyát.
- No Ko11as2. ur. ha csakugyan olyant ad
me.;hálálom nagyon. 5 klló fri ss irós vajat
nem !!11Jnálok csak prezent\.le az árán fe·
]ül.
•- lldt gyüjjön be velem a raktárba Cz:akóué ussi:ony, ott megmutatom.
('1.akónC boldogan ballagott Kopasi ur
mellett lle az 111.h'arl)a o. raktárba. Ott Ko-

' ........................................... .
A VILA,-G
SZE,-NKER,-DE,-SE.

kg ége!_ö~h~j á llltho.tó eló, o.
mely kulonösen Dlcselmotorok
hajté.súro. ulkul~1111s. ,A mellék:
termé~ck értéke Oi)an nag),
hogy a vi~lamosáram és o. glSz
11
k6szc1ll!t scn1~1ie&e~re sem ég=· ~:: 1 : : : ;1~;;;~:c~e~~~~o.t:~~
1
~~\;~ ; s1: ~~: 1~ ~:~na~~-:~ :i~r: v~het6 vol.na a német vasutak
ték\.len. A \epál'lás e;edménre• \•1llamos üzemre. va ló berende•
képen a kőszénből először Is zé!le Is, o. mely evl hat millió
koks:r.ol ka punk. másodszor ér• tonna kilszénmegtakarltáHt ten
t éke~ gái.okat és hanno.dsror ne leh etl!,,é.

:é~.:;::/:~:

•·

le,·ök cé!si:crübb fölh asi:nálásá·
r ól gondoskodjék.
.Mlnflc nekclött a köszén gaz•
daságosa.bb kihasználás i mód·
ja! foi;:lalkoztatják II szakért/S
köröket. i\legállapltottll.k az edtllgl
tapasztalatok
alapján
hogr a kiis:r.ón elégetése nag;
pa:t.arlás gazdaságossági szem•
pontból. A modern technika a

logat, tltkolód2.lk, a legszebbet akarj
!amennyi.
,\ kereskedők nem gyl!zlk a portékát hoz.ni, e lvlszlk a galsal asszonyok ha még
annyit hoznának Is.
Más vároeokhól Is vesinek, a fiatalja meg
még P c&t.rlll tii hozat must ra könyvek et„
azokból a.karnak olyant klválas2.tanl, amilyen hét vé.rmegyében se legyen.
Ci:akóné se maradna otthon akár milyen
dolog idd Is van egy heti vásárról se, hA.tha
épen most tslA.I ,·alam! "különös szépet", a
lányának ruhára.
il:á r nagyon közel jár kisasszony napja.
de még mindig csak „nézelódlk" Czakóné.
í'gyctl en boltba &e talált kedvére ,•alót.
Ul!Sl.lercét Is megjárta megint, ,•ett Is ott
1·alaml selyem!é lét, de mire hazaért, elment
a ked\'C től e.
- N'on ,;imci les:r.o.kisas.szonyno.piruha.
l~z t:in még Ee arra ,·aló. Majd keresek
mé.st. Már a ,•onatban !gy gondolkozotl
majdnem hangosan és haza se men t. leszállt Losoncon. ujra Jirnl az üzleteket.
MAr n égy ilzlet )ll!nden selymébcn vAlogatott, mikor ai: ötödik üzletbe fordult be, a
melyne k n gazdáját l!sak Kopasz néven ismer ték ni egé111: 1•ldéken. mert hogy egy
hr tt•gség clvltte u haj(1t a fejéről.
Ahogy meglátta Kopas:r. ur Czakónét. 11
hút~ú 11jtón m iu· menni is akal't kifelé, mert
t11dtu , hogy ez az a11s1.o ny megint csak le·
~zedetl a fj\l üzletet maga elé. auélk(ll, hogy
cgr ílllér árát Is vAsá.rolna.
<.:1.akúné aionban nem hagyta cllllanl.
1Jt!ina 11:r.ólt.
- Joiopa ~i: 111 ne menjék már.
- Dolgom ,·olna Czakóné asszony, majd
a í's lllo.g ur kluolgálja.
már én csak magától akarok venn i rs niosolygolt houá hami skásan Cutkó•
né.
- Hát 1111 szé11et szerelne \·enni Czakóné
lelke m?

pau ur felgyujtotta a vlllanyt, kerC'll nl ke:r:dett a pult alo.~t. vég re aztin klhuzott két
ócska eln ytllt 1:11Akot Mi azt adta {'111kóné
kei:ébe.
- No lelkelll Czakóné cbbGl varrjon a
lányé.uak buesuna pl ruhát, bl:,;toalto111, ugy
lesz, ahogy csak akarja. Ilyen nem volt és
nem Jen több a galllD.I bucsun. Meg ml!gla
csudá!Jo. benne hét vdnnegye népe a· Bózsét.
Czakóné lángvörös lett és nem jött SZÓ'
a s:tájára, csak hirtele'n a kilincsre tette a
kezét és ment ki a ro.kt.árból meg az udvarból ugy, min t akit kergetnek.
Eg)' darabig kóborolt a városban le. meg
fel, n1ég ilyen csufot nem ü:i:tek ,·alaklvel.
de aztán délutAn cf!ak beté rt egy másik üi:let\.le.
..,
Ott i;e ,•alaml nagy barátsággal [ogadták.
mert Ismert ék már, hogy mll ye n "nehéir.
\·evii" kereakedól nyelven.
Selymet kért itt Is.
- Nem vesz maga ugy se Cza kó11é au•
szony, mondta o. klszolgAló segéd.
- Mutasson csak, hdtha lesz ked vemre
vnló.
Ésa segéd levett egy véget , fin om, drAgR
1iortékát.
- Mlnzflrn?
,\ segéd megmondta az Arát. Czakóné
nem soko.talkudottés n legnagyobbll.mulatám mindjá rt le Is vágatott bellSle egy ruhá•
ra\'alót.
:'> llkor fizetett és elment a flSnök félre hlv•
ta a segédet és n köv e tkezők e t n'londta
nek!I
- Barna ur e l sejétő l keldve 10 forint•
t:ilfelemelemo.flzeté!lét.merta gallial blrónénak el tudotl adni egy ruhára 1·0.lól.
f:s a galllD.I but"!l un Ciakó Böskén mOflt Is
C!lllk ugy állt a "kü\únös ruha" m intha egy
madár\jesztlSre aggatták \'Olna a sok finom selymet.

l l l · l · l l l l t l ! l l l l l l • l• IIU•I · ··

helyi jelent.6ségüek. Jelentós
energiaforrás tovll..bbll.. a Jég
mozgbl energiája Is, a melyet
ezé!motorokkal használnak ki.
Mint az elmondottakból látható, az emberiség h elyzete a
kösi:én mennyiségének megcsökk en ése után sem kétségbeejt,5 és ai: emberi talll.lékonyeág
utját és módját tudja találni

111 1 •• 1„1 1 „

lf'

utJán. Az 11.ramoL Birmingha m•
bcu éH 1..ondonbnu tehAt 1170
kllon~éler távolságra továbbit•
Ják. f~zt n példát blzonráro. sok
hc lyUtt fogják követ.n i, mert az
11
~~ :~~l Nr:~~~d~Z::S~ 1~o.:tj:~~ oly:n ;1egoldásokna~. amelyek
1
1
gály ~ a11ály közötti kUlllnbség ~~;~étta~~~~:;;~16~;v:::~
8---10 méterre Is tohet6. A:r. bek Is. Bl:r.vást állHho.tJ~k tellyen módon a világte ngerek hát, hogy amennyiben a ch·HI•
partjaiu levl! országokban ki• z.ációt veszedelem fenyegeti az
használható vlzlerll egyenesen a veszedelem nem erről az' 01 _

a szénnel ugy a munkll.aok , mint
a fogyasztók rovására
Cseh-Szlovákiában a , zénvál•
slig hat.áso.. válósliggal borzallllnll a bányamunkállokra néi:ve.
Az elmult évben több mint 10 ,
ezer munkást bocslitollak el s a
fo lró éy elall relél>en ehhez a
számhoz még uJnbb 8000 clbocsAtás Járult. ,\ do lgo:iók két•
11
1
~=r~:;:11 k:;:~:;;~1:~ ::::
ny~té.raaságok vezetlll, hogy ez•
ré ve! alkalmaznak uJonnan föl•
vett embereket , o.zai nem bánya
munkásoka t. Mindei: a:i: amugy
is alacsony munkabéreket még

kl:~;~lll~l~::t:e~I
dalról jön.
(J ö,·ó. Wlen.)
ko.t o. klsér leteket Is , amelyek a
nap energlájdno.k minden
-o-energia l!si forrtls4nak - köz • .\ ('St:H-SZ I.O\'.\li H.\SL\ •
vetlen kiha~zná lbáro. irányul•
l ll ''.'i' K,\SOK XE(l\.E IHK
no.k. A különböul rend11zerü
KO N'GRESSZCii,\.
naplllotórok mind köralnkbo.n
-e lrende:r.ett gyujtótUkörblll álla•
JuUus 11·t61 13-lg tartott.ák
nak, amelyek egy g6zgépet f~_te a Cl!Ch-szlo,•ák köztars.aság bA-

~:~:1J:; u'!a;1'~:~' t:~:
kény112.erltl o. mu nkálloka t. hogy
a u akaze rvezetet erélyet dlláa•
fog lalásra bhjtlk minden Irány
ba n. ugy a kQrmánnya l, mint a
banyatár11ol11tokkRl uemben.
A kougrl'Sllzus határozati .la·
1·as latot fogadott el, a ml!lybea
a azéugudálkodll..s H abályozá-

~:t~é~~Y:: ::t;:é:~r::e:~;:tn~;:
zőgazdaeágl célokra használják
tlpusu
na1m1otoro1< ko.z.ánJában nlko•
qolt. vngy beni:lnt párologtatn:ak el no.11meleg seglteégével é8
~i tl lpdrolgott gőzökkel , - ame
yeket' lehülések utAn lsrué~ ÖBl·
szcgyt1Jtenek - turbinákat haJ.

nyamunkásal negyedik ors:r.ágos kongresszusukat Prágában,
a mely tulajdonképen egy uagy•
arányu állásfoglalás volt a kormánynyal nemben. mely te ljel!CII tétlen a szén válslig_go.l
szemben. A kongresszus napirendjének e lslS pontja a pá.nyik
Altálános gazdasági helyzeté--

~!g:le~~e~::~!:!~á~~::te~.eg~
411apltására. és kereutil lvltel6re pedig egy ulndlkitua fOlállltását követeli, o. mely a bánya
tulaJdonoeok, IJányamunkások
é9 alkalmazottak, továbbá a fa-gyasztószervezetek klkUWöttelbt51 i llna. Szükllégesnek tartja
még a k~nrresuu1, hogy• bá·
1
1 11

i~a~óv:i':,:~e:;:b:
p4rologno.k, m int a vlz, azért ai
uJ Feuenden-féle napmotorok
a mérsékelt égöv alatt Is han·
nd
n,!1lhatók, a~1f,t rég~I r: •

Pohl, behatóan foglalkoztak mint a munkáaig tlrdekelnek
arokDI
8 gazdaaágpolltlkaJ megfelelően.
okokkal, melyek a bányáuatot
--o-Ceeh-Szlováklában
valWgoa ,10L s un:ROLT MULATS,\G.

:;~\~:!;:~~

föl. Az 11Jabll, Javltott

!!

~~!~~~

~::~~~~ ~~:d::c1:a;:;~ 8 ~~~~re: ; : : . : : :k,ta u~a ~e;:~

~=~e\ 1~:lmaih:~:.

Sva~~: katasztrófll.va.l fenyegetik. Meg1

-

-

~h~~I világ~!~ svéd tu:• : : :1::k~:~g:e:e : : : : ~ m:~~o:otu!~::~e=~u::

~ea:

p..::;aságosa-::
:•~=én~ be a binyamunkáaolt multévt
nél mthel t a si:én ára tonnin- orsz.ágoa kongressi:usán elhans
klni 50 svkf korodra rug majd. iott figyelmeztetéseket és az elé
Je terjesztett határozati Javu-"l'erruészet~~n eieken a fon- latokat, o. melyeknek meghall•
~~:. e;::g :~:a:e~::t.6~;'1~ gatáaa és kerl'l!ztülvltele a vtl11
eaergla!orrAa 11 á ll az embe~I• ::~~t::yhl ~ett!z::::~~:~
Bég r e nd elkezésére: lgy például nemutközi illapot4t a rtmuta•

:i

a f4l~fonuak", a

IQt.4

•

12-tk6n M.onavllle, W. Va.-ban
• Munkás Oetepegélys.5 8&6-velffg 87J.if ~tilJa. A kOr·
nyék magyfraiga nagyuÁlllmal
Jelent meg, de u angolok k61ül 11 aokan Untelték mes a
:t:rr;::t.dol:~t~~e:ta~~e!
lemmel v'a:atkl6U., ami aa a&J·

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
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•
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au, 11anyclm-Teltg••m: Mln••• Journ al, Kenn)t, W. Va,
Telultona: Wllllamson, W. V•. 417,F,12.
egyedllll mag ya r bfoy,bzlap u Egyulllt Államokb• n.
Tho Only t-h,ngul•n Mlnus Journal Jn u„ Unlléd StalH.
iu
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MogJ,olenlk minden caUtilrtBk~n. -

Publlahod Ev,ory Thur,do,

1922 augu11tu,

hmu!lll meg, amlkr61 régen beblionyitottuk, hogy.egyt.01-egylg
Juu;ug rAgalmnk és h ozd. nem ért6 utco,-ebek releH5tlen ugati1J.1Ll.
Most mAr nem ta próbAlJa meg a munkásmozgalmak 1trtclJelnck R uennylapja, hogy a bAnyAszok.kal 11 elhitesse szemtelen
rá.galmalt, mert aki mindkét lapot olvallll8, az: tudja már, hogy
Jmzudnak a new-york( tolvajok
De tea;;iék megfigyelni, hogy nmlg ml lcközöltük ezeknek a
et1 lclk11ek a riga lma!t chhe nz ujsá glm ée ugy llÍzonyltottuk he,
hogy hazudnak, addig 6k 6rbkednek a lapjukban leközölni azokat az állltbokat, a melyeket fel6llik közöltünk a Magyar
Bányászlapban,
Handabandázn11k. tele szájjal mondják el ujra meg ujra
11, legbutil.bb és legne1·etaége11ebb hazugságaikat, dc egyeUe11 ei,;y
betlit sem 11zentelnek nnnak a "palotának"' amire a pénzt a szo
clu.llsln munkásoktól öeezeszctlték és amil elloptak fundnmen,
tumoatu l. s:Wr östi.11-bóröetül.

WILLIAMSON FUEL COMPANY
WILLIAMSON, W, VA,
BAnyálnk bent vannak Wllllamaon város terilletén,

MAGYAROS IZO

A szén maga.88Aga 3½ aukktól 4½ auk kl g van, jó tetl1

p;,.;,i,1m,

éa bottotn, Gáz és vlz n incs a bAnyáhan.

a H. RJPPEN./il,.

Most nyitunk egy uj bányát, amelyikben a azén magasság~ 5 sukknAI kezdődik.
J 6 fizetést adunk és u embereink uépen keresnek,
Gener al manager Mr. HALSTEAD és a euperlntendentünk Mr , PERDUE mér régen dolgoznak m11gyar munkA11okkal ée Jó barátai a magyar bányászoknak.

Publl~hed 111 M ,\ 11 T I N H I i1I LE R, 1''.dltor .

!-~gy szót sem lrnak azokról az összegyilJtött százerekrOI,
amiket Amerika magyar munkásnltól két évtized a latt öasz::ira• ra. Konkoly István ée Kota JA-

A ;',.•t;::n:!;i:!sz~~:::,b~:~!;:~\;"!~i:.'n"~:Z:!'i~~r!'.'::•:i::~:k·
by MJne,.._

boltak, h<'b'}' a pénzb61 "palotát", " ujságházat". ''nyomdát", ::ri;;k k!:.¾~'1~a~~~:!\~
"pnpt ralapot". ··mozgalmakat" Cl!lnáljanak és amh mind ellop- kat. akik beálltak sztrájktörök
tak. amiből semmi nem maradt meg csak a vezérek nevén egy emberfogóJának.

~=~bMr:;1:~ :::..•tc~!~l:-e~~~t::"•~·o;~ ~ 0:;
Offke 01 Ulmlcrvllle, x,-. •1>1>IL~d tor.

pár b{lz New Yorkbn n,
• Plttsburghból
ver buválják
l~gy szót sc111 lr nak azokról az összegyüjtött az6.zeirekr61. össze a aztrájk törőkct.
Azt
ták-{l a kommunh;ta er.,oclallsta voltukat 1-:11111 Islandon ugyan• lgérte ei a két gyáumagyar a
l l . a = = = = = = = = = = = = = = = • jakkor. mikor az általuk elbolondltott munkások egész csapatát társaságnak, hogy anuyl ma~:~:; :: ~-::;
1

A SZEMTELENSEG
,•ef1!envébl:'!n a morgantowni telck•hiénákat llleti meg az
elsósé;;, m~rt olyan slemt clen hirdetést közöltellck a NC11sza•
vAbirn a mult héten, umh'c nem volt példa cbhcn nz országban.
A Magyar Bányászla 11 éveken át köiölt egy magát "Bányh%
J á noe"•nak ne,·ez/5 lrólól egy cikkel hetenként. ugy hogy Bá.•
· n,·ász János neve fogalom lett a magyar bAnyáuok közt.

dcportáltAk. mert rnagukal kommunlst.áknak ,·allotlák. !-log; ·
megmcntettélf n b6rilket árulás utJán ugyanakkor. mikor ery
Clltlpat munkál!Clllllá\J,Ot végSO szerenceéllcnség be döntöttek.
. Egy szót sem lrnak a rról a kis gyülésecskéről, amit a lm•
kásbn menekült régi El6re mcgszüntekor tartottak. mikor egymásra nyilvánosan kialnilták a gyülésen. hogy toh·ajok, hogy
egyik paJ1lrt. nu\alk money ordert. a hnrmadlk másegyebet lo-IIOtt, 15 aiért tört le nz ujaágjuk.

saság. Ám csalódott a két aljas
emberfogó. mert nem tudtak
magyarokat csak nagyon gyércn tohoroinl.
Min thogy n táram,ág ,_ már
kezdte unni, hogy can!( ko1:3é-

:;,1

::~:~: ~a::~~:sc!!~r~~:;r~t=~~

::~;~~::zi:~r:t::~t:::;:1:1::~~:1;;:z:::1~::Y né;•n~:g:::~~:!!1:i:~
rahlás folyik a morgalll01\'lll telkekkel.
A morguntownl loh•ajok egyéhként azt Uetizéllék a báuyll11zok közt. hogy ezt a ,a110r he11erclték. és ml reméljük. Í1ogr
most l'ilgre m;gtcsz!k nzt. men világosabban m(ir nem irhat-

~~:=1~:~~tr:z~=t~j~~t:!~tc
Oacára azonban a nagy trans
portokual., llllllkel Kola é11 Kon
koly ös~zetohoroznnk nem több
a napi i,;zénter111clé11, mint két

em lllé3t lenni.
.
A mtmkó.llOk nynkhn élöaködö kávéh:izl söpre:lékhad 111.0 11•
1,an ez cgyszcrCllalalkozott. mert a "1mlotAt". "ujsAgházat". az el
lopott pénzt és cllo110tt mo11ey-ordcrckut kcrc!16 clkl1clnke1 meg•
kUltltiik u Munkásbelcgsci:ély1.ö legtöbb OH7. tályának. mert ezt

-Egy-két jó magyar lluniosgazdának jó alkalma volna
a plézllnkön pénzt keresni, mert 11 awW.ban tarthatnának
burdosokat.
·

35 MAGYAR BÁNYÁSZ
KAPHAT MUNKÁT.

A varosban vagyunk. tebát kellemes étet van a plézen,
mindenféle szórakozást !ebet a. vároeban találni.
(27--34.)

f::1~ :~:J:;fr~:gk~~:ns:á:;

. A morgamownl azél h{uno!'Ok. akik két-három dollárt érő
telkeket árulnak nehéz sttizawkért. Bány!l.l'Z .lános uéi• alatt
Mlndezckr61 aitírt nem lrnak, mert a DAnyászla11 ol\'at;.61
hirdették a portékájukat.
most már ngy la tlsztáhnn vannak a szélhámOIIOk bltangságu!•
1
1 1
11
1
Jlosar. tnnác~Ol adott nél;lk, :1ki a Bilnyáaz János '.'.év alatti
::t~e~/:~ ~~~;: ~::;~; : ~•;;:~~ó~s::l~:z:::~ ~;~:

: : j,~:~~

:u.

!:~c:1:i:~~1
11~~z~:!j:t:i~:
xlcól munkllaokat körny~kczte
meg a két kompánia bérenc ée

MUNKÁT KERES?
JOJJON MAJEST!C, KENTUCKYBA, a

MAJESTIC COLLIERIES CO,
állandó jó munkát tud adni

Önnek.

Két bányánk van a N. and W. va1ut mentén a
f.övonahól másfél mértföldre.

A N. and W. VASUT MENTEN Ml FIZETJÜK
A LEGMAGASAB.B MUNKABEREKET.
Kitünö házaka t a;unk. Jó iskola van

a tele~

cgytöl-eg~•li:- ::.c:g~::~et szlp~lyoztn Wukre a 1m11lrtol vajnk dologt:11:m ha ,ln ;;:;~.ti :,::r~al:a~l~:iz: ~~;~~ e~:~~
11
1
1
S a szegéuy, e lholondltou. klfosztou. cl:\.rult szoclall.•l:\k. ~:~: k ; 1 ~~~~~:~~~t a uiexlcóiak
1
VÁLTOZNAK AZ JDŰK
akiknek nem volt foga lmu k az Ellle Island! becalelcn árulúaról,
Az egész sztrájkoló bányász
!iz ello110tt papirról. az elslkkasztoll 1mlotáról, most kÖ\•elelnt tabor érthct6cn el van keM!red·
és ugy látszik Yállomak a dh·atok Is az amerikai bAn~·á• kezdik, hogy számoljanak el az élff!!tllek.
ve a két áruló ellen és csak a

Mr. R. H. HEYSER General Superinlendent a
magyarok régi b9:rátja örömmel ad munkát marraroknak.

szok közt.
A new yorkl si:ociallsták !; Ják ,1ékllnk, hog/'la z ör.hidntos sztrájkolók ,·czet61nek csitUlállégcbben 117. emberfogással foglalkozó magyal'Okat meg- munkások siemc kez<l lilllyilnl, s hogy a ,aplrlolvo.jok e,4 pulotn• sárn slkcril lt még a nyugahnat
1
tűrték a bányák között. <le tisztelni épen nC!ll tisztelték öket. sikkasztók leleplezése valósztnüleg uj mederbe te reli az a•11cri- megó1'lll.
Dr, Fényes Lajos, a Népszava munkatArsn uj divatot kezdett kal magyar szocialisták közé letét.
---o--

Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és
száDjon le Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan-►tor-kocsi jár be a telepre.

jnk meg, hogy a morgantown! lllll!ffar tclkC!ICk
népn~·u7.ó zsiványok.

éa olyan gyönyörii hhnnuaikAt Irt Virginia legeh·etemültebb
en1berhajci;árjáról,_ nm Ilyent az még holla utAn 11em várt a megfizetett bncsuztato paptól.
Nem lu<ijuk. hogy a dantei magyarok mit mondanának a
Doktor urnak, ha hirtelen találkoz1_1ának vele. dc hogy :Molnár
Joeról meg. van a maguk \'élcményilk_azt bh:Oll)'OSUII tudjuk.
Mert az emberfogás H('m fcltéllemil becllt,e,~nség, ha ai cm•
ber nem bAránybörbcn Jelenik meg n bányászok' közt_:, de lenézik a n1ajnerok mindazokat, akik •IJoardlng-hbas clmen
és Jelleggel iizlk az emberfogás és a besngás nemes mesterségét.
0

A DANTEI MAGYAROK IS MEGVÁLTOZTAK

\r:~r~J,~~;~~:l-:'í

A vidéki oaztAlyok gyilléeeket tartanak és követrllk 8 new
~l~~~~;~l;I
yorkl tolvajok elszámolását és felelősségre vonlisát, és olyan Usz- ·· TÖJ;K 1-'IG\"~UÍ f:HEI' ,.
togalAa kezdődik a szoclallatAk közt, a mely el fogja ~e pcrnl a
háztulajdonos árulókat a munkások élér61.
J~rtesltjük a fenti államokban
Örül ünk, hogy hozzá járultunk a szélhámos-b:rn(ln ];[cbrn• lakó el6fl:r.et6inkct, hogy Kardalúsához, mert m int au már meglrtuk. nekünJ nlnce aza- ~~:~ .:
meghlzáaunkat
1 1
vunk a sZoclallstn munkhok ellen. ij csak a ra.jtuk él6sköd6
·
árulókat akartuk kipecéznl.
el!~::t~ sek ~c:::~:~!:.P!!:!
-----o---,,
többé ne~ képviseli lapunkat.
Magyar lllinrásr.lap.

?;::rtlSJ

McDONALDTONI
GYASZMAGYARQK

,,,.
WII,l,l,\,lJ SON KOU.N rf; tH
hl\ Fényesnek hinni lehet.. mert 11éltl!Lul nz alanti monda•
M"Afll" ,\HO"t ~•·1(hnMf:m:1
11
0
:.::::~;fn::\1~:; : 1::;a: ::; e~~: ;:th::z::::~:e~ ~zp~~;~,:
__
•_
A magyar bánybzok ~özött
mely nem v11ló a 11zügé~ysor11u p1r11~~11 embörnek., Ml-1 ~ht1h•,mült ,~~agrar e111ber me:de~I ~ztráJktö röket nrbu• Jóla~.s:: :tt~!i!h~=~:e~zl::~
1
olyan tágas, hogy nem fer el benne a föld napszdmo-- 1'6 1 11 i-zlr,Jli. leloril1ulrt1. - Manaroht l~ nállltanhak. de ~it szeptember elsején Wllll-

mérten -

gyermekeit

tanittatja.

BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK:
Tlrndg11nk egy uJ banytt vldrolt Penn1ylvlnl1 lllamban 11
,-~nylN •IY fo,oalmu vl""aho., u ■ btnya hOMill ld1l1 le •attdNa
b most • llnion IHlleegyezlHval m1gkez.dtilk az ltalakltlal munkll•
tokat, lpltllc az uj tiplit, t\RtltJtk a blnyit, JavitJik -h .fMtlk e htz..

::~,•:~~ci,•,~hi:~ :-::i:~~ :,:u\:"r,:~::,~i:-=- ;;:!':i.."'iX.: ::z

Jllsz61lr, u iv6 vlz nagyon J6. ha a RtrlJknalc vlt• lau azonnal -~
nyitjuk • btnyit k rMgkudJllk a munklt. Olyan blnytaokat - . .
■ Onk,aklk kaJland6k vol nanak mtrmo ■t a telepre lc&lt&znl l■ ott<w'"'I
be, 1mlg ft utrlJkn1k vlgt 1•u la akkor ■ zcnn ■I hozd f09h1~ •
m11n1c,11az. Amlg a uir,Jk tart, hhbfrt nem uamltunk. Mind•n hAdtoz
va n uap n1111Mlybokultv1 kerln1k.
• tel4 na~,on~!~ ~~Anl : ~ ~ - ~
Uvebb ftMltgoaltlHrt lrjon u al.nU ~lml'O:

!!~~~

~·

ALEX EGER, BOX 703, BAINESBORO, PÁ.

111olrat nem lrapnnk.
amsonban,
McDonaldton. J>a. bányaplé- sze n ·czettel meg nem egyeznek,
A magyar bányAszok Ismerik

:~===============================-::
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME : HIMLERVILLE: KY.

duk~I a gatyás•laJbls roldmlv es- ~~~Y~::!:b ~o::r:a:;r~::: ::~':~~:ö:a~:~el:;~r!'~z:r::: :• ah~:;01:;:!gat~~~:~g~~;
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l!a. mert nem taiiálja. müg a helyit; több benne a
ri;ngo~ url módi kényelem, mint amennyi -~szegény-

~~!~~ez

pen, hol

Ahogyan ml a dantei magyarokat Ismerni véltük, a;ok tud·

A Brader ,•alley

Coal Co,• :tett bAnyáezok közü l akartak ki a magyarokat, ,
111trájktör6ket, de a
Keressék fel üzletét, ha Wllsen1, hogy "földmlvrnmilk; meg azután ha a yml urunk"-ról be· pal ezell5tt aztrájkha men tek, szt rAJko l6k ridegen v:leszauta• llamaonba mennek.
BIZTOSITÁSI UGYNÖX
'('
1,,k, ,kko, a,,n J _..,. 1 -ng ,,rr, gondoltak, aki egyébként de- mert a társaság a szervezettel altottak mi nd en 11-Jánlatot.
LOGAN, WEST VIRGINIA
FIRS~PHOALT~~;:~N 8ANIC
'.'
~• de
- aki maga sem kivá.nja, hogy a "ml ~:;a!~t~óns::;~d6:iell5dt~ca~ tovább~:
A 1A M
ég
na
6,JM
m..•
rék é11 népazerü ember,
le~~:a
ak \án•m• bol•t•
.. - Cuki• ala6rend0 oll„ket kfpvlNlek, akik mlnd,n kh•te"-t
1
1
pontMlln flzet,,ak. T&bbok lclldlt Dtrnllko vagyok ■ P.....,_ntlal U..
lna1,1tMC1 c-p•nr nak •• ■ Nortb .......,,lean AGclHnl and HuMh
:~1;::té:~v;::·a:
~~a:n: 1~:~ ::e:i;l~e~e::~ar
~Ultani a munkabére- ::::~, k:~:=e~=~:;ly:~n~~:;~
ln..,•■- COfflp1nynak.
KAr a magyaroka,t lfITa biztatni és velUk azt próbalnl elblAmint llitrá.Jkba léptek a kaphatók, még 112.tt'ájk,tör(!k to~lta~~~Lactlc Hllgycall
Xlllönö1 fl!Telmet fonlll11nlr: b'87,uoll bebl.toa.lU§N'II.
telni, hogy ők tulajdonképen csak gatyámbAtyám nyelved. tud• Brader Valley Coal Co. bányá- bonts!ra la.
'
111b11u. Sk. (t df'b n.oo) gyi,lacüa
1 0
nd
nak és akarnak beszél ni, mert ugy a dantei, mint a mú telepeken Hal, a társaság mJ Já
l'~~""'·~·:"'.~~':',.,.:'.'gy'.'...'
: -~•~v:;;o~!!,,-~"~
t~~";:::'··~11 i ü i i i i ö i l ü m a ö m i i i ö ö i l ü i ö i i i l ü C I
lakó magyarok régen megtanultak magyarul helyesen beszélni. kezdte a munkások k

J. G. McGUIRE

u..k régebben magyarul Is beszélni él! nem mondtak a ,·llágért ndl a hányás.zok már lO hónap- elcsalni

;:~~ld:;::~

t!.::~t

::~rtn

_
1

Móricz Zsigmond azért lrhat llye11 gatya-fokoa~nyelvon,
mert 6 a budapeHtl olvasóknak lr. akik e1 hlhet!k, hogy a ma•
g)'arok ~1elköm ~,.e,kru t/S uramnak" szólltJák II hozzájuk té•
vedt ujságirót, <te aki a magyar munkásnak lr. annak llye11ml
nem elkerül; mert a dantei magyarok mégla•caak Jól tudják,
hogy 6k nem ugy besi:élnek, 11hogy Dr. Fényes lrja. Vagy Jegalihb

ezelőtt,

régebben még nem ugy beszéltek. .
,

~ook:~a~ hk~~:~;~~~1:" a:
vedlk a ijztrájkoló hány!
otthontalansá.g keaen·ét.
Még sem tudta a tá
10 hónapos sztrájk alat
USrnl a bAnyászokat és
1
0
::e~~tk~~~t~~~ ~ :

!:~

""'•'!·•
:t~~J

l!&mm>
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ONÁT ES SZEM2LYET

MAGYAR TESTVEREIC 1
18 é„ n,rok kölletek és mmdiJ lieailettel

,..

uolsáltalakbuoeteket.
Ha nlamin ,._..,et,k na kere■,etek fel biule-1, o)c■óúlllaa lqj.W.miooi■éri fim, Dii
és ll'.,.,k ~T, blapob~ cqiöket, liari■ayi,.
kat és
nol,bati ,ild,.

-:--i-•
~•,
SCHAEFFER BROS,1

1

saság minden klsérlete,
megtörJe a sztrájkolókat
• 1apja, a huká&ba menek1ilt ée gyalázatban uilletelt "UJ ml alkere nlncaen a kis
I
re" kénytelen-kelletlen megint foglalkozik a Hlmlcr ~al nek. Mlntho
a
any & Hlmler Marton ügyeivel.
hogy r
gy

.,

A NEW YORKI MAGYAR SZELHAMOSQK,...-

•
.._ .,.

.-, • ma
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Ahol a bevándorlókat megbecsülik

A HIMLERVILLEI MÜKBDVELO EGYESOLET
1922 szeptember hó 3-ikán, vasámap
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ÓHAZAI ESTÉLYT
RENDEZ.

A Magyar

1$ TEN ÁLDD MEG A MAGYART ••

Bctan ltotla: l<o1oaLe6,
uun ,::ltla

Bányászlap

Z.On11ortn kldd: Mr.Blaha.
.• . ...•. ... . Nagy K\Arl

l.P~tl;~=
~r~~:.1{~~~lt}~I:s!~:~~:~~~T1~::ti:¾!~.E
2,

MESE AZ ÓHA Z.I..RÓL
~lmo111IJa •• •..

• • • • Balo11 P1 1ta

3-,

SZERETNtK szAN T A NI ,.

••

!,111.GY AR ARIIIT Át,

5.

AR AT Ó ÜNNE P tLY

levelezái naplója uerint
1247 Inél &kezelt be jn]im hinapi,u

é11ekll ~ n ermollkar
Etmonclja: &igh7 J6zul

hozzánk.

Bctanllotta : Koloa Lo6.

ZongoUn kldd: Mr. Blaha

8 1, •; n •: PL Ö K ;
1 ~uda . •
1 felo•l~r. . . .
, . . . . . . . . . . . . . . . Bnk6 Ma ri ab,
unm t6t u dn .
• . ••...... PoL<:Mlt- SAndor
· r:11 6~, S n M Anna, ~•IO' 1..-Joa. Uomoulo.y llnrblla. Suk.f.e,, Piart. \"<'rH Tc rt, Kia Jói.!, S1emin l~o. ,-,,uc1 (:yu11L Su.116
)! arl1h. \'ug a ~1111617. SIPOII ~l•rt:ll, Uoc 1klly DH.a.. Kertén
Ju ll1ka. l:rlle l l,I\Joe, 811)(111 Mar,;IL RaD IYL Ja.ni. Ka pi Eru\,
)lakn;d.k JMt, S•mAn ~itul. roic~r Antal, noc.kar Jolf.n.
\'Ml:'\ l'i ot&, llaitn] J'l \ ' lln> A. S acM ••,.ri, C&okl Zsuzs i. KI•
L«jO<I.

Ezekböl a követkuö esetekben fordaJ..
t_ak hozzánk bajtársaink _taniaért.
23 hazai ü11ben

14 io1iigyben

xai:r ~:,ni

114 munkaügyben

i.

A FONÓHAZ .

7,

A FONÓBA. 6ZÓI. A NÓTA . ,

4 farmüuben

SZ E II t I' LÖK

Tóth Oli!
, . Kun Ka ti

f_. :.::,

l\óka ~·riio·uné
llakó Ju1!

Jani .
Pé l~r

9 telekül'}'ben

,,,,.,, .•.. Ka pi J <IJlka

. rapO)-iiru

Jilirl

1:1,.

2 bizalmas családi üuben

, !Jacsó ~I\Mly
Ctoka Liu ló

Ptr'I

11, , .., t',-rkn. n

""'"rlkb

•

ll6k.o. rr1~·u

Kölcsö11ösen

megbecsülik

cg~·mi\i;t és lgy bókessógben él-

Va.

Bt lfptl dlj nen1tago~r1~k..:k :•: ; ; ;~1; :1:k_111m1,e1<eknü

15

cent.

1

~:~O~ ~:z~~-Jettel 1'/lllllllk a7. nu- ör:mn;~~:z::~:Jtlt!~k:ye:::~:i~:~
A be~·ándoroltakat

Az Uj Orvouágmentes Gyógyitás Tudománya.
Chlropraclle /1-( 1,rn-prnc•llk) u ön uolg61~tira.
E~ nem orvou.lg,
op :r.l lAJ,
ou toop, tla, A c h!ropr-tc\Lc
::,~-,\~~-~~:!~r'7.ie~::J~,:.!:.11ig;~;~\~_b,~ly;~f~~·r.~z~\~ls~1t!~~~~ö
fletn

1116111„lh t eredm ~nreuen. Az ön ~,:~n·
>t'~o ,•tuu.f.111that6. l{ r(inlkns k Idillt btHe,:•~Fék,
Forduljon Cn a ch fropract ic gy6gym6dhor h i, ~6gyuljon meg,

a b" '-"1 ~ov,kbe j usion ~•

D. É. L O'RELL D. C. Ph. C., Ch;ropractor
201-203 LEW l8 ARCA.OE BU ILO ING

18 baleset vagy halál utáni kártérités
ünhen

K o1·:l.cs

nck. Az uugol lakosság nem te- Jó,n~lrónó Tiszteletes asszony
kin, ellenségeii 11:z:ommel a ' be- tartott két hónn110:1 mln!lenna\'Ún doroltnk ra ós n be,•ándorol- poa magyar Iskolát.

~:Lö,rn,\s UT_A i- TJ.:,;: c

" ~en~I • vonós „nekar ••olgflta1Ja.
Hll•l1ökrlll 11ondo, kodva van.

nem

Pt1cnhonta11on.

11

1

ked,·ellk amagynrh1kolábaésa Tlsztele-

~1~:~~:°k1 ,-,:~~~~él:.~~;~::~:~t:":t:':: ,:1:~~;;::t~ ~~:=
1 1~!1
1\:1
ri1

,. )

7'\ iJ, ,

7 enleti ü11ben

JO.LJ 0. a_any

===1

3 régi hazai pénd:üldési ügyben

H.Rl PPEN

~

14 kihozatal ügyben

szenek a be\'ám!nrolL munkása'- gyar irás-oh':u1ás tudo~ányár:i. - - - - - , . . . . . . - - - - 1
lk
;:~~~~:ae~;~e~~e~e: ::~- ;~:~e~e: ~ni!~:~~~r~!~ ~7;t:ee:~
;~u;~~:i~ml::::~:at:á~~:!: :~;e,:Ö\'eé~:~:ke;~_cl

i11111ertcLte

u-=~:~ ~~~K~::·.ba~

38 egyéb ügyben különféle tanáaok
ért •

ri~~~~t•o::..;~~f~~ ~•~

Fenti ügyekből folyóan 194 levelet irtunk hatóá1oknak, c::égeknek és 9 eset-

dorottak n!akitanuk egyleteket.
\Ub"IIUlU S 6-án ,·lzsgá:z:tatta
é:J haUJ.i 1,zokásalknnk mcgfe- le növendókelt a megjelent
le l őe n ól11ctnck. senki sem há- nugyuámu közöu&ég jclenlétéborgatja öket.
ben, nhol a gyermekek i~az!l.n

ben fordultunk Ü1YVédbez.
Mindezekért a szolgálatokért soha senkitől efY c::eatet sem fogadtunk el és nem
is foJUflk elfogadni.

~ == = = = = = = = = = = = = ~ ' . / ,.n~-Yt:~t:bbb~:~~~%~!:~na~ ~:t~!·:1~a,t:~ 0 tühalad3S:ról
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_,·_,._o,_· nmüködö Pisztolyok.
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legszebb kertjeik , amit n bA- Garrbnn , w. Vn. Kovács Endnyatánaságok kü lön dljakkal re pocahontnsl rer. lelkész tar-

0~:'.1k nyole hetes ma-

Senni el'}'ebet ,em kérünk ezért, nÜnf:.
ho11 ha lejárt elöfizetáe é1 dol,-ozik,
ujitsa mer elófizetétét és ha lehet szerezzen uj hiveket lapunknak,

Ju~ln~:z::~ukat Is megbecsü- ~~:ru~~a

~~~ ::z:e~r:a:!!~nh ;1c;:t!~:~ s:z::rze; aag;.:1rcpe~k~~t ~ol~n~!:
0

1

munkát végeinek és kötelesség sz.dmmal Jártak

még n túvo\l

1udftijt1k 8Zi nt e nem 11<1111,ir h11 - plézek röl Is a magyar bAny!l.-

, ,oni.-U~1< (,n,..1<,

-f1:!':f:.,', ~!i.~ fi':.ri

tArt.
l!:Z:Ok gyermekei nt e16adásokrá.
,\ hnn~ok bctétli.llo111ányát
Ko\'Ac11 llsztelctee ur lgaui.u
1111 1'1:z::;gálat tárgyává tenn6k, nem klm ólt seo1ml, (árad!iágot,
azt találnók. hogy n betc,•6k je- hogy ~egtanltsa a kla magya r

::~o:~:;'r~:

A szol1álatokon feliil fuzte11é1e1 oln1ni Y&lót adunk lapunkban- Állandóan két
re1ényt közlünk a le,jobb mar,ar irók
toll.ihól.

k~~e~

!:~~~~(~~:~;~!~.Y';!~~z\~~t~k
~lsC:e~l:~:~=s~a.magyar betiivesetilkel , hogy Juss,m olyan nnNagy \'Oll n. 1·!:z:sg!l.11 n1egJc1mkrn Is, amikor esetlei:; rost- lent !iZIIIÜk öröme, am ikor gyer
szabhu l megy wruk, Mep; arra wekeiket magyar nyelven hnl-

~:t::t~:n:::,;;~tl~~t::~~~ :~~:.

1Á~~,I„w = .
á

RADALOM és

az

;

tein történetét?

1

Rendelje mt1

utána következó idök bi-

telelni a reladoh kérdó-

r.

UNION

•ai.

8ALE8

Az élet m~lysé1ei c::imü re1ényt befejeztük é1 ismét
LEGIONER
ir a ..,,ar bányászok 1úaáia inlekfeuitö UJ REGtNYT u amerikai ma.,..- életbo"L

COMPANY

rég!. s:z:t116ha:z:ájukba egy k is t6•
Kovács nszteletes
ur Ja
k éjuk legyen.
meg a felesége Is valóban na•

''".._

~ nem hányja senki sem a gyon derók munlíát végeztek.

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

~~~.;.,~~.uKEs H.

u ....

11-1c.)

BlalkoA.lbert.Chlcago,111._ k!Ulnö

Fipelmezteue ilmerőseit, kiknek la~
puk esdles lllq nem jár, holf fneuenek lapokra eló most, boa az ai n-1énJt olnsbusák.

1enekaraaj,nlkos.lkb11Jokra,l•kodnlmakra muulkilnl 81rhov.l tlm09yllr1k. i:.:rdeklödOk lrJ•nU:: -

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

ALBER T

Joffc.-.on

1 trtuitjük a Will.wmon vidéki magyar bányá11:okat, hogy azeptember elején egy ebörendii

J . IIIA.LKO,
1M1 6St.. Chlcai,o, Ullnola.

Dr. MERLE R. TAYLOR

Lapunk előfiutési án eff nN 2 doDár.
Hogy me1nol,-áluk--e uért a pémért,

FERFI DIVAT ÜZLETET ny;tunk
Willwmon, W. Va.

Üzletünkben raktáron tartjuk a jól ismert
Sotiety Brand Clothe..öltöa,-öket, férfiak és gyermekek számára, a lütiinö Ceor1e P.- Ide ina:eket és

GARAMI ERNŐ
régi magyaronzáii munkúvezér és a Káro-

,.n~t

érdekfeszítő

könyvét.

BEVÁSÁRLÁSAIT
LEGJOBBAN

NAWRK
ESZKOZOLilETL

Küldjön EGY DOLI.ÁRT regi1ter levélben a
1
következő c::imre:
'J O VŐ" KIADOHIVATALA, Wien, V. Rec::bte vlit'meile 79,
Awtria, honnét a pém beérkuése után ·
azonnal elküldik a könyvet.

A férfi ruhákat ma~os izléuel szabjak.,

H. SWACHTfR & CO. ,
A FUIST NATIONAL BANK EPOLErtBEN._

Kll0n5-n hlll- togakllt la a legjobb
toi,munkltv"'1).

~l~~=====~'IIIU A

Valódi Bonalino~ z á John B. Stebon ka- _
lapokat á minden mu férfi ruha árukat. ,
cimü most megjelent

arra az olnsók feleljenek.

•Patte.-.'on Bldg., Room 3A.

Mai,yal'Okklllln6e !Jcy•l•mHn
...._,w„k.

HOME STEAM
LAUNDRY
• Wil&a-n, W. Va.
A 1.eguebben
ilfirnemilt,

moHnk fe-

MAGYAR

BÁNYÁSZLAP

Himlerville,
Kentucky. 1

1922 auruutu,

MAGYAR e!NYÁSZLAP

A Ma oar Bányúzok
! 1 Állami Bankja. ~ !

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, hogy
c,aládja, leltútt,
tytrmtkti milyen
nt hézségeknt k nézntk t lébe, ha a c,aládltntartót elveutik.
HANY BANYÁSZTESTVtR án1án maradt
özvegye és gyermekti
nélkiilözntk,
m t r f betitjüket
IDEGEN BANKOKBAN tartották.
NYUGTASSA meg sa ját
ltlkii, mertfét BIZTOSITSA CSALÁDJA irdekit, helyezze át betétjét ide.

~~:::r:i:;~~/

50
nyileg minden

1
~\~

8

1000

öszeget Maparország és Czechoslo. vakiába.

KÉSZPtNZ dollárok utalása $3.00 minde■
száz dollár.

Sür„

gönydij külön két
dollár.

OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
OGYEK.
HAJÓ/EGYEK,

f

'.WE

TUDAKOZÓDÁS! ·
OSZTÁLYUNK '
minden jogi, óhazai,
közjegyzöi, tt lt kkönyvi, hagyatéki
ii_gyben kiszsir,t l
áll .telfvireink s zolgálatára.

Himler
State

Bank
Warlield,
Kentucky.
H. KA WS,
ph1Urnok.

NE TÖRJE A FEJÉT, ,

Igentlsztelt Szerkeszt6 Ur,
1'1s:uelt Sze rkesztőség,
mé.r nagyon rég Ideje annak, a Pennsyh-anlal nénbáoyiH
hogy lapot nem jé.ratok, pedig s:nrájk helyr.etrlll Igyekezni fovnla n1lkor fRltam n. magyar la- gok tiszta képet nyujtanl, bé.r
poknak minden betűjét.
azt nagyon nehéz megtenni,
Ennek az oka abban r ejlik, mert nagy és titkos er6k dolgor.
hogy 11 köJienyeg forgat.A11.nak nak azon, hogy az egyezség ne
Jih•e egyáltalán nem i.·agyok, jöjjön létr e.
most pedig az ember csupa Ar.ért mondom, hogy titkos,
olyan 1a 11pal találja szemben mert Igen kevés bányé.sz tudja
mngll.t, melyekb61 az ".lgazság- :c1111.k, hogy Itt nem a szónbának" még a legkisebb szlkri- nyák névleges t ulaJdonosal va l
Ját Is klfeledlk a szerkeszt.6 áll szemben, h anem a Caernegl
urak, ami pedig nekem Igen ter- Steel Corporatlonnal és bár at
méar.etellenes.
unl on elleni taktika ugyanar.,
Ne tessék tán azt gondolni, mint amellyel az acélsztrájkot
hogy potya olvasó vagyok, ai- nemcsak legy6zté.k, hanem ösr.ért mei·t most véletlenül a nA- sze i s törték, mégla a bányAnyll.szlap kezembe került, mely- szok, ha ezt az ember mondja

.rrn

;;;te~t:~n8;k ~ö~~~1a:egl~~
magyarhoz ,.inö "Purlté.n" egyszerüségér61 és a m'clynek minden sorúból, mégis lelket eme l ő
Igazság Arnmllk nz olvasó közönség t" lé.
Régen vágytam egy la iira,
mely mindenben {!szinte Igazsdggal mcgirja 11 dolgokat és ml
után meggy6ződtcm arró l. hogy
az Önök lnpja az egyetlen ilyen
1111,, r öi:tön leüllem és ezennel
megrendelem az önök lapját, a
011.nyis.zlapot egy éwe.
Boc:<6.1111011 meg Szerk esztö ur,
hog,, ilyen bevezetéssel rukkoltam· ki. dc amint én meg k1vánom. hog,· a 111110111 öszintéu
mcgfrJn az· igazsfigot. ugy én Is
mcgirom azt az örömet. amit
,:'l'zek. hoi,:-y ~égre e1,,•y nekem
"al6 liq,rn akadtam.

1
1~~Yt;~\ ~i::

hogy kivel utalt.uaa haza neretettelnek l!Únt pfnn a
regmegblr.hatóbhan, leggyorsabban é8 emellett még: ~
o lc1ó n.
Próbilkor.zon engem megblznl a pénz hauutalásAval és meglitja, hogy nem Mnja meg. Ha nem 6smer,
érdek16djön fel6l em bány!sztestvérelmnél, akik köz6tt
magam Is h06SZU Ideig k01dOttem.
Haj6Jagylk I legjobb vo n•
lakra, elhataa bajolanth ,..
t4nvilog1tottj6helyakatbe•
saaruka
-

~i':i1!:~~

~~,~~~

Uttntl,

AF FIDAVIT
kltlllUdt
lg<1n .m.,_kth

tl'Cln dltalok.

-

7;; E,\ ST 10TH STREET,
Nl!W YORK, N. Y,
ITh'ERS llOllE

. IMMMMIWMMMAWAMWBMtU[_tt@j

MEGHIVÓ!

ÉLSŐ ŐSZI BÁLT

u:

1~;:

A BÁL KEZDETE DELUTÁN 2 ORAKOR
ES TART REGGELIG.

1

Horvá th Berti

m!;,~:~ege:11, szii: 116;~; g~ ~~~::~,n~~le!!el~;~,::e:;o~:~:JI::~~ ;~:~~ani k!:esi~:~1,~~s}~é!e!é;~~

!~~

1

::~~~nanl~~é~:ő
11

J09Dgyl dolgokat.
-

:::~:· ~~11.kh~z;:Jli~e:S kétel- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Mint tudjuk a Caernegl telepeken életbeléptették n1ár a l4
órás éjjeli munkaslftAt. mert
Gnry ur, ez a lelketlen számltó
gépember, azt akarja, hogy a
A LOGAN, W. VA. SZENT MIKLOS GÖR. KATH.
napnak é11 éjnek minden mll.sod
HITKÖZSEG
percében, a gyárnak nevezett
"11111nkások 11oklából" ömöljön
ARACOMA COAL BRANCH-EN az ujonnan épül!
a t?zes acél.
Es Ilyen 14 órás pokollá nkRr
remek táncballban
Ja ,•áltoztatu! Gnry ur a szén1922 SZEPTEMBER HO 3-IKAN
bányákat le. hogy azután ha s lkcf!ilne a terve és három dolláros szénb6.nyll.szok fogJ6.k koksz_
égető tele11elnek szállltnnl n i;ze
net, ugy II robotoló acélgyál'l
tart , melyre Logan és v idéke magyarságá t azeretettel
munk:is nem fog klvánkoznl 11
sz<inlH'ln~·ák mé ly1füe, 111ert ott
várja
az Eg yházközség Előljárósága.
Is csak három dollárt fog kereshetnl.
•
A hitkö zség az összes vendégek réazére este 7 óra t ájAzonban a pokoli t erv eddig
ban asztalt t erit és ingyen vacsorával szolgál.

ak: ;r :::a~k:o:k
:~ :~}~~:~;:~o~~agy ';~~1~,f:~:o:gr: ~an~. 1;: ö szellelt ·t'I!or~~s~- ~~~.k1~1~;:1 1 1:~;~üakr. ~;~:/:~~
1
elégedetlenkedő munkí,s!lll! c11I- knc1d ntanak, lle a munkü..sság 1:~1 ·é!I ~n~d~= ö:~m~c/ fog; 0 : rog, és ha elcsüggednek, ugy
ntilul?
~
.
nag}: része nagyon Is Jól 111dja, várni, meri abl.,ól a mnnkisc.m- ebben a sza bad országban egy

~!~!\~

1

TÖKíCZKY FERENC, tulajdonos

ly:1~f:1~~~<~ul~ s~\o~·a~:~~~;;:: ~~:1'.1 h~~~·k bo:~~=;~a~z;~· ;
a ~~~iiiá.~~:;:~~\\:
~~;:~=~k~ü~~á:::~ 11 ~;~;;~
ni. ha es~tleg egy h onatyanak lág1
Ja,·a~ Utú.l'.. 1!11 uag)' és Szociatll!ta-Kommuni!Un" la- nzt, hogy hn 11zabad önkormll.ny
majrl esz~.be jut és erre ,•ouat- 11zen1forgatasok kozt azt ~1ir (lokuál arról. hogy görbe uuikat znltnl blró munkbok akRrnak
1 1

koronánál nagyobb

porgatták öS11ze, ugyanakkor
néh:in y sf.ázezer klmerillt éa
ngyonéhezetl munkás nem-e h a
rapott a filbe ? •
•
HI BZen dolgozni, ml muukAsok ml Is dolgozunk, mert mu11.clJ, mert a rnlndennapl k enyér szilk11.égeHége rákényuerit bennünket és a spórolá11.I tudomé.nyunknak la fényes tanu•
Jelét adtuk a lefolyt világháboruba11, a me nn yiben a kukorlca darát olyan pontosan megettük, hogy az még egy hir.ónak Is n dlcs6retére vált volna.
Minek tehit a világ Jelenlegi
urainak ós pénzmágnásalnak a
szorgnlmát es takarékoskodását nz egekig magasztalni. ml-

! ~~á;a f~:~:lt~ ~o;el~~~~;ny!.~~!~rt:::s:ez; h:!;
11\CY.tetó táblll.k kint va11nnk, van bc1·endezve, hogy az, aki
mely szerint a farmán tilos az terme lö nem kep kelló ellenérAtjárás. Igaz, hogy a re 11űlőgép téket, aiok pedig, akik nem tera 1mnaszos farmerne k csupán melnek mindent kapunk. Naa farmáJR fölött h!vö levegö ré- gyon lnh\lóan ll\Ondja Henry
leget ka\'arta kissé fel, de le George. hogr "UJ földeket szán
nem szá lllak .
azért a i;a.Ja- t~nk és uj bányll.kat l:irunk, uj
monl l>ölcsességgel rcndelkez6 ,:aro11olfnt ala11ltuuk, vi K11zas~obl ~ó. habár ..nem sulyo~au. de rltju~. nz ~ndill.nokat és kllrtJuk
mcgls megbunteue a k,t légbo.- a hulén}eket. tudást-tudásra
jóst.
halmozunk.
u1.l~lmányt-talAIKíilönben nem Is az a ~1~ 11
órtókcSltunk, Iskolákat
fontos, hogy milyen nagy az az epitunk és cgyeten~eket al~plöss1.eg, amit II két léghajósnak tunk é~ még sem vallk népunk
le kell fizetni, hanc111 az, hogy n~gy töm~gére, a munkásságra
már akaduRk olyan örültek la, kon!iyeb be a megélhetés. Ellenakikbe a magánw lajdon rög- kezuleg. egyre ne hezebb lesz, a
eszméje annyira bele ~y?kere- gazdn~ok. gudagabbá , lesznek.
sedett, hogy móg a fö!djilk fö . 11 szegilu)ek 1,~lg még rliggőbJött levö. Je\'eg6t is ki akarják bekké válnak.
~
s.1Játltam..
Az ll.lszente11k1..>duk azt hlnle-

~;.1,ólag torvényJava11hllot 11yujt

ctntért küldünk sürgö-

BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE.

SZAKÁCS IMRE ROVATA.
Amilyen igaz az, hogy Amerl ka a lchot6ségek
hazája,
ol,-Rn Igaz ai Is, hogy Itt van a
b azája a csodabog11rnk11ak Is,
mert talán sehol a vll:igo'n 11("111
terem annyi Cl!Odabog{lr. mi nt
Amerikában.
A köze\multban iK tcrmctl
eg}" még pedig olyan egy pélny, bogr a tudósok és 11.r.akért6k nem képesek eldönteni,
hogy vajjon melyik ruJhoz eoroz clk er.t az uj fajta Cl!Odll·
bogRrat.
A Pennsylvaniában
Jev6,
Punxutawney község érdemes
blri\Jll.hoz egy Grub nevü farmer azzal a 1iana1111r.Rl Allltott
be, hogy két vakme rő a.vlatl-

:u

~~:

8 emberével

pengeti majd a

burt

Loga n és vidéke magyarsága ha valaha, ugy ezen a
bálon mulathatja ki magál, mindenki nivesen 1át ott
vendég lesz.

11:~:~1nae::1:::~1=~:t:~i~~
1::;;ég~~os~~
::;r~~~ia:s 1:::r~~i1:~~~ ~:::~ 1;:ö~1f1~:k~111ber'.1ek rnbszolgáBELtPTIDI/ SZEMELYENKENT 50 CENT.
1gfrt~k a mennyeknek országát, ~':'·Is lehet{! legnagyobb fá.jdal- lomnak felhh'om flgve\ mét a
A Jelen plllanallg Mr. Gary
most 11edlg m~r még
~a,•e- mai a szegénység okozza.
ll:\nyé.szlnprll éll azÍ. mindig terve ne 111 alkerült, s6t ellenke--1 '-•_~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~"'._,I
0
::i1~1\:~á:,~~!~;i / ajjon ho~;r:zt
s~:;:uy;:;:;n~~:~ Rj~
~Ü ldöm az elófl;~r:,~;_:~;=~~
1

u:

:1::/:::

1:

~

:1~·1:::a~:t

1i'!~1•~~:1~~

::ldof?l~ a szelldek, me: a Jelenben uralkodó lgazságta- r.etést, két dollárt.
I
~:11lla~1 ieu: n~e~l~~~~é:/girát
t:~:~~!~
Tlszte leltel
.
az llletö lapnak csakugyan Iga- hogy ezt az lgazságtalansé.got
,
STEVI~ PAPP
za van, mert ami azt Illeti, hát megdöntse.
Box 30.
Greensboro, Pa.

~:~~~::

1

::r::t::~:~'.

~=~:: á:

11
: :~~l~.k~~!~~ ;y:~ ~
1
1
11

\~1~;~ r-- ====-==,,f",_,..._..,_.,_,..._,

ell11merték

az Unlont és soha
1
~t: ,:e~:é~~n~~:
d~~~o;;
van, hogy talll.n az összes sr.er,•czeu bányállzokat el tudják

20 ;;:!
1

11

THH~ly~~;~•;:;;~;AL

1

lgRZ, hogy a nagy lgazságtalátni munkával.
sze\idségükért, türelmükért a lanságok mindig nehezen hal- Tls1ielt Szerkesztilség,
Még csak azt klvánom megkét méter földet CIIRk nz a baj nak weg és !gy van ez a Jelen le11 legutóbbi lapszámban ta lfil• emlltcnl , hogy három nagyobb
hogy

mielőtt

~:~:::t

BANK
Coebum, Virginia.
Logo~ubb h legbl%toHbb bi nk.
4

adultk kamat baH!ak ut.ln,
~•:~:~:~~ok.

Kl:~*f11~0

tu1iM:~v~=iei!11; N~~~K I'-"
:::

1°t~:'~~J~1e':':::U~~\~,

tem.

H■ bum1 ... van saUkff•
tak, ovettak h<>mm,

Dr. 0 ~!!:..,?:HITT
o:.'~~~:':~co~·
, 1111 11111 1 11111 111 , 1111,

J~L

~egkapnll.k, hát'. givel Is, amely minden civlll- tam egy cikket, Ru1ely kereszt- bánya va n itt,
melyek0 köz„Ulkiir§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ii
18
1
először meg kell halniok.
~:~)'
~r.e;;ny:~:~:r~~ :~:tról, vagyis Záró Hen r lkrl51 :e~~~b~~~~ ~~~a~ ~ ~u~J~~
0
11
1
1
a ~n:::~~g~:orU:aiu~:•::z:t:~=~
::c~tj;;,U;~~~~:~ bn~ !!~Jé:e~1; 1
b~;:::t : ~a::::;~at
11
karék~sságukra vezetik vissza Is le kell a tájáról lmllnL ugy mint az ö "Keresztapja", a ki
Tiaz t elt Szerkesztl5 Bég. megs az t hiszik. hogy nzok, a kik ez a Je lenlegi tGkés termelési ót magyar banké.rnak "kcresz- lrtam ugy amint azt én, ki maszegények maradnak, at.ok e rendszer 111 eléggé érett már -~h- telte el" és még akkor Is pAl'tOl- g11m la bAnyé.szember vagyok,

~:~~~~it!:

~!~:~;:,

:::~::do~~~g"::k.
:1~:~~ ::~:;a~;;1;·.se1::a t~:~~ta ,~:::~~:
dagok ·'l!zckerél toló": vezet/S nem akarna le lmllnl. ugy majd
d
1i;~•\~~!:!::k~ lesz rll. gou ja,
~~~~~~~ei:u~t~;~i:z 1::k
munkássággRI elhttellll, azt pe
-o---

;~:g~ ~

1~~. ~

/:f:~

0

sz~~i: : ::~t

~;a~:i1 !;r a:1~;1~1~1~:f1~· \ : ;
nem más 6, mint csaló.
1
:;á~~~e:;s:~:~t::e~:1~:~
11
kelm kijövetelét Is. áldé.sos niü-

z:t~~

1

The BIG STORE

u~:~:

~ú:;:n~!!:t:lehp:~;"
~o~;~::
n.?111 és ott várom, hogy miko r
1

1

::;rte!i;}~J~~ ~1 :et:e;:;~:~~~:
gyárak falain belill 14 órát egy-

~:!8~~:~:~n

1~

szcgénY.t~k mnrnd ~:rt! ::~t~::Y;::!é~:n~:::
Henry f-1. Klein , New York Jónak lgé rkez6 nrnla~r,;:At.
,·árns pénzügyi ~omml11Sloner- Az e vház vezetöaé e szereJe egy érdekes kö nyvet Irt Rr- tettel vtr ilnden mag ar em-

~:\1

!'::: ~!~)~zn~;~~=~

1

1

~::~.:: ~~:a (~~ ~~se;:e~~~s:!~~~
111ely ezt lehetővé tette, hiszen
annak a lapunk p. oaptarában
nég~ helyen 111 benne volt, hogy

:ba

ktisze~!t, az a lelkünket
ancau zza OSSZe.
Isten velilk ,
NOVÁK LAJOS.

amerl- bert erre : mu\atság r:yés ~lzo- ~o~t 1t::gr::akg:~:~~~!!'~

ho::b61m:r1s!~:~v~~ö:~!~:1i!;
600 olyan család él, akiknek,
ha a vagyonát összetesszük, az
kitesz 26,000,000,000 . dollá rt.
Ennek az 600 csalidnak a vagyone. egész Amerika vagyoná.1
~:Yk :it~~i1~ !:a1lt:~:;s;.~~~1::
többi lakósának Amerika vagyonából' csupin 26 percent Jut.
Hll. t 11gyan mivel szolgáltak
ré. ezek a jó urak erre a nagy
vagyonra éa ngyan melyik gyir
bau avagy binyában keresték
azt?
,.,..Hogy s pórolták ? .
Jó, aat elhl hetJOk, de ki garan~lja ar.t, hogy mlltor ezek
a Jó urak ezeket a mllllókat ku-

:!~s:irn~~ln~~~Ja ott érezni maA talpalt\ valót Horvál h Berti kltllnő ienekua f~s~olgiltatnl él! goodoskodáa történt
ételekrő l - e st e 7 órakor lngye n vacsoré.val szolgálnak -

Eliza.belli, Pa.

jó T\ol,ánv

eg~oks~z~::~:: :o~~!d::i::;;
kit fog meghlYnl ''komájának"
a
;,, ·
ar.az fe lhajtónak, hogy a ma- 1
gyarok pénzét Ismét zsebébe - gyllrheaae, mert llnélkül bajo- . . _ ,
aan tudna a magyRrok flllébel : = = = = = = = = ~ 11111

'.iJ

H.R J P ~ E

!~~

WILLIAMSON, W. VA.

!~:~t:;~
:::!~ ~!

~:~o:1<\~~:~~::~r:~ ~:~~iayt; 1,11{<,\ i\ \' 111 Ínil í\1 ,\tl \' A ltOK. ~:::t:~:/gfe ~:1ve~ztZ~\~:':~
11 ~:,hk~:n éi: e~~~e~inyl~
11
avagy sutlJadobása b')'akrau mii
..\ SL Miklós görög katholi-1 hogy nem 6 a fl5bllnös, mert 6 ~~t
::na~~b!~n~é~:kc~;
Homo~~ tesz olyanokat, akik kus egyház sze ptember 3 .Jkán nem lUdla volna n magyarokat az egy slftába gyurt két slftá1

LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEKRUHA OZLET.

és !':tJ~ó~~:r mulRtnt Logan
::::e1!~e::~;néz~i~~~l~:i Welch vidéki Mauuok,
11
v61gyén szeptember 3-An, az ne hat 6 akármil yen szépen és u::,;k:_
mulaBBr.a. el er.t a Jó mulatd.- akár a komé.jával egyiltt la, az
■dJik.
got.
haszuálnl már nem fo,, most
LIEBMANN S. t8 PIAI
má r mindenki t u~a róla, hogy
HA egrletének meghl,6ra. le- 6 csak egy "rosu oláh" és lgy
,élpaplrra, borlllkra, bill.J>e. nem haraphat már többé ma16pff jeg7ekre, lunch Ucketre, gyart.
"'
, Kiillöbli Mai,ariáf
vagr eg7éb u6p tlTll.élll
TfHtelettel
nromtlh'turra 'f'Olu ullkl6ge, ajinlJa a Xagrar IIADJisa
lap .,. ....,.._

THIRD AVENUE.
A lerntbb és legjobb nöi, férfi és gyermekruhák, kalapok, cipók, harisnyák tavaszi és nyári
ajdomárokhól

.KI ÁR·USI TÁS T
TARTU!IK Mtl.YEN LESZÁWTOTT ARAK
MEllETT.
J öJJ15n él 17616djéll: meg róla, ho17

••U ,rlHúl•

IUást csináltuk éa a legfinomabb , rat 1Jacaou7 ,rha11

':'1'::~!;~•,/:~

A1 e1,tén eaaládot tet6t61-talplg retl.ilti1teljll1.

THE BI G STlf RE

,

MAGYAR BÁNYÁSZJ..A.P

óhazai mesék....

ZSAKAI BALÁZS ti.ETE SORA.
lrta1 81enUmrel Xirt.ha.

(1'"olytatáa.)
.\ lr,i n1·kijrlien.

Oli.bor !!11 Feri egyszerre hajtotUi.k ineg
magukat tréfás-komolyan.
- Yes, miss. Rendelkezzék veliink. ahog)·an jónak látja!

Es mlg hazafelé kocslztak a langyos ta,·aszi éjszakában. Lldlke halkan dudolta.
mintha a gyé.tilOII éjjel slró unva hangzott vo lna valahonnan:
Oujdoalk a madár.
Ellankadt a szárnya
Hujh ... fekete hajna l ,lrradott.
vlrradott
Szé11 Magyarorezágra.
Szép Magyarországra.

HAOT&R

KISHIRDETÉSEK.

Á8ZLAP

HAMBURG

1922 auguutus

EGRETI KALAUZ.

·N·G•I·

u.

HU?l'YADY 1ÚTY!S :M. JL 1.
S. EGYLET. - lll llATAl.og
L.\PJA A llAG\',\R B.tn.1.s1

NAVIGAZIONE .GENERALE ITAUAl'o!A.

L_\.I'.

·•·•~•:. e:::·::::. ·:,'.,::·.::;·•H
OUU,VONAC

Phltadelphliba harmad ouUly ,104,00

.

h M fejadó oanuln koNlutOl a palot•
uerU haJ6n:

GIULIO CESARE

•:

Jt.700 toon,-ororauip zo i:n,nt61d

;

· · ... .

•

N,ffo& ctia.'l'UII.
OKT0BER ó

•.

-

Dr. Kolon,,,,. De116 T■ lllléle alatt '1
ló b11d.&P01U lrooünk. V. R11dolf•Ralrpan
_ L ,.
~. alatt. mindenben 1e;lt n 11ta.otod.
·• POOIO. bajónu,tállhtb!1toalt.
• ..._
_lnd111,1ok New Yorkból Magyal'Orsúllb• Ginutn ti Trlauten te

ii~~{..LlL2L~•±L~lf~f:~
Je1D'Oan6tH1be1uönt6aol~n

•

ITALJ.A-Al[ERJC.\ SWl'l"rNG C0BP0llATI0N

2-lk ouUIJ, 0.e•an. p._
O1Glf1elttartJamlade11h61,.6, •

General Apote

.ii1a::r%~~1.:~~~,.~
American Black Sea Line

3-lk out.Ily, Ao11Jlu, Pa.
G,Wf1eit tartJft mt11den 110
raap..l'n , Elnllk Ca6r1 lllkJ6' lll,
: Kennu Andra-. &.. 1•1 Roolter. PL. IMiuUmiok: Nau iilll,
11
4-lk out.Ily. Ctrmer.)>., ,.
1
'd:rJaLr~~1:~~~1r~,kt.
1
p,i!;t.~..
PL. ,

~r• •~

s. 'f' ·A c·rö"r o'i Is
(Gyo,.. amerikai po•U•hajó.)

(A.zal~lt Amo r lcan t.ln ~)

Me11y egye"1!aon Conatan•iba,

.~~,t~

Steplomber 7-lktn.

C•UlllrUlk ■ n,

!t'iil<l~~! !·. ~"'·

11.UÓJEOY ÁIIA K CONSTANZA IG
MÁSODIK O.SZT .\LY .
11,u,M,\011, oszTAu

5-lk oozu1,. Hellwood, p 1

' ii~ü.-is:oo ·a:i6......

Ila ki ~tarja boutnl surfteltelt le gjobb h.:i lllBeD kWII Jei;yet nekik.

E~::/u~!~~:r p~ : n -

1"::~~ Va

~~"v:";;:&gifi~t.65?~!:1,if~~':;

Foph1.1Jonb6rebbleM1AgoaL\Ufrt.,

AMERICAN BLACK SEA LINE

~~jl:~~•:!=t~1l~
p._ ~n&U.rnok : P9tb6 Lak>a.

S.lk ouUl v. Ade"a, Oh io.
0
:~ !~it:m!:;~nto,,~,!66,:ind::•:• 3.~~! lA~ •~t;:~t 1Ó'::11r~1n:e91~t~ !íi:n~;

21-24 STATE BTREET,
NEW YORK, N, V,
VRIJ' b:l.r:01>11 mh hel)' I llgn1llkté1tlnkn~ I.

D:lnlol, Bo:,: U!. Aden,1, Ob10.

núrnanJ~n a tltlr,r 114.únü.

4-lk ouUlv:~Garv, W Va,

NORL

mennrl telek ,':ln klo!!i:tanl va-

~~k n:,::~.bb jl:'lentk„1.ők

ALBERT STET't 't

ka 11-

A tá rsaság megvlll<á rolt egy 1n Pu„1e s1~
csomú házat a i\'itro. W. Vu.

P„aa1c, N. J .

O,. C. N. CROUCH
William1on, W. Va.
PATTERSON BLDG ,.

Klllfllldre olca6n kDldllnk phzt.
mert"' legnagyobb bankokkal .11•
l11nk a....ckllttetblM!n h naponta
Uvlr,,.11119 kapJ'-'k meg a kiltfilldi
pinzek ~rlolyamtl.

I-ik ouUly. laumore, p._
lo~tcl Om,z lllriln, aJ16ll r OyurkoTICJ
t.lylll fsel t ta rtJa mlnde.n b6 J-1.1; H
ll~tf, ?..~ulóttortcl Kun OAbor. - 01'11- d m apjén. Outily reiet6: e. S!ab6
161111 IUIJ~ minden Mnap ellk'.I nMr- Jai.uos. Bo:z IU, Buamore, Pa.
napJtn.

New Yorkb61-Brfmcnbe

,\ k"~k,nlnd•;,m

EZ A KIS

;::~ 1!1!:,~ l~~~~;n ~i!~t

du1>!a . . .,,ru.lJO&l)iO<lt,

~-,~~.!>:~~:;~~!.~.~--

Betttokre 3 u.l•a"k

11

"

m,~..ilk

k.

::t:.,';,;:t;:::.f···

p,c,,y.,I i.o,,)11.1..
:!;irt,
nJ..,,....,..:::::i:n•~• 1 ú1
W...l1ou f• lvll,_l\Ufrt
fonl•1JO<l!,O";;, h:.:~~ llfft>Ok·

t

NOATH GERMAN Lt.OVO
H -te Purl s1~ f'l•w York

7-lk out"y• Hunln11, Pa.

l•:lnOk : SzDl!'!I fUr4n, tltkM: llaJur
Gtiiléllelt UlrlJa l!llnden bó J.lk ,a
JOuef, Do:,: Ut. Gary. w . VL ~nltA r- IArnapJ4n. OutAly reaot6: Uj16n.k.J,
nnk 8.ún Gyllr,:1. je~all Oulyh lat• JAnos. Box IH, II NJtln "- Pa.

'GELLOYD

The First National Bank,
Wílliamson, W. Va.

n•iraie~~!1.."mm~1•'::!>;:~~:.,1,
pon111AJól<""'
Aug. 31--0kt. 5
Szept.~kt,14

Ala.,_.,.,7
F.nHill

~

"-lnku!t
►:lnllk ~,

~..,.,..•.,.

T"1canla (ul) ...• Occ•mbcr

6

l!o1Nk.tt"'"'1l)l.>a•rorsdsbo.

Magyaroru.lgba 8 nap alau

mo

mAJ" •

0yBlbelt tartja 1nlnde11 bó 3·1 ~ ,.

l

10-~n.

r>'nd.mnk: ruskA• JAnM

l

t. Kln1„1 P,i Ba11m Dtnr.ln Oelca· :::~.
u o flyd Eqvlet Ya!a.borol flO~/Anak
tlutvtufa!.

1

EMBEREKET KERESUJi(
minden v6ros la plheu ,o-G,:r•r"
c!a,L~•llno. föey ~1. HOl'll;IIIO:fl

1'('1,

"'"l f;-10 dr,l!~rt lrcr~,;hr\ n~t,Orttl'

~1•;ff,':.o..,.,!~,'ii: ~!1 :·ik.~
11-lk ouUly, Edrl, Pa.

Mf~"i~1i.i~bf1~~t~'"'::o:!:~n~~~.~:

118~:,.ü;J:t

Jaruludtullóel..; • n.úro snJin

SAndnr, :io:zll. ll nUJ•ter.OL!o.

ii:~ia,

"t~~:i,~t '}t~

f:~i~~I~t?i~!l~if7§. ~~~;~~iJ: {;~;:~: :

ml lror a n111!1kAb6! h:tutJl\u. 01>1

14-lkouUty. Mo.,avelllo, W,Va. •

knrlat t1em u«k•,~ou. lllndan lel
,-n~o~H.tlat mc,u~uut. lrJon
~ú, ... bb fdl,·IMi:c'í:'.~~érl crru ~

Oyi!l~oolt tnrtjn mln,len jló !.111 ,·~
9(,rn~nJr.n. t:luOk Yu•pré111i S..0~,,r
tltU.r: s,,uetll JOnor. Do:z l!5, l lo,
na,·m~. W. Va„ nUuU.rnok: \'uzp..,
ml St,.ndor •
Tqokat leheH 1~ U._,.,.r k616t1

,\1'0 1,1,0 SCl'l'I, \' CO.
1\.-f~ I

:i;n~J~u:i;::!t:\'e'i:mtf""~..\ 1
l'lnz 45. 8o!dler. PL

JJo::z ~u. tltkir ru~kf.• Lbdó. Bo:,: s,3
Mubw, W. Va_ kihez n 0&1til1t ,,_
10-lk out.Ily, Lynell, Ky.
dokl6 le.-ele.k killde ndat.
OyBlúelt tartja mlnde.n hóUt u
_
dn,apjj.n. Eln lllr ; Ch.1.117 Jóuef U1

lof ...7.,_.b&.

"';r
■ ~":!

J,lk out.Ily. 8o!dlo,-. P•.

~ '" oozl~ ly: Ear1Jn11 .... Ya.

Caronla
Saxonla

1

.",12 S.

Erul ,hc~

. :.:::1~ ':~"::~ =~~~~ló ~4 ~

m :TJt61T, MICJI.

la,

rhulta MMton .
mln<!en hó Ht YultoADJ4n

F.lapclíHbc t és l á ra f2. 00.

1:--■J::'rtJ~

!qpl.

utfl~:!.ad::'1
dl6-ltielal.

~:f=:..,..~1~P<lf'e~

1

MAr.c~-::zR~~~tKI

taut

N~ kOldletek p6ht Idegen baokokbL J OJJetek houUlk, 1bol be<',Dlea1eobinnak nlotek.
Mr. EDQ AR CHAMBERS, 11. baak
~nstiniolrL a n,a!O'llnit lnl Jó
b„1111 .

\BDP llk.

~t6Uk„tln11 :"iu!"':'"kkarna1:

lfr. \r. S. 1,1'; l'I\I Y. u t:irsas.ií;:- J! Clll'rKl m u u uge rJe
11111g y11r h1iny1i ~~ nk11I kül ö 11iise11 lwdn,11 (is mh,d cn
mb II Olll~!'llf·i·gl,l'nl H~e u1he n e ló11 yl11111 r hze~ III Gke l.

Alaotő!/.e460.000.00.

11

,\ luiny11 c.~nk IH! mllcn ylre

Hiti

,fiiJJü n 1111111 luí rn kés:r.e n ,·agy Jr J<rn hír,;a~á g u nt-

n11k l:1 hbto~ltjuk, hogr nrugodt, Jó 01ll1011t ta1'1 ntilunlr, Tudunk a1lnl munkát 11Jni r nllN. 11klir nöllen em•
bcrek nl"li.

MAGYAR BÁNYÁSZOK!

THE B. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.

WILLIAMSON, W~ VA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,

chitlaezÜd evöeu.közöket, festéke~et, üvegárnkat
és minden há:i:ifelnerelési cikkeket.
A magyarokat figyelmes ki~ lgálá, ban ré:
s:i:esitjük é1 áraink a lerolccóbbak.
·

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET,
HA

WIWAIIISONBA

The Matewan Nalional

J/JN.

NE!

Bank

\\' l\lh1m ~o11. W.

MATEWAN. W. YA.

BANK OF MULLENS
MULLENS, W. VA.
MegyarO'"yiuok
Ml al ea,,1anyllnbbt 11 kUldUnk
p4n:zt a 6huf.ba. T akar,kbe: ~ ~ n 4 pW„k Umatot
M•DJ'al'Okal kUlllnlt elhik,ny.
Nttel u:olgtlunk k~
M„yar blny,pok "'rtol)l tok
a 11 bdekoll,ket uo1al16 l>a.
k10nkat.

···- - - - - - -

- Logan Jewelry Co.

WELCH YIDllKI MAGVAROKI

G. D. MITCHEµ D. D. S.

_
...

A MA.GVAROKAT

Dealut

nagy v,1„z.r
korona h

f lptlmeM n

UNITr.D AJIERICAN LINES, Inc.
at aAOAbwAY, NEW YORK.
1'&10" bum■l7 falbata!muott ~~

. ÓraJa„11,sokra kUIOufü,
flg7elmet fordltunk.

RANDOLPHAND

AUKENTHALER

LOGAN, W. VA.

AJindikl.lrgyak
. likbl"-

Ftldltva ,nJnden mbodlk kedden lnd"I 1-.5, 2-lk ·• 3.lk o ...
Wy11 11......_klol. A mqyar kormt11y tltar ,noedilyua1i klw,,...
dorli.i wonal. l'aMl,...,....,,. lwdllljo,,,:

A. )-lallmark l!.kue,..._k.

Kltlln5 6r.lk, ikll.ott1k, hanaaztrek, l&meuk, tr•nkok,
~;:,ndllk, lhkik nagy rak-.

l(Ulinllt gondot fel"llltunk 6rlk
Javl tht ra.

„

" RES0LUTE" él "BELIAliCE"

MINDENT ufllltunk ami re
uUkiM!ae wan: BLltondra l be,.1vtt, bontva pengiket, be,otwa uappant, pemteMl41,
ktimtkath p114rt.Wplt8"1ut. h darabot , .. art. Mlnd,nblllalaa)obbathaleak•dvedbb.l rirt.

STROSNIDER DRUG CO.,
-Willianuon, "W. Va.

hldmunkak kltllnl
klal16J-

W[L(ff,

W.VA.

i.!~R~9~e lt\z:~~~~i'a!IJ,!!}JRGBA

HAJÓI( MINO l!.N Hi!TEN JNDUt.NAK
a 88-lk P le rtil. North Rlvar, 4'th OlrMt v6gtn.
Nladen ba,Jón %, . . . bal &vu kablaOL N ■u abfdl61r. u.,.
l&lg61t n u 6auu Htanyot lttul"6tag a I-ik oalÁlfll atuok
rfa4;re. A HlnM, Bay,.,,, W101rti.mbe'11
Mo11nt Cl•Y
haj6kot1klll&rlk1blnok lev1nnak.
K,1 Dl 20,000 toPna-. ·bumu cu•áraO.O.:

HA a napi m10nl<AJ.lt olviguta h
ut , ra kltlRUlkodlk, loen fon•
teaehh~hogyegyJ6borotv,
lelu,tt116H tegyen.
Ml

~

"•"•t,lrnok: 8utm'-r1 M,rtnn. J~nall:

TUG 81W ~ y CO.

•

N, W. VA.

OCClDUT á OOLD a'IDJ.L llaald kld róla,Oll

A munkbok butija

PAIN-EXPELLER
•.,.,.~tl.......

--

O&

~ml~t60bd1.a

nag7bll11J ~61 eae11 a Unyüu.

LARRO•f6le tu.ar-'117oll H 1Ff1llf6ra. • llHen•
l.!Hm•rfle l ó ~ b J bpb.116.
•
DEl.9 ■'1'E kaaniúnk 11.ipTI
fil ueri.nl .... nk nar>ltan.

6L -. •l.dn

TPO B!VEB e.a_oCE.,!Y CO- 1'TI,LI.AI80?J, W. 'U.

