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ANYASZLA
HUNGARIAN MINERS ORGAN
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nynva unnriemunek.

AZ F.GYEDtlLl MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYEStlLT ALLAMOKBAN.
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KÁROLYI GRÓF KÖZÖTTÜNK.
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THE ONLY HUNGARIAN MINERS OROAN !N THE UNITED STATES.

ond clau ma7ter at the -Post Otr1c-e at lfew York, N. Y„ under the Act of
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Raktáron van~:~te~~:::=:~:~bit b&risnya,
p6 nagy vil:u.zt.lkban az eg&.z cnlidnak. mi egyen•en
a gyirbóJ veutink mindent I il'Y lriilOnOI olca6n adhatunk
minde11t.
_.. MINDENT l'!L KELL ADNlJNK, - hogy :u oui holminak helyet csináljunk. - 200 féle férfi.
ruhánk van és mind a legfino11u1bb anyagból kéuült. Jti.liua 15-ike ntin na,y raktár lesz rendelt. ruhákból, an.
ru.k csinálunk moat helyet. és ezért adunk mindent oluón.
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kiárusitás .._

Jultas 13-\61 29-if nálam na.gy kürua1tás leu. Oriáai rak.
!'am oly ,tesó áron árn.sitom hogy ilyen olcaón a gyár.

•i••,,• :~:: ::~:

•i•
•••
•i•

LOGAN, W. Va.

:!~·-=-~: :::.·: =::: :::~

$13.110 ért;küt $ 9.48.ért
10.00 értékü1. $ t.98-ért
A LEGJOBB OYERMEKRUH.AJt LOOANBAN 25'
ARENOEDM.tNYNYEL.
PANAMA KALAP
'7.50 értékú $4.98$~~ ertékU $3.?t.í.~OO htékü Si-48-ért
$15.00 értékú $11.08.ért
~12.50 ért.ekü $ 8.69.ért.

SZALMA liLAP - - - - •
.UO nékü $2.~
110 ért!ldi $1.7!1.ért
$UO ért<1di $1.Il>!Tt
1.20ért.&u'l!lcen&in
NADRAG
17.00 értékü $4.99.ért
$6.00 értékü $4.7~rt
$5.50 értéku $4,.2S-ért
$6.00 énékü $3.98--ért.
!4.50 értCdl $3.i~
$4.00 értéku $2.98-órt
$3.50 érUku $2 G5.m
$3.00 érukű $215.ért
'2.110 ért,ldi $1,79-ért
$2.00 értekü $ .9Urt

S4 00 ertékti $2JIB.lrt

CZIPOK
Leuobb f&jta. komótos noi ci• pok a var09ban $5.00 orlord
$3.48 ert, $4.00 értékü $3.39.ért
$3.50 éru'ku női félcipó $2.98-órt $3.25 értékű $2.49.ért
$3.00 értékü not félcipő $2.f.5-ert $2.75 értékű $2.U.ér\
~.50 értéki! női féJc;po $L98-én $2.25 értékű $1.79.ért
$2.00 frtékü noi f!lcipó $HB.ért $1.75 értéJril $1.29.ért
BOYDl'!NS SHOES
a mi mmdenutt $6 00, most. nálunk kivételesen csak $5.60
JUST Wl!IGHT CZIPOK
S5 50 értekü $!U)O.ért
$5.00 értéJril $4.110.ért
$5/iO értékü $4.00..r\
$4.00 értékű $3.5().,rt
BEACON CZIPOK
$4.60 ttt.éku U.00.ért
$4.00 értékű $3.60-ért
$3.50 trtéku $3.00.ért
$3.00 émkii $2.50-ért
MINDEN GYERMEK CIPO .UUBOL MOST 25 CENTET
ENGEDEK LE
KIS BABA CIPO AB.AHOL !Oo ENGEDEK LE.
FHFI 1:S Női SANDALOKNAL. H OGY J OBBAN
FOGYJON. 25o ENGEDEK LE.
TASKAK
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Lábfájást
Gyöngeséget
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Fáradtságot

MINDEN BANY.ASZ HAZABAN OTT LEGUN A VILAGHIRU
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SÓSBORSZESZ
Hozassa meg ezt a biztos hatásu szert és ne adja ki a pénzét rossz
árukra.
MINDEN BANY.ASZTESTV~R, aki használta, megmondja, milyen
rsotlahatásu ez a szer. -- Vigyázzon, hogy ne adjanak hamisítványt.
Kapható minden kompánia storeb:...1 á C'J'orYiit~rt.árban.

tivegje 25c., 50c. és $1,00
Ahol nem kaphai.o, ott nndeljék meg a lw:ponu6i.
,------------SZELVÉNY------------,

THE BARNABER CO.
::!f.J. W. 137th Et.

NEW YORK

Bure a6abonzcu:t lii:o1uéptnt.esen. lttrllékelek 1 dollart.

~~AH. J1:JLI~.J~-ig

AJÁNDÉK A BÁNYÁSZOKNAK!
Egy pontosan járó dolláros órát
egy évi jótállással
vagy a világ legjobb könyvét, az

Magyar Kalauzt

J. W. Wells
Logan, W. Va.

minden bevándoroltnak nélkülözhetetlen és amelynek
az ára szintén egy dollár.

bányásznak.
teljesen ingyen adunk.,
ha

előfizet

a

Magyar Bányászlapra

VIGYÁZZON
ha ruhát rendel, nehogy kész, gyári holmit kapjon. Logan megyében csak mi
készitünk ruhát mérték után.

Előfizetési ár egy dollár egy évre.
Ezen ajánlatunk csak egy hónapig, azaz

Julius 15-ig
érvényes.

NE RENDELJEN UGYNöKNÉL, AKI
HÁZAL,
mert az máshová küldi a rendelést és így
nem az ön testéhez szabják, hanem gyári dolgot kap jó drágán.
JöJJöN ÉS VÁLASSZON
5()0 különböző szövetből és importált
gyapjuból, a melyek tartós és finom
dolgok.
NY ÁRI K!ÁRUSITÁST CSINÁLUNK é~
22.50, 25.00, 27 .50-es ruhákat most
15.00, 17 .50 és 20.O0-ért csinálunk
Nagy raktárunk van kalap, cipő és fehérnemükből.

Minden van, ami egy férfinak kell.

J. W. WELLS, szabó és divatáms
LOGAN, W. Va.
-.. Vigyázz a névre az épületen.

11f.

Ha hozzánk jön, hozza el ezt az ujságot.

Ji,.

küldjön be két dollárt és azért karja az órát,
es a
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT KH HRE.
Aki julius 15-ike után k""ldi be az elöfizeté~t. az ner.1 tarthat számot az ajándékra.
Minden levél igy cimzendő
MAGYAR BÁNYÁSZLAP
419 East 9th Street,
Nev• York, N. '{.

10 cent ( Jyegben) küldjön az ajándék elküldésére.
Vágja ki ezt a mlvényt, mel!ékeljen egy dollár és 10 centet.
ha mindkettőt akarja, akkor két dollár és 20 centet, és küldje
be
Ervényea

Juliu1 15-i1r

AJÁNDÉK SZELVÉNY.

Ervényea

Juliu1 15-i&

...6YES HIREK KUTAT A NÉPNEK.
Kitüntetett munkások.
H ,,J;: K,

.\ ('linel1li..Jd 1'(:d f'01·po:·u1im1
Dani •i tPl,·pf.n ,1 nw~.1a1·ck n~y

APPALACHIA, Va.
Al11.ptőke

és tartalék $90,000. Vagyoné.1Iomá11y $500.000.

$15, $18, $20

Liebman Bros.

Uj üzlet

a West Virgúiában általánosan ismert szabók.
gyönyörü mintáinkból tetszés szerint készítünk önnek bármely kivitelü öltönyt mérték szerint.

Logan, W. Ya.

$15-$18-$20

Monitor Junction

NEM DIUGABB!
NEM OLCSóBB!
Ezek a ruhák bárhol 25- 50 dollárba kerülnek.
Minden öltöny kézilősséget

vállalunk.

munka, amiért jótál-

Jöjjön be személyesen
és győződjön meg a mi
k'tünő t-iuolgálásunkról.
Mindennemű

lást válalunk.

Jöjjön minél

előbb,

mert ezen árak csak
férfi és

rövid ideig fognak

női

ruhákat gőzzel
tisztítunk és vasalun k.

nyitottunk.

tartani.

Raktároa tartunk

Liebman Bros.

bányász

szabók

NCPTH fORK é! G.ARY, W. Y-·

cipőket,
FIGYELEM.

oemaker Hoteli

.,

BIG-BEND. PA.
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Magyarországi ingatlanainak eladását
eszközöltesse vállalatunknál. Ingatlan
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet
is tőlünk.
Amorfaációk.
Kérjen felvilágositr.st.
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C. V. Bors Company,
Chicago, Ill.
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A magyarok pártfo.,.ását kérik
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Kohn &Eila nd

HA MÁR KIJÖTT AMERIKÁBA,

Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT,
A Magyar bevándorlok konyvét, amely 3"8 old lon ::neg
ndJ mindcut a !elvilágoslt.ást, amire ii.. .z~ge van
o_. k

Hasmálja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevá1do lé m:igyari
mindenre felvilágositja, mindenben tanácscsal látja el, a mit ne1ü itt, ebhl!n az ideg~n orszá~ban tudnia kell.
ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit.
Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR.

Ne legyen
rab,
_,
___________________________________
.

lr lr

l

'IS

'"

Az. ameti1,.Li magyard.g bibliája e2. a könyv.
Minden embernek irdeke, hogy megvegye.

Magyar Testvérek: Cleveland Városának

1., u, ol,l:11 m111,11,,tn, 11~ \mnih11i l~nl.1111 I-A 1·1111111:ill>,húl ;100. oltfal

nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy

Amerikai Magyar

alauzt.

300

AMERIKAI KALAUZ f'.s UTMUTATÓ
k,

1

,

t•g , ro "
1 kuuk.
, ár aló neh~

11 1 ro kad

Cleveland Amerika 5-ik legnagyohh városa,
Boston és 5-ik Cleveland.

először

jön Ne,v York, azután Chicago, Philadeph"a,

SPEKULACióK.

Ha e nagy AMERIKAI város ANGOL könyvtára ezt a MAGYAR könyvet megrendeh, mennyivel inkább szükséges és fontos ez nektek, a kiknek a részére ez irva lett?

AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ
az amerikai magyarságnak lett írva és meg van benne mindaz, a mi1e 1!t szükség van és a mi a boldogulást jelenti.
RENDELJETEK 2 PÉLDÁNYT.
Küldjétek az egyiket haza valamelyik ösmerőstöknek, a ki ki a car jönni, hadd tanulgassa a hosszu
uton. Ez a legnagyobb szivesség, amit neki megtehettek. 1ert olyan fontGs reá nézve, hogy ne
legyen sokái1 zöld, mikor megérkezik, mint a kenyér. A másikat pedig olvasgassátok ti - tanuljátok, mert csak igy lehet boldogdni ebben az országban.

i\i "Ame:ikai Kalauz és Utmutató" 308 oldal olvasmánvt és azonkivül a legjobl an
ösmert hirdetéseket adja. Uj hirdetéseket
szivesen elfogad.

Mit mond a "Bányászlap"

MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ?

Szerkesztője?

TISZTLLT MANDEL UR 1
kit · 11ve! stom: 111nm,
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MANDEL

ERNŐ

1

,í.. ,1.lar olvl.'J,)i tö.
ro, hogy ha ok n

oldog11\11·
nl\ni.d.

URNAK,

HIMLER MARTON,
a Magyar Bányászlap uerkeutője.

01 AVE. A, NEW YORK ClTY.

Swrrtn(·m u1. " AMERIKAI KALAUZ-i" megnézni ,s
mlln_yo,:ni Biztosifrkul itt kiil,liik 1 1lnllárt

nak találo n ~s az r lt>m. m• gu1rt1>m • ha n ,m tetszik, Yi :u
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p,'111• \•i~1t1CkpOm.

Küt!'!t um magaUJ, 1101ry a kúnyvet f1gyflmraeu át fogom neznl
{, hogy ,·igyá,:11i !og-cik rdi..

HOGYAN tTÉZ KI AZ AMERIKAI KALAUZ?
r,
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20

POHAR SOR, VAGY AZ
"AMERIKAI KALAUZ"?

M!BöL VAN TOBB HASZNA?
A 1ort kiiaua és a sörnek il vé.
ge s a. pénanek is,-u '' Amerikai
hahuu: · · fl"'Jig J1JÍ11dig &1•gifl, minóig szolgilja, a mig Amerikában
, an. A mae-yar bevándorló leg

jobb barátja. Caak 1 doll&r. MOST
rendelje meg, amig van.
PtlllfO!> f'IDl

MANDEL ERN(I
NEW YORK.

61 AVE. A.

Kiadja: MANDEL ERNÓ, 61 Avenue A, New York

