HUNGARIAN MINERS ORGAN
Előfizetőnk

tiyitva

könyve
índenkinek.

AZ ECYEDilL, MACnR BÁ'i7A&ZLAP AZ EGYESOLT ALLAMOKB AN.

WHO IS GUILTY?

McVeigh, Ky, '.\uti,.

L, jos hi1J '

!;INUnk ··rtt>SÍI lw1111i111k,·t

MAKE MONEY?

011

So far, up to now. we discus. fEPH HERZBRUN THE $50.00
&ed the case of the Welch robbeM DEMANDED OF HIM.

Cambridge,

11 1•1my
1

ilt'n 11, 1•11k{>u1

hat

uipo1

.\

K
I I l1

h

11

u

ficial duty and a.ct accordingly
.
rusy not be under misapprehe~
StefanoVIcs d1d not _accept. the
ion and institute proceedings rr:o~ey be .waa blackmailed out. ~r.
aga inat Isadore Katzen alone, we t1ntll Squll'e. Hoffer 8_ent for hun
herewitb describe a little story- and made h1m take tt back, not
similar ones we can relate in nny th e wh~le sum however because
number at the trial-which will tbe Squire kept $lO.OO for hím-

\1. •· t nn
r 's I kH ••1t-g- i hu1sz.:, r ,-s ·111kta
dr»g 1gya11 11t• z rt ll·1-t jol 1
h, t k r im1
mint!n
iag~ arn
K.
i,· ,. , " ::.zt1C'k fi
·ng.,·
1 1Jt11r 11 aJalllJil
h,-1\· 1 1,nj I c,:t> 1, ,:, mt t
t{, wai1,knnk
J,,1 k r,'!QII

When Mr. Harria, who

WI\II

the

vividly illustrate t.he role played t:el:r I
k tb D' .
by the great savior angel o! the
can as
e
llt.nct At.
Welch H ungarians, Joe Uncle, torney or Welch for a favor, it is
Joseph Rerzbrun, the father-in-/that be put Josepb Her:zbrun, Mr.
law of laidore KaUen. in the rob- Hams, Stefanovtcs and Squire
btnes one o! the foanden or the Hof~er under oath to _make them
notorious Welch "system , •
testify wbether the thmg d1d not.
Mike Stefanovit.s 18 a .resldent :appen ll.S tt has been described
cf Jebkin Jones. Formerly he ere.
.
lt!ed to live at Gary No 4. wbert
Ir. however. t.ho,1e llltn till tn1:é kepi a larbre boarding. house
slst upon havin&' 1.bcse little fnme
Tú.1 Robtien or Wekb thougbt., \ll})I. if 1.hey do n t yet understand
tha\ be ~like many othen m Oary) !ve! !~~e

hi!~~~ ,~:cth~1~

i/ !~~: n
0

0:~,

crimu-w• ~ha?

,~!p=. ·a

t.a.les

: ' •~~:er
1
1
f $Ml 00 a ta th

N

m1 11,k·1so1t
t

•

g

irJ

only name mentioned was that of Superintendent or the Gary No. 4
L.idore Kau:en.
t the time learned ot thi.s be
Iit _order, bowever, tbat tbe inten·enedaomewayorother,~nd
Diatnct Attorney of Welch wbo
m.essenger took tbe money ba.ck
will no doubt undenit&nd hi.J ot. tn Stefa.novics.

and the

< ol~o1.11uk.

0.

ho1t:•• u.(•g- most i.im·i.

ru11ukavis1.1m_vok igl'n Jok, a dolgoz1lflk

ní•g_\' ,19. fM ot
l,lll lllnll,'UK, g:'11. 1U11,
,.... i~y IWI.·
1 d ampíi,111 dolgo1.n.1k. Eg;, k1•
' s l 1 Já, • kl\ "rn nt>mdy hi>l}rn.
1, •~:1. rt 11.:1: r u !'ll•ll,us·g, 11H)(,\tin
r !kun ford1~I 1•1~. \ "1,. ~n '11:c>t
1 k kii.1 nk nt · ► í'>O • 1trt. .\

only in general tenn.s,

i.zf-11

In

, 111 "'2Pn,u hnn

,ryon kf'H•
1111

u n. k.

,

t>S

arol.

r

l, n)a

\

t

.
'!{ rnkin !ord1 11
ku;wikkal 1111R",,.11 J'l

lt·ri

k

187&.

BÖRTÖNBEN

Torena., Tenn. ~zah dos 1:,\orgy
li <;tv,:r irji\, hogy ott uunk:11
ouyok 11al(vou ll,\l'llgí•k. anH i)'
t1)Íhf'n lwtr1ik1 1t ('Rak•>. ·i napot
t1oltro111ak. ~\ s1,'•11 j 3 cs f 1 !áh
magas. Ui11: rnu ('(r~- k ,, t, 14 :i.-\rt
1, mp.íl lta-.1.nálu k. Li•j!r,\ l..1\
nim· .!1• 1tlj,1t kt-ll u:rd111, Amwrl
n - ~ 1 ut •t 11, 111 l'i:i.:t-lm·k. Punrh, r mn iu 11
:--. •r,•u,-~t• 111'u .J•l- 4;, ('C'llll't fiJ".rtm k kRrt>n•
Ji.Y ll('IO
n ti st,·1•r.
inawii. ua
!, u: rt
l1mpá1
1m:11 "" u
ot1 nu-

v

P .1

mnn-

11;

ké11t

A SZABADALMI HIÉNÁK.
Hiivid idi:v,·1 n:.-\iitt k~t bajtú.r- lt>!.'
iR'~·• s p~lk iu. ·irl1
'-Ul1k forolult hl)r.:r.unk ,:, .,Jp11na- ·11~·.:•1·t
sr.oltiik, hOJ!Y II. f'. Ev, rt C'o. mi

taUtlm

1.,rn 111011 n·lt ki tii\iik nngrnhl1

,...1.

yalhunum

"!-.'-1.•
íiil-fút iit,:rl('k .-.S hit,
grtl k ,lk..t húuu1,11lwn krr,·,ut11I
Hajtársaiuk , i'g-rc> i'l nw~1m1ak a
ilol5tot
mink,·L kí•rtt>k f1•l, lmitJ
a kill't"k11.t a biíuyá'I.Zoknak júrjunk 11 n ,loloi;:b~n. :\link iit

P.1.)

\•·it>d[I ll

.

~- ~HKIII
ki.Jl,11;,-

kik

1i

•
lrágll t"'4 Jnzm1) mnnká, buun!'nkd hng_\. ez 1ia-yh, ll u rlm n I gjohliau hi111ink, jftriu•t 11111-!'inc.litottál~.
ra. hogy s,nbado hnj4--6 Dappal a a.rutin a. jeles ,

\ k, t r 1t · '
banda érdeklődött nálunk, hogy: t, ti(' 1iir,•lm,
milyen árban vagyunk hajlandók F.vrrtt•kl"L .\
Hrdei.ésiiket lapunkban elhelyez. r,• lH,·lhcn
ni, miután .u t,irn'nv kotf•h•7i n \/1 :-íaR"nlilt, min

,zií111ldrnz1k hag,nli ad a
ru
___ _ _______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _..:.__ _ _
ti h

Gróf KÁROLYI MIHÁLY
Dr. BUZA BARNA, Dr. RÁTH ENDRE
és Dr KUNFI ZSIGMOND kiséretében
e hó 15-én azaz szerdán délben Bluefieldre érkeznek, ugyanaznap este
St Paul, Va.-h..n !c=ek, oni:an Appelachiet és Pocahontast látogatják
meg, majd átmennek West Virginiába
és 17 és 18-á.n Logan, Gary és vidéke
magyan ága előtt fognak beszélni.
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ft'\ m rufl"l.llul m [0 11 rn1;11ka, 111 hol?~ 111. ott1l:lli h: uy,l>an ht'l n thlpot. dol~owak, dt• at1 'fl't ruost ~:at'c.l ~o:..l:tt.~'i i~'""~~::~iut m:::~: 'l'n•rll-k állitá it T 1 • 1lh11.tallan
1
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I dáig a. welchi búnuövetkezetMikor erröl Mr. Harris, a Gary :,-11khit uak '! .J m1po1 rlolgrt1.- kP-111 ~ fi napot '.loll!o:ui„k
\ 1ftuuk11~(lkru. ninc•s 11iukKé~. mnt J
r,:g(ita á~vrJ..,mm{'I ki&l~rtf"IIU'.on!.en. hogy a ti . gnt e.
rol csak állalinouágban emléke.z, No. 4 akkori superintendentje tu-J J1~k. ·~ szen nt'gy 1Ab mas:-a~ ~itz 111;11 6 bh ma,...a,. ll'llt1:.i IU'fn. fl11z Íí!~ 1 nu,vnn 1110k11n ,·11.nuak A 11 11 ek 11 r;gnl'k _..; mükiidJAf'
. l'.dn7.á.tok ~"n'.•11(> veg„.tt ii;ritc
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11111C"s f'H 1gJ lfUllm,I _karlud) lám. uinl'I, li7.ahad ltmp8t ha,1znl\lnak. ,;zt'n á.- 6 láb magaa u g_~on k,.,.,H
.
jl .k R nt'lll Hl luahu, mn1. k1 sz
kösül es&k Ka.Uen lzidorét írtuk dom&li~.azeraett, valanukeppen 10 · r11t l111.;u-:11Alu11k. I, ,111rő k,1 1iim~. 1,,-jimík,1 11111e11 Láni•o!ól mn 111a i::!i h; ,·an, dP iu?rt nVJtoU. lii"n•
:\IP' l'.111-bf'n tortl'nt, ho!Z.Y :i f, ltahi.lótcíl f,·Jt>nkmt !-\0 100 d
ki. Nehogy a. welchi úgyéeg ur, a: terverua.lt. a dologb~n• .. mert_ egy'~ ·r••nkt'nt rnw.iua h .pi,·k 11tKu núiu ká~nki·nt í,tl 1,0 ('cUt.-1 fi. pá~! lrno;,:ruil11ak. I,tJátnko mm'11,1!~ .. ( Enrt & ~•o. ('ég hirt·lés utj~n _lárok_1tt tvbC']trk ll' Ev
k a vi
~ bizonyó.ra hivatalos kötelessé- 6-Zep nnpon egy küldonc vusza... 4-.}- f;O renti>t f1,... tnt-k. :---r. ·r,· H ~· 1 t1•1nt-k. :-:1.t-1·t-ut·sétlett t>g 11t11!'~011 H tonnaWmra. mtu1ma /. ngy, , o-~irn nnbn1·k,•1 k1•r1•1M•tt, a.k•~ ~f'l'frnt
.
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gének teljes tudatában rog eljárni hozta a p.é-cz.t Stefanovicsnak.
:,-i,,wg ntkAu furclul ,·IÜ. \ 1111111. rnk~n fo.r:lul _i•li, ~14 ll n'.1mk1~.rnk- u.u:rí-, 111H· ~1
tu,·k 40 rl'n~t·t. f'.l~g -~.,.~1~1. ?f.t• +>k_ 1-_~Y patk~uy ,,rt."
Dt uts~bot _11111,1:,~. 1~1 _gnselt k
=i. dologban,
téved ésbe essék és
Stebno,·ics nem f
dt& viasu l.á okkal t·I, g ro11o2:11l h111111Hk t"K knl 1e, _n 30!,hu:111.11,.. ,\;, .,J1·h01'11.,·r ta.1.1a m/.r,•, 11111n r,;i 1·,·1.11t 1. St1•. l.1 ~t;l,_k l•·ltalhh1~11ru_- A hmh b s a ldHrtozlnt1'...A_,,d JaN 11.gnlmU
csak Ka.t.zen Izidor ellen inditson
.
oga
1 :tl?'~on ok1':>or ilnkkolmi.k. \ 111-1 , h1k11" ml'l~wk1•lt M11uká1wk11t r,·ne-!Wtl1·11<.rg- nagyon r1tkAn for- azt flll11ntt11 ho10 P1thhur~lth11n hoA-y i'iio,nnk dolt~, nC!m :s„ 1 nt
vii:agalatot Leirunk egy meg. a kiz:iarolt osszeget. mig eg,:u:er k- ~ ,,. ,·lt·hnif41,•r dr:'g11, mu11kK 1•1imlill 1·, 11\t-k fi'! i>s l\rddik 1i1 1\ Pl;'i {,,; a ma"\':n· hí,.nvÍ\sznkat 111htknh 1·g} r1'·,1.v,:,nytlt,l'~.1sfq,t, 11 kl'Z1'tl m•~ll Hn..:-1T ov,,t :gi 11z
t.ortént. kii.mesét amelyhH hason.· c,~k 6,qmer 1:foffer be nem btvta., sokut u~ an , , ,zm•k f,,J, ,l,•
liir l• ~,,·f.r 11j.111lja ,,zt n 11„ln-l ha i· nA~\un ,;z, n•tik ·.\1. , l 1,;1i 1.<·r rutlm1•\y l millió dolli1 r 1 hajln11<M a.dui ltn~ rlt,tt.nki n \Í1-..iiila1ot ve 1
1
lót nagyon soka~ elregélbet.ünk a.
hf-kitldáj, ,wm
hnJt, tM,1
f1r,,11uuhnk
·
· ·1uk~ii, ~111. uJ\ mm! a 1, ftohh h1•
1
5
ti.rgyaláaon, s amely rá.világit ar . mert. & squier Jónak Jiltt& mégis, n·kt1uk azt II h 1_, ,.,.
1
, h.('n ott 1<i ,lég ,h&i;tu J olih _1c>r.,
,
,
tn & szerepre, amit Unkle Joe, a hogy 10 doll6.r1. elvegyen a pénz. 1
Throop,
Va .\ m 1111,11. ntlnn \t'r :lJHIIIJa rtt •• hehC!t bnJtllrM
magyarok nagy mentő angyala, ból.
. Ob~ncey, W. V a. \ K t,,.,_t,1r
Jaftflan mP~) 1rja '.'\fol11.1r h,t u,knak /.14 ha Jt,:,u,: hc!), akkor 111
Uenbrun J ótaef (a Katsen Izidor
1ndol.ll h • .• nk, t
l1o~n ott n \"j n k1Jtl11„ heh nk •nt 4 uapdt p1111k 1IIJ111J 1rndfulsHI J, z.
II JI~ ) játdot t a fout.ogatúban,
,Ha uabad u ügyész urat val~: munlrn nagynu ll'"Dll•~ lut nk1ut,,foliwznttk \ ui'n t>-- 7 IAh m_a_ lvt ,1rn.Jo1 k•
,ntutt tlf" a D,.
'!\ki tulajdonkeppen egyik megte- m-..re kérnem, ueretném, ha esku l .) 11ariot I lgo m· A én li- 7 i,cn. gtÍl n111CJ1 uabaJ „arb1,i; Big Wein, W . Va. l J\!ri ,Jon&.1 !rnkhun P11rdnrn, Pa., Lrn1n"I rt"
t1:mtóje volt a welchi "system- alatt kihallga~ná Henb~ Józ.se. l"b 111affll!1 1 . arnk"i ,agy ~ffl\, ti.mp~! 11,xználnak.
l,ej4r!I kil; hajtii.r,; 1r.;n. hog_v ott hl't nk:nt: rl'nrn 1,
{,h!W •ről, fí,radtdzrúl
tae-k!"
tet, Mr. Harru!t, St~&no~esot és um
szal111d hímp.:i,t hi,r,.znál n•n. )hl~ina ~ pi~k 11tiin jt).. 7.í l- · ~ 11apot ,h1IR"n:m:ik .•\ sz, n •", j ranuz.kod\'K Wllá!t k~rtf'k. L.-n
Stofanovics Mike, jelenleg jen- squier Hoffert. hogy igy tőrt.ént-e I lt. 'fa na után k ",·ukent 50 ·ntH riutnf•k ki\l't11ki•11t. ~ze- fél láb ma1eu. tfiv. ninl's. uaba,I I g:,.rl l-'t>r.l'IIC marirvarOR wndt'p.:i.:1' ·rtti,vl1·irt.,ukat
kin jonesi, azelött. Gary No. , la- es- a dolog, ha pedig a fr.une up. , rm1•t r l •1nt-k. A mu11ká,;okk11l f r 1 u<'Sétlt·nség- ritkin forilul eUi •·" (C'arbiJ é! oláJ · lámpit hMzuál• 1ri'tPltt'l foira,lt& ~ 11\tt& d há.1.allá.l
~\ 1. t>gyik 26 t>B köruli b&JU takosnak. nagy bourding bál& volt h_o~ még most UI értenek, ha nem ot 10 , lt-gjobl_ 11 blrnnak. -~7.
n m1mkái;okkal JÍ1\ h!umu .. \ la-, uak: L,-jar6k0 1iill~·~. Klíron~fnt u jö,·r"ény1•kt:'t kik magyarul kO- )~~ fiatal 1·mhe ,olt, arc
az utóbbi telepen.
j latJ':1' be ~~most•~ ~-o~ a n_imzi.'r. t' lakas ,111~011 1\raga. A k~"' k lf'lmi„rn 1,J._.g ilrégn. :\lu11- Ulasm~ után ~fJ ,.1 1• ut<'f !1zet•. ontn1t{,k be ]101.zá .•\ k(•I yándOl' n-ol~t•Sl'l. Ruhizalu. bcr sapku,
A welchi rablók azt hitték, hogylri:blasnak orokre vég-e es bunüket K. btiJtárs ne111 a,.aulJa •·:t.1 n lw- k 1'0kat minct O ,1 p , ,·~:t11l'k f, , n ·k. s1.,·Nll"f'tl111lSf'g t"llak r11k6n h,hrn kintit• r~ul't u t>lélnik ra- r1•lc1po <;ziirk, , dszon ~MWIL'ill. , .. ,
I} is, (mint elegen Garyben) titok. nem vuJ.lják be töredelm_esen; sti. \ t. 1I mint 1r1a, Bk1 akarJa ,pró
~IolnAr t -.1n•r a irnlJa z-: a
trr11'uik, akkor L• , fi k a viiryl:I• _ko1t l'ltlhAI. italhúl " 11ztáu nyng- Ct d\f'. fl-kt•I•· JD!it frh ·r , tkbl,
ban itallal kereskedik, ó ri is ki, j v-~~n szol~o~ as Ugye~ urnak há\J.!1. :nrg. :unulil:? " sz,wk f•: h.1 h-<·I 1 h.1jtím111knak.
1iotl.an'wÍ.~ okozzn. _\ munkA-.okk,d ,or:, ti-rt„k. )H,,o;1U1J' reggf'I nyom- k1·k fclaö r11.ha. A mli ik korúlbt>I i
r ótták tehát azt & ballg-a.tA.si lisen-! rov1desen tribb ilyen mesevel. •
••.\ÍI .okai.
161 bá11n11k. .\ lllf'gdht-t..-, u~r · 14 Janul t-ltúut n k1 t előkt>Hí v1•n- kd (,n I i,\v!il'lib!J, kis -f, ki>tc b •
ce &d6nak nevezett havi fiO doJ.I A Magyar B.1nyászlc.p egy kóArn6, Va, S. J. ttstv,·r irn hosrr mini a h·lllühb ht"lpu, oll 1s rltg tl'g a mf'a·t kúszön.::S nélkül tA.voz, ju,.__...r;al, s.ergo c1pot, ziu1 ·n fek
l~rt, amit a többi ga.ry-i 1peak. · teli udm8ban arról iro!<, hogy
Red Jacket, W, Va. W .JW Antal ,ua11 n ,·i'lr.onyok ro ak. .\ mun drágt, .\ házhét· unhánk/nt $1.!';n Ifik cl. l..eni;ryel Frrt>nl.! ryanut fo- ti· inµ:1'1 ~ szurkl' mhHt \' tit t
8!i...'7"-t6l kiJ:saroltak és addig fa. n,ilycn azerepe van egy welchi i &J1Ul'll tudatJ vc> 1unk ~OllY olt k1Í!l•)kknl ii;ten l'O!i,,<.ZU.1 hánnak í•s I t
.r.amitanAk. l"Jvári }e ~" r. gol! kOrülué!:etl a hizl,an s riiví
n_vegették, mig Stefe.novica Mtk- \1yyvédnek a systemben, s hogy 1. munka 0!11 ln!-. au Ul"':\"Y_ m1•n d .kkolil: ok n11pi1-rnde11 ,nnnak • J,,nl 1<1 • u ". h_1·l_\ t l>a_Jt11.r~mk•: dtsf'u mri;tállepitotta, l1o"°y a ktt
Bá 0 ....!. ... k
Bán-'"·la t kié.s, bár ö ital~ :icm áni.lt, LEl'I• bény r,ui.gyar tir,yet tirgyalt. ed- Ifit' t>l• (l n iö iz a boilf'r r u re, Az élt>l111iaz1r ;8 h kb mér,·g dri nalt C's ruu:.: l!"J1l mo t t11 nuki1ég · :i.ag)~r 4!l tlollHr Rei cent kto;zJk!ll·
. :"-.o &
~ - po ne
rd
UTTE A KÖVETELT 50 DQL. di!r a wekhi squier_ 6s hlnyról van itlllinek nz a,: oka, hogy réKen ~a .•\zé_rt R .J. ba társ fignlmez ,·un nihány jó l11dolóra.
: rh és t>~· arany gyürii.t vitt el ma• t~k U'Juk. A ti é_ eketeket ~éd.
LilT HERZBRUN JOZSEF u . azokból h1v:1-t&los irat és kónyvo. nem volt t>s6 i>s igen 11agy a .szá. trti baJtil.raainkat hogy no men•
j ghal buonyoun a1!:rt, bogy ne 1Jük. A.sért p ártolJátok fi terJeuZEIHEZ
lts.
g.
J~nf'k oda
I Foly-~t ,;a
k oldalon
kelljt>n t-gyeforr má,i honfit!rs s:étek a Magyar Bbyútlapot.
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Draga vendegek.
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~AGU

llJ'asl::ok, h ty ti i
gya.r ubl&baz:i.
d mu
liU!fOAl!IAN MINERS OROAN
1H, hogy ti megert1 k h vo g
ta.t-Ot, hogy itt fontos 11en-::et11,en
Tbe on1y Hun:arian Mme11 Orga.n tci, na,y, komoly har~r I an ito

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

llA'!,'Y SZL~J>

1 '

A VERHOVAY KONVENCIÓ.

ín tb" U S.

t

9th St.

New York N, Y. 419 E 9th St.

M
~&Jelen_ik minden csütörtökön

ryorii orsrigot amelyet lsten ke
year11 re annyi szépséggel &nuyi tenné
szetes kinccsel A.ldott meg néha.ny
Publi.shed every Thursday
ember OrjOngo politikáJa. tonkr

I

A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAK,
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK.
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magyar osztálya
WELCH, W. VIRGINIA.

., 100 S b . ,·
$! 00
., ·
u aenp ton ra1es
·

Eloíu:et.ési ar 111 vv évre..
-,,.,

"

McOowell County National Bank

E,
1 Pul !l>Lf'
MARTIN HIMLER

HIMLEB. MARTON
4lit

am lybol minden embernek, a.tti
r.ek ereiben magyar ver r l}'lk lr
Hell venuie ca.Ja.t .emea réutt
Egy nem."":et...
efY onzágro
a Ml szUlohua
ól vaJ1 uo
New York, N. Y
Engedjuk-e h y ezt
KY

Vagy na

1,250 C00.00

~

1••·r,,.

QUR ~:~1:,~•,11\ .. n 1.... ,1.. 1111·11 to .ill.

THE HUl!GARIAl! MINERS ORGAN IS WRITTEl! FOR ,MIN
ERS, OF MINERS, BY MINERS.
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SZERENCSE FEL!
A Magyar B:uiy· zlap reszére

Irt.a Dr. BARABAS BÉL A. crc~jyi:1!ési képvUelo
A ne.bél '?lUnkbok kozótt leg
ulyosabb :e yz te I blnyils2:nak
l!!r~ :ki ju, egkevHebb az
é'etet taolaló 1e, eg0ból és napsu
1 De ha eh·egutc keser1res
n nkáját :egalAbb megk„pJa ér
oért

e1etd
ó lcvegojetol I bérünk u
elnyorua.tu eloua.k t:!:olg-...ug
OSSZATOK MEG VELUNK
A!\iERIKAI MAGYAR BANYA
EZOK, MUNK.ASOK ER!:J'tT.
B.f:RETEK CSEKELYÉ20ET
~'1ER.T A MIT BANYAITOK

Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors•
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam szerint a világ minden részébe.
Hajójegyeket eladunk az összes hajóvonalakra a kompániák által megszabott eredeti árban.
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szakértelemmel intézünk el.

tf:gye, vagy pe<lig nem ;s lelbcz

dulá!saJ, komolj zándekkal magyar sztveinkben, Juvegyuk re,_unket. a misod1k bon oglalúból
e~e~1:~to~~;~:,:;::t : / :
ep,ten1 modern eum kkel, a 20 k
~3 zad s:&eliem ben.
Magyar Búny:i.szck ! A magyar
parlamentneh. ot tagJa. es az uj esz
l'ék, e., tobb &s h:irc sa k sér
... of Karolyi Miha.lyi.. a ma.gyar
tigi fugge1 ensq-i nárl vezi.: é 1
bban a:: ut ában amely kőzete ,
magyar b r,yás.&ok koze vuii óket. 1
Mutassátok meg, te,tverek, gróf
ároly ,nak. ennek a n:odern esz.
ekke! teluet· demokrata ferftuk, &k milliói dacira is komol~
•unkib,m nemes eumekkel rzt
btn ~3 lelkes 1rérrel ereiben, tol
11 1dcJét és feJtl , fste dLa ke
f euegei• e az őt kiséru kivalo
~rfiaknak, hogy t1 tudtok dolgoz. u
és tudtok áldoznt.
M~,gyar banya.u:ok ! Segitsete!t
adiato amennyit csak kepesek

...- KtRJEl! PtNZKULDo !VET ES BORITi:KOT - . ;
Bllrmilyen f"elvilágositásca van uU.kJége. fordulon hoz
zank I mi niHsen meg-a.djuk.

SAMOVITZ SÁMUEL.
magyar osztály vezetojc

ó-HAZAl LEVÉL.

yaroru&g ogtalan nepenek ;~~:::v!~t:ER:E:~;To:· T~
~~~o~~nu:etrcil, eu orszagrol 11
b: 1elvze:, v11.11 a
gyom BESZí:Lő
ÁLDOZATK.tSZSt &'.l cnlo uá.nk.ról van uo
o go
nyaun
GETEKET
EZZEL VISSZA
SZEREZZUK OTTHON A SZA
BADSAGOT, A l!f PEK JOGAIT.
SZEREl!CSE FEL 1

fz:d

TANITJÁK A
BÁNYÁSZOKAT.

r testvéreinkhez!
ker

H nan ke l óv.i,kodni bale;;etek
Jl?
A Veres Kereszt Egyntl
let mozgalma

end t,

he
aba.n m&
nek, a lát
et melye
k eredme

~
s · i ne etek is ott ragyog
Jobbr_a t11ra nagy ze:ii kato,iai kó.tott.
ait haJok
~á;\óirópozna.k
De eu·uerre, mikor a hUll! el
znek u ég felé,
hl.r.ott hoh:he.lvekrc. a beklyób
kfu"tje bug, 1 min. ver1 1zn.bt1dt&f.TUnkTa gondolo
t. a IUu munka.,
,alam1 belcDyllalik a auvembe
M
mi lenne a mi ki„,1iny országunk
Nagy varosok sziiletnek egyik ból, ha m6dot.ok lenne n.J.gy alket
, 1 hatóságok hir ero1teket •gy
~ibacl megele
a1:okn:1k meltím dett oruágban klfeJteni a é
1 \ &gytok.
ye ,@ni.
t'lyeken magyar
VERJE MEG AZ ISTEN AZO
ml;j" & hegyek ol- KAT, AKIK MIATT FöLDöN
gy
ének h411gja veri l'UTóK LETTETEK!

1

I

kiadoh1vatala
a 119 E. 4th St
New York, N. Y

Bányászok!
A Ma4:Yár Banyta •lap re iel e

tHlnk utazó kép.viseloje csalaU.1
1 !okok r.rlatt lapunktól megvált e:J
igy neru kepviseh lapunk:Lt tóbl>é
Sajnálatunkat .fej~ ki Pekarc'"lch ur távousa miatt.
Egyben tudatjuk e16füetdinke
ho,y helyi képviseloinken kivul
senkinek Mm áll jf)gaban elofüe.
tt!si vagy hírdeté I pénzeket fel-

trt.

SURGöNYI PÉNZKULDtS.

MANDEL ERNO

,,1:..:11 al. m,1i.:1nr ,\·

• ,·., ,·,i,,
M1korr:l e sorok apvilá.got latn.11.k, koztdek lesznek nereteU. ma
gyar nazinknak kepviselot. akik
'Jottek hogy u amerikai may&nagot felv1lagos1tva, belevon.
ik: &bba nemf'I komoly • fon
• harcba, amelynek célja Mn.
aroruig fuggetlewégének kivi
.asa és u: általanoa válautói jog:
eguetzese
as a mo2:™om nagyon,
tt ll&gyar testvéreim 1
A mi h.aztnk, mely e2:ereve1 dicso
l rtenclemre tekint vbiza, es „
mely rn.1.nt a költo mondja, meg.
tthodt.é mar • multa\ es Joven.
ot rablgában ucnved
Zsa.t11ok korrnany iil & magyar
ők s·mronvai

1 yomor,

rosa~:k a muukav1sto
uvok és a nép kenytelen kivándo
r<'lm.
Jonnek kivandorlók, csapatok
b;;n csendesen, leha 1.ott feJjel.
foege,n fo re, sziJ.lohazaJukból
Onr. !l, :1.bol lxilcs Jük r!ngoU l'
ahova gyermek es ÜJukoruk nu!_;
1 G1-ZiJJl.1 kotlk oda ahol bi!onyt..
h1n a 1ot1 és a.hol nehcz, veru ve
rejtekkel kell t11egk1lzdeni a cn
tr.kcrt
De mégis, én testveremi, ti ;n11
gyar b nyáuok. kik & fold gyom
n ba.n, távol napsuga.rtól cs u.
barl '"OfolOl. robbRnljáLQk • ""
r.e a. t kótele$egtek ho
lejt.ietek el a aonnak
pá4ail. es hogy C$8.k
ho
,no

bes
hog
r,yl

t tényleg a magyar bá.-
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HUGó L~DERER .BANKHAZA
New York City

SS Avenue B,

r,··

Bondtown és vidékei
hirek.

BOI~ONDITÁS
Clinc
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Va.i

ak Wil-
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A BÁNYÁSZ

Re.z:sb

EGÉSZSÉGI UTMUTATóJA

VöRöS KERESZT PATIKA,
Cleveland, 0.
8901 Buckeye Road,
FIRST NATIONAL BANK

KEYSTONE, W. Va.
ALAPToKE $50.000.00

Pénzt kUld sürgönyileg és
postán.
A Ma.gya.r Kir. Postatakarék
péru:tá.rra.l köi:vetlen össze.
köttetésben.
TAKARJ!iKBETfT UTAN
3
KAMATOT ADUNK
tVENT& KtTSZER.

Miért nem iszik jó italt olcsó pénzen? ;
SzereU! te 1ta.lait tolunl!,

a hol ó pe!rnká.t kap mérseke
í.ron.
Cégunk 28 e,·e fe~nillas:1. ele,g bi.ztosltékot nyujthat magának

arra nézve, hogy pontos, és iel.kümle?"e·~n ki 1 l!Z uoligálv
Mmden egytnn'!k, aki tolünk 4 Ga1lon pá.link!t rendel egy
uerre. adunk egy

Fél gallon pálinkát ingyen.
Ar. exprei:

költslig-et tni f~etjük minden 5 Dolláros vagy

azon felüli rendelf!:mé1.
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HAJóJEGYET az összes VANNAK
liajókra vehet n&lunk
PENZT gyorsan t.ovábbitunk az ó-haza.ba.
KöZJEOYZöl irodánkban dijmentesen szolgálunk felvilá.go-

1

~

!.

~~---..: ....

Bányánk Ky. állam legszebb részén fekszik. A szén 5 és fél láb magas. A tele1)en szép lakóházak, kitünő ivóviz és
templom van. Szükségünk van 100 magyar szénbányászra és kokszhuzóra .
AZ Á,LACOS KERESET $40 KÉTHE-

TENKÉNT.
de vannak, akik többet is kereshetnek.
lrjon mairrarul a következő cimre

Wisconsin Steel Co., Benham, Ky.

l

HIREK.

.$

-~

BEKtJLDETETT.

Megszünteti
Rheumát
Köszvényt
Hátfájást
Szaggatást

Fejfájást
Gyomorgörcsöt
Lábfájást
Gyöngeséget

zonnal 1
Köhögést
Tüdőfájást

Szívdobogást
Fáradtságot

MINDEN BANYASZ HAZABAN OTT LEGY EN A VILAGHIRU
GYóGYHATASU

" S U RE"
ek0- 1'i

..., i
11k:r,

mÍ

•

SÓSBORSZESZ
Hozassa meg ezt a biztos hatásu uert é1 ne adja ki a pé11zét rossz
árukra.
MINDEN BANYASZTESTVÉR, aki használta, megmondja, milyen
csodahatásu ez a szer. -- Vigyázzon, hogy ne adjanak hamisítványt.
Ktphat.ó minden kompa.nia 1¼reban és CYÓi'JSZet1 rba.n.

Uvegje 2Sc., SOc. és $1,00

.

Ahol nem kapbutó, ott rendeljék meg a l~öiponttól.
, - - - - --

:,u

- -- - --

SZELViNY·- - - - - - - - - - - - .

THE BARNABER CO.
W. 137th ft.

NEW YORK.

Kérek ktildem 2 naa üveg • SuN · aósboru~t kólt..,ermentesen. M6llckeltk 1 doll&rt.

,.
....
..•.......
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•··
1 k\

,

"1' m•r

Jffrtt1rai·
11;,;,, I.J.~••Í

nes
l(\\UU.

11:r,

,: ' .,

Kilenc hónap mulv,1 New York varos n J foldalnth (1ubway) vonata Manhattan
vAroJJ"élZ uivéból ki 101 menni 4 percnyire néhány külonleges földtelkünkt.ol, amclye .
ket. 1290 d•Jllarjival adhatunk eL mi.sokat. pedig magaabb áron.
New York földJI lcg"obb és 1egbiit.osabb
foly~u emelkedtek. A fOldalatti va.sut rend•nr
hónapon belül New York hemisego lakouá;a el
íöldtelek {lot) 3, G éu még több c5alid allrndo

fen&befektetés. A fóldertikek ott
mindig na.gy haunot hozott és néhany
fo~'ja lepni Mo.rlborot é, minden eue
lakhelye lcia.

El ne feleJbe, e k ~ néhány íóldtel ~. ,an rof: eladó t.. öt év mulva ennek a
Linok uk. 11mi\ qioi;t 1aoo dollirért vehet m
- kOnllJÜ lefizetearc - 3000 doll'-rt kell
l1omta e& mfg többe:t. Arra u tdore kb. 700 do1hi.ri Cilet.e!t. le. UI)', boCY bith&tja, mi
lyen llA81 a m,Don a ~1:nyleg Míektetctt péna llLÁR.
Nos. uem ima ne nnk ma, hoiry mi rérzletese11 elmondhassu\.; Jlt a. c»1odilatol. tor
ténct,et, hogy mennyi pentt c11ináltak és csinálnak a mi vcvOink new yorki !öldtclkek

ke11
Va,y, mit&' jobb, külc.lj1in 10 dollárt é$ mi kiválasztjuk önnek a lcJjobbat a még
fennmarndt ~lkekból
WO OD, HARMON & CO.
261 BROADWAY,
NEW Y ORK.

KAUFMAN-t
•ki l'or\!llorl<r9!,

w.

Va.

átkoltoaótt

Va.
ldtndon mllJYar rend,lélet
t.1onnal s&állit~uk.

~~

1

Pi tsburghi sztrájk.
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MINDENT EL KELL ADNUNK. ~
ogy az Oui holminak hel'.,et e a!Junk. -200 féle férfi.
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k esinalunk most helyet ~ ciert- adunk nundent okaon.
i1I/I"" LEGNAGYOBB. LEGEROS.EBB LEGJOBB -wir.;
•
$'>-5.00 ertékü S16.98-ert
$22.50 ert kut $15.48-ert
❖ ~0.00 ertekti: $13.98-ert
$18 00 i'rtékot $13.75-ért
Toke és felesleg
$:,i.10,000.00
$13.50 ertek.it S 9.48-ert
Rendelkezésre illó oaszeg
1 400 OOO 00
., ••• $15.00 értéku $11.98-ert
1.2 50 ertékü S 8.69 irt
10.00 ertekút S 4.98-irt
BETtTEK UTAN 3 SZ.\ZALtK KA~'l'~T ~DUNK.
; .i.
.
j ~t•
A LEGJOBB GYERMEKKUHAK LOGANBAN 25
1111 • • • ....•"' ................. ,,. ..................................li"ll
•t•
ARENOEDMi:NYNYEL
PANAMA KA,LAP
;:)7.50 értékú $4.08-t'rt,
$6.00 ertéki.i $4.48-ert
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j "'•ilt••• ......
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The First National Bank
ENS U
EB B RG, PA.
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Julitts 13-tól 29-ig nálam nap k1&rusitás Je„z. óriási rak
u.ram oly olcsó áron árusitom hogy ilyen olcsón a gyár
ban 1em veheti e holmikat meg.
R.iktaron van ruhanemu, feherncmu, noi ruha, hli.risnya,
cipo nagy válaszUkban II ere.z c1alAdnak. mi egyenesen
a g-yárból veszünk mindent 1 1gy kulono1 olcsón adhatunk
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J. W. Wells

$5S~A~r;;~ü

❖ H.00 érteki.i $2.98-ért
❖ ;io;:2.50 értékU $1.75 ért

•i•
• .,

C"- 00 érttkii
$5.00 ér'fku
4.60 értéku
::.•: $:,.50 étUku
❖ i2.ó0 ért.ékü

,:.

Logan, W. Va.

❖
❖

~~~;t,

$3.00
$1.00
$1.25 értéku 79 centért
NADRAQ$4.99-ert
SG 00
$4.23-ert
$5.00
$3.76-ért
$4.00
$2.65.ért
$3.00
$1.79 ért
!2.00

❖
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ha ruhát rendei, nehogy kész, gyári holmit kapjon. Logan megyében csak m1
készítünk ruhát mérték után.
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mert az máshová küldi a rendelést és így
nem az ön testéhez siabják, hanem gyári dolgot kai: jó drágán.
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500 különbozo szövetből és importált
gyapjuból, a melrek tartós és finom
dolgok.

NURI KURUSlfÁST CSINÁLUNK és
l\llÍ. k~ , 1
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22.50, 25.00, 27 .50-es ruhákat most
15.00, 17 .50 és 20.OO-ért csinálunk
Nagy raktárunk van kalap, cipő és fehérncmükböl.
Minden van, ami rgy férfinak kell.
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uzut
1110!1

J. W. WELLS, szabó és divalárus

LOGAN, W. Va.
,f,J

,1011111111,
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_... Vigyázi a névre az épülelrn.
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Ha hozzánk jön, hoz,a cl ezl az uj~ágot.

CZIPóK
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$5 5-0 érLék

t

•••

❖
❖
❖

•!• -.50 értékű $5.~~:~ WRIGHT oz;:.~1'ért&U $4 60 ért
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$4 00 et Lekti S3.50-et1

$4.00.ert

S4 >O ert.éku $4.00 e!~ACON CZIP~OO ér\.ékü $3.60-ért
SJ.60 ertéku $3.00-ért
$3 00 ertekti $.'t 00, n
MINDEN GYERMEK CIPo AUBóL MO&T 25 CEh""ET
~ü 1).t,

'LE.

fC13 BABA CIPO A.RABOL Oc ENGEDEK LE
Fi:RFI tS NOI SANDALOKNAL. HOGY JOBBAN
FOGYJON 2~ ENGEDEK LE.
TASK.AK
érteku $4 75-ert
$5 00 ertekll $3 75-ért
$4.50 érte-kiJ. S3 48-Crt
$3.00 erteltü $2.49-ert
f'' 50 értékei $1.98-ért
$2 00 ért.ékü Sl.45-ért
1.50 értéku
,98.ert
$1.25 ertéku
79-ért

$ű.00

No;;:!!!i~t1!~::Bo~:iÉA::AALTó.

:.::

S2.00 értl"kt1 $1.48 crt
Sl.60 értékű $1.19-ért
!"-1.25 érttku .89-ért
75 ért.e-1,ü
49-ért
EMLÉKEZZEN, HOGY 13 án KF.ZDőDlK ES FIGYELJEN A NAGY TAB LARA AZ ttZLE'f FRONTJÁN
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The Fair
H. GHIZ tulajdonos
Straton Street, l.OGAN, W. Va.
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kín·

l!rti-ku $4.75-ert
ertéku $3.98-ert
erteku $2.98-ert
r'élíu $2.15-ert
értekiJ. $ .98-ért

Le.:,jobb faJU komóio1 nö1 c1
p.>.t a vlrosba.n $5.00 odord
$J t&-ert $4.00 erteku $3.39-ert
S3 50 ert.ekii no1 fele1po $2.98-en $3 25 ertéku S2.49-én
S;J.00 ertékJ. noi felc1po $2.45 frt
S2.75 érteku $2.15-ert.
Z 50 erték1i noi félcipo $1.')8.ert $2.'.l:5 ertéku Sl.79 éri
$2.Q0 értékq ncii félc1po $1.• ;l ert St,n, értékll $1.29-ért
BOYDENS ~HOES
a mi mindenlltt SG.00, most nálank :i. ivetelesen csak $5.00

•i••.,.#

VIGYÁZZON

értekli $2.25-ert
ertékü $1.15-ért
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MAO, AR BAiIY. T

JELENTtS

VEGYES HIREK.
AZ ASSZONY JOGA.

AP

A McDowell megye Nemzeti Bank.
McDowell County National Bank
naWelcb, West Virginia.

1914 Juniua hó 30-lin

DF" RENDELO IV tS ARJ.&:.(i 7 Z.t:K

Fora·almi állapot:

tE SöR AllUS!t' K ~A YBA
CSINYBF.N

ie!WÍruito
$~181.il.'\.')11

Thé First National Bank

ELKHORN LIQUOR Cl MPANY
LFGOLCSóCB
l.~GJOBB

APPALACHIA, Va.

POCAHONTAS, VA.
CSAK EGYSZER PRóBÁl

t:lrt l,Sk

'O

V

yo

o,

y

i'.),
1el

rAKARtKBETl:TEK nt.an 3 J:iznlék ka.nv to fin k
fre1emre Vl.: vonhatók.
bár eydbe
BetH
o\ STONEGA COAL u COKE COM:PANY beteteit e i,ankn helyeri <'1 és ujánlJ ezen >ankot a1ka.lmazotta1nak
EGYEStlLT ALLAMI POSTA.TAK~RJ!:K be tek.
PtNZT a1: o ha2.iha pont..can és b11to~n továbbitunk

, 1piz1
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k) lll'Vll I r,l,\lyi rajzoló

k,)z JN hadilgynunisztfaiumhoz
uJtott b,
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01. Utühh1 it\öhen Er•ll'lyht:' Íltszü.
olt 1wk román kntonatis:,;t mi1111
katonai kun s llf•.n katonnszi.ike\' ... u) \"11,la,nenuri a roman kor1 g at. ,•gy;k Erci~lyb,·n kóbcrt,,
1·oruán szintár,mlat h.Hrom uj 1agot
k, pott, Pz.-k mindhárman romin
kotonatJ!;.Zt, k, akik al<·l't lft!Pk

s„i11ésiekké, hogy n k?mk Mst
uyugodum folytatba.'l!lák.

Csak 55 cent font ja.

HAJóJEGYEK AZ ÖSSZES VONALAKRA

HA KÉT FONTOT RENDEL, A POSTAKöLTStGET
tN FIZETEM.
Küldjön be egy dollárt és 10 cent ára bélyeget éa azonnal
küldök két fontot.

Minden hazai peres és perenkivüli üueknek sze:kuerü

E. BARNA
100 St. Marks Pl., New York, N. Y.

vét:J~~
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biztc.11 b1Dk.

Allam! felügyelet ""Jatt.
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fuek a ruhák bárhol 25- 50 dollárba kerülnek.
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Minden öltöny kézi-

vidéki magyarokat,

munka, ámiért

hogy Monitor Junc-

Jöjjön bf. személyesen
és győződjön meg a mi
kitünő kiszolgálásunkról.

lást válalunk.

Jöjjön minél
meri ezen árak csak

Mindennemü férfi és
női ruhákat gőzzel •
tisztítunk és vasalun k.

H'l'OTl-111!11\, \\, \.\.
, \fakitol a t·J\llrnNy ~11.ndor
1,11,k l.ak)'l•tt1111, 1>•1 t11r
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rövid ideig fognak
tartani.

üzletet
nyitottunk.
Raktáron tartunk

Liebman Bros.

Lilbum E. Ward, D. D.

tionon egy kitjinöen
felszerelt

0

v.:

Monitor Junction

Minden öltönyért felelősséget vállalunk.
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a West Virginiában általánosan ismert szabók.
gyönyorü mintáin kból tetszés szerint ké szitünk önnek bármely kivitelü öltönyt mérték szerint.
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WILLAGE HOTEL
Vintondale, Pa.
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Nagyon sok szép holmi
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5 és 10 centes t>ldalon.

Szivesen adunk el árut. részletfizetesre is, mert tudjuk,
hogy a magyar nép beeaületes.
Jójjön. látogasson meg bennunket.

MOORE-SUMMERS HARDWARE CO.
WELCH, W. VA.
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..-.er.ersza.m, vas CS fém&nl. Villanyos Z&cblimp:i cs
töltelik. Mindenféle szép ,takarós házibutor. Vas,
bádog és porcellá.n edény.
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nálunk mindent
kaphat.
Rendeléseket saját

A MUNKÁSOK BANKJA
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Big Bend Whole

szállítj11k.

Magyarországi ingatlanainak eladását
cszközöltesse váll~latunknál.
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet
is tőlünk.
Amortizációk.
Kérjen felvilágosilást .

C. V. Bors Company,
108 S!l. La Salie St.

kocsinkon hazhoz

A inagyarck pártfogását kérik

Kohn &Eiland
L

l
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OUNT HOPE-1 BANK,
Mount Hope,
West Virginia
ll•1•tÚkP
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n.u•~ lt' 1 tti.000.00
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HA MÁR KIJÖTT AMERIKÁBA,

Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT,
A Magyar bevándorlók könyvét, amely 308 old:i1on meg.
adj& mindazt a felvilágositá.~, amire itt szüksége van.
\: fl.r ,alflkl\•·l ti·r lhli11t ku1111T oh'
:\k 1' talarn,r vfi.SJ.irolui ol,, :1 &.

Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevándorló ma!l'ya rt
mindenre fehilágositja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az ide~en 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.
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Ai amerikai magyarság bibliája. H a k önyv.
Minden ember nek f rdeke, hogy megvegye.

•

Magyar Testvérek: Cleveland Városának
nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy

Amerikai Magyar Kalauzt.
Cleveland Amerika 5-ik legnagyobb városa,
Boston és 5-ik Cleveland.

először

100

AM ERIK AI KAL AU7 í.S U TMUTATÓ

n .uk iinmug1111kkfll II kt·zd,;,jkc,r, 1 li'·i: nt,,M, i.1 l,:,lkiink,
IJOL"..'' r. 11t•n1 ('si1j,!gPtl, ti,,,:(' 111 m ro-.kiul n , [1rhat{1 n,·11~7.l'I, g•·k 1<-rl1r
111ft.

jön New York, azután Chicago, Philadephia,

SPEKULACIOK .
Minden ember természetében van több, kevesebb a
kapuiságból is. Ki 111:m ,ez, l',·t,,1' l.!'.,·01·,1:1.11 lll"lól'Kn1.1h1godui
1< g 1111 r1. ,;.1.ú1;tk At nr,·k holdnl,t'i.iljtlinnk n t iin krt'lth••
' V<'l \·olt1a i. J,·lu~titége~ .•\ júw 11 PU A1.011l11rn h:i.t hatúAAn

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

l1 '-lOKlll 1iit1•11i o knp7_.,iság 1iltnl f1·lt1i1.elt kt'pwlrf('t.

Y n1ik h·hát tlü a jóun Ni7.ünk('f, amikor ol~·an
Jaf'rl'nc5".s alkalmak•· k imílkowak. amt'l~·ektöl g_voril
g~aztlag01!Íist r1·m~lhr! iink. B11 hamar dühöse n r1t'tJ11k r ·1alf'tnk. ,·,1 a kapr.sl..J.:;,mkat izgat,í ''fén~·rs 11lk11l" , "ZDI •io:1i1t, nki ilyen alkalmat l.:iultl holmi rés1-,·ény vagy telekvá.sárlás alakjában.

AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ
az amerikai magyarságnak lett irva és meg van benne mindaz, a mi re itt szükség van és a mi a boldoi;ulást jelenti.

ó vakod junk a hamis spekulációktól. :f:,, mind n 1 1< p<'•
11!.n·" l10111iq_ i•it Íl'\tÍ'tl<'niil r111nllliunknt okoua. nmdy
1ag:, obi. 11&'121101 il(,-•r l!.L t' i;o , h n iq, mint a brf,•ktr-té<:u
1,;gf'~

l

RENDEUETEK 2 PÉLDÁNYT.
Kiildjétek az egyiket haza valamelyik ijsmerőstöknek, a ki ki ahr jönni, hadd tanulgassa a hosszu
uton. Ez a legnagyobb szivesség, amit neki megtehettek. Mert olyan fontos reá nézve, hogy ne
legyen sokáir zöld, mikor megérkezik, mint a kenyér. A más·kat pedig l>lvasgassátok ti - tanuljátok, mert csak igy lehet boldogulni ebben az országban.

i\z "Amerikai Kalauz és Utmutató" 308 o1dal olvasmányt és azonkivül a legjobban
ösmert hirdetéseket adja. Uj hirdetéseket
szivesen elfogad.

l

MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ?
-

VAOJA EZT KI
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Mit mond a "Bányászlap"

Szerkesztője?

TISZTELT MANDEL UR !
11· 1:,;k. h og:-,· (,n , ki t r:•gl,tn i1,mert>'. k kit , mi , el sznm <iJ")dom,
miwliK IH.tok. ?J11wn a )ff11,:-.,·11 r Hli nyAszlap oh-n!16i nak a jiín·' lil!óll!éir kiti inö kii11p,:t, a1. ·• ..\i\ l EHIKAI KA LA[;JZ "•t.

,11 ldit•11
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\1. .\:\IER!K.\I l(ALAt'7.-• jlil ismn•·m nekPtn i'I van h eliilr.

r l,.v
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J

ll·(C ~agyok gyöú)dve. hogy a )Iagyar Bány~r.lap olvasói tönli r1·k, kik bn!Jogulni akarnak fa hi.-tzr."ll, hogy 11:a ük a
t gwlrmnw l f'lol rnai-.í.k, tnl'g iit 1%f'l"t•tik.
\ Lii• ·,·, t ol\'11.af1in1nak. a, .:,1 ma,.r,vo.r bHn:-,·iiru: ICM\'Í·rci mnrl
I

g1

11

11l<m1.

k I polgár
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HIMLER MARTOK,
a Magyai Bányá.u:lap szerkeutője.

1tJ 11
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zt-m rn11g11m, ho~y a könyvet figyt'lmrsrn át fogom néT.ni

1ogy "igy .1ni 1orok rr'-
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H a a ki>nyvt>t haszuOJ-.

s1.r~tl'm, ,n,,gtartoru ha nf'm tPtci,:ik. v i -.,akiil,liim

a ph11.t vi<w::

(1

YrR7.lll"k el?~· ·,riiis i 1f'nilf'td. 1, 81:'ln " ni , t " meg g~·IÍ.?'•
,.;-Jl.da!{lkllt IH<' itPnt'k . .\ va,o pll'f.lr r,·nrlqzt-rint t'.,ak

' AMERIKAI KALAOZ-t " megnézni ~ ltttannl-

n n,·02:ui. Bitto~,t kul lt kuldók 1 do 1árt.

ak ·a1i,otn

t

11k1·

A telekspekuláció egyik legveuedelmesebb, m1·rt J„g.
~• ··rtul,11 fuj11l1a. at.okuak a ,állal koifumkna.k. an1f'l,·ht'
uagya.1ai11kat 1,,., uoll:ti1k 11,r.trntni. Veszedelmes uért,
1w"'t konu~ ,. rf..iÍ.hit/1 pf!dákra hivatkoznak ki:-iht8nP k.
'i'a2"arlh11tatlirn. hoJ.;";v llem Pgy nm.-,rikai rsall\d i',?"ibi ,·a.
~ oua tisztl\11 t•·lr·ksp••kuliic•i,·,kl,(,J kc•lf'tkt>zi•tt. };s ma ii
, 1111 aklÍ.1 1áuy ki)zknt'Sf'ti tárSlli-llÍ.~, mely rövid néí1ány év
ali11t 1iillii'1kat tu,1 "esiuálui'' tt-l1·kspc·kulí11•ióval. Mf'g-

HOGYAN lliU KI AZ AMERIKAI KALAUZ?
.-\;,: '' AMERIKAI KALAUZ tS OTMUTATO " füwm fénvez tt
p:i piron, tiszta, kc llr.m,·, n.'-omát:!1111 nin ki,liY.itvP. n~· hogy , ,. olvtt,1~ krllf'mt-. 11 i-1.enirwk. \' hlmy 1lar11h h van k,)hc. J:, m)on
!llro,i liii;.zkiití- btn, Hr1U1,\'0Znl : ('tnihppal,
111er1ka1 ~aAAal. \ J.rkotott p:.Jdányokat azok KapJ k akik hamaráhb re d, lik a kun:,·•·· t. na t..h6t , alaki 1
d1U1k nila, ilOJ,QI' d i!)Z;köt, ,;; p , h141nyt kap. \ kcsvu rt 1111 1Ök a:nig
a k, ny,·hJI tart
-ni gj1•gyz ndo hogy nMn 1110 111\ dáuy Ylln riyoin•
,;;,:t'p íii;,:iit'" pt'lll!Ínyukat fob'h&k kapnt, ,11• l t>lul a köuyv 11gyn11
a f-iiom 11:,-orub. tb
( k PI' na kiil 1":h1·n , - u k,Uvnh g

Kivdja: MANDEL ERNŐ, 61 Avenue A, New

POHAR SÖR, VAGY AZ
" AJ\IERIKAI KALAOZ "?

J\tIBOL VAK TöBB HASZN ,1, •
A sört kilas.za ét a 1örnek is veI a. péiunek il,-ai •'Amerikai
K11.la111. ·• 1wd ig mmdig gili, in
di&" azolplja, a mi&" Am,rik;.b,ui
van. A m.aaar bevándorló legjobb bn.ritja.. Csak 1 dollir. MOST
rer. delje mer. anu« vall.
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