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A Himler Coal Company részvényeseihez.
A lllmler Coal Co. renv6nyOlletnek a lAJékoztatWrn
k&löm azt a Jelenlél<t. n.melyet
a
kön)'l'elnket felilh:tzsgá.ló
0,.rtlfied Auditorok k6&iltettek
ti~unk lg11.zg11.~a aú.·

'°';a. jelentésbcu

nnnyll veultenck a b!xak az
értékti11:b61 kopá11 által óvente.
Minthogy n. bovétel Cllllk öt·
ezer dollár ,·olt hhbórbGJ. ter•
oió&z.etesen Ilyen nagy kopbl
.tartalék lelr!l!á.val ve1:rte&ég

m:::::~~nek

Azért kön yvolünk igy pénzt

:\legáll.\pltha.tJik, hogy elég IIClc tűbbségé.nek, if mintán meg
A munkában lóvü feluerel&! nlatt az épül6ben léTU búu.
ókct. bókén kell frttnd6k
S8.1!4.guuk vozetél!e; llZ li.iem• hngynl egyik közg)·ü\O:st(I] n
•
kö]Uiégek els.r.ámolá~nál lát• ruúlklg.
Ez a 1•ag)'Oll a t41'1111.d.g könyveiben olyan érték-ként uerebntJ!k, hogy arinyban ál\nak•e
Elég gondot á.d egy ilyen ari.• pel, amenny ibe az kenllt. lesú.oiltva a vételárból é1 épltéi!.I ltölt•
egye11 tételek a mMlk tételek• nyu vA\lalat ,·ezet&le akkor 111 l¼égb61 a megtelel6 tnrtalékot, amit kopúra lr le 11. ú.riiaaig.

a tárS&Sig egyt k uebéb6l o6 mi\• ponto.1 6a lelkl-lsmerele11-e tir• váhu:1zLoUdk

s(kbft, mert !gy kO\ön flzetJO'k
ez OS!!togb61 a Kermlt-Wartleld
Drhlge Co. ne,·én le,·6 tartouiaa!nkat éli a m11utl mozdonyunk

a

"~~

n::~

ni,egw.lAlJák
réti~énye11etnk a lliwler Coal
Oo. tanlyl müködéwnek tlena
kfipét. gz11kségCil azonbo.n egy•
két dologra felhlvnonl figyelmükc(,
Mint a Jelentéllblil látJ6.k., a
tanJallág taYalyl TISZTA keresete, a Jövedelmi 11.dók klflzeté·
Be után ,·11.Ja.mlvel több. tn int 86
eu,r dollár, l"agyh1 11. "?!betett

t&Ttom a róiu·
vónyesek flgyehnél telhlvnl a
tán;nság vegyeakere11kedé11é re,
amelynek jöVc,delme mJnd3S8Ze
négy11;iJ\z dol\6.r volt.
Az ij,r;let elelnt9 sokkal nagyobb ,·olt, mint am ll ycn a telep \akos.~ak uükllége1
,·olt, 1 penize, hogy a~ els6 bónapokbR.n nz nom jövedelmetett.

~~~.tattÁ!ll kött.11égelt és vétel• ~:~J::. ~~~n~nérn::~~s11!~~ :::a:at;a~ll:1:1~~~~~~~~1

AzonkhiH Kennl t-:Yarfield
Drldge Oo.-nak, mint kulön T\.¼:t
véoyt.án1agágnak {bár az a llim•
ler Coal Co. \'11.S)'OnD, 111) J0l!ia
\'An bizonyos Ö!!Swglg adómen•
tell!l(,gre és igy az e tli.rsaaág Ja•
vir4 Irt ~ az o t.Araaság nevén
kerel!Ctl osszeg nem e11ik adói•
tatás alá.
A társnság réazvé.~yeseinek

gunk résn&iyel.
Arok a m.a!,)'ar urak, ak.1k a
maguk k éteio ~\jalkért folyton
a r~nény esek elked.vetlonitékén Igyekeznek. tisztában vol•
lak Yele már tlz hónapja, hogy
tári;a&!gunk jól ,i0vedelmez6
vá.1\a\kozil és nem ok• és nem
cól-nélkO.I i!tattá.k a 11.Ajukat
am~rlkaawrte.

h
Meg"flts:'ltuk a kiadások Öl!&Ze!I tételeit él ugy találtuk,
6
iet6 mellett bajaiban, nemhogy
az m n enben megegyezik a k nyvben feltüntetett ánéltelt•
:i.llanl1óan olda}oa ru;;Ja öket
nap-nap után bárki, aki valaEbben a Jelentél!blln mcgUláli',k Önök a koPA,ira \elrt l.Mmiért (elb.uzia az orr:i.t.
t.alékot, amely a ml vélMJiényünJr. U('rint oly mapa, hogy im.
A társaság mlndell tisztvl ~o- az adób!l'vatlás felülvlugi\ói nem fogid,k megengedol.
16]-0 ,·agy munk.4.1!.'\ egészen bit•
t.o6an kap munkát mái; tárK• Egyéb-&Agnál Is, lle tdrl&llágunk n&•
beCektet~tk összege $ '185,660.61
gyon nt!-hezen fog a jövóben tin
teMégcs \·ezet l'iket és mun kisof,;z alatt II reJezel alau könyvelik :utaz. ösueg:et, amely~ 11

=~:~:~kének több, mint ttz
A tár11Di;ág telje~ keresete
azoaban több, mlnl kétszerese
ez öuzegnek. A mé rlegben ta•
Wba.t.ó „Vagyon" ltszta alatt a
máeodlk tétel ezerlnt
ezer
95
dollárnál többet Irtunk le kopi•
at-t.artalékra, n.mlt maguk az
auditorok Ii. so kalnak.
Kopási tartalék azt jelenti,
hogy uiire a banya eUog)', a fel-

rett:l~!~ndt;!'t~~:ra=!~
lel6en, hO),•y IIYt'l:I. üzletet 111tgblrJon.
Jultus elHejétöl keWve a tAr·
sai;ig üzl ete kétuAz dollár b..avi
há bért füet be társas.',g pénz
t6.r~ba. Illetve a:nyh·al terhel•
jük meg az üzletot, ll költségek
megállnpi t.Asá nAI.
A társaság veze,tósége reméll,
hogy a most mdr elég szépen

~i!:~e::;;!I ::r::1::;ettb°ifnyink a mut t évben még a;.ak
t.er:rue16 képe5llégének egy barmadá.t tudta. termelni, s ez te r•
mészetcsen m~glebetős maga11•
ra emelte az uwmköltségelt.
A most folyó évben kétszer
ennyi sienet terYez0nk tenne!ni. nm! az üzemklUtm\gekct meg
folell'icn csökkenteni fogja. .
A mull é\·bcn egy tonn11. &Zll•

vé~;::e~:ic11a~;:lo;6s!::gyb::~~~
ezeknek 11.z e111bereknek, 1 részi nt réuvény6t elkotyaTetyél•
te, r6azlnt tilreln1etlenségével
néha elég sul yosan nebezltette
a társn.&ig vezetőinek bel~ctét.
ltt~t :iegnyllYánult talán
núml b 18 matll\.Ds.'\g Is a társa•
sáf ve:e~ség: lránl és mOBt a
~;k
~~:~e~~~:::~z.'I!~:
oka ,·olt-e vagy sem!

~!)~:pz:Ía:~óeag: kna:.::é::
zl 6ket és akkor töril ll bele egy.
egy a lábát, mikor jó plazko~ a
eslmtn.
Ezeket a megjegyzéseket ne
vegyék magukra a. tárS&Sig
azon rész,·ényesel. aki k nem
zaklatták és blintották nap-nap
után a társas6.g ,·ezct!Slt 6e
munkba!t ; do vcgyeoek róla
tudomást, hogy vannak elegen,

1

:e~~~:1:::~.rélre legyen té· ;~:;:1:~:ed~~~;~:~en ::~:: ::.'~6n
11

ko::a/::~~~~:~: 1~~:~~tá:~ ; ~'.
alc.koi- nem a bánya kiterm elt·
!!égé.re, de dzennégy év muh·a
esyűtt lenne a társa!:lág teljes
befektetése, az évi }öY\ldelmen
klvü l.
A kopá~I tartalékra Irt Jö1·edelem után ndól nem kell fizet-

~~· ;!~:1i1~~t:Ota e~e:~ ~~:

hozn i.
A 1ele11 ,,ezetósége ugy ,·éli.
hogy a tár&nság jövedelmét a
bllnyáswton kell mogkerc1ml óa
nem akarja n telep lakoll8ligdt
n~agas élelmtszer árakkal kiiIon Is mesadóznl.

ce~:~~!~, ~~:~\1~~r~;
1

1

n;,~ln

td:s..!t::zet1::::oll::ok~ :~~knde;~/agy kedVYel

~!:

~l~:::~f:;;I l : : t"\~:::r! i'o1:
;~!:~~~n!:a:kt~.~~z!:~t:::
csak 38 centet keresett egy ton
szénen. Társaságunk ml nd1 g _fi.
z.otett annyit, de sokszor többet, a mu~kAért, mint a ne,•c· A Hlniler Coal Comuany, lt. T.
zett társa, .g. ..
.. .. ö lgazgatósfigának
se::;~~ziü~~~~n!tJ~~:~ln.~ Himler1·11te, K ·. ·
köszönhetjük. !ert J&vedel·
>

::~~~- ~ai;!!e!!r~rtdge Co.-nál
Y. -a ap
zetve
ÖS&zeacn

:::;s!~:~;!~

1

~r~~!~ ::

11
:

n:!~~~:~~
$185,660.61

teszik f.elr11ndó klhdtisok :

IIDU,f:l~l~~~~TON,
Március 13, 1923.

Olyan klnlláo;ok, nmclyek a
mltandók fel Úll lrandók le:
Raktáron lévő anyag (&uppll eiu
El6 re ftzeletl kamat
f,)löre fizetett blztoeltáii
Szervezl'fli költségek
El6re !lz&ett royalty ('bérlet
J eli.Alog-kölcsön költségei

~l~d:ió; ~ =~::~~!-~f:ti;ó7i~; m;~~~1:!~:;11, n~:gy t~:~~rt~: : :~~r~eg~~gJh:~b a:é~!~c:~:~ Uraim: :~:::}~~~]~ ~~::~~s:z~r:~~
~~~
Ml a Re\·enue Office utó\agO!I 1•lllei üzlellben.

►

~ ~ ; : ! ~ ~ : ~ a :60:é~~v:t:l~l::!!;,'::~i! \~~~~~
Jyed6-alapra befizetett pénzL
_
(SülyedlS alapnak ne.,.czlk azt a tartalékot, aml rll a tin:MJlg
tnlndon klle nn elt Lon szé n után egy bllonyo1 ÖM,zl!get beflset.
hogy abból a 460 eze r dolláros Jeldlogköle&önt é9 annak Ila.ma.
talt Ulrleeeze.)

jövőben munkAltalAs alatt 111,.
$ 22,016.20
44.172.33
9,827.88
4,198.67
2,925.00
15,491.64
$98,632.12

ÖmAiqen

:k:::a~,~;;:ti~~[J~=t~Íli:~~ után:::~~~~ü:~1~~:/:h~~:~~~~~~z;~\.~:;\·::::1~~~~~11~ •'olyó t~rt oi1hok1
metl a szén dra abban az \11Ó· Ky. kö ny,·eit 6s \rnt.:ilt az egé6z 1922 livróJ.
Folyó tartozd.!lok ösaiege $91,769.26, vagyis ,ú.zenekkel 1ie-1

~=:~\ ~~\;~

~~:

~e!:ef:ge:1~;11s::~~;!~:;
~\ tár6a~ ngyona :s tar toz~w .röviden, umlL k6!6bb rói;z::r!"zn:!:fé~:~n:~=l~:~::;a;~::;~;:
111 ~~:;!:ue!':!/k::1::;:~ bc~;z~;!lv~l~;étclten felbil·om a
lapltottuk .meg, de lehetséges. leg belyeselnl fogják az üzlet- résEYényesek flgyehmit arra a letezünk, t92w december ,ll-én ltn á ll.
zetk megHlldrd ltottn,

!:!

!: ~:s-;k~g~lln~l:t:;;;:Y~:z~
VAGYON:
vényosnek Joga ,•an bá rmi kor,

1

~:::~:';::;!e;~,;;~~~~
nl, 6 ebben az esetben kónrtele•
nek leszünk e t.artalókot csök•
keot enl, s a tls!lta jövedeleni
Öll6Zegét emelni.
A.sért nem t.öző.ltük eddig a
mérleget, mert 11zert!ttilk \•o\n'II.
beviml az adóhtl'at11I 1·églege11
döntÓlét. de an - mint hen•
nO.nket l!rteslteuek - nem l'ár•
b&ltuk még hamarOS3D,
A r észvényesek figyelmét M•
blvom arra a tényre, hogy som
a kopá~artalékJa, sem a tls1.ta

::
1te~C:!\:::t,6&h~
után aem ker05ü nk nagy Jöve•
de!me1.
Felhívom r észvény eseink tigyelmét 11.z üzem-költségekre, a
melyen tlzodcentnyl pontolisággal megta161Jdk, hogy mennyi
bevételünk és mennyt kladá·
sunk l'Oll.
:úl'gtllhi.lJAk, hogy mire meny
nyit adtunk ki , s hogy mennyi•
be került a tá'rsas:\.gnnk egy
tonna az6n kitermelése egyremásra.

=e:e~~::g ~~=:tá~t:n~nz•
Mlndkót Jövedelmet befektettük. hlnen látják n mérleg•
b61, bogy mlg befizetett alnplökénk összege alig éri ~\ a 750
~er dollárt, llt'feklcté111ink ÖSZ•
szege ennek két.szerese. mástél
m!llló, mert. ng y a Jö1·elle!me1,
mint 1t kölcsönv ett ös~zegekel
befektettük.

eg~l~~~~~!~/~\/:i/:~d~~
,·annak és módjukban dll rész·
vényese! nk1iek más uirsnság lm
i;ouló klm utatásá.vn l a mienket
öaszehMo nlltanl és ugy szerezni meggyóz6dést. hogy rende·
sen 1-an-e az iizem ,·ei.ctve.
~•e\ bivom résHónyeselnk f!•
gyelmét az 0zemköllségek 11la.U.
a ••1-asutlszál!HAs" e.lmtn elszá-

r!~~

m:~t ~~:~~t:ael ~~-n::~:~tf!. ~~~:tii.::::u;u:~::

::;·~1::.

~~:~t:ya~::
1 1 1
11
~:noy~ 1~1lk~ a~:~;k .:;~
::
cyát természetesen fejleszten i
fog~k.
11.

=~~

!~ t

Irodai órákban, a tárl!a.súg
bármely kön)'\' Óbe bet.eklnté!lt
szerezni, s a t4rs:wág tlsr.wlse•
löit.61 bánnely feh'llágositást ki
kél'DI.
Aki tohát czekel az elszimo•
lá.&okat nem tali]Ja elóg résr.le•
tesek nck, vagy aki az egyes tételeket külön \•l1.11gdl:i.t tárgyi•
vá óhajtJn tenni, annak ci;ak e TEHER:
Jogával kell élnie.
PO!ltfm lJyenfnJla telvllAgosl•
ftt.

Készpénz
• $
3,782.94
Klnnlé1·1Sség
186,415.90
Leltár
~
Baíektet.ések
Kermi t -Wartleld llrldge száml11
Sülyeszt6-alap
Állandó befektetés
Lelrandó kiadások

FlzetendlS ,·áltók
Flzetend6 számlák
Felgylilt kiadások

$

:1~:

:~:~~

•

$221,173.34

'l'Rrtal(ok udóra:
A t4.rsast\gnak a ic'.S,vedalml adóra lelrt tartalékja 1922-lk
éne$9,234.44.
RéuvényUlkl':
mlbö~ ::o':i!g $~i~~~oi:~:l r~~:n~:k~~1:!!!•6=•:~~

0

Azontul a közg)•ü\Cs mlmJlg A Hlmler Statc bankban
JullUl! l-től Junlus 30-ig 1erJcdlS A Himler bankban a 111ór-sr.ámláján
6 eiáu.lékot él azonkl,·ül a kÖZ·l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,i; legy óves elgúunoh\at fog kapni Huntlngton Ne.tlonal bankban
1

11

:i':~:\

~~ m!:z;::!!C:m~
vNllltl ucril'idésr61 hlrt adtam
májllll \·ég_én flzetjilk ki az J!l20
be.n meg&za.1·azott h11t 11záza.lék
kamatot.
Mint 16.t.hatják a réuv én ye~

1
1~~::~:::~~~

:\;~l~~s~n:~g

a mnlt évben veaztett (1921bec) körülbelül háromezer dol•
ar;~ll1lvom ré11nén yese1 nk figye\mét a hAzbilr el1zl\mol:é.sra

ab:~\=g~t:=~~~~::·

768.03
2,382.25
299.99
26030 76

~:t!:°~~~~~.
1;;1~~!:~:;~~ ~s;::~!

ez::;~!

::n-::.~
lemb(!I 12 eze r dollirt,
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MELLŰN

NATIONAL BANK
R11J6Jeg7 JUip,lse lete

c~·;z,z,ifl?i:Er:1:d
Pt~:!~:t:: PA.

~~P~~ ~v~~é~~t!~

1

SZANDEKOZIK

SZŰLOHAZAJABA

után

IAtnl fogják , hogy ott Is megter
he lJ ük a hizake.t a bá.nya Jöve0

$91,769.26

J eld log kö le~ö n:
A társaság morgage-ra felveu JeliálogkölCMSnének 6Mzege
d~. 31én $•150,000.00. ..

: :1t:~:;~ó~.: 111~ :~t~~~:~ ~~:• g~!~n!~~-r t~1~7' !~~:iil! ~
A tdrsnság gyors.1n realizálható vagyo1111 Ul22 január el- klállltva.
szén át.szl\llluísáért a vasutl bl- !lén ll r éSZ\'én}'OIIOk tulajdonké• sejét.61 emelkedett $26,3 19.19. ami minden eaet.re sokkal Jobb N,·ereH~g•H.'!IZteség uá mla :
don n. fö\'Onnllg.
pen mú.sfél Mröl fOb'Ilak ell!zA· helyzetbe hozz.a a t.áreasigot.
A t.lral\ság lelJeaen thu:ta. nyeresége az 1022-re lelrt jöl'&1923
1922
;:s.::i;éz~~e~:~:,1:;Jd~I C:/T!i:"~~;arl~ldKI:Á~~~ ::~!l!:i~I,
·r6\ l~
Két!zpónz 1922· dec. 3l ~ n u Irodában
332.67
delml adón felül $86,390.17, a követtez6 megállaplth nerlnt·

elég :horni.. hogy ez év Colya• LAG a Hlmler Conl Co. tulaJdo-

:

Összesen

91.769.26

15~'.~~~:~

;;;esa~:t~~~:~; me::~i':~:
~~:sed:11::g~; ::11:!1!':Js;n
gyobb rőszleteS11éggel lehelet·
Befliotott rél!zvényt6ke
673,500.00
Jen tárgyalni és mert iratokat,
Jegyzett részvényt.őke.
l82,100.00
a melyek nz egyes t6tclek lur• Teljesen tiszta nreresóg
85,390.17
]yessógét Igazolják, nem küld·
--hetünk ki az Irodából. De leve•
U,491.993.87
Jez.'ll nk sincsenek erre n cél ro
},'enttekhez a mcgjegyzó.selnk nlAbb kö,·otkeznek:
elegen.
A társaság ilzhill ó1·e, mint
azt tal'aly az évi köztp·ülél ciha •'olyó, v11gJ·I~ g)'Ol'li ll ll re11 llzá lhllló \ 'll!l')'OII

mán' az 19!!0-ban megszavaiott na.
1

29,0:12.81
37,419.28
25,317.17

A blt.elez6kkel nem lonle1tlink az öeucgek h e l y ~ - .
lllet61eg, d.~ a könyvek minden egy61J tételét óa az Ö!IUes paplro221, 173.34 kat átnéztuk és azok tel Je&en pontoean tOntetlk fel o tételelillll.
156,126.00
ls'lzetendö ,·áltók
S29,032.8l
147,21 8.01
Kisebb fl zetendö 11.r.á.mlák
36,841.11
38,442.60
Réuvén yeseknek
451.36
830,402.80
Mlne cbeckekórt
123.70
98,632.12
Mlnecheckért
3.06
13,479,74 '
Flzetend6
payroll
U.491,993.87
Ko.mat fizeten dő
10,7'14.68
Adó
1,06~.86

az l\~;·!t~~~ ::e::\1siámo1á.i :::::~
c!lllk d~ember 31-lg van készlthelyen klp.n van ·
ve, külön megcmlltem, hogy ez Ri.!szvényeseknél
év Január el11oeJén a Kerm.11: Scrlpekért t.arl.oznak munkások
warfield Brldge Co. $125.000.00
b&nd-tartozád.ból $5000.00 vlu
ÖWzelMln
::ti~~~!~u:\:~~~:e

d::i~~

1.

2!:!!:::~

tavaly no,·emberben ·eladott Az üzletben 14'6 iru JeltAr-~rtéke
450 ezer dollárnyl bocd-ta.rto•
·

-.u

""""", ,

168u;; !1::~~.!;:!:\::~::/0.:1::
a.

~.

,....

•

.,,,_ •

-

,.._

befekfc!#s :
~=~t=e~:fe
társal!Ag állandó be!elrtetálénok értéke, a kopisra lelrt 0zem vezetél!ének.

1u.i;:a, r:::,.énye&elnk

kelli5 ala• ö1111zeg levonása min $8'30',402.80, amely a lr:&vetke.öképeo oulllr

pOSllAggal felülvizsgálják az mi»;:
all\hbl Jelentést, nagyoo köny- Bánya-üiem felszetelélMl
~

86,300.17

974

törlcaztel•

0

$

Ezennel blzooyltjulr, hogy el6bbenl megJegy~lnk éa ma,.
50
30
n21:11a:34 !;~rkw,,~~~J'.o".',r~n,,,':,,,Hol!MLE'8
,.'!.:",,.'!:,con,~!..~,vl•'.gten~e!~k:~~

~:.!'6~ 2~.~~~~~ ;:t;t~~v~; Állll11dó

::nny~~:!~~~~t!~kna~

12,821.41

S,0S6.98

E jelenté&hez Cllatotunlr az 0umvesetésn5I egy réuletea el·
$190.198.84 siámolbt 1922-ről.

azavettünk, ,•agyi&

A

$ 9,2a.&.44

Tulzt.a,OV~elem

26,596.89
133,684,25
883.00

Sz!imlAzatllrn u.ton lévlS >Jz.s°Ii

$97,711.69

J övedelem 1922-ben
Adóra tartalék
Veezteeég a multévben

$

1

;~::~:r~et éa bánya értéke.

:~.k!~di:1'1Jr:a::~:r::~g~~: MunkAban lév6 teluerelél
hogy ,.__ _ _ _ _ _ _ ml foglalkoznak.
-Ölll!zesen

531,602.42
22,326.29

Kiváló tlut~lttel
THE FEDERAL AUDIT COMPANT

V„ C. C01'LEY, PrNklenl.

243,SlS.74.

33,160.!Ci
1

$830,402.80

Certifled Publlo Accounta.nt

Keatuek-1, 111dliii': -.. ; _ VlrgilllL

NAGYAlt BÁNYÁSZLAP

1923Aprlll11 l!I.

MÉRLEG
JIJ"MI.t:Jt (;0,\1, C'OMJ>A1"1' , un11,t:11 n 1. 1,l-:, Kl-:~Tll('K\",

T~: mm:

V.\GYO!\,
Bá11yafcl!m•rel66ck ro Mnya6pületek
l:i:bb61 kopál!.rfl. lclrva
l ngatl1m

l

l-'izetend6 ,·áltók
Plzelend6 11.z(i.ml!k
f'clgyülcmlett kiadások
Jelzálog-kölcsön
JövOOelmt adó tartalékja
Teljes lejegyzett rÓl!zvénytőke
Teljes Uszta hnszon 1922-rc

$626,906.7)1
~$631,602.42
22,326.2.9
247,764.68

St.énbfrh::I é~ bánya
Szénfogyá!!ért lein•n
~ 243,313.74
l:lpülél nlat.t lcYli hbak
33,160.35
Készpénz
3,782.94
K61,rpénz él! kiniéYÓ 'kÖ\"('hJlésck elő,bbi eln.AmolAi; s.zcrlnt
186,4\ú.90
IJton lév6 ~llén
6,llG.40
Storo00-11 l~\·6 áru ll'itár i;zerint
24,868.10
Hlmltr State Bnnk ré1U.1·ényck
1,260.00
Kcnnit -- Warflehl Brld~c Co. rószvényck
1-19,876.00
Matta Co-Operathc Conl Co. részYényck
6,000.00
Kcrmit Warflcld nridgl.'llél kés1.pén1. clö!cg
147,218.01
SWvoozt.ö-alapblln Jévökóstpénz
38,442.60
K~bblelrnndóklndis.clób-bl részlt•tezl,;ii;zt-r i n ~
-öss1.C11 rngron
$1,4!Íl .993.87

29,032.81
37,4 19.28
25,317.17
450,000.00
9,234.44
855.600.00
.86,:190. 17

$

EMLÉKEZZÉK!
A
$1,491,993,87

II D ll,t: U t:0 1\ L COlll'A:\'Y, l!l c.

n ,\NYA-OZt,;,'ll l:LlSZAMO J,.\.s :
ll!mli,r Co11l Complmf, In c. Hlmlen- llle, K,-.
Ili~:! Jun11/ir 1:.....i~embcr :11.

ll iidliiruároláJn.
Há1.ból'bev tite l:

Vegyes. nem

R

$

646,2Sii.38
483,883.96
$162,401.42
.131,71
429.25
144.34
$163,406.72

6,616.6S
2,609.53
26,219.03

Vasutunk kiadásai, s a KermltWarfield Brldge Co. bondjainak
kamata. és_,·!sszaváltáaa
Nyereség

2
_ ,!,..•;"";;"":ie.\

""'''"'
=e!,!:

V11.11ordáa6od!c""h\1
Vilpumpll.r.'UI

coti1•ck NJ>8'"'1áaa

lkltt 61 hulladék eU.akar!tall
l:(C-elta.11:&rltáA

Tlpple
TlppleJ...-H4soll
•iv..... u 1tf<llltA1

i )l

1,1%2.~7
l,631.H
717.69
H,362.38
1.(09.26
3,849.80
4.883.OC
1,067.78

802,08

2,767.36
2.~26.98
919.94
•Ml2.98
613.36
1,193.29

1

1,776.68
2,357.99
l,GOO.SO

6,696.95
788.6!
1,439.26
1U8280

1,127.63

l,47G.Of
:,702.55
3,849.80

.o:

·"
.00,8
.01.4

"

.ou
.01.7
2,402..58
6,596.95
788.C2
UU.26
H,613.llO

.ou
.03.3

.00.4
.00,7

.OH

l4,220.7~

llalud11iki<-Jnja,hor111hoo1JC.>tkdl ,ii.tui-f,í:11i no-rdm kip<lrol: l<.i~u/, Wúo l:i a; a/,ibbi udd"lll,
i•1111••=• m•u rojt<1., Aogy 1Nil11<'n /u jlu r,c.plrk<l
kivón. é• ml m•gld.tdjiil; a.wkul űnnck ,11/Ndo„ k~l&dg ffélkü!.

$6,616.58

Vlllanyháznál
Vllla11yhúz berendci:Csnél
Villanyhuznloknál
Motoroknál
Tlppl('nél
Bá11yakocslknhl
Bánya ópületeknél
LóghaJtónál
\'lzvezotóknél
Házaknál
\l,ejl;yeflfelszerelésnél
f;16 állatoknál
l rodo.butornál
Űz\etberendezésnól

Vá~ógépeknél

,\kop,1.al\.Otl-111411
\O!rfl.A-11 Util11
mulalkOJ.Öért611

$35,770.78
104,745.91
4.807.7(;
93,209.93
36,976.11
23,2<i0.00
44,631 .17
2,618.90
3.677.92
5,402.08
199,179.14
56,275.76

33,099.37
89,908.10
4,251.83
82,160.58
23,735.59
14,773.38
28,818.68
1,HS.77
3,219.18
4,618.78
.187,228.35

2,641.43

1,713.72
6,896.61
5,417.65

lrodafelszerelós {és mérnök)
Storebutor ós fcl111.ereléa

3.~89.93
4,158.L2

Dii.zl hasznáinlra a llorden pá rolt tej mindig
megfelefö. Ga1.dag is tej(ele!,i II i:t,·Ui:rgerjesiló Helckl'l k6!zil hct ,·e!e. l'!iinden nnp
ugy n f6zéshez, mint a 1-..:i.vého:z. h~1.mi llmlja
.smindl.;-bi2los lehda rnil,l101,,,y nminÖS4ij.:e
jó s a Usz tasig:i. utólühctellen.

7,604.16

lhi111·11ícl!<ze relói;ek rész le tezése

-c""""'
"""""·'c'3 ~~:~~elszerelésok
$97.711.59 !:fül állatok és felsze relés

1Jánya•ii1.em kiadások:

SHDTl.gU, lurall, lado!A3
<..,tatu (h1111l.oge)
motol'j&.-hb
liuu.lok hol-6.abb ll.'Uaél!JavltAu
1116.ayakocslli"Ju ltfuia
SU..Ck,hot1•:r.nbhltál. J._vttall
sc.nickockbo11dolU&

")Ves:et.eség:

Vl!lnnytolcp ópülcte
Villan)'tc!cp berendezése
Vlllanybuzalok kúlsö ürnmhoz
Tlpplc
Motorok
Vágógépek
Bányakoc;;Jk
BA11yakörü\i épületek
LéglmJtó
Vü:vezot ók

$ l.049.66

.....,

1,007.14
11,950.79
576.:rn
686.52

Toljesérl.ék

Uím~-n-üzem!K• fogi.dt

Kl ,\DASOK :
Szervezési költségb6! le(n·a
')Ráfl1.eté11 a llázakra
Iskola, Jótékonyaág {saját
muokásnlnkkal} stb.

$

karbanlllrt:'ui
'JKopás tartalék
Bbtosltlls
Adó

összes búnyl<-Swtt é3 eladott szén -196,010 Ion

$'190,000.86
6,116.40

7.745.63
6,074.21

6

THE

uo;mz:-.r

CO:\lPA.~Y

Dorden Dui!din:;, New \"ork

44,321.93

i;zó.zalékot é1·cnte

12·112 száz11lékot évente

~1-t i3
10

!!!:\:t~~
:::~~:
százalékot éve11to

33-l Í3százalékothento
30
10
12-1 12
6
20
20
10

százalékot évente
százalékot évente
11zAz11lékol évon·le
si.ázalékot évente
százalékot évente
inázalékotévente
szá.ialékot évente

{t1ia :~!!l!~~~ ::.:~1!

n,628.15
7,06UG

;:":h!~1e11yhh11ak

4,678.19

-.- u.uo.oo

Ja.-Jtu • .-manytolope11
Jnl\U u 4ramve.eUken

l,8i7.4G

Ház&kfc11celé0!!,J&vllalla
ii:Jjel!tirtik
Kocalloll, sui.!1!1.ál!ok '

2,038.91
3,327.83
f,5H.U
3,176.89

~r!ntenden1 ttfól'OD1.Uoll
11411711,Jroda.költ.ségel
'
'Nestvl10lökflretéao
llh'atnlnokok f!zetéoe

G,7O8.89
671.15
317.76

688.74
23G.05

6,182.02

UWb..elkllltffgck
W..bér(ltodnl
Ttidraté1 telephon kil!l14!gell
bodal l~l1H n!l611. bo\lJCII', elC
lrodato\.uereMailopi.u.
Jllolru6\d,\1 J0rl kladuok
Pa,)'•rollonrdratt

Royal.tlM
Kopu,6rtta.ru.J61Lnilr.-&
8s6nfo1ya.utA-<irt tatt.&161Lni Ina
B11,toa!U.11<1k

11.728.35
U,140.00

7,576.35
1.030.63
Z,355.66
3,327,82
4,574.39

::: ABEVÁNDORLÓ ÉS ABEVÁNDORLÁSI
SZOLGÁLATOK.
.ou
00.5

.01.2
.01.7

.01l.3

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

l llll llllllllllllllllllllllflllllllllllll llflll ll ll lll lll lll ll llllllll llllllllllllllll

,\ lcgJobl>an bertmduett magrnr .köuy.-.
nyomda uedligéppel éa " g1on111Jtókltal,
abol mlndennemiiegylflllósil1letln1om-

fahá111oll:, né,Jegyell:, hi rdetések, ?.li rl e•
velell:, levélpaplrok, tagsági Unynesll:ék,

uámlák é1 borltéll:ok
ÖNSM d&ell>Ulu.!8

TOll<Wl\16nt

A HillLER COAL CO. luc.

kéullése

Juli•

nyos bon, pontos ld6re eldllaltaUlt.
·11111111r1 11 1111 1111111rn111111 11 1111111111111 11 111111111111111u1i1111111111111,111,

Nyom dánk eliörendü, pontos i, gyor, lú11itel
tekintetiben vnaenyez bármely nyomclá11al.
(

Teljes bevéte:

Jaadbolt: Áruért
Raktáron maradt áru
J&vedelem

le:

Jiliade n egyes tehenet rendes id.;i.iizökhen
egy szakerló vlv,~ mc-g. i\linden egye'll
farml'Tnek, aki llordl'n lejt-\ i;z;íllit. kiiliiuü:;en , ·is,,')'Íl:7tin kell arra, hO'..:)' felt.:tk·nül ti-;;.:fa tejet szolgiltn!~~on. ,\ ltjpüoló t ~lepnek
minden zuga álh.,dó fcliigyelet a!ntt :Ul.

A társa.i;i,g tcljei; adóssli.gnélküll órtéke 1922 dl'ecmbcr 31-én
fD40,D90. 17

eladá1,J Ara
IJányái;.zall költségek
IJton lé1·ó szén órtéke
Haszon a szén eladáson
Ha.szouatüzlelen
Kováct;UllUlkáérl bc\·étel
Mozl-Szlnhb tiszta Jövedelme
ÖSflzOi:len

~~!~Eijtt-~g~e~atm:/!:;u

tél.kcdésel sze rlnl !Ch-t termelve. 1-::z: :i leg,font~bh élt'lmlszemi:l fcltétll•n bi:iton,1ii::°'
ny ujt önnek.

M,\GYAR D.\r-.YÁSZL,\P

1

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(HLJ:\'GARIAN MINF.flS' JOURNAL)

j

HUI í

t

11\ 11, 1 E,

fn •11vedllll m•aY•• bln yhzl •P u

EayuO!t

minden utittlrtBk8n. -

Pabll~hcd bJ M ,\ JI T l !'i

Ptlbll1hcd

JI 1 !I LE

aduU

Ev■ ry

bnn.k~1.11J..mál,n ,-li~ó tl"f•nd6kre.
A n;!'i'Tl SZ.lllOK

'

Pémkiildés

!::::':.~~. !~,w-:,.;:

Hajójeffek

ti'~!~":1r. •,%,!:":: ;,

Thu ,..day.

KISS EMIL Bankháza
133 SECOND AVE.
Gt-bo, W)"öl 'C8ntó lstvún Ul!lt- IIOkikal Jól bánnak (,~ \"1!1tznek
vér !rjn, hogy· ott heU :i napot lg fel ,1j embereket. A h1r bedolgor.nak és most nem ve1mil'k kOldójc aji\nlJn a helyo1.:• ·
·

lrnak már egy hete haaábos tudó~lt!~kal a tllkósek JapJnl.
Gary ur két hónapja tá1•0I volt Amerikától és most van Ide

Conuonlllt-,

Ohio.

u:;~~;;

J~ó-1~======:::;:":=.=====:::

Lllm11rl:. W. , -•• Prank(,
Ubrht ::o~~~::o~~i:~j:~~o~t:~~

1

~;;;a~~tt
:og/~•~:~1:~
ka, de uem aJAnlJa a helye'!..
mert a bá11ya mlir klleEz nem
gok!rn. tl'ljellen merítve.
lHllon vllle, Ohio. Hordós Józser mu11kd.stár11 lrja, hogy náhmk dolgoma)I' r.i'ég meg[clelóen. A bánya egr'enes, a szl!n 6
sukk lllllglt.!I. Gi\z nincs. JeJ:iró• kő és ,·lz aklld néhol. Karbid· lán1páxal dolgo1.nak. A szenet
masina \'t\,gja, tou11nszilmra flr.ctnek 78 eei\\cl..- SzerenCllétle.nsCg ritkán fordul el6. az em-

vli;azatéröben. Utközból II tcngenrlll adott uta eltlll!t, hogy 11z
acélgyAralban dolgozó munkA.salnak fizetését emeljék fel.
Tern1észetesen ez elég alkalom a ka11ltullsta lapoknak.
bögy űnnep(']jék Garyr, mert u hajón Js csak n1unkuSnlra gon,
dol. Sől ,uu1ytra gondolt rájuk, hogy még th:etéselket Is 01111an
emelteti fel. Addig sem 1•Art. mtg meg,í.J-kezlk (:ij személyesen
iutéf;te volna cl n íizetésja\·itást.
Arról azonban már nem lrnu.k ezek a lapok. hogy mtért
!A.ttn olyan siirgösnek Mr. Gary a munk.lisolf fizetésének felemele!iét. Ml megmondjuk ttzt Is.
Az Unlt(l([ Steel Corporat!on gylir~il,an 6s általábUu a többi
aeélgyárnkban 111 ::6 cent ,•olt eddig a napszámosok órabére. Ila

0
~u~·:c~~ : ;0 : 1 sz!~k~ét

j

csen. néhol \"3. 11 leJAr6k6 ill.
Karbid lámpá,·:il dolgoznak.
Pikk munka 1·an. Tonna ,r.Amrn fizetnek 125 centet. Sz<;renceétleni;ég rltkún fordul ell'I, ai
emberekkel Jól bá.nnak é! 1•eu11ek fel uj emb(>reket. 1-'r:mkó
test vét' aájn ljn a helyet.

C,ak

lile dohányt is ez az:

·a legjobb

~~-~~ bt~fái!!:

1

!t{~~~m~örx

~:'.u;~: :

::be~~:~t~/:,rz:n~:nn:::/:::::.orl!e ni ncsen ugy szól•

~:;~~n;t1\1~~nt!/o~ni!~ ~~~:n:~zz~::~~! : i~~tv!i~;,~-··~ ~-__~-

,·eszedclmct ée hogy valnmlk1!-

~nke':l~~~;.'~u!!~
11: : : : : :
Je olyan nagy volt, hogy n binyafal beom lott l"!I a tetllzet r:\juk szalm~t..
•
A banyd.l.mn ~~ akkor vii.\~

::~=~~é:etit~!f !::du;/:~ ~~~i:zsol~~/!~o:~:oijt ;
11

n:':::~

11,w,.,. ...~i:11t~':~.I!',! 11:.,.■.~J
~~=~~ S;L~t::~ ::n~

~:sr; ~=~j:r~:~:et muak6.t ::i:~:nés ~::~:::~t

mosok a. tlzetésemelés követ.keztóben. E>zentul 10 órai munkti•

tfl.,'g,~f!,).:':~A.c,::,•,,:n,~t':ui~,~~ktt

lr!,llt~::tn~i'~

ért '4 dollár
E

10

1

centet kapnak.
be

J

nb

Tlblú••

k 11

1 ·

nk

1<,m..

h

acélár:e n:z~:e::k::t a ::e~~~nl~ :~~tls d~;g:b:ak ol:te:~ .,

az ttlaao. bllblk

-k.........

,u1y,rf>I,

ugy hogy nom fizetnek rá az acélgyárosok a nzetésjavltÍsrn.

A

~~1~,ón;1,bni;.:.: · · · · ·

.,

~,}~1,~;?=.'.'.;.:,.".'.'....'- :.
,_

,·esmok

fol

tadolókaf. Gaosó akanak "mellnJ .. az

t !;;~:~

1

megy

n

l

1
f .,

~-~_-_~_:__----"--"
___
-_-•::·::-_
· :.:.'::':,'::.:.:.:.:.~

·'21 K,ÖVU 6RA-Rcn:: i;!.11 'fS.00. 1-:,n1111101t •••· cuk. · ,.. ..,
1

entrlkbe,

:;=~~

~;: kc~.~~::::~uenség Idejében
1

11s

n

munka. A bánya alopos, bányában kevés ember \'Olt ée
Vlz van a többiek sebesülés nélkül me-

· ·:: ·' :;~.

... 1u
::~B

hi.

egy kel'és, kö
Gáz nlnesca. nekilltck meg .
A szenet masina \'ágjn, 10nna•
A szerencáétlenül járt két
szamra flzctnelf 1rés •három- e~1bert a beomlott réteg ek alól,
negyed centet. Szerencsétlens~ mái' csak •holtan tudtlik kl huznem lge11 fordul eló, a munká- ni.

"r.!i':/t~'.~~--.. -· . :::::·::::g::
.\&:k/:~~1•ban::~t::

EGY KÁRÉ DINAMIT ROBBANT FEL
Jenuers No. 2. Muyatelepen l'ennsylvá nlAban Sommeraet
Countyb.111. A bánya sze rvezetlen és a Con11olldntlon Coal Co.
tulajdona.

PRACTIC-'L S-'Ll::S COMPANV
,., .

Minthogy 11. robban:\s épeu ubbsn az idl>ben történt. amiko r
ll 11omonctl blinyási:ok szervczkedősi gyül~ael \'Oitak, a ttin>asAg
a sze n·eikeiló bányászok kö1.ött kutatja a -ieuescket.
A bányAl!wk ,·ezérel li;éret.eL teltek Peuml)'lvánia állam
.kormányzóJ6.llak.• ilogy a 11zervezledés ldeje alatt tartózkodni
fognak minden rendia:vanh1tól. rornbolli&tól é11 az igéret után •• 0 i.• ..•~•J 11 • 1 ~ • .......... ~•;-•
pár nappa.l történt a röbbo.nás.
""'-'"'•
Miután tOl'ábbl zava.rgAsot:Bivrij tartanak, s6t tovAbbl roll•
S. S. B R ~ Ö UTJA.
bantásoktól 111, mert nagymennylségii l&zer tilnl el a rolJba- Egy Ht,01 Jcl~sterlnt M e. s.
1
1
n6.s lde!én, az állam kormdnyzója csapatokat st:Amlt küldeni ar0
ra a vidékre rendi"enntartJl.111t érdekében.
ezek csapatok -

És

;;!:;:J ;;:: ~;e:~~ k ;r.::m'!:.
~.:,_:9 ,':a:'',~u~_:1:i; ::.:!.::J!>:. N:S~

a

1 d~1 1~11:~:y:~: ~;~e~:; ~z::::-o::~1~:11~::0:i~:~ f!~I!~::~;n~sn:,~~;

:~t~:r:n:: :~.
i!stLZelörve.
,1u;:~;1\::1!3~~ d\é!·
Nagyou rossz szolgdlatot tesznek
!l1tmk/1,11ságnak - ezt
nem g1röz1.Uk mi11dlg banpulyoinl - aklil: za,·argásokkal, robbant.\l!Okkal, rombo1Asokk111 akarják a someraetl "bányászok
uen•ezodését elömozdltnnl. Erőszakos eszközött Arán sehol 11en1
nyert még tért a bány!szsá.g, s6t a legtöbb helyen - pl. ~Ungóbsn, Weet V!rglnlliban - a rombolások buktatták el
szerver;etet.

;.~Jr;!o;.lnden
!;;'[l::'::'1.!i1;~:i::~he é, n~y

R

a

Tartózkodjanak a ao111erllt! II báuyásiok még a látszat!tól
Is, hogy erőuakös cselekedetekre késiUlnek. Ezzel elejét ve•
azlk a ko7.ákok garAzdálkodásána.k és bizonyosak vagyu'iak benne, hogy a b6k6s, csendes aglt1114lbsa,I ROkkal többre fogne'..k
men~l, mint.ha 11z.Az Upllt robbantanak, vagy más károkat okosnak a tánaságoknak.
t-::gy~k4nt a termelö eer;közökben kli.rt tenni, Igazin nem
méltó uokhot t' mWlk1bolr.bor;, a.kik öntudatomakn.ak vallják
magukat.

l"•,u, ' " '"• ·" ' "

.,..,.'""• e ....,.•. '"

VÁSÁROLJON
Alladin harisnyát -· Superba inget - Bi,ex
alsóruhát -· Befber bóröndöt - Blue Jay
munká,ruhál és rk'unkaingel, mert euk a 1e1•
jobb minösérüek.

b--••""'•-·

a

,,I.M

< ~..,

. . a szén 5 suk k magas.

",\~,".ttL..·..'·'·'·~·:·;·~···'·'·'·'·'·'· ·:::::.:.:1
:t;
.... , .. 1:.10

S6t keresnek rujtu.

-

mert az

inJ~:;~1:,~/:. ~:~: Yn , Garaó La- ~~~á:l ~~::t ·:~~zt. ;~~~:nás~
1
~~:g~
hb~~~-ao~g;i~
ne.s, n szén 6 _7 .sukk mngas.
Gáz. \'lz nlnc;i a bli.uyá.bau. Lejá.rókó \'l\n, dfi . (lzetl\ck érte.
Ka.rbld . J~p¼\'a.l dolgoznak.

:::~:::te~:/~:~t::tr:t:~::t~~:o:::oó7::~r7

eu oka uan arra, miirt sziuja a

H. RIPPEN

i;yárak vnn11ak nem lehet \'Illa.ml íényeseu élni. li;p csak hogy
futja a wegélhl!tésre belőle.
lgy aztJi.n az a'éélgyárl munkasok lassan kezdte"k elszálllngóznl a gyárakból és olyan helyekeíi vállaltak munkát, ahol
•

pen megakad6.lyoz~ a nap.száruoaolt_.,t fábbl kivonulását, azért

1

::~

incli mago~. Viz akad, gb nln-

l~t:~~~~;:~etn~trt:/::t:~~ ba~ ~:;:::~:.

0
11~:á;~::!:z:;, 11::~ :,á::::~:.t~:old:l;li::i~

11

NEW YORK, N. Y.

U Hk "'~• ..,1<:1~ 1

ELBERT H. GARY JO SZIVtÍtilL

Gary lll'nak Jel~ntették ezt

1~.,.'"_.:-

.~J.: .~. .~~~:;!::

0

l '. dltor.

'En!~red u 11,,cm,d Olan ?tl• ttet lll tho P<>tt Oftlre ■ t :-1 ■• \'ork, N. T.
Ul'l~er 1be Aol ol Marci> S, 18öi. llecond CIUI M ■ llOr U Ula l'o1!1
ow~, ot Hlm.k-"Ul~. KJ'. •l'll'lllod tor.

~i°

mt-gblu.ti.~t ' pf'nuilul•lii,ra ~ 1111i~

dllnUI tonllbir.oD.,-PI a11iut. 11ov u -•l.Ul ~ G l
tftdetl61 tora POllt_,, 6■ m~ti,,y - , , oao1,p1i.Qo tt

A. Moaur 8Jny1Hlapot blnyluok lrjlk, blnwWokrf>I blny luokn ■ k .
Th ■ Hunq ■ •l~n M!ne,a J ourn ■I lt Wrllte11 for Mlnu" of Ml11cr1
by MIM,._

1
:::::. ::~

ntlll"m

Y•

An■mokhn

n,

83,400
Ozu;n,t,;1,

ta #1:' lápl:íl.:i eltdd l,lnbyk flZámárn.

t:t~fluthl lr: A• '!!tvubit Áll •mokb■ n Ubo-Ma11uroro::f~b • n.oo
~•orlptlon R ■t.,: ln th■ Unltccl St■tH 11,:!.0Q Hun~••v '3.00
M-ol■ l.,.lk

1,225

19ZZ-BEN

A Z nny:il;: nrti il(:nolt:l.k J3ordcn'a Ellgle 'l'ejnek,
min: bab~ IA~emek .iós:1,gát, or,~k ttndelik l~ nj:l.l'llJilk a.z Eaxle Tdet, mert biztO!!, tin-

K'EN'fO('Kl

1Sllrg,5nycl-Telc9,am Mln•ta Journal K•rmlt, W
Tc lep hone 'fllll•moon W Va. •4111" \2.

19::3 'prlfü 19

1900-BAN

Jó

KEROLETI ARUSITOI,

BIZTOSITÁS !

hogy l~io
dollár havi betegsegély elégi;éges néki. hogy ingy~
ne betegeskedjon -: mert a Kriszt us koporeóJdt sem
6rlzték lngy1;1n - az lrJnn bllvebb tel\'lldgo11ltásért az
alant Irt clmre. Jó biztosltásra mind en embernek szllk•
sége ,·o.u DE .KOLÖN()$EN A D,lN'YÁSZNAK. Kinek Jó
blztoeltásn nincs, az nyugodtatt-nem Is ladolbat. Hogy
mlén, azt egy blinydsznak tudnia kell. Én mondom egy
öreg bányán. de n1ondolC még mAst 19, 11zt. hogy akl, 1~
biza.lommal l,r houám ez !4;yben, nem fog4a megbAn•
ni. De még azok sem, akl,ll: nehéz munkámban seglt.ségemre ,·a.nno.k és lesznek.
K~rcsek ' helJI UgrkHdúket. Is, .k.Jk hajlandók ,.e
J)l(ó1! kf1,1vl~l'lnl, J6 fh:eté•érL ,\liad- a llliayaisdeslférelm 11:iixt olyan. kik lr nl mernek Jeh·llágosltásért1
Ha l1,en 1 1tt: ln adott Có~lmen leveleik r.ugem u,eg
foguat találni.

WATTS, RITTER & COMPANY
HUNTINCTON, W, VA,

A melyik magyar bányász gondolja,

0

Paul Péter„ General Agent .
BOX 731, '

CHARLESTON, W. VA.

GA.ZOÁK b

„

Kt:RTKEDVl!LÖK

H• b61Qdal.lgl termu., tot
llDDm 1.a toa,huenl (ollldlfl)

t ~IOetCthA,lton ■tlllw'lladi1ra

(lluk,tD), UU NJAl "lltHI·
lotllkr. eJ6'llttonL IRJANAK
AZONSAL A
K.4.LL.AY Tl!:STYtREKHU

amln4ea1UU111IEun\JIÁl>Ó(lmpc)l'ú.ll 41 a,JAt t<'lep1lllt111 111°'

moll

psd1■4SI,

•"-' lu:,Qáabr·

tl6■ YLrip\ac,akr01.Umnilalt

róau. !- a8mlllff.króL u&\Ot•
r6!111:j....-6.IUC.16
T AVASZI NAQV KilPt:1
ARJEGVd:KONKtRT,

melJ' Moau 6■ A.a&ol a.rei••
je,1e1111taq„lngyenk6kllllllr
mtDdoakiMk. lrjOa _ . . , aa

....KALLAY BROS CO. PAINE5Vl~ QHIO.

'.\L.\CYAaf llÁ.'ffÁSZLAl'

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
NEM HAGYOM MAGAMAT .

1
~ :g-~e!m~éget -

lrla l.cs-loner.

~0:8

s~iE~i~~i~g~;f~\:!J ;,:I~;?lf;ri~~:: :"~::~;: :.:Etif~~~f~;:i;~:~;E•·:~~: ~~:!l~·~:>;.~;~;,~~:;,•,~~~.~o:;. ~~t.:2:~~:::;,:::'"' ' "'
(Pc-!ytatá,ii,)

~

:er:~~~

tett - · utált. &Jillt:l.lt fé~ !\i. Egyedi\.! talin
f)(lroi:?kig se bl~ ,·olnn kJ a rettNi etes ilo•
lyen
Egy gyürükkel ellátott fa pad s egyik sarok'ban 0&3· szekrény volt az össze!, buioruL A 11zckréo}' faJa. iil i:öld~ziirl<e, nOOYOtl JK!llÓSSUl voli. bevonva
Ferenci kinyitotta.
~ii::n::;:

::;1;

1

mt~~~~gók,

1

ei;!pt)-

-

köve.tetre ('6(!t,t volna, ibn a férfi meg nem
kapj:,. f)\áju!t .

XXX. fejezot.
Irma csak a Hotol otf!ccba tért magához.
Oda vtne Ferenel az 6.jult nsszonyt. Három

Uat.alomber jött"be az utcáról, mikor klnylto~ .:z~::~\z~::t~ ~r~W~cntaenek

::z:

0
: , ~ ~ ~ : ~ : : :!!:Sa~~::=yü~:~

01

ltok,ban
_, Hl tartjuk a oh loroformot s mli.Q káb!tó szere ket a hypodcrm\c fecskendő tükkel
együtt - _ Reménylem, tudod, mlre. használtauw.k
lnna ugy nézett rA, mint egy kis n111,;lár
a k!gyó szemeibe
_ Ezek n csipeszek - fogók- szegecskék a ,·allat.á.shoz \'"a.Jók, ha. val-aki nagyon
makacs és -- - ebben a serpenyőben szenet lehet Izzasztani - - -- arra a fapadnt
k6ljük az mctöt ·- _
Irma szólni se tudott ;1 rémf1 lettól. Fe•
rcuol karoufogt.a s a he-lyiség mbik részé-

-- Kitől akarja, hogy megmentsük
- Ettlll - - ai: egész helyt.öl
Ferenci mosolyogi.·a mutatott egy jelet, a
saját b'o nll okan apró kől"öket'rajzoh-a egyik
ujjil.ml. A fiatalemberek megértően mosolyogtak
- Rosszul ,írzi .magli.t?
Irma felsóhajtott
- Ugy - - nagyon rosszul -- -- Vigyenek el Innen
Az Ifjak résztvevő iiteme kkel nézték
- Crazy -· - talán részeg
- Vagy tnlán tol sok opiumot v ett magához

~ :~;~ö~•'l:J~:h::;;e~;~~~~i~:.y kinyltCK)f

-

lluzd fel.'! szoknyád

;:;.i:h-a né&ek ei;y.másra

~C':l~=:~i~

-

nem vagyok őrült, de

az

Egy 11ereg patkány szá_;; ulllott össze-visz11i;a a hlrt.e!en fe!csa,':t.rt 1·!1lanyfényre
- Ide J:aizuk pihenni, akiknek a mü.slk
uob.i. se baazná.l

- Vigyenek el innon, netn bánom. nkárhová
- },el sinc;; öJtözve jól - - li;:y nem
mobet az utcára

ii~~~~:· h:z;:It :::~o!~/!!;f {~::

~

m~~ ~el:i~s:::;. rirták.

!tlő

még ,·olt
beuélgetésre
,,
ha~/.:..1~e~l~e::n~,~~;

a

i!::~ ':~t'-

i~~::Dn)~ llZa.b-:J,Ju lhatok

~ -

-~.ézett. csak intett a

Vigyétek a hé.tsó szobába, nmlg ide ér

~f~;~;~é:/ ,:~é::~nyl ellent álló ereje

l'C

.A k,ét (érti jó 1~(~!!_6.cskozou, ,mle16tt

dén öröme, élve.tet:é, gyöny!Srüaége. Ve!Unk

tAmog":1.tnl kedletl Kett6 az lfj,11.k közill velement, a ha.nnadlk vl11s.tamaradt Fcrénci-

:~~entek voln~, a ~nesétlen asszonyFerenci rCSzJe'tc,sen rete~iÚt az öregnek.

~Í~=•::i~!~~:!r~o;~A~:~n ari-.1 ma•
gyarázca, hogy "velük"

ve~:e::\olna. ,szegé n y lnna, hogy ez a

ml~enA~~r~~=-•m~!~ ,bilntaté;s volt neki a

,.__ __,,..

hAt az

~

,

ör<lg

1

Nüthán

:i:

~r;:;~~s e!öaz~:.;!tllol _ _

v1

;~k;óiiioz~. ~:::ke~~~ö:

!~:;!:~?

- .\Ztáll majd el he-lyezödnek vul:,rnl gaz~
dag e;;a!Udiloz mint !IZOU3lány. nigy rulndenes, rn.gy sz:ikácsné - -- a többit tudod
u;;ye
'

de~k~-!~:·;1~::1:.z:ta~~~:na
d
·= ~(:\~~-:!a lxm a,

~i:;;:~~

Ferenci lmz;imint, az öreg ur pedig kopogot,J. Jdol~n szoba ajtójá.n.

szerint

..:.; Ucleuc, átköltüiöJ a másik 11zobába. ,A
nw!yikben ai ali\a.kokon nincs vo.sré.es,
mli~~r:~c~~omoru arca fdderillt

Irma egy darabig küzködént. 11<' mint a

ffolytutátm, követhezlk)
+w4<'"~ ~~ H , O ~.........

A bevándorlási

Williamson Lexington Co. KVOTA
=====

Az HJ:?3-dik ővlieu ,\me:rlkába
k{, ~z iilti <)lia1utl te&tYérek rlinére .lullns l-t'in ke:trlödlk.

(A KORTHÁZZAL SZEMBEN)

MAGYAR
TESTVÉREIM!
2r; ÓT óla veletek dolgozom,
:!i:i év óla becsülettel uol1;il•
la.lak lr.L Ne blzzatok minden
félo uj cégekben, akik silány
t'i:rut, és nem aZt , amit náluk
rendelnek a!á llltanak.
NÁLAM KAPHAT0:

A .következő legkedveltebb automobilok egyedánuitói vagyunk:

[EXINGTON
ÁRA: $1795,00

OLOSMOBILE

$975.00

'CHEVROLET

$525.00

:

Tökéczky Ferenc
!IlNEBS IIOKE
öli E. lO~h ~St.,
New York,~· Y.

F. 0. B. ,;áraknál
A legjobb hegymászó kocsik és tartósabbak, mint bármely más gyártmá•
oyok. -

Ha ezen kocsikból választ eryet, sok pénzt takarít meg.

KONIIYO IIESZLETFIZETÉSRE KAPHAT TOLUNK ' EGY JO KOCSIT.

Hiah gradi!:

Obur

,\merlli:a legj(Íhh

BUZALISZTJE.
~!kun hapliat6.. '

GURDON

KÁROLY

JIDlLE~\rlJ: J,"E, · :KY.

9rhal,
Dlanna 10.bo,ueu.
1illom.,...Jp1n, a llluta t"kor,
kamlllah hava,1 melllaa, h:u.ol
pep rlU, dfrllnr, mik, f•k ■ ta
bo..,
,szarecsendl6vlrig,1tb.
Uaranakkor aJinlom
Árp,d„
Verhovay, 11 Virginia ulvarjal•
mat. Árpid, Varho..,ay, Pel~fl h
a„dape1t doh,nralm•t. Solm••I
p/pikat.plpu.drakathmlnden•
ft!e plpau•reket h cloretta
paplrokat lmporUtok.. K ■ retk e
d5klor<lu1Janakhozdm bl~alo,n.
mai, tn a lego!ca6bb ,,..kon
• u-illltom a l~nll ir1tkat.
szeretettel Ko11,ry

.

: a,::~:~rl

cu1,

__ .. _,...,_ Kiildle be' eKt a aelwfnyt mit ma. ...............,

H,\~tlé.~N!....-a.-.11.
ALEX A. KOHARY -=~~~.i:.°a-!':-..!:::..-·1t. SBJNGISS S'.CllEET,

PIHSBURGH, PA.

,

ve~- Te ll?, Is !p'el"e (el, majd én bcsziilek

S t í l l 8 1 1 ! 1 1 1 i l l l ~ i 1 · i ~ i l l l i ; , o i " ' $ ~ ~ i l l i t 8 1 J € ~ ' ~ i f • i H H • i i & i t t l l l 1 1 S l l i l l l i i i l n ™ ~ + i >•• ~ \ > ~ · h ~ N - .•j,N,

WILLIAMSON, W. VA.

5~•

ko~.~~~;!t~a:kozásteljesen néit.'l.t rá, ml-

C<Jnroy Náthán fé!bcsz.aJdtotta
_ Majd most csak én beszélek - - Haj-

a.~:"t!:1~~~;e~:~:~~:;\e1~::~:~~ . ~:::a:;:i;1,lf,:~;U:.e~il:~

törjilk

~:(~~~i:d~t:1.: 11
m".:b:~~1~~lán

el~::yin:i::in~· Oly gy~ng~ Volt: hogy

koiott.

~::~u~

uj~
Helénhoz. Mo.jd kesllbb
me11;111ondom, 1nit ha.tároztam. •
Feten4:1 a.Hg várt::l, hogy Irma hála m;,-.
g('tt bezu.rutjou az ajtó
- '.\ti fog vele twténnl
Az ö reg Niithán egy darabig fel s nlá &etált h(lt rn tett kezcl,,'kcl. ;iztán n1l'gillt a
f! a~! ember előtt
- P{lr .lléllg h~yeu Helénnel
- J ó. I::n ugyls nluntam teljcseu
-- Hehín kiveszi belöle. hogy komolyan
niegblzható e
- Ue hl";Jzcn ll elón se nz
Nálb t'in ur nevetve legyintett n ke.gével
- ~\o,it már n1. - - az~ tette a korb:ica

su-s~g:;e~i~_a~!~iegtöttom

roi;=tün::áb~elelt,

Náthán ur erősen C:9ÓVt'i.ita a tcjét
-- Nem i;zeratek a.' bevett szokásokon,

Az öreg '" banda velér" leintette
- llal\gua - - ml :'.17. a. feltétel
- -. Hogy ml?
,
Inna felugro1 t. helyl-rü! s rá.mutatott F'e-rendre
- 1ioSY ne kell~n \'~e élnem - - u
él;ncro megron~ójá.,':t.l. Tegyetek velem :un.lt
a.kart.ok, o;;a.Jt euel ne kelljen ~·ütt élni

e;,;{,gz. életére. l~y szóval Ö ben no uiljesen

vitte a sikoltoió asszonyt. Belölct.i'ik Conroy
-- Aklt egy~zer közénk howt1. a Jó, vo.gy
N:ithán bé.t6ó·szobé.Jába. Ott aikoltozhal balsoM!a. annak teste&tiiH~lkestiil a mienkakárlrl kedvére. A \':l.stag falakon nem hal- nek kell lenni. Az meg nem aia.Ua.dulhat, - latszik á't semmi zaj.
•
·- lei;feljehll a Michigan tóoa

:~~f

.u:e-

volt, mint egy kis gyermeknek. Cffendl-sen

ak-;:-v~n:ll~~!:ta.d; :ttem~Ué~~t

1: ~::~;~/=•la~

~:;ek jó gondolat..'\ táron.dt, Mcsilll\nt a

to~~!!nc~elni almrt \·alamlt, de ;iz örtlg

~~:l~nu~ó~=~:y Is

=

té:et~~=hf~:~lr=~re:=:i:~ta~~r

~~:mU::1!10:ta~~~/

vagy

amíg IIOrlla el nem v.illk

: : s~!:t:~ .: t ~ : ~ ~:::.iosolyog

három flata1'ember ls n ''bandához" tartozlk-, beue.g nem kérte vo\im. seg~ségüket.

Ak!k nem tartják a nyclviiket.

i::z

pár

::!:j:,Jö~pla. ;Sloo kés v!U!Ult meg Trmn
-

~ba~

A.t ör,eg val11.1n_lt dünnyögött a íeb!!r sznkállá.b:J.
- MOGt. békét kell flekl hagyni. hogy lecslllapmljon. Jgéretét vesazilk, hogy eiutá.n
rende&en viselkedik éi! keztlnkre jár, ha a
hol ~ronyra van uUk.aégünk. Ho. megigérl, meg la to.rtja. a 11:ta.vé.t. Addig pedig had
legyen Helénnel

a ;:e:1~~:;~n~osolyt, mel; áUu((itt
~~~~~~;;~erilnk bes~lnl vele
A t.ul megáJll
Mosolyog\·a léptek be a hli.tl!Ó 11 zobé.ba..
- Rt. \·agyun41:
Irmu. u,gy nézett rli.Juk, mint egy megsebA k!Hálló a.ssrouyt karonfogtá.k kétte\61 zett ó:cikc, a:kl menekiilni nem blr II vúrja.
s bevezették ai Ui:lert. ajtón, mely e\6tt meg- a kegyelem döfést
•
,
:íllott.ak. A barma.dik flatal ember pedig h lrNátbé.n ur kezdte nagy nájasan. Ugy tute len bC<l!!llkta· az ajtóL
!lott beszélni, mint a csurrantoti méz - ha
- Itt \·agyunk
a.kart, miú;kor pedig ólesen pattogott, mint
,\ hosszu iizlethelylsCg Wtét h:í.ttPréböl az nstor
,::löcsoszogotl egy ömg ember
- No l(rnyom -- - elég volt már n Jeeke
- Jól van. Ép most 'telcfonozott Ferenci. ugy-e
lll Jcssz 6 Is rögtön.
'
Inna 110.01 felelt
Inna reu.enetesen felsikhoU, mikor a be- T.Jálod lányom, mi közöttünk vngy enszélő arcát meglt'it.t.a
gedcln1eakMlk. valaki. vagy megtörjilk. H n
Az öreg Náthán óllt e\6tte
nem elég a mobrtöré1!. akkor Öl:!1.etörjiik.

F'e,~e ~~~ fiatal ember inkt'ibb hurcolta, mint

Jobh kezével hirtelen a ga.llér}a. mögé
.nyult a mikor 1·issi:n ,-ont.a ke-tét, oi;y erős

~ ~ f ~@Plt

Taxiba ültek a mikor ai megindult, Irma
könnyebbülto.n lólokzett fel
_ Hála I!rten
f\Z egyik fiatal megszóla.lt
.:..... Én tudok egy Jó bely_et, a.hol -bl:lllon-

:1:J::;::~IA~::e~ ::j~eornlás

::!~~~';;:k r:~~rA:t::o~~~

sz!~:~f~ ~~~:::n~~:i:,~::1 n\Itotl

ba: :e~:1;,

~veie<.te az agyou-.TWlült-3.811.ZOil)°t a bor-

Hova akar menni?

~ Mindegy nká.rhova. csak. el erről a
helyről .s ett61 nz em'bertöl

ní

Nem nom -

~~";:;áf~~~énytelenül Is •térdig kapta föl a

lé:

-

a rnosolyog\·a ott álló Ferenclile.t

g~;~,.:~;;~1:1::j~~ ~\~~~;;~~~rek suttO- fia:~:8;:-csi SI!
-

~ ~~:~:ósas ugyanakkor

foi~~::

~--

::::--::•::~::-=•~-:.::L.::••.:::==::::;;;::::::::::::===

MAGYAR BÁXYÁ&ZLAP

t,

- MILYEN ARATÁSI FÖLTÉTELEKET HOGY ÉLNEK A MAGYAR BÁNYAMM~ t.t.";~ SZABNAK OTTHON ABIRTOKOSOK? MUNKÁSOK FRANCIAORSZÁGBAN?

1&"..3 6.prlllw J1.
IIIIHIHIIIIIINNfflllMlll!HtlRlll'!III!

e. e. WHITE'S
noh,lli,z lll6 e~ nb1fr•1ii
lnt&rl.

l.opn, w.

MlndenncmO ruhli1rn,t s:zak
Uud1tpC11tltvd,h ltónklól,

0
Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, hou
családja, fd.tsiit,
i;trn1tkti m111tn
nthézsé/{ekntk nézntk t lébt, ha acsa•
ládltntartót tlutsztilt.

- Logan -

Jewelry Co.

v„

uerüen

tlutltuu1t éti f(',._
ll btól thl!'/11tilt ,¼
bá1bo1 111illltj ■IF: • nhil.

tú.uk.

1-'értl öltönyöket IY kéul•
tűnk mfrté.k. utin.

LOCAN, W. VA.
KttllM

6rli"- ..,_,.k.

uerek.

1- i . ,

11_.

t,.,.k...,

:t!"""k. U.Uk ....,. , AjaftdU \&rl)'•k
Ukban.

~"at-

KIHl ...•oo-t fenffluftkO<'b

TIIE BANK OF LOCAN

Javltha,a.

Állami BUlli:

A MAGYAIIOKAT
uol„1,-.i. liJ.

l TTI.Jo:n:u:x

ll•ye!ma-

A>'l"lllA \,n.:K
TAlt.\.lú".l.:Jlt:-rf":n:11
"8••1•ltklla,.,.tc,_,,,._
,usutl~tn t.annlkof'. min.
'1•ltln1n1ul,b""-llll.
J•~.~-.1.1.:ll 1J1F':S a rt11,1 ml~d<11>
.....,fbo • l~olc"6bb Atfolra,m „ tllttL
ll1,.J(,l .1E:cn: t. mind~~ Ton&I ...

C~ID6JJ<m Allan>I 9a,,k~al
::i!!~li::::.i,u;catlll Ml·
00!.IONKOS JÓZSEF
• Magya, ORU I/ vuetije.

1llE BANK OF LOCAN
1.0GAN. WIBT YIAGtNlA..

D,. C. B. MORRIS
~'OGOH.VOS

Lo1u, W. Va.
a 1101,1,-A~D tl:'0LET•ben
alo.11:anl na~ tO:i: óta.

KltilnllfOR;tnun.kika.tU-

nltek JutAnros!rfrt.
llldmun.kiJuu

k6ult.ek,

f o.11: huWf6.Jdalo111 n6.lkt\l.

HÁNY BÁNYÁSZTESTVfiR árván maradt
özvegye i J uermt•
nélkiilöznek,
lui
mert btlétjiikti
IDEGEN BANKOKBAN tartották.

NYUGTASSA meg saját
lelkiismeretét BIZTOSITSA CSALÁDJA bdekét, helyezu át btlétjét idt.

50
centért küldünk aür1~
nyilei minden 1080
koronánál na.syobb
öazeget Manarorsiág és Czechoalovakiába.

KESZPENZ dollárok ula•
lása $3.00 minden
,W dollár. Süt.
gönydij külön két
dollár.
OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,

1!

E':.

TUDAKOZÓDÁS!
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjtgyzöi, telekkönyvi, hagyatéki
íigyben kisué,itl
állteilvéreinltnol-gálatára.

Himler
State
Bank
,

Warfield,
Kentucky.
n.

lilWS,
piu1tl.rnot.

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOGAN, W, VA.
A legszebb és lerjobb butorok, u:öayerek,
kályhák nafY raktára.
Raktáron tartunk llllncleniéle
VAS, ÜVEG Es PORCELLAN

EDENYT.

. ..

Egész lakáaberendezését beszerubeti nálunk
a leriutányosabb áron.

GUYAN. ORY GOODS CO.
LOGAN, W, VA,
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRUK.
Kész férfi és nöi ruhák nary raktára..
Cipók, harisnyák, swetterek, otrmek ú baby
ruhák, kalapok, sapkák dw választékban.

Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden
a.mirt azükal!gük vao kaphatók nálunk.

KERESSEN FEL BENNONKET !

THE BROWN LOAN COMPANY
AND ARMY STORE
LOGAN, W, VA,
STRATION STR., UNITED CROCERY BLDG. .
Elaóru,n. mukásrubik, iqtlt, barua,ák, ci-po1i, kalapok, bó,öadök, k,ff„,k, órik, élu~

úo raktára.
Anuok olaóbbak, mint bárhol más üdetb,a.
Sok péut takarit me,, ba mt1látoptj1. idt-tünket és'náluak •úárol

·I

MAGYA'R BÁNY.(SZLAP

1&23 áprilllt 19.

Öhazai mesék....

SZENVEDESEIC UTJA.
lrlll: SxeuUmrt.1 .Mihtlul.

kivi.az! ILZt, :i.kl munkA.t vó.llal rajta. Én vál - ,\ Jós(i.gos taton, aki Olldlg Mlgilott, czuUn i;e ha.gy cl. Mc,; tudod: én se bagyoni
m rnqama.t. Egy ld6 óta kelend6 a CIICTÓPodány, :\.ro. ,•an a tojálinak m('f; !'- ~·ánd~rpat1kl tormának. Me!:1111:e megyek érette, O(lédé:nyért cserélem, de nem 81\)nA.lom a fi,.
?$d&ágot, mert jövedelmei:. Ha csak valam i
k:Q.!Onös oi;apá91111.I nem látogat meg az Ishm, maJ cs.ak keresek ma,;a.m 111 annyit,
hogy ezelhetek a te11tvéreldnek eleget a ke-

lalok. És ha odálg nem l,i Jutnék el, :t.bol a
ru'l&Y da.rab aranyak egyszerre gazdaggá te-

sdk az embert, éptt.enl mindig ópitenck valamerre, k6mdves mlndlg kell; 6hen meg
nem halok.- Éa .fla.A.m.Ol'llr:á..ban ,jó.kllTOlietem
lesaz, on,nan még jobban tudok édes anyámon hl könnyit.en.l, mint itthon.
- Mlntaem olya.n mo1111zire szakadj Ullem,
Inkább ne lá!!8(Lm én soha egy fllléredet !!O,
flnm!
4
- Ca.lk ,u imént mondt.a édC!I anyAm, hogy
Rn,d.JAndri,;k.ám ... lá.ssvllágot . . más nom ér vele l!eTlllllil, ho. a szeme e16tt vab"YOk is,. de csak a klnomat látja!
611>.berekC'l ... mliH linyokaL Nokom Ug)-U.U
- A tulajdon aia,-almmal versz meg?
l'OBM lest nélküled, de hát mit ér az;, ha a
8Mllll0lll e!ótt ''llfn' Is, de csak a klnoda.t 14- ~o hát, . . tOSIIZ órá.ban taliltn-m 11zóla.ni.
Meg BalkAny nftlll Am.ir!kn, se Fehértó.
- Akkor. . :akkor édes anyám. . ha lgy Ma,gyaronizágnak akármék w.rkában vagy,
vl11&r..n.hlhatlalc meg viKSUjöbOl.6:r.: , könnyü
giolldolja, nom megyek éo 110 Jlnlké.n~ se
11Zerrel, de b.a Amerikába ereaztclelc, annyi,
Il'ehértórn, hanem kim-Og)'Ok Amerikába . . .
mintha nem vóna többet An'drl~lim!
81,er"P.nCIIÓt próbálni. Tanultam, hOf;Y ott eoB011zéd köiben süriin hullottak Keserüné
lmn a.ra,,n}-nt áanak a fö)dból, ,-u.n olyan hely
ahol a folyóvlzb& h:1 IU'anyat n1osnlll<. Sok könnyel a Danikln nadrágjó.ra vetett foltra,
11n1.nyáaó meggazdagodik. Istenem, ha én mert kötben Btaporán öltögetett s 11.2 örökös
sletésboz 11ZOkva. a.nnyl Időt 11e vett maie . . . 6n Is kina;ekl,;:el gyil.hetnék ócles
gának, hogy könnyeit letöröljl'.'.
anyémho haza!
- Ne keseregjen előre édes anyám. Még
Orv. Keseruné soha nem plhen6 ke1:elt
itthon vagyok ée Amerikából le haza Jön•
$1'.glepe'lésóben ölébe ejtettti.
- Amerikába men'llél? A vi!Ag v6gére? uok sokan. Maga, aki jár oda, meg jobban
tudja, mlnt én, hogy csak vándorpat.akl
Hogy . . . mikor jutott e:r.: eszedbe, Andris?
- Csak mOEII. . . .
ebben. a percben .. . hány járta m eg Amerikát! És .. . akik haza
mintha u Iston sugta vóna .. mikor édes jöttek, mind f6dot vettek.
- Az Igaz. C!lakbogy én azt Ls lá.t.tarn, hoi;..
a:nyáro a ~·ándorpataki tonnát omlltette.
l:Jen. !á.ss..'l, Jó mult!kor ha\lottwn egy oda.- a.kik odaát dógoztak bányákban vagy gyá.Y&lósl asszonytul, hogy 11 vándorpataki bá· rakban 30--10 év08 emberek, mlhd ugy meg~áarok közil.l többen kli:nennek ~Inden eiu: törtek. megöregedtek, mint Itthon a hattilnd'5ben Amerikába és ott jobb 60l'lluk va.n. ,·an esztendősök. Id6 előtt elcslg'.ázta 6ket
mint otthon. Dollárokat küldenffi. bn1.a a a nehéz munka, Idegenek közt ,·aló bánykó•
dás, meg a ha~ klv:l.nkoz.ás.
ffl'V&lelkben.
- Hovó. gondolstc Andris ... - hogy in- Könnyen semm..lt se adnak .. Itthon
dulnál neki ann.ak a na.gy Idegenségnek. se. A bá.nyászmesterség Itthon Is nagyon
hol vennél annyi pónzt utla.élro, bnjójegy- hnmar megtöri a testet, meg a lelket la. Atért buceuzlk Vándor-patakon Is minden bá111 •.. m..lndenré.
.
• - Ugy Indulnék nek.1, mln.t más, aki ol- nyáu mlndonnap ~ókkal a ésaládjától,
-~--cán}a. magát: bAto~ga\. U-tlevét nekem mert nem tudhatja, mlkor bucsuzlk örökre?
sürün van bán-em k-ell, nem n.dnAna.k. mert blin !Ssaiel Sokat m egfojt a gái. .
aJ.án 110r a.Iá kerülnék ... Cflak utlevél nél- nyá.sztemetés. A kavlosos földbe nem Is á.&ltill azökhotnék ki, mint sok máa katona- nak mélyre, nem lobot... bokaparJák é!I
köteles. A hajó meg - aszot1gyt\k, Ingyen !11 betelt a biinyástll();!'S.

.,.,..,.

...,

- El sk.arok kÖl!zöonl, mert 11 klk,nc ória
!111.lutn zok.

A mé.slk PoJCben Keserü András már ott.
illt Mul11.ká.val szemben a kis TI:ti.gos kert
még zöld, de Itt-ott már foonyadó PIUIII'-"
ján. Unneplöben TOit é8 81:áp arca oly.an 11&padt, mintha valami gonoai \!dére klultta
vo~avérlt.

- Régeo nem ,Yót nálunk. Hová megy,
hogy el akar köazönnl? Mindjárt szólok
anyá.méknak, nyllvtn még öltlbködnek.
- Ne menj-en MarlHka, én csak cmngától
akarok el köszönni. Nem akAN:lk haiudnl, as
lga:za.t most móg nem mondhM.o-m meg, hogy
hová megyek.
- De nem m.arod oda 110kálg!
-A :mikor én Vl96Z3.J~h·ök, - h:i. od11 081 1
vosiek - maga mán nem Sárai Mllrtska
1-esz, hanem Bz6ke Dállntné. HAt arrll akn,..
rom kérni, adjon nokem ai utrll egy IIZá.l vl•
rágot.
- Tessók, 6:te(ljen, akármennyit, - sz4lt
Mariska elfogódva.
- Kedves . . maga sznkllllon ne kem egy
S7.1\.11Lt a legkedvesebblk virll.gból.
Mariska. letérdelt a fehér-,·loiat.6 mellé.
LlltöTt.e a legszeljljik vlrágát. Valami a:rt
sugta neki, hogy a ,·lrll.g magAb:m nem elég,
mlig mással 111 tartozlk enne k a hnlov:\ny
flunak .
- Tessék Andris . .. ez. vót a legszebb violám . . . 611 ba vétettem valamit m:i.gn ellen,
engedjen meg.
- Nem vétett $0i)l.mlt •.. Kedvllfl. Én vagyok a hü.nös, ón kérek engedelmet, a ml-.
ért nem tudom némi, hogy mli.sllal le11z boldog. Azért megyek el Netetejtsr61. De akár~
merre fu !s a szél, mlut az ördögiizekerét,
~:u n;;tat ::~:~=ne~~~n tartom .. l~
Mariska keze utAn nyult. Forró volt o. flu
kew II a leányka. egész testén remegés futott végi~ atalnt.,.<(\maPét é.tengedte neki.
- Istenom.'hát elmegy a ennek én vagyok
ai oka! MUyen sróva.I le lehetne Itt nl:Q.r:i.sztanl!
(FOl)"tatá.ea következik.)

- = - - = • • ~ ~ m ™·•~....,......,.·......-e•1111~W!IIJK.a!.m.-=:11.1E-

__,,.. e.-rrrre:r:

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE !

EGY ELZ0LI.0TT SUSZTER
.l:'EL AKARTA AKASZT,Un
f't:LESf:atT ÉS ÖNMAGAT.
flszanán:\n

1'1s:ti:léh,Uc1 frt(l!:lltem Wlllln.mson vidék mag-,arúgát.,
hogy a Tnrr11r'11 i, 10 é11 2G centes á ruhá11 ösnos árult megTl!lttcim, hl miután Igen sok uJ árut Is nittem

RENDKIVÜLI KIÁRUSITÁST
reudez1Jk. IllbeleUe11ill o le!l6 áron adok Ul ind e nt. mert 11
heJ,-reuük~em ..-11.11.
Edéurot. üYegií.ruli, r ílfö11 éfJ rövJdliruk, a.hunloiuminik,
töriilkö16k, asrtalnemüek, kötl!nyelL, alsórtthák, llarbnyák
611 m~g 110k fél e mRS árn.k, amllret belysiiike mfAtt Itt n6m
sernhmlt feL

Okvetlenül jöjjön el, mert ilyen vúárlá1i

alkalomra nem minden n.ap akad
A1 üzlet a 8trO!lnlder Drug St.ore meUett nn.

HARRY SNITZER
WILLIAMSON, W. VA.

KérÓ!lzl

OCCIDENT és GOLD JfEDAL ll utelt tl:ii:llrólqO(
nagybani eladói «en a 11:UrnJélr.en.
L.4.RRO-féle taltarmAnJok nagy nktin, • Bosen/111am-féle l 6takArm.All/ ltapbat6.
DEL IIONTE kannAd.ruk UpvfulGI. mlodein
füuertrut tartunk nanlmn,

'!_L

AGl'Ol'I. LÖTT CSEMPÍ:SZ.

AGYONLÓTl' ERDÖÖR..

~~: ~:zt;:e~:~~~~t:-:b~~
kozisát II teljel!On el2üllött, a
kertben fel akarta aklasztaul f-e
Jeségét és önmagát. A !lzomszédok és a közeli csend6rör,1 azon

érte Makay Jáno11 és Virág Ko.vó.cs István tamásll lakoeoke.t.
Amikor felell5!!11égro ,·ont.a 6ket,
a fatolvajok fegyvert fogtak rá
ei; :i.gyoulőttók . A kötelea.sége
1
~~1:~egza:i~ly:_~~a
~~:::;;a~~u pké~~~Us~:1t~:1:~; ~~~:~t~:n/ti~!~~n::~~~~z
;~~~kA,iá.bau. A escnd6rség el- bel6Ue a ~scmpégzt. Az agyon- n községben és az uradalomban.
, (Mai,,-yar Szó, Eger.)
lőtt l'o11~viC!I Mlh:\ly 36 éve!! ~~:~~e~:~~:~i~~kat a Cllell d•
szokomy1cl lako~.
(Duuántul, Pécs.)

kozott, akik Romániából si:eszt
siá.llltotta.k a határon nt. A
coompészok a finánc láttára.
m:étfutottak, de Novák egy\kükct elfo.;tn. m.lre a csmnpé11z ri-

(Uj Közlöny, Ungvár.)

Özv. Lőrinci l,ajosllé idősebb
·petrozsényi a.sezony bányúsw~:~ L'lrtott ellá.tásb;Ln. Többek
11
vü !~a~ : : ; ,~ i!á::::: v:':;.
e!ltl.táaban. • Egy oete vac110ra
utan Slmonfl ehávozott a lakás
bó! és mikor vi=atért, az a.ezs-zonyt a konyhában holtan ta~~ta. Feje feJszecsapál!lól volt

bl
gyakran történtek
rablótámadások. U!gutóbb a
fűrdöbely közelliben fekvő Hunkóc ,köz!légb-en lakó Dunaj J á009 nt\..l tette tiszteletét az éjjeli
órákban egy betör6 banda 8 a

g:1t:'u:!:a\é!I l~=~ttt:_
rend6rség megá.llapltotta, hogy
gyllko9 ellopta nz özvegyue:r.:ai.ony pénzét és a lakást telje.
een fel!Julta.
(Huuradvármegye, Déva.)

\"édekeznl próbáló Dun-a.jt. kés•
sel összeszurkó.ltó.k; feleségét
podlg bottal iltötté~ addig, mlg
ájultan esett ÖSl!ze. A rablók
magukhoz vették a há:r.:ba~· taJált 1200 korona kéllzpénit e rá-

RAULóO'fILKOSSÁG,

paranosolva o. b.Azta.kra, hogy
legalá.bb 2 óra hosstat ne merJenek mukann!, elmenekültek.

~~:::i:

KltOn&on

::::...:~"YOIO~

hw: looakat h • l• ~Jobb

Maa,.,.,,k kPlllnll• flgyelcmt...11

Szoráuc körn'yékén nt utóh-

időben

8

~1l~;:, ~~kl !~Yé::,o~:!1::
néite végig a rablási jel11net.e t,
azt vallotta a nyom;ozó csen'llc5rség e16tt, hogy a rablók clgAnyok voltak. A csend6rség letartó:rtatott egy Gadna nevtl

~~:::~:11 :én~l~;,~:/:

!!::~

HA" naPI munkaJ,ll olvlout. b
Ht6NI kllloztilkodlk, 1~11 lo"'
to••hhcz.hooyegy}Oborotva
lelaerelfM leg:Jen.

J;;;=======,JIMI

EZ A BANK

RAULÓ CIOANVOJi.

Ja:!azé~ro;z:i:~o~~I
együtt' mulaU.e..k. e.gylk kurtlnkorcsmt\.ban. Amikor ai Ital
mAr teljesen leverte a lábáról
a vlllcelléi-t, Mészáros kicsalta
a Mérgeepatak partjáro, a hol

• vldfk mag:ycrJaln•k • log:alv•
:!b::k~!::i::~I aolgilatalt, mln-

lCllll8ldN1 olc-611 kllldllnk pln.<t,
mert• leg11•11J0bb bHkokltal
funk, iluuklllldúban h naponta
Uvl„tllag kapjuk ""11 ■ kllllllldl
p6""k ,rtolyamit.

,1-

-(Keleti Ujsé,g, _M11nká.cs.) j

:a':::eN!.,.~~:::Ull~m:
retvit, bo"'tv• ptna6ht, b<>"''..,. .uappant, p~""~M18t,
krtmeketúpudert.WpltavlUt, 6a darabos pullert. Mt ...

Órl\Jav1t,sokra kti..li:IDUl
fl~yelmet fordltank.

6enb41altlll4,bba16s ■ l•ak•6-

ve:zllbbarfl-t.

STROSNIDER DROG CO.,
Williumon, W. Va.

RANDOLPH AND
AUKENTHALEII
A.HatlmcrkE~

Williamaoa, W. Vá.

S.16tekre3e:zta,ilik
kama1ol
llutDnk.

Tbe Fint National Bank,
, !aiiamsoa, W. VL

WILLIAMSON

klSmyikt m•
ll)'arok haly,,..,,et,ek 11 bet6tjcltcket •

DAY AND NIGHT
BANKBA,
WILLIAMSONBAN,
W. VA.
'
Setflekre 3 tzúol6k
m~ot 11utll"k

.

b,

MAOVAROKAT flgyelm•

:~~~:r~e;~l;~ó!:~=~~ ! E I T :n 7no:g:l:~

~éi~:~rtl~~:::zéktw;=:~~\:: ~::n~u::;:~;.':tláaát 6 és [
(Népnava, Budapest.)

~an1

Williamsoa, W. VL

:~~l;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:~I

:z:c::;

IUBl,ÚGYfLKOSSAG

Mindenféle
Ekuerelr
El;ln h ltunotf IÍrl k,

Dr. MERI.E R. TAYLOR

No\·á.k János pénzügyór VL'"
A Tamási községht>z tartozó
latina közelében swlgklatot te\ hercegség! uradalomban Huber
Ján.011 jc11ltvén csempé.tizekkel ta!ál- Vendel erdóör fa.lopáson tetten

1

TUG RIVER GROCERY CO.
WILLIAMSON, W. VA;

TUO BIVER OROcÉRY 00- ~LLUlSON, W,

SzerenOllére én nem bányátlz ,·agyok, ha- hll.l.11. púr napi !llla.ba.dl!ágra a katonaságtól.
nem k6müves. A k6müveenek llthou la min• /u. helyben b ~ . hogy Marla 86.\lnt.ho:r.:
dig n.kad munkája, ha mlndJArt csak tata• huz, aki neki 111 mindig kedves clmborájll
rozás le. HAt Amerikában hogy kopna fel volt. Idegen vendég csak egy volt blva1alCN1:
az Alin, inlko r ott olyan maga!I házakat S.:_eder Imre.
emelnek, hogy a felleg_e~lg érnek, y.gyl!I h_lJ!-.larl11ra ezen•n•napon lii sok dolog jutott,
ják azokat, bogy tol\egkarcolók.
6 c1dnálta a finom baraclekváros k6tteii 110.Özv. KeRCrünti mo!lt már nem felelt sem- temónyeket 111, melyekből a Sz.6ke gyC'l'ekek
mit, de aierotte volna magát jobbról, baltól annyit ettek, hogy mind elrontották a gyom
:ircul ütni, a miért megpeudltette, hogy An- rukat. 6 szolgált fel, 6 klná.Jgatta II alig (II.
dris keressen m'-stolé munkáL Igy nem tud- betett lo' egy két percre Bállnt mellé, aki a
batjll .az ember, melyik látai:ólag ártatlan nagy boidopágtól Hlnte megnémulva ugy
~zavával voU ol a gond me.gVát, moly aztán n,ézet~ rA, mint egy uentképre,
hirtelen oly ma&a.s ra. meg116, bog)! oltéve01! ha Idegenek nom 111 vótak hlvatll.l.Oilllk,
lyedbellk benne az omber lelke. _
110k klvtnesl ilétált el a klvllAgltott ablakok
Andris pedig nem hagyta, abba amlt egy. előtt, lánybaráo:i.6k lostek be és beszélték
!IZer elkezdett.
egymilsnak, hogy Maris még uJ ru.hAt se
- Ha legközelebb cser épedényt cserélni kapott a khrogóra!
megy tormáért Vándorpatakrn édes anyám,
- Szép U a rég i ruhá.JAban 111, - mondel kl6érem. Ott majd kitudom az ameriká11
ták a legények. VlrAg Benedek se restell
bá11yá11zoktól, hogy l11 jutottak ki Amer lk6.- öreg ember létére beleselkednl az abln.kon,
ba utlen\J nélkül?
de nem Igen látott egyebet, m int a cifra, torA nagy, nehéz csend tovább tartott az el- nyos pörkölt-tortát, a.mit Leona kl111111ezony
hangzott KUIYak után. Egy darab id6 mulva, kfildött a bérma-leAnyának kéifogójárn,
mintha még tartozna valamivel anyja ró- meg a hos!lzu J6cán sorban ülő Sz6k6-C!lemUlten rás:r.:egezett tekintetének 8 az ágya- metéket.
kon kettesével, hánnasá.val pihegő kis les\.- • ~1arls a kézfogója utáni napon l!I kortu
véreinek, halkan, szégyenlősen tette bozú. kelt, mel1. hiszen mlndeu nap meghozta a
- Mer akkor mán mes.<1ze kell nekem jár- muga dolgát. FÓ!ll\lkötl(,s közben belenézett
ni, mikor Sár:i.l Mari.s Szőke Bálinttal e11• a kis tükörbe.
küszlk.
- !\lenyns.qzony vagyok! - gondo lta. MiVolt valami az András nagyon kellemes lyen turcs.a ... Ilyen nevezetes dolog t&-bau.gjé.ban, a mlb61 kiérezte az anyai ulv, tént velem és mégls Cll.i.'k ugy nézek k!, mint
hogy evvel a flu,-a.J ellenlceznle nem ilzabad, tegnap él tegnapeHltt.
mert ez ha tartóztatja, még kArt tei;z magáA konyhába ment II mikor olt elvégezte a
ban, akkor pedig biztosan elveszti. Igy ta- szükséges reggeli munkát, klnéz.ett a kis
lAn még vlaszajö.n. Ult tehetett llilá&t. F el- km-tbe 11,hol még javAba.n pompáztak a fezokogotL
hér, piros, kék 6szl rózl!ák, tömött fejű georAndrá;i tnegcsókolt.a a kezét.
glná.k. Egy tó tel}oa fehér viola 111 nyitott
- Ne rljjon éd.1.'111 anyám. Akármerre Já- még. Me.rl11 a ház végénél a e:snt.orna alatt
rok, akárhogy azolgál a szerencse, én hüsé- álló nagy cl!6vlzes hordóban megmerlttltte
1:\'e!I fia maradok. Il!lon Qngem ugy segéljen! locsolóJAt: A feltrlsaOlt virágokat vidáman
csókolgatta :i. reggeli nap.
. A Maris kédogóját Igen. nagy ceendben
- .)6 reggelt Mariska! - köez6nt be vatartották m-eg. Nem blttak vendégeket arra
lakl a:r; ~tea fel61. Mrarl!lkA felnézett.
való tekintettel, hQb'Y Sárai kénytolen-ke\- Adjon l11ten, Andris!
letlen egyei:ett csak belo a hát:i.l!Stl.gba.
- Bejöhetek egy percre?
Csak a népes St6ke család volt Sár:i.léknál
vac&orán e :Maris testvérbátyja Dani jött
- Akár kett6re. Ml Jót hoi ?
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BÁNYÁSZOK!

THE 8. C. ROACH
HAROWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W. VA.
raktáron tart mindenféle butorokat, kálybábt,
chinaezüd evóeszk.özöket, festékeket, üve1árabt
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MAC \I.AROKI
:,;., lr illdJ~t•I< 1>1!11it lduen h>t.!>·
l<ul<ba. JIJJ,,<,•k ho,:U.U k, abol be-~•tll•tuoo b,lnn•J:: se!etet.
Mr. E DG.t. 1'1 C:HAMIUt Aa. a baa t
D+tt~l.lnlot-11. • rnu,-nroll 11,::u. Jó
B~tHck u\.l r, t IIÚ.t.ll lt k ka matol
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Alapl& kc460,000.00.

The Matcwan Nationa1
Bank
1,1.t,TEW,OI, W. VA.
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UJ OROM HIREK
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W.VII,.

Postautján küldje be rendelbeit MARY JAN[,
meg lesz elégedive kiszolgálásunkkaL

WIU.lAMSON
SUPPLY CO.

NAZ IIH:,\LIS CÍW"
n agyb ani :ln,alt6l v•11J \fflkLU·
CA8 lfl e l11t f keknek, ._.l nlur6 k·
na k lo ml r,rlo n m h lti nyhnu .,.
W moknak..

. Pittabur,-b, Pa.

ROOM 11.

J~om 61 caontnrl1l•..,t fli.OnA·
111 O"OIL Ki!aTiur, -.1NlleJ,
elhan,uolt crnmorb'3 a,6Qlt6,..
, ~ .. idep6rt.lt>NtyWa,
inoaa6duefflll aoatUalnet.

J. M.~NTER

423-9TH STREET,

ri:o ' ttUNTINGTON, W. VA.

Ila órát. éltuert, \A.akflt, koffert. MUl,i:uen altA.r venni
ol:rv~Joo{ll k~ n !el v11n lr Joo neknnk 4rJe~z61tén..

Hn. órája &!romlik, kilklje be bonáok.
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Nagy raktárt t&rtook a legjcAAl óri.ld,61. ÉbM!tekblll éa
áraink ruéltányOIRLL
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THE FIRST NATIONAL
BANK

COMMUNÍTY Alfr SALES CO;

Coebum, Virrinia.
L• t•rilMbb ia 1tgblztoubb bank.
4' tzbalak k-•t bo"i.k vtk

WILJJAMSON, W. VA.
M'lkép,IMIJüan!l«blril

STUDEBAKER
aatomoi.uu,~
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WiJliamsan, W. Va.
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THE PEOPLES BANK
APPALACHIA, VA.

r,ot ,-1xdl.Ml'1t.. EK.J ki• •-«alom
rn•J l•IO ,tollAn b rNbot t<at>Or.11.
r,!tor " mwn k.ll><\1 hauJlitl. 011<·
kh•••t 11Pffl u ft k• 6tro-- '-línden fül•

E lap elllllleUal ára 19.00.

hák, batlaztok, organllo, e16nyomon k ézi m un lulk éa mlo -

:ll~=======e;:-::=======~
MAGYAR

~~lr~ •?
mull h •k hez kl put am ikor a 10...
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