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ISTEN. ALDASA
VEIES.-JOSOK Rtszt1u: ,._

11oe rrnt National Bank,
William,on, W. Va.
Wll.1-1.-M&oN k~•11yfkl rll•
gya"1kh•lrnlft•k ol be•
l"Jolltklla

DAY AND NIGHT
BANKBA,
!~L~t,MSONBAN,
l!oUtok,e 3 .dutlk.k.1matot ll•elü~k

MAGYAROKAT flgy•lmo•
renno!gi!Juk ki.
ESTE 7 ORAIO
NYITVA TARTUNK.

Ón1Javltho);ra lr.illllnl\$
flflfllhoet fordltuot.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER

A. Hallmark Eksurfu11<.

Williamaon, W. Va.
Tl:)-Lt,;rnN 651:1,

B. & L. MERCANTILE CO.
1

Tüzhiztositás 1

:Mr, ~ ,\Jt:R, lhnai::er, a mae:ynrok rill"I J6 hanílJ11

WILLIAMSON, W. VA.

,h e mlwrek ltlt1thílu1n nem
nagy flgytlmet fordltannlr. 11 lü&•
hlzto.~l!Asr11.

Mit felelne On a következő kérdésekre?
J)

Eltg goudot fordlt-e Ö1111 lüzblllo~llisra és rajjou
kelllien IJ!zlo~ltrn , ·nn-e n húzn, luí~t11.r1Ksl túrg,- uli, rnell(·Ji1\11iilelek, 1_rnrnge, uutomoblll', Jior_iil -

:!)

t'elemelt e-e n Mztoslt,ltsl üs~>Wgf'I ll't 1ireme\ket1 é11
11ní11,-Kl11111, hol!"r olrnn ö~szeg<'I l11111Jon, mely eleg rndó m: ujbóll besienilHr. ilfl nelal!in II lill el1111~ztllu1111 1·11l11mlll
hird , r,IµJ li.l11rlihlilt 111nrrlkal lnit~tellf'I 11.iiWtte-et

J-ia On valóban komoly gondolkodásu és el őre
látó ember, ugy On csakis a világ leflllegbizhatóbb
biztositási intézeténél köti meg biztositását,

lleu1eli ~tl111 hrUli. elléd lö é~ p11.rlor hnloroll 11 leirull"~Ól1b
1írb11n nlthrnk knplu1t6k.
. Kon1hnhnloroJ.,t'dP11,-f'k. uö nJl'll:tli., dluláfJl"Jllk n ■ ii:r
n1l1L~dfkb11n.
KÖ!'INY0 R~ZLE1'F-"lZE1'.;;sRE IS
ADUNK MAGYAH BÁNYÁSZOKNAK?
.\"ént' m(1:" r11ktli.nanl111t. mielőtt 1l18'rolna! 11 ■ wu.
llamsonb11 Jön ok,·etltnül kef'1'~81'n fel benniiaket! Vnöl ■ket Unt f-1!.!if,-i-ei<en ~io lrilj ■ t ti f~ aki ní.la11lr. ,·jMirol. ~oll
pénzl 111.lulrlt mtt,

KEPVISELI E VIDÉKEN ,

TUC RIVER -INSURANCE ACENCY
PATTERSON BLOG.

WILLIAMSON, W. VA.

ARMY & NAVY
HEADQUARTERS STORE
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA.
A leciobb mu.nkúruhák. cipo'"lr., ahóruhák, iehér•
aem.üek nar, raktára. - Oriúi nktárukhól Yálaazthat bármilyen nmúati cikkre na aribére. ~

1

IIAGl{All

DÁ~l.'ÁSZOKI

THE B. C. ROAOH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W; VA,
raktáron tart mindenféle butorolcat, kilybü.at,
chinaezüat evóes&k.özöket, festékeket, üvepnllcat
és minden húifelazerelési cikkekeL
A m&ffU'Olu.t fiaelmes kiszol,-álásbu ré-azetitjik és áraink a le,olaóbbak.
HA tlJleltnek meghlw6,a. 1,w,ipaplrborlltk,., ti,11 t..16p$ jo,ayokrt,

ra,

•

l""ch lk:ket,._,vqJagJibufpklvllelll nJomt■lvtnrr■ voln• ,adll<Hp,

=~~~•

M. ., ..

Blnylulap nyom-

KERESSE FEL OZLETONKET,
HA WIWMSONBA JON.
"===============d

LATOGASSON MEG, HA WILLIAMSONBA JON ! ·

1

IIIIIIUlllldl

TUC R.IVER CROCERY CO.
WILLIAMSON, W. VA.
OCC'IDE!'T h OOLD •~D.J.L llu-tü Url.r6la9u
napbanl eladói t1Ut a k6m7élr.u.
UBRO-WeJabrmh7oll ii ■ gr r1lllAr1 •• Bo■e ■bnm-féle lóta.urml.nJ kapható.
DEL KON"TE llaaú.ú.nl: HpTIHUll. al„H
flluertnat tart11nll 11ag'JbaD.
'
TUQ KIVER OROCE:BT 00. WILLUI801', W. l"A-

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

t":?JJ11nlusí.
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lr!MU!glontr.
\f.'olrtat!.lf-1

- Bu most felmegyek hoid.Juk, - te
meg hh·d össu a "ganget'"
Perenel uó nélkül ,·ette a kalapját. 1'-A·
thá11 ur meg felment n emeletre Irwábo1 a
Helénbez.

,\1.1 11 „régi, ke1.h·ei,; h,mer611UnkK . aki
al.talm111ta a te ueretett Tuzslrl baritodat.
Wuh•oMh Julláoak hlTják
1
re.F'~;~'.:~~I e:~i:~ u~c:~le::;:ttt. ab~;):
Náthán ur elnevette m11gát
- Xohát, nem örüls1a hlruek •
Ferl!nel ,·illat .-out
- Mi ha11uow bel6Je
NáihAi, ur most már elkomolyodott
- ~gy legyt't két caaiW!ra
_ llogyan?
•
- Hát. Tuzséri \'e!&edeln1e1 Jelent r:ink.
Ha Odroblna felismerte a négy embtrilnket.
blztosan ö 11- Odrolilna elmtg)' a \"árosliól I!
különben \1 jobban lamerl a „rend1u,n...
mlnibog>· beszélni merne

Irma és Helén meglepetten teklutettek
fel a kézlruunkA.jukról, mikor Nithán ur be·
lépett. Ilyen ld6ben 110ha11e szokta 6ket rei•
keret;nl. 8ejtették, hogy valami kii.Jön~ oka
lehet a látogatáf;nak.
Az öreg ur ro11pant nyájas arcot muta·
tott. Érdeklődött munkájuk után I dlCBér•
gette ujjaik Ügyességét.
No. kis madaraim. nem ltnne kec.h•e•
tek k\automobtlozul ebben a gyönyörű \dö-,
ben? Ha Igen. hát caak azóljatok. Elenged•

~t-;an Tuzaérl. O lt tudja.
hogy Irma Itt ,•an. Te rt.d ug) 11 feni a fo-

lek bennet;k_et.
ut~~:i~d~~:ss1

gát. Ila ~zélnl tal:il 11ual a Wuh-orth lán}"

ur. de aiért annyira keih·es még
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1de ltsllgna. ,\ Wuh·orth nra•

~~~óe~ib:i=~~~':!1'~~ :::~~~!r~~:e::itk.'~!:
1

m~ei:~{i~ ;::~~ nagyjá.llól

~~~:

~

~:nézJ:t

~Jt\~::~:

ze

111

~/,.e~~'~':· ör~g

l)a~ llogyne tenne suilwu1, lta egy11Zer én
1
11
~;::
~~ ;;m gé\let.
1
11 ;e~~n:k~~~d::t•n:~!r~~,·:Jó.nlok

:~~~-u):i~:::!~:': ~~~ 1

I

. =-?~;

~;~1~:[e~:;:•t~i:!~í1r~: :i:~~uiál;!:r:
1
1
~~::~ k;•~e~~~::
r;:k!'~•t:~\~n:~:;

;,>;'~o~;!:~:1:::::Ó1.:!:~1~~~~at!~~:~ t;!u,:1:~~~

.a1:~":,~er1;1~~yankor az_ gondolkozlk.

c~kr°~~)!!~t::~l~::;~-k

~u::~;~e11:~

- \" es slr
~
1611
sza:~~e~a :•11~ ~~~;::::~~e. ;·~:::~_- .''.l~~

- Majd stólok. ha Itt les.sz az autó .. A
r_rekle;: iónl fogja a gépet hajtani.

voll,

!le

1:ül:,~:eak:~,•ünk, ha a:r.a·

1

- S1óval. hogy klkémlelJünk ml11dent. 11 tettek 6ket. A munk.bok bl:r.ooy nt'IU tokat
mit !ebet.
tör6dnek vele, hogy ki nhl 6ket a do!g:o:ú.X6.thán ur Ismét felvette patrlarcha\11 ki- 111k alatt.
ft'jf'Z~t
fo}gy fer.K'gll 11obu.lA117félétlll köllD)t'U
- rgen. Okos asarony vagy. Reménylem. megtudták am it akartak. A mellék épületeJól csináljátok
ket meg maguktól Is ta.nulmáuyozhimd.k
Most már Helén Is megszóla\L Rendee.
Mire vls11zaU!rtek n géphet, a "1zepl6s•·
nyugodt han gján besiélt.
Ja,·álla fogyn11totta a magukkal hozott hol- Ne féljen WC!!I, nem leasz rl\nk J)a• nilt
nau
A két nll nótlanul majarolt egy-egy aieod
- lteményltm 11
i•lc:aet. Nagyokat lélegezve ul'Tlák a fri-.
- Unjuk már ml Is ezt a fél uabadf!ágoL k~ tava.ni le,·eglSt. A bokrok uellden bajSemm i siórako:r.ia. sen1ml élveilet
lado,:tak a gyenge uélben. A fák levelei
- No, ezután ma.Jd lessz minden
halk zug6ssa1 ~urlódtak eg>·mhhoz. EgySoha.se tud egy férfi ugy szimulálni, n~t egy vad madárka kedvet1 pettyegése hangegy nlS. A férfi adott esetben fellndul. dllb• zott. lJlzonyoean ,·ailunl édes titkot !llttobe Jön. a ntl mosoly alá képes rejteni még a t;ott a 11irjának. Kétuerestn szép. megfo-uh·e szakado:ú.8'.t ta
g-6 ,·olt a Termés1et ez a lrl.s r&Zl'.
Kithán ur elégedetten lávorott
~llkor a „uepl6s·• elk~lllt az e\·és&el.

~~votá:s;tán II két
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- \'alaml 816,é-netféle 1, arra int. ha&Y

elmult a Jó kech·e II Helén Is elkomolyodott.
~re1.ték. IÍogy 1'":!.thán ur uaval mögött ,·a•

~--;e;~k:l~:~t~;;:::i.~ö;lel6 tt beclluktJ.k
,•olna mögöttilk a szoba ajtóját

la~ ~jl~ az ismer6a
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A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.

.1 le,Jobba.11 berendesett magrar llönp•

nyomda 11ed6gippel h r,oruaJtóU.al,
ab ol 111lndennemii egyleti 6s lbletl nyom•
tahb 7ot, nhJtr,ek, blrdetétek, ?..örle•
1'elet, leYl!paplrot, U111úgl 11:ön,.,.ecsll:O,
uá ml.O é1 borltéllol: 11:. hli téH Juti 1170. bon, J)(IDIM ldllre el,állaltatl.t.

Nyomdáni tl,ör,adi, pon:to, i, 11011 kioittl
ltiintdibt1t VtrlfflJU bármtlJ 11yomdával.

WILLIAMSON VIDÉKI
MAGYAROK FIGYELMÉBE _!

nyarult s a másik percekben már hatalu,as

:!~u:

:,~;·:;:~;!;:~;:;:;~;;;::.::": ;fi.f~;~~i,;;f~~;§Jt: ~ :,:f:~,::}:;~'.~;:::::"::iÉi:;r:
:._Kit küldjünk ki ?

(t'ol~u.tiM k6vetke1lk. l

El végeztetek mindent büaége&en

1

th:/:: ~~~,;~~~é~:k:~;t'/i"e:~~t:~:r:. : ~ •Alit. No, ez alkal111as hely a cam11irozásra.
meiket

lsweriteka--tettpet
Igen
Amellékhelylaégekfekvé&ét
Mindent
Noh6t mondjatok el mlndc!llt i.próra
A két n6 utin egrmá.&t kljavltva leliu. a
Wulvortb féle ka.atélyuerü nyári lakot. pont•
ról-ponlra
Náthán ur bóllntot,t
- Jól van - - wO&tantul kndve be
,·agytok \"é,·e telJeaen a "bandi!>-.••. )(eg•
S!(\nlkai.6rk5délfelettel.ek
Xáthán ur kérd6 teklntetire 11 "frekleu„
Tóni fejbóllntiiw. an Jelentette. hogy a két
n6 végrehajtotta a ráblzottakal. lll1hatllt
bennük a bandavezér.
Vala.mint bogy III e1ttéll „meellngtt„ la
lebivattd.k6ket.
Egyii.U ültek mlndnyi,tan l\'itbiu ur kapltinyai, hadnagyai a "pr\\"3.t" siobiban, ml•
kor Irma &I Hetén beléptek. Perenc-1 Nithin
u, jobb keze mellett foglalt belyet. Sáthin
ur nehány beveteúl uóval 111eg11yufl;talla a
jelenlevőket. akik kll!Sé gyanakodó azeu1meloé:r.(éka kétn6l.
- Blzbatunk bennilk most m,r ttlJesen.
.. Tagok" most már ök la.
A jelenlevlSk uó nélküi. fejbóllntJ\11111.I
,·ették tudomásul II dolgot.
- A 11111111.Unl 1•1Ulalkoz1b11ak két célja
van.A1.egylk. - - elnémltaulOrllkre11kltől félhetllnk. aki véletlen
küvetkutében
Ismer közülünk nehilnyat
Ferenci s:r.ólnl akart. de NithAn ur ltlntette
- A másik eél, eret ,·é.gnl III öreg Wul·
,·ort.hon. Azt C.Sll.k 6 tudja, bAll)'HOfOII mii•
Hornos. H6t. ha egyet- a sok mlllló köiill
meg:uin:ilnk éli hozzA te11uük amennylnk
már,·nn. - függct lenéletetélhetilnkn1lnd•
nyájan.
Egyik "kapltJ.n)•"' köhécselni kndett
- Nem értjük th1itin a dolgot.

-

:~·:.:··::t,::: iffIfü0ff l\r~fü~~~:,t~;:~~
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m~ ~:n,~eok~!t:áant~~~~hetetl beuélni

•I= !.::t~ _,,1,..1...m. ""'" - - ::{~~;::.:::~ ~::::..
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nagyszerűen

sll~. Gyertek lle, majd ottb~n benélge11A „BZeJllüa•· Tóni e\baj(()lt a géppel. 6k

A u:epllls Tóni haj1ja

VlgyAzzut1k -

i:tve;se::~~~:~~ly~~1~~~~1\\ :1\~:Y~!~!~1.1 ur

tet~/~~~i~~~::~ kis galambJahn? !fogy !z-

! !etén feh1óhajtott

eg:l utról felhangzott Náthán ur klAltása

h~~=~~ 1•:1~ e~ll:d:~~en7!~::t.

~~!;z~to::o7a~v~t!~~~~=~

:~r:, ~~a!~)'.::~ ;:: ~e~~~~~~:i:i::~:
11

k(.11" a gép megl'i!lt az üzlete e16tt, ,h nll.fó

J.egllrd Ul n tll~gö11y. Vége· n1.

~:;é~:: ~
:~j:t~~fr~~
1
tll~~:~:~1: / :!;~a;:n:u:\~:n~~~~l!~~elen

00~:~t~tef:~1: : ~ 11:!!~~!.~~z::gezn~ ~g;

·- Hát gyerllnk

'.\1i~: :~-~:I~

JA~:l~:~n1~r\1~'t:~•:l\ze11l6sre•• nézett. ml•

nk;;: ~~~~~~gördUI n függöny, ak:ir emnk.

7~~

szólt. hogy Indulhatnak \iN!:r.a. A kl:t nö
~Jenp~~~::;~· &óhajtva kelt fel a Hllril film
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Egy l!;mer6sötöknek 11 ott van a 11ya11

ahogy egynulsrn

:i;:e~ll~~~ndt:y:1~,;~~:~u!:e"~:é:r:b~
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Tiuteltttel értesitem

SÁGA T,

hogy

WILLIAMSON VIDÉK MAGYAR·

erö, munka után sikerült
a hata1mas na(Y

buendetnem

Dollár áruházat
és ad ünnepélyesen mernyitom.

ni:,:~~k ,·~:~1h::~~:~~k~lnl;:=.;:.

elfedte eló lűk a gé11et. blrtelen megálltnk
Ml lefi.111\UOBI
Helén felvonta a ,·6.llalt
~llndene~et re el kell \'ége1niinl.: umtt
n\uk blzt.ak.
Miért uem meuekülünk most
Helén megrázta.a fejét
Ne gondold, hogy egredül ,·agyunk.
.. f.•1ekle11·· 'fónl blztoean utánuuk ól:ilkodlk. Semm i értelme nincs a pénz nélkiill
11:ökés11ek. f.~llként 11edlg. nmlg a "banda"
unbadon \'an, - két IL!l!I 11e tellene llell'.
hogy elteg)'enek láb alol.
- Hát akkor
- Végrehajtjuk a rl\nk blrouakat. hog)'
meg:uyerjllk telJese11 11 bitalmuluu. Aitin -- - - Mit?
- Majd elválik. mit tehetllok.
C1entle11 léptekkel haladtak to.-a. He uem
IAU4k Is, tudtA.k hogy a '"szepllls„ kö1~tl
őket. Befordultak a ny11ralóbely siélea, ka·
1•lr110iottutjára.
A "ka8t.élyhan'· nagy volt a reHordulú.
Tl"togau.ak. rendezgettek, kéuül6dtek az
"uraúg" jövetel""re. A kastély elikti téren
kertéulegények llltet«ettek kJ, m.Ar nylló
,·tri.gokat. A nagy udvaron sepertek, gerell•
lyéztek az arra a célra fogadon munkáaok,
l!Ja. IIO k pé11z:r.el éa sok két:r.el tündérkasrélylyá lehet \'aráuolnl a leglakatlanabb
hhatla
l rmM és Helén feltlln& 11.élkül vebe\l.6k
l'U'lllilgyre mindent. KlrándulóknaJc teldu•

Nálam

be lerolcsóbban nüksérletét ts ha
PENZT AKAR TAKARIT ANI mkis a

vásárolhatja

Dollár áruházban
vásároljon

minde nt,

a mire uüksé1e van.

A vidék mananára ismer

engem,

hon mindig be-

csületesen nolgáltam ki vevóimet ú én voltam az, aki
a dolll\ros vásárlási rendszert Williamsonban bevezet•
tem.
Okvetlenül látoruson meg a me(QJitúi ÜllDtpffl'.
alkalmán.) és nter,yózódik róla, milyen n.au elóay a

D.llár Aruházbaa •álirohai.

HARRY SNITZER
WILLIAMSON, W. VA.
A KORTHÁZZAL SZEMBEN VAN.

l\lAGYAR DÁNYÁS7..LA.P
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M~GIYAR BÁNYÁSZLAP
{HUNGARIAN )lll\"ERS' JOURNAL)
.
KE~''[U(:K\".

nrnLEIIHLLE.

A• eoy~dilU rn•o•• blínvh•l.aP u EneoUlt .&.llarnokban.
The Only H1>rt11arlan Minor• Jo1>rnal ln the Unlted Slatoo.
E!Ofl•ethl ,., AJ. "EgyuUlt .lnarnokb•n S2.00-Muyaror1dgba $3.00
subac:rlptlon Aatn: ln the Unltd &tatu U.00_ Hunoary $3.00
Mea]elol'lk minden coUtlirtlik~n. -

P11blrftied bJ MARTIN

Publlohod

EVOl"Y

Thuraday.

ITIMLER,_ Edllor,

KISS EMIL Bankbáza
133 SECOND AVE.

NEW YORK, N. Y.

MINT AZ AUTÓ BENZIN NÉLKÜL,
olyan az amerikai magyar
ember a jó hazai H. Rippen
dohány nélkül.

CH!Lt!COTHE, OHIO.
Kérjen Velvet lce Creamet mindenütt.
A bányavidékeken mindenütt árulják.

Ha egy kltün6 gyárt.mányu, szép klállltbu kocsit akar
venni, néue meg raktárunkat és válasszon egyet.
STA.H ÉS DUll,\NT KOCSIK VANXXH It,\líTÁHO:"i.
H11 egy St.ar kocdl „u,. aktor pént talrar!I meg f• ~ tó kr.
Csal!ls tisztesi;éges klszolgálAssal lehet vis.,;:u1hóditanl az e!,·es1.tett vtwőkcl, ami n bányiszolmak Js n hányák tulajuono.
t.aiuak i!1 közös érdeke.

..alja lesi Öl>nek.
ffft Dnr•nt to.,.it vh.irol, .,,aahllll o.ok ~nrt 1aku!\ 111115.

&I

-~

LE AKARJA SZÁLLITTATNI
a:;: orsz.:ígos s,:énbizotts.ág a ken1ény~Z1!n fuv1udlját. A &zt':n1.iizott,,Ag össi:ehal\Onl!tAst tett a puha és keményszén szállitási
tarlfja kfüött ns ugy találta. hogy ugyan olyan távolságra és
nld1!1ásl
küti.ilmények köz4(.t a ken1éoyszén szá!Jltái;I d!ja
11ránytal11uul magasabb, mint a puhaszéné.
Minthogy az orsz.á.s közönsége üllandóan panaszkodik a
keményazén magas ára miatt, a szét! blrottság java.slatot adott
be a v!Ulutl ~zá!lltásl dlj leszállltása. ügyében.
A tién blzottRág ugy látllzlk nem nagyon hallgatta meg a
keményi;zé11Mnyntulajdonosok siralmait, akik art áll!tják, hogy
csak a1<kor !ehet olcsóbb a keményszén, ha a bányáswk munka•
tiérét \'!Í.gják le. A szénb!zottaltg - helyesen - ugy látja, hogy
f' fu\'ardljak lei•ágá.eAval Is lel1et csökkenteni a keményszén árát,
nemc\.ik a bányál!:;:ok kCJ'esetének megnyirbálásával.
. A baj azonban ott van, l1ogy a szénblzottság csak Javaslatot
lehetfa vasutl szll.lUtásl dtjnk Jest.alB~ra és kérdés elfogad·
j!:1\:-.f! 11:t. ,·agy ,·Jssuutasltják
,
,,.
'I: ori;zágqs szénb!iottságban meg van a jóakarat mlndeu
.baj orvoslására e11a\t az a kiír, hogy nem ruház.lák rei a blzott$ágot semml hatalommal és müköd&!lük csak ja.aalatok be·
nynjtásá.ra azorltkoz:lk.

~e. p

~

•U.•H"'•-

Italokat.

"11 gyártjuk a hlrneves
ni Celerr Coh,, Ch err}" BIOS•
~ so m, WhlsUe, Xu GraJ}C é11
mAs CIC"J' tÍ I) kltünll bilsltll

Ha í1íradt, ~zo mJtts kérje ezen l1iisllü
l111lollllt, meri. !IZOk felfrlssltik Ön t.
l\11 vagyunk Wllllamsonban a kltiln6 minőségű Wrne.
m11n sö r, Jndl1111 Rock, Olnger ,\lo e11:yedArusltól.

A MAGYAR MUNKÁS KITARTÓBB
m11nkablróbb. rulnl moi.11 nemzl!tbeU, moodottn egy p!u.11burght ac~ •
telepveu,tliJe . Megtudtuk, hogyetenatelepenJgeolt(.lkm~ur
és elnLnl • 1.z,,rlnt beil6r211lm !1.malt ,,.r,,onta

:o:J/:i;-unk houllAIJa.

ROY AL SOSBOIISZESZSZEL
~;~ a uodi.laUHI a1er me11fJllJ1. u !Emokat, me191.0.11tet! a f.f.Jdal·
makaL O.,vh:yfuon. n<>hDIQ' frtálrtclen utón..atot&ólnn ak anra·
Uba.. K~rJen t!feJe•etlen

ROY AL SOSBORSZESZT
n u ilfildje me~ndel"6,\t a ~lll&el e.-rlltt a felta.14l6hm. l:!gy UI.IIJ'
Qyegc,,liOceat,rt.hatflY81:J<ll4dollir50cenl.4rtl)Oll!nme&tt!ldlk
önnek. Ivctma""e'
,

Royal Mig. Co.,

Duqu~sne, Pa.

Adakozás a mátraverebélyi
templom javára.
,\ mát,..Yerebélyi iem111om JavAta u
elmulthéteno.:.Jagyubl\nyóula11hw
befol)"t adományok;
/Au.lólmn,.WestSunbury, Pa. ,UMI
~·artu lstvin, Frantlhi P\lmace.
KJ.
-.SO
llllblneci Jal.nM. Hlmlenll)e
$1.00
.'1. N.
$6.00
~luUI Ollbor, lllmler.-t\le
U.00
Smollt JAnoa. H!mlenllle
t?.00
l,engyel JAno». Tnu,ger. P11..
0.00

Slar kocsik Ara :
ROADSTElR . .
. . . . . . . . . . 1,1:1,1.00
TOURING
. . . ..... M43.00
Durant4 elllnderes
ROADSTER éa TOURING ........ . , .......... '890,0il
'SPORT MODEL ROADSTER és TOURING ....... ,oeo.oo
Durant6tlliuderes~
· ROADSTER ..... 11800.00
TOURINO ....... 11650.00

■

•

A· LEGOLCSÓBB BEVÁSÁILÁSI
FORRÁS MA AMERI KÁBAN
Hd munkaban, l~rfl, nilt ff 111·orrnok alo6,vhlkban, harla111,kba". hlrnd urnutokbanhdr"fkba", r,ffial,..kban,.U,.

Tbe Cbas. K. Gross Co.'
kézimunka stemptlö17ha

8893 BUCKEYE ROAD,

CLEVELAND, OHIO.

l923junlusi.

AZ AMERIKAI POLGÁRJOG ELVESZTÉSE
KÜLFÖLDI' TARTÓZKODÁS ÁLTAL
HouoslLott amerl.ka! J)olgir, a 11g,· t(!klnthetl.i. ~1int aki meg•
kinek szül6hau1.jAha való buza- s.zünt nmerlkal polgár lenni.
mo(labb h.16lnl tamu visszntérés Ezen feltevés ellensulYozhntó
1
áll szándi!káhan. fontolja meg olynn kieléglt6 blzon ylti!kok' afaposa.n ezt n lépését. mert k·n!. amelyek az el!cinkező sd. n1

lflU:111 8111UUI llllftlllUIUII 1111111

MAJESTIC COLLIERIES CD ..
MAJESTIC, KY.
HA JO MUNKAT AKAR, JOJJON HOZZÁNK
dolgo,ni. JOL KERESHET NÁLUNK.
•

Q bob

kh!légitó,
. ;:~:~~~na:s:~~lll:~ e:::;~Jdé~t 1~!~:o;~tl azt. hogy a
tápSZ('r.
ján k!jAl"ó jogainak elvesztéaél honosltott polgár automatice
Eagle Tej
vonhatja maga. után.
eh'eszli Jmlgárjogát, ha kél
kü\önö.sen
táps:r.erta
Amikor az ldegen s1-ir mnzá• esztendeig tartózkodott azül(I.
t;U t,e1•ándol"ló polgárlevélért hatliiú-b11'11. -de 11n jelenti, hogy
to))·amod!k, e$kii alatt kljelen• az Egyesült Allamok körete[
11. hogy áJlandónn az F;gyei; ült konzulja!, bevándorlási hlzto-Államok tf!rületén óhajt lakn i sal és más hatósá.gl közegei ugy
és-ennek az ilnne11é!ye!! fogade- tCklnthetlk, n:lut akl· amerlkal
lomnak alapjin adja meg 111. polgárjogáról lemondott és azt
.na
Egyesült ,\Jhnuok kormán~·a is Jel enti, hogy az elle11kez6
BORDltN
ugyanai"okat a jpgokat azámá- stándék, vala.!lllnt annak blzo-COMPANY
ra, a melyeket a bennszülöttek uyitá.s l terhe. hogy v11lóJában
élveznek. Elgyike ezen jogok• nem adta fel po\gárjogá!, az
nak az amerikai kor mány vé• illetőre hárul. i\l:is szóval; •ha a
<!el me, mely ütleti ya-gy kénye!• l_lmtgJ!ltolt polgár két t'SZlen•
8
10
~~ó:kü!~n:~azál~:1; ;~~·p:~:!:~ v~~,i~~s~~1~t:kb~=1 - -- - - - -- - - - -- - - alan megl!letl az ame·r lkal pol· zonyltékul -szolgá(!ll ••llrra, l1ogy zonyitéllot .. nem szolgáHatott, ban az ameriirnl polg{1rJ01?: fel·
gárt.
amerikai polgár. Ha bánmiféle melyn.ek kovetkeztében /1nder• adása és ennek megfelel6en az
Ha a. bonosltott polgár ~züló- bnjba kerül. az amerlkal dlplo· i;1on idegennek tekinthető
A ill ető amerikai polgár, tehát
haz;i.ját, vagy a földkerf'ksé_g máe!al közegek ~ 1egtagadhat• Q.eportAliet elrendelő ,•egzést joga l'an birtokához.
bármely más orsd:gát megláto- ják t6le a segltl!égef és ha elha• he!rbenhagyt:ik.
Ebből látszik, hogy minden
gatJ:). az amerikai kormány és tl\ rozzn ni Egyeslilt, Államokba
Hasonló k érdes felett döutö t, ügret érdeme szeriut kiiiön el·
diplomáciai ke11rlselele. min• 1-aló 1·lsszatérését, esetleg mint. tek egy nemrógil>en tárgyalt birá.hi.s alá. ,,esznek és nem ha•
-denkor kés~e1\ ~!\ és h~ajlandó idegen kell visszatérnie éi- mint ügyben. amikor a hiró kljelell• tározhatók meg előre a71 eshe'1•édelemben r?!<1,esitenl és !l:On• llyen klutasifha tó. Sok esetben tene: •·Nem Ismerem cJ, hogy n tó ségek. •Az1111b1111 tudnia ke ll
'lioskodnl arrOI. hogy jotnl C$Of· az Egyesült Államokba való fo!peres puszta 1·is.~zalérése az minden honos!tolt am erikai ál·
bát ne szenvelljeuek." Ila azou· ,·Jsszatéré!lt
ugy tekh\\.!tték. Egyeshlt Allámokba ruegdöute- lampolgárna11. :'\ki kél eszten•
„ !.lan a honositott polgir~adja mint azon íe!fogásnak eHensu- né azon felt-evest. hogy meg· d6nél hosszahb tartózkÖ<lásm
Egyeij(i\t Államok beli lakóhe- lyozóját. hogy ai Illető nem Szü.nt. ::11ne1·l1;a.\ polgár lenni. tér vissza szii!6fö)t!Jére, l1ogy
lyét és más or;1.ágbau telepedik 11olgúr. Ez awul.)an nem min- Elle ukei:ől eg'., ll törven y \·lhi- az Egyesült ,\llamokba va!U
le. megsziinlk ml1Ídeu ok. arra, dcukor érvényesült.
gos si;ándé,ka, hogy a polgár- puijzl!~ visszajövetel, magálmn
hogy az amerikai konrniuy to- . Xé h;iny év,•eJ ezeJ6tt egy jog fentartás.'lt igazoló szándék v1h·e nem elegend6 ahhoz, hogy
vábbl védelembeu részeslt.se.
ilyen eset.t keriilt az Egyesült blzonyitáEá.nak terhe a fe\pe. 11z amerikai polgársághoz való
Jgy a törvénY kimondja. hogy Államok new york! hirósAgal r esre háruljon. 1·alamlnt az ,a Jogát bizonyltsa és hogy az
a honosltú.stó! ~1.á mltott öt él'e!I elé. Egy Anderson ne_vü svéd. feladat Js, hogy klelégltó érl'ek- Ilyen egyfoJ.yt.'\ba.nl pil'olléttel
belül szüló haz.ájába. ragy más 1891-l>en ll.z Egyesült Allamok- kel megt!öntse a feltení31. ml- kiteszi magát annak a veszéJy.
kiilföldl orszA.gba vls,;zatérö és lm rándofolt. T izenJ1égy él'i szerint szülőhazújábo. való több nek, hogy polgárjogát teljesen
ott állandó tartózkodásra lete· itt tartózkodás után 190:'i-hen mint k\t éves tartózkodása ell'esiti.
110
0
~~1!1!:s~~b! !ba;9;·~~;at::~ :;~·::o~:'.~;r~k:~e! ~tt:á:~~
\' ,l nOSO~I ENX t:li
zonyitéknak tekint.end(I arra, 1ai1.ózkodott. Amikor ujból az egy honositott német szá.rmazA.~
A R.\,'·y ,\ SZOX.
'hogy a polg'iirjógáért. való fo. Egyesii!t Á·llamo'k.b a érke1.ett, su amerikai polgár ról volt szó,
Blcknell i;zén1nez6röl jelenlyatnodás alkalnul.vill nem volt ElliS Ji;landon Vlsszatart.oUA k. aki néhány évvel a háboru ki• tik, hogy ott szlnttín sok bál.,szin~kában az Elgyesült, Álla• m[nt...a bevándorlási törv~nyek törése e16tt visszatlirt- szülóha,. uyát leu\.rt.a'k {is núnhí.n a. kom1
1.UO'k lí.llandó 110Jg!ri.vá nUui és értelmében a klutasithatók e- zájáha es felesege szüle inek páz;lák 'kljels?ntették, hogy n.
ellenkez6 blzouyllék hlányá- gylk csoportjába tartozó lde• ~betegsége, vala.mlnt a közOCJött 1bányá.k üzembe helyezé.'!ének 01,-. ,. • ., ll•n!""-"" mLnd ,n hfün
1
1
::~:ol~;;;e~t b/;.~:;.l~:~~ fe~~:;te~:~á~:1 ~:;;~:~• :~:~~~ l ~!~ál~;:b~:~.olmn:ta~e~!~.:~ ~rlei:n;::u
já:~~~n•h~~.k:t~;:• .°' "' ~,~. •••sY •
Dlegaemmis llhetö.
,·olt szándékiban az nmi:rikal 1siilt ,\ 11.amoktól . Az illetónek hagyják a bányákat i; sokan
Ha u bóuyász uuk baja r nn. a
A törVénynek ezen paragra• polgárjogáról ,·aló iemondás és nzouban blrtoka maradt az máris D&roitbe és Ohio állam biínyásxlnphoz, vagy 1dJ611yász1
1
10
~~~;á:::~:ar~•on11~ozi~~n°:i~~ ~ \?i~:.1~:.é: !n:!:1~~~~u!!
: :t~:~:~~::a:~~tb~;ból ab:;::: ::: ~!l~~ n::~~b:l~~~:;i:a n:t:~ :::•~~:= r~o:d~1~I~~:· :~:.n~;;
> bonositbuktól szé.mitoa öt Eg~·esült ,\Jlamokba ,,aló ho1.a- tet te. Tá.volléte alatt az Idege• lplll telei,ek. mind munká.ban 1~, miko r nln es bnjn csn k HZ
~ven
belül elktóltöznc.k 111. tala. A bevándorlási hatóságok .nek ,·agyoiiának kezelője ~ blr· vannak es a bányászokat al• e lőfb:e!iijt kellene bekiil de11I,
~gyesü!t ,\ 1Ja111okbóJ. F.g:.· mlÍ.• mlndil. zonáltal llgy döntöttek. tokot. mfnt Idegen rn.gyout le• l) rnlnraznl tudjá,k.
1·•,;;r n lmnkbetélJét elhel yez nl1

:'.nt

!!V:~~~~=~ ~~~~::/;:~~~t~~:

!~;~;:~~:• :i~

:i

1 :kp:r~8;!~~:J~~n~::u:~~::;
öt évre vonatkozik. hanem a
bonositott áll:u111iolgár élPttartamának m!ntien 4ctejére. Ez a
paragrafu1.< kimQndja. ho_e-y a
honosíto tt polgár. ha külröldre
utazík és két C!!,tende!g lakik
abbau az orszá,g:J,mn, amelylléi!
EGYesült
,\U(l-tnokba
'llin•
<lorolt. ,•agy öt eaztendelg bármely. más kiilföldi onizágban,

!~!!::e~::tjo~!~,:~"á~~:Y~.te ; :
ügyet megfelehbezték az F:gyesült .-\l!amok blróságálloz.
A
bh·óság ugy dön tö tt. hogy a
törvény é~tel111éhen, egyfolytáhant é!I huzamos ideig rnlú küJ~
földi t:::t1·tózk odásn követl,eztéhen Andersen alapot a.dott arra.
n felfogásra, hogy amerikai 110!
gá1·jogáról lemondott és ezen
fel fogás megdóntésére kellő bt-

Két bányánk van a N. and W. vaautlánasá1 meDtén a fövonaltól másfél mértfö°ldnyire.
Állandóan dolgoznak nálunk maoar bányászok,
és némelyik már 10-12 én telepünkön van.

NOTLEN EMBEREKNEK Jó BURDROL GONDOSKODUNK és családos embereknek rendes báut
a~unk.

Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Superin-.
tendent Öagyon szereti a maoar bányástokaL
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és
Cedar, W. Va. állomáson száJljon le, onnan automobilunk behozza a plézre.
·

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE!
A legszebb kész női rullá.k, lelöl tlik, füzl5Jt', blousok.
szoknyák, sweaterek, n15i kalapdru.k ;"° kalapdlszek, gyer•
tn ek és c.seesemli ke lengye.
Hlr:nzések, csipkék, harisnyák, selyem, gyapot alaóru·
bák, batlsztok, organtln, ellinyomott kézi tnunké.k és min•
den mAs Aru, a.mi hölgyekn ek szükséges.
REMEK SZŐNYEGEK.
Jl:!lszsvunk:
gá lJu k ki

Elsörangu lirut, adjunk és pontosan uol-

"f~Tőlnket.
1

-Postautján kü1dje be rendeléseit MARY JANE,

HUNTINGTON, W. VA. cimre és biztosithatjuk, hog-y
meg

lesz elégedve kiszolgálásunkkal.

r~~~ 1;;;p=;;;1;;;o==c=;;;A=;;;;

!~r;a1Á~i~:~~ba:.é::e111:~
!nditolt birtokának vl~szaszer•
zésére. azon a cimen,
hogy
amer ikai polgitr. A biró~ág kl m011tlotta. hogy b1~1· a puszta
visszn.!érés mo~{iban 1·él'e nem
elegendő annak a felfogásna k
megdö nt ésére, hogy polgárjo-gót feladta, az öoozes blzonyitékok ~ulya azonban igazoln i lát•
szik. hogy nem volt szándéká-

é)_
Moll trk ezett haul földben
e duab 11,2.00 .. 10 darab $3.00

Williamson , Lexington Co.

~====

WILLIAMSON, W, VA.
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) .

óHAZAI JOCÜGYI ÉS KÖZJEGYZö1 1RODA ::;ti'.:'.:\~•::::;; l::
Lady Plnkhun , Vegctable

kőn•elleniil Aml! rlkábúl II new ,·orkl 1Ilners Romból lnléil

11. Ah1.gi·11rutúd,H lamok terület én a kiil üu1
1
~;f~rd!fJóAAJ~1~!~ fa11:i r,í;!:e:k~\:1:7a~~~!ttrr:/t

„ orsW.i:-, n ronulin. 111erb él!. ese h i;zlo,·ák

,,...

~~ró~i!:~;::

1r=====;111Ll~~::.'"~~i~;,;·
·.
·····.·.' .~
Liliom nappan ...... .. . . .. 2k

E;~~•·~;~: ~~:i~;r~~~•. ::: :i:

MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK

-i.\

~::::

BlrtokUgyck, ör6~ls;1ödbl. h.huolg!, b1:
tlbliúf!, ú logtörlbl, telekkllnyvl irva•
ufkl Ugyck. - &.1•rzlklhd:, me!lh1l1lma.
d1ok, ki:lte!ezv~nyolll'. ltlrt1J<>k, llrls;klove•
lek,orzUly<>1cgycufgek, klhoutaUokmi•
:ri:~h~•./tat.111 Iratok pontoa, uaknerii

A világ legnagyobb hajója

A ,"LEVIATijAN"

~ZűZ:...UTJA

az amerikai lobogó ú amerjkai sanédszárnyai alatt

F. TÖKtCZKl'
Áll ■ml Ktlzjegy>.6
NEW YORK.
PENZKŰLDÉS

11.Bpl te11:o\caóbb ~rfo•
l)·amDJI tönénye~ tele
ltlsffg

mellett• vn,,

minden réoHbe uorun'8pootos;,n.
Indul old utj,,a Now Vorkb61 Eultip,.
HAJÓJEGYEK
baav lli glegnagyobbh-.J6Ja:a Levl•
athan. A haj6 U ezer 9S6 tonnll. 850
16b ho1&.1u <! ■ 100 llb azf111,, Harmadik
oultly" uta1JOk kfnrclm" fi klozol!II,
ltaa veUkplk b,rmely haJ6 el-6 <>11't.l·
~f:•t.~~a~~::t•ca..hau\tt&.1lk. ak,~ litogat6b ■ megy: - ne mulau.za

JUUUS HO 4-IKf:N

fr:!IB!.~;~:J,!ii

$}

oo.oa ad:~"r!\~~=~•t,:,.':..;"i:,wl:~:~~ó~ ~~~~H~:

11~k ha a l.ovlalJ\aaon 111.Unl akar, hogy helyét etö~ lefog\alhu•nk N
bl1I011lta11t. A n„lOdlk oo~ttlyon IH, doll,r éf; feljebb I je"° ilnl. nla•
mtnt 5 dol!Ar feJadú. - .\!Lndentt utut,,j.telllkdsaltjOk.
MJNOF.lN ŰOYŰKl!EN i.~ORDULJANAK A TESTVÉREK BIZAL(lM MAL ERRE A CIMREl:

FRANK TÖKÉCZKY

Minen Home

75 E. }Oth St., NEW YORK

!:l~:~~; ::~nr_'~'."~'~ .~1:

Moat ~,kezelt
IMAKÖNYVEK ;
Dobay Orgona Vlrll g
.. egyuerO kllt b tren
Oobay Orgona v1r•11
puha b6rkl:ltbb• n ... . ~ .. $3.~0
L•~~~,::.,nnn•.~~r~~~~·· ···· .. Ml<:
Lelkl Mann a, bllr köthbe n S2.00
L•~::~::.~:n:..~I·~· .c•~nt'. ... 11,2.00
Egl Mann1. nagy.
11
::~::: :
1
E11°111 ~":~~'!; k:r~.j~•;;,k~lf~ ."
tg! M1nn..,dlo:a:c1nnlklllh . N'.00
Plldu1J S•ent Antal . .. ........ SOo
VJ 0,vona Vlrtg, egyo:a:. köl. lUO
UJOrgon1 Vlrag,bl:lrkllthben 11,2.&0
REFOJlMÁTVS IMAKÖNYVEK:
Kia Enekea,cgyne,a klllhbl:n85c
6>:lko:a:al Kereo:a:Un yl TanltUok

1::

;t;;;köli~ ::~~

S:?':

•11y1zerO ..... ......... ... .N".00

Hlt,Remfor.Szoretet,egyo:a:..11.26
Hit, l;!•mfny, SzeNlet, d!azk. 14.00
Kugle,-Ute lluUcaklnyv .... $2.00
Magyar-Angol Nytlvmuu, .. 1u10

A követk~zó legkedveltebb automobilok eoedáruaitói val}'Ullk:

LEXINGTON
ÁRA: $1795,00

OLOSMOBILE
$975,00

CHEVROLET
$525,00

F. 0. B. cáraknil
A legjobb betymáuó kocsik és tartósabbak, mint bármely mú uútm.í.

ayok,. -- Ha ezen kocsikból vá½,zt

etyd, 10k

pózt takarít mer.

M~r,,~:n11~ni~:::~7•c;éffl;,,&0c;
i,inumell0elnlel1"91c1m .. :

KONNYO RÉSZLETFIZETESRE KAPHAT TOLUNK EGY JO KOCSIT.

1

MAGYAR BÁNY ÁSZLAP

A Maa-.r Bányán.ok
11 Állami Bankja. ! !

SZAKACS IMRE ROVATA.

1923 Juniu~

r

BÁNYAPLÉZRÖL·BÁNYAPLEZRE.

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON am, ,_,.,
cWáiia, ltltHie,
f}'tTmtlrti mil,n
nthiui1elmek nizntk elibt, ha o c,aládlentartót elatutik.
HÁNY BÁNY ÁSZTEsr,
VER áraán maradt
özvegye i, gyermtkti · nilkilözntk,
m e r t betitjiiket
IDEGEN 'BANKOKBAN tartották.

NYlJGTASSA meg saját
lelkii,merdit BIZTOSITSA CSALÁDJA irdehit, helytzze át bditiit idt.

50

KOlllftilt gondat lo"'lt11nk 6tllt

jult.hlra.
A MAGYAROKAT
u.atgllJ ~k ki.

Dr. C. 8. MORRIS
FOGORVOS

Losan, W. V1.
a llOLL,L'i"D ÉP0LET•bea
a lo,taql n&RJ' Ul& óta.
Kltün6 fo,;munk!kat U-

ultek Jut!nyos 4rért.
Hldmunkikat kéultell:,
fo11:huib fA.Jdalom né.111.ül.

centért küldünk 1iircönyile1 minden l OOO
koronánál na(Yobb
öu:egd MaCYarorná1 é, Czechoalo-

vakiába.

' Keu flirfl öl.tü nJilket dus 'fáh1utéllb1u1.

KtSZPENZ dollárok utalása S4.00 minden
száz dollár. Sür■
gönydij kulön két
dollár.
OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
HAJóJEGYEK,

'FE
TUDAKOZÓDÁS/ ·
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzöi, telekkönyvi, hagyatiki
iigyben kiaz,i,ael
áll lt.stvireink u olgálatára.

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.
H. B.J.WS,

pénatiraot.

KltünO: CI PŐK , KAL.A POK ÉS SAPKÁK, NYAKKÉNDŐK,
I NGEK, KOFFEREK , BŐRÖNDÖK re mek 11:14.lllt.6.s ban.

Magyarokat figy~lmesen uolgáljuk ki.

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOGAN, W. VA.
A le1szebb és leriobb butorok, 1töoye1ék,
kályhák nagy raktára.
Raktáron tartunk mindenféle

VAS, UVEG ES PORCEU.AN
...
EDtNYT.
Egén lakásberendezését beuerezbeti nálunk

a legjutányosabb áron.

THE BROWN LOAN COMPANY
ANO ARMY STORE
LOGAN, W. VA.
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLDG.
Elión.Dfll munkúruhák, ina:tk, barimyik, eipoi, kalapok, bőröndök, kolferek, órü:, ékutr~
DI.IJ raktára.
Araiak olaól,bak, miDt húlool mú iizletl,u.
Sok péut tabrit mer, ha me1Játo1•ti• iizletim.et ú náluk mároL

1923Jun lua7.

úhazai mesék ....

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

SZENVEDEsEl UTJA.
ltlll: Saenllmriel •Artha.

•

1
MAGYAR BÁNYÁSZLAP

111 UJSÁO ~ •:m ·11,1.i,:s,

1

6
2vft~;v 1:!1: ;o-~~ut!\~~1~

A )obb "1Wl'II.Ut„on7oli dadn
Ur,', mint ed•
dlJ•

11 ..,1,uteu ,nt e„t

I. WtlLrSÓllll .\1:11,\~
adok.

1

K1pha\6 ni11m m 111de11141 e fl•I
,n<IHf, lr lH hllL t.,n-,IU. kellO,
~nno,6 •• "'"nkhdl>O • • lo.Ju•4-

J<~gyr.ll let 1o ill~ a Ko11111inb 1
lla\lba n. i.~~te í ó rakor pe,\li;

nagJ k abllrk-16 a ~ I

f'KY~:

k ötött tá. ncn111lnt,;A[I0I

rend•'t

ROYAL MAIL

lllmlc>n 1111'1 #-t ,·Idol
m11l!'r11r tesl,·ilrehnl

Aaclmultb~5napotdol•
gotW aH!mlffCoalCo. 111.ny• • l
Jlban.
1

n 7 Hobb , .......

11t1e1t ,.,uJ, ,lr ,~1,111<- s 1hno•t
,. , ,,..,:y1rr,.U
T ~~ibbra i• U n:- 111 m11.&1·ar teo I•
• frtha Ml,n 1·~ rtlorJ,W t

• ., t'~e;;il!M. 7.f'JL.,;I ll r,\Lbftnlo
uol i;i\ lilll.

GURDON KÁROLY
logr4r,1b1> ••C11.. ~e,e1k1d<i

~s MAéG
YARöRSzAG

UUll, t:R\"11 ,LJ:, Kl',

aCc111„1 erjt!le l hel1lhlr:Ulól
11111i.-bb s&itn•
ftqrlltt.<tl : KOl.08 l,i,:o

MECCYÓCYIT JA

ll101ler vt1Le minden 11e~e,.c10~ ,..,
mfl>r 6NI -toun bftú.1aol. 1a-me rt1U a bin1•ri..,. t•Jlf,cl6Hnek
mlnllea mo„a uUI, • hlhLlt rv11\Ql

SÉRVÉT

111&ff uok 61f tft. HUP,_ t11d11ln

lóU • I aiolP,I H e,6u.ff~ hiltarUa. p.1datAJ kl)~b!ll 1'11.11u\...
C,_ k&ale,l>k1•kel 11,- a-,.olL
nak. rftfl• lll>• k. n111<n.ak. ••rok·
11.U. K&caCtat6atr6IUkr(i11lk, J•.
frt,l<Mek a \" .... n,apl -Ml fi
alfO!ldolkodh l l~Jl,utla reJ!•f nJ
pilybf.UL

1,r:r::;:r

~;;~~~~

1
: ....
M•v1a...,,tzli9ba . •..

.. ~:,::~,.
, . ,. tount.

Kl~~~~~~~~~AG
KISHIRDETÉSEK.
EMBEREKET KERESÜNK
gra l11hii<, e~dcr-,r,lyo:&ás d11•
mlntlids. l,l'j\l1 kcxrl(,srC'
mlndt11fi-le11•11sdmmunkiira

t~

Jó fizetést adunk.
011n1h~xli m UI Hn klÍI

kn11l111I •

.llafrrar

mag ,·nr

te1nplo m,

eg,·lelek. bourdhur luh: é~ •ok
111•~f• r 1• 11.ik 11 11lf'u11,

AMERICAN
STEEL FOUNDRIES
.Aµianc~, Ohio.

MUNKÁSOK
FELVETETNEK
.and btattln., v H 5nt6 h kÖl,lllr U1 mun~Ara. J6 vluCnyak , Mun-

lrjot1c c'"'"'

IEMPLOVMENT OllP1'RTMENT

STANDARD SANITARY
MFG. COMPANY
New Breigbton, Pa.

lllzc,u6 fc!cH11• lc n~a nrd-rlk ln
ttlllf<'II• ma~JJ• bAn)"ll.ai11•k O!Lual

,.11,1,.1.-•ln,_m~•rld11J. F':....,ldí~
dl!ik lrJ"•••k Hord6HJ 1,,,. nh r• . Du•

MEG AZ IS HUNCZUT,
AKIU ELHISZI,

eucrhti~~~;~;

d tb•m·

fl'ICII a 1.... ak, v•IY .... ,1 kij„y ,

_.,.,.k fUOol6alJ j6 ..,,_. o 117"" alt O hadb•lldr tu„lr,
IHYlr, ha ...
HJntos d6got

,-1m.,,.., .,,,.,•.,

.... ,... ... ..J..,JJ,kklaai>r6k6"
,;a'91tout,..llÓtldffllg•

BUGYI UJSAGOT,

8"1ylU .. -VIIA1lapJ,lt,watJ

lkltJI „ll„l"'it. (1IO oldal), akklbf; a„n,1. hufl'lor, a mOka.

--•trlfa.ti.aJNVULVA
MARACC A IIIÖHÖOIITÜL.
A Bugyl Ujdg v•111 „ a„yv ira
1-..Mnc.... - ■711ollAt,A
plnlldNMkell kllde"I • " " "

DEBRECENI HIRLAP
UJSAGV AU.ALAT
DIE ■ R llCIN,

H""ll••J •

KilliUi
a

„IIIBldl

-

CNP6 utca 10,
lluropa.

11.,,.....,

,...,.,.i,;

COLUMBUS HOTEL

MAGYAR KOTTÁK
ZONGORÁRA t i

:i-nl

tNEKRE

Ari:::s o1-:

WH, l,IAM SO'.\", W. VA.

TIZ HIRES NOT-A

~~~;~=:......:~ti:r·!"~"'ti-..
;.•·::::..::-::,
-• •• ••••h;..::
h<•"•~ ....
~

:::.."!::·.-:::A-:::,-::.:•••
n••••--•·•-""••••
,,.._nN•T„aoiNl

::

81,....fyl„lll <lafalJ'U•l'N

"'••••. "''"" ...
Mind& ll•dalanu•l'N

Ne feledje t i. hogy W!UI·
am1on, W. Va. egyedilll ma-

gyar találkoió helye a CO·

Hal7uze

lumbu1 Rotti.

JOHN KUTTOR

~~~~í::~

Geo. W. Snodgrasi

Bárd Ferenc. ú fia

PELTY BUILDING

u . . . ...,,.......i - ' - ' • 1 -

KEREKES BROS.

lldffW..

Általho1llblo,Uitl
lrodiJa.

21111 llAST 11th BTRIEll T ,

paat,IX , Un,-,-.,to, 17. Ham6e
nam J,rllllMk-..,.IÍll .. m1a.

NIEW YORK CITY, N. V.

t11t,l.llz,bai...t,.._af,.._t

a.....,.,......

tttalak -Uatt.

„.i„nk batltJU

40
.

~---

:-..:.1-:-=:i...;.=

U.. .. ..Un 4 adultk .._,....
natUnk-

. ,...

ka,nalotflatU„k.

,..~ .,.......

BANKOF~S
M!!~S,.,!,.,,A.

M•01•r ■ln7iaok

M---~~
M&1y&Nlcat klllltllio •IW....,y.
.....l.ulfAl11nk .. L

■ t1 ,,.uit.im
kllflka~

aolfA16

i.-

A leger61ebb & le~t•rtóaa.bb kocsiht ~ylrl)uk, mir
tabb mint!& 6n. ve.-lSlnkmt.U,t.- uuak eWpct.-e kocalJalnlrkal.
Mi nR)'tlDk az. utt6r6k •• automobilok tlSli.Uete--"·
ben.
Klellltt dahol. pr6b61Ja ki kocalJaJPal.
4. CILINDERES ROADSTER .
TOURINO • . •. , .
SPORT ROAD8TSlt •
8 CILIND
ROADBTER . •

6 sz~réLYES TOURINO .

ASHLAND, KY.
blz1.,.lt.ll

:.!~~.,.k=- ~•t.:.~it'~'\:J:'.

el 01

1..._.nulah1„kttpA,,.I.I
f"'9J'•I-..-IIIAIJ11klLI
U,yhllaln .. •t.

TulaJdODH,

""'"' .....1... .

.. ~~--=-~-ió~.r•·

THE PEOPLES BANK
APP ALACHJA, VA,

hl-

.18-.M
'88:öM
.ll&U.H
,11175.M

, 111t:..ot

7~..TOUIWiD
11-&UM
SPORT ROAOSTER . , . , . . .
..•
fll'!i.N
SPORT TOURINC'.J .. , .
. . . ~ - . . . .. . flll„
..,... -'Ptt.b Ptltrt, Midllpnból 6■ a.dó J6.a.

i~
•

,
•
■

