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zs!t kerea,-ezzel ~·alamlké1)pen
bizto!lltJll ~alá.dJa ellAtását.
Mind ent Ö!l'!lzevéve egy 1.selléromber
kereshet csa lfulJávRI
<'g)'ÜU körillbelül s:r.á,z;hat\'1\ll·
ezer koronát egy el!.Etenilőben.
l:Jz a1. ÖS!lzeg. mindenki tudju,
szégyenletesen ke1:és ahhoz.
hogy" :~.hból n nehéz munkát
vég~ fohlmunki\Js emberi mó-don eljen.
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foShtlkodsuk? - kérdeatük.
- Abból, - n~ndta Dró:r.dy.
- amit arnlAskor .keresnek. Az
a1·a.tA8 a zselJérember életében
a Jegfontollabb. Ho~ tennés
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el kiild tiik Drosdylmz, hogJ'
lfrdene m e-g az 6 ,·é ll'111 en,-ét n1. uj magya r g&1.d•-tö r,·en,-ekri.il, llleh'e a ko rnuí11J'
tün-én ,·J,n·aslalalró l,
Dro1.dy hü maradt iim ua1,'lil10~, ~iók lm ónd ó t'g )'Cll L'l!•
sfg-gel é~ liH tor nylltsiigga l
mondja l'!I ,·éleményé t • JU.
nyií~li11.11 ulrn..önak.
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w 11111nkAJából legalább annyi

nnm'kabért ke-reuhet;ne, awlb6I,
ha 1.'eal{ulját nem Is, legalább

magál eltarthatná.
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kor negyve11 százalékkal halad"
ja tul kereaelfik a:11 átlagos évi
j,ö\·edelmüket.
H11 ugyanezt.
Magyarorsd.gon vi1.sgl1Juk. ak
kor lá1juk, hogy a földmunkás
nem négy-öt dollárt keres naponta, hanem a. 'békeparltás:nak
megfelelő 2600 koronának is
csak egyötöd, ,•a.gy egfhatod ré
t;::r.ét. Azokban a rah·akban -te•
hát, amelyeknek lak~a arra ,•an utal\'a. hogy életét a
nagybirtokon végzendő munk:á•
ml tengesse, olyan nagy a nyomornaág és az elke&eredée,
hogy arról a kűlröldnek fogai•
ma si ncs.
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00 ~pcn ezt a Já.r!Llot, mert 6k a
l>á.nynmunkától a.mugy Is el van
nak c:!!lgá.zva é;i nem tehelik

STROSNIDER DRUG CO.,

Tudatjuk Dalaytown, Penna
magyar testvéreinket. hogy
IIE:C:EDÜS ISTYÁN
testvér elvállalta laJ)1111k ottn•
ni képvl~elet~L
Pel 1-nn b•talma1.v1;1 eillfi1.e•
té11ek felvételére.
M•gyar H,i111hslap.

Tuci:IIJuk ~nbo, Penuyll'ln~
magyar tetitTérelnket, holD'
Kl~MARTON JÓZSEF
testvér elvll\alta lapun k olta•
Dl képYllf!\etét.
Fel van hatalmana elóflsetéae.k reJ,-ételére.
lfa17u Bln1i•llap.

Williamson, W. Va,
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_ Segtt-e ·ezen a bajon a
moi;t elfogndottotörvlrnr? - kér
deztilk Drozdyt.
_ Dehogy M!git, _ felelte _
egvetlen Intézkedés sincs a tör·
,·é~i•ben, mely et.t nz á.ldatlan
álla.11otot 111eg\'álto1.tn111á. Nem
Is tndom, miért ad ták elll\nek:
",\ gazdaság! um nka'bérek t1z.a•
bályozásáról 1,zóló törvényJa•

u

~dae~ é~l;i:\!°!:~:~~t~~!
111ólnl. mert-az kltárólag rájuk
'U!J'to:r.lk.
1 Erre a >bányászok utrájkba
•léptek és klje\entetlék, hogy ad
dig nem clolgo:r.nak,
mlg a
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nem /1,llltJa 1l ~gl

Mikor a ,-asut 1:1.tta. hogy :i
bányászok nem tágltanak és a
bányászok sztrájkja a forgal:
mat teljese n megbénltJa, beadt=l {lerekát é.'I teljesl tette a bányászok klvánságát s m011t lsmét n régi menet.rend 1·an érvényben.
A bányászok a .m enetrend visz
$..ZR:\.llltái;a ut.dn abbahngyt:l.k a
i;ztr:\.jkot.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER
A.

Hall ma<k Ekozer huk.

William.son, W. Va.
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_ Noa és a másik törvényja1,i,slat, mely a goa:zdasági munkásvilf!Onyok egy részét a köz•
igazgatAsl hatóság ha1_:l.skörébe utalja, seglt-e11.z ,•a\amlt?kérde:r.tUk.
_ Az csa k olyan toldozó-ro_\.
doJ.Ó ja,·aslat, amelyel ott le·
het klját8J.anl, ahol akarják.
tga-z, hogy jogot ad a mu11k:át1·
nak arra, hogy képviselőjét a
mezőgnzdasúgl pmnkabérnli!gáJlapltó b!zottság'ba elküldhcsse, de ml haszna 1•an ebbó l a
b!zott.ságt)ól a munkásnak. h11
annak elnöke a s.zolgablró?
Igen köJ\nyen megtör.ténhetlk,
mint ahogyan PaC!l:l.n meg Is
történt, hogy a fös.zolgablró ur
odamondja majd eg)'lk \llnökének, .. Fogd be ,i, szádat, légy
csöndben , mert 'kidoblak." Ezek
ben a:r. ülnökükben nem blzhatunk 1nci;:, mert hls1.en llCl}l a
munkál!Ság akaratából mnek
ott. l1anem a szolgab!ró airo.ra tából.
'
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voltak lllljiandók belemenni ab'~ Y~~D:r::~:~~=bert
:Mintán aetn a tárao.ság sem

a.z emberel( nem engedtek, a bli.nyáazok k'111L0ndták a 6Ztrá.fkot
PfATIONAL BANK
é6 nbballagyták a munkát.
JfaJ6jegy :Képdselet.e
Mo« ujra folynak a:. egye1.•
kedé61 tArgyaláao'k, azonban a
c~·Jf~flr~~~r:,:d
megegyiésre még nlm„ ltllá.dolgo1.hatlk. A2 ,én kerüNltememeletén.
t.ás, mert mind a két fél klle.rt
lJsn van egy .hat.aub hOldas
Pl TTH URGH, PA.
f<lldblrtok , eHIJ januárban tl- 11■-------• állúpontja mellett.
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1m i ny1ihn11 , hogy o ly11n ö~szege t kapj on, mely t' le•
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p u~J.tl tn tin rn lnm lt1
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Ha Ön valóban komoly gondolkodásu és el őre
látó ember, ugy On csakis a vilá1 legmegbizbatóbb
biztositási intézeténél köti meg ,biztositá1át,

Kt PVISELI E VIDÉKEN ,

TUC RIVER. INSURANCE AGEN~Y
PATTERSON BLOG.

WILLIAMSON, W. VA.
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- MllyeJ1 most a zseilérgég
helyzete! - kénl.eztük.
- Bon:anló - felelte Dro:g..

hlu,,.ra ... 1"1Y""·

-- Moi;t jött h11za Amerikából palóc t1lrversbcn van, bogy

\ ~11s:~::-.!ln~e:ae:=: aratni.
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tön·ényja\'a.Sla l. a
melyről Drozdy Győ:r.ót, meg11:énl.e:r.tük, a gazdaaágl munkabérek szabilyozis:1.ról
szóló
j avruilal \'Olt.
- Nyolcezer körül van má.r
JOllll Afll' -l! t:N DS Ztrn.
azokn ak II tön·ényeknek a i;zá•
ma - mondta Drozdy - ame·
- Bizony l'alósigos Jol1blígy.
'1Yeket Szent l sl\'á.n klr:l.lyunk n-11d s11er ez még rossr.abb, mint
ha lála óta ebben -a:r. oruágbllll a régi, mert a felsiabad!lá.s
meghoitak és a uyolcezee tö r- elött a szegény embernek Cllflk
Yény közölt a röldblrtokrefor· blzonyos százalékát kellett le•
mon kl\'iil ullgha van fonta- adnia a töhles urn.n.k , ma 11e6Rbb ennél a 1örvénynél. mert dig, amikor harmados föld l'an,
bls?.eu ez a1. ország nyolemll• a. term~ bizonyos 1;1.ázalékát,
Jló lakosa köiül annek felél , a Jtuszonöt, \'agy ltarminc sz.:l.négymll116 földmunktlat leg- :r.alékát megt.arthatja magának.
/'OZTUÁ J K t:1G\' U,I t:f; l'
jobban ~rdekli. E:r. a tönény Még ezt a harmados földet Is
,111,\ TT.
11~ell é r- tö n é n,-, igy 111 kellettlosak akkor kapja m eg a föld,,
__
\'Olua elnevezni.
mun'kás, ha el6 re ,m eglgérl nz
A Gl e nbrook Oolllery b:l.11yá- A 1.11ellérnek fő Jö\'edelrue uraságnak , ·hogy elmegy 1101.:r.á ban, mely e. Weston Dod11on Co.
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.\ lwrmá11,- nal;: n:.1,0 11 1110 Delawllre. Canadkban Brltlsh Akit ao1on,11uon "01 m"o~•dult
li cllemf'tle11 1·01t • lap l»itor Colllmbla államokban, tO\'ábbá
peJkO.
szö klm11 11diisa
bes1ün te t1,,
ész.aki és déll Carollnában J•no:
neve• ozegfny m•u·

es
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NEM SEGIT A ZSELLÉRTÖRVÉNY
A SZEGÉNYEN.

II A Ol ' A.R

D ÁNl'ÁS ZORI

THE B. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE . CO.
WILLIAMSON, W
. VA.
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,

clünaezüd evőeszközöket, festékeket, üverárubt

és minden házifebzerelési clkkekeL
A mal)'U'Okat li,yelmes kinolrálúbaa
1ze1itjük és án.illllr. a ksolcaóbbak.

KERESSE FEL OZLETUNKET,
HA

WJWMSONBA

JON.

ll b = = = = = = = = = - •

SűRITETT TEJ nem keriil
többe, mint másfajta konzen,tej, de megva-:i azokkal ~zembe11 az az elö::ye, l:og:· tiszt3.
izletes és f ri.!:e, ~re Borden's
1857 óta törekedett.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

1928JunlusH.

MAGYAR BÁNY
. APLÉZEK MESÉI
_;.-

NEM HAGYOM MAGAMAT ..
ir ln l,<'irion er.
(~~olyt.auís.)

o lyan elkk e kre van s okuor .-.z üks~!!",
.sze re lllul tóltea he l1 he ll iizletlie n,

,\ rn1·ö kénJ·felen a legközelelihl

umi

ne m

rHrosba utazul

é~ il ye nk or 1•11y p lcgnagyohb ,;zilksége o lJ·1111 Hru dkkre, 111111 uemrsnk 1t l1e,•lt,-airl1bt, hnnmn n~ ul a•
'-IÍSf 1~ kl'nyelme~e bbti te-n i.

Ford
NYll,,\ 'J'fW ZA'I'.-\ , )lF.L\' .l CS AJ,,\ DOK fül,LIÓIT

ÉIIDEKl,1,
•·.\utom obllt ínµ-ok l'111tcnl o ~o kas,ig ~zH nuíra:••
mondta"i--renry l•'ord lfl03-ban. Olvassa mlké11 i"elt ez a Jóslat
mey::valósltrn.

FORD HETI VÁSÁRLÁSI TERVE ÁLTAL
EYek óta

az

\·olt Henrr 1-'onl bccsdgya. hogy a Fordot
az általános családi kocsivá tegye, how.,· hozzárérhetövé
tegye mll!l6k s:iámá.1·11 ,akiknek aze16tt soha sem vo!t mód•
Jukban amotor-kocsiJótéteményéLélveznL
Az el nmlt tizenöt é\· folyamán 7.500.000 For d kocsi
lett a ve1•ök kezeibe helyezve, több mint másf~l millió az
,utolsó tizenkét hónap alatt; és mégis még mindig vannak
Cllaladok milliót, melyek reményteljeaen várják azt a napot, melyen Ford-kocsi lesz birtokukban. És az ut nyin·a

Eren terv alapján ön kiválaszthatja az önnek tetsző
Ford-kocsit s hetenklnt félretéve egy atis összeget, megle•
petéssel fogja látni, hogy milyan gyorson lesz az ön k!tá.rólagos tulajdonában. ld &tözben az ön pénze biztos helyen
lesz leté\·e a helybeli bankok egyikében. mely után kamatot fog kapni.
Gondolja eit meg. öt dollár megkezdi a 11Wmlát. Az
eg~z cisa.llid részesedbetik benne, az apa, az anya, a fl\•é•
rek, a nővérek n1ind bozWJárulhat,nak kevéi;sel. mért ue
kezde.oé meg még ma. Menjen el a helybeli Ford kere11ked6höz s beszélje meg a dolgot. 6 a legsz h·esebben Juegmagyaráz önnek mindent éa seii:ltenl fog önt meglndltanl
egy Ford-koe&l blrtokJo,;a felé.

MINGO MOTOR COMPANY
WIWAMSON, W, VA.

ltaklHrunk11.tleljesm1 fr lsie re lt iikésw lt•11:J.ohli m l•
rró ~ tartó~
l

n ősigii.

A tej eWnye.lt k~I uton blzto,ihhat· vége este 7-kor.
Juk magunknak. Az egrlk, hogr go n•
_
1
:~::a.::;~~I. nme~:.:~~!:~1:~n:1;::~
JUNIUS HÓ 23-ÁN, szomba11»u11,rn1dg1ól b rer1ö ..\s1/i1 meg ton :t :\!unkiis HetegsegélyW
kell órnl o!o arr-.. i, iígyc1111 kell. ho~)- Szö1·etség 151-ik osztálya, Wll•.

:1~fJ~:m:\)"~~,,8~~be:~~~;::~~\i~1!J: bur. Pa. a Kompánia l·lall~n
ményekre.
F'l~N Yl!:S BALT retulez. Bcilépfi

:!°/o::

oh~i'111
1 •~~:)e~~!,":é!:!'re,;;~.g~ d!J 1 dollár, nők nem fizetne!;.
me11n1·t el~p~g-. ,·o!nn - v11d nl"'l Kezdete délután 5 órakor.
uHhnJlnt.JolftAnne1ulehetfrl/'•en

t':~-:i'.::~1!1~u:i,.;·,:r 1~:;~

~l:~,~~~~

1

;:•f~~~~~!~ih~:;~ ':!il~~s~!:•~~~1;:~ ~Öii

~Á,:~a;;~;ezn~~~~!~;:

:!~il~;:::~~i;~1~~:;;!::ic~ ~ ri::~:~
1
e~j

dáff lt eu \gw:olj11. Eunelc •a tejnek órakor.
mln1iaégc és u ... taaflga ou1 Is ~Jl olyan
Jó él eltllrcndO. mint volt nkkot. ml·
kor Gall lkmlon II t~nlilkozAa ten!n
egymérlöldeolépéatum. akkor mikor
me.-•~ll\Ua n mód.JJ.t annak, hogyan le

~~::,•n~~":.a ::;.bő~lt~~~r~· \~::,~t

••e,o;t\11)·Uh.e!)·,banlncll!ol>enneBo,..
dwl"I t:,·:.poraleil tej.AJ a •a.lrJ.ca, R
ki nen, isllH!rl e,t a 1ejet. n~lklilöll •
l&11f1ibbldpanJagotamlY-.l a.}óC»,lt,J>. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , lil~ l,h~at blzloeltbttJa

DAY AND NIGHT
BANKBA,

WÍLLIAMSONBAN,
W. VA.

,IUNIUS 16-ÁN. A Ga.ry, W.

:Ifa~;t:1;:~tJ::~1~::;:r~:; :.:s~:0:b1~aáz~l~~1 ~:~:~;1 :!·u~

hog, n tejnek minden o!r"liu?a réHII
1negm11radJoo, 11'.'!l'Y olya" lcgr~n.
mlntbalrl1a teJ,e\ fogyantanink.
A tcjte,·eo ,!a a teJ,e1 ételek minden
laJt.dJ:11101, 11itemt\11yuk. t6.,.t4.k. kati•
ctokllltt vagyaOlt!elfnJt.akb.oz. p!ld·
dlugoll; ~ pleaok 111lnden !•l~boz, ha
teJ&zllka<!gnelkt\H!Lé1ilkhö•é1111kil•
hlnMle uóa1okb.01, amiket no1><>nl11 fo
gyuztnnk. Uogytuoknnkakllllulipértéke meg leg)·en. Hóra! mlnd•m ételbe• nmlnél tejr,i van nükté,Olr a
Bonle11"1E,••~r11tedteJ11le3tl11Ulbb
M a l~lOl,leteHbb u öu•e• kannu t•
Jek ldlzll\l. A1 ~letJ<nmra caak IIY

kBrnybl ma·
gyar<>I< l'ro!yudkk ol bo·
tUJoltokcl.

WILLIAMSON

!~ nő~

1
1
~~e!d!~

MAGYAROKAT fl11y11m„
oen uo!11lljukkl.
ESTE 7 ORAIG
NYITVA TARTUNK.

ARMY & NAVY
HEAOQUARTERS STORE
THIRD AVE. , WILLIAMSON, W. VA.

UTAZÓ TÁSKÁK,
MOLY MENTES KOFFEREK,
RUHA BÖRÖNDÖK
iirou.

WILLIAMSON • EGYEDÜLI
MAGYAR BUTOROZLETE.

8, & L FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA,

TUG RIVER -CROCERY CO.

WILLIAMSON, W, VA,
OCCIDENT Is OOLD M:f,D.\L U.utek 1dúr61ago1
n11117b11nl elad6J eu,n a körnJéken.
LA.RBO -féle tnt1mn.Ap7ok nagy rattira. • Bo,ea-

A legjobb muokásrubák, cipők, alsóruhák, febérnemüek nagy raktára. -- Oriási raktárunkból vá•
laszthat bármilyen ruházati cikkre van szükség~.

b1111m-f6le lótaka rwb7 kapható.
DEL JlO.NTE tandúnk Uptl,e16J. 111.uedrut tartank nagyb11n.

LÁTOGASSON MEG, HA WILUAMSONBA JON !

TUO BIVEB QBOCEBY CO„ WlLJ..lil[SOY, W. fJ.,

mladea

Ml\OYAR BÁ1'JYÁS7.l.AP

l\l~3

melynek d ljn a babyk csontjait
megcr&iltcni és lábalklll ha talm asaú tenni,
kell, hogy tilpliló Is könn yen cmkithetll lcgyen.
Eagle Tejet az onosok 63 éi-ig ejánlo Uák b11brk
számárn; és C'f nyujtani fog babyjének olyan ti\p.
anya~!, mint amilyenre azUksé gc van.
Ha nem tudja, hogyan
kell EagleTdet h~ználni , klildjc el nckiink czt
a h! rdel ktésmielkü!d-

MAG YAR BÁNYASZL AP-,
(TIUsq.AJtJ,\;\ '.llli\ERs· Nl.iR:O.AL)

A• 1gy<dUU m1av1r btnyJ.11l1p •• Eau10lt Á111moltb1n.
~una1rl1n MinO',.. Journ1\ !n th1 U~lle~ at1t11.

H

MÁSOK PÉNZÉNEK"
11 k('if'll!~I' 1iemr nk telj!', llH:ynul
mei::hlzh11tu,1íirot , 11~ cond M-.i1rnt
f• 11l11p()~ polnlii1:yl ,wJ.lnd~,j 1•
l!tfnyl'I.
)lludnl"kel ri::1iilt luhilJúk mr!t
11zok u 111nerlll.11l maay auk, ■ tik
pinzkíl ld l!!O:~e l k l>t'tl!!Jük k■ m11fotl11hi.~IÍ'fll l bt' nniink, t hit nak

~t~:

n,e o„1y

~~~st~et ~ U:rns
1 állok.'l.t.B:ibykönp·rtés
m:ls<értéktstudnh alókat

111611~ethl lr: A~ C.ayuUlt Áll1mo ltb1n s:?,OO-M1gy1roruiab1 13.00
l~bocrlpllon f11tu: I" u„ Unit•~ Slltu
Hun~ary IJ.00

m..-.

u.lo -

IJ'h l, ll, hcd hy ]! A R 1' 1 :'i

Junh.1 ➔

AZ ELEDEL.

PinzkiildiJ koronákban éJ dollárokban.
Hajójegyek az öuzu oonalakra.
Betétek után 4 uázallk kamat.

TI 111 L t: 11, Ed itor,

KISS EMIL Bankháza

A M111y1r Dl,.yiu!1pot binykzok lr JJ.k. Uny.luok r-01 bln y„ultnak.
Tho H u„gar!an Mlnero Journal 11 Wr ltten fo r Ml ner1, cl Minori
by Mlne..,.

133 SECOND AVE.

NEW YORK, N. Y.

(A Ilk utca arllll.)

"KET MILLIO OTSZÁZEZER DOLLÁRT

"LEGJOBBAT ALEGJOBBNAK"
ei

a ml Jelmondatunk.

mlnö~gü

le,·elu dohány

é!i

do-.

bé.ny-llezelé!-1 módsrerek. 11zakért6k
l~s utllna nypml.,an elsfrják. hogy mig a bányászok

i!ycn
hntla1lanul 1111~)' ősHcget kerestek két héL nlntt - arról azon·
1.'ll.n mélysége!len J1al!gntn:1!(. hogy hány ember véres vereJté•
)l es niunkáj:lnak a uére 1u az önieg - uddtg 6k szegények-csak

a gyártilft vuctkében lehetővé tesilk
11\atu. \;tii és !egkell1>mesebb dohán,·
élvezetét. - :Xem csoda tehát, ho~·

THE CILBERT GROCERY CO.,
PORTSMOUTH, OHIO

Az egyik uj~ág nem áta~ja 1)1. azt lrni, hogy aion a ,·.ldéken
a biln~·:iszok most cgyenesf'll fénykorukat l\Jlk, olyan k01u1yen
llereslk a péntt ~11 ki,ánjuk annak az UJságiró kollega.:nak, aki
ut lell'ja. hogy ö soha életé ben ne keressen könycbben péni:t,
mint a Fairmnrrt vidéki bajtársak. ~

a legjobb népek haszni]jak a

H. RIPPEN DOHÁNYT

Mi nagybani elánuitói vagyunk a SUGAR LOAF
fajta kannás fózelékeknek, CALF GROWERS tali•
forniai gyümölcsöknek, FRANCO • AMERIKAI

.\ 1.E{IJOIJR 00 11,\ xr IIJI tmlte~ li. le2Jobhjaln1k.

LEGJOBBAT

Elblsuiik. hogy Fairmont)Vidékén is - mint az ország nagy
SOWRJTY, WHI_TE HOUSE kávéknak
résiébeu - nem 111egy J<'!I a bányauraknak, de hát volt ld6 még
nem Is olyan régen, amH1or nagyon jólment a. bá nyau rak nak. Ak'kor llűrf!;plték kezeiket és örültek a nagy haszonnak. Hát most
llfl kellene annyit siránkozol és külő11ösen nem a •bá nyásioktól
Irigyelni a keresetet., a miért a bányáuok ugyancsak megdo!gol• ~• -■ ■ ■:■ ■ ■ r■ ■ ■ .-...a ■-■ ■- ■-■-■:i■=■=--■-■J ■-■:.■-

"""
A SZENBIZOTTSÁG KOLDOTTEI
-

.
•

megjelentek a Dig Creck Colllerfes Co.-nál la Harrlsburg. •

JIJ.-ban, hogy megvizsgálják a hányában uralkodó á.llapotokat.

E~l~:i:::n:~t~ :a:;o~::agrl::.~=~~:!:~:ne~:e~:~~~:::
d,.k az utakat, sőt egy kis Jiányakár tt Is jó el6re finom• posztó-

WILLIAMSON, W. VA.

=

CHE~ iR~~·á~~~;;-.t\~~~S~~:.~~

m

!

és más e,1:;yéb 'kitünó Italokat.
ll!l íHrndt, szomjn ~ kérje
ezen hfüillíi Haloknl, me rt
111011. te lírlsslllt On t.

e
e

e!l'J'CdlÍrusllól.

A kiildötlek azonlr,rn a társaságot már jó el6re ~rtes ltet- ~
4ék jö,·et.elükröl tit lg~• mindent láttak az urak, c&a.k épen azt ~
nem, hogy milyen ,•iszonyok között dolgoznak a bányászok a
Blg Creek Colller!es Co.-nál

val vontak be, hogy ai urak be ne plszkl tsá'k ru háikat, amikor a
J:uí.nyllblln körül 1•lszlk őket.

nósé~

■ ■ ■• ■.. ■ ■ ■--■

Terml'!!zctesen II kompánia emberel i:sak olyan helyekre
"'luék ökcl, ahol mimlent előre rendbehozta.k és Jgy mindent
:elje11en kifog.\11talan állapotban levónek találtak.

A bányál>zok nem tu dtak egyáltalá n arról, il o1rn a szénb!·
1:ottság küldöttel Járnak ott, mert ha kérdenék, hogy kik a,;
ldeg;n \lrRk k!térö választ adtak a társaság emberel. Csak utó•
lag tudták meg. amikor azonban i.!ettek a vasutboz az urak és
igr nem OOl\z1;:ltck a bányé.8 zok'kal.

•

~~::~;R;I :~i:.111
~~;::,~~::e:,

~ll~gne~

Allandó jó munkát kaphat nálunk 50 ma~ar
bányáaz.
Open shop n:erint dolgozunk é1 anion béreket
fizetünk. - - A azén 4 láb magas. Tiazta azén.

MINDEN NAP DOLGOZUNK!
V,.,., a BIG COAL RIVER VONATOT ST.
ALBANSON t, jöjjön munkára kúzen.

AZ ANARCHISTA BÁNYÁSZOK GYüLEStN

A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI
FORRÁS MA AMERI KÁ8~ N

l'lttl!burghban azzal az aJJaa, hazug ,•A.ddal leptek e16, hogy
1 szen•ezet vezetői pénzt kapnak a bá.nyabáróktól, hogy az el~
kerületben elbuktassá.k a:r. anarcl1lsták Jelöljót.
Tudatoaan hazug nirlak eiek, mert a.kik e:r.t hango:d.atják,
ma,::uk Is tud,lá.k, hogy a bányabá.rók IIOkkal aziv&&&bben látná,.
na.k anarchlf!tákat a szervezet élén. Tudják a bányák ural, hogy
uok nu.gyon hamaf lejAral nA k, teljesen tönkre tennék a bá.uyászuniont. Ai an11rchl11ta i:aoport akarja megbontani az egyfl+;\get, Ami egyenesen a bA.nyabá.rók érde'ke: Ha nagyon kutat·
uánk, azt 111snülr megta.Jálnhk, hogy épen a.z.on az oldalon
Juapnak i,l!ntt II bi.nyauraktól. ahonnan a vidak elb a ngtOttak.

THE CHILLICOTHE BOTTLING CO.
CHILLICOTHE, OHIO.

■

■ Cll=■=a: ■ ■·■ ■ ■::!a:11 ■:!IL.■ :;aJ".11..I

szé11btzouság az' orszAg szén Iparáról Us:d.a képet neretne
Jcu.pn!. Jó lenne bú.t., ha k!küldötteiket olyan einberekb6l ,•álogatnák ö~:r.e, akik komolyan fogják fel hlvat áauk at és nem csak egy ,
vlz,sgálatl 'koméulát cslná.lnak. Mert H11rrl11burgon épen ugy né- j
iett kl a vizsgálat ,nint a cári Orouorsuigba.n.
A

Mindig egé1uéges és izletes. ~ Egyen
belőle mindennap. - A legegé1uére.
1ebb táplálék.
•• Késziti :

'.~11~~

WARREN S. MINE No. 2.
ASHFORD, W. VA., BOONE COUNTY.

4

VELVET ICE CRÉAM (FAGYLALT)

~~;:E

COAL RIVER COLLIERIES CO.

A társasúg a bizotli6l,,g érkezése el6tt két héU.g még a bá·
nyát Js üiemben tartotta, Jól lehet az ulóbbl két é•·ben soha sem
lordult e lő, hogy 13 napot dolgoztak volna kél hét alatL T e nn é•
~ietesen aztán a bizottságnak ezt a fizetési jegyzéket mutatták
he. mint a bányászok átlagos kercaetét.lA b!zottsAg llyenképen
nagyon meg ,·olt eléged,·e a,; ottani ke reseti vlsi.onyokkal.

LEGJOBBNAK

SANITARY BOTTUNG CO. :

khi m11nkJ.ba11, Urll, női h gye,mek• als6r11hlkban, h1rl•nyfk•
bon, hl"'~a pamr,rto kb• n h drnll<b•n. r6ff• irukban, ttb.

The Cbas. K. Gross Co.
kézimunka at~lótyára

8803 BUCKEYE ROAD,
)

CLEVELAND, OHIO.

Kérjen Velvet lce Creamet miqdenütt.
A bányavidékeken mindenütt ,! rulják.
Oh·•••• •t !1.,-•la,•••R ,. .. ,, . .. ...

•.,k, I "' '\ktk,f •• , , ,.,, .,•• , b•n •
,lo,ib•nlo,•<nilho•• ••

,7

ll .H.l\' ,\II l ;,ffi,\c:. -

.\ .lJagyar Blinrllulap elöfltetésl ll r■ l"IZf ivre

Kon\c11 LajOII a. detroltlak
nép11zerü 11Iébánosa. "Katholl•
kua Örsiem„ lléven két heten-

~~~l'i::1;::~.

WILLIAMSON AUTO & TRUCI CO.
EAST THIRD AVE.,

ké:t l:;~~~:1:
I
életrejleattése és llZ eddig
megjelent 111.ll.mok után itélve
el is fogja érni kltüzq(,t célját,
mért jól tizerkcaztetl Jaeot 11d
olvasói nak.
Szépen meglrt i:lkkelt ked•
veln! fog)ák ni oh-asók éa a
.katbollkus bh·ek k!Szöu blzo-

,~
SECITENI FOG!

,_

.. :! dolhi,.

WILLJAMSON, W. VA.

Ha ep Stu 11:oc•h Te,11, akkor "'IUI llhr\l "''' .. a6pl jd u
cilJ• l.fu. ön.,.t.
Ha DDrant kocall •Wrot. .,,7qt,a.11 tolt ph,;1 tehrlt-.

S tar koe1lk ira:
ROADSTER .
TOURING
'4.fl.00
Uurant4clllnderu
ROADSTER él TOURINO . . . . . . . . . . . . .
.... , S8IIO.OO
SPORT MODEL ROADSTER él TOURlSO
....•. tttO.ot

snuo

D,mtl,Utildm,
..•. SJ600.00
Sl liO.IHI

~
■

192:ljunhlll 14

-•

MAGYAR BÁNY,\.szt~AP

~

h.t:Mr.xyszF.:~'Tt:nMt:Ll:s

1

......_...~

'l'l~~!1tt~~~;1~i ~~~~~;~!;~'."· ~~ t
bA~;~~,;;:'~;~;,.,,::"~~:::::•; =~.;~~·~~
MAJESTIC COLLIERIES CO.
Áruraktárunk kiárusitása alkalmábol, nagymenyiségü : /~~~16
!::r;:/::~~1t::t:= "~:.:r~~f.;h~;~,- i
MAJESTIC, KY.
1
:,1,;:;:r._~·1
"/:,'!., ~:gz 1
1
idényárut rendkívül olcsón áru;itunk.
1~~~:::~1nJdo- ::~ !c!~c~.:~,~~:~cp•n ~:,oJz~i. M~t::RE~~~•Ni~~ HOZZÁN_K 1
.l

ÓRIÁSI ÁRLESZÁLLITÁS!

Ve"l'bb l'Olt.

BROOKS BROTHERS QUALITYSHOP,WILLIAMSON,W.VA.
\ rakt1írunkat r,iikkrnltnl kh,iuj uk I'" u dkL-ek ri:yn•~u•1 ll'ljf'~l'U k i akarj uk ,iru,1hrn l. :",(•luíny dkk 1iru ~ihl "M hf~i iinlf ljiik (-~ r.zfrt n1.,,kut liiilünüsl' n olr'<óu 11djuk, ~:zen
klffru•ihí•on nl'm 11lk11lmozkod1111k II n"Jli íirnkhvr. Ó• ~ m/ml eol o lr ulur~1111y1111 11du11k, l10j:)"
,·11111'1 o lr ~(,hhnn m•1ir ~o hn nem ilru~l1ottunlr. ei:-y klór11~11,~on ~l' rn. de o mo~hrnlnúl no1:'fnhh khiru ~u ,~, ~1'111 torloltunk ~oha <aPm. ~ rm ~znl1a1I O,uu•k ut n ldtllnö nlk1llm·111 el-

;;~;::z11~~1i 1ü11k:i' t:u~:;:k1!;~1~ :1, .'1 ◄~~ ,~:::~ l~ ~~t :~.~~1:~;~1•;;·1;1!:;z;:111,~:í'i:::!i~u:::
0 11

n,:,m tudjuk ffl ~oro l11I mlndDJ.Olrnl II dol g ok11I, llml li klúru~lhb rll. kériil nek. 11io11b1111 Jó
11,\ lni nrnl cl~orolunli 11zokhOJ.

A kiárusitá s szombaton,

junius 9-én kezdödött és junius

30-án végzödik.

21 NAPI RENDKlvtlLI ÁRLESZALLITAS.

NŐI OSZTÁLY.

FÉRFI OSZTÁLY.

..;ze hlmfl s11' ltb doll:okol talúl nö l
0~1hílrn11ko11.
Xől öltönyök . mhák. kabátok a. legujabb divu 1<.r.erln~ és a le,l';jObb anyagból. mi\lyen
a b~~icrezésl :íron alul.
,\raiok II klárusltAs alatt

IJl'~zilnteljii.k t;ilJIJ fnjl11 í"rfl r11h11
lirns ltli"'11.
llf&ZÜ nt et.jük R Cu1111enb elmcr College 01tQ~etek tartását é! l~n• nagron olcsón adj11k.
Teljes öltönyök. melyeket azelótt 40 dollár1.ól r,5 dollárhr árusitottunk

$6.50-lö) $18,75-ig,

)l lnden"!~!~Ji!;~·!7n:e~!1:in ben.

~:.: • Férrt nadrágo k. ára ez;el6tl 5dollártó l 10-lg

l-'e:i:l~ll;,ÖIM~~~
~~~~!~~. ~
)!;Uró.i: l!.tn l>ásu ruhák, minden st!nben, rende« ára $!2.50. MOST CSA K ..... #M~;,
:0,J:i.trói alj'\-agy b\Ozok
.. .... i 2,9:0
t:;ingh:un öltöny • _... _.. .. .. , . . . . ~ J.!l;;
Rel~·rm 1,110n !:ltoknrák. minden ulnben,
remJes ára 15 és 20 dollár. )10S1' . .. ,1.9(;
Gyermek Játszó nthó.k .. .. : .......... fl:it
?öl házi IIOPUCl!Ok ... ...........•... i-lii<'
~:~ ezen leliil mindenféle nijl ruhdznti cikk.
• l\'Ö J l'll'ÚK.

terjedt . mo.~t c~lt k .... 152.lii-Hil ,2.Di,-h:
F'!>t öltfö;etek H-töl 17 szám i!.!'. kltfu:16 miIIŐFél!lK'II · · · ··· · · · · ... .. ... .. . 153.!I;;
1.,omgh\ nMl rágok mind olcWbban kaphatók
mint II saját beszerezési árun'il. volt.
Kézi táskt\k és utazó tiislul.k saját árban.
Sza.lm11 kal11pok férfiaknak - 25 s.i:á7..al ékkal ole&óbban .
t'tfO' I (' ll'Öli
Kiilönlege<i. izzadság mentes. légjárntos Ox-

uár nl:i! cl116, minden ~áruban és szlnben d1'rallja ·
· · · · . IJI.OO
Xói Oxford és Pumps cipók. fekele és barna.
alacsony sarokkal . .... •"' •
- .f2.9/',
i\"ől IK'l rem harisnyák. minden sz!nll-en .. ;;I'
X!'H Oxfonl cip6k. fehér , szilrke, barna és
reke te
. . 11-1.9(;

~~h~;l~iJ i'/.[~ ~ . ~~'. .~~.é~·e· .'.3:5~Í~.(')(',
llu~to nlnn tlpi)lr.-A kltünó minőségű Boston lan cipő k férfiaknak. Oxford és Hlgh.
cipók. minden méretben klárusllásra keriilnek. llra l)lironként ........... f:;:.J:O
F'éríl Oxfonl clpl>k jó minőségben .... IS.6:i
Tennis cipők férf ia knak .. GO-tói 1)0 em1ll~

~:,'~~:·~.k.'.

JQO0

3

11

.~AGY PÉNZMEGTAKARITÁS KIZÁRÓLAG. ÖNNEK
DRliSS IN'Gt: K t-'É ltl ,\liXAli
- Gallérral. Yagy ané!.kiil, rendes él"léke
Sl.50. :\IOST ... ....... ... ... .. _. . iOtIde inll'.ek. rendes értéke 5 és 6 dollár.
~IOST CSUPÁN ..........• ... .•. . f 2.3li
KI ~ hibái! férfiingek drbja csak
. -Hic
Xúi köntös énéke. $1.2li mogt . . . . .. ...·S5~
Flu és lányka matróz ruhák :?á ~x,ír.al;"•kk11.I
l-'iu u.alma kalapali: .
. ........ A iic
Fin mosó kalap0k
... .. . .. >ic

J-'i:Jtt'I JIUNIL\ 1:0W.EK.
Kék Chambray erős nehé.i: ln11;ek, minden
méretben ......................... 15c
Kl!iin6 Ingek. levetbetti: gallérral. H-télll!l 1!Z.1mlg, rendes én.éke $2.50 most 1 1.G.i
F'érfl 13. V. 0. Style union SulUi ........ :Sllc
1-'érll harionyák, 3 p:i.r . . . . . . . . . . ....~1c
1-'érfl Aolbrlggan union suits . . . . . . .~r.e
Nem e,: kalapok sa}át árba.a
11:0 cPnl, ~~.00. ~~.9.;

Saj,íl .:roek élij! n ne n111l11;;;u11 e l ll ml leg- n1&gyo hb kl(in, i; l1ii.s u11lillt, mel ynC I lie4TC1Öl1h
al11 rso11y11bh ,íron mFg ~olm ~NIi 1i n1~ltottuk Wll)h1111 so11b11n. - o"i e fr.lejt.!le cl, hogy c~llk
21 :-.·.u •1G TAllT t:I II ll &g"ruerii 1·Hi-Mrlli,cf u lkll lo m és jiijjün l'I Idejében. - Gyö1ödjü11
'J 1l}H!i;e. 11 01:y ex 1\ lctf1tlkll.lm11s11 bh iizlet, uhol Ön heHi~rh\..alt eszkü zö lhetl.
21

napig érvényes

a NAGY
ÁRLESZALLITAS
junius

junius

9-tól
JO· ig.

Brooks Bros.
QUALITY SHOP

WILLIAMSON, W. VA.

Ennél olcsóbb
ÁRAK MEG

SOHA NEM
VOLTAK
Williamsonhan.

mint n,: '1021-bt!n

1o~~.t

l

1

te~~iie~e:,:::y:~::

~:~:l

f?:H;;:~:;:~1.Éf=ii!

::;.~ii~~m~~1
t.~et~~::;;;:
.i:éat. hos~- en nek n nn,gymértéAMEa.lCAN LINI:
csökkeném1ek a
Yot1<-Ch•rt,au ,,......Hamburt1
ai ok11l.'mert öt hónnp0n ke- M!'n7:,1~•;~,1.~:.=.
1
reimül smá.Jkoltak. Arról per- •~~-~~:;,:: ~.."J~~ .:..Ji;~••·
6st
::~k~:~
~;e~~!{tó.~

k:i

bú.nrás.i:ok N•w

~:r:~

sztr!Jk

nélkOI la

!'.:!:'::.

and

másfél

W.

vasuttársasár men-

bányászolc,

és némelyik már 10-12 én telepünkön na.
NOTLEN. EMBEREKNEK. JO BURDROL GONDOS-

24„ hifi<> Ublnok !. ,

~=== .!E:~~=~'!:!
:ti~~,:;=~~!~:=t::; ua ~~"~:f: :.~R Of:P;l~~:u~="~ Pa.

KODUNK és
adunk.

;;~~:n:m:~:'~ö~=~~~~11~:

teh i!.t ne111 a.'Uanyáaz.ok. hanem
a bányatulajdouosok 11111.kacs-l P " - - - - - - - , .
sága okozta az öt bónapl stlráJHirb rrade Oour
kot és 11. e.iéntermel é!I l!y nagy.
Amerika legjobb
méniicaökkenését.
BUZALISZTJE.
J922-ben a kemény-111.énbá.Xál11m kapható.
nyákba n termelt-mén é rtéke kiGURDON KÁROLY
tett 232,765.500.00 dollárt. mely
lllMLt:R\'JLLE, KY.
lye l uemben 192 1-bcn 481 111!1Jló 26J ezer 100 dollár 1"0lt. A
.szénértékéuek tii, az ár vnn Itten i!ZH.mlwa, a mit a bánrik
ka11tak a s.i:énért a bányáknál.
A tulnyliszlnpot bányáuolr. lr•
T ehát nem a piaci aiaz nagy- J1íll. bft.n 1·'-uolir61. bányászok•
kereskedl'll ár.
111111..

családos embereknek

rendes báut

'

Mr. R. H. HEYSER, a jelenle1i Gtn~al Suptr~
tendent nagyon szereti a mqyar báayúzobl
Jöjjön

Cedar,

munkára kéiten a N. and W. vonalon és
\V. Va. állomáson nálljon le, onaan auto-'

mobilunk behozza a

plézre.

m~):~~!::t;~~~!!:°" ös:ze:e: ;::::::::::::::::::::::::::::;-i
1

átlag

148

J\RPOt

dolgoztok,

~~

:~;:~~:
/~oét\:~:~~,~~~o:
kenu~nyszénbányákblln.

DÓCZY

JÓZSEF

a legn1gyo~~urn:~r:r dal ... erd

ungacha hfflekr-c (ng1
l!1gedll,..):

'· •"•••• •h„llrnr•

!. U \,ka ~'1• .... . ........... . . l k
~zl~l~!;::n vt2~-!:m é ~1;;
ezer 353 bányás.i:, ml g 1921-ben
az ezen bányák'ban alkalmazot t
~
· ~·····
1
1
7. Lloru • ••·., ·••
...........
:!"t~~~~~ hsli~:/ ~~.i:!::k!! 1 1.
,.,,,. •••·•• fl,k . , .... , ..... ~O,
1"0!t ke\"esebb pá n yász alka!•- ::,~.
maz;·a 1922-ben a keményszén- , , , .• ,,u . ..... rH• ._,,,.10• ....»,
bá.n)á.khlln. mlnta.i 1921-lk év- Bl,mo!ylk, dil ,gy._.c,tc
ben.
rncgrcnd<dv, •. •... ... • .... $2.00
1
1
so! ~e:z1:u1!:~:atZ:~~ntj~:, ~~; I ::~1

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE-!

: :~:.:.....:.: ~.:~?.
.....
....,.u...'.~.:. :::

A legszebb kél!~ néll ruhák, feléill6k. fütl'llr., blouaolr..
e.iokn yAk, &weaterek, oől kalapAruk. lr.alapdlazek, gyermek éa caecaemó kelengye.

•:;;•:~.t.!i':;,~•::-..";"~: .:: ,..,.

Hlmtések, csipkék , barlenyálr., selye m, gyapo~ alaóru-

:!,.J!i:::~;.::. ~·;~S::,

bák, batiattok, o rganU n, eUlnyomott khi munkálr. éa minden más áru, ami bölgyelr.nek azlikaéges.

:~;.~~~:~ bog[8;:em!:;'e~~::; l:~:~ífilt~~~?:f~ii~":.
;,fa~~! ~ : : : t :;! : ~~~ 11~
::;:'.ti,~~~~~~~:";·s~~r18
:~~: mig 72.017 \iilföldi dolgo:\Iegjegyzendél, hogy 11.z amerikai nemzeUségüek között a
honosítottak Is a.u1erllmÍna.k
1-anuak felvéve és !gy a killföldról &zármawu banyáswk számn még ennél jfj jó1"11l nagyobb.
A biny4.swk összea keresete

d!~1!~~

:e~ei;,~Jr,:1~~~:r:~~~lll
mlg 1!12lben a ken1ényszén-bányákbe.11 klft.i:etett munkabérek
össtege kltett-1!83.9(;8. 700 dollárt
......,,
Tehát mig eun klmiitatb
~-zerlnt 1921-J:rn keményszénbányász átlagli.~keresete kitett
1700 doll.árt. Üdd ig 1922-ben
csup(m 990 dollál't.
A keménys..té11W.11yákba 'be-

REMEK SZŐNYEGEK.
J lllatllfunJu

,!~~d:..~~~.~~ft~~"~!J!

E!Mlrongu int adjunk é1 po ntosan uoJ.

gil juk ki Terlilnlr.et.

KEREKES BROS.

Postautján küldje be rendeléseit MAJlY JANE,
HUNTINGTON, W. VA. cimre és bi:r.tositbatjuk, boo

Am••l~-. l•,...uyobl> .,, • .,.., k"" JV•
.. ..,.,..mh -k~reo1<o<1.i...

20& EA&T' uu, STJIEET,

meg lesz elégedve kiazolgálá,uakbl.

Williamson Lexington Co.

=====

WILLIAMSON, W, VA,
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN)

óHAzAI JoGuGYI ES KözJE eyz ő 1 1RODA~~~:~
kii zretle nii l Amcrlkd.ból 11. ne11' rorkl !tluers H omból lo ttzl a "l11~r11rorsúi;r, a rom á n, ~zerb #11 t 11eb 111lo1·1ik alódUlam olr. le riil e tén a kiilliobözG b11tó!ligokuál, l:llróf<ágoknúl, l1h-ataloknlil, elOljliróillil{okn i l
elélfordu ló mh1denfaJlu 11ere11 i•s ne m ~res íll?yell az 11merlkal

....

MAGYAR BANYASZOKNAK

~~~~95,::z~~~l:~ett
A termelt kemény&.i:énmenynyi ségbéll 173,313,200 dollár értékü lett Pen.nsyh·án lából ·~áa
államba kh>.i:á.lllt1-a, nzai 29
millló 69:? ezer 602 tonna ke-mé11yszén. Ezzel szemben 1921ben Pennsy l,-anla államból elszállitott keméiiy.i.i:én értéke
390.829,000 dollár volt.

A következó le,kedveltebb automobilo~ eoedánuitói ••ounk:

LEXINGTON
ÁRA: $1795.00

OLDSMOBILE
.$975.00

CHEVROLET
$525.00

F. O. B. rránknil

'

A le1iobb hepmánó kocsik és tartósabbak, mint bármely m.ú
nyok. -

Ha

ezea kocsikból

•áluzt

e(Jet,

sok

1

mirtföldnyire.

nálunk magyar

ÁUandóan dol1oznak

:g~n~:E:.~. ~-: : ,

a aierzödé!n., ,m.,..,, """""

N.

Két bányánk van a
lén "fóvonaltól

yt.,,.~·~.::,~

pént:

(Jirhná,,

tabrit mer.

KONNYO RtsZLETFIZEttsRE KAPHAT TOLONK EGY JO KOCSIT.

1

M AG YAR BÁNYÁSZLAP

A Mauar

11

B.i.nyiinok
Állami Bankja. ! !

1923 Junlt111 H.
J

N YIIUI ATOR80 L S.ZÁ RMAZ0
MAGYAR TE ST V É R f: 1(1

· SZAKÁCS IMRE ROVATA,

Tudatjuk

.i;:e,he~ J"' Unim!

8

~a;~

~~ri~~f~:~•~~?;~:t"t:[ h
0

::;e:~

0:i~~:~~)::~z::1:~:::~:

~~!~~!t~

;~

~h;,n~\o~;e;::!1~i:!~:.~1
-::a\:,;:~;

•c•t•fr.iJr. 1e,weneJr -e~lt&ó• -

::rá~.O~!~~~á::~~a7i
1
1 1
0
~::::k; ~1l~a~~:~! l~~:}', 1! ~tte~~~ ~:
s~:~·v:.':!:e:
ré!árbócra .sü!redt a bánattól. él:! nélkülözésekt61 elmegyógy- ~j~~•~n:~~nlr::!ut~~~::~k Ő~~e:~;;"e~

~~::ö~;

a

g)ászról.

:~::~'~!~::á~.

ug)

el a nmu- Ja ijrűkké

meg- ezer számra hullnak

50

:::.!:

::°n~~a:p:i1::~:tc, a h~:1~:~~

~~~-~;e~; ::k~~~;g~:~:!:l::

1
1
~~!~!t;::~1ó: :;ta.7::~pü~ ny! :!~!~}~;;ed1~ :.!~~sbe
leteken íé\Arbócra bocsatva, azt eset-t, abba a té1'e(]é1Jbe,

::~eU>tt kutyájának .személyé- ku~:ár~~i:~ álljou is azonban ll

OKMÁNYOK,
KIHOZATAU
VGYEK.
HAJóJEGYEK,

'VE
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzői, telekkönyvi, hagyatéki
iigyben készséggel
áll testvéreink nolgálatára,

Himler

State
Bank

~~;~1~u~ :~~~onr:.z~i~}~

1~:~=

:ö;~:~an::; 1~:l~~jaa

\'e~:~nö~ ~1:;;1

~;:;~·:~1~:ti:tjak~:y:::~h:l:

:;=:_ettlll~ll~lan;:~ ~b~:a~ki~ó ~ll:~~\~~~;·~~·s:;Ja: :~::~::~:
1
társai lelki ,·il~át éli valódi :~~ ~t~~:=~s~gJ:~e~~l;~~~;
,gondolkoiá!!át te]Jes 6szi~1tes- uri szobákban ·becézett kutyus-

Warfield,
IU\TS,

pliodár ook.

:;~,1;;:;; ,1~;f;~;,;i;.::;~&ég
KOV,I.CS ANTAL.

tii~~j!~~-nk.kormányz6 olyip1t !~~!i~t~;ll:~~yának. ilyen, tl~ z·

t::1:!:1 ~e~~y~e;~ CITY TAXI CO.

ta.~ae"'"h~g~e~Jár a dijg\ött kutyá•
LOGAN, W. VA.
ka-t. Is nemzeti •halottakká. 11.vnta Flrst Nnllonal Danit
hatják, hogy axoknak eltakar!·
é11ületéfel nemben,
tá.ri;akor a nemzeti lobogót fél•
TELEPHON No. !! 16
árbocra boci;áthatjá.k, azt nem
Automobilok éjjel és naPoh·astnk eddig egretlen alkot,.
nal kaphatók.
Idegenek
mány módositá.sban sem.
bizalommal utazhatnak ko ·
Mai.ne ó.\lam kormó.ny:r.ója akes!Jalnkon a környék beli
kor mikor elrendeh.e, hogy a
plézekre_.
gyá.szjeléül a zbzlók félárbócra
EsltUvilkre ya11"1 mb alerasu!!'ll!!eMk. szörnyű téved&skalmllk:ra rendeljen ltocslt
ben ,·olt, mert egy döglött kunl'llunll!
tyát embernék teki-nteu. mert'b======aa.D

DARAB 1(0LÖNaözO
MÜVETl(AP.

lleg~nyeket_

ÚJrt~nel•

H[lldanboltat.

871e BUCl<EYE ROAD.
CLEVELAND. 01-uo:

a loganl ná,cr tüi ót.a.
KitünO fogmunllillal ll~
nltekJutlny011irért,
Hldmunkáll&t 11.éultek,
foF;hUzil r!Jdalom nélkll.l

~•rá~ é~ ! ~ ~ ,
Logan, W. Va.
Aracoma Hotel épületében

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CD,
LOGAN, W. VA.
A lerszebb és legjobb butorok, nónyerek,
kályhák 111.IJ raktira.

- Logan Jewelry Co.

~t~!
*~fl:li~~TEK

LOGAN, W. VA.
KltU nf 6,tk. nuo.-.lc, hong•

P~NZKULDl1:S a -.11,lg

THE

VAS, OVEG Es PORCEU.AN
EDENYT.

:a~GAN

;~~!~liEJ,~\~~-"',:;::

tartunk mindenféle

Raktáron

0

Ajln1~!ta~rmk nogy vi1ou
KUUlnö• gondot faedltunk 6, 0 .
Javlthtra.
A MAOVA"FIDKAT llgyelmuon
uolgtlJuk kl-

FOGORVOS

1.oroá, W. Va.
a JJOLLA!iD tPIJLllT•btn

MAGYAR"''itlfNY~ESHÁZ

M. k1~~l!~~:~a~n"::.\l 1!~~~6[Jar,I

~;!.n~ö~•:=~~~ n;; ~"~:t

11owel1.olkat,

m! elb ... Ule,,.,k,r.

D,. C. B. MORRIS

14

ba~~Jo~~s:~;l~~p:~1~:::~
téltérl!

II

!-0

ék~zaj::'~. ó~:to~a;~:,
r::1o-:;el~:;teta:!~tÓk.Jótál•

1s1~a

Egész laká1berende:r:é1'é t beszerezheti
a legjutányo11bb áron.

náluak

minden

HAJ~":i1:~e\rl:::b:on:::
1

: !1i~{~:~a: :::~r:~:t~:'.
DOMONKOS J0ZSEF

a Magyar Oszttly vnet6Jn

THE BANK OF LOGAN •

THE BROWN LOAN tOMPANY
ANO ARMY STORE
LOGAN, W. VA.

UNITEO OUTFITTERS, LOGAN, W. VA,

STRATTON STR., UNITED GROCERY BLDG.

A VASUTALLOMAS MEU.ETT !

pők , kalapok, bőröndök , kofferek, órák, ékszerek

A legsztbb és legjobb ruhák tu'iluuk kéuülu ek mérttk után.
Kész fer il öltönyöket dus válusz tékban.
Kitün6
INGEK,

CIPŐK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, NYAKKENDŐK,

KOFl-'EREK,

BŐRÖNDÖK

remek k!áll!tásban.

Elsőrangu munkásruhák , ingek, harisnyák, ci-

nagy raktára.

•

-

Araink olcsóbbak, mint bárhol más üzletben.
Sok pénzt takaril meg, ha meglátogatja üzletünket és nálunk vásárol

~agyarokat figyelmesen nolgáljuk ki.
11111m1m111um11uumumm1111111111m1m11um1umrum111111um11umum111m

WILLIAMSON VIDÉKI MAGYAROK FIGYELMÉBE!

:'.;~;H:,o\l~~ ::e1_1::::r;~~

cselekedett a nemzeti zá.s.zlóval. A munkássá.g pedig, ha azokhogy ha azt egy közönséges ha- ra. a ~utyá~:a -gondol, amelyek
l.andó cselekedte volna, ugy uri dnmAk olél>eu henirésznek,
vagy a !egmagm;a'bb Jö.mimvas- ha awkra a kutyákra.. gondol,
ra, yagy a legmélyebb börtönfe• melyekre egyes _fanatikus félnekére került volna.
bolondok, vagy mkább egl-sz
Dehát a kormó.nyzó ur más Ó!:I bolondok lialáluk ~tán tizezrea kormányzó ur kutyája is má.s. ket testAJna'k, ugy ösztönszerüIgaz, hogy a kor:mányzó ur is leg felmerül ,agyában ,a gondocsak o!y cso1ltbó\-husból alko- lat. hogy talán wég slnos rend•
tott em.ber mint ml vagyunk és beu e1. lgy ahogy n1a \ "!l.11, hogy
igaz az Js. hogy ·a kormányzó tallin tenni kellene valamit már
ur kutyája is csak olyan halan· egyszer, hogy oly_~n emberek, a
dó kutya mint barmetr má.s k!k a kutyákat 1obbre becsülik
kutya. mert é]J ugy meg ugatja 'Cmbel'társalknál klokta'ltassaaz uj holdat, mint az utolsó uc- mak.
gyedet és ép ugy marakstlk az
lgaz, hogy sok ember sorsa
ona köriil dönglC!!élö legyekkel rosszahb n legutolsó kutya !lOrmint bármelyik más kutya.
sánál i"!I, de mát· ugy látszik
Dehát a konuányzó Urnak Jo- hogy a mi Igaz, az igaz m~_rad
gáhan á!Jolt elrendelni ,a iá.sz- .~s a nagykutyák megbecsul!k
Jók íélárbócn1 e1-eszté~ét. ·csak a kis kútyó.kat.
az a kérllós. hogy ezt a Jogát
Oel1At azért mert 11 kisku·
szabad-e llven esetben használ- tyáital megbecsüllk teljesen reni vagy se~1?
lesleges és azükségteleu nemIdáig a nemzeti zászlót nem zeU lobogót félá.rbócra ereszte,·olt szabad bám1\re re!használ- Ql, mert '117. Ilyesmivel csak azt
ui.
blzonyitják a m! Jó uraink,
Használták akkor. -mlkor a llogy nem mind arany a melyik
háboruba induló •katonasá.got fényllk, de nem csak-az a kutya,
zá.sz16.ul v011ult.atták ki a harc- a mely ug.at.

:~~:=é~

-

A TUDÁS HATAl.0111
BÖVITSE /SIIERETEITI
$S-U ~~:~f!dhe

Lo(an vidéki magyarok l

~!n=~~=k. h~; al~~~::~~I'
lemezek nal'(y vAlB.llzték-

~~f1~!.11~~=~·j~u:sn~>~:1~!::i~~: kó.k nevethetnének. ha tudná.-

~:~:~;ea ~a!:::~:~ta::t~:!~ ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;

Kentucky.
n.

dolog, még ha az en1bereket
tartja !s kutyáknak. ezeket. n
:kutyákat mégsem kellene enr•
uyire ingerelni. mert hö.t a felingerelt kutya. még ha egyébként a !egJámbombb rajta is
volna. hara1mi sr.(ikott.•
llit szólnának azok a jó urnk,
ha ezek a fcllugerelt kutyák a
sarkukba haiv.qmának?
Hlit bizony a dolog minrléu-

e_s~~ b::~;:::~t:::en.

:~:11;.~á:~~~!~nkku~:~lna~l6~~

száz dollir. Sürs
gönydij küJön két
dollár.

hogy

~~~~~j~h~;:,. an~ftz;:~: ::~ ~:r ::;~yAP':~ta~~=::~:~:~

::::t:~~:.j~i!te

D,inyHszlnJJ.
----- -

0

fé~::~r: ell:::~ ~:Ítö és k!- ha~~:~i::~t?.
gondolkozzunk
1
~~~c:lzki~~:~é;o~d~~i ~~knet ~~te!itg~:i;;J\ ,·alaml ször•

llllkor a1. emberek erre a •}l i•
Jelentésre a fejüket csóválták.
és kérdésekkel halnioitá"k el,
nem volt hajlandó egyéb fe!vl•
Mgositást adni ar!dlg. aniig az
"ellnm~r kutya hiilt tete1ue!t a
családi krl111ába.n fényes pom•
pál'lll el nen_i temettette.
.
.-1. kuty~ s1rbollba helye7:csc
után a félarbócra eresztett 1.asz~~:~ ismét felhu1,atta t~IJes ár-

fe~:::·

u ~n ma•

seru,,.,tok, adJntok ea u

::~n~~l::r~:~~nányi:6 ur vég•
~~~::~enken~á; e:e:;n~~e~ ~
1
1
Baxter lwrmá.nyzó ur a na- ti zó.sz!ó fóló.rllóc:ra eresztése?

1

KESZPENZ dollárok •••·
lása $4.00 minden

t,i.gja

i~;~~:~ ~a~~~y:~:n;g;o;:i::á~~: :e1~:1r:::~ri~:~~~:~\~~~~ ~~~!•I!~:tEf~•?:~:~:11_
k:_l81::!t

~::.~~:~::::i:~~gtek még ;:.t~:

centért küldünk sür1önyilei tni nden I OOO
koronánál nagyobb
ön eget Magyarország és Czechoslovakiába.

h!rdet.111

~!;~ ~~~\~::::~ ;;fa~i~~tó~h~=~~ n'!~~-~:t1r~"~M!t,

nagy gyAsz. •~; ~:;~~~!:~
Megdöglött. azaz urambocsá., harcotv!vnakanemzeté!eléért

1

NYUGTASSA meg .saját
lelkii.sme..:eW BllTOSITSA CSA LÁDJA érdekét, helyezze ál betétjét ide.

;::aJr:l:=:;r;~~f~~~1:t!\;1;:

~~~ \~1!;~t1~=n~a~~!~~:;~s!r ~:~i~~t~~:kur~~tu~~~ :l~P~~~; ~r~1~~:i!r:b~!;;~~;~k;~.ö1·;:f
dig errol

ni F~~p:~r:l~t::~1ni:u,·a el6rhl!-

~:~,~:~ v;:..::~:n:ar::~::li~e::~ lések

1!!~.:l::e~~é~;e::0::1:;~~~-ll~
t:s~e~ ::~~:ii=:;e;s;:~:
~za ,·a11 az országuak. mélyl!é- zat, akik a különféle bánvarolr reut~nr

HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR ároán maradt
öw egye i s gyerme-.
kei ni lkiilöznek,
mert betitjiiket
IDEGEN BANKOKBAN tartottált.

Glo. Penna.

Mau•roro,ar

a

tl

GONDOLJON arra, ho11
családja, lele,ige, .
gyermekei milyen
neliizségeknek néznek eUbe, ha a családlentartót elvesztik.

Nanty

.\ wnJrM ...,n,·edett
magyar testvéreinket: hogy
••aUVBGES OALAZS
~!~~~!1'r~:::.": ~::~ ~!,~: t~;:: te11tvér elvállalta lapunk otta-

Vegyétek !e•a fejctekr61 a ka- egy döglötit kutylna'k eq1bernek i,;ylmitar ~,roa1111n lakó n•111Gn
lapot, lllntsetek hamut
feje• való tlmeletet nyujtott.
::::\~ér~~n~.yá!!zo\Jatok munkás• eg: ko:~:~~:-z~z~~!ltu:i~-á:~1~

Halandók
vagynnk!

i:RTESIT.tS.

Van szerencsénk ezennel értesiteni WILLIAMSO N, W, V A. VIDtKE MAGYARSÁGÁT , hogy üzletünket átalakítottuk és uiból rendeztük b e-.
Az ujonnan átalakitott üzlet nagy

Megnyitási ünnepségét
június tizennyolcadikán
kitünő zenével fo gjuk megtartani.

Minden vásárlónknak ezen a napon értékes ajándékkal u:olgálunk.
Egy fino m..eiüst kanalat adunk ajándékul, . me)yben ·nevé nek

kezdő

betüjét bevénük.

0,1,tünkb,n talál mbbnil-m bb HALO, EBÉDLO PARLOR ÉS KONYHABERENDEZÉSEKET,

SZONYEGEKET, FOGGONYOKET, KONYHAFELSZERELÉSI TÁRGYAKAT, EDENYEKET, SZOBADISZEKET, GRAMMOFONOKAT, a LEGUJABB LEMEZEKKEL é, mindent, amire szüksége van lakásának be·
rendezéséhez.
Miután állandóan nagyban, vauonszámra „vásárolunk a bban a kellemes helyzetben vagyunk,
hogy mindeni a legolcsóbban

~dhatunk és ha nálunk vásárol be ige n sok pénzt takaritbat meg,

Keressen fel bennünket a megnyitás napján, hogy Ön is részesüljön az értékes ajándékban.
Minden vevőnke t a legelózéke nyebben szolgálunk ki.

Lewis Fumiture .Co.
WILLIAMSON, W.VA,

19:?Sjnnlus H,

1Óhazai

mesék....

( t'o~taUÍ.R,J
IA m. 11o nP.t Is egyre oktatták, hogy h:t 1.1 .
uabadul. ne P.llJon 11zolgál11tba. h11nem men
Jen e l rosi;z hi.zba, ott ltönnyebbe.n, vlga\Jban
~ ,. annyival tö.KI kedvét, ahánnya\ akarja ,
<,s il}· e n bajba nem kerül többel egy nyava.
lyéJ;ll'fl;ényért.
Ilona ugyan uem ballg&tott eiékre, mert.
nt'kl Is :innylt beuélt a lelkére Maris, hogy
most minden kh·ánsA~ C6ak az; ,•olt, hogy
mikor kleresnik, beállhllS90n egy kórházba
ápolónőnek. Hls:i;en annyi a -szegény sel>e•
l(llt katona! Ta\Ji.n az a legény 111 körtük
van, a kiért Itt szem•ed ... tah\n Isten 111
megbor..i;At annak, aki a uenYedók sorsán
'kön11ylt.
Azért irlózott Jlarls a sok mocskos sd,ju
hünöa némbertől. mért. szaYaik lelkén'.!! l~·
,·ertek minden hlmport, az élet minden
6zörnyüségéröl fellebbentctték a fé.tyolL A
nerelmr.t, mely 6t még nem j?rlntette meg.
·- hiszen Bálintot csak megszolulsból sz!•
velt e Jobban mint a többi legényt -,a sierelru et !tt Cl!llk mint a romlás és azerencsét•
lensCg föolul.t !~merte meg. Éls meglrtózott
tllle. Nem CSoda! ld1Ug 6111 csak bajt hoz otl
leJ1;L'l1yekre , meg awk• Is ö rá.
Ual intaföldalatt .. .
Ke11erü András Amerikában .. •
Ö ma ga II börtönben .
Sokat, nagyon sokat gondol.. vl11sza a fa•
Jujáb.'L Hogy win el nélküle az a pja? Vajjon l1ány levelet küldött mán Keserü Andris Amerlltli.ból ? Jön-e Danitól sok tii.bor!
lap? Talán már metállli.ja la van?
Nen1 tudta azt Maris, hogy a nagy kapuk,
melyek mögött szomorusá.gba.n tenget.i1'. a
rabok életüket, klzá.rnak sok, hozzá.juk be·
fele töreked6 siomoruságot.
Karácsony előtt. meglátogatta Marist a
Siőke házaspár. Szőkéné e nnivalót hoZott
neki.
- XIA.tf öltiínk. - mondta, ~ gondolom
elkél luegy kis kóstoló.
- Xagyon.
- Ugy kltebéredett a képed, mlnt.i.•alaml
lfiMs!f'Zonyé, - tréfalt Szőke. De nem állt
nek.l jól a tréfa. kiérzett a hangjából a kese-

ro,ég.

SZENVEDESEK UTJA.
l ria: Szrnllmrel l1'tllu1.

- Riig•e nagyon most a falu?
- "'" réJj .. . nem goudolnak m011t 1\7.Uk
Tild. Mind kUogy mán a fekete kendó a
\ ' Ajcner uót!Aból, annyi neteleJtlll legény
esett cl. Meg szedik befele at &-egeket la.
M11-hóna11 engem Is vlszhek.
Szőkéné. kt ldé.Ji; csak bólongatott ura
l!Za1·11ir11, eltltla ma.gát.
- :-lem a:tér n1ondom, hogy rlkassalak.
Bé.r hlnának mlndnyé.j1m'lurt eccerre, hogy
vetnének véget a l!Aborunak.
- :\légsedülel,kt gy6i!
- :\l égse. Pedig annyi a. fogoly, hogy felesznek benn{lnket.
- AfoglyoJc?
- Azok. A mnsüa foglyok. Tele van YC•
lük a falu. }fot.tő•hArom minden hAzban.
:'\ag,-, .n mbo}llet éhes emberek.
- lfogy keMl!t.e.'k azok Nefelejl.i! re?
- Kladjli.k őket a té.bO'rból. dologra. Azok
tlógoinak a magyar földeken mogt a ma•
~-ar emllerek helyett, a kiket. ldegeny orsz(lgokban e!te.~znek a fődbe.
-·om nem bánt11na'k azok senkit?
- Olyan engedolmeaek azok. mint a bárállfok. Fel lehet őket kfu:lenl a torony tetejébe Is. Ila nen_1 u1nné. az ember, el se
hln11é. hogy ezek Valakit bántmil mertek.
- Akkor van i;egltség az asszonyoknak a
fődeken.

- Van arra Is. amire nem kék. No ... maj
111eglátod nemsokáro.
Jlilyen jól esett ez a szó, hogy nemaokAra.
- A mikor szabadulsz. érted gyi\vök. No ...
addl.,: Isten 11lgyon meg ..
- Köl!zönöm ked1•e11 bátyámnak, néném•
nek a hozzam való Jóságukat ...
- Ennye . . . majelfelejtetlem . .. fordult
vllt6za már tavozóban Szőkéné . Ezt a kis
pakkot meg apnd küdi neked.
Mari!! azive megdobbant. lme, hát az apja, aki minden Idegennél keményebb siiv ü
1·ol!f hoz~. mégis csak megenl.lékszik róla!
Nem eazl meg tarka11 a fiát. .
.,
Mikor hitogatól eltA,-ozta.k, 11tetve bontotta fel a ki-a csomagot. Nem volt abban sem•
ml má.11, mint rózsaszinü tábori lapok. Mindet. cgytlll egyig VITilg Béni lrta.. Az elsőn
még az Alit, hogy "Vlrág Bénl,,közvltéz." Az
az utolsón már: "Virág Béni, 6rmester.''
J larls elöszörcs,aJódottaJl ettet.te kJ kezé.001 a csomagpt, - máa emlékezést Yárt az
apjától. De azután, 'késabb, mégis csak elol•
\"a&ta mindet. Megtudta belőlük, hogy Vlr'.i.g
Bénit S%eretik a katona.ságná.1. MAr nem
Is egy met.állll.Ja van neki, ha.nem három ia,
k6ztilk olyan, a melyikért holta uap¾lg fizetést huz. Aratásra majd kap szabadságot,
0

-· Majd vissza barnulok, .mikor rám süt
az 191. en napja. Ml uJsil.g otthon?

-- Jó egy alnca.
-· lr Dani bátyám ?
- Ne m lr.
- Jtlzusom, nebab")'jel ... elesett?
- Nem tugygyák. Az Is le het. bog)' f<lg,Jigba. került.
- Apám m it s zó! ?
- lszlkbuJában.

ftkkor'huaJön. lg.:rn -szlvreható ,·olt az a
kárlya.melyenntlrtaBénl.
f:dea !kedves Marlaká.n1,
anyAm megitta, hogy oda szen,·edsz
B.:1.1\ntér. Ne emósazed magadat, én téged azér meg nem vellek, hanem a Ballntllo ,•aló hilségedért antul többn tnr•
la.lak. A ki te rád ro811Z szót mer szólni.
nnnakvelem gyDllkmegabaJa.n1erén
ezutAn Is Cflllk a1; vagyok hozr.ád, a ki
1·ótam. Nagyon bé.ntott. hogy nem
kllclsz választ. csak m0&t tuttam meg,
hun vagy. Ha 'klszabaduls:t, kügyél,
mer nehezen vil.rom.
i\larls aoká elgondolkodott ezen e.. kártyán.
- Nem roSl>z flu ez a llénl. . meg első
legény 1•ót Nefelejtsen .. mér nem tudtam
én hlit11Z eretnl?
De most. la összeborzadt 11.rra a gondolatra. hogy a Dén! relesége lehetne.
- Az o lyan. aki minden fehéreselédtlel
Ö$81.e teszt magát, caa'k addig beesülne meg
Mgem, mlg a kenyér klsill .. . de a választ,
azt megérdemli.
F'ebruárban telt ki a Maris hleje. Enyhe
tél volt akkor s a csalók.a napsuglirtól megtévesztett bokrok kltolu\:k rilgyelket. A
lány,ka ulnte megszédült a réi;en nélkűlö•
zö.tt. friss levegőtől . Minden. minden olyan
ujnak tellllett, mintha házakat, templomot
most látott volna először életében. Szöke,
11mlnl ígérte, szekérrel jött. érte.
:\llkor beértek NefeleJtsre, az lÍ.rlézl kutat sok let\ny, asszonyá.llt.a.körlll vizes edé-nyek:kel. Néhány plroi;képü, hirtelenszőke
ember is ,-olt köztük, mlg egy pár lányno.k
tele csurgott a korsója, e. tl>bbl azokkal vl•
háncolt. rendetlenkedett.
- Nlzd csak . . . a muszká'k ..
Sz6ke arra mutat.ott az ostorával.
Egy leány ész reYette a szekeret :l.mbár
alig zörgött az a puha homokon s odaszólt
a többieknek.
- NI. . a. börtönviselt M,a,rls most gyün
meg Kallóból . ..
i\111ris azeméb61 klcsordull a könny. HA.t
ezután csak !gy emlegetik. Tudta., hogy a
'lbörtön vh1elt" szó elválaszthatatlanul tapad nevéhez. er6seb\Jen, mint ahogy testé•
hcz hozzá n6tt a fia.la, VIJ8Y -kqm}.e. Mert a
haja kUiuUhat, a körmét levághatja, de az
a nt\v, melyet a falu ráa.d valakire, raJw
marad inég a temetőben Is.
- Ne resteld, - mondta Sz6ke. A hűsé
gedért viseled.
A hAzuk előtt letette MarlSL

~rm1a~,.......___.~ ~ ~
1t1 P.GLO'JTE ,\Z .ELl,Y.N.
Pt:.1,f;T .

MAGYAR IF JU !
MAGYAR NŐ !

MAGYAR FE,Rfl

i.~gy kis le1·él nagyon nagy dolog. J,e[rhatat111n távo!ságokat ,hldnl dt, emberf,()r!!0kat kötbet&asze évtizedes elválások alai.t.
l1ozbat ~etverő örl>möket és az egész vl1/ignnkat megsemmlsitö bánatot. De nrra
mór a leghoa&UJ.bb, lepzebben Irt levél ae
képes, hogy hü képét adja egy t6Jünll
meHS7.l'VIV6dóemberaorsnak.
l\"eteleJtsen ö~v. Keserűné kissé megnyugodott akkor. mld6n a posta megh<lzta András husz dollárJát, amit. száz koronAra váltottak fel neki.
- Ha kiildhet pónzt, keres ... ha kerei;.
nem Je:1et nagyon rOMz dolgn, - !gy köi.·etkeztetett. Ha nin cs rossz dolga. majd e.ltelejt! l118!ian Marlst Is.
Vajjon milyet doltbant ,•olna anyai 11zl,·e,
ha megérzi annak az utnaktövlseltskövelt,
m elyet fia a il:m11z dol lArJá.ig megjárt?
Vándorpatakl bá.nyászok társa.sé.gé.ban
lttlevél nélkUJ hagyta el hazáját. .. ennyit tudott. De hogy mit jelent ez, Cll&.k az tndJ,a. a
ki szintén utlevél nélk\11 Jutott ki Amerikába. C11e.mpész utakat. bujkálast, rettegést.
S ez W.ldn még tetszik is néha, mert ltlelégltl a tinta! lélek kalandvágyat. De azután
jön a. rlmJinkodé.s, mig a pént;t.elen utast fel•
,·e;:zj a h11.Jó. a rendes toglalkozá.st.ól elütö
11 ezért nebéz, mert nem szokott nnmka s a
ttl1>el1Jd6s: ")ll le!!Z velem, ha partra 6zálk)k? Hol u a ház, a;hol fejemet lehajt.hatom .hol az az ,asztal. ahol számomra terl•
tenek. ki ad nekem mnnkát, jó szót me9Sze
Idegenben? Leasz--0 valaki. aki begyógyltJa
a sebet. melylyel hazá.m.ból menekülök!"'
l lyen kérdé9Ck fogla11rozta.t1ák André.st
is mialatt 111; oceánjáró uelte a hullámokat.
De abban nem kélelkedett pillanatig sem.
hogy ott kUnn. rolylathatta mestel'l;egét.

1,

e~

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET

Óbecsén Gladles Józ sef vala- ~=:t::il~
Véres vallati1s történt Szemi szerelmi históriából Kifolyó• tárcé.ját, söt még kenyérjegyelt g,ed-Alsótnnyán. Jenel JAnos <-s
1
1
~:~,.~~1g~: :;:;~é:~et~:u~é~ ~\e~:~t; :~d~r:t:e~~s!:;é~ ~:~~~1!1~!~n;g~S:nd~!:1:1~:/:~
1 1
:!\~,~~:ttéJJ!~;n!:a~~~=~t~ ~ogh:!~:~fehénárl iígyé~zség ~:: 11':t:k~: ~ :\.:~:~~mt~~;{:~
az utca sötét és néptelen volt.

az Idő t alkalmasuak találták a
lC!lzámolásra.. A ch-nkodb 'hevében Gladlcs re,·oJ„ert rAntoU.
s a1,zal ·közvellen k6zelr61 Januakóra lőtL ,\ golyó a legénynek 0aJvállá.n hatolt kereazttil
11 a kö~li ház falé.ban
akaíit
meg. A lövöldöző Oladicsot a
rend6reég még\llz éjjel letartóz.
tatta.
(Tiszavidék. Óbeilae.)

-
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HOUZJ\I.MA.S
ll ,tB T.6Gl' I L KO SSÁ l/

(8 Órai Ujl!ág.)

---on ; J,ltOD IIA N1'0'1'TA l l ,\GÁT.

Kapeller J ános a rácmecakel
köbánya 63 éves e16munlras3.,
a:k! rendezett anyagi viszonyok

:között élt, hetek óta buskcrmor
vok. Hiába faggatta a felesége
nem árult el semmit. Ka pellerné e\u~aiott Budapestre. E,:t az
alkalmat baaznalta fel KappelJer Jé.nos bogy blZO'llyé.ra már
régóta taPIAlt tervét megvaló•
aitsa. OOután bezé.rkózott a

.Miután a Yallomá.st nel!l találták kielégltőnek. a kissé lttll!i
csend6r0.K ad,llg lltötték Sóst,
amlg eszméletét vesztette. A
csendőrök ezután otthagytak az
összevert e m bert és nzt ielentet
ték a parancanokuknak, hogy
Sóat lttasága. miatt nem tudtflk
klhallgatnl. A sxerencaétlen
ember a vallatás után fél órával a sérülé9ekbe belehnlt. A
lefolytatott vlugálat alapján a
két csend6rt letartÓZllattak.
(Né]lflzava. Budape11t)

~'l'ES,\ fSÁN . =~!~!IL:g:~ra;it:~r:::: GY ll, K08S~AJl ,\Z ÁN.

Vértesaosa. \lözség batárába11 Jen en1ber anlyOK égósl sebeket

~!:!t

,

,

--

Ji:~va vé~~!!:!:1A~i"~!: :z~:::::at~t mr:~~:::1::~~ \~~i:ha:~·on,::z ~';:~
kost. A csendőrség azonnal a búban lakók Ijedten robantak Dániel hatvanöt évK _jómódu
helyazlnére elelett, a hol a meg a szobába és ott ta lé.ltak Kap• parnazipzdát. ~ eaet elll~~

~~as~=~.R=:

:~lta~ te~=~:6~~~az~;~b'.:; ~:;~::.fö:ö:k:::i~;:~it~:
~e7"~t~
nyomozasára n tet.teeek I! r6vl- ni 8 pécsi kózltórb1i.zba, de a tükkel megblzott tlu vala.merre
~e!e~ó!~';é~~=Ar~:;~:
ba.rd J ózsef vértesae&al legé--

:::n

:igy::;:::~h:l~vetkezté-- :~~"8;e';~~=tl a~rt : : :
(Duné.nlnl. Pécs.)
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~~:'fl;:i:: Y.:r!:[ia !:Y.!~~
:?i;~:~:m:.:-:.7„H:~,::,:;°~=:
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: :· :~u~~~u~zé~;z::;
:zm:: f:u;:e~~

Jllkor :-:etelejl!le11 Is megél több k61l1lvn,
hát még AmerlkAban. ahol felb6kareol(>kat
fllll'lnek! Ea a Jelen minden kelHlmetkln~ligét, azorongil!AJ. eh'IJK"lhetliv ~ tette u. a
gondolat:
'
- llli.tha Amerikában kedve1 nekem a
sze rencse, hátha ott egykor magamnak is
ép1tek hb.at. lalé.n felhőkarcolót!
KeRrU Andrásnak Hyeaml Is megfordult
enébeo. l)e a kltü.iött cél, mely felé lod11lt.
ken1ény léptekkel, n.e.m e1 volt, n6l:ll! VI••
na akan ő térni hazájába, ait kéuilk ki•
kü1den1. hogy egykor Nefelejtaen minden•
ki le vegye előtte a kalapot. Még Sárai 19, ül
egyszer azt mondta neld:
- Még ai Ilyen Is a JAnyok körül ténfereg. mint te! lszen a neglnf!égt6J ai ótO!lat
se tudod megtörlilnl.
Hogy tAttak ezek a au.vail, hogy égtek,
hogy forrázt4k le. e11ln\}ukban fiatal lelJ;6nek minden reményét.
,\ partr1111zállást. megelőző é,leza.kán nem
tudta behunyni a 11zemelt. A blionytalan hul
l:i.mok helyettvégreazlhi.rdtal.aj _.. nJélet
vt\rt rá .. a .ez.abadaág hazá¾ban.
Killön61!ebb aggoclnlmat nem érzett. A •
B/.lk utas , f]llla laland. a Jmflrllflzállis tarka
kt'pel szQrakoztattAk. Sz!z é8 aW uj beuyomAs hatott rA. Nér.e,getetL S1ép Idő volt.
Sütik.t a nap. Teli tüdővel nivta. a levegőt.
l:iétá!t a klköt.Oben. bámulta. az irhoc-erd6t.
.\ uár.u.röld mintha Ingadozott volna lábat
alatt, de tudta, hogy ezt az érzést még a ha•
Jóról hozta magtlval. Megéhezett..
- Egy kis kenyeret kellone venni.
A zsebébe nyult: 19 cent volt benne.
- ~zt nem lehet elkölteni, - ez éJ}ell111.lillásra kell.
1-;rös botjé.nak végére ILkasztott batyuJA·
val v:illán Indult kifelé a klkötőh61.
•- Istenem. te mlnden"ható vagy, légyen
,·elem a te segedelmed!
Mintha a jó Isten rögtön meghallgatta
volna ezt a néma rohá.aiL Egy igen bl7••
lomgerjeszt6 nrl ember már régebben azem•
meltartott.aAndrlÍ.stsmOBt.megszólltotta.
- Jónapot&sém'. Hova. merre'!
Audr/is majdnem megla.ll'tOrodott megle-peté!lében.
-· Tetulk engem Ismerni? Kit UIIZtelh&tek?
- Perue, hogy Ismerem ... én ifi magyar
en1her ngyok, hé.t. csall meg\smerem 'a bonfltdri;amat. Lérui.rt latvé.n az én nevem é8
mindig a magyarok, az uj bevi\udorlók, 11.Z
érkezők érdekében dolgozom. Aúrt kénlem,
hogy hovA tarl? Va.n-e munkája? Én ner•
zek minden magyarnak munká.t..
(f,"olytatba kö,·etkeilk.)

-~~rm~~------

hant ri. 11 addig verték, -nmlg azl .\GYo s n : R'r l'.:K
áldozat ott a helyu!nen, meg
.\ CSt:N DÓRÖK.

~~~~f~1:::t1:t;~~:':

Tf', nkl hirnl !!z ülOfiildedttil ne héz , e r rjtékkel ke.
re~l'd 11 111h1de 11 na11 I lie nyeret, go nd olsz.e a rra, h0J!'.Y Itt
klinn,a dolhirért fo lyó liii1tl ele m. a plbené1 n élkiili
J"o lyl o uo!! munka
i:o nd 1:rors11bba11 mei:6röl. 0011tlulu-e a r r11. h0J!'.f" beleg5élr és halá l könnyebben hoz•
Zlid f(, r, hH ti-~led• lelked el 1"Rn etll:"iUP. Ml len lik•
kor, hn a ~t~!iei: n1gy éppen a halál tsak u!(yan ut-0lé.r
é11 ne m 11:ondO!l.ltodtAI magadról és Cl!aládodr611 ,\ mii!'.
lilrod II muukiit és "8 11 kereseled, van barAlod Is. De.
1111 IJajba Jutn, hl.iba virn sei:ltséi::et misoktól. )la.
ll"lltlnnk kell r;rondo ~koduod mll!,l"a dról!
,\ mód meirran rá. Rld-Ot1.lt8d ma,r;adl Min él ko•
rlib hsn me1rlell1ed, a nn 61 lleresebhe ker ül. de m éir ké >Hin ls Jobb, mint sohal
flldos.11hatod. ma,r;ad bbto~ltó tá r8&8á1!'.0k ná l, ngy
egy letck nN. ,\ blltosltó tlirsuágok 0SJ1\alékol flsetnek
11. Nfsnényesekne.t., 11 hr:1 több flletsé,ret k ld.n1111k ; n1~ 111tP.n ne m hled Jó l a nyelv\iket 11e, s ha l)a•
Jod n11,méf{lsahon"1íri1ad hoskell fo rdulnod.,1farad
h 1lilit DB ei:::,let. Ue ep;ylet Is sok van. Több, mlnt kelle•
ne. \'an o lyan. a 111el:,lknek ltO, 100, 600, ltOOO, aüt
:!11.000 t.11gJa Is nn, akárc1ak a. illamok, kisebb és na•
ll"f0l1l1ak. p(, ld íu l S1erbla vagy ll.l Enerilt Államok.
A11 a1w1án a Te •lolgod, hoirr melyikben bl1ol mel&
Jobhau.
A \'erhony Segély Egyletnek :!:!,OOO IAJ(Ja nu, 11
Rleicu1t1e t1bma1i:rarel!'.1lel.
Ha tiibbet alla.rn tudni róla. kérdezd meg alinne•
lyllt 1a.-01., ,·agy fordnlj kösTeUentil a körpo nthos

HAZLETON, PA.

- De nem megyek, - mondta. :\lindlg
,·an ott v11lakl most VltAgéktul. ~~s t\mbár
11z aSl!t:onynak tán nem 1·ót résn benne és
az l'r azl paranc'!Olja, hogy bocsá&aunk meg
ellenségeink.Jiek, mégse tudok a pofájá.ba
nézni annak az embernek, aki a jó fiamat
el•·e~zeJtette.
Maris leugrott a. szeltérr61. Szőke behajlott az ndvarukba.
Bennt a -hbban Vlrigné fogadta UIYes
stóva.l:\larlst.
- Meggyöttél édes Jányom ! OondJAt 1·J!lf'ltűk a jósz.ágnak meg a~nak.
.
Tudnék én nelled 111 Jó anyAd lenni. . . ha
aka rnád ...
Maris körülnézett a rég nem lálott ·húban, megsimogatta. az Agyon heverő nagy
tArk&i, macskát és nem IIZÓ\t csak annyit,
hogy; köszönöm.

=tko=: k~~~ h;:
hogy egy ~ v a l

Röa-

;;e~a~m=\1!::
kiilL

(Braeeól Lapok.)

20 NAPI

ingyen probagyógyil.Ís

Az• elgyengült, beteges, ideges, ertöe)en

férfiak és nök részére.

l!IAG\'AR BÁNYÁSZLAP

II UJSÁU HIM.l,t;U\'lLl,t: N.

...

Att>lmul théten 4 1 : napotdol
goztak a Hlml e r Coal Co. bAnyAj,bn.n. ~
A Hhnle r Stnte Bank \·égl eg e& otlho1rn p. kől!ől épült lranképftlet lllmlen·lllen elkésiült é,
e hó 11-~n. hétfón nyllt ml?g a
közön~P.'I' r(,<t_it,ir.-.
i-;zentul 1\
fllmler !:;tate 11:tnk
rt1~1:fr,•
1;1:ól\) k!\'elekt.'t.111 lllmlen·lller,•

l\

j WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO.
WILLIAMSON, W. VA.
,

1WEST ~HIRD AVE.,

Jobb m110ll.lTl„011f0ll dadn

•• 111!11den ,nn ual< ""• 111!at ed•

l,l::ílOl,CSÚBII .-ÍIIIJ .\ ;,i

gume~111'1••k.

T orihbr:1. l• 1'fr,1u "':u,r te\l•
v~,..,1111 uh·c• i>d,ntc~,..it

GURDON KÁROLY
le;r6g!bb ~,uuker<!okada

8lépenp;lkerUJtkabaréestélyt..
A Munká.'I
He1egsegélyi1i
S:r.övetl!ég e hó 17-én délután 2
óra kor tartja rendes ha1•! gyii•
lésé.t n K om1.oénla Hallban. Ei
alka lom inal uj tagok la beléphetnek. A Munk'8 Betegscgélydi Súh·eu,ég Junlus 1-töl beteg3ég esetén hal 12 dollár segélyt
fizet, a legtöbbot teh,!,.t a% egyletek k01tött. 13elratkoznl szándékozók forduljanak fe lv\h\go11ltúért Ku n Mihályhoz n hlmJ.erviJlel fiók tltkArához.
A.1, elrnult -11:wmbaton este
történt Himlen1llen léte1:és~
óta a1- elsó eltogatAs páli nka'
vót.ség miatt. Orosz György hállit a megyei sherlfek átkutattik és ott pálinkát és annak \·a}ó anyagot. e:lényeket talállak
mi ért is Orosi; G~-örgyöt elfog'lák és a m~~·e uékhelyére
hezbe i::zállltották.
!'lllls nap
bon<l ellenében s1,nbadlúbra J1elyez.ték a tárgyalálllg,
Akik a Bán~ lil'zlap köi1y1"túrá
ból kölcsön Yell könrn;ll,et lll~~
nem!!1.o!gáltattákbe,8!.Í\'eskedjenekazok:itl1aladéktalanu!bekilldeni. mert :iku.dúlyozrn \·ati;Y)rnk a lel1á1'0ZlU;OOn.

IUiUL Elf\" U.L J,;. KY,

MEGGYÓGYITJA
SÉRVÉT
•

ta1u1dó l'ln1mo•
p.Arnn. 11 rue\~• mellett eMobha tja mostani só rv-köt6Jét. A
Ph111110-pá rnn mfis min t a 11.S.n•·
k öt6, minthogy olyan orvosi
müszer. a mely nem c;im;zlk le
éli :i helyükön tart'la az l:zmoknl. Nincsenek rajta sem 1zlJak. i;em rugók. sem c.aattok.
Llgy, mint a bársony. l1ö:iayU
vlsehit. Éjjel- nappal álhnd6an
hat. S ~é.1.ak esküsznek rá, hogy
a Plapno-párnn teljesen meggyógyl tott ll_ 6ket. A l'l1111no 11Jirnn Pár isban e l ső dijnl, Rómában itruny tlrm~t 11,-er1. Te]
jesen Ingyen küldünk önMk
egy l'laJm t1 •próbd t Js Stu3.rinak a sén·ekról i;:r.óló könyvét.
Se kii ldJün J1/lmt -csak11 ne1·ét és c: iméterre a c\mre: 1'1,.\P,\ O CO., :!~3l St un.rt lllilg.
St. T.oul:i,llo, Posta-fo rdu\t.h·a\
megkapja lug ye11 a könyvet és

~~;~;~~1;,~t~~~;;:r]i

11 ..... . . . . .. .. , .

~--····

A • • ..,.. , ko••hJ' a u .1
n„...i,,,.,
.. ,. ...•.. • • •l • •I
~

l'rl'l'll lsooH.I.U•t !or4„1Joo

II.\ Z,l~111t:1.1!
lfu l·!,•1l•hrn1\lian

E lap ellltluté~ llira 12.00.

M. COL~~~~••af· D. S.
Kermit, W. Va ,

N04l#w.

Sluart-féle

·LLOYD

au~l..,._n,.,,.•-

MUNKÁM JÓ

kab
~:!1.~~~~~~New Vo•kb61-8r,rnenbe
JIMMY CAMPBELL
el~ö ran ga u11hó
Blztosltom. hogy minden
ruha., amit nálam ké!l1:ltlet,
feltétlenül jól áll.
,\ né11mezúket ha•
Y<mta cgyncr magnm 111eg hí111 g11 tom
r, k üne ll ~niil 1"e•
<1.e m fel n rentle•
lések tt.
Rul1:\.im ~ ~tö,etböl
készülnek (>s blztosHoni, hogy
munkP.mn1a! meg lesz eléged ve.

WILLIAMSON, W. VA.

fnrm lrodli.lU

MUNKÁSOK

Ha Wllll•moanb• Jlin ke•a11en
fel bennilnkat. n„t•, kfnyelinu
ozobi'I k•1> h rnlnden tanlc1<:.. I
o!lltju~.

"D l:; ll urlu•r1· Uo11d
fLEvt:J ,,\ ~11. OHIO,
lr_!on form 1irjegpi'ktlrt,

FELl'É)"ETNEK

NAGY G. LAJOS
magyar

üzl etve zető .
Ml~:~-:i:p~Ó~N.

NICK ROOMY
AND BROTHER
11:i nJii si:ok. p,rioljálok a hiÍ-

LOGAN, W. VA.
,Tó ffrfl ru lníkai kéu .ltünk
mé rl ék ulri.11.

~

==! ~PI~ú;::=::CA==,

1

1

;;e a e1m,..:

:!hfri:t:E~1~,t~?<L::!'.~::

-=•
~~:d::n ~:=~
=~~:.

/6 monotolü m•aya• vendfgJO~! h
.,.,uod,Jit

ARA s1000.oo.
HouUrtii e<nbernek ara n,bi„va.
Venlll sdnd<lkoE6k lrja11ak a le111!

5
· .~

:s

~~;:..~~:!:~~i1.~;::!~.: :

Hual don:lycrnotuo ......... SOc
1-iual Scllnger lft Jnyl,6 0110 Sl.50
Hu~I hajnylrO gep . . , ..... 3.,0

.~:~ö~~t';~,

ÍRTESJT1:S.
F:llia.beth. Penna.
magyar testvéreinket, hogy
NOVÁK LA J OS
Tudatjuk

teetvú e lv.1llalt:a lapunk ottani k6pvlselet6t.

Fel van llatalman;:a el6flzetúek felvételére.
Ma,y11r n4n,-ii!tzlap.

i:: ==~:~ !11;1~,i;!~t:!!: :
•oaue,O l<ithben

=

......• $(le

Pidu.al Suni Antal ..••.. , ••. SOc
UJ Orgona v1r,1. atyaz. kit. $1.60
UJOr1onaVlrl1,btlrkith.ban 1,2.&0
REl:ORMÁTUS IMAKÖNYVEK :
KltEnaku.aa,.... rllköthbonlOc
51lk.,.,J Ke r•uzU nyl Tan llllok
a11ourll •....•... •.••.... 1,2.00
Hit, Romfny. S uNlat, o(l)' ....$ 1.26
Hfl. Remfny. SnNlll, dlu.k. 14.00
Kwgler-lfle Sul<h1kllnyv •.. $2.00
M•gyar-A ngol Nyal vmuto, •. $1.50
Magy•r-Angol Zffbtolmka ... &Dec.
lltDden rendelMQ" UHm a
t>fDlt <11&1l6kl!lnlerna clmre:

JOHN J. BARTOS
ur DNÁ

MAi~~~~R i~~t KI
Ne kOldje1e• ,.,n,t ld e,;en ban·
tokba. JiJJetU bo1ú.nk.ahol b&·
caOleteoen bi.an&k Yelete~
Mr. EDG AR Cl-iAMB E RS. • bant
l>én11ániob. & lll&IO"UDll \p.1 J6
barlJa.
!_•lfl•k uU~t!eiu~~!t k !<.rnatol
Alaataka4Mi.OOO.OO.

The Matewan National

Bank

í~~

1

ITöN~OHiö.ET.

kh1 llli 11k

II

ln:Johl)

•

ÁRAINK A LEGOLCSOBBAK Sl9.75 ES FEWEBB.
J.l eude-lhet levé!lleg c,1,11k a nagys.'igot lrja mer;. A«in~
11a\ P<'IIIO~lltl elkilldjilk ll kivánt ruhá.t.

A, S. WOOLEN MILLS CO.

~l~•~;~~!:;.~:·!~~

404 NINTH ST., (a Farr Hotellal nemben.)
HUNTINGTON, W. VA.

CALIFORNlAI SZOLO
Olno,11 ... fflOII a adllliJ!t ... kJ.I ...amu..-a b U>k•rltlO~

11

•
1.18

~
cALl'foRNi~GRAP'i CöMPANY~l~c.
NORTH LA S-. LLE ST..
CHICAGO, 11,1..

TOJZ AN ANTAL, ElnBlr.
SAV CITV. Ml~.
712 TENTH STREET.

COAL RIVER COLLIERIES CO.

D,. C. N. CROUCH

( I ~~ rn ll e nylre l'IIJ,;~TO XIIU IW. K\".-161)
{Floyd Countr.)

MATEWAN. W. VA.

·

Állnudó jó munk:it tudunk ndnl magyar bau)i-

Williamson, W. Va.
110111 ~• C10i>tdrll'6et t1116r&11•
CD onou. - 1UIRY'11y, HNba.l,
e lhanyqolt 170<11crbwJ a6fflulla.
ldec,,_.. H ldepútl.... rtlla.

mosm6'hzernl aóaittaUl.al<.

COLUMBUS HOTEL
3-rd .\ \'F.NUE

Ha 1-iunllngton, W. Va.-ba Jll" na
falejtae el léllrorunl a 7.11< AVE•
NUEN 914 SZÁM ALATT C. ol O.
.lllomb1at ""mbcn levli
MAGVAR SZÁLLOOÁ.NKA'T
ts VENo tGLÖNKET .
Minden ldOben k•p~at tinta uobi,
k•l h klt0n5e11 o1kjultott rnagyu
!tele ket. Magy•r tutvln,lnk p,,t.
fcghil U r JOk

..

GLEZA JÁNOS

' ~1~!c~!~!~Y

amson, W. Ve. egyedüli ma•
gyar tallilkoi:6 helye a Columhus Hotel.

JOHN KUTTOR
T al a Jd onos.

THE PEOPLES BANK
APPALACHIA, VA.
HelyHH ,1•11aiunk botitJit

4°10

WILLIAMSON
SUPPLY CO.

11'========'
A bfinyál1zl11.pot bányászok lrJák. bányászokról, bány 4szoknnk.

BANK OF MULLENS
MULLENS, W. VA.
Al•pt6kt: 1100,000.00
Magyar 8fnyhaok
Mlala~l6nyiMbbt"kllldllnk

~!±!":z.!t·.,:-:~~~

M••r-kat klllBnh ,1az1t,11,•laae1 „ol1ilunk kL
Magyar blnyluok plrtoljltak
ku~~r.ltk1l1'k1t...,1g,16ban-

\'egye a C. and O. vonato~ ASIILAND, KY.~n é~
jöjjön munkára kóRzen.

A MAGYAR BÁNYÁSZOKHOZ!
Most itt az alkalom, hogy 0n a hire1 minöséiü
KIPLING CIPOKBOL vásároljoq, inelyek tartóuár
és kivitel tekintetében minden mái a:yártmányt fe.
lülmulnak.

A cipők a Himler Coal Company üzletében kaphatók Himlervillen és Kentucky. West Vir1inia H
Virginia egész területén minden kompánia stórban.
Ha Ön egy l(aún jó cip őt akar
veeye mer a 2.602 u:ámu cip őt
Elsőrendii bórb91 és nünd°en tekintetben a legjobb kivitelben
,. .
éi anyagból

Raktáron van 6, 8, 14, 16, ú 18 iou m11as
nirral, minden szírban.

lrod6Ja
FELTY DUil,DJNO

ASHLAND, KY.

",S

t\agy1;zerü 3 és 4 i;1.obás házalnlt 1·ann11k, ~ll!any1·ll;igltbsal. Házbéric2.50 uobá.nként.

" AZ JD E.\LIS CÉO"
n•gybanl ,rw•!l&lvegy„n k LU •
CAS Hle lutheknet. u.!nfur6k•
n ak h <nlnden rnh b.lnyf1uu r-

.lltalbos81,;t osllásl .

t 111. , u„ bal1Ht, Hgflynbl

Open sho p szerint do]gownk és n Jegn}.!lgasa~b fl1.etéseket a djuk.
_
,\ !1'11!11 3?, liíb magns. - .\ t e l ű
boll OPI kltii-

William;on, W. V~.

Geo. W. Snodgrass

blrtoolUa a lopllnyllubb lal-

noknak.

MINDEN. NAP DOLGOZUNK !

Magyar bányászok
figyelmébe.

Ne feledje el, hogy WIJIJ.

-,-....
- '"-:-.Á-p:-·:-e!-:.-:t-,-.,-,-.,-." t:~t?~::::.~t.~k
.~:.:.~t~.: •.: :
~t~16ai~ii.:i!::"1!:;:i::n~~;~ tol M• nna, nagy.
!;";:~•~!,!~e~~F:~~l~~~,.Jtlll 1~::::1k;~;-;:-;6;Í.ÖÍf; :::!
a.e,•Uiifeluf1alenna euderftl1>•

lo;cr~o,
MA T EW AN. W. VA.

Wll, 1,1.UISON, W. YA.

Oobay o,oona v1,,,
.. egyuerll kl:ithbon
Oobay Q111ona Vlri1

~======::::11L~~t~z:;?!;~;~~~····· ...-

:~~~~.;:",!"!~r::~r1!inn,.~kf;~~t~i
dftk lrJ•oak Hordhay Jdn nhr<!, Ou•
daput, Honvfd "'~• 10.

óto~;tWHITr

~~::.~~:~~~;·ay~:~~b~~:::::: :::.:
t1~:~,.,~~:,fin

a.

H•blrmlN va11„Ukaf g.

$3.CIO

Lady Plnkh•m. Ve;ot•ble

AA.11.

818-7th Ave, ,

H:!~:g::;~1:,.~

,~01::::b

M:•~:;!;"ii'.oc:'•~:-1

• •·t: Jffl f:~ m · t:mH'. lilWU;\T
an,,u:hf,I minden 1111gy~1\!fbn n.

Fele i. u,not IIHl!k a gyi rak •
tcrmel 6knck. "IY hogy egy l oM•
~ukorrtp• ad lttaljban 2&0 lent

ll )"IÍSZOl,;ha uk)ót.
MAOVAR BÁNVÁ8ZOKI
tve t 6ta velete k nn<>lt. ~Yek
6ta Hol,úll&k ktbennetetei. llto~~!.J6 és beclO.IIIH 111\lllkit Y6161"

~:::i l~t

r-="=-G=:=D"='•·y=V=•l·S•TVC="
= '·N=::::;;11
=Á

fé le

UánylÍl!!.Ok, pirtoljJitok R bli•

~

N~KtJLÖZIIET .!TLEN hhl dkkel
U1dt6 dll•lat kere• mubl~bató llsr·

•;~o~o-:p~l~~.I 1:1~:;

E lsó rn ug u 1'i' ettleton
cl11lik egyedfi rn sllól.

UJ ÖRÖM HIREK
A.CUKORREPA
· TERMO FARMAKROL

HA RUHÁT VÁSÁROi ... 1·egye közvetlenül a K}-Arowtól! .Mei!:takorlt enel igen sok pénit!

EUREKA MlNES

TIIE JIE ,\L 'fAI.LOHS
113:iszok bnnkját.

~..:=J·~z=

NORTH CEAMAN LLOVD
14-JS P url St.. New York
1

Sugar Beet Realty Co.

EMIL NYITRA Y
lrjonéc!m';

b,t•••"'•" 1u,,.

b...,.,_•tAl1•Ub1a• k

1tsa':,
koratcrmél6kapegytonnaripi•
trt a gy,ro1ul ctyütt 121.2&. a
melyne k , .,1, ll!eU • tormo16t. A
mult fvclrl>u Upe1t •mlkcr • termellik cuk ml g 1,5.511-et h 1.12.1
kaptak egy lon n• r6p'6rL Term•I•
nek ped lt akoronktnl e;yr<!.mhra
10tonnil6118tonnllg. teh.l t kll"Y·
nren kll.úm!thatJe. hogy mii tud
termein! UY 16 egyonu lehta
egyaao• lalalw eukorrlpa te rm5
f •rm. Megjelent u hl n•11Y FARM
ÁRJEGVZ Íl: l(ÜNK , amelyben inog
tal11Ja a Cukorrlpa-Gl;6 r!a-B•b
• tb. f5bb /6 te rm6nyel nkr61 H616
fe!vll l gc•l! Alu nkat. h al r 6,te etre
• clmre magyarul.

PÁRIS HOTEL

-,i-u-,-.x.,.A,•-,-rE-.,.-_- - I ~

l'i1thlloa

~::1-:..~s:n.:.~':-..'"-

:u:~:.-.

a prcihn 0 TT 05 •~U:r1 .

KISHIRDETÉSEK.
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