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A bai11)ii~1ok fb.l'lé~ emel~ ne, 1 i<1t! n lirs mégfs f'~ij kermr,
A ~lll'rl"f'lf'II IJli•Jli'lJ:ok hH d vli11„11 • ,-.;i nl1b:flll.~ál!,' h o1,-

A keményuénbainyiuok ve- profitot hozot.t a lali-ll)'Ü tulllja.t-rel egy beadvi\ny1 kNzltettek, don053,lu,k.
melyet eljuttattak u oruigoti
A W.n,.. k áUamO!litásával te r
11zénblr.otl.N.gho1 é9 Rbban rht• mé!ittteiien egységes ,·uetN alá
~tesen blr.onyltották, mllyen kérOlnének ar. Ö!!6le& kewényeJISnyös lenne u országra a ke• uénbAny:i.k, ami e&ökkentené a
ménysténbllnyAk Ath,ml tulaj- termelési kültségeket.
mert
donba ,·étele.
több bAnyát lehetne e:ty i;ze n·e.\ !M!a•h·AnrOOn ráuiutatnnk, tettel ,·ezetnl. Aionkivill ped.lg
hogy midig 11em1ul jll..-ulái! ne111 l!Ok olyan kiadást lll<'g lehetne
•\'ll'ha1ó a keményHénlpal'blln, takRr!1a11l. nml ma remu\11.
nt!g :1t :Ulnm J<,bbnn bele ri.tm
,\z a nagy előnye Is lenne.
n,·Atkozlk II tl'rrnel(-,.be. Ax 11e• hogy a Oli.nyák Lermelé&e állan•
dig CFJ!k ugy érhetö el. ha n bá• dósulua. nem renyegetné az ornyAk111 államt tulajdo11h11 ,·e• @uii::ot mlndunlalan egr-e!l'.y
fdk.
sztrájk ,•eazélye. ,\z álh1111l bAA kemtl-:iyué11 ára ari.unala• nyák jól rluthetnt!k W.nyil.ni.1_.,,, n,.11 magas éa hh!.lm kutalják, kat, 1,1.Htnák. hogy munkájuk Jöml ennek az oka, 1,0h:1 se m tud• \·e,lelme a köthasinára ,•állk ~
'iak ~ mert nem akartak - nyo Jobb ked\'\'CI dolgoinának.
n::ára Jönni:
Orsú.ga:i:ene nagr érdeklÖ•
A bá11yab4rók a blinvliuok dél'&el ,..r.la\ mo11nn\l ,11.tauol
n•gy r11etét.ét tw1tetu!k. fel I az orFdgos ■ lénbizoitság <trre
ufo mi.gllS áráu1.k okául, a bá- a l,f!advAnrra. Ra...-'hlóban gyó-

Stone, Ky. 19~3 Juo 9.
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hetnek mást, mintha aion ai
makon keresik a gyógyltó esz·
közöket , amelyeket a szen·e.zett
bányáswk ,·ezérel nu!gjelö\•
oek.

: ~;:!\:'~~1~:-~::e~~r~t;1e~;~1~
s.z,fo termelóee éli menn,-II kai,nc.k ók II szénért. Jgy aztán a
vásárlók IIOha sern tudJ4k ellenörlxnl. ncm•e rnbolJAk meg
at'Jl.nytalanul a bá.nyatulaJdono•
11ok. ~em tudhRIJák meg Iga~ hol dráf;ltjAk weg a nenet
okt~lanul. . .

11~\g k:~~;;;::1~e=1~~n~e\1t~:::~
ni. men lll!ll$ e.z~. uem t11S~lk. a
nag)·,·árosok közo~111ége w111dl_11:
ki lesz téve olyan keee rves te•
Jck_uek, mint lll elmu~t 111 volt.
rnwuem hlsnük, hogy a llténblzotUlágnak e\sőbb ,·olna néhány tök~; mint az egész or•
sllig kötll~ének érdeke.

A uerve~t ball)'Útok ,·eié-

:.~• ~~~:.~~·t~:e:h: AZ ~:.~~~.:z(i !IIUSKÁJ,\
J. llttlman • hároni keISDUS,\B ,\ S.
~oy11éD.ilffiilet elnökei dol·
8C)&tak k1. AU ludltv:iayo&dk,
Indiana. lllambau több uer•
togJ u illaru Yegye t ula~ruí- 'l'er.etlen biaya. ""'ll.O· amel)·ek•
ba a binyák&L és akkor IOJr.kal beu a bán)'is7.0k. mintegy
'.!O
o:caóbb lesz a 11én ira a köffln- uáialékkal keves;ebb bérc. kapki reltére,
nak mint az Unlon bányA.kban,
:O:em kommunlú.ltalnl akar•
,\ W.nyász unlon most elbajill a bány4kat. Azt lndlvA.- t4roua, hogy megkezdi ezek•
nyozdk, hogy ,·egre át 111 :U- riek a binyáknak h1 a beaze.rveJaru bondokért a uányák lUlajdo tésél éli már ki ii. küldötte a
n.át éli a bondok értékét 50 h e:i:er1·uöket. akll,:: ,·al\)Qlnüleg
alatt kell}en vl11Bzatl1et11l éti a hawaro~au beuervedk a m,ig
m!ga ,·l111zafl1etéa megtörténik. szervuetleu vidékeket. meri a
addig 6 11záulék kamatot kap- hAn)·Uzok már régóta én:lk a
ja.'lak n je~n\egl tulajdonOIIOk, 111er1·uet1e111,ég hátrányait.
Terméuetesen az A.llnm Ol!Jl.k
A bAnyatulajdon0110knak tefa befektetett üsnegekért adjou ménetese11 nem tetiilk a dolog
ibondot.
és máris nuigiudték a besr.erBebltouyhJ!k, liogy ut ke• vezéff elleu! aktlój ukat.
rniUll lehetne vinni anélklil,
-o--,
hogy n b4nyák ü1emébtn Cl a 20,000 OOL l,Á KOS TltZMÁlt.
legklse.bbz.avartldétnéclG.
Ha ei.t kereutúl ,·Innék a \JAA ftlley Coal Co. btn)-áJ.'-ban
n)"MWk la többet kaphatniuak 8 mllenylre T-erra Hautc, Ind.·
munkájukért Ma közönség .ok- bau nagy tilt pusztitott. A 1n1
lai olcsóbba.n jutua 111éube1. eddig klderltetlen okból ke let•
:-.em kellene flietnle a bánya- ke.ze(t·N a binya felllll bt'rendebArók profitjl.t, meg 11okat a ié9elt ét: feluereléael1
1e11e
nagy Geuegeket, amiket a bt- tönkre.
nrab&rók különféle ue n ·e.zeteA tilt a tlplinél keletke:i:ett él
Umek tarw1nak berh:etol min- cea kbamar á~Jedt a géphit•
dn. tonna lfMo után, amit a ki).. n, koriesmúhe l)'l'tl éll 1l kisebb
:töuRgtiek kell megrlzetol.
k6rn)'H6 mü.helyeltre. Mire a dl
A btny1uÖk VHér@l ut illlt- iet eloltották DW több mint
jált, hogy iz liO év alatll y\aaia,. 30.000 dollár kári okoiott u
fllet&he& él annak k&matjáho1 épületekben és felue'relétlek•
ceak :!8 oentesne minden ton• ben.
na 1Uore, mlg 1920-be.u min•
A tüz keleUl:ezéaének olt!t
!len tonna keménynén 78 cent még kutatjá.k.
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A SZÉNPIAC HELYlETE.
•~ u~n li ra 1·á 1tonllaa, de lrTDI 1i•i rol a ki:i1iJn~ neaet.
Kemrn1utnben nn eW -IS rlá• I k, rt'• lf'I . ~úmllapd a
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let épen olyan lanyha voll.
mint a mnlt és llellktl h"'9n.
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uabb b4nya 1mn a mult béttu.
Azon a vidéken ·- mhnin IOk
uagyon a,.lezirt t.nyü. uá.ma.

1
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ro,;atot, tegye te l a kérdésl o.
l,e1·ele vége fo.lé épen olynn
fizettek dollár
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to.gJal, hll dolgoznak 11aradl•

:l~C::l:~a
éll ró~~l;• hja ebben, hogy ".\mit
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Ha meglit,_ a la1, lm d nlml &i Jelet a si6np!ne helyzetél'ől, ként olesóbba11 a 11ze11et. rutnt r.Önijég állandóan kcr~ijl ~~ eb•

::~~~kéle~~~ll:~t ~k'lit:~.~~:r:
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\'Olt. mikor t1rnl1ották ue•
kein). \'agyi ■ i,ewl,r él Par•
rlngton uénbAnya kue\ök,
1~ivr ::~~~é~::':1~

~:':~:e:r:f~:r::t:~o,
112én drágullgj,nak ok6t.
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mert azt hlS111f1k. hogy a ve!Unk plae helyietérlSl.
mint a banyák teMneléN m.;g hogy mindenki 11yekulk "mo.t
nem egy véleménren lévcl emHonnan veul óa az1.,. hogy caök kentett üzerue:kkel Itt.
ellitnl mag&t kenu!nyuénnel.
berek ,·éleményének Is kijár II neri1 lgu II uénpl11e h elyzetéről
Vaunak széufaJtü:, melyek,\ kem6ny1ttnewk körür,en a
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hogy 192:!-beu l.ewt11 N Far• hez honkmíljunk, mert bl111e11 lloH n !Já11yá110k--nf.n1a!
-'.\lort'Jobb rajta uenet Is 111111- ad,U,,i, ~ 111·11.1N„nl'ltl1y-l1C hlrlngton voltak aMJn, hogylö mnga 111-azt tet-te a ml cikkünk
Tnliln megtnfl"edl, hogy ,·an n ■ k bclségesen a'"vásárlók, lgy a laj(l1t110tsl él l,;y 11Ztrl]t1u1 t<l<
.Kentucky DlatrJcben l922· kel. s mert ez a sorsa minden- még .egy-kéc t.nru wás állnm• gyengébb mlnóPégllek háttér·IJ.e 1a1111k n keményszénrogyaaitók.
ben a bAurászok maradjanak kinek. nkl 11yllváno11 ,·ltárn ban h1 eb!Jen ni országban? szorulnak.
A keményné:n Yldéken rol)··
munkllb.'l, 11ml nekünk hat s:zúll.
Ne111 gondolja?
A közö11ség hálátlan ezekkel tatott vlugálat1·ól a uénbliouhóuapl tétlensége! okozott.
Hogy "haladnunk keÍI", nit
Talán nlves lenne utána néz- a bányákkal szembe n. nem ve- s4g egyébként Julil.HI el•eJéu a,1Webster, Crlttender é9 llop• Igazin előbb kezdtük ml pl".;di- ni, mlelöu n)'il"li.no111.11 lrJa 1U- nlk leklntetbe, hogy ezek fi bá• Ja he jelenu;iét . J,ebetaég,c.i,
klns Countykban ,•anuak n káini ebben a lapban. mln l DO• lltásal11k1·ól. hogy nem Igazak. nyak látták el olyan Időkben hogy a jelentél! es6nen 11J forl,ewl11 W.nyát, ~•arl'J ngtou J)e• bo11 bajtán;, mert hlnen u 1 éve hogy maga a uerve:i:et- hl\.ny úket ui!nnel, amikor a Jobb ml- dularot l1oi n keménysieneeek
dig Ill. Peal.lody Co.-uál má• na11-nap után azt hango,.tatjuk. taggol szn11orodotc. - de nem n6ségü ~yákból nem adtnk dotgUnrn.
lKiJik rétitvényesnek nevez• ·oe ahelyett. hogy bizonytalan llllnoJsbau, han em a:c egéu neki k uenet.
A keményu.én vldéktin egyéb
heti magát. Eltell két ur eró· 11zó,·lrágokat •hhttenének II tö• Egyesli lt
Államok bnu
Mert
Nagy kereslet ,·ott a mult hé- kéni Igen nagy a munkáablány.
szakkal 1ugadta ma gá.hoi meg elé, mi 11 utat Is megjelöl- ugreW.r ,·égre uok ar. emberek l&n New Rh•er 1olenbe11, Ami Varrnak brui)'flk. ahol llbba. kell
l!l2l-ben a hatalmat Howat• tük, a melyen haladni kellene, Is e,iá mltanak, akik nem épeu esak piacra került. azonoal
hagrn l küla6 munkákat. mert
tal nemben csekély 86 nó- mert a gé.ncsolás helyett alkot• llllnolsban dgif.k a uenet, ha• vöt ta.lAlt. Anól a vld ék.rlSI a nem képelH! k munkf..&okat kapva! gycltött. lle11dGrrel aka• uJ kell.
nem másutt.
r01W1z
káréuolg4\,at folytáu I ni.
dál)'onAk meg a vA.drn a ,·éOh·aau. el Doboe lai.Ván o.
Állltjuk, fentartjuk, tudjuk,
delem -kln1agyarádiát a Co11 Magj-ar Bá.nyA.s1naptár ,ei, évi h tudja 1nlndenk l. akt tanul• dei;en nem azok a legbees!llete- IOha nem le@1) arra fogjuk a
vewitó.D.
1d.u1iban a. Hlml-er uerkes1t6 111.ányor.z.a é1 ismeri a bánya• &ebb uándéku emberek. akik a uervuet tagjait k6ruJ, bogy
Tehát hogy nlncaen az an. ta.oalmá.nyait a boinyiazat be- Ipar helr1.etél, hogy 11&116tven• népszerüség ,·adászat!ban llom l'g)' Wllg How11t mellett tari•
tudatosdknak hlHIIll!I. a. je- teglég:elr61 éti akkor blzonyo- eur11SI kétsr.helel'ttl tlM>b bi- képek ulin Ylsdk II Üépec, ha· Anak fii. mhuladdli, •mis tilen lq:1 Ye~ISkben aa e.a.Ida ■an bekmeri, hogy ml utat Je- nyúz éa öteze rrel t6bb bánya nem aaoli, a.kik • 1111.16,t ~gjoób aökQk len.
ai6 hlbá.jukból jött napirend• löliln k a hatadásrn. Olyan utat, nn az oruá.gban. mhrt amtuy- hlltill s■erint a uép Ja.rin. t5re.Arra u f.1111.Jaúa, hogy 1910.
re.
amelr re fi kell térni az 01'!1tág nylre ,r.ükség lenne.
kedoffll, még qlyankor l1, mikor tcll 19'12-lg mladlJI ra.u.bltlgenl11 hllladnunk. kell elcl- b,ánya-iparinak hllwarosan.
Csak asok nem akar.lik tud• e lJAr,bnk nem népuerü
rouzabb aie.n6délt k6t6ttak •
re, nem hitra.
Au1lt Dobos István Lewls é!! 11! eit. akik állltanak anélkOl.
Ml a~onban soh9: nem kh-án- binyá110k; én nem testek mer·
~1 exeket mind 111emélves Farrlugton b6.nyászvu!rekr61 ho,;y n bely1e1et l1mer11ék. azl tuak bele 1,·atkotnl, hogy a Jegyiéat.
tapautalatomllól j.eleihet~n/tr, az swmoru blzonyitéka a tn nuhnán3·0111Ak. 11 akik nem azerve11etben a tl11ztvlseU5k kik
f:a Jollbat nem tudok kll'inqtéB tudtul klvánom adni Önö'k'munká.s-tömeg hlnékenységé- törGdnek ve le, hogy ml lgni. ml legyenek, 111\nthogy azt ugyl1l a b4nybsoknak, minthogy a
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bul lett megkötve, Itt II ldö.'nem a rágalmak na.vára ejti el mert Ilk ugy hl ulk.
szik, legyen nekik hllük szerint. 11Mllk. mint_ ebben u 'YlllNJhogy cselekedJílnk. ~t egé r- 1a vezetölt.
Ami Howauot Illett. r!Sla ép~rra azonban Igenis kértfik. ben J11v11lt. l'}IJ azt hluen'- ho1Cy
11
~~~~lt~á ; ;;;:~ l~~rót~:g~:: 1el~e~::e~g~~y:~f!u~~~:k'~;·I:~ :::~~1::~:
1~\~~~lkön~
:;~!1~~g~~;;::~::1: ::a~:n~:':1~ma11:::.~:=~ok sem
1
nclttO nk már a bugyogóból. gat Kentuckyba n és még kevéti- nek a sajAl v61em6n)'e.
h1rt~11~u1k ki a ,·eJetólk nrnll ett ,
Ila nonban Önnek mlgla a1
Utllap ut a kaJ(111 vezérek 11\ba bé Igaz. hogy i,~arrlngton egyik
A ml véleményilnk uerlnt birklk Is Jerre uek uok. n1ert a véleménye, hogy mindig ronlra. Howau ten 1924-ben II rclréli,·ényese Jeiine a Peabody Ho1vatt nem a bi111yt\szokért Olt e1unya, káros. éli alJaa dolog a azabb-rou.zabb lett a uen6d6t.
UnllOO Mln e Wo rkers leader bán yákn ak. Egyetle11 egy aió a börtönben, hanem aumagll.ért, ve1eUlket a küzdtleruben hAtba kélluéggel boo6iljuk a lapwi•
azt fogadom. mert egy nek a '!:lem Igar. bellSle.
és a wl véleményllnk ue rln l tAmadnl; éti n1en ha a vezérek- ka1 rendelkeiWn, talin leuq.e
1
1
1
. ~i:::~~~~t:~e~::~;; 1vá!~~:n!~ll:a::ni~~lér~ly : ~!!:~é~~ m~k:~u::::a~::~Ye:: !':~ka~ ~~;~~al m~:~:::;:~ : : ; -m~:!f1:~
lUnk, nem po rk bi,.rrel Jea6. 1ámubokat, mlelött ar ról meg- g)'lltelem re ju1111k.
sebb 111okat eltivolltanl. mint au.bb a uer.6<161! Mert ha f.11
1
11
ml=~~; :~
gzéuplacl::~t~~éy~:}-::,adn~i:':~~~ do:~;t~!~.~:'u :r:k:lek~:: há:u~: t~~~m:z:ise6:~nek, :a~=I~:: :.~::~·
bely1etrlSI, csak azon egy '1.111:é, emberről illlt!
tet n,m adtak még a binyissok akAr nem telulk. a többllég val• ni II állltiú.t•
lltA.sa. f«II na Igazat, hogy
Ug,·-e nem? Ugy•e Cllllk ugy uak. cuk l1gatU,k N lsgatják lautjll. a l'ezetőket éa azot képKl.-f.nlipn megjeayenllk
nlnl'a klllf6Jdl piac. Hogy sok mondta ue1d valaki! KI wond- clket, olyan elérhetetlen dolgok Ylsellt a b4nyászokat, • ök kfll• mfg, hogy k6aufa;1\ helyet
a bl.nya é& bi11yáu, nem be• ta ! él aki mondta ai n1eggyG- utf.n, amelyekrGI ISk tudják a denek II érdekükben.
adunk minden mqyar
lres illl1ú. 1910-ben llllnoltr a&töu róla ! Ai látta! AJ. tud- legjobban, hogy asok megval6A uervuet ereJ"t g,·engltl te nak, hogy err61 • kéfdw6;
bau 75 ezer volt, 1922•beu pe-. Ja! Annak 11 mii mondla?
wláu hamaroean lehet«len. bit, aki• uerYezet Jr.fpviselölt mondja meg • yfle,doytt. •
dig 85 eiu, a 10 eier többlet
Dobol btvin Jté:rdéwe megHo•·atték uok II embereit:, a álla11dóa.n rigaln1.&uatmunka• akir enea!~ H II m\·l'é:lem►
a oé:pnaporodl\1ho1 arányo1. Jegyiem, hogy én lgeol1 nem kik klbO I akad mindenfelé, a kötbe:n.
nyO;nkkel. akú ellenkedt . •1marl a uaporodisl illag kö- vagyok
tagja a United MJqe kik nem tön5d.Mk vele, hogy a
Antlg Lewle II elnök, lgenla ve,en közöl.iü'. mln~klnek a
rUlbelill .et, ahogy én 1udo111. Worker. szervezetnek.
tömeg .-é:'l'N fejjel megy a fal• 11 a tiHttlll&ég, bog)" minden le.-elllt. ha ol,-i:i modorbu lr•
RöYlden, nlnca pénr. nlnca
f;. egé:u Ua.nele:tte:I megje- nak .-uetlk clket, ctak u6rt, tag legyeu I.ewls mögött. a a Ja ut mq:, bogy a lapi.ti t&·
bltel. Pedig \'111 pé111, csak gyunl l.látorkodow, hogy ennek hogy IS k vnetb-nek.
mint 110watt len az eln6k fa 1ölbet6 le1yet1
bltnAnak meg kél embert ►'. dacira én Igenis l1mttffll any•
A m11nkbve.1érek kö •ill ren• wlnlhOIO' mi reméljük, hogy
lll)JI.ER MÁRTO~

,·e-
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llAUYAH BÁ..~ YÁSZLAP

J9~3 junhl 2t

MUNKAHIREK

ALEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL
ol1•n C'IÍli::ek re un .Mlks•or llll\ik<i&:,
~•• rn hetli 1K II ht- lfil1'II ib.lttben.

••I

\ 1·1'11i k!!n,leltn nlt'1t"kib1•ltl1bl drosb• 11t111nl
i-~ JIJ·e n kor ,·~11 11 ll!'i,tllAgJOl1l1 ~zük~f'fl!' O)flll iiru•
1'111.kre, 11ml 11emr~•k • bfoní"'ff r lli•l. h11nt'm H 11111.
• t,hl I• k,~nff'h:11•~elllté lt~zl.

U11ki.i r 1111ka1 lelJ~en fel~auPIUik i-• 11 lei::J"bb ml•
n ő~h::-ii ,.f'rO• l11rl ós

UTAZÓ ' TÁSKÁK,
MOLY MENTES KOFFEREK,
RUHA BŐRÖ N DÖK
11 l'tl"Ö li:: öaön~ rudelkn~ ire ,ill u11k mi-r~ol!hU
áron.

WILLIAMSON EGYEDOLI
MAGYAR BUTOROZLETE.

B, & L FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, VA:
DAY AND NIGHT
BANKBA,
WILLIAMSONBAN,
W. VA.

l Tüzbiztositás 1
.h <'mbe rd: ii lt111ih11n nem
fl g7elmet fo t dU11n11k II tiiz•
l1 lal os lhi s r11,

ll llll"1

Mit felelne On a következö kérdésekre?
1)

t'. lég go nd ol fordll •e Ö u II l li1blz t os lhiH11 ,~ Y•Jlon
kell iie n IJ l1toslt1·aT•1••e11 h iza, bii1tarllhl lli r•
g111 k, mcJIOépületeli, rarag-e. auto moblle, kONI•
nln, ~t b.!

'!)

t'e lemelte•e a lill lo!!ll.b l üu1tget 111 lin!m tl"ll~dh
11rft n,-A1111n, hog y ol)".U ön1eget k11pJ0 11, melr tit'•
L;"P. Ud ő 11~ ujbú ll heszen,•He, h 11, H~ l nlJi. 11 11 tb1 cl•
11u~1 tltn1111. H!.111 m !U

;I)

\•ajjon R blzt osllli~I l'!ff te lJe~e n meg-b!J b116. Hl•
hird , ri-1:-l klprlihall amf r lhl lntérell el kötöll e•el

Ha On valóban komoly 1ondolkodá1u és elörelátó ember, ugy On csaki1 a vilár lermerbizbatóbb
biztositási intézeténél köti meg bizto1itá1át,

KEPVISELI E VIDEKEN ,

TUC KIVER INSURANCE , AGENCY

THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA.
A lerjobb munlwruhák~ cipők , alsóruhák, fehéraemüek nan raktára. - Óriási ra.ktánmkból riluztbat bármilyen ruházati cikkre van szük1é,e.
M AG Y A R

B ÁNY Á S·ZOK I

THE B, C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W, ·vA,
raktáron tart mindenféle butorokat, kálybí.bt,
chinuzüat nóe11:kö1öket, festékeket, ün1árukat
és minden húifelszerelési cikkeket.
A matyarekat fiuelmes lónol1álúban ri.JHtitjük és áraink a le101aóbhak.
liRESSE FEL OZLETONICET,

HA

WIWMSONBA

JON.

l,ATOGASSON MEG, HA WIUJAMSONBA JON !

TUG KIVER GROCERY CD,
WILLIAMSON, W, VA,
OCCIDENT éa GOLD llEDll Jlntelr llúrtÍ.,onatybanJ eladfl uen a 1'na1ö.ea.
LA.RHO-file tab.rmi11rolr n.,,- rllküra. . BoM■•
bum -file ldtakarmhr kapbald,
DEL •ONTE ban6dnl kf.p-,Jael6L a ladea
n1ueri.r■ t

tartank

■ ag-11:ta11.

'l'US BITI.:ll GROCl!BT CO„ fflLLLUl.80.lf1 W, U.

\923Jún1u•2 J .

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
NEM HAGYOM MAGAMAT ..
lrlA l,eiloncr.
(F'olytatb.)

C!!ak nyomait 1·1.ell egykori 112éps,gtlntk.
UPn·adt, mint a aerép viii.~. hll nem öntözik rendesen.
•
l::gxuerre rel l:itl ftJé. . Pta~kalö,·é~ek uJa
vlulmngzlk bércr6l•b~rcre.

M aga a Pollce c hlef 1·neue a ma11ö1·en.
, At O :1rca Js vérea ,•olt egy kél! h:u1itásától.
Nem tllrötlöu vele: H!•ze1,..olyan " fogá111''
cahulltak. ami párját rllkilOlla. Egyenként
vt z.sgálták 1·égtg a toglyokat
Ahán - - - a "frekles1f' Tóni /
- - itép CM)lllege a vlllnnyoiJSZ:ék r kié re.
Abandltngunyosannevetelt
- ~ltnket megfogtatok - - a legnaSYolib m&tlá.r elröpiilt
•
- Kic:!!oda
"Szcplös" Tónl a vAllát 1·011ogatta
- A játéknak vége. Most már beszélhetek. - - Hát a Mr. Ferenelt nem látom itt
köztünk s az öreg NAthán ee fön osttoznl
a bllluea:eken -, - pedig Itt kellene lenni.
Pár pere mu\va Ju.'\t civll ruh b
l'l!ndór
tünt el a fák köWtt a.bban az lri.n)·ban. a
melyet „frekle511'" m11tatou.
- A két ut keresztezésénél leMz - --:-ugy ,·olt a n.egállapodas
- llát Ferenczy
~\ rabló csak a vállalt vonqgatta
-· 6 .-ezetett bennünket - l ll kell

A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN
UJ OTTHONÁBA

költözött a magyar bányász~k bankja juniw lS~n. Himlervillen a magyar
bányászok városában épitettek egy modern banképületet és ezentul itt fogja a
Magyar Bányászok Állami Bankja az amerikai magyariág érdekét szolgálni.

l

Ford
!Hlf.A1' KOZATA, Mt:l,l' A CSALÁDOK MILUÓIT
f: lfDEKl,I.
" .\ut-0mohlll f(lf;ok é pltenl n ltGkaúg uaínui ra !"
mondta Henry fo'ord 1903-ban. Olvassa mlkép lett ez a jóslat
megvalósltl'll.

FORD HETI VASARLASI TERVE ALT AL
l::1·e1< óta az 1•olt Henry Ford beesdgya, hogy ii. Fordot
az Altalános ceallidl koC6ivá tegye, hogy hozzáférhet6vé
tegye mllltók számára .akiknek ázelótt soha se m ,·o!t mód. j ukban a motor-kocsi Jótétemén}"ét élvezni.
Az eln1ult tizenöt é v fol}·amán 7,500,000 Ford kocsi
lett a vev6k kezeibe helyezve, több mint másfél mlllló ""áz
utol só tizenkét hónap alatt: és mégis még mindig vannak
c,;ali\dok 01\lllól, melyek reménytelJeaen várják azt a naJIOI, ruelren F-0rd-kocsl leu blrtokukbin. És az ut nyitva
van ehPz.
Ezen terv ala pján ön klvála.S1t ba1.ja az önnek tetu6
Ford-kocsit I hetenklnt félretéve ~ kis összeget, megleJ)etésael fogja látni, bQJty milyen ,o·-0raan leu az ön kizáró•
lagos tula}donában. 1d6közben az ön pénze biztos helyen
lesz Jeté1·e a helybeli bankok e11:>·lkébe11, mely utAn kamatai. fog kapni.
Gondolja ezt meg. Öt dollir megkezdi a &zámlit. Az
e-glrsz csa.lid ré1ttsedhetlk benne, az apa, az anya, a fivérek, a növérek IJllud honáJArulhatuak kevés116l. Mlén ne
kezdené meg még ma. Men jen el a helybeli Ford keresked6höz I beuéJJe meg a. dolgot. 0 a Jegulvesebben mei;;:magraniz önnek mindent éa segltenl foJ!: önt meglndltanl
egy Ford,.-kOOfll birtokjoga felé.

MINGO MOTOR COM~ANY
.WILLIAMSON, W. VA.

BUDAPEST
BUDAFOK
CSEPREG
CZELLDÖMÖLK
DEBRECEN
EDELÉNY
GYÖNGYÖS

JULIUS 1-ÉN, a Woodman of
the World, Loganvalley bán yá.u camp, 188 osztálya Conl
Branchen az Ismert jóhlrü mu•
latóhelyen
TÁNCMUL.ATSAGOT rendez. Ke:zdete délután 2
órakor. Beléptld!J nöknek 2óc,
férflnkna.k..l dollár.

GYŐR

GYULA
HAJDUNÁNÁS
HATVAN

HAJUUSZOH09ZLÓ
Hl<lVES
KABA

JULIÜS 4-ÉN a Ver hovay
Segély Egylet 211-lk rlókja,
F':l.Nuington. W. V:a., n No. 9
Hallban T,\NCMULATSAGOT
rendez. Kezdete délelött 10 óra•
kor. Beléptldij férfiaknak I dol1ár, n6k .nem flzetnek.

MAD
MI S KOLCZ
NADUDVAR
NAGY K ANIZSA
PÁPA
.
PÁSZTÓ
SÁRVÁR

SÁTORAW AU,JH E LY
S?.ARVAS
S7.EGED

HA tgyleU ntk rn•ahlv&ra. J•dlp•p!,ra. borfl,kra. b"lbe1!p5Je117•kre,
lunch llcketNI, vagy egyfb ub klvltelll n 7 ornt ■ tv,n7r1 vDlnaullkf41ge.
aJ&n lJ• • Magyar Bt n7h1lap nyom•
d&Jlt.

HILL PIANO CD:
C. V. MILLER, túlajdono,
947 FOURTH AVE.
HUNTINGTON, W. VA.
Birmit7e11 ha„gu1rre, 11ramofo11l•mure, 1<>ngoral•rnn„v•.. ullkf41ge, tordu1J<>n IH>ut„k.-H ■ ni
lun kvhi ro l ■ okP,n1tt ■ k1rltmu .

u::::f••nau

,rukatt■Munk

KtRJll!N
GRAMO„ONLEMU
ÁRJEGVZtKETI

rak•

SZJ!:K.ESFEHl!:RVÁR
SZ0NDRŐ

l

SZENTES
SZERE:-ICS
szo:-.mATHELY
TOLCSVA
TURA.
ZAL.AEGERSZi,;G

1

KtSZPENZDOLLÁR ATUTALAS MAGYARORSZÁG EGEsZ
TEROLETERE.
.\z Itt felsorolt városokban l'an Magyarországon kép-rlseletünk
A ci111zt"tthet legközelel.>b e-s6 1·ár~ból u;ivábbltja bankképvlseletúnk ,n
li.tutnlt ösueget.

Magyarország
Jugoszlavia
Ausztria és
Németország
Wrületén bárhol lakó cjmzettnek
fü,..tjük ki az átutalt össiep;et.

amerikai

Ki;;gZPÉSZOOl,LÁRB.-\ X

HAJÖJF.OVEK lninuelr e uró pa i lr.Jllötlbe l1b1D_t ly haJóstlinu,, a1Jb,
DOLLÁRDETÉTF.K :J SZÁZ,\LÉK KA.11.,\ TRA.
OKM..lSl' OK.
KIIIOZ ,\TALI

v,a·t:K.

TUDAKOZÓDÁS! OSZTALYUNK
minden óhazai, Jogi, közjegy16I telelr:könyvl és hagyatéki 0uben kéueéggel áll testvéreink a:r.olplatin.

A MAGYAR B).NYASZOK BANKJÁNAK UJ CIME:

HIMLER STATE BANK
HIMLERVILLE,

KENTUCKY

l;ankirok kuM>en hagyja. f:ti Ú amerikai magysmk türelme el•
rogyou mir ■ bhoa. hogy vi rjan ■ k mlg ni.a.jd ugy $0 év muln
végre Jön egy polhUrn&. aki elvég&l lg■Un a földormál'!t.
)lert
uell~r. cteléden1her bitony nem leu többé ait Ad1erlkát Jirt. m&•

MAGYAR BANYASZLAP

MASOK PÉNZÉNEK

(JIUNOARIAN MlNEns· JOURNAL)

lflllLF: 11\' IJ,U .:,

KEN"TOCKY.

tü rob„yclm-Tei og,arn: Min•" Jo11•n•I. Kormlt, W. Va.
Telu~<>no: W!lllarnun, W, v,. 017. ,.12..
Aaoo't'oclllllrnoay,rbtr,yhJ:lao ... llnHültAll •"'•kban.
T"' Ofll't' H..,, 1 arlan Mlfle... J,11..,al ln 11,, Unhed 6ll~a.

lltflu,t.1 ir: Az l;'.gyH Ull A.)lamokllaft 11.00--M••u---•b• U.00
,...,~,1,11o11 "'\U' ln IM Unltotll ltatu U.00 H""""ty U.00

____________
JI 1)11,H R, Editor.

l'ubll
_ ; ~h('d by M ,\ R T 1~

A M•'1•• llnyhd1pot btnyl1uk lrJlk. btn 1luokl'6I b,n1luok " ak .

T"- H..,.u,lan Mlne,.. Jov~:•~::..:ltten lor Mlnel"I, of Mlnc ,..

·--~:§
=---·-_.., __
---h•
·-----·----

1•:tért h11tAroztAk t>l az amerlknl magyar tö megek. hogy !U
i-Jlk Je hAtralévö napjaikat, ltlehozatJAk oaa\Adjalkat.
i,.':.8 11t Itt megt.ö rzeököl!Öt)i)Lt magyaroknak a:t Ivadékai el•
1'eM.nek :i1asyarország réuére. A mbodlk genericló -;- hllb,,
minden li;:)-tketet, eun nem lehet aegltenl - n1ár .n em mag).. r,
hanem 1m1erlkal. Azoknak mlr •emmlt 11em Jtlent ~l a.gyaror•
~dg.
1--'!het, f!Gt V11.lós1lnll, hogy 11: gr-ófl poll1lka akarja ezl l,gy.
Hogy u Amerikáha11 szabad&ll.ghoz u.okou tömegek ne menJe•

ntk llau, mert. félnek. hogy uok 11odgyAu11kban R't Itt meg~XO •
koll 11zell e u1et vluik nmgukkal. Hogy uem \'estlk többé !e 11
JegytO ur lro<lltJa el6t~ egy télmé rtrOldnylre a knlapol és nem lát-

=•.~!".:..:,"'i;!.,
W!}

nak nu\r Atyaistent a uolgablró urlm.n.

('aak arra 11 számll&anak ám - mert Ili amerikai dollirok
k -t•t,n • •
mmltba otthon nagyon dlva.toa minden téN!n - hogy u • po- ~
a.ta,-d
Cla» KaUtt ll ' " Poll ottie. at N•• 'T«t. N. 'T.
lllllca natyon megbosszulja magit. mert u Itt kényi;teriiségb61 _,.
Uafor ' " Act ot ~ 1, U:7'1. S.Coaf ci... Ma1tor &t U.. Poll
omca ol Hlmh"11le. Kr. ulllltod. tor.
megtelepedett magyarok amerik ai Ivadékai mir nem fognak
l b = - = = = = = = = = = = = = . - l l oonirokat killdenl.

■ kuelhe

nt mc••lltelJt, vairyonl

m e11"hb ha t 6d11:0 I, dl\ l'O nd u~dwol

h

11l11po•
h::én:rel. ,

p,n.u.-rl

na kh1rl1bl ,~

Jtlndnebt l!ll'J'li lt t ■ IAl)'IF. mec
nok 11:ii;amnlllal m11·7arnk. akik
P4!nüil4hM-1 ff betftjik
toitafjquJ be1111ialltt lt lt ■■ II

ka••·

Piazlriild.i, htonáUcm i, dolláro,Ua.
Hajó~g:,el,. az ön,;, oonafaá:ra.
Bditel artán 4 ,zózaWt lomat.

KISS -EMIL Bankháza
133 SECOND AVE.

NEW YORK, N. Y.

„ Se«,n.

1

KJNAI KULIKAT
akar hotlltnl a munkáshiAny cuyhlléllére !.. J. :-.ickeJ?Un
\'Olt Conneetl<'ut i\llnmbell llép1•l11eJG, jelenleg a feliiablróság

""'''·
..aa,i:,:~
:~

1
';~~;e::/a11;:~::i~~~;~r:~:· ~::~·1
·

Hta1't

~~~~ ;~~~

0

"LEGJOBBAT A LEGJOBBNAK"
MAGYAR BANY ÁSZ

IK'm

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

· ~:ir~.::~~·A

lll~tu, ltO & legk ellemesebb dohiny
élvuetl-t. - Nem rJIOda teh&t , hogy

bt.~~::.~·'.m~ . .·~v~:·~'>."N/l;rJT·n~i•;

~!~:::~~~:~;i1~!~~~~::t·:,:~!~:~·;:~!E:l~~.~T:: :

1
111~1:!~~~;

a legdollbnépekhn unlo.lJAk

1

dljmon tuen ~tult)Uk •I • vl1u1bocd,Jthl

!~::~~~1.:!. ~1!~!~ 1!::~~~~";~;! "1

Amlg a l,el·Andorhisi hatóságok lnunár ei;Y é1·e egye~
t,'ltn<:lc, mint folytooosan aion 1anAcakoznak, hogy n1ely

K~:;~.v z(h

h

enged611t.
1 d

1

utubnil "' " ""

61taul U.r•k pcntoo h

u1k11e,11 el in•

népek azok EuróJ)li.ból. amelyek "klvin'ltoaak" lennének bevAn•
.
dorlóknnk, ad•llg 1',lcken;on ur klnal kullkbl akarja a:t orszilgot TOKE~~!a ~~!~NCZ
ei!rai;1lanl.
75 East 10th Stred,
New York, N. Y.
,\1 európai 1.>e1·imlorlók uó !!fi róla nem hagynak magukat
uti;y kl1~Akmán)olni. mint a kinalak. Azok lll1onyosan megkö1· e•
Vlnéktla1,t~seégei.munkájukértnt1a1.1euégeist!1etést.
IJe hllt nz európai beniutlorllUlt nzon n chnen korlátoz1.i\k
egyro szUkehhre, hogy az o rs.z:i.gnak nincsen 111ükl!-ége uj br·
... ándorlókrn.
VAióban ennek az o,;tágnak - a mai Ipari vls1onyokho1
m(irten •- van Ja l'legend6 munkaenje. O§Jk az a baj, hogy egyet!
)11 e;firljuk a hirnevu
iparokban egyAkalin nem akarnak tlu1euége1 béreket fiietnl.
A~
,.. ft1 ('elery Cola. Cherry m o,~
~ ~o m. WhMl e. Xu Oupe é!l
Ott a11811 munkfil'hhln); 111.n. Ha azonban m~l:r.etnék a munkai.
_,, .... ,,.
, ... ~ t'a'f~ h kltün6 hüsltó
-k■ vnAnak annyi embert. amenn)·lre r.aak uOkM!g van. .
,
Italokat.
A bányal11arban - mint többazör la lrtuk - nagy a fele!!•
11 11 íár11dl.sio111J1111k~ rJeezr11 hü slt ü
leg. ~:t,hOI az !parllól 11.2:il-esen klmonn é nek nagyon sok ezren,
lt11lok111, m e ri 111-ok fe Url ~~lt lk Ont.
1111 nu\1 Iparban megfizetnék mu nkA.juluu un n yl r a, hogy tiszteg.
ll!égel mt>gflhetésllk biztosltva legye n.

SA~ITARY BOTTLING CQ,MPA~-Y
WILLIAMSON, W. VA .

&I

~

H. Rlf'PEN DOHANYT
,\ l ,IW JOHB DOHÁXl" H ,m!Mttt IP!t'JohhJ■ h,at .

LEGJOBBAT

Mindif egésué1u és idetea. - Eoen
belöle mindennap. -· A le1e1észsére1ebb táplálék.
-- Készíti:

THE CHILLICOTHE BOTTLING CO.
CHl~LICOTHE, OHIO.
Kérjen Vel.vet lce Creamd mindenüU.

A

NiekerlCln ur 5 évre akarja. a kullkaJ. ldebo1nl. Megmondjuk miért. /1 :r.t h!ul. ha 5 évre lenne falGten lllunkaerö. akkor
le ludnAk lörnl Itt a munkabéreket éa at 6 év elleltével annyira
le Je11nénck tür1•e az itteni munkhok. hogy akkor mar félln•
nen l1'doli;o1ná nak.

WA~N S. MINE No. 2.
ASHFORD, W. A., BOO_NE COUNTY.

NAGYATÁDI SZABO ISTVÁN,

!

t'IIHl1e1ió~I

IIÍ r■

l'l'Y r 1re .....

~

dollh

Open shop szerint dolrozunk is union béreket ·
fizetünk. - A szén 4 láb ma1u. Tiszta szén.

MINDEN NA~ DOLGOZUNK!
Vegye a BIG COAL RIVER VONATOT ST.
ALBANSON és jöjjön munkára készen.

Nag:yat.Adi Siabó ur ott volt 1919 telén KApolnb ii;, amikor
KArol)•I a föltloau.as.t megkezdi.e. Akkor még mA.sként beszélt.
Akkor m(!.g nem temetkeuu be a gró!I po11llka mOCS&raba.

A1 amerikai magyar földet akar ouhon. Földet aionban a
polltlkija tovibbra 11 a magyal' föurak, fópapok M

Uányástl■ p

mindenütt árulják.

Állandó jó munkát kaphat nálunk 50 magyar
bányán.

Ait (11.t>nl a mini:sZler ur, hogy ne nagyon 1ie11&ünk ha:r.a. föl•
det ,·Aúrolnl, hanem cuk maradjunk to1'ábllra 11 ebben u or•
11rJ.gW.n, meri a magyar ha:r.a moll! eem tud még fi.fület adni -lrell u 1nlg ma 111 a grófoknak. birólcnO, pilapököknek, bankA•
/Oknak.
Amerika magyarjaira osak segélyakciók• 11lk11lm8val V':IU
ullk...t!ge a m11gyar földmh•elésügy mlnluterének és nem ls akarj:1., hogy haza telepetlJeuek, mert hl11zen akkor m egszünn e a tlol~ArkUIM s, 11 seg(,Jyakcló.
1

nacy■ tidlk

,\ M11ir11r

bányavidékeke n

'i

,\J11i;ynror~zágnak 1918. októbel' ót.o. minden konndnyt kJ•
btOlgdló Wldmlvelésügyi mlnlutere üienetet kiildött Amerika
mag:yarBfigának az egyl~napllap utJAn.

Jöttek 11zo11ban a_forra dnl11111k. ni.ok után a grófi pol!Uka
kapott lemél hibra, mely elvette teJJeaen a kedvét 11.i. amerlk:1.I
•mal)'ar tömegeknek a buav'1!.dorliatól. Vfrtnk, hogy b&tha
Tilto1nak a vluonyok.

111

VELVET ICE CREAM (FAGYLALT)

;.•1nc&en hát Bemml szlllcség a klnnl kulik behozatalára. a
ral)nolga rl' ndue r vlssi.aA.1111.ására.

Amerika magyarjai a hiOOm alatt aóv!rogva vártik n1
ld<'it, hogy ,•t\ge legyen odaát az Old l'lklétlnek éa vlsa:mmenJenek
uelhagyotthaziba.

11

1

:(~:1;'.l~~~!:~::l~ll:::d:;;;:J:1~
'

A 111agyar politikus. urak hOne, hogy Amerika magyarjai
l(ötUI egyre többen és többen Jutnak - fijó ulvvel - arra 111
elh1118ro181ra, hogy 1öbbé nem mennek vl aza a:r. óhaz.ába.

levelea dohiny Ni det-

hány-keiel kl móduerek. naUrt<'ik
a gyártá11 vetet~n 1eheulv4! UU!k

!1:tOk c•nk Hl Igai! Jó munkaerők. mc1•t nzok nem kh"annak llRJ;)'

vAnJa.

mln6tégO

MEGBIZHAT

sie, tnte Klnában a kii!'ákmln;•olb Igazi ' hatáJában tohc}ro:uatut k('\lene n r.zei;fn~• kullkat t\11 nen.6tln1 ,•efük. hogy át·
jönnl'k j él"l'e Ide rábszolgamunkAra. u.uln n. 5 év elte.ltén•I
vl,~t:1 la kOldenék 6keL
!.;géu tlle5htninu~~kat iengedetetl a klual kullkról. hog:.•

~::é:t

et a ml jelmondatunk,

AfÍBEN MINDEN

A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI
FORRAS MA AMERI KAB AN
k61I munkAban, IErl~ n41 h ayÍrmcW alff,rtoll.ikban, h ar11"ylk•
b•"• lllmd , p1mutokb1n h drnakban, nllBc arukb •"• •tb.

The Chas. K. Gross Co.
„

kézinumlu stempelö11ára
8803 BUCKEYE ROAD,
CLEVELAND, OHIO.

Ha egy kitünö gyirtminyu, uép klillltbu kocalt akar
venni, nú.ie meg raktirunkat éa viluuon ellO'eL
STJ.R ts DDRA.:iT líOCSIK VASS,Ul RAKTÁROS.
Ha •11 Slu l<oetll .. _ .n...
lahrll - · .. ..,,_ J6 116
uUale•Ötulu.

,...at

tb 0.rHt llocJlt ...... ,o1. aayacka -

P'-11 tahr1l - .

Star toe1ft árai
ROADSTER .
. . Jllf.00
TOURJ!'.O
IHl.ot
J>RrlP14tlllnderu
ROADSTER éa TOURJNO .. , . , .. , ,
.
,,
1890.00
SPO RT MODEL ROADSTi,.;H f1 TOUIUNG .. , . . . lltl0.00
D1nutldllndere5
. . ,
.... 11100.00

.... 11'41.10

■

■

1!123 Junlu•

:n.

MAGYAR- BÁNTÁSZLAP

Pa.

,.. ...av ... 11 aANV4HOKI
Ha j,I IIUIJ iruhl allanol< Tt.•rolnL tonhllJatok 1 1 ~
tlat...__-.:f,IW,
lll be1111atellet.
Nllktal1n""klk,d.M. O . tot,1niket,dltl.fokti..,-1ntt,dl
,._NPrlUt. ,......,..,.llltt,
1'1&ul .J"ikkirt,-,t. ,..16kittyk.
HIM_,,I plplkat, 1nl11clonftle 1~

. . . . . ID,

~~::r~:-=:-~~ '"=

.....
,.,...... - U1tM,p1,1111Mt.ma.

,o;~

lrj<111•,....•cl111.,.., ·

A J..e wl s Furnlture Co.

ÓRIÁSI ÁRLESZÁLLITÁS!
Áruraktárunk kiárusítása alkalmából, nagymenyiségü
,
idényárut rendkivül olcsón árusítunk.

BROOKS BROTHERS QUALITYSHOP,WILLIAMSON,W.VA.
.\ ra.k hirirnk11t t•~ü kke n.ll';l , kh·1\nJuk r~ 11 c•ll,kck P!fyr,:u,:t lt•lje.~l'n ki o.lill.r juk 1\rusl•
Inni, ~ihán y dkk 1Íru~l1ib1il bl'~:r.iinlelJiik j\s ni!rl 11:r.okal külün!i ~fm olt•~ón ndjuk, t::r.e11
khirus UA~on nPm a ll111lmukodunk 11 1111111 lirakhuz 1\" mind e nt olr 1Ll11 e."ony11n adunk, hogy
e nn i! I oluóbluin ml\g so ha nem iirusltflUunk ~ y klá rv "ltá sou i.e: m, de • m o11 fa nhui. l na•
jl'yohb khiru ~ll!Í l!t ~e m 111rto1l uuk sol111 sem. Xl' m 11111l1ad Ound: u t n kllilnö nlk11lm11t PI•
mulaszla nl. 1111 o ll'~6 n nka r 1•ú~1Í ro lnl (,~ 11éntt 11knr m('gtakarllanl. Hona mngárn l a CSll•
"dJlit. Is, ml őke t ll! elhí1juk ml nd e nn el. !flu11i. n Itt nem áll eJ(,g hely rendt'lkedis ünkre,
ne m tudjuk felsorolni ÍD ln dHokal a dolgoknt , 11mlk k lli ru ~UN ~rfl kerii!n('k. a:r.o nban j6 "
11~hi nyal elso ro lnnk nzokhól,

A kÍÍnuitá, szombaton, juniu, 9-én ke.z.dődöU és juniu, 30-áo végzödik.

21 NAPI RENDKIVOLI ÁRLESZÁ~LITÁS.

NŐI OSZTÁLY.

FÉRFI OSZTÁLY.

~zelilmél ~ulol) doll!okat t11hil nö l
onhi lrvnktm.
Nól öltönyök. n1htik, kabá.tok a legujabb dl-

\"et ~ierln t és a legjobb anyagból, mé lyen
a b('!U.crcz(,sl áron alul.
,hainkakllirusitbalatt

$§, ~O-tól $18.75.;g.
Fehér n61 mosó szokn}·ák. érték ük [i és 6
dol!At, MOST ........ , ............ 91:>c
Mntrózs:r.abas11 ruh i\k,mi nde11 sz;i nben.rendes ara $:!3,liO. MOST CSA K .... .. • ., .9:.
1 1
1
~ 1~
~~~.:: .... . .•. :::
Selyf'm ~pori szoknyák, minden szlnben,
rendes Ara 15 (,s 20 dollár, MOST ... ,f,9:i
Gyermek Jdtszó ruh li.k .. ......... : ... Df>l'
1
e!'tferor:t:~e~féi~
r~ti,·~ii ·c·1~t~
X(ll CIPŐK.
~

::i::t

;~!:1uö~N~t'.

~Z

·~131

.~11.:;'.~

10:,;~~~iJ~plS, .~.I~~~~. ~~~~~'.·
:-;6J Oxford étf PumJ)'!I cipők. fekete és barna,
alacsony sarokkal . , ....... , .... 12,lll:ó
l\'6111e!ytmharlsnyák ,m!nden szlnben .f!;c
Xől Oxford ciJ)l5k. fehér, siilrke. barna éa
feket e ...................... .... 1•1.llii

llt·~úinletJük Whb fn jt.11 tl' rfl nih11
ltn, ~fhil!lil.
Deuüntetjük a Cuppenheimer College ölt!)zetek tartá~ t és Íll:Y nagyo11 olcsón adjuk.
Tl'!Jes öltönrök, mel)·eketazelótt 40 dollártól fl5 dollárlll: ó.rusltotlunk

moll $19.75-ért adjuk
)l!nden méretben é!J mind e n szinben.
F érfi nadn\.gok. ára ezel6U. 5 dollártól 10-lg
ierjcd t. mos t esnk .... l!,~_.Já •hil f;:?,!Já-lg
Fiu öltözetek 14-1 /Sl 17 sui.ml,::. kitün6 mlnúi<égben .... .. .. ............ , .. f;ll.ll!;
Lo,·n.;:::16 nndráir:ok m!ud olcsóbban \raphatók
mint n saját beazerezésl árunk '\'Oli.
Kézi táská k és UTazó tAiikAk sajal á,rba.11.
Szalma kalapok férfiaknak - 25 szá:r.nlékkal olcsóbba.tl.
1-'tllt' I Í'IPOJi
K!ilönle~es. l:r.za·dsA,i;mentes, léf,;járatos p1:ford clf'Ök. férflakua.k, é!"téke ~3.50,
MOST CSU PÁN ................. &2.r;r,
ltoWmlan t hlÖk.-A kltünó m!nösé11;ü Bol!·
toulan clp6 k férfiaknak, Oxford és Hlgb
ci pők. minden méretben klán111it.á11Ta kerillnek, Ara páronként ........... f;ti.45
Férfi Oxford c1J)l5k jó min6ségben .. , .13.Gá,
Te!)-nls r.lpők férfiaknak .. 61.1-t(i l 90 l'Cll tl J:

NAGY PÉNZMEGTAKARITÁS KIZÁRÓLAG· ÖNNEK
_
F t lf F I :M UNK A INOEli.
Kék Chambray er6e nehéz Ingek, m inden
mé retben ......................... i'~
Kltünó lnir:ek, levethetlS gal\(,rral. l4-u51 1!1 s t.ámlg, i-endes én.éke $2.50 most l l.6 G
fo'órfl R. V. D. Style unlon su!tl! . . . .. ~3k
Férfi ha.rlanyAk,3 pár . . . . . . . . . . . ... 2i'c
Férfi Balbrlggan unlon sultll ...... .. Sk• Nemez kalapok gajA.t árban
9Get1nt. 15!,00,!12,Dli
/iajil PrdtUbt"n ne ,nulasua el a ml leg uag)"o bb kbiru sltáJ1 11.n • a 1, melrnH ked,·elWbb
nlnrsonyabh Aro11 mél! soha ijf!m a rusllolh1JiWIIIIPmso nb a n. - Ne felejtse , 1, hogy c~ak
!! I '\',\l'Jíl 1'.4,RT ex n uag1111,rü d!iiirlbi nlkalom é.~ilJJö n el ldtJében. -•GyéldldJiín•
m,g, hog)" (:1 11 111!@:alkllmal!abb iillet, a hol Ön bf'Túiirlásall esiköiö lheU.

21 napit: érvényes
a NAGY
ÁRLESZÁLLITÁ S

juniu1 9-töl
junius ~O·ig.

~o;~.

:~:e;i:~:1~::e~I:~: ; ; : : : : : : : : : : : : : : : : : ; 1

,.,.

.\ mi:gjelent közönség te tszését kiilönösen m eg11ye"i-t.ék a remek háló, el,)édlél ~fi«i-lor buto rok, melyek muV'i\1 1zl~l
kés:r.ültek és lga:r.á n ezeknél
;;zebbetklvímnl seir: !éhet. Vo lt
1s ezeknek nagy keletje . .E:r.ekböl adtak el legtöbbat a megnyitási ünnep~égen.
Voltak
olyan klá.llitott butorok, hogy
oly nagy mennyl ség'be n ve tt ék
1tze\.s6 napon, hogyazonnnl ujból meg kellett ren~lnl a:r.Ökat.
Az uj Uzletben a rÓegnyk!'isi
ünnepaégalk-a.JmA.vafni1ncJen ve
\·6t érti!kes ezüst kanállal leptek mf.'g (,s n1t ndJA.tt a n é v ke zdiSbetiilt Is belevésték. E~réve!
nJá.ndéko:r.ta k Ilyen eiüst kan:..•
lakat, ugy hogyes terelé mAr attól tartottak, hog y az esti vonatokkal érkez6 közönségn e k mó.r
nem is
jutni.
A nagy áruh:\.z különféle
meglepetéseket hozott a megjelent közönségnek. de a magya r 1-á.sárlókat kUlönöa figyelemben réazesltettlll a Lewis l<'ur
nltul"e Co. Erre az alkalomra
egy sereg magyar Columbia le•
mezt ho:r.ntoUésnebbnél szebb
magya r nótá.kllal skórakozb1tták a megjelent magyarokat.
1-olt la nagy keletje a szép ma·
gya r oótAknak la.
SokAlg fognak beszélni e rről
a napról a wllllauu~onl 11zénmezll n minden plézen, Ilyen szép
megnylt$,sl ünnepély még 1111m
volt ezen a.vidéken.
A Lewls F'urnlture Co. ez
ut.á.n lsnzttartju szem előtt.
hogy váaA.rló kfüö118égét becsii•
,lettel BZO!gálja ki, mertlgy tudIla elérnl, hogy n nagy szénvidék közönsége kii.art mellette
éve k óta.

fog

AllAK MEG
SOHA NEM

LEWIS
FURNITURE CO.

WILLIAMSON, W. VA.

VOLTAK
Williamsonbaa.

HARRY' KA'MMER,

Ennél olaább

;?lt~~F~!~

1
~~:~

tán sokknl olcsóbban tudja adni !l.ru it, •mlnl b:\.rmelymó.süz•
ll'I ebből iu:alrn1ábó l.
Az egé3z nagy s:r.énvldékre
1·e ttek u megny!tbl ilnne pségen bnlorokat éli más hblfel,;zereMseket , amelyeket azon nal el IR szó.ll!tottak: Ug)' hogy
mosl majdnem ml11den plézre
érkeznek butorok a J.,ewls F'nrnlture• Cu. willl:m1~ni üzleté•

QUALITY SHOP

Brooks Bros.

~~ 1

kOu,apl-~•k

m !u-

tA.n az egés:r. azé11vldél;eu minA bánybllnpoi Mnyá,zok lr•
del\ \ii.ros ban 1-an üzlete, IIRgy Ják , hriny1hzokról. lainrR~iok•
mennyiségben vAsirol s !gy nnk.
✓

Maurer.
(h)

ISMET KAPHATOK
• ""1<4 11

„Jtö .~a~~ ,·oll ""'bbnfl,

FRÁTER NOTAK

• ..,...,,...,. •-" ;.,,k,. (vor h.-pdb,...J
1. ,\ •• ~•h•• ••" • o61o • •. •· .;..
1. l•l•n „I•~ kl• o oo>•lo"'
... O<><

MAGYAR BÁNYÁSZOK FICYELMÉB_E !

•· " ,·llh•• •• n ~" • •.•.• . •.• ~ . .
• • ,;,., ,1„11a1< n,b • • ••••• .... .
> ~'!;,-:!•. ••11 • ••d~H ,. ••I

A legszebb kén 06! ruhA.k , teUlltő~ rüz6k, blousok,
szoknyák, awealerek, nlll kalapáruk, kalapdl a:r.ek, gyermek és csecae m6 kelengye.
l6n, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff<I
10. )l,c~U noh • ,,., bm • d '• .. 060

••· ""'" ••"'u1........... - •te
~•.,T\•T,;•:..•' r: '!~::Í,,,.~~1
1 "

:t~:I••• u ~••• -;

Hlmz(,nek, csipkék, harisnyák, selyem, gyapot alaóru•
hA k, batls:r.tok, organtl n , el6nyomott khi munklk és min •

/11~~:- u.,..y~I•

den mAB lru, ami hölgyeknek 1züll&égu.

..n;~t':"~t• !~:-r~l:.n•~~~~~
:~ií/,.• fi'i"':..!:"r~~'l:t:..'r~.:'iJ:

~;~;~;;~;;;:·(~~:·:

REMEK SZŐNYEGEK.
:'

J els:r.an nkz

Elsört ngu ,rut adjunk l:s po11loHn•~sol-

gAIJu• lr.l Tevllln•e t.

Bá;d Ferenc és Fia

Postautján küldje be rendelé1eit MARY JANE,

.. ...,..............

KEREKES BROS.

HUNTINGTON, W. VA. cimre és'bizto1ithatjuk, hotJ

,\-<lk-. l•~•U♦b~ -••·•• l<•U •.

meg lesz elé,:edn-kiszol1álá1aakkal.

208 E ... ST 88th STREET ,

Williamson Lexington Co.
WILLIAMSON, W. VA.
(A KORTHAZZAL SZEMBEN)

A kövttkezö legkedveltebb automobilok efYedárusibii nlJQllk:

LEXINGTON
ÁRA: $1795.00

OLOSMOBILE
$975.00

CHEVROLET
$525,00

F. 0. B. 11íraknál.
A lerjobb heJYlllán:ó kocsik is tartósabbak, mint ~ely mú 11ártmá.
ayok. -- Ha ezen kocsikból választ e11et, sok pénzt tahrit mer.

KONtml RtSZLETFIZETESRE KAPHAT TOLONlt EGY JO KOCSIT.

MOUNTAIN STATE CANOY CO.,
INC.

•

WILLIAMSON, W. VA.
Jlh1d,ní1He t'l'kOUK.\.K. !!Zl\ ,\IWK, llU ,\1t t;1.
'1',(K, oonA~·ToK. t' lll ~S l'l'O 11'.\ l,Ok IIIUl")"IJIUII ,1.
111ih11M•!!rnrok klllilnij~en flll"fthne«

BECKETT & BROUCH
FURNITURE CO.
LOGAN, W. VA.
A lqn.ebb ú leriobb butorok. HÓIJtlek,
kályhák DIIY rak.tin.
Raktáron tartunk mindtn.féle
VAS. OVEG ES PORCELLÁN
EDENYT.

Erén: laká,berenduését beu.erezheti nilunka legjulányotabb áron.

UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W, VA.

i_:=_

A VASUT ÁLLOMÁS MELLETT 1
A. legnt bb

is lt"g)nbb nhU ni.Juli Uulil nd1. Dlh1"11 11th. ~

~

K6'z ffrfl öltiinyillltt dits dla•zttllban.

Kllllo,5 CI PÓ K, KALAPOK ÉS SAPKÁK, ~y AKKt.:NDÓK, ~
ING EK, KOFf'EREK, BŐRÖNDÖK re111ek klilllr,,bao. ~

Ma11arokat íi1Yelmesen n.ol,áljuk ki.

· ~~

v.\sAnoWON" a nÍegyé~bell kert1kedOtGI kUTOMOIJILT.

Loran vidéki manarok 1
Valódl 14 kar'-toe arany
l!kne rek, ór'-k, ~O.rllk,
dr'-,:a kövek nAlam Jót,!•
me llett kaphatók.
Ne ""'yeu h•mlalldurtl
H.o.11,a:11erek, ,-:ramofonok,
lemezek n alO' Yila11t6k•
ban. Dl u vUlauyl.tmplk.
lrJon11asr:yUpe9b}et'J•
1#-Urtl

A t 'o rd llotiilk • legJobb•k II J1 cg1I 11t11kon!
I-Jl6nyös részletflzetl!sre 1, kaphat t,5lem egy jó f'orll ,;,J)t't'

1,,

G. C. WELLMAN
li rb l!a ü.nerl!u

Lo1111, W. Va:.
Aracoma Hotel 6p01etl!ben

THE BROWN LOAN COMPANY
AND ARMY STORE
LOGAN, ~. VA.
STRATTON STR., UNITED GROCERY 81.DG.
• Elsórup muaümahü, ia,di:, haris111ilc, cipe1r:, kalapok, bóröaclölr:, kofftrtk, órák, éluuf!lt.
aau raktára.

Araillk olcsabak, mini bárhol mi• iiktbta.
S.. péut takarit mer, ba mqlite1atja idetüktl á náluk .-úirol

A leger.S11ebb é11 lel!;tarlóaabb kOCl!lkat 11:yArtJ11k mar
több mint 20 éve. Vevo.'!lnk mind 111: me11: vannak eltlgedve ko.
calJalnkka1.
Mi ,·agyunk az uttöro.'!k az automobilok töklileteséffé.
ember, aki három gyermek np•
ja, -pár pillanat alRtL k!szenve•
dett.
Ugyanekk or Abelovazkl
György régl ellc11ségén Jan!cs
Jánoson késével több sulyos se•
betejtett. J anlcs eszméletleniil

86eu~su.

!~l:!0iflilt!~l _

A gyilkos Tóth Pált a csend-

o.'!rség letartóztatta és átadtR a
booskercki ,kat<>?:a! parancsnok•
i-1\gnak. Abelovszkl ellen pedig
u. á.lliunilgy(!llzf!ng lndltott e1Já·
"4s1.
(Hlrh1p", Szah11tlka.)
A{l\'OSll'l'Ü1"rt:

a Stu11rMéle tapadó Plnp1rnp1ir1111, a mely mellett elrlob·
balja mostani sérv•köt6Jét. A
•l'lnpao-plirna más mint n l;ervk11t6, mtnihogy olyan orvosi
mtlszer, a mely nem csus.zlk le
és a hel3'ükön tartja· nz !zmo·
kat. Nincsenek rajta sem 11iljak, sem rugók, sem csattok.
Lágy, mint a 'bársony, köunyfi
viselni. Éjjel·nnppal álhmdóan
hiJ,t. Százak esküsznek rá, hogy
a Plopao-párna t,ljesen meg•

P"olvllicoaltlU~,t forOulJon

UNITEDAMERICANLINES

!!.~::;!::r~B~;.:;;~:~

:~t:t~!~~ab:!c!i$ttllJ!~~p;::

lllii•liiiiiiliiiliiiiiiil• \~;:::nlnu~~;:;

.

é::i:~nntr!~ : •

\Z ,\ iffUS.\'J'. - - - - - - - egy PlaJrno-próbát és Stuart•
,ll1iny1hzok, párlolJ,ltok R hlÍ• nak n séri•ekröl szóló könyvét.
A Debrecen mellett levő Ko· 11y1i~zok lmnkj1íl.
Ne kíiltljö11 pénzt, - csak n. ne•

mátlll,an

Nánási Jánosné ! ; : = = = = = = = = = ; lvét és elmét erre a clmre:

-

~~~

Dr. FÖLDY KÁROLY

t~::;~:-~e~ö:;e::J!:\~:i~.
uáslné fölkapott egy baltát és
o:u öreg asszony koponyáját

Óhaz• ; J~ügyl h

•

~

Kö•icu•öl

te~•

~~!b ,:;:~:~t:e:~t:;e~)tz:e\v:::'.

!'!~";;;t:i:'tnf;ii~?";,a.:.!"~~•:e1~I \

ró! ,•n.lósággal lefaragta a hllst.

,u·i-'JuA\"ITl>K (klhozatulll01 • •ük•

1

::~rt

átadták a

~-

áv~t~~:~"t

I;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;

PÁRIS HOTEL

hi!.!,udgl.

WILLIAMSÖN. w. vA.

An-as•6-

OOtoU>!~•A~L

H•

W!IU•moonb• J!ln ke,u.sen
Ttozt-. ktnyelmu
:'i~~:k.k11> A1 minden t1n,cKHI

101 bennUnke1.

F.,,d!thak mindén nycl~rc.
~1cgb!uiuak ~s hclyettc&ek M>11r•r

"~":~;~~:P-7:!~;~~

cseudő!Vk-

(:-i"é!)!lzava Duda~t.)
ÖSSZEt:1:P.•r-r

küol)déf<!,

~~~r~~- tel~kk 5 nrvJ

NAGY G- LAJOS

0
1; ;1~~ •

PÉNZKÜJ..OÉS

magyar

eli\zht'sae. ját.szadoznl kezdett
HAZ,\)JílÉU!
Játéka közben egy tloboz gyufa
1111 Chwelandlmn
akadt a kezébe s azt Is felhasz•
HÁZAT
uáJW. játékához. Egy meggynj•
tott gyufaszálból
kipattanó
FARMOT
szikra a kisleány szpkuyájára
esett tt ott tiizet fogott.
A
ukur nmnl, keres~e fö l
megrémült gyermek n kemence
kuckójábaugrottsi.ttakarta l e ~
tépni magáról az égő ruhát, ami
•
azonban nem sikerdlt. Ennek
ikövetkeztében a szerencsétltm
•
~
leány annyira össieégeu, hogy
ia rm lrQ1hiJlit
sebeibe nagy ktnok •k özött ki•
il!llá IILll"kt')"l' Houtl ·
,·edctt.
(T ll!W\'ldék. Óbecse.)
CJ,t:\"l" l,,\:'\D, OHIO.
lrjQII Íflrlll lÍr.h•gp.i• kl'rf .

Wglá.s
község határában
eisner Móric 19 live11 flattri•
bert Uze.n.bnt késsmrá&tól
1
:::~k~;:recée~1ki~:: :~~;
or&á~t k&Leplin. A csendőr•
11ég megállaplto1ta. hogy WelS•
ner Móricot szombat011 délután
gyHkolclk meg kóbor cigányok.
A gyilkosok olmenekilhek. a
ceendől"!lég azonban egy Laka·
tos István nevii cigányt l'lrjzel·
be vett.
{Az Ujság.J

1
•

Kiill{ildi Magyarság
kOlflildl

llogáes k6~be11 gyilkosság
dSrtént. Poroslk Oáapá.r 36 éves
hadlrokkaat,"1Jttanl •lakos, a fe-

l~{igét fej&zecsapá.sokkal még•
ölte. Porealk meggi:ökött. Por•
0111k jobb lába hiányzik,
gépb,a V..n.

(~ Órai Ujllág,)

maa va...,k

Bzl:lveta60<t

fJ~':J&•k!~~-.. fc'fl.1~1t~J{~:J:.
"'"t,

1X. 1.6nyay..,to• 17. H1 mlg
nem Ji r llnnek N11tdelja m•g.

MtG.AZ IS HUNCzur.
AKKI ELHISZI,
hogy • hl,ea neveutu deb,eeeni uJ!gbn•k

BUGYI SÁNDORNAK
meg 1 1un1k, ogy Bugyi kllny-

;!::".!':' h:1:.•~!.

14 "_"'• va-

Erlr teoví,. magyar blnyJoz
teovlr, ha valami fijn toa d6got
oka,..., neHJn,jJ ekkla 1pr6 k3-

8UGYtúiAGöT~

LOGAN, W. VA.
féle

Bllnr1hzok, párlolJátoll a
llJ"lÍnok l1aukJAt.

hl-

h•J~kl••~:.-:!::.. uddh

1><•••••b.b"'•"
.... h••

:::::J:1[~i,:;;:
rol'<lulJOIIM~".-e~-o.,..,&k•

N9RTH GERM AN 1.LOYO
14-111 PHrl Bt., N1wYotk

UJ OROM HIREK
A CUKORREPA
TERMO FARMÁKROL
Fel e hu1not flutlk •- gylrak1
lermel6kn<=k.ugyhogy e111tonn •
cukorr6p1 1d t lta l•ban 250 Iont
cukrot.t•llaafoQYUEl6kllzotlk

- EMIL ffflTlif.nál -

1cukrot$8.&0 ozhfo ntonkfnt ■ k•

KolrJen naa Uoee lnegn:Oet
b.l.rho_n UIT-111<11ldöm.
AZ UJ CIM:

kor• lermelll kap eay lonn• r 6pifrt • gyiro1HI együtt $21-25, •
melynek fele Ill eti I lermol 4t. A
mult 6vekhea kipeol •miko r a terme14k CHk mfg $6,.50-el fi 7.12-1
k•plak egy tonna rf1>llrt. Ter mel•
nek pedig a kor-onke nl ogyre-mb,a
10tonnat6118tonnalg, lel!6t könynyen klulmllhalj l , hogy mlt tud
lermelni •ar J6 ogreneo fekete
1gyago1 ta laju cukorrfi,a to""ll
f & tm. Megjelent u 6vl nagy FARM
ÁRJEGYZtKÜNK, amelyben mea
l a lt lJ1aCuko,rt1>......Clg4el-Ba b
1tb. fllbb Jó larm,nrelnkelll p:616
lelvU•aHllhunklt, ha lr,rteerr•
• clml'<l m•gyarul.

EMIL NYITRAY

Sugar Beet Realty Co.

hohal.6. Valódi llau.l UJlolk p1pa
61 tajt6k UIYU" u!oka, J(lru!mllTek
k ll1np1erel<. tmaklSnnel<. ,.,~
nyelt. Valódi llual U br. aranJ
ta,;R6k. IO'llrOl<. lhc&OI< ,!sóril<.
Er11•t órik <11 Llncol<. Belmeul pipa, pipa lldr é8 Jituó ltirt7a. Ml.o.·
den nemll 11uduAgl 411 konrlla
....ream. Bua\ !IIBOlll'<lkGL Va16dl
ue(&d l ró'l:oapaprlta. MacJ"•• da11oló1tolo leme1et és Pla,er o1'ú>&
.... nok-• le,;pabb IDlffU- dalonól.
Minden•mlhau l mootk1phal6.

Mr. EOOAR CH.&MBER8, a bank
P<!n•tArn&b. a mau1...,t Íns jó

,.,.,.

~!&tok uUn i:.=IAk hm•lot

1::g:~ ;g~~:~. ::: ::: ::::::::: ::::::::::::::;:::
•

melyhez szállltá11 Flint, Mlchlganból és adó jön.

HA RUHÁT VÁS.'\ROJ,, vegye klh;vetlenül a gyáros-tói: Megtakarlt en~l igen t;-0k pénzt!
Ff; RJ-'I t:s Gl'Ell,UEKHUJl ,\'r
anrnll'lJÚI miml en 1mgysHgb1111.

ki\~•liü11t II IOll"Johb

ÁRAINK A LEGOLCSOBBAK S19. 7S ES FEUEBB_
I«.>ntlelhet J~véllleg csak a 11agy~got lrja meg.,Azonna! l)(lntosan elkHldJÜk a kivánt ruhát.

A, S. WOOLEN MILLS CO.
404 NINTH ST., (a Farr HoteUal szemben.)

HUNTINGTON, W. VA.

71:ATYE~~THV,8~~~'::T,

COAL RIVER COLLIERIES CO.

Dr. C. N. CROUCH

( 1½ mll en,-Jre l'UESTONUUIW, Kl'.•tól)
{Floyd Coun1y.)

TOJZÁN ANTAi., Elnllk.

MATEWAN, W. VA. --

Hl Hunllnglon, W. Va.-ba Jön no
lelejtae el felk1,unl 1 7•1K AVENVEN 914 SZÁM AJ,ATT C. & O.
lllomhu l oz<=mben le~a
MAGYAR SZÁJ..LODÁNK.&T
ta VENOtGJ..ŐNKET.

COLUMBUS HOTEL
3-rd AVENUE
WILLUHSON, W. VA..

Minden ld<lben kai,llat tíozta azo11,.
kalh k!tUn6en elk6Hltell m1111••
,telekU. Magyar teatv,...,lnk 1>6rt•
loah,1 klrJUk

..

GLEZA JÁNOS
VARYMIHALY

gyar taldlkozó helye a Columbus Hotel.

JOHN KUTTOR
TulaJdouos.

Geo. W. Snodgrass
Ált&IJl nos Dldot1ltl.;I

lrod'J•
l:"ELTY BUlLDL:-.G

ASHLAND, KY.

DEBRECENI HIRLAP
UJSAGVÁLLALAT
CNp6 ";.,•ro:.J . __ _ _ _ _ _. , . .

ROOM 11.

laom N C10lll86r0.léllek ehOÍ'aD.IU """'"' JtliUT6D1, T-■obaJ,
61ll&DJ"&10lt IIJ'OIDl>rbaJ p6ffllója.
lde1nH1 '8 ldep6r111Nek rllJI,.
raoamódnerffll uólJ'ittalnak.

THE PEOPLES BANK
APPALACHIA, VA.
Holyezq el nllunk botflJ6t

4°10 .
/U. 6hllll.b• gyorun 6- ponlDHn utalunk at p,nrt
Flgrehnuen
uolgllj"k kl
Dayf1!elnkeL

Állandó jó munkát tudunk adni magyar bányászoknak.
OJlen shop szerint tlolgozunk és a legmaga!lllbb tl1.eté;;eket adjuk .
.._
,\ ulm 3!!l hilJ mn gas. - .\ ktií é~ holtom lt ltil•
mi.- ,\sgi,11llut11.
Nagyszeril 3 és 4 szobás Jiázalnk vannak. villany•
vHágttással. Há1.bér $2.60 at:obAnként.

MINDEN NAP DOLGOZUNK !
WIU.IAMSON
SUPPLY CO.

Vegye a e. nnd o. vonatot ASHLANO, KY.•bltn és
jöjjön munkám ké~zen.

,Williamson, W. Va.
" ,\Z IDEALIS CÍ:G''
nagy bani iru11t6I vagyunk I.V•
e.as f~lo luUkeknek, u~ nh„ 6knak b minden mb b,nrbui:er-

A bánya&zlapot bánya&zok lr•
ják, bányii11zokról, binyászok•
nak.

T.ULAJDON080K

Ne feledje el, hogy W1111~11on, W. Va. egyedüli ma-

Williamsoa, W. VL
P.&TTERSON BLDG~

1

Alap«lke4IIO.OOO.OO.

The Matewan National
Bank
Magyar bányászok
figyelmébe.

1

Buarl8indo,v11,glapJ61,vagr
B"gyl könyvU, (180 oldal), akklbe a nnyi• h"mor, • m6ka,
meg out a t,lfa, h!ltlJ NVUJ..VA
MARACC A RÓHÖOISTÜL.
ABugylUjo(gvagykönyvha
1 eoz1endfreeaakegydol1,, . .a
::~::.;l!be kell klldenl erN1 iu=

~::;:EN.

ge.:!!_ve.

A

ICUbhn
bd~"t<IIJ"•

EUREKA MINES

meg

Jt l-:Uú\'JLKOL1',\
A FF.Lt:Sf:Ot1'.

,\ sdnmoz 6ket barontn egrszer mn• •
gam mcglútog11tom
és küneUcniil re•
sze m - fel II rcnd(l• •
lésekct.
Ruháim kltün6 szövetb61
készülnek és blztos!tom, hogy
mllnkámmal · meg lesz elé-

Ne kllldJetek 1>6n1t lde ll!D banhkbL .:-lJJetet lloszADk. llhoJ be.-.111e1ue11 b.l.1111akTeletek.

Jó férfi ruhiíktit késdtiink
mérték ut áll.

Els6 r1111gu NetUetou
cl11ükegycddrusltóf.

~upi..o,,,.•...,,~ln

MA~~-z~:Ró~~tKI. ,

THE REAL TAILOilS

:f:.j\ e!r:::L~llY,h':!~~ \~\!11::~1:=:::::::::::::::::::::::::::::'I\

__

elsörangu nabó
Blztosltom, hogy minden
ruha, amit nálam kéaziUet,
teltétlenUl jól dll.

Nyltray-Puk.
MILFORO, CONN.

v;;:v::s;o;;:~"a~:~h:;~e

Mlelőlt Tli!Jirol. próhálJ• lr.l koc111Jalnbt.
♦ CU:INÖERES ROADSTER ...... . . ... ..... . . . 188'.00
TOURINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . ...... l881i.OO
SPORT ROADSTER .... . ............ : . ...... , .llot/i.00
6 CILINDERES ROADSTER ..........•........ , ua.oo
6 SZEMÉLYES TOURINO .......... ·.. • ........ l119i.OO
7 SZEMÉLYES TOURINO ................. . ... 114:U.OO

LLOYD

hb~!!Y.~~~h•
New Yarkl>61-Brlmenblo
JIMMY CAMPBELL

NICK ROOMY
ANDBROTHER

Dr. FOLDY KÁROLY

IJ:r~;;.öuMi~;::oz!

üzletvezető.

bea

l'(O&:L

MUNKÁM JÓ.

HAJÓJEGVEK

lrJon erreaclrnre:

Gl "EUllt:li.

MEGOl' ILKOLTAK
t:Gl' t'IA"F,\J,EMBEJl'I'.

!~!i

::::a~;;~~ 1
megkapja Ingyen a könyvt>t és
a próba onos-uerl.

;~1~n~~~t~Jb~{~!i~~-k:~:

1

~;!:to;á::si~:g a™:~ ~~~! : ; ; :
kára zslneget"k8tÖlt és a rnes1.eTgerendára fölakasztotta. A
--,,ioma.zédok a fl1rl!iR zajra fi.
gyelmesek · tettek,
behatoltak
Nánáslné szobá.jába ós az 11'.sz-

:t;,:!,~.~~-:

_

HIMl.ERVtl.LEN
RENOl:1.EK
Kt dden h p6nUkon
d•luUn,._._la

BANK OF MIJLLENS
MIJLLENS, W. VA.
A!1ptfke: ,100,000.00
Magyar eanyaaok
Mlalage16n~nbbonklllclll"k

;$!.~:~-=:-aii:t~~

klllönt11 1161lk•n)'llf,ggel uolgilunk kL
Nagr•r Uny,ozok i,letaljllok
ku!i!!trdok1ltakat aolgllO b.,._
Magya...,k ■ t

A MAGYAR BÁNYÁSZOKHOZ!
Most itt az alkalom, hogy Ön a hirH minő1égü
KIPLING CIPOKBOL vá,ároljon, melyek tartóssár
és kivitel tekintetében minden más nártminyt fe-- lülmulnak.
,,. A cípök a Himler Coal Company üzletében kaphatók Himlervillen és Kentucky, West Virginia és
· Virrinia erész teriiletén minden.kompánia stórban.
Ha Ön egy ia-azán jó cipőt akar
vegye mer a 2.602 -számu cipőt
Elsórendü bőrből és minden tekintetben a le1jobb kivitelben
h anyarból
Raktáron van 6, 8, !4, 16, ú 18 inct maru
szárral, minden 1úmban.

NQRVELL-CHAMBERS SHOE CO.
HUNTINGTON, W, VA:

._lft llYAR BÁ~YÁSZLAP

Ml UJSAG HIMLERVILLEN?
At elmul(lléten 4 napot ('lo\•
goitak a H lmler C'onl Co. bányájában .

Hótfön este kl:hmyehb

11ebe-

1ülél:lt 1:r.en.,.etlell n bányában
0101<:r. KA!m:!.n .
,\ kermlll fogon·o, i~mét
megkezdi milkö1Msé1 llln1\or0
vlllen. Ahétni!i,i:yelsiiJ1a11Ján
délután azon·o;,I rendeh'ihen t:1Jálha (c(
•
I

A#!ltnra 1,1il6fha tll>tP-en·~iclfocltJ:.IQieiti>
téo.e, ,nelnt u lfLld: h:116 , ,.,.,!<,;.Í;;'t&•a, T<1•.U
r~póloir,.tba uku•. )1tn-l1tr1t,i e,:r!o~mli:i árul.
L"''· .\ tc,1nel.: ·• 1-.-~ioLb L'.:l„p,,\1,~n l<c:I lenni,
lto::r mci:kapha,.,.~ tv ,J ... i:1· .. ,~wu fttkl.llol cro,J„
~:ön;-1.1.~t. f:,,
<:r,· vt 1.. uli· tull),:onsi::okl.:ftl
.1.:~11 1-:~'lhl!., h '•'·
•~•<IP:C :t l"l:")obb anr11nt
:n,-.,J• Al.k f.•Mn.1.•· i·r:t
::.-i·:o ,iillii l:ivún)11. ltoi:r nlr

~

miJ;::~~kr;::e~1i::~1!14;~~1~::1o~z
uj KI~ )l11gynror ná11csa11at j!t.t6U>tt n warfleldlekkel. akik

u iegi,erték a m:\grar es111uuo1.

ltpbekei b:I teo11!, h~Q m11akadil7oafi ú a lm11lanlik H•11 1Hrt11tMtle11 "1Japotet.. J!:&all h!rdL
li1 ollla «:; nocy me;mutu111k a llll lhdk 11emaetüflk lfJal 11uelf■hek uMrlon.alh. ni.t lJ et:fa•

K1eo tnéke11;d,:ü ts basouat alkot6 ,1etre TU.t.

•

Hogyan lehet a satnya táplálást
megszüntetni

, p~u!.'.:l.l; ~Frmcl:, Jkrl, m·mcuk

,,: ,·:-~:., ~• ,::.'<1,11,1:--!I. lrilnl httoW ler·
l. .:. Jr ,•:t.• ~~:'..~~ll c-,:,m 1,,,-.nck de1ct.
• 1 11~:·.1 é, ,1,,;1 ,·,r.•·, ,, l,•it!\n r.< r:-i·OlzOdJ,ik

l'!leggyógyllnnl n firlkai. hibákaf

I1i.
r.,ci.mrf.::;·:r t~•~lh'l!r: · ,J,:,1y1!í:.:·t. lloir tfr.lkaL

Mi ok'lna a satnya táplálást

KISHIBOETÉSEK.

m~••

r,:m:z

tt~~:.C;-1 ,io ti•t;ik q

a krllo u:n~,-~,-x,ii;·•: cl.uL.
b!61.

H<tlek. mind

.. nll blutlnt, VHlintö h

A tej font.os,,ip
Ter,-e ked,-HSé otthonit

l!cndcl!t'nt....fl; u erubltl~! a,:uvcl<ben..
&c,.-~u)·,-r 61.cl el( ,·Al aa,:tl,aa.
Jlciyt~lru·w~

Uu!J.

... l e l l ~ f l Tl ff metalldtlroz&d.oil A t eJ
nlamtlyen !onúhan 1l.!lhf1ealc. A teJ a Jeffi.
tfkuobb l4pa:ter .-rennektlmck. IOOrt Tlrul<i es&i-Wrhu 11&tl.b61e• lllflllOht tarta lmaz.
l,epl-'bb en p!Ílt teJtt ken fonuitanl - en.
nek lontoaatc,n,1 u le~en lrinJadó. hon meny.
nrlre U,ll • nertnek ro.uu/ t,p1,1n. A 11:ildlntf.
1e1 teJnanon ,okuorme1bl1hatatl1natlaztaJJ,p
ú mtnWge tu.lnteUbffi. önnek tudni kdl, hon
honnan J0n u ön JÜúra a t~ Is hoS"J"an lett felllL

'1,,1.tJir.ult.!.:.
J:ue,"?:tC>ltarU.s.
IlOfl:!l\ Ut1.honl~lol1·b 1Teuel1tuW!t uji1

Jtlli.llral.

Jelentku:u,n H 1mil7eu11. . vaa,

~--..uo!&lawkUOk.
lllb~ltki:!d:ollis20U101..

.,.,

EMPLOYMENT OEPARTMENT

•izllcAlvL

Hogyan lehet a satnya táplálást
felismerni ·

STANDARD SANITARY
MFG. COMPANY
.New Breii,hion, · Pa.

ta ~{t;~~n~:;~,::~e;~~:;t luAE~!~

:r!°mt:t~::

e

Vnessen be Jó egffiMgi rnokUokat

El1dnim lllmters·mt11 lcrol lo1omo1.
lrJ,rnak

~"" • cllnre:

Sza b6. eo~ W. Ward.

w. \la.

t drb. lllmlPr Co~I Co. r~•~hy el•

ad<i. 11:rtlekllldUk JrJ•11ak ern, a dnoft':

a.

G~

eu ,a

Eueo ,t, p,._

NtLKtJi.ÖZJIETF.TLES llh! cikket
....w.M6dJ.l.oatke rft•megb\.&llUóOgy.
o6k6kcL mhodcn bAni•Aes 1>l~1C1>. Jó
kere""L s e ... kell ll.i111IU qo~ebb lel·

•IIA_go1!\.6Mrt tr1on u

alanti dmn,,

OVERALL w. P. COMPANY. 75 E a1t
10tll Strul, New Yorlc C!ly.

t ak,rnintuBbba11azltlóbcnelvArhat&volt. )tin•
denuru,neklldkal iltapotajlfllltUtzonklYllla
szellem! fe1l6tli!l!Uk 1~ hat,rozott emelke<Jfa1 mu.
tatott. Jtét~qkMII ez az Ea1\o tejben lf;,•6 rnara-

krué;u,l.mlnleg)•kl11M!bll. Azal:mtJijUlytdblhat

aabb energia crra~gnck t111lbntó be.
AJ Eagle tcJ nem eu·tlll mint t eJ - hamlt!tath.n. trlall, CJ'Wif1e1 tehfn tej - nnltve tloomL
t otteukorra L \'an benncbóKa:esen pr11teln,Ta11·
Is tcstrcl~pltü nnyac; a rendumenoyl1t1\l Zllirtar•
talom rnn benne: a:azllna: cso11tkii1lz6anr11gokban;
mJi:().a lthou1 \'Jtnwln me1 van benne. defötc,
mr•ru earbobrdr11tbt ,·a1y enefl'ia e1rsf1elr.et tar•
talmaz.mclJ"Ck lényegueko!y1yermckekoil, aklkn ck tllbltt'letcrlll'tl •• enera:Jllra van ullks.!cllk.
Az eoer-a:!a uüksll"CI a J,tl~li:hn & a munU•
h0:t. Da az eledel nem tutalmaza, a te~t -leJtj,)I
a ,·aló!Aa:ban telé1etrk uJ 6t marukat, hoer ezt a
b!4nyt p6tolj4k. 8u!r vuzlt6st, ai lde1rend5zcr
meq-yen1Ult ellcntii.Uókfpe~1i!t i! mh vesúlyu
kompllkklókatokoze:ren,uapoL Ii,tehét ezek
u encrrfa enaélfl'.k. melreket az Eosln fajta t,J
tnrtalmn!lyc n ernészthetótorm!ban.11ngy lonto„
dnalb!mak. Valóban u&a-le fajta tejben 1nc.r.
vanakö!:11UM&"e1teJ1>ent1tilbat6frUk11ne11klvO\
ezen l1UZn01ener1Jae11Krek is.

2.

kezdioelC.\"ntoonu flgyelnl,mlgnlnHmea-gyózöd•
ve. hon értl az ~lla1iotAt. Ste~ntlll'ro a satnya
tAplilUt ltld~en mei: lehet uU11tetnl.
o.enevffl _g:rrrmekek könnren Aldozatai lea..
:nek111>etcKiiéi;el.:n ek- kllliln01cnat11bcrkul0>.I•
mck•·esiflrczt ell aközelfbcnlti,őtöbbl1renno

818-7th Ave. ,
Huntington, W. Va.

uonnal

,u!niuk. .\1111().en 1,)·crlllCket ép olr g)·akran ke l\
nai:run 1ror5an mea-mut„t.16 a-rermekt'nek illapo.
tit. P11ha,p~l)"h!ldt Izmok. kcdvcUeruw!a:,ha nincs
ked,·e Jdi,:J:1! mint ml<S i:ycrmekck, llnnráll ~t.
,·ii,:r. l,/;t!rnhli.n)"!ir, kfk kar!Ukaucmek alatt.
!:rlntel en haj ~ ><>:Cm<'k, eu-k mind a ,·t1SZll!ly jelel.
.. ll11 .iucrrn~ke e::r ,·a1r Ut Ilyen kó rlelet mutat,

nak.1:1elr11ro.1azu l t,i.JJ!dltak k6töttpu111tlt . .E11•
nek eredmt"n1·ekCnt minden ro!uu.l Uplll.t gyer.

' ·c~RAY ISTVÁN

ket, mert lm ragadó• ltcte1R1 ke11l6dlk • uencfk
között. u~kor len1·~a-otvo flln mi ndenk i. Oyermeko
~rdektben f< ornUn a kllmyczeto t'rdekfben tartn

e ladja

(;t

J6menetc10 magyar vcnd~16J,t b

u:;::.:i::i1~~yr:;:t~;~::

!:!~t=~~=n
a:l'!íteJen letlekUpl61vn. Amea:aubottldöbena
gye rmekek, csoportban vh, őket, 6tlaa- többet hlll•

]f~- 811tn;·dn U11!dl1 gyermckok rende1en hlAnyo1
~~kMd(lk

t~~

lllú ffÓffilUáDU Me1lel)6 klatrletek, melyet u
1
: : ft~~!,!~nC:~!1~!~~e~!::Jl
tiltott. Az Earl o t~e n t11.'111,1t crcrmekek b!zo.

A 1<11:nya tl>fl!lihí..11 nc111 mi;idlg litJllltó punt•
ncmuu:L Ha e.:r 1o·crmck kedvetlen, 111,ayo1 au.
11-u ,·air d.11ad t U l~i:u lUon1·, u an1·•k rcnd-esen

~o!,.~~.,J~!~ :;~~11~tn~;és~;t~~=:n:1.1,e :f~
1'!u

klntla/\ 11.~ !tt ernlitdt nonná!i.s ,.::..,·• ~, ..·,'sl.
l)·olr.at. akkor blitw !ehet, hoi;y ~lmu:
ne~Jft #< annak kGY~tbztéb,:n J ,,,
,k ,t.
A llo.,!Cf,.; r,,:., r•. ;ta nrmr<~k
!1-.•, • , • .,.
tln)·et.ök~t 1.ruJtj~ k~ru1ycn frn,:,.,:i.,1.;
hanem 1iJU'.-·tcMc11 t:...ita ,~ e1 yru,
:: "t
melyet D.:IJJ'Wi, ekírlf)',l.,attal l.h,·ti. ;.: .:
'"lll:"Y OICl"''lMr,1n1. A, t:. 110 {ajt.:I rt1:~ :e1 t ..;,;,; l
mea: len ,·t~rAlvn 1~ prl)1,tlu, boa)· e~ 1,·1.I<>• 111het H 1::11l0 1■ )13 t:<,,ta.l!i•~>an.
:,;, r ;.:,:,í!,,: /r.
Ila:o~lltatlJruA:i:,1 l~l:}ol.!,.,:1 t,l~o .. ~: . •!:. .1 1ae.t-

A.belres1'p1'1koú,ialecrontoeabbautn,s.

JJ!bi,,c,:rtoul&

rlliO munk,ra. JO •luonyok. Mur,.

A1 ftrend 1111.-roo fontoa tfnrCW • utn,-a Up.
141M mepztlntclhfnfL A1 Uel m!nWa:e t,i meny.
nrldce. to.-Abl)A n flked•I uok'-ok U17on Ion•
,t05alt. A 1:1·ennot eledeHben mlndenWe n!lvbt
elóse1ltöanr1a-nak kell lennl,mlnt 11rot eln, mely
huat ú lunokat fplt 61 enettlU tcnDd; u.1r h
earbohydrate eJlCr1IAt termelnek; & .-1,amlnot,
melrek a nllv&t el&!ecltlk ú ■:zab41 rozd.k. Ilyen
any1gok11nl!vútel6:!lc,:lt611nra1okbant.11JilhatOk
mint - tej toJb, hal, 11111, cereale & e,ro!b pt.ion 3:
termfkclr, UaWkekb@n & qOmlllc.Olr.ben..

A tuokok 11 1.:lh·et•

Y.lé1i:teknJtrlek.

MUNKÁSOK •
FELVtTETNEK

_j

Tanitaon j(i élknéei szoká80kat

bJ c:1.-ul!g-c,,di f~ .•,:o,\I Ui„ 1r o';,..I< ! ")"Nt~k 111.h n1ukk:il - rir'tN.1 in-c1m~tdl.e1. bo:::y a
l erjobban oo.ldo1:111!~nak •i ~lctl>en.

cröteljcseob!eaf:uM'gCtie!I.

1

ARAÍ iö'O~.oo.

Hon.i6rt5 <,n,be rnek uanvblnya.
\lennlo.zindfkt„6k1rJa nakal<=ntl

Ila& dlldólll ti:,!A].bklYlbetetlen,ndnt Pt'Jdul lllkotbnermekelnll. 11dia e>t a klltün U1uJ:..

10~ d~tull,n, 11nlknr·u 1:lcn1,L1ak •(i,:ti: van. Jb
rttmecszabott 1,1.::.:,:l\11<1<.Í'llll:ól'd:,lf,)rJa..-:i
utu:tUoht 6, ;"l!;:11:akli,,r r1,öw1 n,;n,1 nt._bon

:~.:~1:\,::.~:::.:.'.:~~\:\·:;:;~~~·;:~ ,______________________

•:~ u ,. ,:i''tL 81!\lok. akik tudat!ans~•

A r-ul t,p ll,lt ;retmeknO minden r„nl !ti
6ral<or ad,lon I V.
hlrll.OU Ea11e laJt'-L b
l"Olt U ad3K, mely oly •lkert-<nck bW)nruJt u lt~
!clrt klifrletezhekn.!l OIJJon f11l X.a:le tckt •
ktlvetkc.6 -'PCl'f611.1 tllllrh nerlnt: !l n,\lr.anU!al
Ue•tch!dcrl'\.&lJe-n.

,~o

Nl11c1 komolyabb nemzotl prob\úna, mlDt a U tll,Jln l.í.pl.Ut IJUDHktk probUmijL .A.a llko.
lh c,-ermek'1ak eo-har=, ad• hilayo1 IIÚJ'U f1 b.lin.Jo1 11hbil. - • cud.&1 otthonok IJ"arni.akal
ipen 01:y, cútlt • au114Dy 0Ubo11ot.J. .A. ui!Jlllul.ek fel ~ lunnlli .,._,1r.■1• ard.,..• TH&ilft á

., ,, • ,
• k i:i, r,ntl.:r;Js. rnlr,l t•,S:,.k 1P·
!
:. , ..1r, t -¼'>1~:~ <,'(nzt.1 t,ajot~: m-,tt

\'asárnnp délulllu n.lllm!1>r· 1

Mikor adjon Eagle fajtát

HOGY JÓ EGÉSZSÉGBEN !~TSA GYERMEKÉT

•1

v!l}e lla ~eLa ll <'~a1utt Fte&lurn
Ky. Jéuzott és 1:6 artiuyban

Ul:!3. Junlua 2l

JEAGLJE· JBRAN

Mi a satnya Láphfüis

clf1edett IOlfL>•t<:~ :.u lli!.,l.
'- hao.znoedl:)ll l.1,

Hogyan állapithatja meg gyer~
mekének eledel szükségét
Sok uenoek nem fouuzt cl elea:endü elctl••I~
ami uut.in uene-o-NDfset okoz. Aa emberit~,;
eu doltoió lfii, mel,nelr. !ütóanr•ra a. et.fdaL
Ezeo eledel,melJPl"Qteln,ulri!llearbohrdrateWl
,u, k6Wllema:e a te1tet enera:lAval eJUtnl. Aa
ener1la k6onyeu h&M!a:,-t vAltoilk fi eb~ a lor.
m,ban ki!n111cn mecm~rhető. A i enera:I• m~,t ~ke
a hWa:, mdr mesklviutatlk , hon eJY tllo,rainln.
12.21 lonU Ybetes)'SUU(I ~hrenhelt folr.r:1 na

euton tv lzetnl1rlokFahrenhelt•rehijVltll!n.
llaazellou~ntolleled,oltka lórl6kbun1,iirll',

akkorme1Allap!th•1'J.1•aJJonauermekea!telrea
meWIJ'lsfsil 1,pllllkot kapja napnnta.
'

,

EGÉSZSÉG SZAB~LYOK

1. TeJJe-fllrd,U többilörmlnter71W:"reahlk:i..
Lllr,tl6bb enlZ('r naponta a fopkat k clhel
Uutltanl.
uu • CBls••··· nlbbon n ..,.1 e,.. .,, .• , •Jhllu~ 1
3, Hoasm (lrAkat alullnl nyitott ablakntL
-l Inni teJe1, ■meon,-lt ud: leh,,ulru. do n~l!l.
te,tva,rkhll.
5. l!onl uluml!ycn IOieHket van 111•\lm;Jk.fvtl
mindennap.
6. Inni lecal!bbn~upoh.ArTlzetmlndcnnap.
7. Jiumnl allUbatlban onape11tbzll,ea.
8. Búkcli,i minden nap.
lla atentl er~1u:ib,Jrok1tktll'ell f"•~l•u.
roan rapuko<llk a hely~ 14:,YOk'-5okhoz, 11Jt4:o.
zotttlzlk.alflfuellt'tnlJavo1,srocbdll11L
Az Amerikai Orennek E~a: :tcrul1\o
sJinJJa.
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Eaa-l e t eJn emdrAp ele.
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Minta étlap 6--9 éves gy_ermekeknek
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M.Ertflr.

100 kalória adag

■

Overall Wa1bin1 Powder Co.,

-100 kalória adag

!A könt lr.ezö tAblmt meputatJa !looelr. ,a ki·
16rla van ener1la o!rtikft • le1több mlndennn1,1
eledelnek. F..nnek nrom'-n III.Uldt!n anra hely e. ~t ·
;endet khz:ithet uermekelnek.
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