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Kik ú hopan teszik tönkre a bányászok.•~ervezetét. - Lewis elnök Iowai huzédei a
szervezd kötelezettségeirö1. -

mellolt nn.

féketriik meg a robbantó elemeket.

/u okltilomal bány!k tul&J• féltették 6ket a bányatulajdo- _A bánybzok ue rvezetére 111• z6dé3 rulndkéL fele~ kötelezi é:; I
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most ut mondják, hogy mlutin
mir nem u.gjal a i.1óbanforgó BZlivet.&égnek, tehit mos•.
niir rájuk nem köteletö annak

ly011 napok JArnak. Talin a:i: AJtalán1Ís Ipari é, gazdasági pan_gás, ta!An nz utolllÓ évek lelki
nyugtalan!!Aga okoua, de blzonyoB, hogy nap-nap'1.ltAn ujabb
meg ujabb vidékeken IH ki vál!!Ag a uervezet életében.
A központi vezetöaég az egyik
vidéket be sem 1wrve:r.l, mir a
másik ,·hléken VtBElt a uervc•
zet területet és !gy folyik már
a meddö harc közel két év óta.
Az erösen szervezett ke rillete'k
1
1
fej~
~:~;,:::e!~1~~:z: !t~!b:
az állam népével, hogy beleker- uervezel drthetetlen, a gyengették a bt\nyatulajdon011ok :i. gébben szervezett kerllletekben
bányb1okat a s:r.tri.jkba., És a azonban na.p-nap utAn ujabb 11\felvtl,goalt6; munka inellett köz keres ,ostromot ve1etnek a ~á-

sz::::a~goknak .:
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Alija 11 -a. Jackamrillel Mert.5dé81, nagyon~fi\éll azokat a bányatulajdon011okat, akik mo
meg akarnak sr.abadulnl a 11erTezett.111 & a u6vetségb61 való
kllépéet akarják felhaaznllnl .:r.
uerzo5déabontiua.
A bt\nyatársaságok, aklk eaat
lakoztak a uerzo5clétbez .tnd•
tik miju&ban 18, hogy roNz; vt•
lág Jár a blnylkra ég• akkor te
tlsztAban voltak vele, h ogy mit
adhatnak é1"m.lt nem. Ha egyszer alálrtik a uerzödést, ak•
kor a tlute&&eg legel~mibb ua.

no,ok a utráJkolók haragjától.
Az állam konnányzója az1mban nem elégedett meg a bánya
tár11a!lé.gok egroltlalu fnformaclóJAyal, hauem megballgatta n
bányásiokat la é~ mlutAn megtudta, hogy a bány.att\rsa.st\gok
milyen alJas4l akarJAk felrugnl.
a pár hónap elölt megkötött
uer«idést, megtagadta a katonast\g kirendelését és !gy a bAnyúzok tovább nyugodtan piketelhetnek.
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shop bányü. l"Olt&k.
vezet elleni küzdelme~ ha aDá?iHutin a bányák tulajdonosai nybzok a még uen·ezetlen vllátják; hogy a kormányzó nem di!ket Is be. tudnAk venni a sr.er11eglteU rajtuk, most röpcédulá- vezetbe s bár a bé.nyúzok évkat dobá ltatnak "100 percentes tizedek óta óriási er6fe111ltéBt
amer ikaiak" alálráss:al, mely- tesznek, ez a próbálkozás e11dlg
be.na blnyá&zokat minden ro11z• nem slkerült.
nak el.mondják aiért, mert köNem elkerOlt azért, mert a
vetelnl merik, hogy a b!nyaurak szervezetlen vidékek tári1aaitgal
tartaák be az -alálrott . uerZö- a le$ulvóaabb makaca5ággal
dést.
1 !tartanak ki a szervezet ellen é&
·
--<>ht! dövettlégeeeket találnak a
ELXOZ DITOTTÁ K A
küzdelemben a - radikális biSZEIH'E ZET 16-fK KERULE- nyiazokban.
Tf:NEK ELNOKtT.
Radlkál\1 binyWok alatt
F. J. Drom~:;vezet 16-lk
kerüh!tének eln6ke, akinek lro_dija Cumberland, Md.-ben va'li,
eltivozlk hlvataliból.
A tivoz.úa ugyan fonnáll&an
lemondis folytán van,. a • onban
uyllt titok, hogy a i;zerveiet
központjt\ból 1tólitott:ik. fel a
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t1zerbe akkor a:r.t.riJkb!t kergetik a 'binyisiokat éa ez jóra
nem fog vezetni. A binyáuokat
nem jó vérig ke11erltenl mert
.azzal mindig az ellenkez6,hatillt
-érik el.
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két én·el -ezeliht, hogy minden
ereJilket a bány4sil!ágra veuéil:
• hogy'robbants:!.k szét beUUrlil
a bé.nyászok szervezetét.
Még a kommunizmus magyar
azélbámoaai, az UJ El6re striciJel sem tagadhatit\k le, h ogy
a moszkvai paranc~ alatt álló
vöröaek bevallott célja a bt\nyász-azervezet azétrobbantAsa.
("Boring from th e !nslde.")
Azért Izgatnak. azér t akadékoekodnak, azért szltanak szerilJdésellenee aztráJkokat, hogy
.ezt :i. robbantást {boring from
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eg-7én köf eg1m,tsal ne.nődh t. Ha eii:1 emlJe r, aklvcl
Onök üdt-11 ijqnekött e.lHIJen
Ali nak, me«ne'gl a uavit e(:}"
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ho!i';n~::~;;;:et
rendezne)!. akkor lf. ba a tirsadg telJet1lti a uen6désben ma•
gára vf.llalt Jc6lelezettséget • ha
a munkiaok a ué~ ellen ►
re mednek Htrijkba. •
Ezek az tmberak u obi annak, hogy a "en-~en Tldé-lteken még az arip.y la.g: jóak.ara•
tu bányatulajdonoe ,em klrin

':!:!:'n~
akkor kénytelen len a tag"ialt
-riblrnl vall:mlk.ép, hogy a 11zer'Veiet ált&l kötött uen6d6se·
ket tartd.k Is meg. """
Ha a szervezet tagjai egy
uerz6détael nlncll!nek megeléged.ve, nem kell ut wegkötnt.
vagy el!ogadnl, lllet61eg jóvi•
b.agynl.

k1r több
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tik ait la., hogy moet minden
óvszabalyt be fognak tartani,
Ha ezeket az óvuabtlyokat
elöbb betartottik volna, ha a
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t ethben m1rad nl, mert 'elJunlus hónapban 161 WA)-tu v,k.
1, •
n~1Ulr: benne a· bbalmukat, halt meg a bányákb.sn neren•
l\"em hallgathatjuk el a1t aetu
Önök a i1e r ruet tagjai ért- csétlenségek követke1tében. Ju- hogy a uenn~lenségelt pi;
s!k nlar m"eg, hogr mikor nlusbo.n 38.151,000 tonna sie- ma kli:r.ött a 00.löTúek alkalmitlsah'lseltl lk arn. kér ik Onö- net termeltek k!, tehit minden val elöfordult ueren.c.étlen1ékflt, hogy egy mtg-1',ti nenö- mlllló tonna szénre 4.22 ba- lgek Is emelkedtek. Eiek eurédést ta.rl9anali meg, ak1u:, r ar- nyási vére tapadt. A:r. eWz6 hó- aze 11 elkerülhet(!. ha a bányf,•
r a törekedn ek, h ogy a ne"e• napban ez a siám 3.36, az elöz.ú Uok több gondot fordltaninak
•et Jó ne,ét H Un teHégH év Junlus havában S.73 volt.
88Jit életükre.
megörln ék. Ila ad aJcarJik, <KeménynénbAnyákban
53
-obog7 a 'Unlled 11(ne Worke r& bajtárs veBZtétte életét éa ott
80K JtA BLAS JUA'M'
He rreaete meg{lrll tffsék, ak• m inde n kltenmelt millió tonna .
UH EKK"EL FIZETIK A
llor meg kell örl.nl a Sle"e• szénre 6.88 ha!lleset jut.
BÁNYÁSZOKAT.
,et Jog&Hltsig,t."
A" legtöbb ~.:i-yzerenc,ét:_
__
lenség Junlu, hó.!!!PJlin Fenn• . Két nagy bt\nyatárudg, a
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egy p!r é, alatt a binybzok
nervezete.
Azok a magy&r ~nyúsok, a
kik !vtludek óta küzdenek a
aze"esetért '- h{laégee tagjai
:i. ·Unlted Mfne Workermak,
nem togjlk most a ue"eietet
hitba dlStnt.' tlsatin a_zért, mert
ev p,r magyar u!lhimoa nem

la•

:;é:,e:~/~e:n::~~::~utet- ~!::~:~oa:
e:::~
A aorban utAna West Vlrgl- ' aét_ eientul caekk utjjn fogja
nla következik 39 halále&ettel.,klldnl.
Kentuckyban 8, Ullnols~n 7, Sok uion,11i1 t6rtént ugr\tnAJabam,ban, tndlanlban, Wyo- la u utóbbi ld6kben, amíllor a
mlngban 5----5, Coloradoban, llelketle.n uton,llók a binyú1ok
Wa.hlngtonban 3--3, towaban, kese"e,1 pénzét rabolták el pe00
0
~:;::~
Kan888ban. Marylaudban, Vlr· 1illái!t mutatd b6.n7b1okat. Az
glnlában 1-1 ~erenC11étltnség : u1onill6'kat nem •lkerfilt elfog-
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tö~~nl. a
szerenC8étlenségek :!~t:::c:~i:.n ~:t!;!:i:°a:~:
okát néziük, még mindig a rob- l1zel aztin elaú.guldtak.
b.snások vezetnek. 77 bajt.inat A tirudg Ut-h,rom nll)ölt meg a bf.nyarobbanis.
p.i elöbb adja ki mo.t a caekket
Az Ilyenfajta nerencaétlensé' a bAnyWOk ped,jiról, hogy
gek legnagyobb "részét pedig el lgy Jdejilk Jegyen beTAJtanl.
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BÁN.:,AROBBANÁS CANADÁBAN
f
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( Wn7úz ~egbalt is 1okan megMIH!.Ultflk.

As Acadla CoaÍ 9<>ID,pany binyájában, Stellaton, N. S. e,..
nad4J)an, u AJ!an ak~iban robbania történt.
'
A Mnr'ban a robbanú IdeJén 14 ember dolgozot.t, akik
6
!Ge 8 ~
8Z'rB~ JUA. ~::tk:!'!!:i.:•:~C!~~~
::: ~r:::b:::!:
.A.A E-rau Collll!'l'T Co. _tAfta. CMPOtl !el a bin~~-11~~!•. tattö ée csak ltlteb?l :su:r.6dúo-
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esett. A mult év ela.5 hat hóqaPjában pedig a klterm~t 'Uén
mennyl!fége sokkal nagyobb
volt. mint a.z idén, amikor a bi-

Ezek a.z emberek a1 olr.al an- tartott naiy beazé"débe.n" rámu- bet:artáaa helyett szerzödéselle-
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UNITIO

Az Egyeaüit Államok ~ n e 11:erlllnl, ha Vill{TI! a bihl„atala egy kimutatást adotl nyatáru.dgok bttartanik a~
ki, me\yb61 megtudjuk, hogy H kat u óvlntézkedé.ll'kl't, amiket
év el!l6 hat hónapJt\ban 1302 bt\- a 1örvény t-11'.ilr. Ha a nénp0r
nyáu lett mestenégének á\do- eltávolltba érdekében vllnn!k
uta.
f
•
és k6poroznik a bAny,kat ét a
A nerenc~éilen,égek ai.áma ghos bányaréuekben betarta- .
ebben az évben 1ilute IJeutö nAk a bányafelllgyelo5ségek llmódon növekszik. Alig van hét, tal elo5lrt óv11abé.lyokat.
hogy Innen, ,·agy onnan ne
A benwoodl, utahi réme& emkapjunk nagy.obb szerencsH· lékezetll bányák ural mOJit, amllenaégn51 hlreket.
kor a bAnyé.kból a romokat elh1bben az évben junlua végéig takarltották éa azokat ujból
"A 111enuetre eu 111er16- minden mllllo tonna 'kitermelt megnyltolti\k, nyilatkozatokat

::~. kommunist&kézre- Játszha~
Ezek az lgatl _és legjobb szövet.ségesel azoknak a bá.nyaba.róknak, akik uóba sem akarnak állni a szer.ezettel, mert
ezek az okai annak, hogy a szer
vezetet szerzl'.idési;iegéasel me-

!;~e:;~1~Í.~:
egytltt m & ~
~o~~=el~:~:.:e~~t=- r: :
..-tnl ftHlk a mn.nltit, &Jnl .ok LE'80.Ei'T BÍNY..udtBELY, nek, hogy ,~ __ búfiigok a &&et·
1
her~~~\ag)'on bou· A t.ebigh & Wllkelb&rre Cc>al ~~~::
ua.ntja, bogy ntm megy • Co. blnyijlban. Audenr led, Pa- hogy 111erz6déaetlene1 ntriji,otloiert & lMlatlg nem akarta le., ntrijk.tör& ée u ,uam kO:r• ban, a műhelyben tOi támadt é• rende1nelr: elffH helyeken a bi- vonn i és benolgáltatnl u 5/)
minyz6jiho1 fordultft, hoty a rel11erelés egyréue elpusz-- nyúzok, mert feleUIUen •inbe- dollil'OI blrd.got. amit u Un Ion
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Ha uonblUl EF)' uerz6dés<
megkötnek és JóvA hagynak.
akkor att be 18 kell tartani minden körfümi!:nyek kött és ki kell
Vágni a bányis~ nervuetból
mlndHokat, akik a nerzo5dé8
megszegését ajtnljAk, vagy a
szerz6dé1 ellenére utráJkra !zgatJAk a bányászokat.
Lewls elnök a követkeiöket
!elentette ki erröl n nagyfontosd.gu-kérdél;rt!I a Mnyáuoknak:

a:ok:~eé~~:=~h:!'.\~~~ ~:a!d:~er~!::~ re~!~-1 ::é!=~~~ 11~:!: ~~!~U:~~:k:~:~;

:?!a;ee;:~1:;.o!:gy~t=::=~~
flzeuék meg a ,Íen6désbeu
toglalt napldljakat, akik min•
dig nag)'obb-nsgyobb fizetést.
klivetelnek.
Mindez a munlr:i1 · JoJ-a é~
önmagával és caalidjával szem-

!

me~~~;r:e!,:v::;~ sz~
Dmm tivod.dnalt oka ntnea
közölve, a:r.onba'n sokan ut állltjik, hogy a sztri.JÍr. sikert.elensége a flSok an-a.
AJ: uJ elnök J ames E. Jonee,
akt egyik •eerveilJJe volt u
Unlon 28·1k kerületének a Ui
Wllllam P. Mntrayval, a nervezet &lelu6kének a fivérével log
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lr.öT'111.u.tH>ton.
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nervezet Jöv6jéveJ,
Vagy életben és mnködésben
mara4 a binyáazok uervezete
olykép, hogy annak egységét
megö rzlk & 'kivágnak onnan
.mindenkit, aki ez elleu a1 egy•
11
tivoútra.
:::/:~~::.t~l:;;t:~gy~t~:~:: ri~::~;::l •::~:~ tzg&tnak ::!e: ::v~~~s re:i;:~':::e;:;:
Drum a ,te"ezet l6--lk kerü- meg ö.nmagiérl. és munkált.ár• eiek a részben elvakult, részben nyes munkáját a törvény hal:\letének elnöke már több mint Balé~t.
elvetemült vörtig, agltitorok 11. raln belQI I ez esetben mlnd1m
0
1 0
h!::1~ :::~::~: ::,~u:e:~ e1!! r : ~~~~: rae~~~!~~'::~k
:~=y~z::~~
:er~==d~ 1to~~á:;:
letben, mely 20 hónapnál to- önfegyelmet él aze. r ve1et! te- désellenes azt.rájkokat sz!totu1.k vagy uétrobbantják a uervullYibb tartott él I szervezetnek gy'elmet nem 11merne\. e.klit az utolsó évben a bányászok tet.
belekerült több mint 750,0-00 mlndlg-mJndlg, okkal ngy ok kött, hogy a sze"ezet kö1pontl
Mert ha a belillröl ruró zslv.1'dollárba és végű~ le . a sztrljk nélklil, Joggal vagy ~ nélkUI vezeu'lsége I& megsokalta már a nyok ra hallgatnak, h a a törvéelbukott él 8 buk 8 köve}kezté- Izgatják, lá&ltit\k és ei!ltal meg zavarokat.
nyes enköt6k helyett fegyvere3
1
8
ben a pel':Tezet ereje
megln- b~k laasan a ne rve&et slr JAt.
L;ew!s elnök Iowa államban marc,tiok boz, ha a aen:ödések

A bAnyatulajdonosok egy ceo- :-t, mert ~ab.dá& á llt be
!:;!!:-e~~k;:e!~!:~~z:::~
meg 1, akarta indltanl a muli=
kit open ibop alapon az 1917• munubérekkel.
A a&e"ezett binyúzok közfU
asonban nem kaptak munltuolla.t éa tgy mf.ahonnan hou.ttlk
oda a utrijk~et. A utriJk•
tör& munUba 1, iJJtak, de •
terll1el6a nem megy valami jól.

:~:::\~::~,:::bt~é:ge:es~:~
rajta, hogy ia,arokat ldéu:en
fel h elkeseredést s:iltaon a bányalparban.
Ezek a vö.-öa l:zgatók {vöröa

!:: ~;tulajdonosok a 11e~uet el- ~a;~~~=z~:~~~!~%:\:

!e=~r::•:!rl~~
eelket, ugyanlgy kell a bAnyatoia}douoaolrnak 11 elJirnl.
Nagyon rous példa lesz. ha
u okl~wal binya_tiraaságok
egyrésze mo,t felrugJa a ,ner:;MNt éa ennek ár,t mtgit fog.
embertelenség
arra alapltanl a szer:z6déa felbontid.t, hogy kiéheztetik a bl-

kárára ,·an a b:i::1ybzd,grtak,
aki ne-rzlSdést _bont köztfik.
Ezek a ra(liki/ls binyAszolt
r észben Jóa)l:a_rp.t'b-szen'°edélres
emberek, akik azpnban annyira
neru mennek ~ Jóakaratban,
hogy meglsnlerJJi< a té.rsasá•
goklla! kötött s,z/!rzlídéEeket é~
önmag]lkat leg:,-e1mezve, megtart~k awkat minden tf!kln,ietben.
Kagy részilk az.onban tudn,
Izgatja a bányé.s~at szerzödél

!:!~
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Józan intelem a szervezet 1302 BÁNYÁSZT ÖLT MEG ABÁNYA
AZ ÉV ELSŐ HAT ,HóNAPJÁBAN.
tagjaihoz.

AZ OKLAHOMAI BÁNYAURAK
EGYRÉSZE FELBONTJA ASZERZŐDÉST.

donosal alilrták a Jackaonv1.llel
egyes.m!nyt éa lgy ott a munka
folyt rendesen u uj 11ertödé1
alaplán.
'.A bt\nyatánaSl\gok azonban
ugylt\u11!k megb:inták,· hon
megu}ltották a ,azenödést é1
azeretnének attól ezabMulnl.
A 11:r.erveiettel a 11enödé1t a
bányatulaidonosok 11övet1ége
kötlitle még és moat uok a bA.nyatulajdonosok, akik meg akar
nak &U,badulnl a azerveiettöl,

8UDSCRIBER8 THAN ANY OTHER THRIJI

HOME:11
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eltek. Né11et klblUük a leomlott batahnaa k6darabok
DyQ'IDtak agyon, mlg 7 eu:ibert.
akik mind nly°"'bban m•pii·
bffllltell, wég !ln mentett!k
ki, több órai mesJ'•l'lte.tt m11n-

~.::;,iuollat
ID-,;

u mentene
a mestulladútól. b.ogy a

binLe,,::n :~~'
~ ~ ' : t ~ u : ; : : ~ ; :t::...:•!::t •=~~::I~:~
konkolfhlat6k uan. meghall• éa uéndarabok su.kadtak ri-- el1!5rt'k 6a lu jutottak l,vecGpti&ra ne taliJ:IOn Na HcITe-- juk.
bb& a Ulrött caörón. kerffltBI.
Ht éQs6gft, Dlel a ase"eiet
Sokkal aulyOMbb belJHtbe A robb&W okit' m'c •--

Frank Satechlck- :~r:éeelt mest,ontanl ne en- !it~t:o:yl~Dl::.:l!é~fr::: :i:lrm~-::::a'• a nap-

MAGYA& BANYA8ZI.AP

MAGYARORSZAGI HIREK.
Kétszáz méternyite a föld alatt. ·

01ANA.SÖsBOiszEsz
EXTRA I/IOS 111/IIOstGBEN

KIVETELES OLCS() AIIBAN 1

A ma.grarR11hr-medenee mé!Jén.

TatabAnJa, Jullus. u. este Lh: órakor leboellátkoztunk a tArnába, javlt.anl a alk,A
hullámos domboldalon lóL Mert ml este tlz órától, regh-u von&lban törpe hhaJ gel hatig dolgoiunk. eddig tarl
f()l'allo1nak, tAvolból: mint a a turnuaunk Ideje. Fejünk telet'.
játékdoboi::ok h'-1:lkÓi. Meredek tömedélt van. ezt a réstt már
gyárkémények lvelnek a ma- vagy tlz éve tömheti.ék be. For•
guba, roégfa uelld nyugalon1 ró ei a r«eg, aOt, meleglt mtnuendereg 11. völgyön, gyári dig. HaJn&lban egynegyed
14rmánU:, :ra.kato1'6nak semmi négy lehetett azt mondja
nyoma, mo&dulatland.g, cseni! Szényl: "pajtAa. add csak Ide
mindenfelé.
ut a des1Ut". OdanyuJtom ne'
ki. mire a tartógerenda ali akar
A némi\ telep.
ta uorttanl, de ebben a percben
.
rettenetes dolog történL Nn•
Valahonnan
elöilvalkodó gyon nagy döl"dülést h&llottam.
gyermekD,ng olyan tlntAn ha• ar.tAn nem littam !tmmtt.· mert
elt bele a völgybe, mintha u t1üril, vastag por borltott be min
éjs:zaka neaztelen!légéh61 Uirt dent. a nememet la. csak ugy
Tolna elö, pedig ll1lPfényes dél- rémlik. mintha valaki azt ltlilellltt van, tizenegy óra,
totita volna: Jaj!..
Szóltam.
De a fejünk fölött, toronyma- kerestem, hol vagy Sr.ényt ! D!
ga.saigban, az egyre mozgó már tudtam, vége, teméntelen
drótkötelelrnn szénnel tömött anyag hullott reá, beborltotta,
oslllék suhannak bangtalan1:l maga IW1d. temette. Négy óta
ton, a t.árnill aziiából ujabb hoauat tartott, amlg el tudtuk
meg. ujabb klinénrakomti.nyok takarllanl a tömedéket, mert
bukkannak clli. Elali pillantásra egyre •zudult le .a ~öl~, bizony

192,f

ka pható. XI nea tartanll pe4llhe,eL 1:e ut a baunot, . . 1t pedlérul l ellenne au L
ml a HT6net adjak. E11el lét dU M'bl eL EllluUr, Ila l;llnetlenl l ú lnk re„ell,
bl1toe lehet t.enne, bou a lfl!"Jobbal ka pja. XA~oduor olCl861IIJ&11 Teheti, aert ut, a
mii mA11 11 pedlérne.k rllet, u t nfl ■nk a Tefli m egtak ■ rltja.

l mr~...

El}'ün1 ........... 75cmt,
3 dolJár-25 caat,

.6 dollár

12 iver

E...,.n•lrenclelok ............ ~

N• kholn O.lldal mlftúnftlo , _ ......
,-khl.ak,.kllftem i.tnor,l'lan•"'JllJl,,,11.,..
h•k 6t.o IMl•r.

dm• •kii

Raul,l,,i ,uloiny.
DIAN A

IIŐ880A SZ IHilZT b lltkO ldllk

.. , ... c.ntet.
A IU ll11bt Ö"Gk flHt.lk.

CLEVELANDI
KORONA GYÓGYSZÉRTAR
Z81Z E. 7!!d' St,

THE l1SS AND 11.ElN AGEIICI'

:U~a~~e!~g;::na~:!t'.:~:I :~u: :i~!ü:~r!~~1~ ;::a~: ln~,~~!~tjn~l!o~::-;/,1::~~~ ~:k:~~~:!elül:~~=!~~
sze a mélységben, bányászok táa közben látom, hogy az anyag. nyom a kezembe és frlasen Int: ruhánkat. Három méter azéle9,
e:r.rel térdepelnek, kopáesolják, ,b6J klvál Szény_lnek at egyik
- Hát kérem, mehetünk. '6 más.l'él-két méter magas ez a tofurjik. robbantják a hatalmu ke:r.e. Odanyulok és megfogom szerencsét!
lyósó, vutag gerendák és de&J:•
81
•~:!n!fa~~;l'~mb~~=~z:O°!°; :a!~n::t:_tá~!;~~~st!~-i n~ ak::~~:~!:~~ ~~:a~~~ e~é~: ~be::!:~Y~::~:!.~d:~1~~
nd
13
kös1vénytól fes.i::ül~ lábakkal hurJ. közben le.Jön róla m! en Ali egy beesett arcu bányász és mellettllnk jobbra éa balra üreiJ
1
:~~.;~~\;z:
:'o~t:~ad~\:z::~~ a:~ ka~n::~!~~n!>jelentem, le• !1~':öttm:!:!ék~:Oonn;:!té~
6
~~:e~ég:~!:iat::.l~~e::::i: ~::g:::~'::
er~a~::::;~!~:~ némi m~g- !11::;::;u~~tr!:!;:;::;i~

~~Asa!.~~ot~h~~r:~8
ember, Tégzl a tejtéat, még p&dig reggel hat órától délután k.it
ónl.lg, azt.án este Uzlg és tti:tlit

SECOND NATIONAL BANK
p....,...,._.
NekllldJa11lndtJ.dov,,n holyro.
No mo nJtn kl„ 1r-nt• btnkb„ lt ■nom JIJjlln 11a.u.lnk, • yJMlo
tgylkl•a m„bb b ■ n kj lba.
Blt T tT ■ K UT.li:N 4 azAzA LIK KAMATOT l'IZKTÜNK N .Uo ••tin ptndl folmoncl„ Mlklll flu!Jllk YI-...
l'onl.,._ l•lkH.,.,,rate• klaul9'1'9NII tllz!MltJwk.

SECOND IIATIOIIAL BAIIK
L

B.

BULGEFI,

EAFIL HUBTON. Pr„ldoont.

C ■oltltor.

BroWDnille,

Peaasyhuia

:S~fi~e~J:::~:f•ha~:a~é16!~
te::::;ze;:,~~e!!~e!ölt::J'dr

eankvnk· • LltOSZl LARnAee •

::p:~~~n!ttbá!~!:::~ ::;:: és ~:~!~ta :~:~e:unkáshá:r. :::~:::r:~~:rr:;n::0:;~.: ~ee:~pJ:~i:=~~~k:~zg!i~I~ ::~a~:~:, ::~hagyja a munnem szünetel - lend!tenl 11 elé. Öt af)r(I leányka ~zalad vl- majd szakkifejezésekkel tm""kl- gödrös, sáros uton nem könnyi.l
- Nem ráznak, emberek?

Belf~-:L~~;'.utGnk s h 4 w.
PtnEit FELMON o-'.a Nf:LKÜL

W. VA.

Nf:

f~r•I.,, ..
1
.. ,. ~• :IJ:kik:·
0
NYITVA TARTUNI(,

:~;!:~~:n::~

~~sa~1:r::r~~~~!;

. ;:s:e~::t:uznr:~t~tp=~ ::;:~k o:!~~i:zka::::c!:tne~::
Ua.ztlt.anl a Hene.t, basltanl be•
0
1
: k 1:~::
é::::n:~
ral<ozó calllék szájába.
Fent a kihalt uccasorokon ennek semmi nyoma nlnoa. MIUl:r.atos, dévajkodó gyermekek ben1pergG:r.nek a napsütésben. frlasek, nevetök. nem l1 sejtik.
hogy á közelben fenyogeUI·
en &0rakozuak a roppant akna•
!1-Yllások, hogy elnyeljék 6ket..
Mert ebbe a sorsba zuhannak
1
" ~:n ;A:z~~eer:!é~~~e~a~~11:e:
föld s.i::lntjén a kitermelt k6sze.
net, tizenöt éves korában pedig
lebocsátko:r.ik a mélységbe,
el!>bb mint cslllé.e tologatja a
szük, sötét, vize• alagutakban
a nebéz va11targoncákat. azt.án
vájár lesz bellile, aki mindennap leazill a föld ali, különös,
blzonytalan érléasel, nem tudja,
vaJJon vlsuakeriil--e é!Te ujra a
napra, a tiszta leveg6re.
·
S1énJI Jáno1 rij,r meghal.

az~t;

A telep fell!O réaién az egyik
kanyatodónál teli torokkal Jajvenékel6 elrú CB&pja meg a ftlliínkeL Három s~nporoa, sötét
né1éaü bányász egy fekete tej-

NÁWNK

~:~r~;!~ae~n~:°!t ~:,::~~;;
néha lohot pl, " " m,g.

után felém 'for- ~~::al~, )~::;t ~~:ln;öz~~

fii~! ~~=u~k te::lg!:

_ Lent tUz van ai:: egyik fo- belekapaszkodJim'k a burkoliis egyik vájár.
1
1
! : ~ : u : . :d~::,:~~~~j~:
k!e:::!:~~: ~:1~::;::~ék~
tg a uen.
vegli hljjin majd megfullad 11, ,biztosan ba;ladó f6mérnök ke- Menjünk a tüzhÖI - Hói
tűz éf1 klalatlk.
méo.y han,ja:
a fGmérnök, - nézzük meg a
1
Denyltun)l a tArnaépületbe.
- Hajolni! Lapulni!
meggyulladt szenet.
Két uell6ztet6 ajtón át a levo--1 Sok helyen ugyan!~ olyan aia
Tlzperces rt.rasz_tó gyalogolás
,nó elött állunk. Mind a négy ol- csony a folyóaó, ~ogy egéai:en .félhomályban, néha guggolva.
-dalán nyitott vl~es rozsdás ösa.zegörnyedve mehetünk csak, hol la1)ulva, vlzbcn, csatakban.
vas !Itt er; ~upin TÖvtd kori,~ máskor pedig csillesor azal\4 úrban, közben Ugyelve kitérni
zárja körül. Ezen erellzkedünk felénk. ami elöl egyre a ta.lho:r: a killönbözö alagutallból kifutó
majd le kétszáz méter mélység- 1,Japulunk, hogy elbocaé.SBuk csllle11orok elől. Helyenként
be. Beillunk a lu_cakos padlór11, magunk mellett. Ezért roppant folytó, nehéz levegő tör ell!.
0
6
kö~be;,!~:zn:o:,e::r::;;:~l: :k~s~!:ö!
::~ l~~;'/!,a
a~ ~ u::1~: :~1;~:~:~n látvány
Sugdolódzások, tané.cskor.11-- póJAt a "kabitom küla6 zaebébe,lzadaág\ól csupa vlt vagyok, noEltöltünk .több móter széles•
sok: mind az öt leányka mig aztán Int:
ha a bányát hüvöa légáramlat •égben ég a azén. Jtt, 200 méklcal. klcaoda fog ei:után keres_ !'!lehet!
Járja át. Ezt csak akkor érez- temylre a föld alatt! Mintha
ni az öt éhes kis su!.jndk!...
C.lkorog a vaalánc, az öreg 1ük, ha megá.llunf. Ilyenkor__.. monumentális arányu kemence
bé.ny ász megemeli a sapkáját é1 noha át vaSYok Izzadva - kény torkába.n látnók az órlill ltzó
Rohanú: a mélri.égbe.
utánunk klilt:
(elen vagyolr. begombolkoznl. uénrétegekeL A pirosas féoyt
,
- Jó azerenosét:!
Ráadásul meguakltáa /nélkül verejtékeul munkA.aok illják
A bányalgazgatód.g megadJA
_ Jó azerenoaétl
csurog relnk cseppekben a ta• körü l, az-irtózatos hölfégt61 k.lnaz engedélyt, hogy lesrJ.llhas•
Él mir rohanunk IB lefelé a lajriz; A f6mérnök vldiIDan lódó arcuk killönöa l<l!eJezélben
aak a banyAba. Az t!a. srJ.mu mélybe. Rohanunk. TaU.16bb megy elllttem, kedélyesen nógat ragyog. CU.k meaulr61 nézhet·
aknához érek, hol egy rendkl- kt!eJetéat alig lehet mondani. mindez, ami Itt van, neki "gyö- jük, a klllzönlö forróúg miatt
vOl kedv~. mosolygó fömémök, Mintha magaaból zubannánk nyörO, felségesen szép."
nehezen lehet megközelltenl.
Mayer Rel.al5 fogad, aki árado-- v.lá. Nyomaazt6r kellemetlen é rA teJtéauél.
_ Roppant egya:r.erO a do•
~ó szeretettel be111él a foglallto- zés remegtet, a fe1Ton61lreg geJog. Vlrea homokkal betapant·
zú.áról. Még a az4ra.z, laikus rendál megalá.JE-1, lhatatlan soNéhány kanyarodó után kur- Juk, aztin jó szorosan bedetz·
elölt érthetetlen müazavaltat la kaaágban peregnek el a uemem. ta folyoa6t ta·lálunk, melynek kAzznk. Jgy ut.án lok.aHz41full:
lelke11edéaeel mondja, él-bal, el(5tt, ez Is mutatja, milyen ae- végében elfojtott lfunpafénynél 61 eloltjuk.
rajong a bánya1zatért. Naponta be!tn süllyed velünk a gép. Kis- hár.om -derékig mezltelenre ve_t- .Bizony ei egynerü dologban
néha 12-14 órát Is eltöltött a 8é tllrelmetle.n vagyok é8 meg- k6zöt; munkás térdepel. Elllttü"k egész sereg inunkú nyögve ku-

=:~~::Y::o::.r::t!:~•r1:'. es&takos, BÖtét tárnafolyós6kon

=•

:~~ párbeszéd

A banyiai::ok elfordltják at nr·
1
:~;:~/~:é:~~j~!n':!:r.:~;:e~~
é\·es bányász öt gyermeke.
A a:r.omstédok bányászasszonyok. bányáezgyerekek -·
köréjük sereglene~. néma, bo-rus at arcuk.; rérjUk, apjuk uln
lén lent van kétuá:r. méternyire
a föld alatt, vég!grohan bennük
a borzongás.
Az egyik nő hirtelen megfOrdul, ua.lad be a házAba, t!vo:r.ás

Öilíftt:If.LVEN

,IZ

érteni:

:!.

r~i~:;~~•

1

!~rnfJköt: mikor :!!/~:~~~~:~u~l~::.~~s~ po~:t\!.~oi;;takna Itt, a:r.

~~i::~:~oa

én6s? Elli• !~~~::Íle~~~~a,

té~:s;;~~;

~.~:~•a!s~f~el~: a~:::~

uö,o..,.Jndlg Jgy ,.,,, M•o,>• ~111,, ép kapacjik hnM,w,yeJU nök-. ,.,.,

Mögöttük bányászok ballagnak nótlanul, nehézkea, laasu
1éPt•kkel.
- Ml történt!
- Szényl Jánosné e• - mutatnak a tántorgó as&zonyra, -

A gép nagyot zökken & megáll. KlazAUunk. Cementtel bo•
Tltott helyiségbe futottunk:. •
- Ez m6g csak 170 méter
O\flység. A t6bbl utat mOBt m,r
gylklog tese1ük meg,

=a~:~e ~g)~::~~öl~.6:-~:;J~
t.irnába.n. Siklót Javltott, hát be
omlott a tön1edék. Megflitt ele•
n~nMegt6tt! Hogyan!

!.in::
-

Na lb•n, - lép e\6re köz(l.
!:,~~u~ká:~:nd:~
'Oltunk. Hit ugy történt, bor,

~:~-=~.!J=:
i..,. .

t --;•:-._~ ••11
.,,.

.,.11 bl.<·
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MELL O N

NATIONALBANK
For,1,:'=•~~G~~: :-."klna
ouvu_,,:Y&NUI!
SMITHl'l,LD STIIHT.

"Ilajolnll.

Lap■lnll"
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Ne felejtse el, hou lh1
ffle,Jl"JÓl'fll lhat. JöJJba
•
el••'n lrodb11>aé1b
mejfTl~álom ünl, n1e.~A lla pllom, holl'J w l a baja ' "' klJl'Jógyltom •• én kllllnli módueremmeL

Dr. W. R. MARSHALL
SNOWDON
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HA MEGÖREGSZIK?
Gondoljon öre1 napjaira ti npea olyu
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lék sonlkocnk, lusu menetben dk. Olr maguk "f'f.lautjö egyfutkoanalt llt a f61d 1111176a. As mist, ami uért fontot, mert ü--
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Ml LESZ ÖNNEL,

KIFIZErNEK.

MAGYAR !tOTVtllYT KAP, mel,WI

0. ponloau tlclja, hop
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ailyen bistori-

tá,t vásárolt.
kezó cimre:

,;;a=====.;;;;;-. NATIONAL INSURANCE
:s Dr. HOITASH FRIGYES i

~~~n':!~r
gyujtóuinór aeg_il.Bégével felw
Egy vaa caa-póa.jt.6n kereutOJ robbantják. a kl11eteL Utána

•

llealt~ :ov:;s Vll.LE,

CSAK KEDDEN tS SZOllDATON RE?IDELEK!

lautva furja a. ténylö sléntöm- mel vettem a Mmémök ur fel- E
böt.
nólltbát mire negyad6rú ne- 5
Mayer r(5mérnök még lelke.:'
~
&ebben magyariz:
(Folytatis a s-n oldalon.)
E
- Tetazlll litnl, milyen pomE
páa az a kép. Mo&t et a bAron1 11Zu1 aanaa:IC l" IGYS:I.Nf: ■ &l §
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BAIIDA,
WIWAMSOIIBAII,

P:1~;;;1::aen htb·

Pémkiildú

tottakbemellémegybá~tr. furóval auenet. A föld&lattl at<Sbblrélzt,haugytet:suk,me

M~e!:~! megölték 111 uramat...
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BANK Of LYNCH
LYNCH, KY •
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alatt et a kilenc ember, ami
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Ha b'-n:illlyen gy6gyuerre va n esüllaége,
fonln\Jon hozsink.

- ?jl.nca ennél szebb a v:llágon - mondja hallatlanul meggy6z6 er6vel 6a a.mikor 68.zNveni, hogy kl&&é csodálkozva nézek egész&égee, telt ard.ba, Jó-

i

Lalütatal:c:-.!
1• LDO..
-J
H COND NAT. U,NK

Clenlud, Obio.

kord e.erlnt fizeti a rillalat
6Mt, tebAt 6rdek0k, hogy Jó
mtmkaer6ket vál1U111zanak. A
binyiban ugyanis éJJeI-nappal
.szakadatlanul folyik a lr.ltenne-

0

luk 6t• lo1l•l~ozr,1n HUI h rnln1i!11 bM.U S
14tl•n Pol9'lt.om ki • tn•O,-_, bi."ll'I- !

BiRIE!l'TES SZÁLLITÁSSAL

alagutak relöl· rolytonoe dObörgéa ballataz.lk. Befordulun'k u
egyik tárnatolyóaóra. A DavyJil.mpa pialákoló fényénél télbomá.lyban hah.dunk e16re,. li-
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IIIAGY AR BÁ/tl' ÁSZOK/
lf• bldo.llbt •klr kllnl,
M•l>hat,,."nl,,,a111•INnlaklr,f....i1t1i,,.
'blU.lomrn•I l>ozúrn.
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.... z dollár,

AGENCY

HIMLERVILLE, KENTUCKY,
A Pro..-LifeudAccWnt1-C..~e.

11ua....-..u.

IL\OTA.Jl a.lNT.lazLt,,p

A "hu:nkyk"-ról, meg a "száz-percentesekröl".

a

llN . . . . . . U.
,\1 1 baJ, b0(1 a rnegill_apltúnil IObUelll nteqnd: tov,bb.
'BN:rik aual, IIOIY ldad,a1.1t eu-egy Jelentát 'e• dMeg r~.akról el ta W'lft lftt&Te.
Ha úftpelelll b<lntetéltltkel-suJu.nilt u olyan bln~.
111.jdonoaalt, akik Dtm tarHik be at ellllrt uabilyokal, fe.luere165.eiket nem: tartjik jókarban, t-.Jin cA6kkeut.enl lehetne a bá·
nyauerene11éllenM!gek ljeu:111 a.gy Rú.mit, mlg azonban !,e.
érllt l'gy-egy jelen(hael, uenncfftltnM!g u1in egy-egy Ore~

MAGYAR BANYASZLAP
l""fll„)'C•-T•
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KISS EMIL BANKHÁZA ~".';";'0 '.-;:

111'::!~::.-:•~:==.:-=~:.::•::;v~:.:~

1'1Ugilattal, addig minden a régiben fog maradni.
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l!nllf)'l· llle, Ohio. Tllltt~a o,. mln:I kltartanalt a uerveiet
bor te111;Vér tudatja\.-hogy 4k n1ir mellett, de saJno11, két magyar

l>.lnyt.uoknok.
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11
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t1ul meg ujra a munka. Kerül• b6borodú ott a többiek k010tt.
...&M!Lf'Tg,', ••u~1,tA'l'cal"'
Jék azt a vidéket munkit korelÚ A két mag)-art, akik miatt roi»f
•A~~~.;.;_:~!:_.~~ ••
magyarok,
a tllbbl magyarok pirulnak, To•
ti II m _,.., .. .u,ok
1
~:~t~O~ur::i~:~; !~;!:'k S:1:~~~a;é~
Ki&marton Jóuer bajW'a klldl, bajt,rsak a magyar b6nyiuo:.':rJ-i~L kttr..v-1:::,:!:
1
::~ !!::r~:=~:-:r~1
1:::ék':g~~j~enlo.:u:~:r:.
:;.::r
1•~~°'~':;'S,,u!...-:::I ne bouao.ak uégyent a magya•eunell moat fel
11'.ade.ra.
<MII JinOC"Q\Un•Jrollra
Ualted A.erleaa UDN
llbt,ra lrJa, boJY lik 2-;-3 naCIUtord, 111. Vigh Imre test•
~ •,,~o::_w;T T
pot dolgozn•k err héten SoK vér tudatja, hogy ott a bAn,a.
•
5
:~i"'a:a.~==t nem Yl'H·1:':c!::V~ -tke óta teljesen le
lleg-eath, lVJo. Tlluér htrin
Plalntleld, 11'. J. Pole Antal
A Jla«-7ar BinJ,ulap el6•
testvér értoalt.Me 11.erlnt ott munk'-9(!n ki5%U. hogy ott egy fizetési , ra e&'T hre ! dellAr.
l!--3 nápat dolgo1nak heten• pir kllmlves é1 konkrét munk!• Clmei Hfmlenllle, Xenl• tllJ.

„ Second l'l..• :iuuer ■ 1 u.e Poat ortke a1 New York, s. l".
Olldtr tb• >.ct ol Ma..:b 1. 1171. 91<:oad C\HI :,.. uer at ,lbe Poill Otttc,
01 mml•"llte. K1C>tend
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K.lna••ba ml'16n uolm a biny,11okat, akik a 11erveiethe1
b~ge11ek maradiak él nem hajlandók open sbop alapao., leaú.l
lltott Uiet&e.llkel a munkit megkezdeni.
A aort a cawpbeil Creek Coal Co. nyitotta me.g, mely mir
kllrU a telepen.Jiogy •&0k, IUllk nem hajlandók open i;hop mel•
lett Honnal munkába ,nnl, ki lea1nelt könyörtelenül lakol·
tatva
ltiíii.ha mei6n eddlg uépen, békéM!n ment a ntr,lk A l)á.
n)iuOk sebolsem adtak okot arra, hogy a binJat.inad,gok be·

~:-0 ~~:..:::~,: :gy~~~ ::~ ~rt!,!~!~!:':a~~e':~~~

ni kllakoltatbokkal.
,
A tár11u6gok csak elkeserltlk a binyáawkat 611 elkeseredett
embereknél ai.tán kllnn)il 1al1Jra 1a1,111. !1.gat!a, a1rombolbokr& való biztat.A,. Hagy~k békésen, nyugodt.an a b4ny4si.okat, :a

vés van. gáz, k6 nlne&en. Kar·
bld 16mptval (Jolgoznak. A Ut·
net m111lna v6gjl, t.onnaad.mra
fii.etnek 81 centet. Szerenc11ét·
1
~:::tte~l~:nb;::a~, \~~ e::
élelem nagyon dr,ga. Elmbcre•
ket ve.iumelt tel és T61.1ér test•
vér aJA.nlja munkát keres6 baJ•
l.ársaknak a belyeL ,
0Pkl,
Eatefin J6&11e!

mlg mep;cgyeznek éa no koaert~ék el vérig 6ket.
El6bb-utóbb be kell majd látni a Kanawba mei. 6 t!rsa.sAgalnak, hogy a régi, a~rveiett emberelket_n'em pótoljik a most odahurcolt utr6jktllrtik éa "meg kell majd találni ai. utat, hogy a
uervezeuel uer16dJonek uJra. É3 nem Jeaz-e jobb majd e társa·
!ligoknak, ba embereik nent ke11eriiséggel tele _térnek vlsua 11

Va.

STAR CA H MARKET

~e;:::tt:~;nrs ~te~i:~:kke:
nem vesznek fel mostan6ban.
JJuclrn er, m. Solt-ész P61 bajtára tudatja, hogy ott 2-3 napokal dolgoi.na·k hetenkénL A
binya gecse1. a uén 7-8 aukk

Jfnll')'llfOSA n, lu\s lh111" k6•
u llett hudrult.

304 W, l'llle Street.,,

Clarluburr, W. VL

EOYEDOLI lalAQYAR
STÓROS A vrntKEN.

tenl tudnak.

~11~~•

1

ha ,·agy mAI vidékek bbyilban kereanek elhelyei.kedé&t, vagy 2-G llukk magoa. VI&,

leJárókű

m.b lparigakba mennek it.

:::..~a;o~g:::.b~'.\!~t '~::
slna v6gJa, tonna !l.ámra fli.etONGYILKOS LETT ILLINOISBAN EGY BÁNYÁSZ
nek 93 centeL S1erene8étlen1ég
0
mert-llt hónapja munkanélkül volt és nem blrta toribb a :'~!gf::. ~ ~ aht-:':=~ ~
1
nyoworu8'got.
bár embereket. ve111nek fel A lladlaon Coal Co.•Dil dolgozott él a binyit llt hónapJa le- nem ajinlja a helyeL
&i:rtik. Azóta IOrTa jlrta u: egész vidéket uegény Llpsify Józaer.
Kempto n, w. Va. Gyebnir

~::a,~

_
Llp11ty bajt.ln boltte1te m•ll•tt vidolnunk kell a mai termeJés:I renduert, a mai elosztá11t, mel,ynek Uvetkeztében dolgozni
akaró munk.bok llngyllkoaúgba ltbya1erillnell, mert nem tudnalr. munll!hoz jutni.
Hiny tlzeuen jirnalt mo1tanában télig tébolyulva, mert
dolgo1nl uerelllének él nem tudnak munkihoi jutni, nem tud~k alró gy~t!tekilk keiébe egy darab kenyyet adni.

h•"•"'

The B«nlc

Muonfot»n
Mosontown, W. Va.
of

i~:=~~::~~::
u~!;!:!':

P"e ...Wee, Kr. Kovács Imre

~':~b~rhat,kot

p~;¾e~:e:~~

flr•

""kUI
NOT'ART.

~~~!P!!ii~::nK~:::a.

ILUÖJEOTEK.

FAflMERS BANK
OF CLARKSBURG
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THE H-H ORUG CO. ·
FAIRMONT,

WEST VIRGINIA.

Dr. L L BELCIIE!I, W~~IL .. W
· VA.
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T,\USAS,{G NEX FI ZETTE
KI ,\ Bt:UEKET.
A Sunuyld'~n a. Herrln
k0zel6ben kénytele/•oll le:Ar•
~~üzemé~am~:n~~yiuoll:
A bá~ már junlu,ban egyHer led.rtü:, amikor as e16bbenl tiraaaig nem tudta Illet•

e:~::!!'-:::.

::;· :V}~:n::::.~ :!!'!.lt mir
MJ, llope, N. I , llary Andria
munkiltár1 k6zll, hogy ott :i
vulr.6 btnyi.ban mir m.iTcluaban mult egy éve. hogy nepi.
!~lgyoz;::.~:n\i,;:a b;ll-::i!:
dufna • munka.
eg

A Three Plnes COal Compa~y
!:!oa:,;ú~~o:'!,O:an eJ,e~e~e.:
ben tudatja bény~val, bo:y
a béuket auguutua l~vel 2:;
aziulékkal levigja.
311utin a b4nya nem gp:vezett b'-nra, a Nny"áawk a Mr•

Meg ltell ta1,1n1 a módJAt, hogy a tfrmeléat & fogyuztút
s, lílae, l'L Orou Df.alel
mlel611,b öaazhanglM bou:ik éa Juuon mindenkinek munka, alll testvér lr~ h91y ott gyengt!u
dolgo1nl tud.
megy a mµa:ta, !-! napot dol•
gn1.na~pa1J~n 6'.n6ha HU·

!=~~o°!!:i~:0
1
modtak, hoc a tál"IUig t!;;
m11Dltúolt megbl&Ottalt hlYJa
e.gybe egye.1.tet.6 ti.rgyalúra

:.!~~: !::

ll Un ÁT csak Jó ~i.abónál
1
:':
~:l~g;;é~:
1
azövetClnk Tin raktiron. t,.
letQnk a Star C11h llarltot
mellett un,

~!~~~k. ~;Q

THE UBERTY TAILORS
101 lf. Plke Street,
CLAB&SBORQ, 1V. VA.

KE• z1. MUNKÁK

,\ .11 11ll'Jar IJ1l.nrhzl1p elöllze1r~r rir• rgy hrl'
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CHAS. L GROSS CO.

ruitRIVER GROCERY COMPANY
WIWAIISON,'

aoa •""k•n Rei. e,..,., •...., 01110.

WEST VIRGINIA.

Augusztusi Botor Kiárusitás
1,000,000 dollár értékű raktár butorokban.
A lepitüibb miaó,éü bato...k a le1ala.,..ayal,b ,úoti árak ~lett Itt~
eladva és n u oka uaak, hon a "THE BIG STOW" Aquatu1 Butor Kián1itúa Amerita le,uaoW, aeadfe. a Bator kereaktdelealtu.

Kényelmes havi részletekben fizethető.

ö:!_. b:~ ~~ ~~=:.eL : : n : ~ : : t t á s t sné1tAar: Dlf.SSE FEL k III IIAGYAR OSZTAnem elQsz.Or éa -ralóulaüleg nem l1 utoljira, hogy a legtöbb
01:,•r, W. Va. Egy bajtárt lr•t- - - - - - - - - •11 LYUNIAT, MELY A BA!DWfTEN

A BÁNYAFELÜGYELOStG MEGÁLLAPITOTTA

lttJtfl>fl>
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.:le aebol sem kapott munkAL Közbeo. csekély kl1 pénze, amit a
1~:;- ~u:~!~• ~o~:~~ ni a bérelteL Ak~~r gazd!t,cse-munka Ideje alatt rakott félre, teljesen eUogyott és be.kö11öntött dolgoznak egy héten. A binya rélt a bánya éa az uJ tánaú.g
1
~omoruú.g a culidba.
ú.rt timpival dolgoz• ::::
ami:i::;;
Amikor már mindent eladott, ami eladható volt, hogy caa-- nak. A adn 6-6 1ukk magoa. 1600 dollirl meg togja fizetni
ládJinak legalibb kenyeret uerenen él amikor mér egy ~arab Vlz nincs. loJiró_k6 alnea. A Mlutin azo~ban a flzett!al ba:
1
kenyeret ■e tudott éhei6 caalidJinak uereznl, akkor odament a ~!;n~:=~ kf~e:~ : :.:~:~ tárldll leJArt és a tirsa.16g nem
bAnyabeJ,ratbo1, ahol p.,:el6tt dolgozott él egy hirtelen IendQ. után 58 centet, plltlr. uün 80 !~~~t~u:::~yAszolt beai.üntet•
lettel levetette magát a inélyaégbe.
centet. M_agyarok nincsenek n
~
Amikor utánamentl!k, telJe1en llaueroncsolt holttestére ,plézen és uJ embereket se ven- n{:ln'AOÁS COLOltA.DOBAN.
akadtak.
nek tel. merj.nagyon sok ember
__

ig«:se•,

N• ..,.,,,_,. ,..i„Nn,tlo ~••

MAGYAR a.lNvlazOKI

BETtTEK UTAN 4 &z.4.V.Lt.
KOT l'IZI.TÜNK. 9ct,uMt fal,nondh. nilkUI JLrttJUk vl•1&L

1:

-o->--
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ahaJ • 101.ul>b,

!11 birmtr• ••11 unkN•al<. 111-d.k aiu: a 11>1 DRUO-IITORU~
KAT. NtJllllk 1 \u:jobb 1:7da::ruarekat bp)t.l<. A IIIIIIJIJ' .....,. .. ol< 1q
:.-::~ fflia 11111■ • 11>\ •ndal<. dut1lk,uk mq e IObbltk la 11,bal--

uU,taulludh,nln;:ic„tek1nteU..n

IO. pontos kluolgf1Aolnn r,uHltl
lalo!L N• tartoa pf111tt otthon. Na
ld•~nl>o.
tartoa .,,.

::~ fogad most el uJ kérvénye.

llú módon kell elbelyHkedést ta\61nl Ohlobe.n lg, Indlaná•
Clrmer, P1. Egy bajtán lrJa,
1
1
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NA. LUNk MtN OE NT k~P L!.l"IZI.TllAI'. ,a.
,,naiett fl> ll'!Nt l• vonne, Uklftha ,n,a ., ,.. 1 llllttllllkat..

tYWOKOST 11 llpbal.6.

!~~deo~· k::;:"n:::o!~::: :o~;=:!:1~~ze~
ge, mert annyi ember van, hogy áprlll1 15 óta nem kaptak. Munminden pléiben két ember dol- )(#sokat uilndlg vesznek fel, do
1
f:~=~z~:/~;~ercket moat nem :~d~~:~J:~': !:g~ ~1~;:~e~;~

1

MORllANTOWN, W. VA.
0:11atUnll •

BANKU N'K

1~~ó~:C:in~tm~~:
bld 16mJ}aval dolgoznak. A ne·
net maalna vigja, de van plller
munka Is. Tonna. sd.mra fizet•
nek maalna utin 83 centet pikk
ut6n 104 cerhet., SzorenCllétlen&ég rltk,n fordul el6 a.z embereklr.el Jól binnak ~ veunek
feJ uJ embereket, de csak la olya-

testvér lrJa, hogy ott a munka

BUTOROK, SZONYIGEK. GRAMOFONOK.
lW.YHAK ES EGYEB. HÁZI FELSZEREl.tsEK

II US .tS FOSZE RÁR UI[

!:!:~::~:• :~~~~~!;e~e:/:

a klbocsáJtott felhlvá, és ezért nem )ehet ~övet dobni azokra a
1 6
1
::!:::t:~n~~ b:;~:;~:a:1::~~e:":::::, :: :n:~ :
keresnek, hogy caalddjukat el tudj6k tartanJ éa a munkitlenllig
bosuu ldeJo alatt felgyülemlett tertozbukból valamit törlesl-

LOVING FURNITURE COMPANY

r = = • == = - . 111 :-.::.:-:;;;, !!!:1.haa.lnk.

lét11.immal dolg:oztatna.k, \gy
gy6rl munk6-t moat nem lehet
kapni.
Co11 Port, 1'a. Baka Józso r

e:g:~ ::'!.°'.'"

munkiba, hanem azul a tudatta.!. hogy II utrájk alatt la ember• ::;~a"ot~u:~!~enbon':'p
ség_e@en bintak Yelilk.
munka. A banya 11lopo1, a izén
6--10' sukl!.: magoa. Vlz kevéa
AZ 1NDIANAI MlJNKAlLAN BÁNYÁSZOK
van, 11,1 nlncis. lr.11 nn néhol.
Karbid limpj.,~I dolgoi.nak. .\
köfelték az ohlet nyomorgó lf,Jtá.raalk példdJét és 6 k 11 ar• si.enet . masina v6gja, de . van
ra kérlk a munliban le,•(S lndlanál bl.Jt!rukat, hogy oBBr.6.k "Pikk munka 1~ K6rt!a:Amra ti•
meg a munUt k k(rfl~ a tAl"IUigokatlbogy ahol eddig egy bá.- ~tnek két tonnb lti~ért 85
nybzt alk&Jn'.la'iía.ic, oda k~U6t imwntk 'be.
centet. pikk utin 1 doilárL Sze1
1'em tudjuk, leu-e a kérésnek rogauat.ja, ha lesi. Is, euel ~:n=:::~~:i~:~ lg~~
1
:k:;:;te:::n~; !i:~:~k:11~:n::t\:•:'::ys:.:ko:::~: ne:;;:;w~~:~eLDudú Jlnos
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THE O'OELL ·
TAILORING CO.

AHOL 11LCSOBB AZ EMBER,

.MINT AMULA.
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Dr. B. J. FARREL
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Williamsoa, W. Va.
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!::.:::•

11J•tel•Ptk•t.
..:!.'úk,lttk.

JO

MAGYAR BARÁTAIM!
N•n,111j,1Mlrldt„1111,.,..,.,,. ►
Wladenllor llutu. •
W.-11
tllliulteU 111aaaro11 tl.eltllbl'"'

bhlt61talokuluol'61all.
Vidü.l aanu i.t•"U, Ila ~
cahoa-jlrtOk,11tklaJ1.NUtk1I
f&to...,.L
\
A Pocahoatu 6a Vlllin\ mq:J'U'
tntyffll[ putfoe:uf,t ........

ÁDÁM BÁLINT
161rflo11ib0

ba,,kjuk.

llL,OCADUNK lllTlTf.KI.T.

..::~lik pliu, o „1119 ffll .....n
P..,too, n,e9blaJul6, ltlkll.,,.1„
t.skl11E0!9'•hretbla\nll]l,k.

FIRST NA TIONAL BANK
0. tNO M. COOK, plf\dJr,,M.

CSIZllfÁR llf/HÁLY

Kimball, W. Va.

UIIIIJ40GOL

illbr61

WIU.IAMSON, W. VA.

lrorltt•• .. • .. •n•l'M,"'tablallal6

Magyar Bányászok l

Rendelje mer már moll

Ha Plt tAb11 rgh, Pa. Jlillnd:,
meg 1161loda
h ,endigllimet.

14togn!ll!IÍII.

dlnto1 rah611, JCfrtél[ atb a
h.•11:Jobb jl1',u r11b6kat U11ll•
Jlil<.

JAKAB BÉLA

T ISZTA. SZOBÁK.

Jó

tTELEK

ts uosn:d

LOGAN, W. VA.
BOX 103

ITALOK.

STEVE VARGA

- Logan Jewelry Co.

PITTSBURGH, PA.

LOGAN,W. VA.
Kttll"' 6„k, ii.u,;Nk, 11111„
...... k, l•mn•lr. ltlftklk.
W-,111,Ak, lhlr.lk .... J'

EAGLE SALVAGE CO.

.....

tUaletl.all!:l&lcHrJhot-.rar
,,,.,k.-13 mtllelt oen.)

APPALACHIA, VA.
N,1. fi,fl Is gytrnMkN"'k. Rflh
iNk. 01pa1<. k•l..,.ok. Ml11d1„Hlo
Mfhiu1lclkk•tk1plo1tnilw"k.

.A lerole116bblrall:I
k luol d.lh.

••k-

'

Ajj„,Hk 16t1ytk 11•■r ~61ltlr.b•nKlllllnlla IOr,do\ fonlllw11k 6ri11

Jolu_.,.,
A MAGYAROKAT
l1019'1JulrkL

t11111 ........

l'Ohhil

THE NEW ARMY STORE
WILLIAMSON, W. VA.
Eut Thlrd An (John K•tt°" U1letf:UH a mbod.JII. aJtó),

111odenme "rtl 11tó b teh.'! rub.ásatl dklleJg, lall.arók,'
túli.11.. auett.eru:, hartnrö. a Ieparrobb dlaal.•

1

ALFRED WILEY ZONGORAHAZA
LOGAN, WEST VUIGINIA.
Mindenféle lerkitiiaoDb uqorák, ,rammofonok,
lem.euk á mú miadea baqaurek DafJ raktára.

He n/ami liusnert akar ,iiárelai, metl.n .....
... ü/etük,L Náluk aüod,abil a 1,.;o1,r..1 kapjL

t.ékban.

llr
piknikekre,
túcmulahárolaa, bálokn, nmoléadúelua • ler...W. kmt,lü

Meghivókat,
plililokat, t.clípij..,,ek,t, Indi
ndi:rtdc:et a les~ árl»••
kááta
MAGYAR BAIIYÁSZLAP NYOMDÁJA,

HIMLERVlllE,

lENTIJClY.
Lad,a,...1,..,,tdialapozawt,.katioWnaiJaaú-

..............

-"'11, ... ~ ..- -

AZ ELSO PAPIR JELENTOSÉGE. :::i

!ttm:,

= =~1,
dor~=

==-:5..:

lNf-U.

mert ilnhre

~~::!i!:Co:.-L

ÜIZú méternyire

THE anZEM IAlllt

: :i.:~
:::b!~::::~ a föld alatt. Az angol YllÍgkWlltiaon OFWAR,
6:i:~!:;1r b!:::1:. ~e;, ~l;eC: b~.':~~~~,,.e:~ ~A:~;r::::~~J ntn.'.z 1r:;;~~~ !Folytat!, Wk ohll\lról.l angol binyatnlajdonoaok egy
1
WAR, W. VA.
::e:::,tS::7:'r~g•=:~~ ~
!~,: ':.:~~~~:t !1:;t'Jogol;
1~= ::~
~:~Y~:«~~k=-~::: ~:~:i;:n.~::IA:~!•p:l;t: bét lobolh utin elértük a fel- :i::.~:g:t:~:n~n=~~
aú.n,.Jékukat klnyllatkozt.a.UA.k ito:r.taU.Ak, holott ezek
log lenne ai
t6"6DY')I- Jebeu.en
cl1115pa.plr
a vonót, hol még
"Jó l &eren- E:tamlntablnya,egymodern
nd
kl~yu!7'!:t:::::~.:~

:=~

1
;:;:i:d::
1

H

0

és
egy
( yagyill elllo5paplrnak vannak él klvi!U!Agok ma már nem U- nek megkerüléae. MJndaaobil- polgiro80di1\ tolyamodv!ny be csét" klvinva a lentmaradt bá- nagy bányit mutat be, teljes
blrU>kiban) , abban a tudatban lelik meg a:r. et1!6paplr tul a}do- tal a:r. l'is6 paplr btrtoklWI. IIOk: nyuJtl.aa kö:r.6tt két évi !d6tar• nybinépnell, t6\emelkedtünk a felazereléue-1, ugy hO&J annak
él nek hogy ai elllllpa:plr birtok- nosal t és ennek 11:övetkutében esetben a beYindorió r&idról tamnak k ell elmulnl.i.. Nagyon magaaba, Yluu. a földre.
megteklnt&,e A.lta.l
Ind k
a

0

: -ta::!:;ee~y: \::~!!'. :7~ ~:~:~:t,so:
• ~~nae:r.kée~~t:::~:J n : : = ~
bl1toeltékot blrtokosá.nak ai:
-amerHtal polpnig elnyeréeére,
mert nagyon tokan nyllatkoitatjá k ki polgirotlodial IJd.ndé·
11
=~a:•~lsk::: :iu:!~•~

:~~:':i~

:gyv:::
mis okból •lr.H~lyólag megtagadJa a:r. amerikai polg,rlligot. az
lllet6kt61. Asel6U irsám09 il1am YOlt, mely a polgi.rolOdisl
ntndé~
klnyllatkortatott

k

ondg-

r!!~re:;~~tö~~~

1
::~

:~:a:g:::Y::~.d::~;é::,~;~~
.a félreértések rokoa,bábo:r.. Ez
a rendeHlués kimondja, bogy
abban H esetben, ha a megérkei/J berindorlóknak caak egy
1
=;1,=:t6:t::ke!1 ~::.

:.~ó~:!~~:.kab:n~~i.:=~

!,~Y.~:~::

o=i:=:
é9 amerikai polgú akar lenni.
Tudni kell ut, 110,IJ' as el.O: paplr csak hét 6l'fg 6rffnyea, n.gyla mis uónJ, . - a aapn,

~~~:

!:::,~ :!~~~::

=~~:

~

:::::t

=:

gy.:;./

Logan. vidék
mag)!prságcínak figyelmébe·
TiutNtt,l irttflt:rn Logan 1/tda ""'1,atlÓlát, ho11 a "SIIITB'S
CWTHES SHOP" Mv,n ltnnállott iizltttt átotlttm i, azt'

·Augusztus 15-én
m,gnyitofR.
A mai,ar bányánok imttmtk Williuuon oidikiról i, jól taijü,

1

11

hoi, mindi1 liiMg11 barcítja ooltam a níauar bWlyáuobd ú fia.
t1sú111 ltiaol1áláaonunal müul,nkor rn,g· ooltak tliitdH.
l.ogani iizltt,mbtn i, az a cil. log DtzttlÜ, hogy a vidék ,,,.,..,...
tfDWt bizalmát kiird,,.dj,m.

Csakis legjobb árukat fogok tartani
méltányos árakon.
K.itinő lirlir'rJvilt Wum, oai, lllfflik .tá rnddirr, ú jótlL~
a nrlta jólállúáirt.. Firlii1111k, ahóraltólr, hla,ok, n,allatiil:,
loarint,ák ,, rnfu!,. noá, lirliraltáoti <illik nq1 .,.;1.,.1a6a.

Augusztus 15-én lesz a nagy
megnyitó-ünnepély, keressen
1
fel ezen alkalommal.

~fl/,ót
Logan, W. ·Va. ·

v/::iLt:t~~té~

:~:~=.•!~;~;

fogalmat nyer a btn:ua::1'.

~~ ~:::it I~~:~. ~:gyk:=~ :~1:~~e=~g;:::,:: m!:

=

:t:~;:::! b:~~

, 1

:\:;~e~~:~~~ ;::t:;;.";!~
1

~::z~•:,.::be~.:;
puntult elaG paplrok helyéb-:l
alat lehet bes:r.ereznl. A folyamodvinyt affldavlt formiltban
kell benyuJtanl anntl a blró1
=~::~1:y:=•.;n;
n~t:t~ P~:'~o;;

;!~:!~!:e!üi!:~:~~:~!: ~ ~ J : l ~
vérek, 18 6ven aluli gyermekek: folyamodlk), eb6 paplrjl.i:i.ak
és JövendO:bell férjek é• felt111é• nem 11:r.abad hét fflQ ~ 1 gek, a.kik ai: Egyesült Államok nek lenni. A hét hu6l 6repbb
polgáre6gUrt törvényesen to- el.96 paplr eemm.lf6Je . irtAll:el
lya.modott ldegenekhe:r. tarto1- nem blr. Ai ldepn ktfehetl el1
~~{tt'!n:;~': a
!!s:;~t ~ = e 7 t ~ ~
nek as illamoknU: a 111,úna gárOl50di.i!I nind6kit klnyllat- ban polgiroeodild -'.nctélit
1
1
~~: :a,~~~=:~. n:;;~;~:~ ::::o~~d~~~:~~
1:~~l
1e5 :~
Tu:aa. A báboru ellltt a be!Ugy- polgirok olyan rokonait rési.e- ténl,)iogy bl:r.ouyOB egy6neJt elml nisitéflum Washington, D. sltl ,cuk elM!bb&égben, akik .a6paplrJalt
érYénytelenelmek
0
; ;: ~,~;1:~~:v~ l•::i~e~:zo::::~
~:I és
mlnt5sltették, amlkor
0
ut múra. akik polgároaodásl aluli• nllllen, Illetve · hajadon 'POlgárosod'8ukért
rolyamod1
m:~~~~~:r.~~:: 1!e: ; :e~~le::!tt ::Y:~e!ii~~ :::, k:t!:~:i:u:::en
~
zet.
Államok olyan polgiralrlaJr:, a lglenesen dolgoitak 6s caalidég
ri.nd ló
kik maguk Is 21 éves koruak Jalk az Egyesült Államok vala1
na:~
,:e
e:~g:~; vagy :onél ~dllaebbek.
mely mta,rwében éltek, amely
e.eket a vis:r.onyokat és meg- Az Egyesult Államokban Igen tulajdon.képen! 1D.6helylik Tolt.
nyugtatJi k az ujonnan ér,ke:cett 60k Idegen van, aki törv6nyte- .Megtagadták ell6paplruk ellif.

::~:=:~~1:n:.:z:::~ :::~

az;

:::.a::

~~~tm:n::;,n::I r~;
elfftllett va.11 elpusitult paplrn. YOnatkoiólag: a:r. A.llltólago■
elveutés vagy elp!'ffiulis Ide•
J6t, helyét ée k6rtllményelt. A
fol,-modvinyt egy kil16n tor1
:!:iuk~!m~~és:~~;
polgiroaltó blróaág hlvatalno-

ból uabadult ember élén~gé- kakö.:r.ben.
vel né:r.ze.k kOrül • vldili:en.
A mlntabtnya üsemben mu800 ngón ué11 upo11la.
tatja be a W.nyit és kl1l6n felAsti.n J
hl'vja a litogat6k figyelmét

:'°fi:::i

1
~;vi::i ~ ; : ~

~~;:_!:~"::!~~•e:,e!!:~

ri~l: :i~!::.e::~~~;e _
k bbOI 12 000
P
::blne & M. ~ta k=~~l : ;
vagón\lSas:et termelt ki. (E
ncón 100 mttvmi.ua..) Az.
dig! illmlth nerlnt a moetanl

::~gének megóriair• uolgil•
A binyatulajdouo10k készlttették • mlntabúr.1',t a klillltina és !gy term.Wete.en ugy
mutatják be a b'-ilyit, mlntba
abban a b6llJ"iu herysete, mun-

:J.

~r~~; ~~:~~ve:::;!:e;év:,.:::~; :J:1g~;::ué~:~=~~':~ ~ol;~
_

160 eutendelg tud Ta tab•- tin egy cseppet eem Yeuélye..

t;

::!i!;:ee::!1ee~!t~:;1 n)'a kllazenet adni.
? ho~k~:~~!~ed~=:~::~
6n a követke:r.ö D:\egjegyzésl - Mennyi• munkAsok bére . a bányáazok valódi be\yz.etét,
larta:lmaz:r.a.: "Klbocsátva a . .
- Akkordrenduernél 70--80 nymnoruaigit be m u t a 15 aá k
· · Akik~~g ~!e!el:~~ ~;;~ ~:~~tts~:::~~.e~i:::i~ ~;:u::~::~le!:~~e:~tJ!~
ki elMI paplrJalkat, bármely pol kap Ingyen lakást, tiltélt, vll8.• élénk ellentétben ill, a rongyok-

:,::::~ 1 - p z i l ~ •

S.t~k wU.11 ft.utU..k
adarll<M.

S

N11rit felm..,.U. 111111•
bl...,!bl' klU,,ltatja.
N•kUlcl)eptlldtlda9,l111tet7...
lle11emhelrua- .. nt1..,k.•llet
tal ... llldo11.a.,....--

.=~i..;:-= ·=

•-llá,úzol

~
............

~

~ :•~......,,• ..,..,, IIMII k...i-.

,6au11ooa OOHANVT
la A KU&A U'\VAIIT.

le,.._,,

T""Jatall al1
1111
V...,...ftll U 997.all 111au• ....
hM7„plve,.,-1,_1,..,.,.

-··

k0&TOL.6T

INOY■:N

K01.DIJNKI

1)1---11.

01111„llm.adft:

"'"'"-'

FRIED . TESTVtREI
171,-11
211K

P ■:AIIII.

BT!lla&T,

NEW YOJIK, CITY.

EZ ABANK
• vldlk 111•11••Jalnlllc • t•pafn.

:!:!:~\k~~ó:!!n:!dj:~g~:;; ~~•1~~:a::::-:J!t n::i~é:~: bir jiró éhe:r.11 bányisz,
hol taláJbat6 a megtele16 pol- több Iskolát tart fenn , melyek'
gároeltó blróaig éfl erre vonat- ben 64 tanltó tanlt. A binyú;z-

M T BALL

;::;::o:ti:~:~;n~ér;:~~~;~ ~:r:::v~::~a~r:::~::re;;:
naJr: a legközelebbi ~lames- mzetekr6I la a:r. lgasgatóú.g goll
terhez vagy Iskolai tanlt6hoz, doakodlk. Ugyancsak a bánya:1~~~:~or t:lvilágosltAs-A• VILÁG ÁTALA1nT0JA.
Onolln alakltotta át u egéu
yfligot a leg11tóbbl 10 euteud6ben. 1894 J•IIH 4•én bauniltik u elsli guoUnnal hajlott
koeHlt. JJanapftig . Amerlkiball
hannil•th ■ n nn 14,00,000 a 11 •
tmnobn és 5,'00 mllll6 guollnt
hannálnal: rei a motor-kirlikbos, meltben nincs beleuámltY& a •otor-e!!olaal:ok és motor•
bldkl.Dr: slb.-be1 felbusdlt r•·
10Un. ao inel esel6tt a Trlner
KHerü Bor oU: ke,fs ember
ellitt TOit Ismeretes, ülk ut
llanniltilt. AI EgyellliU Államok és Canada terilletén hnuonkétféle nyehen Jelennel;.
meg nagyobb lipok, amelyeknek ohuól tiulJü:, ,hogf
a Trlner Keserü Bor a legel!!ll hel7et fo«lalja el a gyomor-

~~:~

~~~tii!

t:r:;:a::~n : 1;:;;.
kórh.á:ta.k.at, annatórlumn\at,
tart tl:r. uil1hsnllt. Van mozink,
mun,lmsotthonunk,
gyönyöril
fürdllmedence a s:r.abadban, kll1611 a munkáeoknak, külön a
tlutvlsel6knek, most vettünli
ötmllH6 korona értékil könyvet
A bányászoknak, olca6 éttermilDJr. van, hol 8400 koronáért
kap a binyiu báromtogásoa
ebédet huaaal. Aztán a bányts:r.aenonyok szá.mAra varroda,
1000 vurógéppel. Végül pedig
elirusltó üzlet, hol ol~n váairolhat.
A b!n7á111 otthonában.

temeu: ..,.d,:&

WiDiamton, W. Va. ,

~::':i:,:==.=t~

.:.:=

1Z:~o;~~;,s:::1:t~,~~~ ,de~ :u:~~9::na:v: t~~az:;,
Yágyta.lauúg, dugalú, bélue- ahonnan olyan kWlva JOvök fel.

. u~=

Az iuu, i1111nttd:

.

,t.úa.

leJl~:~":=~:=~"e- l

set hel,uége etdtt görbWte11 Ji- r6 _:.., mepsoktü a tinli.ban
- b1D7UZCIOport halad. Mennek koa:r.orut l'liaárolnl Si6nyl
Jánoa ltoporsójira. Holnap dé.latin h!rona 6Nkor, temetik.
D'6uap7Jllkl6tl.
(Vllig.)

"'•rt •

1

A telep megtekintése utáll
betértem - Otlet.az.erüeu nylha
be - egy báI:iyWnak ai otthonAba. Két kia azoba. Dutka Pi!
vijir lak.lk benne caalidjával.
Ezt mondja:

lok. CIIR.k véglgesek Itt az ágyou
mint egy darab fa.. 'Meg a:r.t!n
k&szvényt111 • IAbam, abban a po
caét.'5 vizben minden bányis:r.é
az. leu. Furcu. sor8ban dni.go•
zunk, kérem. Van binyász sok as Ilyen - , aki nem törödik a holnappal, meg olyan !.s,
aki 1110;, hát nem caoda, ki tudJa, hogy nem ,huznai:-e ki boltan bennünket a szén alól? Klbal leu a bányán? As ela:cegényedett f~ld.mlvesbOJ, Meghal a
JILrautember, van két bold t6ld•
}e, öt gyer,eke. Nincs mtn oe1to11riok, elmennek blinyiunak.
A binyi.u.ú.g adrt keae"ea,
mert aki beleuokott, nehezen
bagyja el. Ha felmondanak,
6auepakoltuk a butorl, n«ónb&
tNmlk éa bejárjuk as 0uSN
b6nyiikat, valahol csak lelnunek minUIL Altlr:ord-rendas~I
dolgomn.11, Jó e:r. a fiatalnak, de
a gyenge, a beteges, as Öl'e(
megalnyU, nem kera Nyolc
órit dolgonnk egyfolyt!Z)an,
ebben astin nlnc■ meguakltáa.
Ss&ba.d ldlln.kben ,aiuunk. lleg
klOlllnk a napra, amelyt6l oda•

KUl!ald„ ol~Nfl kWdU11k ptnat,
le111■c17obb 11..,koltkal tilwnk lluz•klttatlebe11
IIIIPOftU
U,vl,..tllag u,Jwll 1111111 • klHflll~
l>lnnk lrlo.l)'..,.at.

beluamod.

ar,1 ... ~.,. ...

~rimibt el-

„

Belt1,ikNJ all.alill
llam•tot ftnlllftk.

Tlie Fónt ·Natioul lluk,
Waliamoa,W,VL

Tüzbiztositás
AI emberek iltaliNn uem •ar, D·
gyelmet fordltu.ak a tisblltoeltiara.

Mit felelne 0n a köntkezó kérdésekre 7
1)

El'9" gondot lordlt-e Oo a Ul1bl1to1JU.sn. ú njJo.
kellffen biltotlt,a nn-e a hin, hút.art.itl U.rgyü, meUéképlletet, gange, a■tom,\De, koaluln, 1tb,f
,

!)

Felemelte-e a bl1t.ollü1! ll ■ueget u áremelll::eliú
arín1',ban, bOff olyan ön1eget kapjon, mely elefencUI u uJbóll benenésre, ha netalán a tb el•
puntltaua nlamlU

1)

VaJJon • bbt01ltút err telJesea. merbbllat6, .. 1.
lird, rigl k.lpr6WU amerlka.l ln~ettel HUStte-el

lell, fejfijás, ilmatlan9'g és eh- hogy se nem litok, se nem bal-

he1 buonl6 biltegs#Jrek esetén.
IsombaJok, daganat ngy lábfi•
)b esetén ha„11jJJa a Trlner
Llnhnent-et. On meg leu lepYe,
hogy ml!Jen n~ruerU Jó haUHal nn • .lfonkUók éi legJek
most a 1eg,et1Hdel#le&ebbek,
p11nstltsa el &1ok.at Trlner FII•
Oan'l!•el. Ha • dnlgst~rJnan,
"&81' kereske411Jéllél nem 110•
re1hetl be, JrJon a kö,et.tuö
dmre1 ,loseph Trfner CompanJ,
Chlcago, Ill.
--

t•

:~be~k~~~~:.::•l pglgllalalt, 1111A,

Ha 0n valóban komoly 1oadolkodúa és elórelitó ember, aa 0a aaki1 • nlár le,...t.izl,atóbl,
bizto1itá1i intézeténél köti mec bizto,itúát

lll'VISELI E VIDtKEII ,

TUG RIVER INSURANCE AGENCY
PAITERSOII BUlG.

WILLIAMSON, W, VA.
HIIAIIIJIIRIIIJIIIIIIIIHIIII

THE GILBERT GROCERY CO.,
PORTSMOUTH, OHIO
Ili u,,t,ui elinu~ói ..,,..

SUGAil LOAF
GltOWEIS ca1;.
1oroiai IJU'ok,ölmek, FRANCO· AJIERllil
a

fajta buú fó,ol&obok, CA1F

SOWIITY, WIIl1E HOUSE ü.a-k

- ... sr.11101ow-. -

..........

llH-...-&uU.

-

.

Öhazai mesék....
(Folytatú.)
, Rq:gell ut!u lgy azólt V6ndom,:
- K6uQ\j Biri, meS'.yOnk a. Hugatra, libát
tépetnl.
Utlllliben a kocaln 1.1tJ.n !gy uólt houi:
_ Nem 11 k6rde1ted to51em tegnap, ki as
a derék ember. aki t19ite116g~ 1r.lndökal
van lr'-ntadf Vagy tudod kire c61iok!
- Nem tudhat.om.
- Selymea 8'.ndor, as uradalmi g6pML
-Ai a hoauufogu, nyuluJ.JuT
- A• a td:uoa, flaea ember, akinek
m.,Jdom:n annyi flzet6MI Tan, mint egy la-plnnak, Jó&&P, aorplmu. A&el6tt koricol
TOit a raJurigen a a, uramnak fa!Ulnt egyuer as Ggyeuége 61 kltanlttatta a.a un.dalom kOlléghi. Hallod-e, ak6rmelyllr: faluhall guda hon6 adn~ a 1'ny6L Sdp 11erenoae, nelr:ed l1.
- Ugy ae k6k b neki, ha mindent tudna.
- Blcd cuk ri.m. Me161 aJdr a moatanl
U!péab61 magtl)lthet.jllk a menyunonyl
dunyh6L Megblzt.auam f Mivelhogy el6bh
nlem kOWlt.e uln uánd61t.it, mlellStt boiú.d k6ielltene. E1 1gy uokb a. derial uradalomban.
- Teu6k neki Hl felellll, hogy én a dri.ga Jó tekintetes 11.1111:onyomat hóttomlg uolg61om.
Amilyen okol, a lelkével litó UIIZOny volt
Vi.ndorn6, tudt.a, hogy er a végtelen ragaazkodút lr.ifcJez6 felelet er.t 11 Jelentette: "H.1.
a1 nem, akll a:r:e retek, akkor mii.s se.1•
Nem 11 beuélt todbh Sel)'Dletrtll. Aki különben nem volt se hosuufogu, se nyulszJ.Ju, éppe.n, hogyha beuélt, nép, piros wjából ellSvlllantak hóteh6r fogal. Ami némelyeknek mig: tetszhetett 11 rajta. Hanem :i.
szert1lmeti Jdny szeme furcsa Ulkör: uab
a bizonyos egyen klrill minden férfit vl1ua(asiltóoli: mutat, akt llt akarja.

GEO. W. SNODGRASS
.lltaJ41101 B11l01ll61I
lroilj•
Ft:LTI" BUILDO:O
t~

bala-.t;

-•11•1.f1I

:,'::~u.;.u:u.•ea•lf111llaebb ,.,.
Matyar Bányáai:ok !
Ne CIIM.IU- nib&t ahl•
deat.i1hllilb<ltrtrnl. M•rtu
-ra,y nem uAIUtJ&,
bec•P.

"&a

,a.JOJJON HOz.z.l.11.

&a .i-6-

H6rom blg uolp.lt Sulyok Biri•• VUdor caa1'.dn'1 1 es aktt && hl4 alatt t ~
öauetont Telta:. A gyermekek l1SSJ" 111.i.tsÁp.ra V6ndom6t. h'-ta mögött nem a:611totta "tekintetet UBsonynak", hanem. "1anyilnnak". S6t huncutkodó ked-re&!s ~
lg mer&zkedett, hogy feg,-elem tekintet.
ben t:réfit nem ért6 gud&jit "ld• •JIÚlnak" blrta.. Egyaer V.f.ndor est meg bJ Jtai...
lotta. hl.trafordulL A Jelenle,-4 Her:mfnl.e
Ijed.esett: ml le.a moat! Súlillllt i. k-6
lniba ad.lll a 1-tonága. llit H latt. hogy
mOIOlyog-ra megfenyegette ujjival. 0 bl
megbecsülte h~jt, ragud:odisit..
Ha Vándomé egyet bltot.t, ami remfeeen
kln1ó feJfijid.nak eIISJele volt, IS r, épp agy
megijedt, mint Hermlnlr:e. SiaIILdt parana
""TlélkOJ tormát reuelnl, mert ha.~ tormit le-borHJik pohirral I ad. 111eg11iag0Tja • beteg,
aol: esetben 1egit.
De ha aauony6n nem eegftett e a T6rta.nu
tilrelmil egé.u nap élien, s.i:omfan mosdalatlanul fekll<'lt kripta s6tét.aég{I befflgg6n-yi,.
tlStt uob6jiban, hova Ilyenkor gyermekei
aem léphettek be, gondosan 6rkixl6tt, hogy
egy hang ae rettenlle fel 1á%a.a szenderg&6,
1>61, libujJbegyen jút-kelL A belép&! tDalom Hermlnkére nem vonatkowtt. 0 odaO.k
a IÖt.él HOba valamelyik sark6ba, Téleget.6t
11 vl11&r.afojtva. 0 tudott 'oly caendea leanL.
hogy a beteget ne zavarja. Miatta ebMeJ..
bettek ... akir öu.zed6lhetett a vl16g ..• a
siobét el nem hagyta,,. várta .a• ~6L AJ-

JOS. F. STERBA, nabó
War, W. VL

KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET
MAGYARORSZÁGBA
elaubdt rúzdae poatáa. &
1önyilq i1.
H

1iir-

HAZAI JOGOGYEKET Jerpoato,ahl,an
intbiink eböran,u ,uai Uff"fédek
atjiL
HAJOJEGYEK • leriobb

„ ..wa-a.

AFPIDAVITOK ponto, káritáe.

BEttTEKRE 3 núalék kamatot
tiink.

HIMLER STATE BANK
lEIITUCIY

fize.

lléL Apósa, Suba Jstdn nem
volt otthon s mikor Jrazaérke1&t és rendet akart. e&tnilnl a
hbban, veje yM"fllJ.f.t fogott rt.
A% após Honban kikapta vej3
keiéb61 a vafflllit 61 aua.l most
6t kezdte Otlegelnl I amikor
Caikl.nyl MihUy mir e11mélet•
len Allapotban fellOdt a fllld6n,
ueb6b61 e16vette oltdk'-'t H
aual 6trigta a nyalr:At. A Yéret
tett utin Sul». htrin .f.tment
Oro11ka kölaégbe, a Jegi6llelel>'bl csend6r&sr-e 6a feljelentette
111agtL A a11mdGr116g azonnAI
,tkJférte · a gylllrou6g ailnheJyére, majd a1 lpolydgl járb'blróság foghbiba 1d.Jlltották.
Cu.Uny1 Mlhilyt a hat68'gl
boncolú utAn eltemett611.
( P r i ~ r Hlrlap,l

lroayatfehl DOkott enyh!Unl a uömyü tejr.f.Jú. Viadord Uyenkor uokott megnól• llal .stg h albat6an.
- NylN 114t a magönyl.lket .. gyerme-

•-·111 TOit

a megriltó azó. Hermln.k.e félre•
"f'h.la a 11.lm.aett "f'lri&:os mullf8ggl.lnyöket
a • nap atollló 1Ug&ral rihullottak a beteg
Jmiicol,.arwgtduottvonúalra.
- 11.ltrl airlr:6-t'1 be megint Ide! Mlér,
m'c, 1d jltu.an1, Kedveaemf
A Wnl6Nkre csak 116n.g6d, óntoa ceóil
•olt a felelet. .ut6n:
- ~ mamuskim •. egée1 nap nam

......

..... _,. lgyi1 egy méue U."t"tt.
Nem bAuwa ••. de te i..

a. a11or Hermln.lre c.engetett a U.YMrt,

bdlta

CM& még moat. ai eg:yuer telffll

-,.ln-

A WiíillnHIIIIHlllllHIRIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIHlffllllllnmtn1n11111n11111m111111111111nmm~
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' Meghivó.

§

~

§
§

-

,.._ fogad'nl!
A bocunatot. nyomban meskapta, mq a
könp6t. 1 benat 16"1 bérft Is.
- Én el N küldtelek Borcsa, "fi-■, ...
fogadlalr. Két hónap mlll"t'a UC, 11 euiu6I,
addig "f&ff'ogua otthon, mapduk. Ne atrjil. .. a rinku■olr:at, &miket lgbum, qJII

m•

!

=::

volna a llenyer1!keL CNll: mllor 11\Bledte a
l!Ok lepbnyj dit tN,&W. kapott 61111.be,
hogy mit c1lnilt! b an111lra meguép~Jte
map.t, hogy megu6kött. Hit u nagy 111!1•
Jemetlenllfa "t'Olt, bb .., alJegy•Ht H!inbb
C81Lltdl kllrben tlnnepe.ltét.
Mit Telt mit tenni! Maca a m e n ~ J
illt a tllllhely mellé, 8'.r! aeg6dlel41 mt:lletL
S ugy derillt ki. hoSJ' SI.TI m6r r . - ene.t"
arlS1'8111llldentltkit,
A, elJe11ria uttn harmadnapra ec,net
ouk beillltoit eon... letérdelt Vindona'
elé H alrn Urt boeúnatot.

Blrl. k1 ulntén eg6n nap v.f.rta a
mesdlt6 aJkoon.t.ot I lr:M!.en tartotta a for- megkapod.1'6 MYa. lllg aat a beteg apró kortyokban
A flSl&:an.f.J "l"~é"énJe&en 8'rtn.il mamagltta, llNHn6atek Hermtnlr:6-rel.
radL UJ 1wbale6nyt fogadtak mel16. 11&
A rim tiroaób&n nn s két béUg talb lege TOit, • klillt a konJhujtóba babot "t'Unl. ngy lelllt a kil11öbre burgonyit U11Unem f og Jelentlr:11nll
~ or n~csa.t Hennlnke .umelben tanl, a gépéamtlhe!Jben. melynek ajtaja
nc,-ogtak llönnyek, hanem Biri bamllkb 11emlllS1t volt a kony.hU"fal, bir u egfu
szélesudvarfektldtkl.lal.lttili.
mindig elballfekete aemel 1-,megnedvl!Mdték.
A 1 6-r aI&tt többféle viltoz.As tört~nt a gatott egy keT61 ld'5re a JX)rllly outtogba.
CN.Ud.~. A neve]IS ur már e\tAvozott, mert vagy a vasreaaclé,a ealkorgúa II u ajtóban
a rtllk elkerOltek ha1ulról. J flll§ bécsi egye. megjelent kák ruháJAban Selyme. 8'.ndor.
temen, Emil a 11:lsuJJslállbl glmnóalumhan Hol Heget Tl111gilta, Jeu...e t!:1'5T Hol a hata•alt. Hermlnke leokeórü.ra a falubeli tély fedelén to11Wkod6, c.ókolódaó galamtlnteletel urboa járt. Ll.nlra kllUIIZOny pe- bokat nézte, bol Hermlnkét, aki a fehérdtk i:nenya.-sonyBOrba lép,tt. Az 6 eljegy- orgonafa leg"t'aatagabb 6gin ftlt I l~keta.nu1'-s köiben integetett neki.
a61el:or lépett elG Sárt ualwsnövé.
Pedig k6r TOit alakoakodnla 5elym• SinM aa történt. hogy azon a nevezetes
napo,n bort fejtettek a pince ellStt II Borcsa, dornak, a dcrul un.dalomban u11ls tudta
• nagy lr:6aül6d61 köaben, oda--odaaullLdt mlndenltl, hogy 8'.rit néil. Jól aalk u. nelr:!
Kt:rl t.Qlboa egy cauporr,J. Ml taga.d!s: mesu.lr-41 Is ... még a1 11, ba cuk u ir--.te a konty a1' valóL De uért OIJ,a.n nyékit litJa la ...
111,ég aobaae tllirUnt rajta. hogy elrontotu
(FOIJtat.f.sa ll&retlm.Jlr:.)

A HlllLER ooJU. COMPANY, Inc. rés1vényuelt ezennel U11telettel meghl"t'om tir.uigunlt ei évi köagyfiléeére és arra k6rek minden rélnényest, hogy 1kll.

~ ueméJyeeen nem jöhetnek el. azok ulv11skedJenek legalább Up"fl1eltetnl maguka1.

A kllagylllé8 nyllván011 lesz, réut vehet - bár 11ólhl 69 sun1atl Joggal
aem blr ason ' - olyan magyar ember 11, aki nem ré11vényeae a d.Ualatnak.
RNn-&ayeeelnk.nek 68 vendégeinknek allralmat adnllk ulve. kélZHggel arra
S la, 1togJ" lllJeU kllnyvelD.11:et 6ttelr:Jntaé.k. §
..l kBqriJ& Hlmlenlllen, Xeot1ek1b•11, a tú-laúg tllepE.11 11epteabf.r l-én
~ ~ kllHe 6rüor lr:udGdrt.
HIMLER MÁRTON,
=!~1~P!:·~u:a:-;::;::
a Hlmler Coal CompaoJ, Inc. el11llke.
vü leányt sulyoean megse~I- §
tetL Megsebesült Budai Péter .5
Is, ak-1 éjjel belehalt lfrilUistbe. S
Balog Julit besúllltottil a nyl. §
regyhúl Eruébet-lt6rhú'ba... ,\ E
kii Budai IstV'll.nnak 1,ba!Jdrit §e
A.Jallrott. • .
ezennel klne"teae.m "
törte el eo a&lll:nk..
§
(8 Órai Ujd,g.) $
felhatalmaaom ••.•

§
§

§

~

M-e-gb
- at_al_m
_ a_zás:

----G-

lfEGÖLTE AZ AGl"AG".
O.Orl:iaJ'alva k6z:ség hatirltba.n Tokos Oy4~ 9 6-res nut
megölte u agyag. Néhtny Illrolatl.ratnl & kl.l&ell agyagt.elep•
re Indult, ahol az agyagol apró
Ullgilra rakták. A -telep egyik
hatalmas agyag~alm111a a nut
nmnkl..Ja k61ben levált a
oldalról ée a Ida flut mqa ali

~;'!!~ ~: s::!.86'::~::

§

MNetaaat 61"" meshatalmaaottammi, hogy neYemben H he!Jeltem aa 1924 ueptem•
ba' 1-ia Blmlentlle, llartln County, Kentuclryban._a HJmler Coal Compuy trod,.f,.Ji.-

=::·

'":!::ei:u::;;:k~

: : 4 ; y = z l l l : J : ; ! ! : 1 =1::.u:_;:,
neaael ...._IJ'aselr: mindenbe H meger611tek mindent, mit a fentnenaett merhatal....U Cltt lle]ylttem tenni fog.
llel,-nelr b.Uelff.l 1zolgiljon uJ6tkeri aliirúom.
KeltllH.

......... hónap

.. napif,n .

.......

1UIQ'na"t"6n.7enn :

A TR°E:FA ÁT,DOZATA.

agyagt&:n~~=~~~~=)

Sd.u Albe-;;- éve. kobit•
falTI clpésueg6d Ábrahún IA•
JOI korcsmAjiban, több tiru
Jelenlétében 16rös poh1rtnl
tréf6t akart elk&f'etnl. Trét.ijit
u:onban éurevetttk I a poban.1 megfb:ettettéll Tele, meatere
pedig tD,b.nap lealdta. UIJ" 1'ts;l'r, hogy eat a legf,ny nagyon
a 111-r&e veue, mert nem ment
mún1p munUba • houu1 ker&Mli utin a kertben felalr.antva holtan tal\jtik meg.
(Bnallól IApok.)

HÁRO•SZ~ILXOSSAG
SZOIBATRELY IELLETI'.

a.ad

A khiegl ~ n leTIS hsatb
kl.ll.Mgbl!n Lólr.ay Iatdn gud!J
kodó négy na köiül .búmat 11!1
pedig a .huuonegyjvea Jstdnt,
a Uiellibatévea J'bost 61 • tfaenhtromhe. KIJmá.nt meg,-gylllloln talil~ a p.ajtibaa.
ahol aludtak. A legldhebb nu
l&OU.aa ellen&e u:nap u s.
tl.llóban alw:lt 61 i., mlglll_.
11:tllt a l)ilkoaok elat.

...

l

.&U6llartoll:.te1M1 ..

-

-

0

G'R,{NÁT.
R.am~h6u. községben 8\1-dal Péter gazdálkodó udva-rán
a Játuadot:6 gyermekek egy Jti.
lőtt, de röl nem robbant griffi,.
nAtot találtuk. Egy Ideig Ji\t,.
IU<loztak vele1 majd Adr1ll:úBertalan tizennyolc éves legény
!ejuéveJ föl akarta nyltnr a IGveóékeL Amint ez nem sfkerült,
a fejszével nagyott ütött a lö"ve-dékre. amely abban a píllanatban fölrobbant, Andrikót dara-

-

aem bllett ana egy l)t!f'Clg 1e Timi, rögt6n

IIÁR01[ OYERMEKET l'tl8T. ~lff
TITOTT EL EGY T...U.ÁLT 5

•,u'",·.",",,'",",."'w'"•,.••,• ".,"N'•.•,..
,.~._!

M„yan,/ beuflllllk.

IIIIIWVIIJ.E,

J.nrltottle-,él.

A bontmegye: Klsl.llved kOI•
15 &é~ben egy após meglllte a ve1
NAPIG JéL CaAkányl Mihály Ismert al,. "'""• ""'" u • ..,d,.,111yt • tllklrt..n kohollsta volt a faluban és eu.•
Jd.dJAban a vestekedés na.plren•
11.. den volt. C8'kány1 Suba István
_, családjába n611lllt be, egytltt
gatdólkodott, együtt lakott apó-·
8'Tal, akit 1t:lntén több11ör lntultAlt. Catl.ká.nyl Mihály a napakban rés.«!g fö"fel Ismét nagy
AYMEa co.
felrordulbt rendezett otthon.
1112 N. R""r lt.. H-M. Chlu11o. ln. ltegverte 11 1 anyóait, a felesé-

Á.RAIM OL(laÓK.

::=„

a'

R,ILÁT,OS KIMENETELO
C'~UL,\DJ PEltl'.\TV,\R.

PRÓBALJA ASAJAT

r911dl 1111111kit adok.

és

A koeall Clle.ndltett Oltorbal, Vindor d

::''mC::u::~:::t~~tas:~~:tk t:,.:
zó kocei ntb, mlg caak egy pontoeaka
lát.uott belöle. Minth a aa &. hintó vltUI Tolna l.lrllkre mag6"fal, Ulos, gyönyll.ril, tijdalmaa uerelmét.

HAJ

Aahland, Kentucky.
t1.1,

Hugaton a maJorosné nagyon meg volt
lepetve az 6rkez1Sktöl.
- Múkor meguokta. l1ennl & teklntetea
assiony, mikor tépet!
- Most hirtelen gondoltam rá magamat.
- De kealt csókolom ,lgy nagyon baio&.
A llbtkat lehajtotta Marii Jbyom a Tl11tra. Mlg Ide tereljük 6ket, ldlS telik ... meg
tet.ulk unni a virakolbt. A bétt1 uuonyok
alneaen.ek rü:éalll.lve. Kinek kenyere kél a
te1n16ben. ki moa, ki ltlbon IIDCI ... nem
tudom, hogy tetszik 6ket ma Ide puanc.olnl
- Ejnye ... ejnye ... lgy cubgyan ba,jos •.• mlt 11 csln.'1junkT
Vindom, ~ tett, mintha gendolko1tték.
- Jó, hit mc nem tfpQnk. hanem azólJon a1 asnonyoknak;''bogy hajnalban, holnap fogjan.ak bead. Biri majd Itt alullr:
mag6dl s felllgyel a tép&re, mlg én ké.16bb
kljövök.
- UgorJ le, Biri fla1n1
Sári éppen&éggel nem uvou: hluen nem
volt ae eleven, 1e holt, mikor Jead.Uott a
kocelrJSJ.
- Jaj, de rettent4 az, mikor n.1 embert
maga-maga ellen védelmei! valaki. H.f.t ki
lehet azt blrnl, hogy én Itt legyek, olyan
meaue, mikor.as a koca! megáll a1l erd6111ilen, csillag rsgyogá&kor. Béla..
• Jr:9(1ves .•. tah\n buslakodlk, ha lót Ja, hogy hlába vtrakozlk. . . vagy meghlU'agHlk. Igy
... vegy ugy ... örökre ves1te1 lenek, mert
meglnt eluakadok t'5Je. Jobb volna most
rögtön megb,Jnl.
Mindezt egy uemplllantA1 alatt gondolta
el. Ugy uillt le, mintha m61W 1ulyokat
kötöttek volna a ltbalra. A kOCIIS le,. uólt
tré!áu.n a bakról.
- TAn elulbbadt a liba! Táncoljék eg)I
kicsit a gyepen.
De ba nehezére esett la ... engedelmea•
kedetL És Ilyen pillanatokban fordulnak
meg az emberi aor&0k.

A F AT TTU.
trts:IIMII...... ....._

_

•nolllt ...... • . ......

(AWl'U.)

. . • . . . bereby malle, conllltat.e
....• my lal'ful proq and attonaey forma

I• a;y . . .e,. p ~ and stead, to appear at a meeUng of tb• 1toolr.bolder:. ot the Hlm·
Jer eo.J Ooenpuay ta be hel4 at tbe otOm of sald Co,:npa117 at RlmlenWe, KartJn
c..t;;y, Kaotocl:y, 0t1 tbe lat day of Sept1mber, 19% ◄ and than and Uaere to CNt th•
~ ol ..- . wlalcb I, aa bolder- of 1tock ln pid Compa.nJ. woul4 be antillai to "fOla
tr ..--t Ml"elly ntJfJing and conflrmlng all that pid prOIJ or attor:HJ lllall do ln
Wltaaa -,- baltd and aeal tb.Is the .

. daJof •••• ._, . . ... , •• lHI.
. . . . . . ••••
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111 UJSAG IOIILEIVILLENl
Ar. elmult h6tan 6 napot dolg0Kt1k a Hlmler Coe.l Co. biny,jA.ban.
Amult kedden délutin temet.
ték a buntlngtonl kórháiban
eUtalt LeboLay Jáno, b&Jt!rut
nagy részvét uielletL Al egybd-

J6.no~1~~~,;;;,,;;;;;~~~!l~==~~~~~\I

zl uertartbt Szeghy
poea.honta!l ref. lelkész végezte és a rézbanda zeneuóval kitiérle a koporaót nyugvó helyé-

-ERTESITES EAT&.
'1,~=~~• \l':í'~ 3''"
0

MANU_FACTUAl;~s PATENT CO.

re.
•

,. ,,..,, ~•- :-, ...,...,k.

Vasárnap délutá? a Bo rd en•
tand Coal Co. Bnseball ou.patn.
jitszott Hlmlervlllen és a. ma•
Sfar cupat 1 8 : 4 arányban
megverte a Bordenland csapa-

S-e <!el~AJ.1&a10II rvlult. mlndNI
t~le tu:.lbl!JArT&I. JO"Oo" b1>•
dm..a~ll1'et'"ótebec1fl.!.ittl11ol•
1UJ1kl.
Etd••rJIIU munka,

8 DARAD Hlmler-részvény min
den elfogadható áron eladó haaautazáa és betegaég végett. Ertekeznl len\llleg vagy 11iemélyeien

OLCIÓ

ARAK.

JOHN ALTMAN
m•IY"' u1b6

81 MARKET I TR!(l:T,
Penn1vl~anl1 D1110\ mo1!11t.
BROWNIVILLI:, PA.

to~~ve; n&irnap, •aia,; 17.én,
LOUIS LEFKOYl.1'S
délutin a Nortfolk & Weatern Hajójegy, pén,;klildll és inga.l·

TUut wllllamabnl csapata Jitazlk a KI• Magyaroraú.g e&a·

~:::~::~
1CUNJL{T

.:;~,!._

PtliZICÓLD2S.
HAJOJEGY
KIHOZATAL

!ri'YEB.

OHAZAI UGYEKET
kltlln6 hual O.gyvédelm
~· ilt.al e~méheaen él
olcsón elintézek.

, FRANK T0K2CZKY
{MlneniHome)
'i'ó EAST IOl.h STHEET,
1'1""E1V YORK CITY

·~
HIM~EII C~~tv~t.::::rtNYIIEK
T1111ell R,u„60,e1tirulm!
Mh·el tudom, bot::, e }el111le1t 1'0111
..11111;:,nyok mlr.tt
101ta11 11l11c1•

""IT""

-:t

u!lletl a mul•td11h0• ull~l~H
nyom~kn.)

tom rakUran 41 hl•ho1 la od1·
Ulom.

A lynebl magyar és Hlá1" ny!•

M!ndenfllt6!elmlHl,_ktt.fr1fO
hua. falvlgottak. blnyhzkell'kck,
h mu„kbolph
logjut ... )"Olabb ililan klph•
t6k _J'ilam.

Unnop"

Pontosan

rendeznek. Belépti d\j
u ,:,::1
118 tem, fárflaknak $1.00, nőknek 50e.,
UU m i ~ UlJll lr.l<lk. .
- . gye~ek~knek 12 éven felOI 21,
•
~~ cedt. Kezdete este pont 7 6ralioJtJ(M6zu kor.

ar~:~.

adbt

h

4öl:

H1lyaue

GURDON, KAROLY

beUtjü

lagriglbb ffl)'Hh,..1ktd&

Him.luviUe, Kentucky.

KISHIRDETÉSEK. ~·1:;,!~!:~ ;é~~!a !1~t~~~:::~ s-rATE BANK
lt!I augusittl!I 10-in,
0

AND TRUST CO.

- - - - - - - - 1nek a magyal l&kola fentartáELADÓ.
.atra! Keidele délután 2 órakor,
vége este 12 órakor. Be16otl
::;,.u 1~ jegy: férfiaknak 75 cent, n6k•
1
1'agJ'lnllU.l!tbtll,leke.lboroU,1 nek,25cent.

:~~./!,~~ ~~i.' f'
~1~~: 1
,A,:~:~:;,~:.\11~~i

THE PEOPLES BANK
APP AU,CHIA, VA.

l\utn-'11... n

Amarsb11rg-6Tl d éll:l1D&gT■r

uí116k

H• btrml„ v ■n u.Dkatt•
tek,t1tr'lek,hozdm.

uolgilom klvu&il'ML

1

(Hird.)

~et ' 6t• n111tu Yagyoll. l!:•elt"
6ta Holdllak.kl be111:1etete1..M.111,
~:..Jó 411 b~lllptet 11>\l.DUI v6gu•

A 1111/obb lohrml"Yokal tu•

:!J!~"::'..~,~l~=Githof,..;11
rl Iskola növendékei 19!4 au~
d.ak611 a4m6l:,ue11 mesjellab...., ga.safa9 16°60, uombaton

==-~==--:

- l'Öi!Öl'1'01

Himletvillei matyar
testvérek!

~~::!t~~ a!:~::r:fn::;i1:::::~:r::

este
!\~~::~1;:E•:S~ci~[ ::~1:,~~:X'k:~:·s~in~:i~:
aaimu réll1'6p:,n Up1'1„l•i lf1Y• 11

Dr. O.Jil. WHITT
Dr. W, "• lilcCOY ul6dL
MATl!:WAN, W. VA.
MAGYAR BANY.lS%0K1

r;.u..,.

1 ........

::'.:~

ELM GROVE, W. VA.
NE KtlLD11!:TEK Pfllset■ ket WI•
p11 bel,.n.
MENJENEK ti, 171:!qe bilit•

r;::

~I-RO_D_A-ATHEL--YE-z-2-s.,

~E. ;:.;~11~~:!!!\;!f
Eké~;er:1~~:esal~e::m::gb!~!~
2
1

~:"f·J-b':u!,

~i!,~~:•~~~.~~~ ·eddig

á

11,A~ oPnlr,erslty Ave

f!:;,t\~t"o~ }~~/!!:i:;,•~. Jtn ~: 1:~~Vfl~ saját lakáso-

i?:;~~Ol:.ll:.140::

••• ,,S2.000,000.00

____"_A~oó~.--'-"-·u al;~~ ~!!~TN!~d!!R~d~~n
:7"._:~Kf..'..°?:','; ;,~~= m:::: ' LOUIS LEFKOVITS
1. 110,...e.. eladó

beteca'1

11
2

miatt

nyltv■

van, még Tad.rnap 111.

11

~;,~r=~~:i~~!:~i

i,•:r.:.;:_u:::;111::::..i°!C 100 ac.Qro.

rannaa1'VOekllselfbe.11.teJc.._r11o1<
•mlndeaj61.ú.aiUomA111fel11erel.,._
Hl ev-,tembea. amely nooe.oe dollir
teJhllt.al c:ala.l.l 6n11i.. A te~t nem
Qll lr.lffll11L a -.,rtan:,oo a Fafflli11 Ali
IIIIC, eg:, plU.alnll'Jl:lú teJliereob46 H

,,.,.111.,....rolJaatQe.LM,~let•k

Haj6Jef:!rl:r~naz:1~!!.

BATES
'0Jat- SANATORIUM

llorgantown. W. Va.

HulllmfDNllk h a t1611:,10Nlb
"'Inden f•J• 1'1111111 ku;allo, m -

Ma11ar Tutvéreim!
N• m1njst.1k mlnd.enflle 1•
buJb„ hantm }BlJelok t,OZl.lime
letODllb, legtlo:rtibb mqyer
holelbL te állveun W°"' -

eh6oP.till'II 1tatbu n,1uu.k.Jó lor1'il •
Tb N 1'1Ua11y bl 1'111 •u.t„ Án.
lll.000,!a\et6up4111611fflUlk!el6t

...... tHtvt ... lmd te ll .... ndok,

~11:,-8leflaet„mellattlebetaU11te,.

Pfr'lolJatok, J•m•t•m
nitu voltam.

1. llli,w6HP e lr.d6 bete1HI m1atte11
1'11&Ut.tllo111Umelt.att,11n.lrt.f.rUe11
4uob,. .. Bl01"1Roommb6plllett.al.
.,,ptod.e1mahe\1(111eU6k1''■'11Y•

"T&I), ahol a 1ánalU, nelr.6r U &11·
tom0bll.-.pr.riila6aep(Fee48toreJ

~o~~l::i."'•'" ,..n wlOk kuel
le bl-

TISZTA azoaA.1<.
J(I fTELl!K.

HÜIITO ITALOK •
Hotelom • dcllir .tore m1llttt

;:r:~'!;,.r:::'.!'...1~t::oo~ 1r.':::. COMMERCIAL HOTEL
,.. mer,. CMlll1 11:omolr ..,.,11,t 1.,,..
Welch, w. VL

....

pfaa i<ell Sllto, 1 tllbbl bu1 letl1al6„

~:;:;;.~:rt

ltpl'GHbb

BETiTl:K ulfn I Wll-llllk k•m•
totflq\Uf!.k.
HAJÖJl!:GYl!:K
NOT"RV
PtNZK0LOb
\

"TÓTP"ALUHV IITVAN, hoWIOII

~

l1 dl1tlku1 ttr111d.

Ph-1U.

!Oi-'!o-t Fllth An1nue

H•ntlngton, W. Va.

Mouar Ttlfoirti!
C:Q naok u ea-dllll
blllÖTIJUllt.1'14611ea.

Ne 111u,-a

\dep111,

111~

1...,ret1ea

hel:n-e. JllJJllo bouAmr Uol HNO.
lf;ltt, leu,Jlom1r1te1 kl•o11t1a.t,1n

......,01.
1
HeJ6.ltU,
,,IIWIP1d...
Klb:J11rll1 llflrek.

.......

STEPHEN EPERJESSY
111

■ ROAO ITft- ■T,

JOHNITOWN, ,,,.___

4. Több ki'"" 6e llall'obb fam,U.,
11.hll&lyek. llli.tet N llllwlw.u- el·

:t.6:;,

lrjOII

u

IEl'-"'<I Cltv, ~•.

Gleza János í91ajdonos
Hatia,tn, W. VL, __

7-ik A... 1, !~~-~

BLOOM'S

Dig Dep■ rtik;ut 8tore,

Appalachia - C„bara,
Nortaa,

Vir,inia.

Ml fru1ltjuk1 vllt,ghlrP WALI<,
OVUII o!ptUL '

0ZLl:Tl:INK Ll:GNAGYO„
BAK A v10t1<aN.

