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VÁD ALÁ HELYEZIK 
A SZÉNSZTRÁJK VEZETŐIT 

Uj tervezetet fogadtak el a fizetésemelésre vonatkozólag 

Azon vád alapján, hogy a 
sztrájk megszüntetését célzó ren-
deletet csak formaságból és nem 
olyan értelemben bocsátották ki 
a munkások vezérei, ma azok 
közül 84 embert perbe fogott az 
amerikai kormány. Simms állam-
ügyész szerint ez csak a kezdete 
ajnnak a tömegpernek, jamelyet 
a sztrájk összes vezetői ellen .in-
dítani fognak. 

A szénbányászok szervezetének 
vezetői csak röviden nyilatkoztak 
a vád alá helyezésükről és egyi-
kük ezeket mondta: A kormány-
nak ez a tette teljesen igazságta-
lan és az csak egy ujabb ballépés 
a kormány részéről. 

A kormány azzal vádolja Le-
wist, a United Mine Workers el-
nökét és annak tisztviselő tár-
sait, hogy amikor a kormány ren-
deletére visszavonták a sztrájkot 
elrendelő határozatukat, nem 
olyan formában tették ezt, hogy 
abból kifolyólag a szénmunkások 
visszatérjenek munkájukhoz és 
megsértették a kormány határo-
zatát, amennyiben 'hallgatólag 
beleegyeztek és jóváhagyták, 
hogy a bányászok tovább is 
sztrájkban maradjanak, amikor 

sztrájkot minden rendelkezé-
sükre álló eszközzel azonnal be 
kellett volna szüntetniök, amire 
könnyen képesek is lettek volna, 
ha meg lett volna bennük az 
őket továbbá azzal, hogy az új-
ságokban olyan nyilatkozatokat 
tettek, amelyek a bányászokat 
arra birták, hogy továbbra is tá-
vol maradjanak munkájuktól, er-
re direkt bátorították őket, sőt 
intézkedtek, hogy a helyi szerve-
zetek sztrájksegélyt osszanak ki; 
összeesküvést szittak a . szénter-
melés csökkentésére, mert a 
sztrájk visszahivó rendeletet nem 
a rendes formában küldték szét; 
mert a sztrájk visszavonó rende-
letet a szervezet hivatalos pecsét-
je nélkül és nem annak hivatalos 
levélpapírján küldték széjjel, kö-
zönséges fehér papíron ;mert a 
visszavonó rendeletet nem azon 
unió tisztviselők irták alá. akik-
nek kellett volna: mert a unió 
tisztviselők tudták, hogy az ilyen 
formában kiküldött visszavonó 
rendeletet nem fogják hivatalos-
nak elismerni és igy nem is fog-
ják a sztrájkvisszavonást fogana-
tosítani a helyi szervezetek; hogy 
ezáltal nem tettek eleget a kor-
mány rendeletnek olyan formá-
ban, mint ahogyan azt előírták; 
mert elhitették a bányászokkal, 
hogy a visszavonó rendelet nem 
birt érvénynyel és a munkába va-
ló visszatérés egyenes megsérté-
se lenne részükről a United Mine 
Workers alapszabályainak, ame-
lyet. ha mgsértenek, a szerveze-
tük fel fog bomlani. 

A folyamatba tett pert az Ame-
rikai Egyesült Államok inditotta 
Frank J. Hays a bányamunkások 
elnöke, John L. Lewis ügyvezető 
elnök, William Green titkár és 
81 más tisztviselő ellen. A fentiek 
közül Hays CcJoradoban betegen 
fekszik és semmi vonatkozásban 
nem állott a szénsztrájkkal. 

A vád alá helyezett emberek 
mindegyikét 10.000 dolláros bail 
alá helyezték és az első kihallga-
tást december 9-re tűzték ki. 
Lewis, Green és több vezér mára 
ígérték a biztosítékot megsze-

A kormány nevében Simms ál-
lamügyész, ki a vádat képviseli, 
ugy nyilatkozott, hogy a wash-
ingtoni konferencia alatt és azóta 
is türelmesen vártak, hogy a 
munkásvezérek tegyenek vala-
mit, hogy a sztrájk befejeződjék 
és igy a szénhiány nagyobb mér-
veket ne öltsön. Minthogy azon-
ban mostanig is hiába vártak, tü-
relmét vesztette a kormány és 
igy nemcsak a vezetők ellen, de 
a helyi szervezetek ellen is szigo-
rúan fognak eljárni, sőt azon bá-
nyászokat is büntetéssel fogják 
sújtani, kik tudtak a visszavonó 
rendeletről és mégis vonakodtak 
munkába visszatérni. 

Washington, D. C. Egy ujabb 
fizetési árszabást fogadtak el it-
ten a legnagyobb szénbányák tu-
lajdonosai, amelylyel a bányá-
szoknak a megszavazott 14 száza-
lékos béremelésnél valamivel töb-
bet biztosítanak. Az uj fizetési ár-
szabást Dr. Garfield elé terjesz-
tették elfogadásra. A tulajdono-
sok közötti megegyezés egy egész 
napi tárgyalás után jött csak lét-
re. Közben a szénbánya tulajdo-
nosok azáltal remélnek segítséget 
hógy 'a középamerikai államok 

népét a lapok utján sikerült a ma-
guk részére megnyerni és a szén-
fogyasztás korlátozása által szen-
vedő nép most minden törekvé-

jsével azon van, hogy a sztrájkoló 
bányászokat munkába való visz-
szatérésre birja. Mint egyes je-
lentések hírül hozzák, a közép-
amerikai államok több helyén, a 
hoJ a sztrájk központja van, a 
sztrájkolok már kezdenek jelent-
kezni, hogy munkájukat ismét 
megkezdhessék. 

Morrison, a Fédération of La-
bor titkára a sztrájkot vezető 
szervezeti tisztviselők vád alá 
helyezéséről következőleg nyilat-
kozott: "Ezzel csak olajat önte-
nek a tűzre a mai súlyos körülmé-
nyek közepette és az egyáltalán 
nem fogja elősegíteni azt, hogy 
az Ellentétek elsimqljanak és bé-
kés megegyezés létrejöhessen." 

Chicago, 111. Egész Illinois ál-
lam, Chicagoval az élén, erélyes 
intézkedéseket hozott, hegy a 
széninség korlátozható legyen. 
Chicagóban a következő rendele-
tet adta ki a hatóság a szénfo-
gyasztással kapcsolatban : 

A villamos reklámtáblák és ki-
rakatok kivilágítása rpindaddig, 
mig a helyzet javulása megenge-
di, hogy ez a rendelet visszavo-
nással beszüntetendő. 

A helyi és környékbeli közleke-
dés a legszükségesebbre szállítan-
dó le. 

A közúti vasutak fűtése a leg-
kisebbre mérséklendő. 

(Folytatás a 4-ik oldalon*) 

HÚZZAD CIGÁNY... 
Jeleztük már lapunk mult heti szániában, hogy az Irredenta Hunga-

rese dalpályázatot lezártuk. 

.4 beérkezett dalokat a Bányászlap és Bányászotthon személyzete 
bírálta meg és egyhangú vélemény szerint a 100 dolláros dijat 

BUJDOSIK A MADÁR 

cimü dalért Ítélte oda, melynek szövegét 

TARNÓCZY ÁRPÁD, zenéjét FÜZY ISTVÁN, Cleveland, O., irta. 

A beérkezett dalok közül a birálók 50 dollár tiszteletdíjat szavaztak 
meg 

a NEM, NEM, SOHA 

cimü dalért, melynek szövegét és zenéjét 

SZARVAS PÁL, Pittsburgh, Pa., 

és 50 dollár tiszteletdijat 

TURUL MADÁR 

cimü dalért, melynek szövegét és zenéjét 

Rev. R1CKERT ERNŐ St. Paul, Mo. irta. 

A dalok szövegét és kottáját a Bányász Naptárban fogjuk közölni, 
ugy, hogy abból mindenki megtanulhatja elénekelni ezeket a dalokat, 
úgyszintén lejátszhatják zongorán, hegedűn, tárogatón is és megtanul-
hatják zenekarok is. 

Őszintén sajnáljuk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a 
beküldött dalokért magasabb tiszteletdijakat fizessünk, mert mindhárom 
dal olyan gyönyörű, olyan találó, hogy mindegyik magasabb jutalmat 
érdemel meg. 

A jutalomdíjakat a nyerőknek elküldöttük. 

Köszönetet akarunk mondani még a szerzőknek, ugy a magunk, mint 
az amerikai magyarság és a szenvedő Magyarország nevében buzgalmu-
kért és fáradozásukért. Hisszük, hogy örökbecsű dalokat adtak a ma-
gyarságnak, hisszük, hogy hamarosan mindenfelé, ahol csak magyar 
ember él, ahol csak magyar sziv sajog, énekelni fogják ezeket a dalokat, 

lesz rá gondunk, hogy eljussanak ezek a hangok mindenhová, ahol 
magyar embereknek dalra van szükségük, hogy enyhítsék szivük irtóza-
tos bánatát, Hogy megerősítsék az akaratukat és megsokszorozzák az, 
erejüket arra a nagy munkára, amit szomorú, kötelességterhes magyar-
ságuk szabott ki rájuk. 

Szeretnénk kiutazni az amerikai magyar falvakba, sirós hegedűs ci-
gánybandával, hogy megtanítsunk erre a dalra minden magyart. Sze-
retnénk hallani ezeket a dalokat, ahogy egy nagy magyar tábor énekli, 
fenségesen, sirva és erős fogadással. Aztán szeretnénk elvinni ezeket a 
dalokat Magyarország minden megmaradt falujába, hogy a piactéren 
ott énekelje minden magyar ember, asszony, gyerek, valahány van. 

És szeretnénk elhuzatni ezeket a dalokat hangfogóval sirós hegedűn, 
nagyon csendesen, minden román, meg cseh, meg szerb uralom alatt élő 
magyar abjaka alatt, éjféltájt, amikor már mindenki alszik, hogy fel-
riadjanak a bus magyarok és értsék meg a nagyon halk csendes nóta 
hangjaiból, hogy él még a reménység a számukra, szegény elszakadt, el-
rabolt testvéreink. 

— Húzzad, cigány, ugy, ahogy még soha se húztad, hangosan, égig 
veröen a magyar földeken és csendesen, halkan az elrabolt portákon, 
csak ugy bele a fülünkbe, csak ugy bele a szivünkbe, hogy meg ne hallja 
az ellenség, durva, rabló ellenség azt, ami csak a magyar szívnek van 
szánva. 

— Énekeld, János, örzse, meg ti aratók mindnyájan, ahogy csak tud-
játok, ugy vonuljunk végig a falun bő aratás után, holdvilágos, csillagos 
ég alatt, hogy azt higyje a falu, az egész magyar föld — az igazi magyar 
föld minden drága búzáját magyar aratja 

— Énkeld csak kis fiam ezt a nótát, jól tanuld meg, hogy ha még szük-
ség lesz, hát megtanitsad a te kis fiadat is, hogy az is tovább adja min-
den unokának, mindaddig, amig nem lesz a magyaré, minden magyar rög, 
minden magyar ember. 

— És ha néha hazafáj a szivetek, ha néha nagyon elkeserítenek benne-
teket gyászos, siralmas hazai hirek, néha ti is énekeljétek el ezt a nótát, 
amerikai magyar testvérek. 

A HIMLEH COAL CO. JELENTESEI 
Tudom, hogy részvényeseink volna vagy másfél mértföldnyire, 

nehezen várták ezeket a sorokat, a west-virginiai oldalra szállítani, 
s szives elnézésüket kérem, hogy t A villanytársaság a villany oda-
eddig nem irtani a bányákról, de ¡vezetésén dolgozik és kellő idő-

ben az is készen lesz, ugy, hogy 
mikor a hidunk készen lesz, ak-
kor egyszerre meglesz minde-
nünk. 

Addig most a szénben sóimból 
dolgozunk, s minthogy az entry-
ket naponta három shiftában fog : 

juk hajtani, mire a bánya fel lesz 
szerelve, akkorra szép territóriu-
munk lesz megnyitva a munkára, 
s egyszerre ki tudunk majd adni 
egynéhány vasúti kocsi szenet. 

Az eddigi munkánkról c s iná l 
tatunk egy pár fényképet, s azt a 
naptárban fogják megtalálni az 
érdeklődő bányászok. 

Nemsokára megkötjük a szer-
ződést a tiplire, s akkor a lapban 
közölni fogjuk a tervrajzot, s 
megláthatják részvényeseink, 
hogy nincs Amerikában jobb fel-
szerelés, mint amilyennel a mi bá-
nyánk fel lesz szerelve. 

Általában Ígérhetem, hogy 
ezentúl gyakrabban irok a lapban 
a hogy létünkről, s legalább min-
den két hétben akármennyit, de 
olvashatnak a bányánkról. 

A főoka annak, hogy eddig 
nem irtam abban található, hogy 
a himleri bányát valószínűleg el-
adjuk, Jegalább az le van fogla-
lózva, s azt is vártam, hogy mi-
kép dül el. 

December 15-én kell a bányát 
az u j vevőnek átvenni, ha az elő-
leget nem akarja elveszteni, s ha 
a bányát átadjuk, bővebben irok 
arról a lapban. 

A bánya eladása sokkal több 
munkába és gondba került, mint 
ahogy azt a részvényeseink el-
képzelik. 

Egy körülbelül százezer dol-
lárra rugó üzlet megkötése nem 
történik egy nap alatt. 

Hetekig leltározgattuk, tár-
gyaltunk a vevőkkel, utaztunk 
erre-arra tanácskozásokra, s volt 
olyan hét. hogy egy napra nem 
birtam a rendes munkámmal fog-
lalkozni, mindig a bánya átadása 
és a vevők foglaltak le. 

(Folytatás a 2-dik oldalon.) 

részint nem volt irni valóm, ré-
szint nagy munkáim voltak, amik 
minden perceni lefogtalták. 

Himleren a munka elég rende-
sen folyt és folyik most is, s arról 
a telepről nem sok a jelenteni va-
lóm. 

Kermiten, illetve Warfielden 
azonban lassan haladtunk Ha-
ladtunk nagyon és eleinte nem is 
sok szerencsével dolgoztunk. 

Akik a mult nyáron itt voltak, 
azok nem igen tudják most, hogy 
merre nyitjuk a bányát, mert a 
vasúti hid fekvése azt körülbelül 
egy mértföldnyire betolta a Buck 
Creek mentén a folyótól. 

Azért kellett egy mértföldnyi-
re bemennünk, mert ugy akarjuk, 
hogy körülbelül ötven káréra le-
gyen hely a mellékvágányon, s 
igy a bánya szája elég messze ke-
rült a^tól a helytől, ahová azt el-
ső alkalommal szántuk. 

Minthogy pedig a Creek na-4 

gyon emelkedik, ahol a bányát 
most nyitjuk, ott a szén már elég 
mélyen a föld alat van és egy hat-
van sukos hosszú szlopon fog 
szén feljönni. 

A levegőjárat részére shaftet 
(aknát) sülyesztettünk, ami még 
mélyebb, mert ott csak hetven 
lábnyira értünk szenet. 

Ezt a levegő-járatot csináltuk 
eddig mindig, s olyan kevés sze-
rencsével, hogy az egyik össze-
dűlt, mikor már harmincöt láb-
nyira lenn voltunk benne. 

Azért nem irtam eddig a lap-
ba, mert addig nem akartam sem 
mi hirt adni, mig az u j shaftet le 
nem vertük, ami most a mult hér 
ten megtörtént szerencsésen, s 
,igy most már szenet bányászunk. 

A szlop igaz, még nincs készen, 
le azt kontraktor csinálja és mi a 
levegő-járatról szedjük a szenet 
egyelőre. 

Azonkívül, hogy a shaftet le-
vertük, megkezdtük a vasúti sí-
nek helyének a gradolását is, és 
körülbelül hatezer yardnyi földet 
elkubikoltunk eddig. 

Építettünk egy lakóházat, több 
melléképületet és vettünk néhány 
házat készen is. 

A folyón keresztül épülő vas-
úti hid hátráltatja most már majd 
a munkánkat nagyon, mert a hid 
pillérjeivel ¡nem találtak szilárd 
talajt nagyon mélyen, s igy egyes 
pilléreket nem kevesebb, mint 
hatvan lábnyira a viz alá kell épí-
teni. 

Dolgoznak rajta most éjjel-nap-
pal, s még sem lehetnek vele 
előbb készen mint májusra. 

Akkorra mi is készen leszünk 
minden előmunkálattal, s mikor 
a hidon a vonat keresztül jöhet, 
először sineket, s aztán a kész 
acéltiplit fogja magával hozni. 

Igy pár hónappal tovább tart a 
bánya üzembe helyezése, mint 
hogy azt reméltük, de a késede-
lem a vasúti hid következtében 
történik és az tx hid nemcsak kése-
delmet jelent/ de azonkívül min-
dent megér., mert millió és millió 
tonna szene/t fog a vasút kihúzat-
ni. amit amúgy nekünk kellett 

HAZAUTAZÓK 
FIGYELMÉBE! 

Mielőtt Európába mehet, 
útlevélre van szüksége 
Annak megszerzése időbe 
kerül. Ha az megvan — 
hajójegy is kell. Azok, a 
kik felvilágosításért for-
dulnak hozzám, időt és 
pénzt takarítanak meg. — 
Útlevelét beszerzőm, gon-
doskodom arról is, hogy 
gyorshajón kapjon jegyet, 
pénzét beváltom vagy el-
küldöm a legolcsóbb napi 
árak mellett. 

Teljes biztonsággal küld 
het pénzt Magyarország 
bármely részébe, azért tel-
jes felelősséget vállalok— 
Forduljon minden dolog-
ban teljes bizalommal 
Morris Engel Bankárhoz, 

129 tíreemrich St., New 
York, N. Y. 
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Royalton, 111.—Pálfalvy E. 
Dénes testvér irja, hogy a Fran-
klin Coal Company e környéken 
levő két telepén szünetel a mun-
ka a sztrájk miatt. Semmi rendza-
varás nem fordult elő. Rendes 
időkben ezen bányák állandóan 
dolgoznak hat napot egy héten. 
A bánya gecses. A szén 6-tól 9 
lábig magas és ezenfelül van 3 
láb tap, ami még nem lett munká-
ba véve. Csak két entriben van 
egy kevés viz, ugyszinén gáz is 
csak néha van két entriben. Le-
járóké nincsen. Karbá jd lámpával 
dolgoznak. A szenet tonnaszámra 
fizetik, masina után 62, pik után 
meg 80 centjével. Vegyes mérés 
van. Szerencsétlenség ritkán tör-
ténik. A bányászok jó bánásmód-
ban részesülnek. A megélhetés 
rendes. Sokan utaztak haza a 
helyről és igy, amint vége lesz- a 
sztrájknak, fel fognak venni em-
bereket. Pálfalvy testvér ajánl ja 
ezt a helyet a magyar bányászok-
nak, mert jobb tetejű és szára-
zabb levegőjű bánya kevés van. 

Ashland, W . Va.-ból egy test-
vértől vet t értesülésünk szerint 
az ottani Coal and Coke kompánia 
telepén jól megy a munka, heten-
kint hat napot dolgoznak egye-
nes bányában. A szén magassága 
4 és fél lábtól 5 lábig megy. Viz, 
gáz és lejárókő nincsen. Karbájd 
lámpát használnak. A szenet kár-
számra fizetik 1.22 dollárjával, 
sőt ennél is többet. A szenet ma-
sina vágja, de van pik szén is. A 
mérés vegyes. Szerencsétlenség 
nagyon ritkán történik. A munká-
sokkal jól bánnak. Munkásokat 
felvesznek. 

Muuray City, Ohio—Dobrosky 
Ferenc testvér irja, hogy a Mur-
rav City, Jobs és Orbison környé-
kén levő bányákban a sztrájk mi-
att áll a munka. Rendes időben 
azonban hat napot dolgoznak he-
ten kint és ajánl ja a magyar test-
véreknek, hogy odamenjenek. A 
bánya egyenes, oszlopos. 6 láb 
magas szénnel. Viz igen kevés 
van, gáz nincs. Lejárókő néhol 
van kevés. Karbá jd lámpával 
dolgoznak. Masinával is vágnak, 
de pik szén is van. A szenet tonna 

után fizetik, rumért 60, entriért 70 
és pikkért 88 centjével. Vegyes a 
mérés. Szerencsétlenség nincsen. 
A munkásokkal jól bánnak. A 
megélhetés elég jó, 2 dollárért 
kapni egy szobát. 'Munkásokat a 
sztrájk befejeztével fel fognak 

Linch Mines, Ky.—Antal Já-
nos testvérünk ad számot róla, 
•hogy a U. S. Coal and Coke Com-
pany itteni telepén nagyon jók a 
munkaviszonyok, állandóan hat 
napot dolgoznak a bányában, mely 
egyenes és a szén benne 5 és 6 
láb között van. Gáz nincsen és viz 
is csak ritka helyen fordul elő. Le-
járókő csak egyik oldalon van. 
Karbájd lámpával dolgoznak. A 

[ szenet kárészámra fizetik és azt 
I masinával vágják. Káré után 1.22 
j dollárt fizetnek. Szerencsétlenség 
!igen ritkán történik. Munkásokat 
! mindig felvesznek. 

West Mineral, Kansas.—Terpai 
* Károly testvér irja, hogy a Mayer 
j Coal Company 6-ik számú bánvá-
ijában sztrájk miatt nem dolgoz -
i nak. de különben rendes jó mun-
ika van a plézen, mindennap szok-
I tak dolgozni. A bánya gecses, a 
i szén 3 láb 4 incs magas, viz nin-
I csen, gáz is csak ritkán. Lejáró-
kő van 3 inch. Karbájd lámpávai 

[dolgoznak A szenet tonna szám-
j ra fizetik 1 dollár 1 centjével és 
jdiggolni kell a szenet. A mérés 
tiszta. Szerencsétlenség néha for-

| dul csak elő. A munkásokkal jól 
I bánnák. A burd 35 dollár egy hó-
I napra, három, szobás lakás meg 6 
i dollár. Terpai testvér nem ajánlja 
; a magyar bányászoknak, hogy 
; erre a helyre menjenek munkát 
vállalni. 

Caroline, W. Va. Barta Károly 
testvér közli, hogy kitűnőek a vi-
szonyok, hat napot és hat éjjelt 
dolgoznak mindig. A bánya ge-
cses. a szén 9 láb magas. Viz na-
gyon kevés van, de azt reggelen-
kint munka előtt kipumpolják. 
Gáz nincs, valamint lejárókő sem. 
Edison betri hedlájt tal dolgoznak. 
A szenet tonna számra fizetik és 
masina után hetingben 44.2 cen-
tet. rumban 42 centet fizetnek. 

Ő r i z k e d j é k a h ű l é s t ő l 

Ha testében ál talános f á jda lma t érez, 
ez biztos jele a hülésnek. 

Ne várjon, amig teljesen erőt vesz ma-
gán a hülés, szabaduljon meg tőle ideje-
korán és dörzsölje be mellét és nyakát . 

Yaseline 
Re*. U. S. Pat. Ofr. 

C a p s i c u m 
PETROLEUM JELLY 

Jobb, mint a mustárflastrom. 

Használata kényelmes, könnyen alkalmaz-

ható és állandóan kész használatra, nem hó-

lyagozza fel a bőrt. 

Csakis csukott tubusokban. 

Minden gyógyszertárban kapható. 

CHESEBROUGH MFG. CO. 
C O N S O L I D A T E D 

17 STATE ST., 

NEW YORK 

Küldjön 5c bélyeget, próbaküldeményért. 

\ 

Vegyes mérés van. Szerencsétlen-
ség 1916 óta, amikor a bányát 
megnyitot ták, még nem történt . 
A munkásokkal tűrhetően bán-
nak. Ladoló és masinás munká-
sokat felvesznek. Bar ta testvér 
a jánl ja a bányászoknak, hogy oda 
menjenek. Levélileg forduljanak 
a managerhez, kinek neve és ci-
me Mr. Lader, Consolidation Coal 
Company No. 86. Caroline, W . 
Va. Magyarul válaszolnak 

Wilkinson, W. Va. H 
György testvérünk irja, hogy 
ott március óta igen rosszul megy 
a munka és igy kénytelenek vol-
tak elköltözni onnan. Most Swit-
zer, W . Va.-ban lakik, de bizony 
ott sem valami kitűnőek a mun-
kaviszonyok, de a szuper igéri, 
hogy később jobb lesz majd. Na-
ponta 6-tól 9 káréig adnak és ká-
rénkint 86 centet fizetnek, ami 
nem valami fényes a mai drága-
ság mellett. 

McDowell, W. Va. Palkó Tóni 
testvérünk irja, hogy itt elsőren-
dű munkaviszonyok vannak, 
mindennap dolgoznak a bányá-
ban. Palkó testvérünk beküldte a 
fizetési lapjait, mely szerint 11 
napi munkával $103.33 keresett, 
ami tényleg eléjg szép keresetnek 
felel meg, A bánya egyenes bejá-
ratú. a szén 5 és fél, 6 láb magas. 
Jó, tető, tiszta szén. A szenet ká-
részámra fizetik $1.35-től $2.00-ig. 
Vegyes mérés van, 5 rumos ház 
világítással együtt $8.80-ba kerül. 
Aki ide akar jönni, annak Nor-
folk, W . Va.-ban át kell szállni és 
onnan 20 centbe kerül egész a 
pl észig. Józarp és békeszerető 
testvéreknek ajánlatos idejönni, 
mert a legjobb, bánásmódban ré-
szesülnek a magyar bányászok. 

Hastings. Pa. R. I. testvér érte-
sít, hogy itt sztrájk van, de a 
sztrájk előtt jó munkaviszonyok 
voltak, hat napot dolgoztak min-
den héten. A bánya egyenes és 
szlopos, a szén magassága 3 és 4 
és fél láb között váltakozik. Né-
hol van egy kis viz, de gáz nin-
csen. Lejárókő van némely he-
lyen, de néhol fizetnek is azért, 
ugy értve, hogy itt több kompá-
nia van és az egyik fizet érte, a 
másik nem. Karbájd lámpával 
dolgoznak. A szénért tonnaszám-
ra fizetnek, ladolásért 72 centet, 
vágásért és ladolásért pedig 86 
centet pikk után. A szenet masiná 
val és pjkkel is vágják. Vegyes 
mérés van és szerencsétlenség 
még nem fordult elő e bányában. 
A munkásokkal elég jól bánnak. 
A megélhetés semmivel sem drá-
gább, mint bármely más helyen. 
Munkásokat rendes körülmények 
között vesznek fel itt, de jelenleg 
a sztrájk miatt persze nem vesz-
nek. 

Pond Creek, W. Va. Cz. I. test-
vér irja, hogy itt a Pond Creek 
Coal Mining Company telepein 
december 1 óta ismét sztrájkol-
nak a bányászok és valószínűleg 
nem is veszik fel addig a munkát, 
amig valami eredményt nem lát-
nak. Az élelmiszerek árai ugyan-
is itt nemhogy le nem mennek, de 
november utolsó felében ismét 
emelték az árakat 10—40 száza-
lékkal. Lehet-e téhát csodálkozni, 
i r ja testvérünk, ha több fizetést 
kérnek munkájukér t a bányászok, 
hiszen szemmellátható, hogy a 
tulajdonosok erővel rákényszerí-
tik a munkásokat, hogy sztráj-
koljanak. Chicagóban a hűtőhá-
zak tulajdonosai 18 centért árul-
ják a sertéshús font já t . Mire ide-
ér ugyanaz a hus, itt már 45 cent 
annak fontja , vagyis 150 száza-
lékkal kerül többe, mint Chicagó-
ban a nagybani eladási ár. Kinek 
a zsebébe vándorol tehát az a 150 
percen, ezt kellene az élelmiszer 
adminisztrációnak megállapítani 
és orvosolni a baj t , akkor bizto-
san nem lenne sztrájk sem a bá-
nyászok, sem más munkások kö-
rében. 

. Windber , Pa. Egyik testvé-
rünk értesít, hogy itt hat napot 
dolgoznak hetenkint a bányában 
s igy elég jó munkaviszonyok 
vannak. A bánya egyenes, a szén 
magassága 3—3 és fél láb. Viz 
csak néhol akad, gáz nincs, lejá-
rókő sok helyen van. Karbá jd 
lámpával dolgoznak, a szenet ton-
naszámra fizetik $1.01-el. A sze-
net diggolni kell, a mérés vegyes, 
szerencsétlenség néha előfordul. 
A bánásmódra nem sokat lehet 
panaszkodni. A lakás elég drága. 
Munkásokat mindig vesznek fel 
e telepen, s igy azon magyar bá-
nyászoknak, kik munka nélkül 
vannak, ajánlja, hogy Berwindre 
menjenek. A kompánia neve Ber-
wind Company. 

Mount Hope, W . Va. Szuch 
Imre testvér irja, hogy az otta-
ni New River Company bányá-
szai ismét sztrájkba léptek, mert 
a kompánia nem volt haj landó el-
fogadni a unión sappot. Nem t; 
nácsos tehát most odamenni 
magyaroknak, mert nem dolgo; 
nak a bányák. 

Mahonay City-ből Szaniszló 
testvér közli velünk, hogy ott 
elég jó viszonyok vannak, a bá-
nya hat napot dolgozik hetenkint. 
A bánya szlopos, a szén kemény 
magassága változó, viz nincs, gáz 
is csak kevés van, de karbájd 
lámpát és olajost használnak. Le 
járókő nincs. A szenet kárészám-
ra fizetik $2.27-el és feljebb. A 
szenet szalet lövéssel robbantják. 
A mérés vegyes, szerencsétlenség 
ritkán fordul elő. A munkásokkal 
elég jól bánnak. Lakást nem kap-
ni a telepen. Munkásokat ritkán 
vesznek fel. akkor is csak vizsgá-
zott bányászokat. 

Lafferty, Ohio. A Pi t tsburgh 
Relmoind Coal Company 3-as szá-
mú bányájában sztrájkolnak a 
munkások, mint azt Hepp János 
testvérünk közli velünk. Minden 
csendes, semmi zavargás nem 
fordul elő, amire nincs is ok, 
mert sztrájktörők egyáltalában 
nem is jelentkeznek. 

A Himler Coal Company 
jelentései 

(Folytatás az 1-ső oldalról.) 

Ugyanígy volt az ajaxi bánya 
vezetésével Mr. Láng is, aki az 
irodában is egyedül végzi a mun-
kát, s akinek igy szintén sokkal 
több dolga volt, mint amennyit el 
tudott végezni. 

Igy maradtam el én is a lapba-
irás munkájával , igy maradt visz-
sza ő is a részvények kiirásával 
(a mult héten ment ki valameny-
nyi) és részvényeseink megbo-
csáj that ják ezeket a mulasztáso-
kat, mert nem a hanyagság, ha-
nem a rá nem érés volt az oka 
mindkettőnek. 

H a a bányát december . 15-én 
átveszik, akkor még újra lesz vele 
vagy egy heti munkánk, mert 
minden darabot külön kell átad-
nunk és az időt vesz sokat, lehet-
séges tehát, hogy akkor is meg-
történik majd, hogy valaki a le-
velére esetleg kicsit késve kap 
választ. 

Nem akar juk az irodát embe-
reikkel tömni meg, ugy gondoljuk, 
hogy a munkánkat el tudnánk 
végezni, ha ezek a rendkívüli 
dolgok nem jönnének közbe, s 
ha Ajax nem lesz a miénk, akkor 
elég időnk ju t aztán mindenre. 

Ugyancsak Ajax eladása hát-
rá l ta t ja a bank felállítását is, de 
arról is azért nem akartunk irni, 
mert a bánya eladásával nem 
akartunk foglalkozni, mig az le 
nem lett egy nagyobb összeggel 
előlegezve. 

H a eladjuk a telepet, akkor a 
bankot nem ott, hanem az u j te-
lep mellett Warfieldeh fogjuk 
felállítani, s ha erre nem vártunk 
volna, akkor a bank már valószí-
nűleg nyitva lenne. 

Ismételten szíves elnézését ké-
rem részvényeseinknek, s ígérem, 
hogy két 'hét múlva részletesebb 
levelet tailálnak tőlem az újság-
ban. 

Himler Márton. 

HELYREIGAZÍTÁS! 

Lapunk előző számában a Mor-
gantowni W . Va.-, Penn. Mary 
Coal Company hirdetésében saj-
nálatos hiba maradt benne. Ezen 
széntársulat ugyanis beküldötte 
hozzánk az életbe léptetett feP-
emelt uj fizetéseket, — grces ton-
nánként számítva. A Penn Mary 
Coal Company most vette meg 
eme u j bányákat, s elnézésből a 
számadást gross to lnánként esz-
közölte, holott W e s t Virginiában 
Preston Countyban nett tonnán-
ként fizetnek. 

Amennyiben eme szénbányák 
be sem várták, hogy milyen lesz 
a béremelés, hanem annál saját 
elhatározásukból még 5 százalék-
kal nagyobb béremelést állapí-
tot tak meg, felhívjuk olvasóink 
figyelmét arra, hogy az előző 
hirdetésében megjelent u j fizetést 
ne vegyék tekintetbe, mert lapunk 
mai számában megjelent munka-
bérek a helyesek. 

Tévedés elkerülése végett itt 
is megismételjük, hogy a társulat 
következőleg fizet: 

Pick mining hetingbe nett ton-
nánkint 97 cent, pick mining 
roomba nett tonnánként 85 cent, 
masina után hetingbe nett ton-
nánként 67 cent, masina után 
roomban nett tonnánként 60 cent. 

Cutt ing és scraping nett ton-
nánként hetingbe 19 cent és room-
ba 17 cent, motormen 71 cent, 
t ruckmen 67 cent, tipplemen 60 
cent ; különböző napi munkáér t 
60-tól 70 centig óránkint. Ezen fi-
zetések a kormány által engedé-
lyezett 14 százalékkal magasabb, 
mint ezelőtt és azonkívül még öt 
százalékkal javitotta a fizetést 
társulatunk. 

Talán többeket érdekelni fog. 
'hogy eme bányák ugyanazok, 
melyek ezelőtt az Elkins Coal Co. 
tulajdonát képezték, s melyeket 
tavaly márciusban lezártak. Most 
ezen bányák a Penn Mary Coal 
Company tulajdonát képezik és 
ezek vezetése Mr. T. R. Johns 
generál managerre van bizva. T. 
R. Johns régi jó ismerőse és ba-
rá t ja a magyar bányászoknak. 
Olyan generál super és superokat 
állított a 6 bánya élére, akik uta-
sítása alapján a magyar bányá-
szok kiválóságát értékelni tudják, 
s el is fognak mindent követni, 
hogy a Morgantown és Kinsg-
wood közelében levő mind a 6 te-
lep virágzó magyar bányateleppé 
fejlődjék. 

Állandó munka lesz itt egész 
évben, s aki nincs mcetani hely-
zetével megelégedve, jól teszi ha 
most kap eme kiváló munkaalkal-
mon, amig a teljes üzem nem kez-
dődik. aki korábban jön válogat-
hat házban, munkában. A hirde-
tésben minden felvilágosítást 
megtalálnak, felesleges tehát le-
velezgetni, mintegy 5—600 jó 
magyar bányász azonnal munká-
ba állhat. Bátran elindulhat mun-
kára készen jelentkezzen Mor-
gantownban, W . Va. a Dlxie 
Buildingben a High Streeten a 
Penn Mary r / f icában. 

(Hird.) 

PÁZMÁNY JÓZSEF 
egyedüli magyar órás, 
ékszerész és látszerész 

1 4 2 4 S O . B R O A D W A Y 

ST. LOUIS, Mo. 
Mindenféle javítást olcső áron 
elvállal. Mindennemű ékszert 

hazai minta szerint elkészít. 
Kéri a magyarok pár t fogását 

SZABAD AZ UT | 
I és k ü l d h e t p é n z t M a g y a r o r s z á g b á r m e l y részébe. 

I ZSY UTAZÁSI ENGEDÉLYT IS KAPHAT BÁRKI. " 

! S 
j Teljes felelősséget vállalok minden pénzküldeményért és £ 

a hazai nyugtát elhozatomi 
| B á r m i k o r is készül haza , vegyen BANKUTALVANYT • 
| MOSTAN, m i g a korona á r a olcsó. Mindig a legolcsóbb • 

napi árfolyam mellett küldheti pénzét nálam. 

HAJÓJEGYEKET eladok az összes vonalakra. m 

\ KÜLFÖLDl PÉNZ BEVÁLTÁS a legolcsóbb napi áron. • 

\ UTAZÁS PÉNZKÜLDÉSI HAJÓJEGY m 

ÉS PÉNZBEVÁLTÁSI 
II 

ügyekben készséggel szolgálok felvilágosítással. 

MORRIS ENGEL, Bankár 
i ' 

\ 129 Greenwich St., New York N Y " 
! " 

i n , ' , 

£ ÚTLEVELEK HAJÓJEGYEK 

Köze led ik 
SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 

" siessen 

£ PÉNZKÜLDEMÉNYÉVEL 
£ hogy felvidíthassa otthon nélkülöző családjának KARÁ-

CSONYÁT 

A KORONA ÁRFOLYAMA 
olcsó. — A pénzt 

BIZTOSAN MEGKAPJAK. i* 
• í r jon , vmgy jö j jön el személyesen Irodámba, ahol pontos és elő-
• zékeny kiszolgálásban fog részesülni. • 

John Nemeth, J r . Banker 
• 
£ 437 Penn Avenue, 231 W. Girard Ave 
• Pittsburgh, Pa. Philadelphia, Pa. 

PENNSYLVANIA A 1,1,AM FELÜGYELETE ALATT. 

MOST KÜLDJÖN PÉNZT HAZA 
KARÁCSONYRA! 

Magyarországba és megszállott területeire tel jes felelősség 
mellet t a legolcsóbb napi ár folyam mellet t küldünk pénzt. 

Erdélybe a Nagyszebeni Albina Takarékpénztár fizeti ki kül-
deményeit. 

Hajó jegyeket adunk el minden vonalra és Triesztbe induló 
ha jókra , valamint Constanzába állandóan van jegyünk. 

Utazó ügynökeink nincsenek, — legnagyobb bizalommal for-
du l janak közvetlenül hozzánk. 

S. DE VITA, Bankár, 
A New York Állam llnnking Department ellenőrzése alat t . 

2105 First Ave., 139-341 E. 108-ik utca. 
Dept. H. 1. 

New York City. 

Most, mikor oly égető szüksége YÍ 
ségre és az itt lévöknek jó tanácsra, 
bankárral , de fordul jon bizalommal 

ROTH JÓZSEF és FIA Bankházához, 
McKEESPORTON, PA., 

mely bank 35 év óta szolgálja a magyarság érdekeit. 
Pénzt a legolcsóbb napi árfolyam mellett küld, felelősség mel-

lett gyorsan, pontosan és biztosan ugy családjának, mint postata-
karék vagy más hazai bankba betét gyanánt. 

Checket küldhet á l ta lunk haza, melyet lairmely bank bevált. 
A hazautazók New Yorkban a Magyar Bányász Otthonban vár-

nak a ha jó juk indulásáig. 

e s t s i a e 
D r u g S t o r e 
Dr. L. H. GREEN, 

tulajdonos. 
Legjobb, 

legpontosabb 
kiszolgálás. 

Johnston City, 111. 
L. L. Love, manager 

HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER CITY, PA. 

S. C. STEELE, pénztáros. 

Külföldi pénzbeváltás. 

MOST JÖJJÖN HOZZÁM, 
nem pedig mikor már késö. Törvényesen megszerezzük útlevelét 
a legrövidebb idő alat t . Minden ügyét lelkiismeretesen és pon-

tosan intézünk el. 

Pénz küldés a legolcsóbb napi ár mellett. 
í r j o n felvilágosításért 

A . H E R Z E G 
127 Washington St., New York City. 
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Kerestetnek olyan magyarok, 
akik otthon levő csalá ' l juknak ruhaneműt , élelmet akarnak haza-

küldöm. A legbiztosabb csomagküldő az 

Amerikai Magyar Kereskedelmi Társaság 
Ha velünk küldi a csomagját , ml azt lopás és elvesztés ellen biz-

tos í t juk. í r j o n még ma. Minden felvilágosítást megadunk. 

Cim: American European Trading Co. 
435 East 66th St., New York, N. Y. 

LOGAN VÖLGYI MAGYAR BÁNYÁSZOK ! 

Meg van már! Meg van már 
Ne hagyjá tok el munkahelyeteket , míg kezetekben nincs az 

útlevél, ezt pedig ezen a vidéken csakis én tudom a legrövidebb idő 
a la t t megszerezni. E nélkül nem kaphat tok hajójegyet . 

Ne ül je tek fel mindenféle jóakarók tanácsainak, de fordul ja-
tok az egyedüli hites megbízott jához a maggyaroknak. 

Megszerzem az adólevelet, útlevelet és hajójegyet . Borbély 
Józska még mindig tisztességes ba r á t j a a bányászoknak, ezután is 
fordul ja tok a Rányászlap megbízott jához. 

Ha már haza akar tok ntazni, jö j je tek én hozzám. Szívesen 
adok hivatalos útbaigazítást . 

BORBÉLY JÓZSEF, bányász stóros 

N É Z Z E ! N É Z Z E ! N É Z Z E ! 

T E L J E S E N U J ! 
iacra R ó T H SÁMUEL, Amerika legki 

szerésze legújabb találmányát , a 

H A N R O V I N 
TONIC, V A G Y I S ERŐSÍTŐT. 

ik, vérszegények, véznák 
idők, fé r f iak vagy nők 

HANROVIN" VASAS GYÓGYBORT 
és nem fog benne csalatkozni. 

EGY Ü V E G P O S T Á N $1.45; H A T Ü V E G P O S T Á N $7.50. 

Küld j e a pénzt erre a cimre: 

Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor 8th St. Dep. D, New York 

oooooo<x>oocx3ooocooooooo<xxx>^ 

FÚVÓS ZENÉSZEK FIGYELMÉBE 

Lynch Mines Ky-i bányatelepre keresünk olyan 
FÚVÓS ZENÉSZEKET, akik akarnak bányában is dol-
gozni. Jó kereset biztosítva. Kéthetenkint 100 dolláron 
télül is kereshetnek. Csakis olyan egyének Írjanak, akik 
már játszottak fúvós zenekarban és elég jó kotta isme-
retük van. A zenekar megnagyobbitására szükségünk 
van egy cornétos, 2 trombós, 2 altós és 1 baritonistára. 

Bővebb felvilágosításért forduljon az alábbi cimre: 

STEVE LUKAS 

Box 55. Lynch Mines, Ky. 

MUNKAHIREK 
Millsboro, Pa. Testvéreink Ír-

ják, hogy itt rendesen dolgoznak 
hetenkint hat napon keresztül. A 
bánya szlcpos, a szén 7 láb ma-
gas, viz kevés van, lejárókő van 
egy lábnyi, gáz is akad egy ke-
vés, villanylámpával dolgoznak. 
A szenet kárészámra fizetik, lán-
cos masina után 80 és 87 centtel. 
Szerencsétlenség nem szokott 
előfordulni. —A bánásmód nem 
kifogástalan, mert igen büszkén 
bánnak áz emberekkel. Az élel-
miszerek drágák, a lakás nem 
drága. 

McDonald, W. Va. Varga 
András testvérünk irja, hogy ott 
teljes erővel dühöng a sztrájk. A 
McKell társaság megpróbálkozott 
sztrájktörőkkel dolgoztatni és si-
került is neki a környékbeli hegyi 
hernyók közül egynéhányat meg-
keríteni. A sztrájktörők között 
azonban néhány talján kivételé-
vel nincsen sem külföldi, sem né-
ger. Mindenfelé csend és rend 

mert itt van mit enni az em-
bereknek, de ha elfogy a pénzük, 
csak isten a megmondhatója, hogy 
mi lesz, hacsak időközben vala-
hogyan ki nem egyeznek. 

Christopher, 111. Galo Rudolph 
testvérünk közli, hogy az Old 
Ben Coal Company ottani telepén 
sztrájk van és igy most egyálta-
lán nem dolgoznak. A bánya ge-
cses, a szén 7 láb magas, viz nin-
csen, gáz van egy kevés, szén top 
marad, karbájd lámpát használ-
nak. A szenet tonnaszámra fize-
tik, 62 centet egy tonnáért. A sze-
net masinával diggolják, vegyes 
mérés van. Szerencsétlenség rit-
kán történik, a munkásokkal elég 
jól bánnak. A megélhetés épen 
olyan, mint másutt. Munkást 
vesznek fel, de csak olyanokat, 
akiknek bányászpapirjuk van. 

Nettleton, Pa. Tóth Imre test-
vérünk tudatja velünk, hdgy ott 
még mindig sztrájkolnak a bá-
nyásztestvérek, de lehet, hegy a 
napokban ismét megkezdik a 
munkát, amiről Tóth testvér ér-
tesíteni fog bennünket. 

War, W. Va. Lahvicska Mihály 
testvér irja, hogy egyik utóbbi 
számunkban a War-i bányáról 
közölt leirás nem egészen helyes, 
már csak annyiban sem, hogy ott 
nincsenek is magyarok. Ellenben 
ott a közelben van Excelcior, a'hol 
van néhány magyar. Excelsioron 
a szén 4 és fél 6 láb magas, a ká-
ré 3 tonnás, a szenet masina vág-
ja és káré számr fizetik, rumban 
$1.10, pillérbe pedig $1.20-al He-
ringbe szintén $1.10 és yardba 
$1.00-t fizetnek. Azoknak, kik 
dupla siftába járnak, 1.50-t fizet-
nek kárénkint. Lejárókő nindsen, 
gáz és viz is csak nagyon kevés 
akad. A bősz és szuper igen jó 
emberek és mindenért megfizet-
nek a munkás embernek. A pléz 
igen jó, a házak szépek és a nép 
igen barátsagos. Munkást mindig 
felvesznek, mert sok orderük van. 
Ha valamely bányásztestvér ide-
jön Excelsiorra, szívesen eljárnák 
vele a magyar testvérek, hogy jó 
munkát kaphasson. 

Tekintettel arra, hogy egyes 
helyeken a sztrájk még mindig 
nem fejeződött be, testvéreink 

tek, mielőtt uj helyre 
lek dolgozni, nehogy sztrájk-
k legyenek. Hirdetéseinkért 
vállalunk felelősséget, mert 

tudjuk, hogy hol van sztrájk. 

acanqua, Pa. Karcsay László 
tudatja, hogy a munka 
on jól megy, hetenkint 
n át dolgoznak. A bánya 
gecses és oszlopos. A 

szén 3, 5, 7, 8. 12, 18 láb magas 
Viz van néhol, de azt kisziva-
ttyúzzák. Gáz is akad néhol, le-
járókő van több helyen. Karbájd 
lámpával dolgoznak, a'hol gáz 
van, ott széfti lámpát használnak. 
A szenet kárészámra fizetik, ma-
sina után $1.36, 1.85, 2.14 dolláral. 
Szerencsétlenség előfordul néha. 
Munkásokat csak bányászpapir-
ral veszitek fel. 

Tams, W. Va. Molnár György 
testvérünk tudatja velünk, hogy 
ott mindennap dolgoznak a bá-
nyában és a szenet kárészámra 
$1.22 és $1.42-vel fizetik. A sze-
net masina vágja, 3 tonnás kárék-
kal dolgoznak. Az emberekel elég 
jól bánnak. Lejárókő van, de 
azért nem fizetnek. Osztalékot ad-
nak minden három hónapban, és 
a decemberi osztalék 60 és 125 
dollárt fog kitenni, aszerint, hogy 
kinek mekkora keresete volt. Gáz 
nincsen, karbájd lámpával dol-
goznak. Munkásokat vesznek fel, 
rrtert van elég. Különben, bár a 
kereset kielégítő, nem valami ki-
tűnő hely. Az élelmiszerek árai 
csak olyanok, mint másutt. A 
burd 40 dollár. 

Lafferty, O. Zvclenszky test-
vér irja, december elején, hogy a 
bányában itt senki sem dolgozik. 
Azelőtt dolgoztak naponta. A bá-
nya szlopos,. meredek, a szén 
5 láb magas, gáz nincs, viz csak 
nagyon ritkán akad, lejárókő van. 
Karbájd lámpával dolgoznak. A 

szenet masina után tonnaszámra 
fizetik vegyes méréssel, a fizetés 
eddig 52 cent volt. Szerencsét-
lenség csak néha fordul elő. A 
bánásmód elég jó, az élelmisze-
rek és lakások olyanok, mint 
máshol. 

Ward, W. Va. Vláz Sándor 
testvérünk közli, hogy ott a 
sztrájk miatt még mindig zárva 
vannak a bányák, de teljesen nyu-
godt minden, semmi zavargás 
nem történt. 

Jochin,W. Va. Testvéreink Ír-
ják, hogy itt is szünetel a munka, 
mert a 14 százalék fizetésjavitás-
sal nincsenek a bányászok meg-
elégedve. Az élelmiszerek ára 
folyton emelkedik. 

Springfield, 111. Gy. Németh 
András testvér irja, hogy novem-
ber elsejétől itt a munka szüne-
tel. A bánya gecses, a szén 6 láb 
magas, lejárókő vagy viz nincs. 
Szabad karbájd lámpával dolgoz-
nak. Tonnaszámra fizetnek sza-

letlövés után 84 és 7 tized centet 
fizetnek. Szerencsétlenség na-
gyon ritkán történik, a 'há-
ború óta az emberekkel elég jól 
bántak. Az élelmiszerek árai elég 
drágák, a lakás 2-3 dollár szo-
bánkint. Ha a sztrájk megszűnik, 
Németh testvér ajánlja ezt a he-
lyet a magyaroknak. 

New Alexandria, Pa. Testvé-
reink irják, hegy a munka itt jól 
megy, mindennap dolgoznak. A 
szén 7-8 láb magas, lejárókő van 
egy és két suknyi. A munkásokkal 
jól bánnak és kárészámra pikk 
után 80 és 91 és fél centet fizet-
nek. Munkásokat vesznek fel. A 
lakás ára 9 dollár egy hónapra. 
Az élelmiszerek árai olyanok, 
mint máshol.. 

Ferris. Pa. Christian György 
tudatja, hogy itt a munka jól 
megy, hatnapon át dcJgoznak. A 
bánya szlopos, a szén 4—5 láb 
magas, viz van, gáz és lejárókő 
nincsen. Szabad lámpával dol-
goznak. A seriét tonnaszámra fi-

zetik, másina után 57 centtel, ve-
gyes méréssel. Szerencsétlenség 
nem szokott történi. A munkások-
kal jó bánnak. Az élelmiszer és 
lakás elég drága. Munkásokat 
vesznek fel. 

Shamokin, Pa. Testvéreink tu-
datják, hogy a munka itt most na-
gyon jól megy, mert kemény 
szénre sok az order. 

HAZAUTAZÓ MAGYAROK 
FIGYELMÉBE! 

Aki útlevél nélkül jön New 
Yorkba sok pénxt és időt fecsérel 
el, de mind ezt megtakaríthatja, 
ha a Bányász Otthon kérdőivet 
kitölti. Óvakodjanak a zugbanká-
roktői és utlevélhiénáktól. Felvi-
lágosításért irjon azonnal a Ma-
gyar Bányász Otthonnak, 75 
East lOth St., New York, N. Y. 
Nem kell New Yorkban heteket 
tölteni, elég, ha akkor jön New 
Yorkba, amikor már megvan az • 
útlevele. 

980 ^ 
dollárért 
elhelyezhető teljes felelős-
ség mellett a Magyar Pos-
tatakarékpénztárban bár-
mely budapesti vagy a leg-
tekintélyesebb magyaror-
szági vidéki bankokban. 

KORONA-UTALVÁNYT 
állit ki Kiss Emil bankár mindazok részére, akik a mai szerfölött alacsony 
árfolyam mellett magyar koronát akarnak a maguk részére biztosítani. 

A 100,000 koronás Bank-utalványt 
hazautazása esetén a Magyar Postatakarékpénztár vagy az ön által vá-
lasztott bármely budapesti bank teljes összegében kezéhez kifizeti. Ha 
nem utazik mostanában haza, ezt a 100,000 koronát bármikor később 
bármily célra használhatja. Ez az ár természetesen változásnak van 
kitéve, mert hiszen a korona árfolyama fel is mehet és le is mehet. 

20,000 DOLLÁRBA KERÜLT A HÁBORÚ ELŐTT 
100,000 KORONA, AMIT MA 980 DOLLÁRÉRT 

VEHET MEG. 
Természetesen a koronának nincs ma olyan értéke, mint a liáboru előtt 
volt, a magyar pénz vásárló ereje is csökkent és igy kétségtelen, hogy 
bizonyos kockázattal jár a korona vásárlás. 

Aki hisz Magyarországban 
és abban, hogy a magyar faj szívóssága, a magyar nép akaratereje és a 
magyar föld termelési képessége meg fognak küzdeni a mai válságos 
helyzettel, annak hinni kell abban is, hogy a korona nem fog teljesen ér-
téktelenné válni. A viszonyok Magyarországon állandóan javulnak, a 
magyar békeköveteket Parisba hívták, a postaforgalom Magyarországon 
helyreállt, a korona árfolyama a new yorki pénzpiacon némileg megszi-
lárdult, a kockázat tehát nem tul nagy. Ha tehát mostani vagy későbbi 
használatra koronautalványt akar, küldje a pénzt az ön által választott 
budapesti vagy vidéki bank megjelölésével erre a cimre: 

K I S S E M I L Bankár 
133 SECOND AVENUE, NEW YOR, N. Y. 

ALAPÍTVA 1898. 
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Munka, tisztesség, 
tanulás és összetartás! 
Hz legyen a jelszavunk, 
mert ez segit bennünket 
előre a boldogulás felé. 

Work, honesty, 
education and cooperation! 
This should be our motto, 
for this helps us 
toward 1 

Beszüntetik a gyorsvonat járatokat 
A szénhiány miatt naponta százszámra zárják le a gyárakat. Ke-

vés bányász tért vissza a bányákba. 

A személyvonatok menetrend-
jében csökkentést léptettek életbe 
pénteken a keleti államokban is, 
ugyanarra a Imintára, amelyet 
már napokkal ezelőtt a középső 
államokban és nyugaton is felál-
lítottak. Ugyanakkor a déli álla-
mok is beszüntették a gyorsvo-
nat szolgálatot, amiáltal az egész 
országban elejét akarják venni a 
fenyegető széninségnek. 

A szénsztrájk most a hatodik 
hete folyik és a bányatulajdono-
sok, kik eddig mindig azt remél-
ték, hogy a sztrájk mielőbb meg-
szűnik, most már kezdik ezt a 
reményüket elveszíteni és a 
szén telepről érkező jelentések 
mindig sötétebbnek tüntetik fel 
a viszonyokat. 

A napokban ismét több száz 
gyárat és ipari telepet zártak le 
a szénsztrájk miatt. Ez azt jelen-
ti, 'hogy a gyári alkalmazottak és 
az ipari telepek munkásai ezrével 
maradtak munka nélkül és magá-
ban Chicagóban például 400,000 
olyan munkás van kereset nélkül, 
kiknek a széngyártáshoz semmi 
iközük sincsen. Washingtoni ki-
mutatás szerint a sztrájkoló szén-
bányászokon kívül a munkájukat 
vesztett alkalmazottak már eddig 
hetenkint 2,000,000 dollárt veszí-
tenek a sztrájkból kifolyólag. 

Chicagóban az eddigi hat és fél 
órai munkanap helyett hatórás 
munkanapot léptetnek életbe de-
cember 8-tól kezdődőleg. Ha a 
sztrájk még pár napig eltart, ugy 
kénytelenek lesznek ezt is leszál-
lítani 4 órára, mert a szénkészlet 
Chicagóban is a végét járja. 

A sztrájkoló bányászok csak 
kisebb csoportokban és csak a 
kisebb elszigetelt helyeken álltak 
vissza munkába, ami úgyszólván 
nem is jöhet számításba. A szén-
termelő központokban a bányá-
szok nagy általánosságban meg-
maradtak elhatározásuk mellett, 
mely szerint mindaddig vissza 
nem térnek munkájukhoz, amíg 
a kormány által kiszabott 14 szá-
zalékos áremelés meg nem válto-
zik és nem biztosítanak részükre 
egy nagyobb javítást. 

A kansasi állami kezelésbe 
vett bányákban, ahol önkéntes 
bányászok álltak munkába, a 
széntermelés valamivel gyarapo-
dott a napokban és ennek mintá-
jára több más állam, mint Mis-
souri, Oklahoma és Arkansas is 
remélik bányáik egy részét meg-
nyitni a napokban. 

A személyszállításnak egy "har-
madára történt leszállításával 
több ismert gyorsvonatot vettek 
'ki a forgalomból. Köztük a Twen-
tieth Century, a New York Cent-
ral társaság leggyorsabb vonata 
és a Broadway Limited, Penn-
sylvania vasúttársaság büszke-
sége, North Coast Limited, a 

mely vonat Chicago és San Fran-
cisco között közlekedett. 

A Mississippi folyamtól nyu-
gatra az év ezen hónapjában tel-
jesen szokatlan enyhe időjárás 
folytán Nebraska, Montana és 
Kansasból a napokban alig jött 
sürgős kérelem, hogy azoknak 
'szén küldessék. Igen sok kisebb 
város azonban még mindig telj 
sen szén hiányában van, különö-
sen Nebraskában, ahol egyes he 
lyeken egyetlen font szén sincsen 
de még olyan anyaguk sem, a 
melylyel a szenet helyettesíteni 
lehetne." 

Oklahomában az ottani kor-
mányzó a szénterületeket magá-
ban foglaló hat megye területére 
ostromállapotot hirdetett ki és a 
napokban megkezdik azokban az 
önkéntes munkásokkal 
előállítását. 

McALester telepen, Oklahomá-
ban RcÜ^rtson kormányzó 50 bá-
nyásznak, kik a McAlester Coal 
Fields Company 'házaibán laktak, 
24 órai időt adott, hogy vagy 
visszatérjenek munkájukhoz vagy 
pedig azonnal költözzenek ki a 
társaság házaiból. A kormányzó 
szerint ez egy ipari háború, ame-
lyet a bányászok maguk kezdtek 
és így kénytelenek a hatóságok 
ilyen erélyes intézkedéseket ten-
ni, annál is inkább, mert a há-

sok részére, kfk dolgozni akarnak 
és akik okvetlenül megkezdik a 
munkát, ha az adott időn belül 
az előbbi munkások vissza nem 
térnek a csákányaikhoz; 

Kansas Cityből jelentik, hogy 
bár az önkéntes munkások szén-
előállítása a napokban megnőtt, 
mégis a környékről érkezett je-
lentések azt mutatják, hogy a 
viszonyok nem sokat javultak és 
így kénytelenek lesznek Kansas 
állam területén az eddiginél is sú-
lyosabb szigorításokat eszközölni 
a szénfcgvasztást illetőleg. 

A déli államokban sok helyen 
nagyban gyűjtik a fát és egyéb 
anyagokat, amelyekkel a szenei 
helyettesithetik, ha nagy hidegei-
váratlanul beállanak. Különösen 
Texas államban erősen folyik a 
munka, a'hol a hadügyminiszté-
rium rendeletére katonákat küld-
tek ki, hogy azok a texasi erdők-
ben fákat vágjanak ki a katona-
ság és esetleg polgári célokra is. 

Indiana államban a szénhiány 
aggodalomra kezd okot szolgál-
tatni, amennyiben több helyről 
olyan jelentések érkeztek India-
napolisba, hogy a szénkészlet 
már csak néhány napra elegendő 
és sok helyen máris kénytelenek 
voltak a szén hiányában fát és 
olajat használni a gyárakbn és az 
otthonok fűtésénél, is. 

A Pittsburgh kornyékén lévő | 
bányák 42,000 bányásza ¡közül 

ifád alá helyezik a szénsztrájk vezetőit 
(Folytatás az 1-ső oldalról.) 

Műhelyek, ipari telepek, a hagy 
áruházak és áruraktárak, (hűtő-
házak és raktárak kivételével) 
csak legfeljebb 'hat és fél órára 
tarthatnak nyitva naponkint, reg-
gel 8 és délután 3.30 között és he-
tenkint legÁlább két napon át 

rva kell tartamok. 

Az alsóvárosi kiskereskedők 
naponta legfeljebb hat és fél órá-

nyithatják ki üzletük ajtaját, 
és pedig délelőtt 11 és este 5.30 
közötti időben. A kültelkeken az 
ilyen üzletek déli 12 és este 6.30 
között tarthatnak csak nyitva, 
vagy délután 1-től esti 7.30-ig. 

Irodaépületek, bankok és más 
hasonló üzlethelyek csakis reg-
gel 9 és délután 3.30 közöt.t lehet-
nek nyitva. 

Színházak, vaudevillek házak, 
valamint hasonló szórakozó he-
lyek (kivéve 
zakat) 
kendezhetnék összesen. Ebből 
egyet délután és ötöt este tart-
hatnak 

most szeli a tengert, útban New 
York felé. Ezek között van a fran-
cia La Touraine, a norvég-ameri-
kai vonal Stavangerfjord-ja, ame-
lyen elegendő szén van, az ugyan-
csák francia La Lorraine és a 
svéd Stockholm nevü hajó is. Az 
Imperátor, mely most készül el-
ső útjára amióta a Cunard vonal 
birtokába került az Anc'hor Line 
tulajdonát képező Columbia és 
két olasz hajó: a Dante Alighien 
és America, melyek december 
10-én indulnak, rajtuk sok ma-
gyár utassal. Ezenkívül a Lap-
laud hollandi hajó, a RoyaJ 
George, a Noordam és a Rocham-
beau most vannak beérkezőben 
New Yorkba. 

Oklahama é-s Missouri államok-
ban szövetségi csapatok lettek ki-
rendelve az önkéntes bányamun-
kások védelmére, mialatt azok 
dolgoznak. Missouri állam kije-
lentette, hogy a Bárt 
ban levő bányák egyrészét 

kénytelen kiállani a szolgálatból 

Ohio 
csökkentik az 
sok gyár és ipari telep máris be-
zárta kapuit, miáltal már eddig 

: el a jövedelmük-
től. A 
széntermelés pár nap alatt meg 
nem kezdődik ismét, ugy Ohio 
államban több százezer munkás 
marad kenyér nélkül. Az ipari 

vezőek. Az értekezlet hétfőn is-
mét folytatódik. A tárgyalásokat 
zárt ajtók mögött folytatták a 
kormányzó és a bányatulajdono-
sok és bár semmi hivatalos jelen-
test ki 
hogy a 
lül 25 
akarja 
Ezt ftz 
a bányászok is elfogadják Ohio-
ban, 
társul 
bridge 
járult hozzá a kormányzó aján-
latához és 
a maga 
fogadja, ha a bányászok is bele-
egyeznek. 

Canton. Ohíoban Schrantz pol-
gármester felhívást tett közzé, 
hogy amennyiben a /bányászok 
a tulajdonosokkal nem jutnak 
megegyezésre, ugy önkéntes mun-
kásokkal fogják a bányákat ismét 
megnyitni és fiz így termelt szén-
ből kizárólag a helyi 
fogják 

nosok felhívást intéztek a sztráj-
kolókhoz és abban december 
adnak nekik időt a munkába való 
visszatérésre. Ha-ezen ideig 

ett bányászok nem jejer 
•munkára, ugy a bányákat, 
'cn más alkalmas 

sokkal fogják'megnyitni. 

AHOL NEM TUDNAK MEG-
FÉRNI A MAGYAR 

TESTVÉREK. 

tékkel, az olaszokkal és a ma-
gyarokkal is teljes barátságban 

tiségek is példásan élnek és : 

Mint egyik ottani bányásztestvé-
rünk irja, a pléz 

meg egymással és állandó közöt 
tük a civakodás. Washingtonnal 
fenyegetik egymást és folytonó-

csoda, mint testvérünk irja, ha 

ÉRTESÍTÉS. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tu la j -

donát képező "Köztelek" cimü Magyarországon meg-
jelenő lap kizárólagos képviseletét Amerikában 
Hattala István kapta meg. 

Eme lap köz- és mezőgazdasági érdekek szolgála-
tában áll. Mindazok, kik érdekelve vannak bármely 
óhazai gazdasági dolgokban, jól teszik, ha felkeresik 
felvilágosításért akár személyesen, akár levélileg az 
alant i cimet. Ha valaki óhazai földbirtokát el akarja 
adni vagy vételre keres valamit, hirdetését e lap ré-
szére küld je be. 

Tisztelettel 

" K Ö Z T E L E K " 
Köz- és Mezőgazdásági lap amerikai képviselete 

S. H A T T A L A 
75 EAST lOth STREET, NEW YORK, N. Y. 

É L E L E M ! ÉLELEM! É L E L E M ! ? | 
| M a g y a r o m i g rokonai és barátai részére. ^ S & S í S S & S S S é » 

I s l ^ i S S i i i í l á l É ^ i i Ö s i 
: 

f í r , S Í í j ' Ö & ' d S K . ,1 S S b . n fehér 

ÍllSTL, igyiSnan 
Összesen 57 font tiszta súly. 

$55.-

:: ír S ai ai 4 a ésa, ,e„e, 

l é n , m m ^ 

5 J D ^ T r ^ s 
l Mi szállítjuk ezen árut vagy visszaadjuk a pénzét. i f f S ^ ^ i S í E ; 

I Hozza el áruit szállításra, mi jótállunk a kézbesítésért. 5 
s k t a - t t s " ü 8 s h 4 s s s ZSP>- é ' - f b m i • 

INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY | 
5 270 WEST BROADWAY (Canal St. közelében) Dept. 8. Tel. Canal 1979. NEW YORK " 

ISY EURÓPA BÁRMELY RÉSZÉBE SZÁLLÍTUNK, 

l l 

R á v é 

¡t^KÁVÉT^S 
í B ^ ^ B ^ m 
MAIL ORDER COFFEE CO. 

244-246 Greenwich Str. 
NEW Y O R K I r f T i . 

England & Hager 

ÉRTESÍTÉS. 
=eKKFiáSíTS 

HONFITÁRS! 
Ha pénzt akar küldeni az ó-hazába! 

Ha utazni a k a r ! 
terüle-

slovákiába 
lybe, mielőtt ú tnak indul, fordul-

jon bizalommal hozzánk. 
Hajójegyét és útlevelét biztosan meg• 

szerezzük. 
Felvilágosításért irjon vagy sürgö-

ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 

THIRD AVE. and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 

RIEGER R. JÓZSEF, 
' je. 

jáfmaguknjtk és általában a ma-
gyar nevtnek artanak. 

NAGYSZERŰ ÓRA ! 

NEW YORK, N. Y. 
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Ilyen címekkel nem lehet ma m á r megtévesz-
A TALÁLT teni az olvasót. Mindenki t u d j a már , hogy mi-

KINCS. ről van szó. Tud ják , hogy ha kincs, akkor m á r 
nem pénz, mert ma m á r mindenkinek annyi pén-

ze van — épen csak hogy elég nincs — meg aztán olyan keveset 
kapni egy halom pénzért , hogy nem nevezzük a pénzt kincsnek. 
Nem is ékszerről, d rága kőről van szó, mer t hiszen azt is lehet 
pénzért kapni, a pénz pedig nem ér semmit. Kincs ma m á r csak 
az„ amit sehogyansem, pénzér t sem lehet kapni. 

Természetes viszkiről van szó. Nem lehet ezt már kérem 
kapni sehol sem, legfel jebb csak ta lálni lehet. De ki t a lá l? Aki 
keres. És ki keres? Csak a ti tkos rendörök, akik bizonyosan nagy 
összegeket fizetnek ezért a gyönyörű foglalkozásért . Viszkit 
rekvirálni 

Az ország egyik szélén ta lá l t ak 5000 dollár ér tékű viszkit. 
Persze elkobozták. Ez rendben van. De m á r most ké rd jük sze-
retettel , hogy mi t csinálnak ezzel a rengeteg viszkivel. T u l a j -
donképpen sehol sem szabad az országban viszkit ta r tan i . Azt 
pedig kötve hisszük, hogy valakinek lenne szive ennyi drága i ta l t 
kiönteni a csatornába. Nem is volna jó, mer t az összes patká-
nyok megbolondulnának. 

De mi lesz ezzel a viszkivel? T u d j u k jól, hogy olyan kérdés 
ez, amire az ember nem kap választ , de m á r ezt megszoktuk, 
hogy sok, még ennél fontosabb kérdésre se k a p j u n k választ ma-
napság. Azt a viszkit valaki meg f o g j a inni, azt gyaní t juk . És 
ha m á r valaki megissza, h á t miér t ne az igya meg, aki nemcsak 
sok pénzt adot t érte, hanem ba j lódot t a csempészéssel is. 

De h á t ilyen az élet. Mindig hiába fáradozik az ember. 

Nebraska ál lamban nincs szén. És fű teni 
DRÁGA mégis csak kell, mer t i t t a tél, minden keservé-
FÜTÖANYAG vei, hidegével, fagyával . A fa rmerek pedig ki-

ta lá l ták, hogy ha nincs szén, h á t lehet épen tü-
zelni kukoricával is. Az szépen ég, meleget is ad, még pat tog is 
hozzá. 

Ezt különben a derék fa rmerek nem most ta lá l ták ki, mert 
vagy huszonöt esztendő e lőt t szintén széninség volt és m á r ak-
kor is kukoricával fű tö t tek . Azóta nem volt erre szükség. H á t 
igy tanulnak a modern emberek a régiektől. 

Egy kis bibije azonban van a dolognak. Huszonöt esztendő 
előtt egy bushel kukorica 3 cent volt, ma egy bushel $1.35. Szép 
kis különbség. 

A nebraskaiak mindenestre drága tüz mellett melegednek. 

Gyerekkorunkban a nagyanyáinktól 
AZ AMERIKAI hal lot tuk emlegetni Rinaldo Rinaldini 
RINALDO DINALD1NI. a hires rablóvezért, aki igazán gentle-

man volt. Segítette a szegényeket ab-
ból iCpenzböl, amit a gazdagoktól lopott, szóval valamiképen 
kiegyenlítette azt a tá rsadalmi különbséget, ami érdemetlenül 
ju ta lmaz és büntet . 

Amerikának is van egy ilyen Rinaldo Rinaldinije. Carlisle, 
a hires vonatrabló, aki nagyszerű ötletességgel ál l í tot ta meg a 
vonatokat a vad nyugaton, elszedte az emberek pénzét és éksze-
reit, a nőkkel udvariasan beszélgetett, aztán a legszebb nőnek 
egy kis emléktárgyat adott . Rendszerint egy lopott kis órát , 
vagy melltüt . 

Egy sereg detektív dolgozott ál landóan, hogy Carlisle-t, az 
ügyes vonatrablót kézrekeritsék. 

El is fogták őt egy csendes burdingházban, ahol dehogy is 
sej tet ték, hogy a csendes jóravaló f iúnak ilyen különös és szo-
kat lan foglalkozása van. A f iu sokat olvasott, kedves képekkel 
és jó könyvekkel volt tele a szobája. Ki gondolná egy ilyen fiú-
ról, hogy vonatrabló. A háziasszonya nagyon kedvelte a lakójá t , 
pontosan fizetett , kevés vizet zavart, nem csinált ba joka t a ház 
ban, a lányok is szerették a kis fa luban a csinos f iut . 

Képzelhető, hogy milyen szenzációt okozott, amikor megtud-
ták, hogy a csendes, szolid f iu vonatrabló, aki egymaga odáll a 
vonat elé egy nagy revolverrel és rettegésbe t a r t száz embert is. 

De Carlisle tovább is bebizonyította hogy ügyes ember. Egy-
szerűen megszökött a börtönből, még pedig nem is angolosan, 
mer t az egyik állomásról sürgönyt küldöt t a rendőrségnek. Ne-
hogy rossz irányban nyomozzák. A sürgönyt alá is ir ta, de mire 
a sürgönyt felvevő hivatalnok felocsúdott meglepetéséből, a dél-
ceg vonatrabló m á r messze j á r t . 

A detektívek örültek a csúfondáros üzenetnek, mer t hiszen 
ebből megtudták, hogy merre j á r a vicces fiu, akit ők ugy ke-
resnek. Egy áruló segítségével el is fogták Carlisle-t és most 
bizonyosan nagyon vigyáznak ar ra , hogy ne küldhessen megint 
egy h a m a r táviratot a rendőrségnek. Mert oda vitték, ahol nincs 
táviró hivatal. 

A fent i r a j z muta tvány a lázas sietség-
gel készülő Magyar Bányász Naptárból . 

Ez a fedőoldala annak a noveliasoro-
zatnak, amelyet "Szegény ember" címen 
közlünk a Magyar Bányász Nap tá rban és 
amely — t u d j u k bizonyosan — a legjobban 
megmarkol ja m a j d testvéreink szivét. 

Amerikai magyarok ezek a Szegény 
Emberek, i t t j á rnak közöttünk, i smer jük 
őket, ta lán egyik-másikunk szintén a Sze-
gény Emberek csopor t jába tartozik, mert , 
he j , de sok amerikai magyarnak van sze-
gény élete. 

Ez a szegénység keservesebb, mint az 
éhezés, fá jóbb , mint a fagy hidege, mer t 
ezen a szegénységen nem tudnak segíteni 
bármennyire tele van a zsebe sárgahasu 
bankóval, de szegény, üres a szive, mint egy 
koldustarisznya. Nincsen otthona, asszo-
nya, gyereke, b a r á t j a , csak az idegenség, és 
a magány, ezek a kísérői. 

Mi voltunk az elsők, akik meglát tuk, 

hogy az amerikai magyarság egészben, meg 
egyénekben is bőséges, dus anyagot szolgál-
t a t megírásra. Mi meglát tuk é? megértet-
tük az amerikai magyar bánatá t , gondola-
tát , szive vágyát. És mi vagyunk az elsők, 
akik papi r ra ve t jük a Szegény Emberek 
tör ténetét . És minden amerikai magyar 
tudni fog ja , hogy húsból és vérből valók 
ezek az alakok, naponta mellet tünk r ó j j á k 
az élet bus és idegen utait , egyedül, mindig 
egyedül, még akkor is, ha csoportokban já r -
nak. 

A Magyar Bányász Naptá rban közlünk 
egy pá r ilyen igaz, életből vett történetet . 
Minden előfizetőnk jól teszi, ha minél előbb 
m e g ú j í t j a előfizetését és beküldi a 25 cen-
te t — akár bélyegben is — a szállítás és 
csomagolás költségre. 

U j előfizetők is megkap ják a nap tá r t . 
Hív ja fel baráta i f igyelmét a Magyar Bá-
nyászlapra, fizessenek ők is elő, hogy meg-
kaphassák az eredeti, gyönyörű, t a r t a lmas 
Írásokkal teli Magyar Bányász Nap tá r t . 

Soha még egy mánia nem volt 
A LEGVESZEDELMESEBB annyira el terjedve, mint ma-
ÖRÜLET. napság a pénz szeretete. Nem 

azért, , mintha máskor az em-
berek haragba lettek volna a pénzzel — legfel jebb csak olyanok, 
akiknek nem volt, akik csak látásból ismerték, meg hirböl — de 
manapság az emberek egyenesen meg vannak bódulva és csak a 
pénz, a pénz, a pénz. 

Ez az őrület már benne van az apró gyerekekben is. New 
Yorkban száz számra seftelnek apró iskolás kölykök, mer t a r r a 
t an í t j ák őket, hogy csak pénzt kell szerezni, akkor minden rend-
ben van. Túlságba viszik m á r az élelmességet, mer t m á r veszet-
ten, t a j t ékos s zá j j a l szaladnak a pénz után. 

Akármerre megy az ember, csal ják. Többet számítanak az 
élelmiszerekért mindenütt , be a k a r j á k csapni a visszaadásnál, 
tévednek az üzletekben az összeadásnál, csak azért , hogy még 
egy pá r cent hasznot szerezzenek. Az egész élet nem más, mint-
hogy minden ember igyekszik annyi pénzt elvenni a másiktői, 
amennyit csak bír. És ez a törekvés láncolatos és a végén is visz-
szaér ahhoz, aki elkezdte ezt a szép tá rsas já tékot . 

Talán m á r soha se lesz megegyezés, szeretet a világon. Biz-
nisz foglal ja el a helyét mindennek. 

Egy j ó szinpadon ugy illik, hogy hu-
NEM PIHEN moros, mulatságos esetek után szomorú 
SOKÁIG A KARD. dolgok is kerül jenek a közönség elé. Mi-

vel ad az élet elég szomorú, s iralmas dol-
got, há t nem nehéz, hogy ennek a követelménynek eleget tegyünk. 

Kardot húzott az egész világ és szabdal ják az emberi hust 
meg az áldot t földet. A kardot egyik-másik harcos m á r megtisz-
t í to t ta a vértől és egyik-másik vissza te t te a hüvelyébe. 

Ugy látszik azonban, hogy nem sokáig fognak pihenni a pe-
dig ugyancsak k i f á rad t kardok. Nem kell félni, hogy megmar j a 
őket a rozsda. Európában annyira benne vannak a harcolásban, 
hogy abba se a k a r j á k hagyni. És ugy látszik Amerika is kedvet 
kap a további harcoláshoz. Nagy heccek vannak Mexicoval. A 
konzult bebörtönözték, egyesek azt i r ják , hogy ő maga börtönöz-
te be magát , aztán kiengedték, er re megint azt i r ják , hogy ő 
minden áron benn akar maradni a börtönben. 

H á t igy szórakoznak Mexicoban. Hogy a dologból háború 
lehet, hogy pá r ezer egészséges, derék amerikai f iu életét a d h a t j a 
oda, hogy egy csomó anyának, feleségnek az életét tönkre teszik, 
hogy az ország vagyonából megint töméntelen pénz megy ki 
m a j d ágy ura meg más öldöklő szerszámra, istenem, az csak nem 
fontos. 

A háború veszedelmes szokás. Aki egyszer rászokott, ne-
hezen tud leszokni róla. Legalább is ezt m u t a t j á k a példák min-
denfelé. 

Azt m á r fe l ta lá l ták, hogy hogyan lehet leszokni az italról, 
a dohányzásról. Vá j jon akad-e valaki, aki azt t a l á l j a fel, hogy 
hogyan lehet leszokni az öldöklésről? . 

EHINSEG FENYEGETI 
EURÓPÁT 

tíir George Paish, a londoni 
Ethical Society eiött beszédet 
tartott s annak folyamán ugy 
nyilatkozott, hogy Európában 
legalább 100,000,000 ember éhin 
seggel fog küzdeni a kővetkező 
néhány hónap alatt. Ámbár a 
lág nem volt eléggé tudatában 
az európai viszonyoknak, üzlet-
emberek és bankárok teljesen 
merösek voltak a helyzettel és 
legalább részben találtak is orvos-
lást az inség leküzdésére. 

MEGINT ÖLT A BÁNYA. 

Bower, W. Va.-ból kapjuk a 
hirt, hogy az ottani bányában de-
cember 3-án egy Nyitrai Lajos 
nevü bányásztestvérre rázuhant 
egy darab kő, ami azonnal halálát 
okokzta. Szerencsétlenül járt bá-
nyásztestvérünk Abauj megyéből 
jött ki Amerikába és a boweri bá-
nyászok körében általános szere-
tetnek örvendett. Patai Samu 
testvér, ki a szerencsétlenül járt 
bányász mellett dolgozott, azon-
nal odasietett, de már akkorra ha-
lott volt Nyitrai Lajos. Halálát 
otthon, abaujmegyei Halmi köz 
ségből élő felesége és 7 éves kis-
fia fogják gyászolni. 

Ki fizeti meg a magasabb 
munkabéreket? 

A bányászok fizetésjavitásáról 
beszél egész Amerika. Ez a leg-
fontosabb ma, ez érdekli legjob-
ban a kapitalistákat, munkásokat, 
különböző iparok vezetőit, mert 
a szén a mozgató ereje a világ-
nak, a szén adja a munkát min-
den dolgozó embernek. 

Egyes helyeken az iskolákat, 
színházakat már bezárták, hogy 
azzal is takarítsanak valami kis 
szenet, mi a feltétlenül szükséges 
iparok folytatásához kell. New 
Yorkban is valószinüleg hamaro-
san sötét lesz á máskor ezer lám-
pa ragyogó fényétől színes Broad-
way, a gazdagok és léhák szórako-
zó helye. Nincs szén. a bányá-
szok pedig nem akarnak dolgoz-
ni. Mindenki a bányászokat okoz-
za azért a katasztrófáért, amely 
már előreveti árnyékát és amely-
nek hatását máris lehet itt-ott 

Az egyik angol lapban a követ-
kező megjegyzést olvastuk: 

"Miners leaders want a great-
er increase in wages than the 
country is willing to add to its 
fuel bili." 

"A bányászvezérek nagyob fi-
zetést akarnak, mint amennyivel 
az ország hajlandó megnagyob-
bítani a fütőnvag számláját." 

Ez a megjegyzés határozottan 
igaz. De hát ki mondta, hogy a 
bányászok fizetésjavitásához va-
lami köze van az ország népének. 
Hiszen nem akarják a fizetésja-
vitásukat megfizettetni az ország 
fogyasztó közönségével, mert a 
közönség már eleget fizetett, 
mint 10 százalékos munkabér-
emelésért a közönség 20—25 szá-
zalékkal magasabb árat fizetett 
az anyagokért. Nem lehetne egy-
szer, hogy a kapitalisták, a mun-
kaadók fizessék meg ezt a mos-
tani, mindennél szükségesebb fi-
zetésjavitást. 

Az természetes, hogy ők se 
igen akarják, de istenem, a kö-
zönség már annyiszor fizetett, 
pedig nem lehet épen mondani, 
hogy nagyon akart volna, hát fi-
zessenek ez egyszer a bányabá-
rók. Van nekik miből, nem kell 
őket sajnálni. Tellik még a hábo-
rús profitból, a különböző áru-
visszartási furfangokból, amikért 
mindig a közönség fizetett. 

Meg kell érteniök a bányabá-
róknak, az élelmiszeruzsorások-
nak, hogy a végnélküli profitok 
ideje lejáróban van. Ha még nem 
is tartunk az igazságos elosztás-
nál, de a világ folyása megköve-
teli, hogy a szerencsésebb és ki-
váltságosabb osztályok engedmé-
nyeket tegyenek, és valamennyi-
re kárpótlást szolgáltassanak an-
nak az osztálynak, amely eddig 
mindig alul maradt és amelyet 
mindig kihasználtak. 

A közönség nagy része nem 
nézi roknszenvvel a bányászok 
sztrájkját, ami természetes, mert 
hiszen szenvedéseket okoz, nél-
külözéseket. kényelmetlenséget. 
De nincsenek egészen tisztában 
a szénsztrájk valódi okával, sem 
pedig a részletekkel, mert ha tud-
nák a tényállást ugy, amint az 
van, ugy sokkal kisebb mérték- j 
ben okoznák a bányászokat ezért I 
a szerencsétlen, tragikus sztrájk-
ért. 

MEGHALT EGY MAGYAR 
ASSZONY. 

Ward, W. Va.-ról értesítenek, 
hogy Antal István testvérünk 
felesége december 1-én egy siker-
telen operáció következtében a 
kórházban job blétre szenderült. 
Az elhunyt a borsodmegyei Cser-
nely községből való és Fónagy 
Borbála volt a leányneve. Halá-
lát férjén kívül 3 gyermeke sirat-
ja. névszerint JJuliska 14 éves, 
Margit 12 és Gyula 4 éves. Az el-
hunyt 32 évet élt, a legnagyobb 
boldogságban. A gyászszertar-
tást a wardi magyar baptista lel-
kész, Farkas Lajos végezte. A 
temetésen megjelent minden 
magyar testvér és igen sok ame-
rikai is részt vett a végtisztessé-
gen. Az elhunyt magyar asszonyt 
a wardi , temetőben helyezték 
örök nyufealomra. 

J Ó M A G Y A R 
SZÉNBÁNYÁSZOK 

családosok és nőtlenek felvétet-
nek modernül berendezett szén-
bányáinkban 

Hooversville, Pa-ban 
A rzénrétcg 3 % . 4 % láb ma-

gas. Marhán- és pick work. 
Telepünk csinos bánjaváros , 

iskola, templomok, bank, mo-
dern üzletek, vasúti állomás, 
nehuny mér t fö ldre Johnstown-
től. l 'a. 

Nagy hall meetíngek és mu-
latságok tar tására . 

TISZTA, OLCSÓ HÁZAK, 
JÓ KERESET. 

Ha nem dolgozik, vagy nincs 
helyével megelégedve, Jelent-
kezzen munkára készen vagy 
í r jon magyarul a következő 

Mr, S. B. JONES Supt. 

Knickebocker Mines 
DEPT. 2. 

Hooversville, Pa. 

a a a a i z t t l l I l r i T T V Y v r v T n r y y y n 

VIGYÁZZATOK 
BÁNYÁSZOK! 

Ne bízza pénzét utazó bankár 
pedlérre. Ne f i rkál jon New 
Yorkba, mer t posta u t j án nem 

1 tudnak a baján segíteni, jö j jön 
hozzánk tolláráért, szívesen a d . 

jnk mindkettőt . 
Helyezze el pénzét nálunk, ahol 
teljes biztonságban tudhat ja . 
Küld je el pénzét ál talunk a ha-
toságok ál tal megengedett me-
gyékbe. Most már szabad Ma-
- arországha pénzt küldeni. 

Siessen az alkalomtna]. 
Vegyen tőlünk Korona llank-

utalványt. 
West Virginia egyik legerősebb 

bankja . 
First National Bank 

NORTHFORK, W. VA. 
OSCAR IÍDTH, 

az Idegen osztály vezetője. 

Johnstown és 
környékén lakó 

magyar bányszok. 
EPERJESSY ^ HUSZOVSZKY 

MAGYAR PÉNZKiiLdó, Ér, 
HAJÓJEGY IRODÁJA. 

Állami felügyelet alatt . 
213 BROAD STREET, 

JOHNSTOWN. PA. 
Hajójegy Pénzküldés 

Közjegyzői Irtala, 

' i 

J ó M U N K A 

bányászok számára! 
l i án ja ink minden nap dolgoz-

nak, a szén 4-fl Iáit magas, 
karbájd lámpát használnak. 
Színház, iskola a telepen. 

J ó házaink vannak villany-
világítással ellátva közel a 
bánjához. 

Amely hurdosguzda ti bárdost 
•art, az Ingjén lakást, fülést és 
villanyvilágítást kap Az úti-
költséget levonás nélkül a 
kompánia fizeti. 

Egy egész rézbanda karmes-
terrel együtt Jó munkát fcaphnr. 

Ezen a völgyön sok magyar 
bányász dolgozik. 

Jö j jön munkára készen vagy 
Irjon magyarul, magyarul vá-
laszolunk levelére 

Clm: 

John Sepsics 
BOX 108 

McVEIGH, KY. 
Útirány: Williamson, W. Va., 
onnan 50 centbe kerül McVeigh 

ELADÓ ! 
Eladó egy 92 akeros birtok. 

4 0 aker erdő és legelő folyó 
mellett, 20 aker kaszáló, 32 
aker szántóföld, 11 szobás la-
kás, pincével, kút tal . Kőistálló 
cement flórral, 20 darab mar-
ha részére, pajtával . Van téli 
állomány, elegendő széna, rozs, 
zab, kukorica, krumpli, káposz-
ta, bab, mák dohány, répa és 
más kert i vetemény. 5 fejős te . 
hén, 1 bika, 2 üsző, 6 fiatal 
borjú, két jó ló, két csikó. Tyúk 
ház 50 szárnyassal, disznóól 3 
disznóval és 3 malaccal. Kocsi-
félszer, nehéz és könnyű kocsi, 
tejes kocsi, két szánkó, eke, fo-
gas, kelevéter töltő eke, kaszá-
ló gép és házi szerszám. A 
farm a falu falu közepén van, 
iskola és templom közelében. 
Ára $4500. Készpénzért $4000. 
Bővebbet a tulajdonosnál: 

Wm. Pirher 
Glenfield, N. Y. 
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Csehek az urak Pozsonyban. 
Az ezeréves magyar város népe nem akar belenyugodni az igaz-

ságtalan ítélkezésbe. 

November 11-iki kelettel egy 
Pozsonyban levő femerikai lap-
tudósító érdekes jelentést küldött 
Amerikába az ottani viszonyok-
ról. A levélben látható postabé-
lyegzőn " Bratislava, Slovakia" 
szerepel mint a feladás helye, ami 
azt jelenti, hogy az ott uralmon 
levő cseheknek első dolguk volt 
a magyar város nevét Poizsonyról 
Bratislavára változtatni. 

A reporter levelében a követ-
kezőket i r ja : 

Csak a cseho-szlovák térképe-
ken lehet megtalálni az ősi ma-
gyar várost annak uj neve alatt. 
Miután ezer esztendőn keresztül 
Magyarországhoz tartozott, most 
a psehek uralma alá került ez a 
magyar város, a békekonferencia 
határozata értelmében. A város 
lakosságának túlnyomó része nem 
szívesen vetik alá magukat az u j 
rendszernek, mert azok mind ma-
gyar és németeknek vallják ma-
gukat. 

Az utcai felírások mind német 
és magyar nyelven vannak ki-
függesztve és most fogják azokat 
a cseh felirásokkal kibőviteni. A 
régi politikai és sürgönyhivatali 
alkalmazottakat mind cseh tiszt-
viselőkkel cserélték fel és a kor-
mányzat főbb tisztviselői is cseh-
ek lettek. Az eddig itt rendet fen-
tartó tót ezredeket tiszta cseh 
katonákkal váltakozik fel. Elkép-
zelhető, hogy egy ilyen régi vá-
rosban, mely évszázadokon ke-
resztül képes volt megőrizni ha-

- gyományait anélkül, hogy szoká-
saiban megváltozott volna, mi-
lyen izgatottságot idézett elő a 
cseh kényuralom. 

Mindazon személyek, kik nem 
voltak hajlandók rendes lakhe-
lyet keresni maguknak, nemre va-
ló tekintet nélkül kiutasittattak 
Pozsonyból. Egy ember, aki az 
s ^ Í B S r újságíró előtt azt állí-

totta, hogy negyven esztendőn 
keresztül élt Pozsonyban mint 
kereskedő, pár nappal ezelőtt ki 
lett utasítva onnan. A kiutasítot-
tak listája sok olyan nevet foglal 
magában, melyeknek viselői már 
halottak. 

Sokan vannak a magyarok kö-
zött olyanok, kik egyáltalában 
nem félnek nyíltan kifejezést ad-
ni megbotránkozásuknak afelett, 
hogy olyan városi állásokat, ame-
lyeket eddig magyarok töltöttek 
be, most csehekkek töltik be. A 
cseh hivatalnokok azt állítják, 
hogy okvetlenül szükséges, hogy 
a közigazgatási hivatalokat cseh-
ekkel töltsék be, minthogy tót in-
telligencia csak igen kis számmal 
van és nem képesek kapni eléggé 
müveit tót hivatalnokokat ezen 
állások betöltésére. 

A megváltozott viszonyokat 
még sokkal elkeseredettebbé te-
szi az a körülmény, hogy a közis-
kolákból száműzték a magyar 
német nyelvet, aminek első követ-
kezménye lett, hogy az egész ta-
nitjói kart el kellettt mozditani 
régi állásaikból, továbbá az ott-
honokban is zavart fog okozni, 'ha 

i a magyar és német szülők gyer-
I mekeit cseh nyelvre fogják ok-
j tatni, amelyet a szülők és a gyer-
| mekek egyáltalán nem beszélnek. 
1 Az összes itteni és környékbeli 
I tótok és németek mind magyarul 
beszélnek mostanában, hogy ez-
zel is kifejezést adjanak érzéseik-

j nek. Mint azt egy politikai szó-
i nok helyesen fejtette ki, ezáltal a 
j csehek hat hónap alatt megtették 
azt, amit a magyarok azelőtt 50 
esztendő folyamán sem tudtak 
keresztülvinni, vagyis rávették 
tótokat és németeket, hogy m 
gyárul beszéljenek. 

Legközelebb ejtik meg az i 
talános választásokat a pozsonyi 
cseh tisztviselők ellenőrzése alatt. 

5 51 amerikait gyilkoltak meg Mexicoban' b o c s ^ k 
% 'Jenkins, mexicoi konzult 

1910 novembertől 1919 októ- polgáremberek megtámadták és 
béréig Mexicoban és a határon három katonát felkoncoltak. 
428 amerikai polgárt és 123 ame- | Három amerikai polgárt ugy 
rikai katonát öltek meg a mexi- kínoztak halálra, hogy a vad lovak 

SZERETI A FELESÉGÉT? 
INGYEN! nyörü kötöt t Sweater kabátot adunk 

aján'dékba. 
A legjobb minőségű tiszta gyapjú-

ból készített, legdrágább Sweater 
kabát sem erősebb vagy célszerűbb, 
mint a mi Sweater kabátunk, amit 
mi o l rasé inknak adunk DÍJTALA-
NUL. Ezen Sweater kabát tar tós és 
erős pamutból az ország egyik leg-
jobb gyárában van készítve és biztos 
védelmet nyú j t a hideg és nedves 
időjárás veszélyeitől. Nagy mennyi-
ségben szereztük ezen sweater kabá-
tokat . hogy minden olvasónak jusson 
belőle Ha nevét és elmét beküldi 
hozzánk, ne felej tse el a mellmérté-
ket velünk közölni és vajon fér f i 
vagy női sweater kabátot kiván. A 
Sweater kabátok 34-töI 46-os számig 
minden nagyságban kaphatók. 

Hogy ml késztett minket ar ra , 
hogy ezen Sweater kabátokat a Ma-
gyar Bányászlap olvasóinak a jándé-

kozzuk, hogy minden képzeletet felülmúló csodás vegyi mosóport, 
"F.RETNOT" minden háziasszonynyal megsimertessük. Minden 
családanva, háziasszony ismeri a mosás nehézségét és gondjai t és 
rettegve vá r j a a szokásos mosónapot. Vegyi szakértőink évekig 
kísérleteztek és s ikerül t végre olyan megoldásra jutni, hogy meg-
szabadít ja minden családanyát és háziasszonyt a mosás fárasztó, 
nehéz és á r ta lmas munkájá tó l . Nem kell dörzsölni n ruhát , há tá t 
görbíteni, nem lesz f e j f á j á sa , nem lesz elcsonkitott, kiázott, sérülő 
keze. A természet csodás elemei végzik m a j d el a munkát , amíg 
a családanya vagy háziasszony pihenhet. A ruha hófehér és fél-
annyi időt vesz a mosás igénybe. Teljes jótállás, hogy a legfino-
mabb vászonnak sem ár t . Használata által elkerüli, hogy kezein a 
bör a forró viztöl felhólyagozik és felpat tan. Minden rendelés 12 
csomagból áll és el tart egy évig, aminek az ára csak három dollár, 
— ml teljesen dí j ta lanul kü ldünk egy Sveater kabátot . Abban a 
kellemes helyzetben vagyunk, hogy nagy készletünkből minden ol-
vasónak adhatunk ezen értékes és gyönyörű a jándékot , mert bizto-
sak vagyunk abban, hogy minden családanya és házisszony ezen hsz-
nos és sükséges "FRETNOT" mosóport mindig fog ja használni, — 
mert meg fognak róla győződni, hogy egyszeri használat után más-
sal ne mis fognak akarn i mosni, mint ' FRETNOT" mosóporral. 

Mi teljee felelősséget vállalunk és a pénzt mindenkor vissza-
té r í t jük , h a a "FRETNOT" mosópor nem válik be annak, aminek 
mi h i rdet jük. 
Mrs. M. Politzer, Clinton, Ind. 
a következőket irja hozzánk: 

"Megkaptam a "FRETNOT" 
mosóport és a Sweater kabátot 
és nagyon meg vagyok eléged-
ve. Ruháink hófehérek és nem 
ls kellett dörzsölni. Szívesked-
jenek Ismét 50 csomagot kül-

Mr. J . 
Micli. 

örülök, hogy alkalmam van 
megelégedésemnek kifejezést 
adni, hogy a "FRETNON" mo-
sóport és az a jándék Sweater 
kabát minden tekintetben meg-
felel a használatnak. 

Rendeljen még ma és szabaduljon meg a mosódeszka és gép fá-
radtságos munkájá tó l . Ne legyen a mosás rabszolgája. Álljon a 
eok milliő boldog és megelégedett családanya és háziasszony sorába, 
akik mind "FRETNOT" mosóport használnak. 

A mosószappan ára naponkint drágul és nagyon a j án l juk , hogy 
rendelését haladéktalanul küld je be hozzánk, mert nemcsak pénzt, 
hanem időt, fáradtságot és munká t t akar í t meg. 

EMPIRE SPECIALITIES C0. 
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kóiak. Ezek mind annak a régi 
gyülölségnek az áldozatai, amely-
lyel a mexikóiak az amerikaiakkal 
szemben viseltetnek már régi idők 
óta, de különösen mióta a déli 3 
államot, Arizonát, New Mexicot 
és Texast elveszítették. 

A Madero-forradalom óta, ami 
1910-ben tört ki Mexicoban, a mai 
napig is rémuralom van Mexico-
ban. Az Egyesült Államok ezért 
állandóan katonaságot tartott a 
határvonal mentén és többizben 
kisebb számú büntető hadsereg 
vonult be Mexicoba, amelyek 
azonban nem értek semmi ered-
ményt. 

Az emiitett 551 esetből mind-
össze 3 esetben érkezett hir ar-
ról, hogy a mexikói hatóság meg-
torlással éltek az Egyesült Álla-
mok polgárait ért sérelemmel 
szemben és az itt következő 3 
esetben megbüntették a bűnösö-
ket. Az 1911 junius 22-én Chihau-
huában megölt Mrs. Anderson, 
annak leánya és egy kis amerikai 
fiu gyilkosait elfogták és azok 
Washingtonba érkezett jelentés 
szerint hat hónapi börtönbünte-
tést szenvedtek. Azután szabadon 
lettek bocsájtva. W. H. Waite 
Vera Cruzban 1912-ben történt 
meggyilkolásáért a Madero-kor-
mány kivégeztette azt a két mexi-
kóit, akiket a gyilkossággal vá-
doltak. Frank Smith Tampicoban 
lakó amerikai polgár megöléséért 
pedig a vádolt két mexikói Huerta 
katonát végezték ki 1914 január-
ban. Ezeken kivül egyetlen egy 
esetben sem bűnhődtek meg a 
gyilkosok, 'holott a mexikói kor-
mány mindig megindította a 
"vizsgálatot" azok ellen. 

Az 551 amerikai közül 18 volt 
nő és tiz gyermek. Tizenhárom 
férfit azért öltek meg a mexi-
kóiak, mert azok az amerikai nő-
ket védelmükbe akarták venni. 
Nyolc az amerikai nők közül el-
hurcoltatott és meg lett becste-
lenitve, mielőtt az életüket vet-
ték. Mrs. Mortensen 10 esztendős 
leánykája, Mrs. Edward Wright , 
Mrs. John Correll és egy ismeret-
len amerikai leány voltak a 
utóbbi áldozatok. Mindegyikét a 
családjuk köréből rabolták el 
napokig tartoták fogva, mialatt 
leirhatátlan szenvedéseken men-
tek keresztül ezek a nők. 

Tizenhat az 551 áldozat közül 
egy vasúti tunnelban pusztult el 

legborzalmasabb körülmények 
között. A Castillo által vezetett 
banditák egy égő tehervonatot 
indítottak a tunnelbe, amelynek 
közepén egy szembejövő személy-
vonattal ütközött össze és annak 
utasai közül egyetlen egy sem 
menekülhetett meg. A holttestek 

elyikét soha sem lehetett fel-
személyazonosságot 

egállapitani, de annyi kitudó-
dott, hogy Mrs. Carruth, annak 
5 kis gyermeke és tiz amerikai 
lelte halálát az alagútban. 

Összesen 47 amerikai bányász 
vesztette életét Mexicoban. San-

Ysabel nevü bányatelepen, 
Chi'huahua közelében egy katonai 
vonaton utazó 18 amerikai bánya-
munkást szedtek le Villa embe-

kocsikból és felállítva azo-
vasuti sin mentén, a legna-

gyobb hideg vérrel agyonlőtték 
őket, dacára annak, hogy az ame-
rikaiak a Carranza kormány em-
gedélyével utaztak, hogy a bá-
nyát újból megnyissák. A megöl-
tektől minden értékest elszedtek, 
úgyszintén a ruhájukat is lehúz-
ták. 

Az úgynevezett Pershing-expe-
dició egy előőrsi csapatát egy 
Carranza hadtest megtámadta és 
egy amerikai kapitányt, egy had-
nagyot és 13 katonát öltek meg, 
holott a Carranza csapatok lát-
szólag segitették az amerikai be-
nyomuló hadsereget a Villa üldö-
zésében. Parral közelében, ami-
kor egy kisebb amerikai cirkáló 
csapat barátságosan közeledett a 
városhoz, Carranza katonák és lás-

farkához kötötték őket. 
1913-ban egy Parmenter nevü 

amerikait fogtak el a mexikói 
banditák és miután megölték és 
kirabolták, a fogait is kitörték a 
halottnak, hogy igy hozzájuthas-
sanak a fogaiban levő aranyhoz. 
Egy McDonald nevü amerikai ka-
tonának, ki a Villát üldöző csapa-
toktól eltévedt s a Carranzisták 
kezeibe került, mind a két sarkát 
levágták és igy kényszeritették, 
hogy az utcán körülsétáljon. 

Egy James Beard nevü ame-
rikait a mexikói forradalmárok 
elfogták és Argumendo generális 
elé vonszolták. Ott az amerikai 
felmutatta az amerikai útlevelét, 
remélve, hegy arra békességben 
szabadon bocsájtják. A generális 
az útlevelet az amerikai mellére 

Jenkins erővel vissza akar jutni 
a börtönbe 

A washingtoni belügyminisz-
tériumhoz érkezett jelentések sze-
rint Jenkins amerikai konzult, ki 
Pueblé, Mexicoban fogságban 
volt, a Carranza-kormány nem az 
amerikai erélyes 'hangú jegyzékre 
bocsájtotta szabadon, hanem a 
konzul egy barátjának 500 dollá-
ros biztositéka ellenében. Amikor 
ezt a szabadonbocsájtott konzul 
meghallotta, erővel vissza akarta 
zártni magát a börtönbe, mert ő 
biztosítékhoz kötött , feltételes 
szabadságot nem óhajtott é-lvezni. 
A puebloi igazságügyi hatóságok 
azonban nem engedték, hogy a 
börtönbe visszatérjen a konzul. 

Washingtonban még mindig 
igen sötétnek látják a mexicoi 
helyzetet, mert ugyanakkor, ami-
kor Mexicoból hir jött Washing-
tonba, hogy a konzult szabadon 

tűzette és megparancsolta, hogy. e n d t é k e g y m á s ; k t á v j r a t m e g 
azt célpontnak hasznalva, «J jék ! t h o z U h i r f l ] h o g y a t e x a s j h a . 
agyon, amit rögtön végre is haj-
tottak rajta. 

Még sok ilyen hasonló esetről 
adnak számot azon jelentések, 
amelyek alapján a fenti kimuta-
tás készült. Az 551 eset mindegyi-
ke hivatalosan lett bejelentve 
Washingtonban és a legutóbb az 
Egyesült Államokat ért sérelem, 
vagyis a Jenkins eset csak kis 
részben járult hozzá a'hhoz, hogy 
az amerikai kormány türelmét a 
végsőkig fokozza. 

A S Z É N H I Á N Y N E W Y O R K -
K A L I S É R E Z T E T I H A T Á S Á T 

December 5-ikétől számított 
két hét folyamán a new yorkiak, 
kik eddig csak az újságból voltak 
értesülve a szénsztrájk által oko-
zott szénhiányrról, kénytelenek 
lesznek alávetni magukat a new 
yorki Public Service azon rende-
letének, 'hogy a közúti villamoso-
kon, a földalatti és magasvasuta-
kon erre a két hétre beszüntetik 
a kocsik fűtését és igy fűtetlen ko-
csikon fognak utazni azon milliók, 
kik az alsó városból a felső vá-
rosba, vagy onnan vissza igyekez-
nek. 

Ugyancsak december 5-től kez-
dődőleg a new yorki kikötőkben 
veszteglő hajók nem vehetnek fel 
több szenet és ha nincsen elegen-
dő szenük, ugy kénytelenek lesz-
nek vagy itt megvárni a zárlat 
feloldását, vagy pedig Canadába 
menni és ott felvenni az utjukhoz 
'szükséges szénmennyiséget. 

Az összes színházak és mozgó-
képházak utcai villanyhirdetései 
sötétek maradnak december 5-től 
kezdve, kivéve este 7.30 és 8.30 
között, amikor azok egy órán ke-
resztül éghetnek. 

Az igy megtakarított szén 
mennyiségét naponta 100 tonnára 
teszi a bizottság, amely a rende-
letet kibocsájtotta. A szénhiány, 
mint a bizottság mondja, New 
Yorkban még nem kisért, de a 
fenti intézkedéssel elejét akarják 
venni annnak, hogy a közelgő 
nagy hidegekben New York népe 
ínséget szenvedjen. Nem szabad 
kitenni Amerika legnagyobb vá-
rosát annak a lehetőségnek, hogy 
később esetleg világítás nélkül ma 
radjon és igy ez az előrelátó in-
tézkedés feltétlenül szükséges 
volt. 

M É R T S Z Ü N E T E L N E K N Y Á -
R O N A S Z É N B Á N Y Á K 

1912-től 1916-ig a puhaszénbá-
nyászak évenkint átlag csakl95-
232 napot dolgoztak a 310 mun-
kanapból. 1917-ben a bányák 243 
napig voltak üzemben, 1918-ban 
pedig az abnormis háborús vi-
szonyok alatt 249 napig. Dr. Van 
H. Manning, a washingtoni bá-
nyahivatal igazgatója szerint a 
tavasszal és nyári hónapokban 
rendesen beálló üzemszünetelés 
nem a bányatulajdonosok, sem a 
bányászok hibája, mert az egyet-
len és közvetlen oka ennek, hogy 
a fogyasztók e hónapokban a leg-
alacsonyabb!-* szállítják le vásár-

táron, egy csapat mexicoi ban-
dita átlépett az amerikai földre 
és megtámadva egy amerikai 
rencset, az embereket összekö-
tözték és mindent elraboltak, a 
mi kezük ügyébe akadt. Ez az 
egész jelenet a carranzista kato-
nák szemeláttára történt és azok 
a fülüket sem mozgatták. Egy 
másik sürgöny pedig további 
részleteket "hozott a legutóbbi 
gyilkosságról, melynek James 
Wallace amerikai olajmunkás 
esett áldozatiul Tampicoban az 
ottani olajtelepeken. Mindezek 
mostanában naponta ismétlődnek 
meg Mexicoban és a határon és 
igy Washingtonban attól tarta-
nak, hogy a Jenkins ügygyei ko-
ránt sincsen lezárva a mexikói 
konfliktus. 

Közben a mexikói Dieguez gene 
rális egy teljes repülőgép szolgá-
latot szervezett meg és annak 
tagjai állandóan gyakorlatoznak. 
A generális azt állítja, hogy re-
pülőgépeken üldözik Villát és a 
többi banditákat, de valószínűnek 
látszik, hogy a repülők felderítő 
szolgálatot teljesítenek. Nem le-
hetett megtudni, hogy hány re-
pülőgépet állítottak szolgálatba. 

A N E W Y O R K I S Z T R Á J K O K 
M I I L Ó K B A K E R Ü L T E K A 

M U N K Á S O K N A K . 

A "Weekly Digest" irja, hogy 
a New York városában a folyó 
évben lefolyt sztrájkok eddig 
28 millió dollár veszteséget okoz-
tak a munkásoknak az elmaradt 
munkabérekben. Ebbe nincsen be-
leszámítva az a töméntelen kisebb 
sztrájk, amelyek csak 1—2 napig 
tartottak és legfeljebb egy hét 
alatt befejeződtek. 

A szivarmunkások, kik négy 
hónapig tartó sztrájk után 10 
százalékos béremelést értek csak 

10 millió dollárt veszítettek 
u;n!kab$rekben. A rakodómun-

kások a régi fizetési alapon tér-
za munkájukhoz és a 

sztrájk folyamán 8 millió dollár-
tól estek el. Express kocsisok és 
nás munkások, kik sztrájkban 
oltak, összesen 4 millió dollárju-

kat siratják. 
A még mindig tartó nyomdász 

sztrájk, amely már qddig 50 lap-
kiadót kényszeritett New York-

városba költözni, a tava-
lyi fizetési listával szemben az 
idén. eddig hat millióval kevesb-
bet juttat a nyomdászoknak mun-
kabér fejében. Ez a sztrájk még 

ndig tart és kimenetele bizony-
talan. 

L É G I K I K Ö T Ő H A V A N Á B A N 
Menocal, a kubai köztársaság 

elnöke, a napokban hozzájárult 
tervhez, hogy Havanában 

egy hatalmas légi állomást léte-
sítenek. amelyre a kormány már 
ingyenes földterületet szavazott 
meg. Ezzel a mindegyre fokozódó 
légi közlekedés lebonyolítása fog 
elintézést nyerni. A légi állomás 
hatalmas repülőgépek és légha-
jók egész raját lesz képes befo-
gadni, melyek az Egyesült Álla-
mok és Dél-Amerika között vé-
geznek repülést. 

Ujabb hirek az ó-hazából. 
Az elmúlt héten egész sereg 

levél érkezett a Bányászlap szer-
kesztőségének cimére, amelyeket 
kivétel nélkül továbbítottunk az 
illetők cimére. A levelek némelyi-
ke érdekes dologról ad számot és 
a nyitva érkezettekből vettük ki 
a következő adatokat: 

Magyarországon egy tehén ára 
ma 5—6000 korona. Ugyanolyan 
tehénért ezelőtt két évvel csak 
1200 koronát keleltt fieztni. Ez-
zel arányban egy földműves fize-
tése egyes helyeken 1200 korona 
havonta. Egy szekér fa 150 koro-
na. Egy pár cipő 3—400 korona, 
egy pár csizma meg 6—700 koro-
nába kerül, amit azelőtt 10—12 
koronáért lehetett megvenni. Azt 
is irják, hegy sok helyen nincsen 
szüret az idén, mert a rossz idő 
elrontotta azt. A petróleum liter-
je 8—10 korona, de évek óta már 
alig lehet kapni azt, csak ritkán 
egy keveset. A liszt kilónkint 6 
korona, egy kalap, ami a háború 
előtt 1 korona volt, most 70 koro-
nába kerül, de ez még elég jutá-
nyos ár. Egy méter karton, ami 
26 krajcár volt a háború előtt, 
most 30 forintba kerül. Sót egy-
általán nem lehet kapni egyes vi-
dékeken, másutt is csak keveset. 
Általában minden anyag csak igen 
nehezen és drágán kapható. 

Cseho-Szlovákiából is azt irják, 
hogy ruhát, cipőt és kenyeret 
pénzért is csak nehezen lehet kap-
ni, mert nem igen van az ma Ma-
gyarországon. Ruhaszövet, ami 
valamire való, 70, 80 és 100 forint-
ba is kerül méterenkint. A kom-
munista uralom alatt ruhát és ci-
pőt semmi áron sem lehetett kap-

ás akinek volt ilyen, attól elko-
bozták, anélkül, hogy a szegé-
nyeknek adtak volna belőle, akik-
nek a legnagyobb szükség-ük volt 

. Egy mázsa buza ára ma 200 
korona, a rozs métermázsánkint 

160 korona, egy mázsa krumpli 
80 korona, egy méter vászon, ami 
25 krajcár volt, most 25 forintba 
kerül. Egy nyolchetes ¡malac 

120-150 forint. Ezzel szemben 
munka csak ritkán van és heten-
kint legfeljebb 1—2 napot dolgoz-
nak némelyütt, napi 8 forint bér 
ellenében. Az abaujmegyei Göncz 
községből azf irják, hogy mosta-
nában sokan érkeztek oda Ameri-
kából, akiknek mindegyike telje-
sen kifosztva ért haza családjá-
hoz, mert útközben a pénzüket 
és a podgyászukat mind elvették 
tőlük. A hazautazók tehát na-
gyon vigyázzanak útközben, ne-
hogy ők is hasonlóképen járja-
nak. 

A románok által megszállt Bi-
har megyében a föld ára körülbe-
lül 1000 forint holdanként. A szől-
lő lefagyott itt és igy kevés bor 
lesz az idén. 

S A I N T L O U I S B A N S Z A B A -
D O N Á R U L J Á K A W H I S K J T 

Faris szövetségi biró azon dön-
tése alapján, mely szerint az ál-
lamügyészségnek és a beljöve-
delmi hivatalnak nincsen joga 
megakadályozni a részegítő ita-
lok eladását, péntek reggel óta 
teljesen szabadon árulják az ita-
lokat a st. louisi szalonokban. A 
whiski és bort gallonszámra vá-
sárolták az első napon és ezer és 
ezer gallon fogyott el az ilyen 
italokból. 

A K U B A I C U K O R T E R M E L É S 

A Wall Street Journal közli, hogy 
az 1918-1819-iki kubai cukorter-
més utolsó adatai szerint 3,971, 
776 tonna volt a teljes termelés, 
mig az előbbi szezonban az csak 
3,444,605 tonna volt. 

Sósborszesz 
s*-" A legjobb háziszer a világon 

Minden házban nélkülözhetetlen. 

És mi csináljuk a legjobbat. 

A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb! 

A leghatásosabb! 

Egg nagy üveg $1,00 

6 üveg $5,00 

12 üveg $9,00 

Rendelje meg e cimen és győződjön 
meg sa já t maga róla. 

The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79th STREET, 

CLEVELAND, 0 . 

Viszontelárusitók kérjenek aján-

latot. 
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Négyszem között. Ilyen a - bányász élete. 
KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

Legutolsó írásomban a nagy, 
sokoldalas amerikai lapokat em-
lítettem. Ha ebbe a tárgyba az 
ember belekap, nehezen tudja ab-
bahagyni, mert rengeteg dolog 
van abban megírva, amiről még 
sokkal, sokkal többet lehetne 

Most karácsony felé tele-tele 
vannak az angol lapok karácsonyi 
hirdetésekkel. Hatalmas rajzok-1 

sok a pénzök, azok adjanak, hi-
szen a kereskedőknek is élni kell. 
De az a szomorú a dologban, 
hogy azok is túlzásba mennek, a 
kik a következő hónapban keser-
vesen megszenvednek ezért a fe-
lesleges kiadásért. 

Jó dolog, ha hozzátartozóink-
nak és igazán jó barátainknak 
íjándékot veszünk. Jó emberünk 

úgyis nagyon kevés van és jófor-
bn mutatják be a legfontosabb I mán a jó barátság az egyetlen 
karácsonyi ajándékokat. Talál | szép és tiszta dolog ebben az élet-
azokon az oldalakon mindenki |ben, jól tesszük hát, ha a szeretet 

Vizi repülőgépek 
eladása. 

Tisztelt Szerkesztőség! ! Nem kíván cifra, finom, drága 
Talán egy iparban sem fordul prémes ruhákat, 7-8 dolláros se- D a n i e l s tengerészügy 

elő annyi munkás elégületlenség, lyemingeket, nem kíván valami kijelentése szerint a feleslegessé 
illetve sztrájk, mint a bányaipar- nagyon ínyenc falatokat, nem vá-1 v a l t V l z l repülőgépék eladasa 

mindent, amit csak el tud kép-
zelni. Van ott rengeteg ajándék 
kisfiúnak, kislánynak, iskolás 
gyerekeknek, kis legényeknek, 
kis kisasszonyoknak. Van ott 
ajándék a miszisz részére, a 
nagynéninek, a nagybácsinak, 
szülőknek, nagyszülőknek, szvit-
'hártnak, ismerősnek, barátnak, 
alkalmazottnak, bósznak, cseléd-
nek, mindenkinek. 

Az ember feje szinte beleszé-
dül, ha átnézi azokat a lapokat. 
Mert tulajdonképen csak akkor 
jut eszébe, —hogy milyen sok 
ember is van, aki ajándékot vár, 
akinek kell, hogy ajándékot ve-
gyünk, még akkor is, ha egy hó-
napig nem eszünk, mert máskép 
halálosan meg lesz sértődve. 

És az emberek fogcsikorgatva 
vásárolják a karácsonyi ajándé-
kokat és keserű mosolylyal fo-
gadják el a nekik adott ajándéko-
kat; 

— Nagyon csinos, igazán gyö-
nyörű, már régen vágyakoztam 
egy ilyenre — mondja mindenki, 
de magában azt gondolja, hogy 
ezért az értéktelen vacakért én 5 
dolláros ajándékot vettem neki. 
Ilyen smucíg némely ember. 

Gyönyörű szép dolog az aján-
dékadás. Vannak emberek, akik 
boldogok, ha adhatnak valamit és 
vannak emberek, akiknek min-
denki szívesen ad ajándékot. Ki 
ne örülne, ha örömet szerezhet 
k i sa jandékka l a feleségének, 
gyerekeinek, szüleinek, vagy 
egyik-másik igazán jó barátjának. 

ünnepén —bebizonyítjuk bará-
tainknak, hogy jóérzéssel vagyunk 
hozzájuk és hogy jól esik nekünk 
az ő barátságuk, őszinte érzésük, 
sük. 

Vannak hozzátartozóink, akik 
az év folyamán sokat tesznek 
értük. Ilyenek a szüleink és a 
feleség. Kötelességünk, hogy há-
lánkat le is rójjuk nekik a szere-
tet ünnepén egy kis ajándékkal. 

Az is fontos, hogy az ajándé-
kokat jól válogassuk meg. Ne te-
gyünk ugy, mint az egyszeri em-
ber, aki nélkülözhetetlen háztar-
tási dolgokat vásárol az asszo-
nyának, például egy vasalót, vagy 
konyhaedényt, amit igy is meg 
kellene venni. 

Talán régóta vágyakozik az 
asszony valamire, amire a férj ed-
dig azt mondta, hogy bolondság, 
kár a pénzt költeni ilyen dolog-
ra. Talán ezt most karácsonyra 
meg lehetne venni neki — hacsak 
nem ment tul a határon a kíván-
ságaival — bizonyos, hogy öröme 
lenne, bizonyos, hogy jólesően 
érezné a férj megbecsülését. És 
ez a szeretet és elégedettség ün-
nepe. 

Ne feledkezünk meg karácsony-
kor azokról sem, akiknek nincs 
senkijük, akik szeretet nélkül 
kénytelenek az életüket leélni. 
Bizonyosan van minden telepen 
egy szegény özvegyasszony, aki-
nek az urát leütötte a bánya, aki 
ottmaradt árván és egyedül eb-
ben a nagy országban pár gye-
rekkel és * nagynagy gonddal. 

ban s talán s talán azért van, hogy 
a közönség a bányászok iránt vi-
seltetik legkevesebb rokonszenv-
vel. Pedig, ha a nagy közönség 
egyszer megpróbálná a bányászok 
helyzetét pártatlanul tanulmá-
nyozni, ugy be kellene látnia, mi-
ként a bányászok azok, akik a 
legcsekélyebb jóléttel is megelég-
szenek, dacára annak, hogy az 
ő szakmájokat végző embernek 
kellene a legjobb bánásmódban 
részesülni, mert ha az igazság 
szemüvegén nézzük, belátjuk, 
hogy a gyári munkás akár napjá-
ban 10-12 órát erősen dolgozik 
is, de munkája végeztével mégis 
csak meg van rá az alkalma, hogy 
egy kicsit élvezze is az életet, 

thogy városban mégis csak 
nagyobb alkalom nyílik az.ilyes-
mire. De hol van a bá'nyásznak 
alkalma arra, hogy szórakozzék? 
Hiszen a bányák többnyire távol 
vannak a várostól. Bizony a kis 
bányaplézeken nem igen lehet a 

gyík sép virágos parkokba, nem naSY sikerrel halad előre, 
tengeri kirándulásokra és hajón A z o n p á r h é t a l a t t j m i ó t a . 
tartandó piknikekre, nem villamos 
kirándulásokra, mert hiszen sok-
nak mindezekről fogalma sincs. 
Mindaz, amit kíván, csupán olyan 
fizetés, amiből magát és család-
ját nem urimódra, csupán egysze-
rűen, de tisztességesen ruház-
hassa és eltarthassa. De hát a 
jelenlegi fizetésből ez lehetetlen, 
most, hogy a bányászok béreme-
lést követelnek, hát fel van hábo-
rodva a közvélemény. Sőt egyes 
vezető politikus egyszerűen túl-
zottnak és törvénytelennek ne-
vezi a bányászok követelését. Hát 
ugyan minek nézik , már a bánya-
munkást, hiszen ha igy fognak 
haladni, hát mínélelőbb vissza 
lesz állítva a rabszolgatartás. 
Legalább is a letiltó bírói pa 
rancs, annak az előszeléhez ha-
sonlít. Azt erősen tudja Mr. Gar-
field is hangsúlyozni, hogy a 
szén árát nem fogja megengedni 

: el-

szép felhőkarcolókban gyönyör- felemelni a nagyközönség ter-

Különösen szép az ajándékadás' Ezeknek nem lesz karácsonyuk, 
karácsonykor. Az ajándékkal ün- ha csak meg nem könyörül valaki 
nepeljük meg azt az ajándékot, a rajtuk. Ha talán nem is szenved-
mit december vége 1919 esztendő nek és nélkülöznek, karácsonykor 
előtt adott nekünk, egy embert, minden időnél erősebbben fogják 
aki végtelen, gyönyörű szeretetet 
hozott szivében a földre. 

Ma már a karácsonyi ajándé-
kot — a legtöbbet — ugy adjuk, 
hogy el is felejtjük, 'hogy ez a sze-
retet ajándékát jelenti, mert bi-
zony a legtöbb karácsonyi aján-
dékot szeretet nélkül adjuk. És 
nagyon rossz szokás az ilyen sze-
retet nélküli, kényszerűségből 
adott ajándék osztogatása. És 
tulajdonképen semmi értelme 
sincs, kétszínűséget jelent, bosz-
szuságot okoz az embernek. Sen-
kinek sincs annyi 
hogy megkezdje 
a kellemetlen szokást, ami senki-
nek sem okoz hasznot, csakis a 
kereskedőknek. Milliókra rug az 
az összeg, amit céltalan karácso-
nyi ajándékok formájában elaján-
dékoznak az emberek. Akiknek 

é,rezni az idegenséget, az árvasá-
gukat. Talán akadna hely a szá-
mukra karácsony szent estéjén 
egy jól megterített asztalnál. Hi-
szen karácsonykor úgyis megen-
ged az ember magának egy kicsit 
nagyobb költekezést, nem nagy 
különbség, ha pár éhes szájjal 
több fogyaszt. Mert ezzel igazán 
jót cselekszünk, ezzel ünnepelhet-
jük meg a szent karácsony ünne-
pét a legméltóbban, legszebben, 
Jézus Krisztus, az Igaz Ember 
hitéhez legméltóbban. 

Bányász János 

Találmányok kerestetnek! 

hére, de arról bölcsen hallgat, 
hogy miért nem ellenezte olyan 
nagyon azon húszezer uj millió-
mosnak az üzérkedéseit, akik 
szintén a nagyközönség rovására 
vedlettek át milliómosokká a há-
ború alatt. Szerinte a nép egyik 
rétegének joga van milliókat ha-
rácsolni akkor, mikor a másik ré-
tegeinek még azon jogát is meg-
vonják, hogy emberhez illő mó-
don élhessen, ugyan hány olyan 
nehezen dolgozó munkás van 
Amerikában, aki a háború kez-
dete óta ezreket gyűjtött, nem 
milliókat, bizony nagyon kevés. 
Vagy talán már annyira fordult 

ilág sora, hogy a munkásnak 
nincsenek emberi jogai, az meg-
elégedhet a sertésnek való keve-
rékkel is és állatbőrrel is ruház-
kodhat, mert kéremalásan azt 
egyáltalán el sem lehet képzelni, 
hogy a mai fizetésből tisztessé-
ges élelemfe és ruházatra teljen. 

Egy testvér 

ködni, a plézt körülvevő erdő is 
mindenhez inkább hasonlít, mint 
parkhoz és alig hiszem, hogy 
akadna egy városi is, aki rá merné 
magát szánni, hogy benne egy 
vasárnapi kirándulást tegyen. 
Egy szóval, a bányaplézek'-azok, 
ahol az ember legkevesebb szóra-
kozást nyerheti, ámbár akad olyan 
bányapléz is, ahol véletlenségből 
van egy mozi színház, de feltehető 
hogy az ilyen helyeken már csak 
azon filmeket mutogatják, ame-
lyeket már a városban hasznave-
hetetlenné tettek. A vetitő gép 
pedig a villanynyal minden má-
sodik képnél hajba kap és igazán 
a szegény bányásznép sokszor 
nem tudja, hogy mit nevessen, a 
felismerhetetlen képeket, vagy a 
szegény kézzel-lábbal dolgozó 
gépkezelőt. A gyári munkásnak 
munka közben is alkalma van, 
hogy munkástársait láthassa s 
azokkal legalább hébehóba egy-
két szót váltson, de teheti-e ezt a 
bányász, aki reggel hét órakor be-

káréba és a bányamotor be-
a föld alá, sok helyen több 

mértföld távolságra és egész es- j 
tig nincs alkalma, hogy a bodiján Rómából jelentik, hogy hiva-
kivül mást láthasson, csupán a tálas megállapítás szerint a folyó 
motorost, vagy a drájvert, amikor év első 9 'hónapjában Olaszor-
káré-t visznek neki. Itt kellene szág 600,000,000 dollár értékű 
egy kicsit gondolkozni a sok mél- árut importált az Egyesült Álla-
tatlankodónak, hogy mi is az, mi- mokbol. Ugyanezen idA alatt 
kor az a szegény bányász több Olaszország 8,000,000 dollárnyi 
mérföld mélyen bent van a föld anyagot adott el a külföldnek, 
gyomrában, ahol száz és száz-1 
ezer mázsa föld, sár és kőtörme-
lék függ feje felett s ő vizben füst-
ben és szénporban verejtékkel és 
életének folytonos kockáztatásá-
val bányássza a szenet azért, 
hogy annak tüzénél melegedhes-

nagykozönség és hogy an-
íak felhasználásával előállíthassák 
mindazt, amire a nagyközönség-
nek szüksége van és mindazt, a 

nagyközönségnek élevezetet 
nyújthat és mindezekért mit kí-
ván z szegénv bányamunkás? 

adás megkezdődött, sok száz ezer 
dollár értékű vizi repülőgép, va-
lamint gépalkatrész került eladás-
ra. 

Ezen vizi repülőgépeknek 
kereskedelmi forgaiombai. való 
használhatósága igen becses; 
használhatók például a partok 
közötti személyforgalom lebo-
nyolítására, amit eddig csolnakok 
által értek el. Cirkáló utakra, er-
dőtüzek ellenőrzésére és felderí-
tésére, vad és járhatatlan terüle-
tekről való helyrajzi fényképek 
felvételére, amilyenek az Egye-
sült Államok, valamint Közép és 
Dél Amerika területein léteznek. 

A vizi repülőgépek használha-
tósága nincs korlátozva a tenger-
partokra, mert minden vizi felü-
let, akár folyó vagy tó, alkalmas 
az elindulásra és a leszállásra. 

A haditengerészet azzal, hogy 
ezen, a fegyverszünet megkötési 
által a hadi tengerészet részére 
feleslegessé vált vizi repülőgépe-
ket olcsó áron eladásra bocsájt-
ja, kettős célt fog elérni. Elsősor-
ban a polgári elem között repülő-
ket fog nevelni, másodsorban a 
raktáraikban egyéb célra szüksé-
ges tér fog megürülni. 

Árjegyzékeket kívánatra posta 
utján küldenek. Ezen árjegyzék-
ben teljes részletességgel fel van 
tüntetve az eladásra bocsájtott 
vizi repülőgépek, gépalkatrészek 
és repülőgéprészek mennyisége, 
minősége, valamint azok jelenlegi 
fekvése, azok eredeti és eladási 

Vevőknek tanácsos, hogy mi-
előtt vesznek, szemléljék meg 
amit venni akarnak. 

Minden tárgy a haditengerészet 
költségén lesz becsomagolva és 
hajóra rakva. 

SZABAD a 

SZABAD a 

hazautazás 

pénzküldés 
AKAR HAZAUTAZNI? 

AKAR AZ ÓHAZÁBA PÉNZT KÜLDENI ? 
Forduljon hozzánk. 

Transatlantic Exchange, Inc. 
203 TENTH AVE., (22-ik utca sarok) 

NEW YORK, N. Y. 

Telephone Watkins 7232. 

EURÓPÁBAi 

AMERIKA LÁTJA EL OLASZ-
ORSZÁGOT 

A HADI FELSZERELÉSEK 
ÁRUBA BOCSÁJTÁSA 

Az amerikai hadsereg 'hadi fel-
szerelésének feleslegéből Francia-
országnak és a felszabadított or-
szágoknak 550,328.305 dollár ér-
tékű anyagot adtak el november 
5-ig. Az Egyesült Államokban 
november 8-ig eladott anyagok 
éftéke meghaladja a 602,000,000 
dollárt. 

Levélbeli megkeresésre min-
dennemű felvilágositással az aláb-
bi hivatal szolgál: Bureau of 
Supplys and Accounts, Sales Sec-
tion, Navy Department. Washing-
ton. D. C. 

NÉMET KERESKEDŐK JÖN-

NEK AMERIKÁBA BEVÁ-

RÓ LNI 

A belügyminisztérium jelenti, 
hogy engedélyt adott egy tekinté-
lyes üzletemberekből álló német 
missziónak, hogy azok nyers-
anyagok nagybani bevásárlása 
céljából az Egyesült Államokba 
jöhessenek. A misszió tagjai Né-
metország különböző ipari érde-
keltségeit képviselik és azok 
mindegyikét szigorú vizsgálat-
nak fogják alávetni, mielőtt az 
Egyesült Államokba ¡való beié-
lépésre Washingtonból engedélyt 
kapnak. ; 

utazóK f ig'yelmebe! 
Eleget tanulhatot t már a haza utazni akaró magyarság a má-

sok kárán. A lapok is eleget figyelmeztetik őket, hogy ne üljenek 
fel mindenféle fü t - f á t igérő egyéneknek, akik csak ar ra törekesz-
nek, hogy kihasználhassák őket és hogy aztán mi tör ténik velük, 
azzal nem törődnek. Vannak tisztességes cégek, ahoVá. bizalom-
mal fordulhatunk. Mi nem Ígérünk lehetetlen dolgokat, mi tet-
tekkel bizonyítunk. Ha nincs útlevele és utazási engedélye, azt 
mi rövid időn belül meg t u d j u k szerezni dí j ta lanul . A legközeleb-
bi induló ha jóra ü l te t jük és gondoskodunk, hogy egész hazáig 
minden fennakadás nélkül jusson. 

A cég élén tisztességes, tiszta multu, gyakorlott üzletemberek 
állanak, akik minden tekintetben kiérdemlik a haza utazó közön-
ség te l jes bizalmát. 

Mindenféle felvilágositással szivesen állunk rendelkezésére a 
magyarságnak díj talanul. 

Honfi társi üdvözlettel, 

Carpathia Exchange, Inc. 
Cor. 19th Street. 

153 Tenth Avenue, New York, N. Y. 

Pittsburgh bevásárlási forrása karácsonyra! 
ÖLTÖNYÖK ÉS FELSŐKABÁT0K 

FÉRFIAK ÉS FIUK RÉSZÉRE. 

A mi nagy üzletünk kizárólagosan csakis olyan ruhá-

kat tart raktáron és ad el, amelyek gyártásához a legfino-

mabb, tartós és hibátlan szövésű anyagot használnak és a 

gyárosok megbízhatóságáról teljes felelősséget vállalhat 

a ruhák kidolgozásában. 

Árak $35, $45, $55, $85-ig. Értékek 105-ig. 

Száz és száz csomag 
érkezett meg Magyar-
országban, amelyeket 
magyar vevő közönsé-
günk otthon élő roko-
naik és hozzátartozóik-
nak ál ta lunk küldtek. 
Ne habozzon és küld-
jön haza élelmiszert és 

ruhaneműt otthoni 
hozzátartozóinak ma-
gyar osztályunk által , 
mely az 5-ik A ve. be-
jára tánál , a jobb olda-
lon a Basementben van 

Beszéljen magyarul . 

Szőrmével díszített kabátok asszonyok és leányok ré-
szére. Kivételesen nagy választékunk a legújabb divatok-

ban, ízléses színekben. 

SILVERTONE 
HEATHERS 

VELOURS 
TWEEDS 

FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK! 

Dacára az ország több részén bányamunka csökkenés 
állt be, mink abban a helyzetben vagyunk, amit más tár-
saság meg nem mer kockáztatná 

UNITED STATES C0AL & C0KE C0. 
LYNCH MINES, KY. 

bánya telepei teljes erővel éjjel-nappal dolgozik. Mun-
kazavar nem ismeretes. MIÉRT? Mert mindenki meg 
van elégedve. 

A bányáink egyenes bejáratuak. Gáz, viz nincs, sza-
bad lámpát használnak. A hetingek, valamint a rumok 
villanyvilágítással van felszerelve. 

Még 150 családos emberre vár 150 uj különféle nagy-
ságú ház 3 szobástól 12 szobásig. 

A bányavezetöségiink a legelismertebb magyar pár-
tolók. 

Jöjjön munkára készen. Fizetünk 50 centtől 70-ig 
óránként. 2 tonnás cáré 95c-től $1.22-ig. Ticket és box 
cáré kapható, ha 4 család pakol egy cáréba és a költség 
a munkából levonandó. 

Jöjjön vagy írjon erre a címre: 

STEVE LUKAS 

P. 0 . Box 55, Lynch Mines, Ky. 
• i m n u n i n i i 

PLUSH 

Vallási árucikkek, 
Imakönyvek, olvasók, szobrok egyszerű és 
diszitett gyertyák nagy választékban kap-

hatók magyar osztályunkban. 

a legdivatosabb minták, egyszerű és diszes nagy fókaprém 
gallérral. Rövid szabású bársony kabátok diszes és finom 
kiállításban csakis kisebb számú mintákban. 

Nagyságok asszonyok részére 34-töl 44-ig $45.— 
Nagyságok leányok részére 14, 16,18 szám. 

Gyönyörű naptár 1920-ik évre. 
Jelentkezzen személyesen vagy küldje be 
novét és cimét a "Foreign" Departmentbe. 
Teljesen ingyen! Teljesen ingyen! 

Bankunk a legnagyobb ezen a vidéken. 
Evek éta birjuk a magyarok bizalmát. 
Ne küldje pénzét idegen, ismeretlen bankokba, hanem 
jöjjön hozzánk a vidék legszilárdabb nemzeti bankjához, 

ahol a legjobb kiszolgálásban részesitik. 

FIRST NATIONAL BANK, 
ALEX BISHOP, pénztárnok. 

WILLIAMSON, W. VA. 
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HAZAUTAZNI 
szándékozók figyelmébe 

A Magyar Bányász Otthon 
a következőkről gondoskodik: 

Segit az útlevél beszerzésénél. 
Az útlevelet a konzulátusnál láttamoztatja. 
Megszerzi a "Hazautazási engedélyt". 
A vonatnál megvárja az utasembert. 
Rendes szállásban részesiti. 
Jó izüt ehet a legkevesebb pénzért 
a Bányász Otthon vendéglőjében. 
A koffereket behozatjuk a megérkezés napján. 
A hajónál idejében lesz, nem kési le. 
Kikísérjük a hajóhoz az utast. 
Szóval, mig minden dolga el nincs intézve, az utassal 
vagyunk. 

FONTOS! 
Akik munkájokat addig nem akarják ott-
hagyni, mig útlevelük nincs kész, az irjon 
felvilágosításért és ebben megmagyaráz-
zuk, hogy mit kell tennie, hogy az útlevele 
meglegyen és addig is dolgozhasson, mig 

az megérkezik. 
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AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK-

BA, ÍRJANAK ÉS MI 

azonnal elküldjük a Bányász Otthon Jelvényét, 
és mikor a vonat New Yorkba érkezik, tűzzék fel és a 
Bányász Otthon embere már tudja, hogy maga 

hozzánk igyekszik. 

Ó v á s ! 
Csakis olyanra hallgasson és azzal menjen, ki fel 
tudja mutatni a Bányász Otthon meghatalmazását, 

USgP Tehát idegennel ne álljanak szóba! "tg® 

Magyar Bányász Otthon 
Martin Himler, 

75 East lOth Street, New York, N. Y. 
Az Otthon a 4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán van. 

Mielőtt New Yorkba utazik, kérje a Bányász Otthon 
jelvényét. 
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Vigyázzanak a hazavándorlók A L E G J O B B S Z E R 
New Yorkban és a vidéken száz számra leskelődnek a hiénák a 
hazavándorló magyarokra. — Száz féle módját eszelték ki a csalá-

soknak. 

Minden időszaknak, minden | 
esztendőnek meg van a maga al-
kalma ahoz, hegy a szegény ame-
riki magyarokat megnyúzzák. 
Egyszer az értéktelen, nemléte-
ző, vagy viz alatt lévő lotok áru-
lása van divatban, akkor ilyen cí-
men húzzák ki a magyarok ke-
servesen megkeresett pénzét. 
Máskor pénzcsináló masina, Szi-
bériából megérkezett rokon, t a -
lált kincsekről szóló mesével 'húz-
zák ki a dollárokat a zsebből és a 
bankból. Aztán hirtelen korona-
árfolyam változásnál húznak ki 
nehéz pénzeket a munkások zse-
béből. 

Legújabban a hazavándorló 
magyarokra lesnek a new yorki 
zsiványok, mert hisz a hazavá-
gyó tapasztalatlan emberek a 
legkönnyebb áldozatok, nem igen 
tudnak járkálni egyik helyről a 
másikra, 'hogy megtudják az ár-
folyaméit. hanem fizetnek annyit, 
amennyit elkérnek azok, akiknek 
a karmaiba kerülnek. 

Valóságos embervásár folyik a 
hazavándorló magyarokkal. Sok 
esetben vidéki hiénák fognak el 
egy csomó magyart és New 
Yorkban eladják őket zugházak-
nak, ahol aztán a bőrt is lehúzzák 
a szegény áldozatokról. Pénzbe-
váltásnál egyik-másik lelkiisme-
retlen bankár annyit számit, 
amennyi épen jól esik neki, külö-
nösen, ha a szegény áldozat köz-
vetlenül az elutazás előtt váltja 
be a koronákat. így például az 
egyik bankban a napokban 3 dol-
lár 50 centet sámitottak készpénz 
magyar koronáért, amikor azt 
minden megbízható és tisztessé-
ges bankban 2 dollár körüli áron 
adják. 

Sajnos, hetilap lévén, nem áll 
módunkban a pénzek napi árfo-
lyamát közölni s igy csak figyel-
meztetjük a magyarokat, hogy 
jól gondolják meg, hogy melyik 
bankárhoz mennek pénzügyi dol-
gaikkal. Mi bankárokat nem 
ajánlunk, hanem reklamációkat 
akármelyik bankárral szemben 
szivesen elintézünk, illetve min-
dent megpróbálunk, hogy eset-
leg becsapott emberek a pénzü-
ket visszakapják. 

Nagyon kell vigyázni a házak-
kal is, aTiová szállnak a magya-
rok new yorki tartózkodásuk 
alatt. Rengeteg ház van New 
Yorkban és minden héten jönnek 
hozzánk becsapott emberek pa-
naszaikkal. amikor már persze 
alig lehet segíteni a szerencsét-
len emberen. Sok helyen fülledt, 
piszkos, túlzsúfolt szobákban 
laknak drága pénzért, minden 
legcsekélyebb szolgálatért is bu-
sás összeget fizetnek, igy pl. an-
gol lapok is közölték, hogy egy 
házban tíz dollárt számítottak 
egy magyarnak, mert elvezették 
őt a konzulátushoz. Hogy ez 
tíz dollár mennyire jogtalan volt, 
ezt az a tény is bizonyítja, hogy 
az állami magyar információs 
iroda közbenjárására ezt a tíz 
dollárt a magyar visszakapta. 

Nagyon helyesen teszik a New 
Yorkba igyekvő magyarok, ha 
mielőtt bejönnek, írnak annak 
bankárnak, vagy háznak, ahová 
igyekeznek, és amelynek megbíz 
hatóságáról meg vannak győződ 
ve. hogy várhassák őket a vonat-
nál. Mert csoportostól állanak 
hié,nák a pályaudvaron és elcipe-
lik a gyanútlan, tapasztalatlan 
embereket különböző kétes há 
zakba, ahol aztán darabonkint 
készpénzért eladják őket. A tu 
lajdcaios szivesen ad le pár dol 
lárt minden ember után, hiszen 
futja az a kilátásban levő haszon-
ból. 

Ha valamelyik telepről egy-két 
magyar jön New Yorkba, kérjék 
azt meg a többi hazavándorol 
szándékozó magyarok, hogy írja 
meg, hogy hogyan kezelte őt a 
bankárja, vagy milyen árakat fi-
zetett a pénzért, szállásért, hogy 
meg volt-e a kiszolgálással elé-
gedve. Ha már »orA-ót embert 
be is csapnak, legalábl, t a r t s u n k 

annyira össze, segítsük egymást 
annyival, hegy a tapasztalatun-
kon más okuljon. 

Más lapok is megírták, hogy a 
vidékről valami magát görög 
katholikus napnak nevező ma-
gyar ember be'hozott egy csomó 
hazakészülő magyart és itt aztán 
eladta őket egy háznak, ahol ter-
mészetesen busás hsznot vettek 
a tapasztalatlan magyarcikon. 

Arra is ügyeljenek a magya-
rok, hogy sehol semmi körülmé-
nyek között ne hordjanak na-
gyobb összegű készpénzt maguk-
kal. A pénzt New Yorkban 
is be lehet tenni egy megbízható 
bankba, legalább is arra az időre, 
amíg szűkség lesz. amikor már 
megvan a hajójegy. 

Számtalanszor megírtuk már. 
hogy aki az útlevélért pénzt vesz 
el, az csaló és el lehet rá készül-
ve mindenki, hogy esetleg hamis 
útlevelet kap. mint a'hogy már 
nem egy emberrel történt meg. 
Az útlevélért nem jár pénz, csak 
egy pár dollár, amit a konzulátus 
kap, különböző munkákért. 

Mint minden alkalommal, most 
működnek az utazó hiénák. 

Egyik-másik ház ügynököket 
utaztat a vidéken, akik elszedik 

magyaroktól az útlevél meg-
szerzéséhez szükséges iratokat. 
Az ilyen ügynököt a leghelye-
sebb kidobni. A magyarok ne 
hagyják magukat senkitől se rá-
beszélni, hogy ettől vagy attól 
vegyenek hajójegyet, vagy az 
egyik vagy másik házba szállja-
nak. Menjen mindenki ahoz, 

elynek tisztességéről és meg-
bízhatóságáról meg van győződ-

:, de ne hagyja, hogy rábeszél-
jék és erőszakkal egy bizonyos 
házhoz küldjék. 

Százával leskelődnek a 'hiénák 
magyarok pénzére. Ne felejtse 

el egy hazavándorló magyar sem. 
hogy odahaza a család szükséget 
lát, a pénzre szükség van, legyen 
mindenki óvatos és ne hagyja be-
csapni magát szép mesékkel. ír-
jon mindenki leveleket arra cim-

, amelyre szándékozik menni, 
tudja meg a részleteket és az-
után a vonatnál ne menjen el sen-
kivel, akármennyire hívják földi-
nek, meg kedves honfitárs-nak, 
csakis azt kövessék, aki világo-
san be tudja bizonyítani, hogy 
abból a házból való. ahová az il-
lető igyekszik. 

Vigyázzanak a magyarok a 
pénzükre és ne higyjenek el min-
den szépen hangzó mesét, mert 
hiszen tudhatják, hogy aki leg-
jobban ölelgeti őket. az veszi el 
leghamarább a pénzüket. 

ÉRTESÍTÉS. 
A Brownsville, Connellsville. 

Uniontown és Masontown vidé-
ken lakó híveink tudomására ad-
juk. hogy a bányászlap fiókiro-
dája Brownsvilleben, december 
1-je óta Markét Street, (főutca) 
Kaiser órás épületében, az eme-
leten, Dr. Arnold magyar fogor-
vos irodája mellett található. 

Fiókirodánk a magyar bányász 
testvéreknek bármilyen ügyekben 
rendelkezésére áll. 

Úgyszintén mindazon híveink, 
akik az óhazába szándékoznak 
utazni és munkájukat nem akar-
ják otthagyni, mig útlevelük nincs 
kész, forduljanak bizalommal fiók-
irodánkhoz, a hol az útlevél és 
távozási engedély beszerzésénél a 
Svéd konzuli hivatal által ismer-
tetett szabályok értelmében se-
gédkezünk és ezáltal őket kelle-
metlenségektől és károsodásoktól 
megóvni törekszünk. 

Jó szerencsét kívánva. 
A Magyar Bányászlap 
brownsvillei fiókirdája. 

Kellert Mátyás, megbízott. 

Gyengék, 
Idegesek, 
Sápadtak, 
Székrekedés, 
Emésztési zava-

rokban és 
Gyakori fejfájás-
ban szevedök-

nek a 

VIN-KO 

A MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
WEST VIRGINIAI FIÓK-

IRODÁJA: 
Huntington, W, Va„ 639 East 

,8th St. a 7-ik Ave. sarkán van. 
Az iroda vezetői: Béres Dániel 

és Földy Károly. 

ROYAL MFG. CO., 

V I N - K O - T 
azok nem győzik eléggé dicsérni. Vigyáz-
ni kell, ne fogadjon el holmi silány után-
zatot. Ha az eredeti Vin-Ko ott nem 
kapható, küldjön be egy teljes kúráért, 
vagyis 6 üvegért 7 dollárt, vagy egy 
üvegért 1 dollár 25 centet erre a cimre: 

DUQUESNE, PA. 

Asszonyok, ide vigyázzanak ! 
Megér-e £ 

bélyeg árá t? — 
Akar-e egy heti 
mosást 15 perc 

a la t t elvégezni 
minden erőlkö-
dés nélkül. H a a 

Mitchel Magic 
Marveit használ-

ki 
r u h á j á t 15 perc 
a la t t minden dör 
zsölés nélkül. — 
Nem ár ta lmas a 

— — ~ ruhának, sem a 
kéznek. Nem eszi meg, mint más a ján lo t t szerek. Ne vegyen hami-
sítványt. Most is két céget perelünk hamisí tvány forgalomba hoza-
tala végett. Mivel az egész országban ipari harcok vannak s a kará-
csonyi ünnepek miat t a csomagszállítás nagyon nehéz: k é r j ü k ren-
delőinket, hogy idején intézkedjenek s lehetőleg nagyobb mennyi-
ségre ad janak rendelést. Egy dolláros doboz elég hat hónapig, pos-
taköltség 10 cent, amely melléklendő. í r j on magyarul az alanti 
cimre: MAIL ORDER HOUSE, GLENFIELD, New York State. 

Minden cigány a maga lovát dicséri! 
öndicséret helyett á l l janak itt Wendel Domsa Lackawannai 

lakos sorai, aki azt Ír ja, hogy mióta a ml dohányunkat mogös-
merte, nem kell neki más dohány, mer t a mienk a legjobb és azt 
t a r t j á k a többi o t tani magyarok is, mer t valamennyien már a mi 
dohányunkat használják. 

Ha meg akarja tudni hogy mi a jó dohány, 
Próbál ja meg a NÉGYES dohányt. Soha két évesnél f ia ta labb 

dohányt nem használunk hozzá. Ára 5 ouncos csomagokban 600 
mértföldig 25 cent, 600-tól 1000-ig 26 cent, 1000-től 2000-ig 28 
cent és azontúl 30 cent csomagja bérmentve odaszállítva. 

Olyan helyekre, ahol a dohány még nem kapható, minden 10 
csamagos rendeléshez egy töltő tollat, amelybe ten ta helyett vizet 
kell tölteni s ugy ir. 

50 csomag rendeléshez egy nickel zsebórát és 100 csomagos 
vagy nagyobb rendeléshez egy svájci köves zsebórát küldünk a ján-
dékba. — Árkedvezményt a jándékkal nem adunk. 

Clm: 

JAKAB ÉS TÁRSA 
423 East 5th Street, New York, N. Y. 

Ha fáj a torka, kangja rekedt, mellét 
fájdalmak báotjákezek előjelei 

az Influenzának. 
Ne várjon mig a baj kifejlődik,de dörzsölje 
be torkát kivül, valamint mellét alaposan 

PAIN-EXPELLERREL 
és göngyölje he a bedörzsölt testrészeket 
flanuel kötéssel. Ne tegye ki magát hülés 
elhanyagolása által tüdőgyuladás, in-
fluenza és egyéb veszélyes betegségeknek. 

A Pain-Fxpeller rögtöni használata 
által a hüléstol származandó betegségek 

ég csirájukban el lesznek fojtva. 
Vegyen még ma Pain-E 

gyógyszertárjában 85 és 65 c Pain-Expellert a 
r-v -oz w és 65 cent üvegje. 
A valódi Pain-Expeller a 

H O R G O N Y 4a 
védjegyünkkel van ellátva. Óvakodjon az után-
zatoktól ós hamisításoktól és ne fogadja el azokat. 

F. AD. RICHTER & CO. 
326-330 Broadway. - New York. 

BUTLER C O U N T Y N A T I O N A L B A N K 
ft Butler, Pa. 

A magyarok bankja. 
Nemcsak a betéteink emelkednek 

állandóan, hanem magyar üzletfe-
leink napról-napra nagyobb bizalom-
mal fordulnak hozzánk. 

Alapít tatott 1890-ben, tehát több, 
mint 28 év óta sikeresen és jó ered-
ménynyel vezetjük a bankot. 

Betétekre magas kamatot fizetünk. 
Bárminemű pénzügyben forduljon 

bizalommal hozzánk, mindenféle ügy-
ben bizalmas tanácsot adunk önnek. 
A Nagy Bank a törvényszék mellett. 

2024 
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A Kohányi Egylet tagjaihoz 

h 

i . 

» 
l 

BÁNYÁSZOK KOSZONETET 
MONDANAK A BÁNYÁSZ-

LAPNAK. 
Tisztelt tisztviselő urak! j ahol könnyebb munkát végzett és 
Tisztelt tagtársak! i végez. 1 A Bányászlap szerkesztőségé-

Egyleti életünkben nagyon; Roda, W. Va.-i osztálynál;hez a következő levél érkezett: 
lassan haladunk sok tekintetben, Tasnády György szintén munka- "'Mélyen tisztelt szerkesztő ur! 
mert a rendet és pontosságot so- képtelennek jelentévén magát, bár Az összes szervezett bányá-
kan nem akarják megszokni. So-' ez előbbi eset is tudomására lett SZok nevében fogadja köszönete-
kan a kp. titkár kérelmét semmi- adva, hegy hátha ő is végezhet- m e t azért a méltányos cikkért, 
be sem veszik a jelentő ivek pon- [ne körinyebb munkát, de azt ál-,amely a legutóbbi számában "A 
tosságának a kitöltésénél, a mi na- j litotta, hogy munkaképtelen és bányászsztrájk valódi okai" ci-
gyon fontos és kérem a tisztvise- ! annál jobb minél hamarább jön a men látott napvilágot. A Magyar 
lő urakat a következőknek a be-! felülvizsgálatra kiküldött tisztvi- Bányászlap volt az egyetlen, 
tartására: j selő, aki el is ment és már előre amely figyelembe vette, hegy 

1. A jelentőiv minden rovata kiállított orvosi bizonyítványt | miért sztrájkolnak a bányászok és 
pontosan kitöltendő, ki mit fize-| mutatott a kiküldött tisztviselő 1 amig ez az újság meg merte irni 
tett egy összegben is kiírandó a urnák, amelyen egy pecsét is az igazat, addig az összes többi 
jelentő iv utolsó rovatába. Az ékeskedett, amit a mine officon j ]apok ellenünk támadtak és ezen 
oszt. Vagyona kimu^atandó.Alá- 1 üttetett rá, azt hivén, hogy min-
irás elnök, pénztárnok, titkár ál- j denképen jól áll az ő ügye, 
tal és pecsét feltétlen szükséges. 

Továbbá a pénztárnokhoz, a kp. 
és a kp. ellenőrnek küldött jelen-
tésnek ugyan olyan összeget kell 
tartalmazni, mint a kp. titkárhoz 
küldött jelentő ivnek, több helyen 
különböző az összeg, akár felso-
rolom osztályonként. A zavaros 
jelentő ivekről nem lehet ponto-
san kiállítani a hiv kimutatást. 

Minden tag második hóban fel-
függesztendő és a harmadikban 
törlendő, ez a helyes dolog. Né-
hol a tagokat 5—6 hónap múlva 
törlik, ami nem helyes eljárás. 

2. Minden osztály tartsa köte-
lességének, hogy havi gyűléseit 
a hónap három első hetében tart-
sa, hogy a jelentő ivek beérkezze-
nek ugy a kp. titkárhoz, mint a 
kp. pénztárnokhoz. Lehetőleg a 
tisztviselők egyszerre indítsák el 
mind a három helyre, a kp. titkár-
kp. pénztárnok és kp. ellenőrhöz, 
mert akkor, ha késik is, minde-
nütt késik és lehetőleg egyforma 
lesz a kimutatás. Például a 4 és 
7 osztály jelentése hozzám érke-
zik, de a központi pénztárnok 
nem mutatja a beérkezett pénzt, 
nem tudom, hol van a hiba. A 29. 
nem küld hozzám jelentést és a 
központ pénzt küldött. Az egyes 
osztályokhoz a következő értesí-
tést küldöm : 

1. oszt. miért jelez a központi 
titkárhoz 39 dollárt, ha a közpon-
ti pénztárnokhoz csak 15 dollár 
50 centet küldenek. 

4. oszt. a jelentő iv beérkezett, 
de a pénz nem, mert nincsen 
kimutatva. 

9. oszt. a jelentő iven jelez 2 
dollár 25 centet és a pénztárnok 
9 dollárt. 

14. oszt. az osztály vagyona 
mennyi tulaj donképen? 

19 oszt. a gyűlését hamarább 
tartsa, hogy a jelentő iv és pénz 
beérkezzék. 

21 oszt. sem októberben sem 
novemberben nem küldött jelen-
tő ivet bár levélben is felszólí-
tottam. 

29 oszt. jelentő ivei nincsenek 
rendben, többszöri kérésre sem 
küldi. 

32. rendes névsorost jelentést 
küldjön és az osztály vagyonát 
talán szégyenlik közleni. A tagok 
törlését az alapszabály szerint 
végezzék három hónap múlva és 
nem a hetedik hónapban. 

Ismételten felkérem ugy a 
tisztviselőket, mint a tagokát, 
hogy a rend kedvéért tartsák kö-
telességüknek a pontos munkát 
és ha valahol nem alkalmazkod-
nak a rendhez a ránk jövő uj év-
ben szigorúbban járok el minden-
kivel szemben és a tisztviselők 
mulasztásáért az egész osztály is 
kárt vallhat, igy a tagok is ügyel-
jenek fel a tisztviselők pontos 
munkateljesítésére. 

Minden hátralékost fel kell 
litani s ha valaki két dollárral 

ha 
megfejheti az egyletet, akkkor 
azonnal megy Clevelandba dol-
gozni, de tisztviselőnk ügyesebb 
lévén, mint Tasnády tagtárs és 
elment a kezelő kórházi orvos-
hoz, aki megmondotta, hogy sze-

diggolhat, de más mun-
kát képes végezni, ha akar. 

íme tisztelt tagtestvéreim ilye-
nek is akadnak, akik nem elég-
szenek meg, hogy a csekély havi 
dij ellenében 20 heti segély kap-
nak, hanem tovább is akarják az 
egyletet nyúzni, s az ilyenek, akik 
az egyletnek kárt csinálnak a fe-
lülvizsgálati költséggel, az alap-
szabály IX. szakasza szerint kell 
velük bánni és kitörölni, mert al-
kalmat várnak, hogy az egyletet 
megkárosítsák. 

Sok tisztogatni valónk van min-
den tekintetben és inkább keve-
sen legyünk, de becsületes tagok, 
mert akkor sokkal könnyebb a 
vigyázás minden tekintetben,. 
Azokat, akik az egyletnek a be-
csapására törekednek, ugy kell 
tekinteni, mint az egylet meghalt 
tagjait és a nekik járulandó össze-
get a kivetett 50—50 centeket ha-
ladéktalanul befizetni és az egy-
let tartalék alapjához csatolni, 
mert alapot kell csinálni, hogy az 
egyletünk életképes legyen hosz-
szu ideig, még csak a kezdet kez-
detén vagyunk, bár 7 havi munka 
eredménye is elég szép, de to-
vább kell menni mindegyikünk-
nek az egyletünk alapjának a sza-
porításában. Lehet vannak olya-
no/k tlán, akik nem nagyon akar-
ják az alapot gyarapítani, de ne fe 
lejtsék el azok sem, hogy nekünk 
készen kell lenni arra az esetre 
is, ha ismét jönne egy járvány, 
amikor nagyon sok betegsegélyt 
kell majd fizetni. Nem kell kicsi-
nyeskedni senkinek sem és ami 
fizetni való van, azt minden jó 
Kohányi tag megfizeti, ezt hiszem 
és remélem is. Jelenleg a két n e-
vezett tag után 50—50 centről 
van szó. Töbebt is adtunk már és 
ezt is ha mindenki pontosan befi-
zeti, az egylet alapvagyona szé-
pen fog gyarapodni. Mert a jelen-
legi kimutatás szerint meglévő 
összes vagyon $6070.88, de ebben 
benne van még $850.00 az örökö-
sök pénze, akik az óhazában van-
nak. Továbbá az újságra is befi-
zetett pénzek és ha mindezeket 
kifizetjük, marad tiszta vagyon 
$4500.00, ami még nagyon kicsi 
alap egy 956 taggal biró egylet-
nek, igaz. hogy ha a múltba visz-
szatekintünk elmondhatjuk, 'hála I százalékban egyeznek ki. Remé-
az ég Urának, hogy ennyire is ha- lik, hogy ezen az alapon a bányá-

galmunkat erősen elitélték 
még mielőtt a helyzetet tisztán 
látták volna. 

Tisztelettel 
Kovách János, p. ü. titkár, 

Local Union No. 292." 

ERDÉLYBEN FORRADA-
LOM KÉSZÜL 

Egy bécsi jelentés azt az érde-
kes hirt hozza, hogy Románia a 
megszállt erdélyi területeken most 
egy forradalomnak néz elébe. 
Több helyről erősitették meg ezt 
a hirt, s maga a román főváros, 
Bukarest is helybenhagyta annak 
hitelességét. A bukaresti hirek 
szerint Erdélyben a helyzet egye-
nesen veszedelmessé vált, de kü-
lönösen Nagyszeben környékén, 
ahová erre a célra Beszarábiából 
visszahívtak 50,000 emberből álló 
hadsereget, hogy Nagyszebenben 
és annak környékén a rendet 
visszaállítsák. 

Nagyszebenben egy független 
kormányt állítottak fel, amelynek 
minden egyes tagját letartóztat-
ták a románok. Összesen 268 le-
tartóztatás történt, köztük igen 
sok városi hivatalnok is szerepel. 

DEPORTÁLJÁK A 
VÖRÖSEKET. 

A hajó, mely Oroszországba 
szállítja őket, utrakészen áll. 

Ellis Islandon, a magyarok ál-
tal is jól ismert Kesselgardenban 
utolsó napjaikat töltik Amerika 
területén a pár hét alatt összefog-
dosott orosz vörösek. A sziget la-
kóinak sorsa már el van döntve, 
csak két vezérük, Berkman Sán-
dor és Goldman Emma sorsa vár 
még gyors elintézést, de valószi-
nü, hogy ezek sem nyernek majd 
kegyelmet az amerikai hatósá-
goktól. A hajó fűtve áll és min-
den szükséges felszerelés rajta 
van már, hogy Ellis Islandtól 
meg se álljon Libauig, a litván 
kikötőig, ahonnan azután a soviet 
Oroszországba folytatják majd 
utjukat a deportált vörösek, aki-! 
ket itt "nemkívánatos bevándo-
rolttaknak" bélyegeztek. 

VALÓSZÍNŰLEG MEGEGYE-! 
ZÉSRE JUTNAK A j 

BÁNYÁSZOK. 

Lapzártakor vesszük a hirt. 
hogy a bányászok és bányatulaj-
donosok valószínűleg ideiglenes 
megállapodást fognak kötni, 
amely szerint az edig megadott i 
14 százalék helyett 20 vagy 25] 

ladtunk. 
Diszokmányok még most sem 

jöttek, közbejött akadályok miatt 
késést szenved a szálliás. Én 
igyekszem mindenben az egylet 
javát munkálni szerény tehetsé-
gemhez képest, csak a tagok is 

ó- igyekezzenek eleget tenni az én 
felhívásaimnak és pontosan fi-

hátralékban, felfüggeszteni és 
után törölni. Szigorúan kell őr-
ködnünk mindnyájunknak az 
egylet felett, mert vannak közöt-
tünk olyanok is, akik csak az al-
kalmat lésik, hogy az egyletet jól 
megfejjék, mint a fejős tehenet, 
mit az alábbi eset bizonyít. Az 
Adena, O.-i osztálynál Nádasdi 
Márton, mint a szomszéd plézen 
lakó tag kérte a tisztikart, hogy 
munkaképtelen és félsegélye iránt 
tegyék meg a szükséges intézke-
dést, ami megtörtént, és a felül-
vizsgálatra kiküldött tisztviselő 
ur az osztály elnökével nem ott-
hon találta, — hanem a bányában. 

:- i zessék a ránk jövő terhet, akkor 
minden szépen fog fejlődni ugy 
anyagilag, mint erkölcsileg az 
egylet érdekében. 

Tóth Kálmán, kp. titkár. 

"VILÁGHÁBORÚ" A HIVA-
TALOS ELNEVEZÉS 

A hadügyminiszter rendeletet 
adott ki, melyben intézkedik az 
iránt, hogy az európai központi 
hatalmak ellen folytatott háború, 
melyben az Egyesült Államok is 
részt vett, ezután mindennemű 
hivatalos iratban "A világhábo-
rú" néven legyen feltüntetve. 

szek ham 
munkához. 

EGY TÓT BÁNYÁSZ MEG-
ÖLTE A BODIJÁT. 

Hajdú Mihály testvér tudaja 
velünk, hogy Van Meter. Pa.-ban 
egy Kula János nevü tót ember 
hirtelen haragjában fejszét raga-
dott s azzal agyonvágta egyik 
bodiját, az ugyancsak tót szár-
mazású Kacsola Jánost, ki özvegy 
ember volt és négy gyermeke 
most teljesen árva maradt. A 
gyermekek közül a legidősebb 
most 6 éves s igy a megölt bá-
nyász egy férjnél levő testvére 
vette pártfogásába a kis árvákat. 
A gyilkosságra vetemedett Kula 
János feleségével és négy gyer-
mekével lakott Van Meteren. 
Természetesen elfogták és a 
uniontowni börtönbe szállították 
a gyilkosságra vetemedett tót 
bányászt. 

500 MAGYAR SZENBANYASZRA VAN SZÜKSÉGÜNK 
Munkaviszonyok sokkal jobbak 
itt, mint Európában - Maradjon 

itt. - Keressen boldogulást 
Amerikában ! 

Magyarok pénzéhes lelketlen biztatásra kezdik 
elhagyni Amerikát , hogy visszavándoroljanak Eu-
rópába, anélkül , hogy meggondolnák mi vár o t tan 

Európa ipari központjai tönkre vannak téve. 
Munka nincs. Minden kétszer annyiba, sőt többe 
kerül, mint i t t és nagyon sok dolog még pénzért 
sem kapható. 

jes é r tékű amerikai dollárok beváltásával néme-
lyek óriási haszonra tegyenek szert. Nehezen dol-
gozott ezekért az ér tékes amerikai dollárokért , 
őrizze meg, ta r t sa meg, keressen még többet! 

Amerika fog ja ellátni Európát pénzzel, áruval és 
nyersanyaggal. 

A LEGFONTOSABB NYERSANYAG ÉS LÉT-
FENT AKTASI CIKK AZ EGÉSZ VILÁGON A 
SZÉN! 

Szénbányászra van és lesz szükség évekig min-
dig nagyobb számban. SZÉNBÁNYÁSZOK TÖB-
BET KERESNEK, MINT A GYÁRI MUNKASOK, 
MECHANIKUSOK VAGY IRODAI ALKALMAZOT-
TAK. RÖVIDEBB ÓRÁKAT DOLGOZNAK — 
JOBBAN ÉLNEK a kis bányavárosokban, mint 
nagy városiak, vagy gyárvárosban lakók. 

Az élelem olcsóbb, házbér kevesebb és a lakás 
kényelmesebb. Városokban a lakosság szaporodik, 
épités szünetel. Eredmény: a házbér megdrágul, 
alig lehet lakás t kapni s a kereset kevés. 

Magyarok, kiknek soha nem volt a lkalma nagy 
pénzt keresni, mer t nem volt bá torságuk u j meg-
élhetési ága t keresni és megszabadulni a nyomo-
rúságtól. 

MOST HATÁROZZAK E L MAGUKAT ÉS LE-
GYENEK SZÉNBÁNYÁSZOK. 

MIT NYÚJTHAT MA EURÓPA? Ha egy vissza-
vándorló elég szerencsés, hogy utolsó cent jé től 
megfosztva tényleg hazaérkezik, és elég szerencsés 
ahhoz, hogy még munká t is kapjon, OLYAN PÉNZ-
ZEL VAN MEGFIZETVE, AMELYNEK NINCSEN 
VÁSÁRLÁSI ÉRTÉKE. I t t hozzászokott szerveze-
te a jobb megélhetéshez, o t t még pénzért se kap 
lé t fentar tás i szükségletet és lelkét kidolgozhatja, 
hogy fizethesse az óriási adókat. Ez természetesen 
testi és lelki nyomorúságra vezet. 

Maradjon i t t Amerikában. A szénipar nagyszerű 
alkalmat nyú j t helyzete javí tására . Maga az emberi 
természet változást kíván, vágyat a foglalkozás cse-
rélésére s minden iparág helyzete jobhulását ki-

A szén iparban a viszonyok ma olyan jók, hogy 
ha valaki szénbányásszá válik, nem cseréli azt fel 
semmi más iparággal. 

Statisztikai adatok igazolják, hogy bányászok-
nak, kik alig néhány éve vannak e foglalkozásban, 
van máris néhány ezer dollár megtakar í to t t pénzük. 

Elegendő ok van tehát ar ra , hogy bármely más 
iparban dolgozó munkások fel ismerjék a helyzetet. 
Ne dolgozzanak éj jel-nappal csak azért, hogy éle-
tüket tengessék, mikor nagy pénzt kereshetnek — 
NYITVA AZ ALKALOM MINDENKINEK. 

, szén joggal viseli a i 

Jöjjön dolgozni a Penn-Mary Coal 
Company, Preston County, W. Va. 

bányáiba. - Munkaviszonyok 
Jobbak, mint bárhol. 

Morgan town & Kin W. Va.") bányáiba 
Railroad mentén. 

1.) Bányáink Sabraton, Richárd. Bürke. Bretz, 
Masontown és Kingwood, W. Va. Preston County -
ban vannak. Az óhazára emlékeztető vadregényes 
hegyvidék még nincs a West Virginiai vadonban és 
a környéknek meg van Pennsylvania iniuden elő-
nye. Ki tűnő éghaj la t , 1GOO lábnyira a tenger szi-
ne felett , gyönyörű hűs nyár, nem tulhideg tél, 
kellemes tavasz, remek ősz. 

2.) Valamennyi bányánk "Open Shop". Ez biztos 
és ál landó alkalmazást jelent, nincs céltalan sztráj-
kok okozta munkaszünet , melyek mesterségesen 
vannak felidézve Union "()fficials"-ok által , azért, 
hogy kellőleg fel legyen izgatva és inkább a k a r j a 
fizetni * tagdi jat , hogy azoknak fizetése legyen. 

4.) Mind a ha t bányánk a Bethlehemi acélgyára-
kat l á t j a el szénnel. EGÉSZ ÉVEN AT SZÜNET 
NÉLKÜL DOLGOZNUNK KELL és még sem képc-
sek e bányák elég szenet termelni. Rendelésre 
nem kell várnunk, elegendő vasúti kocsi van és Vá-
nyaink üzeme jóformán ha tá r nélkül emelhető. 

ÉS MACHINE LOADING VAN. 

0.) Nyolc óra a munkaidő és következőleg fize-

Pick mining hetingben net t tonnánként . . 97 cent 
Pick mining room ban nett tonnánként . . . 85 cent 
Masina után hetingben net t tonnánként . . 07 cent 
Masina után roomban ne t t tonnánkét . . . . 60 cent 
Cutt ing és scraping net t tonnánként hetingbe 19 
cent és roomban 17 cent, Motormen 71 cent, Track-
men 07 cent, Tipplemen 60 cent, különböző napi 
munkáér t OO-tól 70 centig óránként . EZEN FI-
ZETÉSEK A KORMÁNY ÁLTAL ENGEDÉLYE-
ZETT 14%-AL MAGASABBAK, MINT EZEL*TT 

7.) A bányászházak u jak , t iszták és modernül 
építet tek. 3-5-6 szobás házak. Villanyvilágítás 
mindegyikben, kő vagy cement pince és jó viz: — 
Házbér $5-tói $8.5<>-ig havonta.Tágas udvar, kert , a 
kinek kell, apró jószág, disznó, tehén t a r t á s meg-
engedve. ' 

8.) Következő városok vannak közelben, Kings-
wood, Morgantown, Monongahela City, Connelsvil-
le, Uniontown, Duquesne, Homestead. Pi t t sburgh. 
Vasúti összeköttetés kitűnő. Meglátogathat ja bará-
tait vagy levásáro lha t és még aznap otthon lehet. 

9.) Annyit kereshet, amennyit akar . Szén ládolók 
át lag $80.—$150 keresnek kéthetenként . 

10.) Felesége és gyermekei SZERETNI FOG-
NAK ITT LENNI ÉS IGAZI OTTHONRA TALÁL-
NAK. Szívesen fogadják őket eme helyeken, jó 
szomszédok között élhetnek, nincsenek lekicsinyel-
ve és kinevetve. J ó iskolákban a gyerekek ki tűnő 
nevelést kapnak. Több erős és biztos bank van a 
környéken, hol megtakar í to t t pénzét elhelyezheti, 
s a bankok amerikai a lkalmazott ja i készséggel ad-
nak mindenben felvilágosítást és tanácsot. 

Általánosságban tehát mind a 6 bánya városkában ideális lakni s ugy a munka, mint a megél-
hetési viszonyok elsőranguak. 

Miért vesztegetné tehát idejét és munkaerejét bárhol a puszta megélhetésért, midőn itt ál-
landó, jól fizetett munka és jólét vár önre? 

A rendkívüli kedvező viszonyok összefoglalva a fenti 10 pontban, kell, hogy rámutassanak 
arra, hogy CSELEKEDJEN, JAVÍTSON HELYZETÉN ÉS JÖJJÖN HOZZÁNK DOLGOZNI. 

Nős és nőtlen egyéneknek egyformán kívánatos munkaalkalom ez. 
Ne ijessze el a költözködés! Három hónapi munka után útiköltségét visszatérítjük. 
Saját maga és családja iránt tartozik kötelességgel, hogy helyzetén javítson. Ha megél-

hetési viszonya javul, az életkedvet és megelégedést jelent egész családjának. 
írjon magyarul vagy angloul, — de irjon azonnal, — MÉG MA. Még jobban teszi, ha 

szentélyesen jelentkezik, munkára készen. Családját maga után hozathatja. 

PENN MARY COAL COMPANY 
PRESTON DIVISION 

DEPT. 7. 

M O R G A N T O W N , W . V A . 

Dixie buildingben 

TESTVÉREIM! 
Évek óta köztetek élek, évek 

óta veletek dolgozom. Évekkel 
ezelőtt én is bányász voltam. 
Ismertek Logan vidékéről. — 
Most, hogy erre a vidékre jöt-
tem ú j ra , hozzátok fordulok, 
hogy támogassatok. 

Bella István 
GR0CERY ÉS DEYGOOD 

ST0RJA 

SHARPLES, W.VA. 

BROWN SÁNDOR 
M A G Y A R ü G Y V É D 

Tel. 3435 Court land 

ERTESITES. 
Értesítem a magyar bányá-

szokat, hogy miután leégtem, 
üzletemet a Jefferson Hotel 
mellett ú j ra megnyitottam és 
kérem a magyar bányászokat, 
hogy látogassák és támogassák 
üzletemet. 

VITÉZ GYULA, 
MAGYAR SZARÓ 

LOGAN, W. VA, 

oooooooooocotxxxxxxxxaocoog 

Christopher State Bank; 
Christopher, 111. 

A mul t esztendőben megkét- ; 
szereztük betétál lományunkat, 
ami megbízhatóságunknak és 
pontosságunknak köszönhető. 

Hatalmas összeget fizettünk j 
betevőinknek kamat fejében, j 

Pénzt díjtalanul transferő-
iünk más bankból. 

Helyezze el pénzét nálunk 
idejél»en és szép kamatot fog 
kapni. nzonkivül pedig meg 

Saline Trust and 
Savings Bank 

H A R R I S B U R G , 1LL.. 

Betétállományunk több mint 
800.000.00 dollár. 

Betevőink bizalma napról-
napra nagyobb. 

Bízzék ön is a mi erős ban-
kunkban s helyezze el betét-

jét nálunk. 
Bankunk erős, mint a szikla. 
H. 0. 



MAGYAR BÁNÉÁSZLAP 

r w 
1919 DECEMBER 11. 

HONFITÁRSAK! 
Egyedüli magyar üzlet Wil-

liamsonban, ahol könnyű lefi-
zetés vagy készpénz mellett ju-
tányos árban beszerezhető. 

BESZÉLŐ GÉPEKET, LEME-
ZEKET, BÚTOROKAT, ÁGY-

NEMŰT ÉS MINDENFÉLE 
RUHANEMŰT. 

B. & L. MERC CO. 

Williamson, W. Va. 

MINDIG GYŐZTES 

ROSSZ EMÉSZTES! 
GYENGE LÁTÁS! 
FÜL FÁJÁS! 

forduljon bizalommal 

Dr. Arnold József 
fogorvoshoz 

40 m a r k e t s t r e e t , 
BROWNSVILLE, PA. 

(Kaiser ékszerész üzlete le le t t ) 

Columbia beszélőgép 
NAGY VÁLASZTÉKBAN 

Ékszerek, arany és ezüst t á r . 
nyak nálunk kaphatók. 

Ne küld je pénzét idegent,./ ha-
nem nézze meg, hogy mit vesz. 

üzletem JOE SCHAFFERREL 
szemben van. 

D. H. Hope Co. 
Matewan, W. Va. 

IKOHÁNYI TIHAMÉR M. M. 
B. S. EGYLET. 

Alakult Homer iCty, Pa. July 4. 
FELHÍVÁS A MUNKÁS-

TESTVÉREINKHEZ. 
Aki tagja óhajt lenni egy jó 

egyletnek, nézze meg az alábbi 
táblázatot a beállási dijainkról. 

16 évtől 20 évig 01.00 
20 évtől 25 évig $1.50 
25 évtől 30 évig $2.00 
30 évtől 40 évig $2.50 
40 évtől 45 évig $5.00 
45 évtől 50 évig $7.00 

Ezen beállási dijak ellenében a 
felvett tagok jogosak heti $7.00 
segélyre, s halálesetnél annyi dol-

t, a hány fizető tagja van az 
egyletnek. Havi dij $1.00. Jelen-
leg 37 osztálya van egyletünk-
nek 850 taggal. 

Csatlakozás alkalmával 1919 
december 31-ig kedvezményes 
beállási dijat ad a kp. tisztikar, 
azt akarván ezzel elérni, hogy 

Figyelem magyar 

bányászok ! 

Bankunk a nép bizalmát 
> - biria-

Érős. megbízható és pontos 
Igazgatóink nagyon tekinté-

lyes és befolyásos emberek. Be-
tevölnk közé tartozik a magyar 
bányászok erös vállalata, a 
Hlmlcr Coal Company Is. 

Ml a lehető legmagasabb ka-
matot f izet jük betétek után és 
bankunk üzletfeleink kényel-
mére este 9-lg nyitva van. 
Legyenek ónök is üzletfeleink, 
pontos, lelkiismeretes kiszolgá-
lásról blztosltnnk mindenkit . 

Day and Night Bank, 

Williamson, W. Va. 
J . H. GREEN, elnök. 

W. P. T. VARNEY. pénztárnok 

Takarékosság ismét győz — mindig győz. Az élet nagy ver-
senyében, melynek végcélja a siker elérése, az iramot csakis 
azok állják, kik kitartó trenirozással megedzették magukat, kik 
állandóan takarékoskodtak. A gazdálkodásban folytatott állan-
dó trenirozás által a takarékos ember messze maga mögött hagy-
ja az életben veszedelmes vetélytársait: a fényűzőt, a gondat-
lant és azokat, kik a holnappal mit sem törődnek. Takarékos-
ság a biztos nyerő, sikere a verseny előtt már biztositva van. 

A takarékos gazdálkodás manapság a War Saving Stamp-
pel szoros kapcsolatban van, melynek háta megett az Egyesült 
Államok kormánya áll és a takarékos, holnapra is gondoló nép-
nek biztos befektetést ajánl megtakarított pénzükért, tekintet 
nélkül arra, hogy mily csekély összegről van is szó. 

Hat önkéntes bányászt ölt meg a 
bánya 

Clinton, Ind. December 4-én 6 
ember halt meg és három súlyos 
sérüléseket szenvedett a Bogle 
Coal Mine No. 3, Jacksonville-i 
bányában, amikor ott egy robba-
nás történt. Mind a kilenc ember 
bányahivatalnok, vagy magasál-
lásu bányatisztviselő volt, kik a 
fűtőben való használatra szenet 
akartak robbantani, de a robba-
náshoz nem értettek és igy tör-
tént a szerencsétlenség. 

52,000 LÉGI UTAS 
Az angol polgári léghajó társu-

latok repülőgépei és léghajói 
21,000 lé-gi utat tettek meg és 
52,000 utast vittek magukkal 

útjaikon a légi szolgálat hivata-
los megnyitása óta, vagyis május-
tól november 17-ig bezárólag. Ez 
idő alatt mindössze 13 szeren-
csétlenség történt. Hivatalosan 
jelentik, hogy a közeljövőben egy 
gyors postaszolgálat fog meg-
nyílni London, Paris, Brüssel és 
Amsterdam között. 

Logani Magyarok ! 
Már hat éve, hogy üzletem 

fennáll. 
Finoman berendezett női és 

férf i divat berendezés. 
Fé r f i öltönyöket mér ték u tán 
a legjobb szövetből csinálunk. 

Joseph Domonkos 
megyei közjegyző 

és a Magvar Bányászlap meg-
bízott ja 

LOG ÁN, W. VA. 

minél többen jöjjenek egyletünk-
be. 

Minden egyleti ügyben felvilá-
gosítással szolgál a központi tisz-
tikar. 

Molnár K. Mihály, elnök. . . 
RFD. No. 1 bx 81 Livermore, Pa 

Tóth Kálmán, kp. titkár, 
Box 686, Rossiter, Pa. 

Arnóczky József, kp. pénztárnok 
Amherstdale, w . Va. 

Luky László, kp. ellenőr 
Box 64, Warfield, Ky. 

Mészáros József 3-as biz. tag. 
Box 8. Millfield, O. 

Cseh József, 3-as biz. tag. 
Box 71 Edgarton, VV. Va. 
Tóth Géza, 3-as biz. tag. 

221 West End Ave. Detroit. Mich 

GYÁSZJELENTÉS A 32-IK 
SZÁMÚ OSZTÁLYNÁL. 

Egyletünk központi tisztikara 
szomorodott szívvel jelenti, hogy 
Milkovics Imre 48 éves tagtest-
vérünk 1919 november 25-én 32. 

számú osztálynál, Detroit, Midi. 
elhunyt tifuszba. 

Legyen álma csendes az idegen 
hantok alatt. 

Ezen gyászjelentésből kifo-
lyólag felhívjuk tagtestvéreink 
figyelmét* hogy alapszabályunk 
értelmében az $1.00 haláleseti di-
jat legyenek szívesek beszedni és 
azt 60 nap alatt a központi pénz-
tárba beszolgáltatni, 1919 decem-
ber hó 1-től kezdődőleg, 1920 ja-
nuár hó 31-ig. 

a december havi fizetés dij 
$1.00, és 3 félsegély $1.50. össze-
sen tehát a befizetendő összeg 
december hóra tagonként $2.50. 

Minden tagtestvér tartsa szi-
gorú kötelességének ezen felhí-
vást teljesíteni. TIT. Szakasz 5. 
pont megfigyelendő. 

Tagtestvéri tisztelettel 
Molnár K. Mihály, kp. elnök 

Tóth Kálmán, kp. titkár. 

Szerkesztői üzenetek* 
Baboth Géza azonnal tudassa 

pontos cimét a kiadóhivatallal, 
mert Magyaországról érkezett le-
velét nem tudjuk hova küldeni. 

Takács Mihály, Tiltonville. 
Becses leveléből láttam először, 
hogy az Előre foglalkozott velem, 
mert azt a szennylapot én nem 
olvasom. Hazudnak a lapjukban, 
ha azt irták, 'hogy én a törvény 
előtt visszavontam valamit abból, 
amit akármelyik bankárról irtam, 
vgy hogy én köteleztem magam 
a bankárok érdekeit nem bántani. 

Nemrég irtam meg, hogy aki 
koronát vásárol, az a pénzét az 
ablakon dobja ki, s a bankárok-
nak bizony az eleget ártott. 

Az Előre évek óta hazudik nap 
nap után, ha bárkiről ír, s mert 
jól tudják, hogy perelni nem ér-
demes őket, s hogy velük civa-
kodni senki nem fog, mindig 
szemtelenebbek lesznek hazugsá-
gaikban. 

Security Trust Company 
MAGYAR OSZTALY 

1143 MARKET STREET, 
WHEELING, W. VA. 

Burdosgazdák figyelmébe! 

H'ésí Virginia egyik legjobb szénbányatelepén néhány olyan magyar 
bányász felvétetik, aki hajlandó magyar burdosokat tartani. 

Kiváló alkalom ez olyanoknak, kik a gyárakban nem képesek naponta 
$8.00-$15.00 keresni. Itt dolgozhat a bányában, nagy pénzt kereshet és 
mellékkeresete is akad. 

Olyan is ajánlkozhat, ki még bányában nem dolgozott. Aki több 
nyelvet beszél, előnyben részesül. 

Siessen ajánlatát beküldeni, mert csak néhány ház van üresen. 
Cimezze levelét: 

Burdosgazda 
BOX 502, 75 Fourth Ave., New York, N. Y. 

Eir"I N G Y E N ! ^ N G Y E N ! ^ i 

Remekszép falinaptár 1920-ra. 
Igen Tisztelt olvasó! 

Akár üzletfelem ön, akár nem, vegye kérem tudomásul, hogy ha legkésőbb december hó 20-ig bezárólag legalább 
Egy dollár ára Partos-szert rendet a világhírnévnek örvendő Partos Patikától, ugy annak idején ingyen kapja a 
Partos Patika remekszép falinaptárát 1920-ra. 

Magától értetődik, hogy aki előbb küldi be a rendelést, az előbb is fogja majd megkapni a falinaptárt, mert 
a rendelések beérkezésének sorrendjében lesz szétküldve e valóban gyönyörű újévi ajándék is. 

Még valamit! Partos Patika ezidei ajándék-naptára nemcsak egy szükséges tárgy a házban, mely a jövő 
esztendőnek minden egyes napját jó szerencsével fogja mutatni, hanem egyúttal igen szép diszt is fog adni a ház-
nak: mert művészies kivitelében valóban páratlan a maga nemében! 

'AKI ELŐBB JÖN, ELŐBB ŐRÖL" 

igy mondják ezt nálunk odahaza. De áll ez a jó magyar közmondás itten is ám! Siessen tehát az, aki előbb akar 
hozzájutni a Partos Patika 1920. évre szóló falinaptárjához. Siessen, olvassa át az alanti Rendelési-Ivet, töltse ki 

és vágja ki azt, a pénzzel együtt aztán küldje be erre a cimre: PARTOS PATIKA, 160 Second Ave., New York, N.Y. 
Ajánlom magamat az igen tisztelt olvasó szíves jóindulatába és maradtam 

kiváló tisztelettel 
PARTOS C. MIKLÓS, 

gyógyszerész és vegyész. 

Vágja ki! RENDELÉSI ív. Vágja ki! 
T. PARTOS PATIKA, 160 Second Ave., New York, N.Y. 

. . . PARTOLA vér- és gyomortisztitó cukorkát, ára $1.00 

. . .PARTOGLORY, a legújabb találmány, üvegje $1.25 
. . .L1RO, lófajas ellen ostyakat, ara $l.Uo 
.. .KÖSZVÉNY éa fájdalmak elleni Partos-féle rheuma szerek ára $2.00 
. . . PARTOLIN hajnövesztőt és mosót, ára $1.00 

PARTOCREMET nappali használatra, ára 65 cent; $1.00 
...PARTOCREMET éjjeli használatra, 50o.; $1.00 
. . . PARTO-SZAPPANT, a növény-balzsam areszépitö ssappant, 35c, 3 drb $1.00 
. . . PARTONE vasostyát vérszegénység ellen, ára $1.00 
.. . PARTOWILL gyomor porokat, ára 50c, $1.00 
. . PARTOBRACET gyönge férfiak részére, ára $1.00 
.. PARTOCIL kenőcsöt viszketés, pattanások ellen, ára 50c, $1.00 

. PARTOS-féle SÓSBORSZESZT, nagy üveg $1.35, kis üveg 75c. 
.. PARTOCOUGHOT köhögés ellen, ára $1.00 
. . PEMETE Cukorkát köhögés és torokbaj ellen, ára 25c, 5 adag $1.00 
. PARTOS-féle rheuma porokat és Partopain, ara $1.00 és $2.00 
. . .PARTOS-féle VÉRTISZTITÓ PISKÓTÁKAT $2.00 vagy $4.00 
. . . PARTOSWEATET izzadás ellen, ára $1.00 
. . .DODÓT, folyás ellen, ára $2.75, dupla adag $5.00 
.. Triplets keverék, 3-as számút, magömlés ellen, ára $2.00 

. Triplets keverék, 4-es számút, nőknek fehér folyás s anyaméh bántalmak ellen ára $2.00 
. ELZA VIZET, a haj természetes színének visszaadóját, ára $1.00 

PARTOS-féle valódi DIÓFA OLAJAT, ára 25 cent, 5.0 cent 
PARFÜMÖT, rezedát, ibolyát, orgonát, rózsát, ára 50c„ $1.00, $2.00 

• BAJUSZKÖTŐT, ára 35c. 60c. 75 cent 
PARTOS-féle speciális VILLANY GÉPET $4-tól—6—8—10—15 és 25.00-ig 
ARCFINOMÍTÓ PÚDERT, fehéret, rózsaszint vagy krémet, ára 50c, és $1.00 
PARTOPILE aranyér ellen kenőcs, ára $1.00 
PARTOPASTÁT a legkellemesebb fogtisztitót, ára 25 cent 
PARTOHERB vese-fü és gyökérteát, ára $1.00 
PARTOPAIN No. 1. fájdalomcsillapító, ára 80c., $1.00 

PARTOPAIN No. 2. fájdalomcsillapítót, ára 50c, $1.00 
. . NOVET, ágybavizelés elleni szert, ára $1.00 

.PARTOKIG VASBORT, üvegje $1.00 
PARTOS-féle Egri Császár Szemvizet, ára üvegenként $1.00 
PARTOS-ASTHMA, nehéz lélegzés ellen, ára üvegenként $1.00 

Öss 

Dollár Cent 

• | . A 

Disznaptár 1920-ra ingyen 
Mindenki, aki legalább egy dollár 

á ra PARTOS GYÓGYSZERT rendel és 
rendeléséhez ezt a szelvényt mellékeik 
ingyen kapja a Par tos Pa t ika 1020. évi 
reinekszép fal inaptárát . 

A fenti rendelés árát vagyis dollár centet itten küldöm. 

Nevem 

Házszám és utca vagy Box.. 

Állam 

Lakhely 
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-Tárca-
GALAMB PÉTER. 

Irt«: Rezek Román. 

(Folytatás.) 

Zörgést hallott. Megállt, fülelt. 
Talán őz vagy szarvas? ÁJegle-
het. Alig várt egy szempillantá-
sig, a bokrok mögül öregasszony-
hang alázatoskodott: 

— Én vagyok, aranyom, én va-
gyok 

A Gubrickyné volt, hát persze, 
hogy az. Mindjárt gondolhatta 
volna, hiszen mindennap itt bo-
torkál az öreg, hol galyért, hol 
pedig gombáért. 

Az öreg asszony előbujt: 
— Én vagyok.. . . 
Péter a teának örülve, szívesen 

köszöntötte: 
— Adj isten, néne. 
— Fogadj isten, lelkem. Egy 

kis rőzséért küzködök, amit a tö-
rődött hátamon elbírok... . ha 
már szabad a szedés. . . . 

— Szabadnak épen szabad. . . . 
— Persze, hogy az! Mi volna, 

ha ezt is megvonnák a szegény 
embertől? Azóta, hogy megkösz-
vényesedett az uram lába, s nem 
birja fujtatni az orgonát, bizony, 
betevő falat is alig kerül. 

— Nehéz sor az élet, — okos-
kodik Péter. 

— ó , ha azt maga tudná, ara-
nyom! Az ember folyton lesi a 
szerencsét, de hiába s összefony-
nyadt, mint az aszalt körte, mint 
jómagam. 

Péter szánakozóan nézi az asz-
szonyt: 

— Ezen a Poncius se segíthet. 
Mit tehetünk? 

—Mit ? Megmondom. Egy da-
rabka kéne a szerencse-köté-lből. 
Egy darabka, csak annyi, hogy 
épen lássék. . . . 

— Miféle kötélből? 
— A tegnapiból, drágám, az 

_ akasztott ember köteliből. . . . 
Péter meghökken, a haját bor-

zolgatja a kérés. 
— Közeliben sem voltam az 

akasztott embernek! 

Gubriczkyné szeme megélén-
kül, látszik, hogy nem hisz Pé-
ternek : 

— Tegnap, tegnap, — bizonyít-
gatja az igazát. 

— Tudom, tudom, értem, ér-
tem és mégsem mondhatók mást. 
Csak messziről láttam feketéllni, 
de a közeliben nem voltam. A mi-
lyen komisz szája van a világnak, 
még ráfognák az emberre, hogy 
meglopta a halottat. . . . 

— Ó, ó, hát lehetséges volna az 
ilyesmi ? 

— Mi! Hogy ráfogják az em-
berre ? 

— Nem, hanem hogy meglop-
ja a halottat. 

Péter neki tüzesedik: 
— Én nem hiszem, nem tud-

nám elhinni' még a legcudarabb 
emberről sem, de hát, mondohi, 
a világnak az a mosdatlan nagy 
szája. . . . 

— Hát nem is látta: 
— Nem én. Épen csak odapil-

lantottam. Feketéit, lógott, ne-
kem sem kellett több, szaladtam 
a csendőrökhöz. Megjelentettem 
az esetet. A többihöz semmi kö-
zöm. Az már az urak dolga. Hogy 
volt-e nála pénz, mennyi és egy 
halom ilyenféle kérdés: az már 
mind a protokollumba való. 

— Persze, persze. De mivel-
hogy a Mátyusné tegnap azzal 
vertette fel a falut, hogy ilyen 
meg olyan finom úriember akasz-
totta feli magát, mutatott is a kö-
télből egy darabkát. . . . széles 
pántlikaforma volt . . . . hát mon-
dok magamban, én is kérek belőle 
egy szemernyit. . . . Szegény em-
bernek való szerencsét. . . . A 
Mátyusné azt is firtatta, hogy az 
Istenben boldogult meg sem csu-
nyul t . . . . 

— Ördögöt nem! — szaladt ki 
Péter száján a tiltakozás. — Ki-
szaladt orvul, árulón, visszaszív-
ni nem lehetett. 

— Hát mégis látta? — kíván-
csiskodott Gubriczkyné. 

Péter neheztelőre fogta a hang-
ját: 

— Ej, hát nem hisz nekem? A 
mit tudok, azt a Krajcár Mi-
hálytól tudom, meg az uraktól. 
Én vezettem őket az erdőbe, az-

tán beszéltek a halottról. Tőlük 
tudom, amit tudok. Nem érti, né-
ne? 

Az öreg asszony bólogatott: 
— Értem, hogyne érteném, 

aranyom Hát nem kaphatok 
a szerencsekötélből?.... 

— Magamnak sincs. 
— Pedig azt hittem, van. De 

k á r . . . . 
— Ez bizony nincs máskép, — 

szólt Péter s azon iparkodott, 
hogy minél előbb odébb állhas-
son. Az ördögnek kell az ilyen 
terefere! 

— Fölsegítsem a hátára a rő-
zsét, néne? 

— Az isten is megáldja! 
Péter fölemelte a rőzsét, az 

öregasszony nagy sopánkodva 
megindult a falu felé. Péter körül-
járta a tisztást, közben meg-meg-
állt. Csakhogy megszabadult 
Gubriczkynétől! Nézd no, hogy 
vallatóra fogta az öreg! — Hát 
nem látta? — Mégis látta. — Az 
volna még csak az igazi szégyen, 
hogy vénasszony csalja tőrbe! ő 
jól megállta a helyét a jelentéssel 
az őrparancsnok meg az urak 
szine előtt. — tán 
most meg majd a Gubriczkyné 
kezdi piszkálni a kérdéseivel: 
hogy' is volt az, lelkem ? Hát nem 
látta? Mégis látta? 

Nagy kedve támadt, hogy utá-
na nézzen Gubriczkynénak, amint 
hogy az ember utána néz annak a 
veszedelemnek, amely elmúlt tő-
le. Kikerült az útra, amelyen az 
asszony előbb elindult. Mindjárt 
meglátta az öreget, — bizony jó 
messzi botorkált már. Péter csak 
nézte, nézte. — Ha ő ijedős em-
ber volna, még azt hinné, hogy 
Gubriczkyné föl van bérelve, 
hogy az urak megfizették holmi 
puhatolózás kedvéért. Csak ak-
kor gondolná ezt, ha ijedős volna. 
De ő nem ijedős! Mi? Hogy tán 
az. Bolond beszéd! Kitől, mitől 
kéne félnie? Ugy-e, hogy senki-
től, semmitől? No hát! 

Az erdei ut hosszú volt, soká 
bámulhatott Gubriczkyné után. 

A közelben harkály kopogott, 
az erdő meg sütkérezett, alig pi-
hegett. Mindenütt csupa ragyo-

Péter mégis összerezzent. N< 
volt-e hiba halottfosztogatásról! 
beszélni Gubriczkynénak? Mi-
től jó az ilyesmi? Az öregasszony I 
könnyen gyanút fog s megtoldva 
kürtölgeti világgá, hogy igy meg 
amúgy, iszonyatos bün történt, 
csak azt nem lehet tudni, hogy ki 
követte e l . . . . 

A homlokát törülgette. Tyhü, a | 
tagadóját, ez sehogy sincs jól! 
Hiba, hiba. Meg szerette volna 
magát ütni. A vére olyan bolond | 
lüktetésbe fogott, mint az este. 
Hogyan köszörülje ki a csorbát?! 

A faluból ideszolgált a déli ha-
rangszó, mikor végre egérutat 
talált. 

Halottfosztogatás. Hiszen ott I 
találták az urak a pénzt a halott-
nál. Négy korona husz fillért ta- ( 
láltak. Kinek- van még egy sza-
va, mi ? Tessék bizonyítani, igen, I 
igen, bizonyítani és ne szájaskod-
ni. Hiszen csak megmukkanjon 
Gubriczkyné, ugy elrángatják a I 
nótáját, hogy attól koldul. 

Megkönnyebbült, mintha háj-1 
Ijal kenegették volna s uj huncut-
ság körül ravaszkodott. 

F(olyt. köv.) 

HAZAUTAZÓ MAGYAROK 
FIGYELMÉBE! 

Aki útlevél nélkül jön New ] 
Yorkba sok pénzt és időt fecsérel I 
el, de mind ezt megtakaríthatja, 
ha a Bányász Otthon kérdőivet 
kitölti. Óvakodjanak a zugbanká-
roktól és utlevélhiénáktól. Felvi-
lágosításért irjon azonnal a Ma-
gyar Bányász Otthonnak, 751 
East lOth St., New York, N. 
Nem kell New Yorkban heteket I 
tölteni, elég, ha akkor jön New | 
Yorkba, amikor már megvan 
útlevele. 

• Betegek figyelmébe 
a ján l juk 

j Dr. BACKY GYULA 
J St. Louisi magyar orvos 

j Orvosi Klinikáját 
| 1631 S. BROADWAY. 

ST. LOUÍS, MO. 
i Telephone, Bell, Sidney 2006. _ 
J Fekvő ég fen járó betegek £ 
i kezelése elvállaltatik. 

T H E STATE BANK 
378 Grand SU New York, N. Y. 

70 millió 
dollár 
vagyon 
és 
több mint 
százezer 
betevő. 

P É N Z Á T U T A L Á S T 

Magyarország bármely részébe a leg-
olcsóbb napi árfolyam mellett 

eszközlünk. 
MAI ÁRAINK A KŐVETKEZŐK: 

M A G Y A R O R S Z Á G B A : 
1.000 korona $11.00 

10.000 korona $108.00 
25.000 korona $272.00 
50,000 korona $510.00 

100,000 korona $995.000 

CSEHO-SZLOVÁKIÁBA : 
1.000 korona $21.75 

10.000 korona $215.00 
25.000 korona $539.00 
50,000 korona $1050.00 

100.000 korona $2075.00 

AZ ERDÉLYI MEGYÉKBE: 

1.000 román lei $39.00 
10.000 román lei $390.00 
25.000 román lei $975.00 
50.000 román lei $1950.00 

100.000 román lei $3900.00 
E hatalmas amerikai pénzintézet árai a leg-
olcsóbbak, mert átutalási költséget egyálta-
lában nem számítunk. Minden ügyben for-
duljon bizalommal magyar ügyosztályunk-

hoz. 

Vetőmagot küldjön haza Magyarországba, nem pedig Koronákat! 
Magyarország gerince és ereje a mező-

gazdaságban VOLT. Ez az erő rettenetesen 
MEGGYÖNGÜLT. 

Az első négy évben Németország és 
Ausztria requirálta a termést s a pusztitást 
az ötödik évben bevégezte Románia, elra-
bolta a lábon álló vetést az utolsó magig, 

ugy, hogy még az őszi vetésre sem maradt. 
Télire nincs mit enni s a nélkülözéstel-

jes zord tél szenvedéseinfii még rettenete-
sebb lesz az elgyöngült magyar f a j sorva-
dása, 
ha nem lesz mit aratni a jövő évben. 

Az európai pénznek nincs vásárló ereje. 
Annyi Jancsi bankó van forgalomban, any-
nyi papírpénzt nyomnak, minek nincs fede-
zete, hogy a népek nem képesek vásárolni, 
mert nincs mit és nincs mivel. 

Magyarország mezőgazdasági ország. 
Ha terménye nincs — nincs fedezete—nincs 
hitele. 

Jövő tavaszszal nem szabad egy hold 
földnek sem ugaron maradni Magyarorszá-
gon. Még a homokbuckákat is le kell kötni 
a jövő termelésre és füvei kell bevetni. 

Gabona, buza, krumpli, kukorica, lóhere 
és fűmagra van szükség odahaza. Magyar-
ország földjének ontani kell az áldást. 

Ön hazaküld 10,000 Koronát, fizet érte 
100 dollárt. A 10,000 koronáért odahaza 20 
dollár igazi értékű árut sem lehet venni. 
Száz dollár ára vetőmag megér otthon ma 
20,000 koronát. Száz dollárért körülbelül 
elegendő vetőmagot kap 25 hold föld beül-
tetésére. 25 hold földön a termés átlagosan 
megéri és meghozza a négyszerest, 80,000 
korona termést. 

MIT FOG INKÁBB VETNI - KORONÁKAT -
VAGY VETŐMAGOT? 

Lehet most már teljes biztonságban kül-
deni haza bármit. Garantáljuk a pontos kéz-
besítést, vagy a pénzt visszaadjuk. 

Ha van önnek gazdálkodó rokona vagy 
barát ja , küldjön most haza vetni való ma-
got, hogy az 
idejében otthon legyen a tavaszi vetésre. 

Ha többen vannak egy helyen egy falu-
beliek, mind összebeszélhetnek és együtt 
küldhetnek haza vetőmagot és cimezzék el-
osztás végett a községi elöljáróságnak vagy 
a helyi banknak. Megvehetik sa já t maguk 

is a vetőmagot, de mi azt tanácsoljuk, bíz-
zák azt reánk, hogy itt vegyük meg. 

Elsősorban megtakarí t ják itt a vasúti 
költséget s nincsenek kitéve annak, hogy a 
megtorlódott rossz vasúti közlekedés miatt 
az útközben elromlik vagy megfagy. 

Másodsorban mi garantáljuk azt, hogy 
az általunk vásárolt és küldött bármely ter-
mény mag megfelelő és terem Magyarország 
ama földjében, ahová ön ezt küldi. 

Más minőségű mag kell az Alföldre, 
más a felvidékre, más jóformán minden 
megyébe. 

í r jon részletes felvilágosításért azon-
nal. Az idő rövid. 

Mi jótállunk, hogy minden küldeményt és 
rendelést, melyet JANUÁR 15-ike előtt ka-
punk meg, MÁRCIUS 15-ike előtt kézbesí-
tünk otthon. 

KI MINT VET - UGY ARAT! 

Tegye lehetővé véreinek, hogy legyen mit 
VETNI, az ARATÁSTÓL függ véreink sorsa 
és megerősödése. 

INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY. 270 West Broadway, New York, N. Y 



MAGYAR BANYASZLAT 1919 DECEMBER 11, 

Egyleti kalauz. 
Első Tug River-i Magyar Mun-

kás iietey segély zö Egylet. 
Alakult 1903 október 1-én. 

Főtiszt ikar : — Föelnök: Szidlóczky 
József, fő-alelnök Dandik István, fő-
pénztárnok Garay János, akihez min-
den osztálytól a pénz küldendő, fő-
titkár Vincze János, Box 55, Filbert, 
W. V'a., akihez minden levél cimzen-
dó. főjegyző Gönczy Bertalan, box 
155, Filbert, W. Va. főellenőr Ugri 
József, hármas bizottság: Lengyel 
Imre, Kotróczi György és Kis Csitári 
JÓDOS, póttag Iván János, föaj tóőr 
Tuiuk Gedeon, szertárnok Németh 
Ferenc. 

Felső osztály: Filbert, W. 
Elnöá Agyagos János, alelnök Sze-

gő Balázs, t i tkár Koleszár János, 
Box 55, Fiibért, W. Va. pénztárnok 
Raboczky István, Box 177, Filbert , 
W. Va., jegyző Gönczy Bertalan, Box 
io5, Filbert, W. Va., hármas bizott-
ság Iván János, Kará th Lajos és 
Heller Kálmán, beteglátogató Kássa 
Sándor, póttag Back István, amerikai 
zászlótartó Kovácsi Miklós, magyar 
zászlótartó Koleszár József, a j tóör 
Makai András. 

Első Kohányi Tihamér Amerikai és 
Magyarországi Egyesült Magyar 

Munkás Bs. Egylet f iók ja inak 
t iszt ikara. 

1. osztály. Homer City, Pa . 
Elnök Dzurek János, pénztárnok 

Bónya János, t i tkár Gyebrószky 
György, Box 366 Luzerna Mines, Pa. 

2. osztály. Deegan, Pa . 
Elnök Imre Ferenc, pénztárnok 

Lakatos János, t i tkár Sepsi István, 
Box 27, Deegan, Pa. 

3. osztály. Freeburn, YV. Va. 
Elnök Cseh József, pénztárnok 

Oláh stván, t i tkár Cseh József, Box 
71. Edgarton, W. Va. 

4. osztály. Thorpe, W. Va. 
Elnök Kánás&i László, pénztárnok 

Sidlóvszky József, t i t ká r Sidlóvszky 
Péter , Box 52, Thorpe, W. Va. 

5. osztály. Switchback, W. Va. 
Elnök Kiss János, pénztárnok h. 

Virág Mihály, t i tkár Virág Mihály, 
Box 63, Maybeury, W. Va. . 

6. osztály. Adena, O. 
Elnök Bartók Dániel, pénztárnok 

Kuthi Vincze, t i tkár Hornyák Mihály 
Box 212, Adena, O. 

7. osztály, Roda, Va. 
Elnök Székely József, pénztárnok 

váth István, pénztárnok Németh Fe-i 
renc. Hármas bizottság: Simon And-
rás, Szemán Ferenc, Lengyel Imre, 
zászlótartó Bánczky István, gyász-
zászlótartó Horváth János, a j tóör 
Szemán Ferenc. 

Harmadik osztály: Pageton, W. Va. 
Elnök Szathmáry Péter, t i tkár Va-
lash Vendel, box 23, Pageton, W. 
Va., aitinek a cimére a levelek kül-
dendők, pénztárnok Szathmáry Már 
ton, jegyző Németh Balázs, beteglá-
cogató Kövér Lajos, a j tóör Lancsak 
István. 

Negyedik osztály: Reani, W. Va. 
Elnök Veres József, alelnök Kotro-
czó György, pénztárnok Szász György, 
t i tkár Granlla János, box 100, Thorpe 
W. Va. kihez minden levél cimzendö, 
jegyző Hajzer József, ellenőr Szüca 
István, hármas bizottság Kun Gábor, 
Kiscsitári János, Kotroczó János, be-
teglátogató Orosz István, a j tóör Huk-
laji János, zászlótartó Kiscsitári Jé-

Az Első Tug Riveri Magyar Mun-
kás Bs. Egylet C-ik osztálya, Ottowa, 
YV. Va. — Gyűléseit t a r t j a minden 
hónap második vasárnapján az elnök 
házánál. 

Elnök Szabó János, alelnök Kossá 
Gyula, t i tkár Rogozsan János, Box 1, 
Ottowa, W. Va. Jegyző Jessó András, 
pénztárnok Wortolomey János, ellen-
őr Warga Gusztáv, há rmas bizottság 
Labancz István, Bogdál István, be-
»•egiátogató Wortolomey György, a j -
tőőr Moinár 3"óJ!8ef. 

ELSŐ JOBS ÉS KÖRNYÉKE 
MAGYAR BÁNYÁSZ BETEG 
SEGÉLY ZÖ EGYLET. Székhe-
lye Murray City, O. Alapitatott 
1896 jnuár 5-én. Hivatalos lap 
ja a Magyar Bányászlap . 

Gyűléseit t a r t j a minden hónap 
2-ik vasárnapján Murray City, O. 
Gujda János termében. 

Elnök Boz^vay János, alelnök Tóth 
János, pénztárnok Dobroszky Fe-
renc, jegyző Tóth Károly, t i tkár Mi-
kó József, box 294, ellenőr Süpek 
Lajos. Hármas bizottság Tamaslca 
János, Barabás Gyula és Tamkovics 
János. Beteglátogató Murrayban Im-
re Imre, Hollisteren Molnár József. 
Helyettes Gyurkó János. 

31. osztály, 
Elnök Bácsy Lajos, pénztárnok 

Bodő Péter , t i tkár Wodnák ödön, 
Box 253, Ottawa, 111. 

32. osztály, Detroit , Mich. 
Elnök Szabó János, pénztárnok 

Táncos István, t i t ká r Biró Miklós, 
107 Dragon AVe., Detroit, Mich. 

33. osztály, Nettleton, Pa . 
Elnök Szobonya János, pénztárnok 

Kozányi Tamás, t i tkár Mibalko Ja-
kab, Box 64. 

34. osztály, Wewaco, W. Va. 
Elnök Rásky György, pénztárnok 

Iváncsó János, t i t ká r Speray József. 
35. osztály, Coal Run, Pa . 

Elnök Győry Imre, pénztárnok Mol-
nár K. Mihály, t i tkár Hudák József, 
Box 79. 

36. oszt. Clymer, Pa . 
Elnök Yasko Antal, pénztárnok 

iSzónoky András, t i tkár Ködmön Jó-
zsef, Box 513. 

37. osztály, Eleauora, Pa . 
Elnök Bodnár József, pénztárnok 

Szabó András, t i tkár Molnár András 
Box 14. 

38. osztály, Hastings, Pa . 
Ti tkár Lipóczky János, Box 199. 

8. osztály, Alverda, Pa . 
Alakult 1919 szeptember 2-án. 
Ti tkár Balogh Fereffc, Box 47 

». osztály. Premier, W. Va. 
Alakult 1014 junius 4-én. 

Elnök Jancsurák József, alelnök 
Orbán András, pénztárnok Jancsu-
rák Józsefné, t i tkár-jegyző Hornok 
András, kihez minden levél cimzen-
dö, cime box 61, Premier, W. Va. 
Hárraastagu bizottság: Orbán And-
rás, Nagy Guszti és Hornok András-
né. Beteglátogató Orbán Andrásné, 
a j tóör Nagy Guszti. 

10. osztály. Pur i tán , Pa. 
Elnök Molnár János, pénztárnok 

Hunyadi József, t i tkár Tóth Mihály. 
F . D. 314, Portage, Pa. 

11. osztály, Christopher, 111. 
Elnök Dézsy István, pénztárnok Ur 

János, t i tkár Petro Ferenc, Box 44, 
Christopher, 111. 

12. osztály, Holister, O. 
Elnök Pápay Sándor, pénztárnok 

Nagy erencné, t i tkár Pápay Sándor, 
Box 14, Hollister, O. 

13. osztály, Milfield, O. 
Elnök Ádám János, pénztárnok 

Mészáros Lajos, t i tkár Mészáros Jó-
zsef, Box 8, Millfield. O. 

14. osztály, Monaville, W. Va. 
Elnök Veszprémi Sándor, pénztár, 

nok Bálint András t i tkár Németh 
Sándor. 

15. osztály, Bruceville, Ind. 
Elnök Szabó József, pénztárnok 

Szabó József, t i tkár Tóth Péter, Box 
175, Bruceville, Ind. 

16. osztály, Ethel , W. 
Elnök Sepsi János, pénztárnok 

Ladányi István, t i tkár Kardos Dániel 
Box 92, Ethel, W. Va. 

17. osztály, Rossiter, Pa. 
Elnök Vadászy János, pénztárnok 

Nagy Mihály, t i tkár Nagy Zsigmond, 
Box 421, Rossiter, Pa. 

KISHIRDETESEK. 
S z a v a n k é n t 5 c e n t m i n d e n köz l é s . 

Keresem Tóth F ranké t , kinek az 
igazi neve: F rank Apáth, ki nálam 
volt burdon, Slaglen, W. Va. 1918 
decemberében és 1919 j anuár havá-
ban és azzal távozott, hogy Red 
Jacket-re utazik és o t t pénzt fog 
kapni. Azóta hirét sem hallottam. 
Tartozik nekem 59 dollár és 80 cen-
tet . Cimem: Steve István, Brackholm, 
W. Va. Logan Co. 

Szabó Ferenc özvegye t uda t j a Sza-
bó János star- junctioni lakost, hogy 
Ferenc öcscse meghalt . Három árvá-
ja maradt , Béla, Gyula és Miklós. Az 
elhunyt tagja volt a Verhovay Egy-

40 éves szénbányász, házasság cél 
jából szeretne levelezni megfelelő nö-
vel. Cim Poposia, Wyo., box 43. 

Keresem Antal József sógoromat 
Borsod megye Csermely községi szü-
letésü. 1917-ben Anabella, W. Va.-
ban tartózkodott . Kérem őt vagy a 
róla tudókat cimét velem tudatni, 
j o e Vince, P. Box 83, Ashland, W. 
Va. 

SZABADALMAKAT ^ S á 

HERZOG ZSIGMOND 
116 Nassau St., New York, N. Y. 
«2 Egyesült Államok szabadalmi hivatalába«] 
bejegyezett szabadalmi ügyvivő s a budapesti 
Kir. Műegyetem végzett ekleveles mérnöke. 
Este és vasárnap 1057 A.v«-> St. ibway állomás közeiébei 

St . L o u i s - i m a g y a r ü g y v é d 
A. G. HAGETER, 

hites ügyvéd és jogtanácsos. 
Ingyen tanács mindennemű köz és 
váltó és büntető ügyekben. Kül-
földi ügyeket elfogad és a leggyor-
sabban elintéz. I roda 731 Title 
Guaranty Bldg.. Telephone Bell 
Olive 2888. 2029 

18. osztály, Sagamore, Pa. 
Alakult szeptember 2, 1919. 

Elnök Szabó Cs. János, pénztárnok 
Box 156, Sagamore. Pa. 
Lajos János, t i tkár Cs. Szabó János 

19. osztály, YVitherbee, N. Y. 
Elnök Szabó Pál, pénztárnok Stei-

OH/O MAGYAR BANYÁS2 I ger Márton titkAr Koznia Rhéraiás-1 Box 242, Witherbee, N. Y. 
2« osztály, Linch. Ky. 

Elnök Csáki József, pénztárnok 
Likovicz János, t i tkár Szász Gusztáv, 
Box 43, Benhám, Ky. 

21. osztály. Hharon. Pa. 
Ti tkár Jakab Márton, 224 Rud 

Ave., Sharon, Pa. 
22. osztály, Large, Pa. 

Elnök Kovács Imre, Box 194, Lar-
ge, Pa. 

23. osztály, Berwick, Pá. 
Ti tkár Kozma Mihály. Box 122,j 

Berwick, Pa. 

SZÖVETSÉG. Székhelye: Mur-
ray City, O. Hivatalos lapja a 
Magyar Bányászlap. 

Elnök Szabó József, alelnök Czaga 
Károly, pénztárnok Boros József, tit-
kár, Tóth Márton, ellenőr Gindly 
György. 

Uj fiókok alaki thatók a környéken. 
Érdeklődök fordul janak a t i tkárhoz 
vagy Tamaska János elnökhöz, box 
483. Murray City, O. 

HOLISTER, O. 

Első osztály. 
Alakult 1917 december 16-án. 

Elnök Gyurkó János, t i tkár Székely 
János, cime box 77, Glouster, O. 

Az Első Magyar Kinizsi Pál Ma-
gyúr Bányász Í?e»egsegélyző Fé r f i ét-

Női Egylet. Twin Rocks. Pa. 
Alakult 1903 március 24-én Gyü-

k é i t t a r t j a minden hónap negye-
dik vasárnapján a saját helyiségé-
ben. délután 2 órakor. 

Elnök Kovács József, alelnök 
Nagy Antal, pénztárnok Rojtos Lász-
ló, t i tkár Nagy Lajos, Box 29. Expe-
dit, Pa. Jegyző Bortnyik János, pénz-
tári ellenőr Nagy Gusztáv, bizalmi 
biró Kristán János, Nagy Lajos és 
Szarvas János, zászlótartó Korén 
Miklós és Bók István, a j tóör Czipa 
János. 

Vatesboro. Pa. osztály. 
Elnök Csobádl József, alelnök Si-

mon József, t i tkár és jegyző Bódis 
Géza. box 202, Yatesboro, Pa., akihez 
az egyletet érdeklő minden levelezés 
cimzendö. pénztárnok P. Kovács Já-
nos. számvevő: B. Kovács István, 
zászlóvivő Beresnyák József, beteg-
látogató Köves János, aj tóör Lónyai 

4-ik osztály, Seanor, Pa. 
Elnök: Anderko Lajos, pénztárnok 

zékely Sándor, pénztári ellenőr Oláh 
József, lev. t i tkár Sarkadl Gábor K. 
box 226, Seanor. Pa. Bcteglátogatő 
Bettkö Mihály, bizottsági tagok Ber-
ki József és Pisák Mihály, zászlótartó 
iagy József, aj tóör Takács Andrá«. 

Logan és vidéke 
magyarok. 

Ha PÉNZT az 6-hazába küld-
tök, fordul ja tok csakis olyan 
egyénhez, kit becsület és va-
gyoni biztonsága felől szemé-
lyesen ismertek. 

Eiland Rudolf cég 
LOGAN, W. VA. 

ismeretes az egész bánya vidé-
ken, kinek megbízhatóságát 
még az ellensége sem tagad-
hat ja . 

Nincs amerikában egy bank 
sem, ki olcsóbban küld pénzt, 

EILAND RUDOLF, 

LOGAN, W. VA. 

24. fiók. Expedit, Pa. 
Alakult. 1915 április 28-án. 

Elnök Kristán János, alelnök Fo-
dor József, t i tkár Sótér Rudolf, box 
32, pénztárnok Varjú István, jegyzó 
Ivády József, ellenőr Kovács K. ls t - j 
ván, számvizsgáló Sótér István, férfi | 
beteglátogató Fodor József, női be-
teglátogató Ipacs Mari, kettős bízott-[ 
ság tagjai Demjén József és Fodor 
József, zászlótartó Kriston János, 
rendező Löcsös József, a j tóör Szeke-
res Pál. 

25. osztály, Iselin, Pa. 
Elnök Gecse András, pénztárnok 

Gordos Árpád, t i tkár Kucsera János, 
Box 235, Iselin, Pa. 

26. osztály Marfield, Ky. 
Ti tkár Fekete János, Box 63 

27. osztály Soldier, Pa . 
Ti tkár Begyik János. Box 114. 

28. osztály, Edry, Pa. 
Elnök MiklÖsik Pál. pénztárnoá 

Szla^csik János, t i tkár Szujó Imre, 
Box 138, Edry, Pa. 

29. osztály Cleveland, O. 
Elnök Soltész János. 3 218 W. 32 

St., Cleveland, O. 
Heilwood, Pa. 30-ik fiók. 

Elnök és jegyző: Pethő L a j o s , tit-
kár és beteglátogató Csordás István, 
Box 263, pénztárnok Wisztokay Mi-
hály, ellenőr Konrád József, ¡Box 263, 
a j tóör Csitár István. Gyűlései t ta r t 
ja: minden hó 2-ik vasárnapj án. 1 

1 

UJ ÉS NAGYON ALKALMAS ÂR! 

Ezzel az árral megjaví that cipő-
ket, lószerszámokat, táskákat , stb. 
Erősen és jól varr, gyors, mint egy 
gép, az ára 20 yard cipész cérná-
val, 2 tűvel és használati utasítás-
sal csak $1.00; 7 á r $5.00. Meg-
elégedésért szavatolunk. Tűzzön 
egy dollárt ehhez a hirdetéshez 
ma, azonnal és küld je be az alábbi 

cimre: 
NATIONAL SALES CO. 

Sta. D, Box 90. New York City. 

PORTAGE, PA. 
ALMÁSSY JÓZSEF 

913 MAIN STREET, 
PÉNZKÜLDÉS 
HAJÓJEGY 
KÖZJEGYZÖSÉG 
Hazai jogiigyek elintózfae. 

MARADJON OTTHON! 
Készséggel el já-

runk minden 
ügyben. 

Minden levélre 
azonnal válaszo-

NE MOZDULJON ADDIG EL MUNKAHELYÉRŐL. 
inig útlevele és utazási engedélye nincs. 
Ezeknek az okmányoknak megszerzése 

néha hetekig is el tar t . 

S O K K A L O K O S A B B , 
ha ezalatt dolgozik és pénzt keres, mintha 
ot t hagy ja m u n k á j á t és eltölti nehezen 
megkerese t t dol lár ja i t . Minden szükséges 

B E R E S E S F Ö E D Y 
államilag engedélyezett hajójegy, pénzliildö és óhazai jogügyi irodája 
6 3 9 - 8 t H i S t r . , H u n t i n g t o n , W . V a . 

200 magyar szénbányász 
külső munkás és olyan is, ki még banyában nem dolgozott, 
kerestet ik a Penn Marj- Coal Company Heilwoodon, Pa. levő 
szénbányába. 

A szén 3 % - 4 láb magas, viz és gáz a bányában nincsen. 
Pick miningér t tonnánként^ 1.21, Cutt ing and lódingért $1.00, 
Masina lódolásért 82c tonnánként f izetünk. Napi munkabé r t 

is 14 százalékkal emeltük. 

Munkás zavar nincs. 
Állandóan dolgozunk, káré van mindig. 

700 munkásunk fele többet keres 100 
dollárnál kéthetenkint. 

J ó házak villanyvilágítással, vízvezeték a házon kivül. 
Házbér $5.00, $9.50. Nőtlen bányászoknak magyaros burd 
heti $10.00. U j magyar burdos bósz van a telepen. Elemi és 
felsőiskola, moving picture, compánia és privát s tórok. 

Útiköltséget, box cárét 6 hónap után 
visszaadjuk. 

Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 

PENN MARY COAL COMPANY 
Dept. S. 

HEILWOOD, PA. 

2c-es HAJVAGAS 
50c HELYETT. 

A kor egyik legnagyobb 
találmánya. 

A Duplex hajvágó használata 
olyan, mint ' a fésűé. Fésül je a 
ha j á t és ugyanakkor vágja is. 
Könnyebb, mint a borotválko-
zás. Teljes jótál lás mellett. A 
hajvágást olyan egyszerűvé te-
szi, hogy egy gyermek is hasz-
ná lha t ja . Mintaküldemények a 
pénz előzetes beküldése ellené-
ben $2.00. Rendel je meg még 

Laura Sales Co. 

Browning és Wells, 

Divernon, 111. 
Fűszerek, liszt, különböző 

élelmiszerek. Ez az az üzlet, 
ahol szívesen lá t ják ön t vevő-
nek és ezt pontos kiszolgálás-
sal^ be is bizonyítják. Kér jük a 
a magyarok pártfogását . 

Citizen State Bank 
Johnston City, 111. 

Az Egyesült Államok pos-
tatakarék pénztárának 

megbízottja. 
Betétek után magas kama-

tot fizetünk. 
PONTOS KISZOLGÁLÁS 

L. D. Hobbs, pénztárnok. 

Magyar bányászok ! 
item a magyar bányászo-

kat , hogy [ 

Welch, W. Va.-ban, \ 
a régi Bodnár 

SZÁLLODÁT MEGVETTEM. 
Ki tűnő magyar konyha. Tiszta 
szobák.— Útbaigazítást ingyen. 

Kérem a magyar bányászó- i 
ka t , ha e r re a vidékre jönnek, ' 
lá togassanak meg. Mindig szi- ( 
vesen látok minden magyar < 
embert . 

Harsányi József, 
magyar vendéglő és szálloda 

WELCH, W. Va. 

• • • • • • • • • • • • • • • • t t . S . ^ 

A l a p í t t a t o t t 1876 i 
• 

j First National Bank: • 
Harrisburg, 111. 

• 

ALAPTŐKE $100.000 

A legrégibb bank 

8ALINE COUNTY-baa. \ 

A betétekre kamatot fLetünk a 

pénzuímek a 
J. G. NYBERG. 1. póazt&mok • 

(852) • 
• • • • • • • • • I I I I I I 1 I Í 

FIGYELEM MAGYAROK! 

Jó magyar családokat és magányos 
embereket kerestetünk. 

Akik jól akarnak keresni és jó bánás-
módban részesülni, azok jöjjenek 

T0LER, KY.-be. 
Családos embereket a Compánia szál-

lít. 
A szén magassága 4 és 6 suk között vál-

takozik, de január utolján elérjük a 7 és 8 
sukos tiszta szenet. 

Bővebb felvilágosítást ad 

ANDY BARTA, Toler, Ky. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXÍOOOOOOOOOOOOOCXiOOOO 

MAGYAROK! 
Ne küldjétek pénzeteket ta-
karékbetétre messze városba. 

Tartsa pénzét 

Brownsville, Pa.-ban 

a Monongahela 

National Banknál 
4% kamatot fizetünk taka-

rék betétekre. 

A magyarok jó bará t ja . 

ZEIGLER STORE Co. 

ZEIGLER, ILL. 

Minden vevőnket pontos és lel-
kiismeretes kiszolgálásról 

biztosít juk. 

J. S. GANVEY, Manager 

Nehogy 
elfelejt 

Mindennemű egyle- T , , . , , 

Tomko István 
x ^ r j a « 1 : ** 

[ S C k 8 l g - 2 0 7 E a s t 10- ik u t c a rebet a legjutányosahb 
áron készít N E W Y O R K. N. Y. 

a a a a::a.a> 

The National Bank of Commorco 
WILLIAMSON, W. VA. 

Ebben az Egyesült Államok kormányának felügyelete alatt 
álló bankban vannak a kormány, a megye és a város köz-

pénzei elhelyezve. 
Ne kísérletezzen s no küldözgesse nehezen kereset t pénzét ide-

genbe, tegye az< Wfcvst Virginia Állam legerősebb Nemzeti 
barná jának egyikébe. 

Pénzküldés napi árfolyam szer in t . Hajójegyek minden vonalra, 
ügyes-bajos dolgait pedig s z a k s - z e r ü e n s lelkiismeretesen intézi el. 

CSANÁDY PÉTER 
a m a g y a r ( ¡ s i r á l y v e z e t ő j e . 

I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Kompánia stórok 
Coal City, III. 
West Frankfort, III. 
Buckner, III. 
Caldwell, III. 
Christopher, III. 
North City, III. 
Pershing, III. 

Mi olcsóbban adjuk áruin-
kat, mert olcsóbban is 

vesszük. 
Mi egyenesen a termelőtől 
vásárolunk nagy mennyi-

séget készpénzért. 
Mi önnek takarítjuk meg 

a pénzt. 

Coalfield Company. 

Magyar bányászok! 
Évek óta veletek vagyok. Évek ! 

1 óta szolgállak ki benneteket. 1 

Mindig jó és becsületes munká t \ 
végeztem. 

1 Ha bármire van szülcségtek, 
gyertek hozzám. 

Dr .W.F .McCoy 
FOGORVOS 

[ Matewan, W. Va. 

Boyd Thimming 

Furniture Co. 

Készpénz vagy részletfizetés 
mellett veszünk és eladunk bú-
tort , kályhát , gramaphont , zon-
gorát , stb. 

A National Banktól északra. 

Christopher, III. 

Figyelem bányászok! 
Bankunk az egyedüli bank a 

Buffalo Creek-en. 
Igazgatóságunk tag ja i a kör-

nyékbeli bányatulajdonosok. 
Ahol ezek az előkelő, gazdag 
emberek t a r t j á k a pénzüket, 
oda önök is betehetik. 

Ne ad ják pénzüket minden-
féle megbízhatatlan futóvigé-
ceknek, hanem ad ják be hoz-
zánk, egy erős, megbizhatő 
bankba. 

THE LOGAN COUNTY BANK 
LUNDALE, W. VA. 

W E I S S A R M I N 

Justice of the Peace 

Madison megyei magyar 

Békebiró és Közjegyző 

ESKETÉSI jHIVATAL 

1830 STATE ST., 

GRANITE CITY, ILL. 
Elvál lal ja peres ügyek elintézését. 
Követelések és kár tér í tések be-

ha j tásá t . 

Házak vétele és eladása. — Élet-
és tűzbiztosítás. — Pénzkölcsö-
nök kieszközlése. — Vidéki meg-
bízásokat is lelkiismeretesen inté-
zek el és levelekre magyarul 

válaszolok. 

Kinloch Telephone: 522-R. 


