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LABOR PROBLEMS IN THE MINES

BECSAPOTT BÁNYÁSZOK

ANOTRER WORD ABOUT MR. VASS'S BOOK. - IS TRERE
ANY REAL LABO!leSHORTAGE? - 11' 80, WHOSE FAULT
IS IT?

EGY SZ:&LHAMOS tlZELMEI ILLINOIS MAGYARJAI KöZöTT - EZREKKEL KAROSITOTTA
MEG A HISZ:&KENY SZEG:&NY EMBEREKET. - A MAGYAR BANYASZLAP MAR R:&GEN
6VA INTETTE TOLE A MAGYAB BANYASZOKAT. - MIKOR RUGJUK MAR KI MAGUNK
KöZttL A RAJTUNK t.LOSKODő GAZEMBEREKET Vj,OLEGESEN?

Before Christmas we took oc• srlrnma evcn 'or 4- 5 tuonths of
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MUNKÁSKÉRDÉS ABÁNYÁKBAN
M:&G EGY SZ6 A MISZTER VASS KöNYVilOL. IGAZAN MUNKAS HIANY, S KI A HIBAS, HA VAN?
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labor-agcrits (of wbom as it secm!l away from the minen, fo„ tbc rok rods!i.ra; a Igali ~n·etorár kd.
ritó_ f_aJtáJa. Az állami h~rtoook
\yaa ur IPhÚl nem is t:.gadja a Jent6ciben é-A hirdetkic1ben ts
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ondi! :t, foi w- all (lpe thnt lbi aen 1111„t.a a va.,:;n:i kocsik teljes bAnyás.,ok bi7.almába.
·1dni nrkik és ne engedjék meg. i nyúzt, akik bünösnek vallotUk eimrn élne1r- klirtük f
ni!s!ajta
~ bár a JJ1l vl"í'-nf.n,ylink
Nlbortagr will not . be J>l'~':Il&· '-.!..Illy&, a Ohió bizonyos kerületd·
F.!3ször u uszonyok hizalmA.t hogy ílJ·t'n gu:emberck megvet• magnkat •·mt,eröléa büntettében. min&égbcn akarunk
mindig mét1•)jük
u, hogy ntno:s nagy
n~c1 that w J~k will contiouel bcn a
g~lhetét:t aem k!vcsek " igyekezrtt megny,·rni. Cifra be heSAék a lábukat a Mnyavidéke- llinthog! a "é<ló _üg:n-/.dek b u O zolgálafo1" tenni a binyúzok munk3sbi5.ny iíltalAhan n b!ny6.k
8 bí orf' we hf liev_ that t~ent bányl."ltok megkeresni, ugy1n~ ak azéddl'I dic.sérte fel • magyar uz k, n
ugy!s&&l'g kott elozC'les mcg<'gye• és a b6nr tá.raa.aágoknak. Olyan b&11, rn#P foglali:or: fogu k"
ifi no abor-ahortag-c m the "lllDe5. a v:.suti ko<'nl: teljes ~nya mi· uonynk fi1ztjft, hizdg,"( nlázatot11
tiomloai ur nMsziniilrg megint téa volt f' tekintí'then, a ddlottak uolgálAtot bog,r mindakftten JJr· :...:zal a !cbetós6,;g,• 19 hoc
As mder 1e beat condition1 t att
imggal tolakodott bf, a liiulmuk· i'Mk mat?yar bA--iy11,·idF-kre ment nagyon kis biintetfst kaptak, mert r-61 koldulhal 1!nak
nokUnk van guunk, \iogy 1 n,-1 ►
ohmJI ,appens 1hat for one rcuon
U:-:y látuik. hogy a január vé, I,a. s nrm Mjnil!.a. a dollárt. mt"g hogy ott tovább bitangkodjék, mindenki 1,1dja, hogy al.tipJÍ:l.ban
lgrscn nagy a munkáahi! y
lí
othe'f' men are put on half I gt!re beig~rt vasu1 kocsik n;iéi: az öt dolUrt a kis gycrmrkC"kt(II; ílgyeljmek h6.t a mngyar hinyá• nem i!I ők \'"lllt:ik a biin&ek.
Ha munkúkPntl!Sr,'n 6s mun~ már dbre k jelentjük hogy ez timr. U eaa me"l would h~ di· 1 gyre késnt"k, a m.ott a hlnyal.ár· hi!17rn tuiltfl., hogy at anyáknnk Rzok a. ste['l'léJyleirlUra ('9 jutt.na-f:rdrkf'I, ho(ry a társa.slig oda kAsbiányrQl irunk, eliYi sorhan ar• a felt'o5saéget a b6nyatAi11&8Agok
re ted ·n „ie rtgbt direction,
suá.gokut február eleJér biztat- a u:ivH akkor n:Hrheti mt"g a D:!I· 1ák ren1!órtfz"e, ha. közöttük 1n('g cipelt bitangjai, akik nlamenr· rlil kellrnr le1kii~merrtl', mcggyö~ lm bftritJnk
all prob LjJity, the sbortage of jt\k t>lPgségra azAllit6 cs1.k;j,uel gn pl1rtjára, ha jó lesz a. kii1 gy r- 1 jf'lrnik.
nyien a f1 g_vh.é?hól kikerült ,·sa- z6déat az rczniiok, hogy csakA e,·fi.ncloroll bhy6saok nagy
mm n woulil lessen 1f .1ot entirely Magyar bánybzok ne múzkilja- mekPikbPz
1 ~oml&ii néh JOf'! Samnelnt'k is \·arg6kh61 v6ltak 1'l'nrl,1rükU, va• 11r:·Rn Jé• ·k h6t u t>mberhiány "'szlt fi. b!nya!o:-r- nok l id4
r.
uak most inunksi ut.c.n, ha escnde
C'Aak azután jöttek a fErfiak ,iéha mAa névc"t s hivja marfi.t, d" lainrnnyfon ép Mrrel m~nekúltek a b§.nylkb n, vagy t"':!ak r-,; ,lós.ze· oe"l l':· vetett iguúgtaJan~ga
A miner who i1 wo1king on 1alf ae"l do]goznak 11, mert a viszo-, sorra. \TeJük kt'trtybott, velük onnven feliamrr 1Ptni a furcsa ki a prrMt, mert a b!nyst.Araaúg ri (,9 váratJ~n r,rospe itás hoz rn:..• üzt el ab nyüb61 1 ,rr,51 !I fotime n Ol-:io ,::,r West Yirginia. nvok ,,-yformin Pl)S!t%8k ,ninde-:i.- sróra.K.ozo1 '-8 :.innf'p-O ">Ok alkal ,lakj i-61.
. ·" nei:.i:,1 MVl'n h Utat uro.lf vidéhn nf'm merlP a bi- ghn.l hrlyenk#nt d!lg-l,'f'áig :.ar• g::n:k r:, 1 lapnnk jci a;
,~ fllri.
would bt glad to com to Penn,-1 fl' e
mAval olyan vir'"":ul&al ivott a nn- Jc". ili, alaV
t 1" a, pot.roho..1. r6ág 6 t elit~lni.
t6 bln,vi! •biinvt.
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BÁNYATELEPEH. HIREI

FIGYELEM! Magyar Szénbányász Testvérek FIGYELEM! :
Jó
:Jl

Ml11.cl.tn u'11bA• ,- .. ·es1vt„eiukue'-, lr.llr. Jó,. •yAkban illan•
v.. lr. t „artl.&k H l'(tJ;bl,
.1ljuk, bflCY az c-lAbb JelOU telepre
oJnelr. t;;:UDkil ké:-.::l
E I.! U)'ADAI a munkUOk J6 bAU.Um6dti&n
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,.. ze,úlne _ 61 lehet keresni. a b:tnya l'nlo-bto.ya, a munlr.aldO na1> i,ta NYOI.,· óra I a munlr.11.eok nnpl 1tt•re-aete Alland6au napi ht.r, m dollAr•:\I 'eljelib.
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dll!J;;IJ!('IJ.k ha többe . akarnak l!'C, ph'zrOI Jo1111l M lffmck burdo11,:1,lk. lrJanai éli
foibl ltölWret éa Je&7et eloleirezü.nk, de caas
ll jó All11nd6 , mberekuek, tik itten akarDak dol&:oml. A hl\u.k

: re v~:~t

JO MUNKA.
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1

unkán.
1

1
!tar,::;·
,~:~a::~n°:!!o": :.Su~:f:fr':.m~~ . ~~:!k u~~~ :~e; : J
1 la A.Jll.nlJuk, hogy r telepet minél el6bb lu1ret1Blllk fel • est a
■
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blr,c ióst vf&'j!\k ki 1111 bozzl\k mag1lkknl és W'llta•lt 1neg a te'o-,
p,•n n 11 11 ban. '- tl"lepre Pltt1burghb6I. Pa., napo1 ta h6.rom1zor
1 bel ut nl a Pc · n 7lvanlal ,onattal. Jegy tra ,~tttabur1:ht>OI
1 1•11 . •• cent
ro•t.l>bl felYih\101,IU,Nrt lrJanak eaen

CHARLES S.MITH
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-loJJi,n

il

l'&fO"

1r j(>ll maa:y11ru l to c Llu M',

1
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KovácR Sándor,

Box 12,

Oh·aaóÍD.lt fi&.} t!tmí·t f1:< iv
juk a ·ra~·lor t >al and Coke
t.'OlllJlUlY ~<le sére. m1 ly•
>en >ilm· 'szo
ke eSJ ek Jó

Ottawa, W. Va .

Ez a t
;; a mwtban
.oll'g Jelét adt~, ogy negbe
esüli a btnindnrol >án:rtuno
k11t t";a biztosak vagyunk bcnr,c hogy a munké.1 a j lentke
.tő 1n&gyaz- embe. ott jó mun
kát, tl&Zteaa+'.>gae f1z : t, és jó
bánismódo• talál.
.Aki a t:\nasig bányiit -neg
,tarja tt-kmteni, ut~,.H,; a
:\fonongahela vasuton L1Jw
l'hos állomási!;!, v-,gy wen
,.i.-g jelét adta, hogy meLt! :ru.~
_;,·a a villanyoson {sltr<!et•klÍ·
i.:n' Fairhank1M'a, mindkcttö
a bi1ny11 közelében fekszik
Ua. valaki 1övebb információkat k ivú1, irjon eJTe a. cimrf'
'l'aylor Cval and l "oke Com •
pany. ljniontown Pa .

- - - - - - - - - - - - - -- --1
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Utalványok.
a

Magyar Királyi Postatakarékpénztárra!

100 korona 13 dollár
,1KI ,WOST l'ESZ POST,tTA K A RÉKPÉ NZTARI
UT.4Ll'ANYT, BIZTOSITOTT,1 ,UAGANAK A
JI AGYA R PÉN Z OLCSó ARAT

EZEN UTALVANYT UGYANIS
L Odahaza bármely magyar királyi postah ivata l ut ján bevál thatja.
2. tekintet nélkül arra, hogy m,rnyibe kerü l a magyar pénz,
az utalvf,ny összegét bármikor minden további ráfizeté:< nélkül
bármely cimre az óhazába küldheti,
1J. a háboru után az utalványba'l ki"rt összeget magyar pénzben megkaphatj a,
4, az utalványt bármikor visszavált! atja amerikai pénzr;;, oly
árban , amily ára a magyar pénznek a visszavá ltás napján va11.
/\. Az utalvány :J' kamatot hoz azon naptó l kezelve, am kor az
utalvány ki van állítva azon napig, ami kor azt beváltja .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Keresünk 400 szénbány~szt
Inden
„
„
p1~dt~~ :Jt~:e:t':e:::~e_,t _.:C,~

r11 :abu 1 ?:I toae1éb n
, uJ b!DJán.11: tt: "-e
1.z a -t1:1a.
'ohci 1nl tor T
nap a . ),6 11 •• alatt Munll:luan.: n
~OTdi.l •16. Sz n 5 14b mac .a, pala vagy l•Jlr611:6 rltkAn akad •
blDeaen • b DJiball. K.1rtl van b6,~n h •onnAn•
l fit• lilr:k A teloen lóV uJ
l"lUal ellltott bt.s tll Uu.en
1 9 8
1
f ua 4\10~~ ~ ~ n"a'::
ta. nau,-Auok, akit J(l akarnak kersnl, 11Janak vag-1 Jlll ni k

volt császári és királyi konzuli ügynok
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395 Broadway, New York, N. Y.

CLARENCE, PA.
Hti1'ir l~•
os '>Qjtffl irJn, bogy itt a man
ka nagyo~ Jól me:y, fo nmrsen
Cfl :idö Lány sz. )flffltanab1m 'Jj

bánvl-kat nyitottak meg -1 tt'l, p<'ll
PS igen jól t·zetnPk Uj tég1,lH
u,,kat
épitettck n b'-yá!. ':>k
r·

•

1 hi

ly t

~

1'

RaJtár rnk J:\nl

!l

nngvaroknak mO:t uiik
1

r • van

1j

h n a okra.
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j

1097 SECOND A VEIIUE.
NEW YORK. N . Y.

1361 GERMANTOWN AVE.
PHILADELPHIA, PA.

2ZT - 101h A VENUE
NEW YORK, N. Y.

160 SECOND STREET,
PASSAIO, N. 1.

1'116 SOUTH BROADWAY,
ST. LOUIS, MO.

MAGYAR BANYASZLAP

1

Az első amerikai magyar
bányászok küzdelmei.

Heueze ,J,;zseffcl otthon nagy ii;!'atsllgtalan·
.ság · or ut.
összeszólalkozott. a jegyzövtl,
merthogy a magyar fölumüvelónek mindig i!I
ok baja ,,an az urakkal. Roh 't1f' tudták megrtf'ni eg;,nn6.st Dc Jlcncze ,József nyakas m·
bc-r volt, kerll!SIÚ ment az igaz.'lágát a pesti
hnatallihoz
perste mf'gjárla vele.
az cg;> i.k 0116 nem vájja k1 a mbik atePe rf' került a dolo!l', i.11,~yvédek piuk u ~u t, ezoknak m g m(':g a lt•hel1 ,,. zbo kerül. Pedig a magyar fölil1 n a p nz a legkeve!lebb. Ila van 1'
:-re , agyobb oillf'll a hárnál, bizony nem
k a olt n .;- mrrt k 11 az ad6ra. b&
rl:\s kr , meg niegymásra. Dobit mire
J• a bank
.Ad az betáblázáara, hiu · ott a
á u,
g rold 18, tiszta a lap a telekkiinyY
·e
csak ép n u van beirva, hogy Hencze
.Tí r a hú.lt a.z öreg füncze Gergőtől öro~ lt , a fuldet neg ug,- ,·Ptle az ehö gyerek
ni komAjútM, Darabos ~ihó.lyt61.
Az 1gyn!dnt·k kellett a pénz, bit hf'került
& te ckk uyvb<'
el:4o betáblti.zás. A pPnzt
~i e k, énen C'sakhogy a kamatot meg hol1 k
I i költséget vontnk le belőle, Ben·
ze ,lóuef ezt em értette, de hát hOtcJ vitat
:tozh
ö azokkal az urakkal. akik annyi isJt at Jár•.ak
Hát nem szólt semmit t„ a
p 1u: nagy ré&zét Ph tte az ugyvM, a többi
g ugy elm ni
A. tJIY huzJdo
az 1~n ,·~1 Követelelőd
a
~ t n6tt és ~hamar bekerult a
l kk nnbe a tná&(Xh.11: betábláúa 11 Benz J
ef en: hitt mir az ügyvM bittathl1
tt busul 1 df' ha mar e-lkezilte, h
l\bba, mikor az eg sz faht
agyta abba. . 'em és 11cm.
a pórnek, Bencze ,József el.-izctni keliett m~g. még, so-

ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK

1

.lfoiint hallgattak.
.Aztán kopogás hallatszott a külsó ajtón.
,Jottek az öregek. Kováct Mihály meg a felesége, az asazony szülei. Bencze JÓZi;ef kiment
a szobáb61. Hagy beaztiljenek az 11S11zonynyal.
·\z meg válaazon a azh·e szerint. Az Oreg a.szJ.Zo!ly sirt, KovAcs Mihály meg határozottan
a::ólt a lányáhO!:
Ag11ei:i, -te a gyerekekkel hazajÖ9Sz
.l.f&Jd mPgluu:tt'k nihmt. A-.t. ura<l konusz em
ber F.lprédáltn mindenét, koldusbotra jutot•
talok O menjen, amerre akar, mí a i('-'er; ke
ke• 1ttajd felnevelujk A% én hba.m.ba.n nem
fogtok koplahii. Jgj meg ki tudja mi esz ,·e
letek. JIU. ne féljetek. Holnap szedj ;ssze

Koplalni kell, hat egyutt koplalunk De a h,
tea uramat én el nem hag) om. ~ buesa tL
nt>g ekem a magass6gbéli l'riBten, hoiry egy
ere
ltántorodtam töle.
11 • mc,st meg1dtak k ndtek. amiért jöttek.
hovlics .Mihli.ly n m tndott egyhamar FZ
oz J 1tni Sohse hallotta még igy beszélni a
an,-át ~dig csendl!IS uelid, Jé leli.ny \'Olt,
t'S tt"'
k most hogy heazél v le, az édes apjá
, 11.l. lieg is mouJtn neki
Ej'lY de kin\ ·1 a BZád, \gnes. lii
l lt t ,ged, hogy igy br Lsz a 1lajdon édca
ap ddal~
t l:'des u:ulé"mnek mindig jó lányuk
"
re ll nd1g m gfogaJtam a uav-1 at ne

Az utolsó hadikölcsön a béke hadikölcsön e.

,u:

k

mintll'nt, ami még mcgm ad é ami R. tied, t's
1-Q- rrtek haza.
Bt'nezc Jóaef Ul'm hW.lgatli.zott de min
de • hallott. Azt is, ahogy Ágnell, a kia gyi.in
ge asszony rtiv1d szrii t után esaknem kiált/>
hangon 1ttondt:a
- lfegeskudtem az olU.r előtt. hogy a hl
1 s uramat bajban, be t'g ghe-n el nem agyom.
Hát nem hagyom. }legyünk Hle ahová a visz
b ununk
ott Jó I
fert 11 m 1gu b.ogy
komw: ember !,hndig 111 j6 \ lt hozzám. Sob
s \o
nem g :-izd'JkodoU:, soha nm nem
emel e a k dt
Arvák leg)'t"''lCk u :l k
J áej im.
m, én kem m" 1 tt a heh-e •
11 k1 16dnom kt11I
t eK) tt ki.nlódunk l1a

A Magyar Bányászlap
részére írja: Fülöp I.

-

És lleül'r.fl. .J{,ES<'f fize
(•le volt firká.hu a telekzsef lapja.

1 nyka , olt s a fej! d1i

ben Yoltak ugyan
ö1ztri11 zeru mozdul
on raJta ,·al&mit.
hit a szerel ke h
l gn11gyobb lány á
li.gyhan és szomoru,
í;des any
Xe félj, kis
dat l!tod Elutazunk 1
lá.tod. :\larika, nnlyen
niitt F~g-y t maradun
\kts I:' n-vm gnvu
IWlzo y meg mdult kifelé
gfordnlt ott állt e'ótt
tPs nra
\l.tjon m g t

E l'Üágtörttnelmi órákban, mikor mindig közelebb jön a ,,kárgott bikt- napja• a düntű órák lá:aa eröfearitisei
rf!&zkettetik meg idegeinket, nekünk amerikai nwgyaroknnk is tanuságot kell tennünk öntudatos lajazeretetünkrűl,
tildozatkéBZRL;günkr6l és arról, hogy nemcsak szót"al, de lettel Uf a,egiteni akarjuk a szülöhazcit. Ennek a bebízonyitására most t'On az utolsó alkalom.

tőlük

utoljára1!

·1z OKOSSAG igg beazél az amerikai magyarsághoz:

llinden jel art mutatja, hogy néhállJI hónapon belül meg leaz a blke, ami azt Uf jelenti, hogy az ötödik hadi.kö
ragyis ez az utob16 alkalom pénzt fe{.tetni a bwui11 ka•
nwlot lwzó hadikölcsönbe.
Az is bizonyos, hogy a béketárgyalátlok meqkezdé11é1·1:I teteme en emelkedni fog a korona árfolyama éti bizony
nem 13 dollár tc,z 100 korona, han,m j6t'al több. Bizon11t11J tehát, hogy moat J.:e/l kih011ználni ezt az utolsó alkalmat.

k11ön az utolsó hadikölcsön: a BÉKE H.lDIKiJLCSIJftr'b:.

nez ,T1íz:scf, bog)- a falnhan
ara.dm Pedig tele volt a fa
Az uszony cs.illdja, m g az
jól tartották magukat, meg
Jtak tPstYfrei. dc c,:ei:böl ki
oni én:& 68 hagyt.!1k a letórt

Jegyezzen hadi kölcsönt az is aki már jegyzett, az is, aki még nem jegyzett
mert nemcsak 11züWha.zcij6nak tesz szolgálatot, hanem a ~}át anyagi hel.l/zetén jadt, a maga pinztt nöreli minden
kocJ:ázat nélkül és azon/elül 6 11zázalék kamatot i·ap.

Ahoiry nltek l:'ste a szoba
két b~tre na~y ke •yelml:'1 11..1.
J ~ai:da
ki:,
szó
nbkor m g ott b neuro tak
lanogy u o kicsi IZI\ uk is
HZDil llJ rosa,:ahh rlolog
hizouyf.Jllanság. Az asz
a.k nézt1·k rgymásra. f:'.
a are11-. É!zn·vette ar.
tot. nmi egyhPn ,·iiJ
-e k 1'1.lS ggel.
ogy hagyj tt

100 korona
500 korona
1000 korona

2000 korona
5000 korona
10000 korona

$13.00
65.00
130.00

A 6 szci:aUkos kamatot not'(>mber 1-túl kezdi't! lizelt m

II

$260.00
650.00
$1300

iqy az tl.,ií 11-lfri kamatot már 19Ii. május J.fo kapja

meg.

T. KISS E.1IIL Hankár
Eunnel jegyzek

133 Second Ai't"., Neu, York.
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a 11ziilőhaza.
J:ajjon t•i..<fszhangot kelt-e az amerikai magyaraag lf'lkibl'n a s:Uliihaza azara? JllOBt -

Ila

zúnk, de talin már

A gyt kek tludt:ik

Azutoljára!
ól/AZABóL átlUJl/6 harangszó megint a hadikölcsön áldozati oltárhoz hit:ja Amerika magyarságát. /llegint
·

'

'
'

'
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_,uktól, akkor ~n nem i<;merck paranesot fa k-1rdi: n kw1ondom. ak ~ t .s gondoljanak f•
lol m, hogy én nem f.el:lzem HF.t moat hallot
tik.
Ko aes ll.1 ály r

tan. O.ak a legnagyob
nm. GonJolkozott. Ti

,1 véráldozatok sütet nagyszerüsi:géböl a dicsöst'.g azol.ra háramlik, kiA· meghaltak, megrokkantak ta(JII küzdeMk számlálatlan sok fronton a magyar hazáht, a magyar fölclért. Akik ottlton maradtak és akik, mint az amerikai.
magyarok, a lüzL'Onal borzalmaitól tái·ol élnek, 11űl a harc rlnmliáral a rér földjén termelt kalci11zokat /ogjók ll'arotni, azo/.·hoz fordul a magyar nemzet az ()TüDIK mn111ar hadikülcsiin kiboc1mt611a alkalmából.
~• nem fordult hitiba! A magyar nfp csodá11 bűkezü-1{ggel i·ett ré,czt az utolsó hadikültsün jegyztalbt>n. A
nwgynr nl'p megértette, hogy a kitartd11 11zomoruan nc,ne klJt'etelése ma !..él szó: rá ÚJ penz.
4z amerikW, ,11ag„a~or.. ~ k,dtbbtil 1:11nk rpyt'l adhatnat: ,zufohazánt1k.· l'É.VZ'J'I /gy beszel norzájuk,
keri

yMévek. Kamatfizetés az
:F"'..s akkor U.tta Bencze
egvttlen hurátja se Az
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ort, axomuEdot, azt
m.
lett " ge, hogy els Ren te J'uef, meg
f!rek"kcl haJ1~k mflg
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_
lépme a lap azerkesitost!gébol,
Publ ill hed b11 the llungarian l f ineTr Organ Publ ishing Co. Inc. mert u 'ü.zleti Ugyek" ugy kiA llacJ·•r IW.n)Md11pot !Já.n,-6(,wk lrJ4k. W-ayt.uokrl,1 bánJil<iokn&k,
,·ánták. . .
tu• llun«arilln 'l uot"l"!I Journal
Wrltk-11: for , uMn,, or ,uu,·n:b) ,1,o('n:,
Gy~ori tortf~e~ a magyar la-_ _ _ __ ,poknal u UJs!g1rok Yáltozása és
Ente J u 8ec.Jnd ~~-:!'r
a?~~;",~' N•w Yor1r., N Y
•11.m irnú,nk arr61 mo&t se~ h~,okat, ha nt-m Kemény Gyorgyröl
és az Altai& alapitott ujaágr6l lenne l.ló, akik mind~ettcn megé_rdemlik, hogy a kiizöns{,g \"eluk
_foglalkozz.ék.
.
ltegll'tuk lapunkban P,s a nap- lapja nem ismer protekciót, igaKemény Gy?r~röl fl'll"lilcge~
·1:>M, hogy a Magyar B1Í.nyÚZ ú.11 nem baazonles~. Dmost egy nuok. lsmer1 m~ul:n ~mcr1~a1
ap ezen az &zbn öt bányiszfiut kicsit megakadok azon, hogy ilyen ~agyar emher. koztunk elt, k~zfogo neveltetni és iskolhtatni 1a- csekély eliíflletfs mellett is képes ~unk dolgozott és a azemunk elutt
J&• költ&6g{n. Egy fiu már itt a Hányúzlap ilyen viszonyok kö- orgedett meg a urhéz: munk.iban
nn • 11torgD.imua.n tanul, a má-::r.◊tt minden panuz né~ül még amely esn~ián szárai kenyeret
negyrt v. rkeaztfink fogja e olyan intézkedésekre, amm5t még tatott nelu.
r. k válu!:t.an.i a Jclentkc:r:5 magyar lnpok nem tettek aa_Egye·
Tudjuk róln. minrl&tiD)-ian, hogy
1
gy rckck köZUI. Mert a Bá.nyá'lz-:sült. ,\llamokbn.n , hogy a ~ját hittel, UC'r~tet~el és j6 ~~8:attal
:.ap nemcs:ik a maJ?yar bányfLszok alap1tványukon szegény b{myasz- azolgálta mmdig az. a_meri_kai mat nh l -Örödik, hanem gondoa_jgyermekeket fclemeljenek a meg- gyarokat f..!! 1oindenk.1 órult neki.
kodni d:11.r ar~'. 15, hogy & bányi·,(ilhetk, tuclomfi.ny b boldogolb m_ikor három ~ne_l eu-lótt meginm:ok a jövl5b Dse maradjanak ve- polcára.
tl1totta a napilapJ!t, amelyhez a
1:el nllkül fs azt akarjuk, hogy. Maradok igui tisztelője és baj- pénzt ré&zv(•nyt>A-;ek ~ták.
e k a ..-ezeUSk a bányilzok gyn- 1társa Rzerlr:1'Ut6 urnnk.
Azt hitte akkor mindenki, hogy
m.e1 ib5l kcruljenek ki, hogy igaz! Csak előre azon az nton, ame- Ken'.fny Gyö~ bmz (•y~ sz~lgie:h·•el 6a ~metlenül inthzO: a lyen halndunk, ez legyen jelsza- l.ata1t mi'ltányolJ& az amenka1 ma·
bAnyMZOk iigyei~
Isten önnel
g;araág, hogy a közü~yekért dol~
A nyár ieltjén ismertetni Íúgjuk
Olua litván,
goz6 nemzet-,_iap~mos párifogo
rée:r:letcaen a pálybat feltételeit,
az.cretetre tala1 mm d enielli. - de
• lenl eg caak Olexa I~tván teslR. 1". D. :?, Harr1eon, . ezr.k a rrmf'n;n:k r.sak r,·szlJen vál·
•ilr tcveleének ('rre \"onatkoz6 ré•
Somenet, P&., lak valóvá.
n:ét a.karjuk hemntatni olvu6ink.
.
Olyan jó _la~t ado~t, ~~ily61!t
n.&k
F.7.f'k a levelrk a mt karilcaonyi n lap lllyagi v1Szonya1 kozott keés njhi ajúHlékaink. l=b,!p Ea di- pes volt C'Sin61ni, de lZ anyagi aige-:1 tisztelt 8~rkeutö nr
ezes ,·olt a m1 finnepüni::, mert a ke:i-ek elmaNLdtak, a.z: anv,•.:kai
-ogadJn &izinte .idvözlete• tá\"ol is szerte U3 tt!stv~reink
maizyan!g nagyobb rkz csak. a
• t M hll'.s ti5sWnetcmet a be- retetének napja idcragyo.~t! él h~nhttekPn •.~rei éltetn
.. 1 az er" • " neme& munkálkoriáú~.rt, a jó nést, meKclégedést, onbu.al- ttik dolgozó lJs5.ge-nlr.-reket
lyet a L'"PJAb n 1ga1án esakitla nnt 6s r'St adott a további mun
Val6sA.gos kálviria-j -'e volt
án w-i: 1r érrl
b n ki t me-t kára.
t>veken át a Kt>;l]My Gyorgy .sor-
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A. g jntof
azonba.n & '".zetés l4AGYAR BANYASZOKHOZ.
DIJ Kemény OyQrgy buszkf' em1i.,en nagy ari.nyu fe1cme1ésénf'k
-hf'r ,·olt, és bátor ember. g,o-e,a. ture köztudomásra., 1-zonns.l kót
A Bi.t.nyúzlap, amt>ly a hányász <lül akarta meg-,ivni a hncot, nem
be leptek a. Tidék tobbi binyatár· b.ijtárukért kiizd és védi líket, a urmélyes rokotlllenvböl. hanem

1uU1ft.ga1 u 's fe!Jelent„tték a Mahanon C',0al Con1prmyt 1Z1>rzM,'1·
•'"gésért.
1\. J.-á.nyat!J'Snllágokn11k ugyanis
mt'~ nn .zintén a 17.livetsi-gük,
ea&k- 'i:1, mint a b!nyú.zoknak a
unt '.!
z tíl negcgyedasd azokt 11 k a Lzctésckct rmelm, -,agy leaz Jlitaru.
)lost a többi társaslt att61 fal
to•t, hogy a ronnkúok mm,lrniitt
h,u·n::.:.n-, atá.zalc'ko ja.,-ilbt kér
ncJr ~9 r:::,,vr... r.lnck majd, & e,;6rt.
a uröd.gMz CorJnlt a 117.ővctség,
hou t.ltsák mrg 8 kit. ti.liba he·avitá.'lt
11 eutt nll
gy J
. .
Most a . +áraarig_ 11cm
.fizeti
lu a meg1grr .av-tMt, mig ~,:
ClKT
gt;g el em i~. de m& l.'I
• ~~ondJikabán7~knak,_hogy
A f1l tfflt meg !ogJák ka.pm •
n:: !lt !\ tJ.rgyalúoknak vjge 1n·.a·
Tud, megfizetik 1.ekik ai: ight ja.,-, tüt att6l ar. idc'höl kezdve. a
.ii .>r ut Uejelcntettélr. !\ binyá-

„

a1

at~~::k kliriilmények k"1úH

nc'll 1

rui1 mir_ tób~uör .is bebiz.onyitott
t~~t mmekunk lS szc~n~- tehet1<:egunkkel kell, ho~y aeg1t111k. KI?·
rem .u összes bajtli.rsakat, hogy a
ki énünk kiizd i, felettiJnlt 5rkö\lik, ho~-. minden hiéná~ól ml'g6v•
J~ ,1 baJtarsakat, tehát igen •~bt
f1gyeln1t•:r:tetett bennünket NI igen
sok j6t tett ezzel nekünk, teh6.t
mini'künk is kell, hoJ:?y viszonoz.
zuk, do m!l"elr „\.ual legalább
hogy mindegyikünk ll'galAhb két
nj e1Mizrt5f: szere.ur.n, hogy ez
Otal era.ié hl nagygyá emeljük a
mi ,·édö H&uyliszlapunkat.
11:n azer;foy tehetségemm'll ■zere~m Ht nj elöfiutat, itt küJ.
!hm az elofii:etéseket a naptárJárulékokkal együtt.
Az elöfiz:et,5k <'irne Ovörgy
Kürmos, Edgarton, W. va_', bo:r
68 · Grnla ~.dat, Edgarton, W. Vll.
1>
0
:
hold
. é t k" án·
1
.ar~. otá • og ~J ti ~P.
,v
vn t>3 •
m 11.~re ~ ; J ó f

ioo

~i:r~~e!

~i:~:~

a~~;~::• ::~::~
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TEJ KELL.

~:~:~:r~::tt i=i~:::~tl:~!;~

~:;j:a~r:J~~~:J~r::;ryIYt~::.

1
ták é8 nem haz 4 fiasuavalatokka1
,4ai.J,,'73o1clat,
hanem jó l•s l!e!git.J t'selekedettel
A.
rml~keztek meg a.,:okr6l, akik a 1
~
u.ánkéi·t, me~ mindannyiunkért
c o ~ ~ ~ED
sunve,lnek
Kar/ic!'\ony unnepén a Uenwoodi
W. Va., Sz. M. l(_ P. Riim. ét1,
E:ct a falta teJet hatvan ea:t•i· Jt
Oi>r. Kath. I. :u. Bs. Eir.dct 9-ik óta buznal.lAII. u: anyAII:, all.lk Lelfibkja ke21foml'nv1?zWre ·• kiivet• kll&rueret• gonddal ö.pe n•ll a
gyermekük eghzsCcllre.
k~t.ők, ~dom~ny~ztak rétibcu a
az1hér1ai hadifoglyok, ri11zhcn
c~:r!: ■uhényt moat '
Rt. Lfmi◄-i \[agyar Ház javh.ra:
non1„n·11 l't,ndet111NJ ~lil lt Co.
A szibériai hadifoglyok részére:
?\ew \"ork CltJ', '.'Ii. Y.
Bagi Flórián t!?.•
Bogár Imre éa r:ap f"CY mag:,ar-angol hlln:it1.50. Dér lstvin 1.
Wivod Gy. lati utulU.•t la eg:, 62 oldalu
1.50, Kandra\ .Andris 1.--, ·ary
1~,:~~:,1::~
Ist\·,í1r 2.25. Pefü lHhály és ne· nnelNre.
j<' 5 ___ , ,Juhász Péirr 3,-, lfJu Vi- r,e„
vod Jánns fs nejt> !!- •. 'fmeth Cb:
.Jáll(,'-1 ~8 Ut'Je :1_. JJ. Vivod JáI! e. Jan.
11
1101' é-:1 neje 2.- ., Boros htvlin
Boros Károly 2:ic., Xagy Paer
l. -, .;\ngy 'rstváJl, ITont megye,
50c .. Yh·od Péter & nejfl 1.7i'i. ,Juhi\.sz .J!lnoe 2.--. Juhhz Tslván 2.- _
Vivod Sándor 50c., Petrik lstv,n
h nf'je 1.-. . ·agy ·J6zacf J.50.
• •ngv Dilint 1.-, .Majk Varga 1.
,Joh~ Poleesán 50e .. ,John 7.ovod·
J OHNSON & .ffORROW
na 1.-. )fa.jk Rrkker 5De .. Oiee TE\l l-.'l"Kl!;l.l,;."iJ , -.4, 1,I .. \l,KOUK
Istvlin 501', Kis András 1.-. Izaó
RATON, !•iew Mexico
,TánM Hlr. Vékb Imre 1.-, Cék- Sln-uilékekre ren,!Pl&t 1:>lfo1.,ai111nk..
mAnv Pi'il 60e .. Yivod i,~erPnc és
PJJone 274 F'. l
Z7f F. 1.
neje· 5. oe., Elek 0r'Zl!ií Es nejl' 25c.,
Andrú Bnln6 25r, 8zi pkovils
ria l . R1.ékt'l.v Antal 1.- , Pál
r.
• • aWSCD
P@lá.k 25e, ,Tobn Sikarezki 25c.,
F OGORVOS
IIarugó András 50c· , F.J. Kiun 251' & mac:,•rai• PITN »artfocblt ll:6rt
Ilnbai Ri.ndor 1
~:.-a. b6 B.!:Jint
2:i<:., Kis T>ezsö 2.--. Kisbent-dek
,J/Í;noa. l.50, ógzesen $51.4!1
_ _ __
A .\fagvar nnz jin-i.ra: Hagi

llú.t most t·nnek vége.
űdeh nein tudott a sztrájkról, a heJybeugyck „ vttlasztották el Kem~nyt li lokál t-lnöke hozzájuk lépett és
az UJ.ságjá,t.')~l• ~ .antlkül:, ~o_gy barlltsÍlg0'8n figyelmtztetle öke~,
e:i:~kre az: u.zleti .ugyekre kl\an• hogy lfoo\·ersville telrpen már kl·
011 lenne az a.merika.i magyarség, lt•nl' hónapja küzdrnek a munlr.ása~nálattal dl megdi.iLbené~cl ve- sok a jogaikirt
11.%1 tudomásul a Magyar llirlap és
.Mikor a í•~lrevezetett bAnyWok
a Kemény befejtz.ett l'ál6perét.
látták, hogy mi Yár rí1juk, a ott
S,~nálattal (-3 meg_döbboné~l1 a.kart!ik hag,·ni a tár :dg reud·
veszi_tudo~ásul .Amer1~a jóérzé_:._~ on·it •. ~mk ·_garázdálkodr~i kc•1,d•
rnal{)&rság,.1., hogy
vai1-encrgia 1,·k •
vcreked~t nkarvnl kii1:Jö, az heken á.1 elvekért tal.: f'r•lid{,mi, hogy a uvarosban
ll)"Omorg6 Utrkesztünil f?ntoaab- , rőu.JLt:oskoJhusanak .-\ bányi·
bak_ \"ol~k a Magyar llirlapn&k: szolt erTe szé-tosz.lnttak. a.mivel
az uzle\.i dolgok, ás olyan véle- . :wnhan a d.rsaság emberei rn·m
ménnyel van err4l az esetről, a trtf.k be
milyent u meg~ernel. .
.,
m-.-ri 01. .ner.tek. ts a t,iró ny,>le
A .\Iagyar lhrlap buestut.a1óJtt.· binyb:, biztositék alá belyttett,
b61 at.l látjuk, hogy r.mgyon kit- mert lázongh uinhely~n érték
IOnbOiö_ iri.ll_yba ,,ezc~ Kem~nynek őket.
.
..
..
e~ u UJsé.gnak az. utJa. llmdketIlnQ" Ilyen knrulmények kozl
LÜ ~.rJt!kelni fogja az amerikai hik~röl még e.<:ak az6 aem 1t-het
~a'?·arságot, de - &~ntén meg- azt. mindenki meg/.rlhe!i a a tAr,a.lljuk, -- sokkal ko:r:elebb áll sasúg s.nnil keve!M-bh rrménnyel
minduyájunk uivGhez a Kemfny folytatjit a har<"ot, minthogy a
Ü&)"t', mint 82: ujsig dolg~
u.trájkol6k most már majdnem
_ Xem lcb:1_.1tt a.z.t mondani, hogy mind amerikaiak, akik j6l megérKemény fry(lrgy esak emb('r, az tik egymáat s akik nem f~nak a
uj~g meg int~.zmény .
ju.◄umkMI engedni
Kemény (lyor~ ..,·-.lo~gos !o.-\ bf',·llndorol111k II kii;.tUk :1 ma
gatmat k_épez nu kozotlunk; Ke- ~yl\rok is, távoztak n 11ogy kii1.df'''.lény Uycirgy n ncmzetaégitak, az lem aiintertnil (azt a 1,Ar ■zcl'",~Dy•
osazetartozás11nk, a nmltunk. kép: legJ!lyt kivhe, akik 17.tré.jktórö-;iselűje _l!I sokkal ~ö~b azál. köti ként dolgoznak\ s akik most. bar)t ,Amerika magyarJruhoi:, mmt. az rolnak. uok majdn,•m valameuy!ltala alapitott. ujsAgot, - amely nyien Jioo,·era,·ille-n ntlltek fel. az
m.oat már na.gy reszt idegenek tu· a uülöföldjiik.
laJdona.
. . . .
A uervezct el van határozva,
'-:e'Il I idJni:,. dt'I tnd111 ~\-~nJu~, ,10 gy. a aztrájkolókat támogatni
I
veluns rgy•1f
tndm kn·inJ 11 fo(rjn. az utolsó Jehclletig &a a.z.
mind(n m icya1 hányász, hogy utols(J e nti~ Ml maguk a Mnyl'ltní'""re \·ei<'' Ke~ n.., Gy-Or-gy ut- t.ársadg' lapj11 i 111 beisrnrrik, b.o~·
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A oov ·rsVJllri sztrájk egyre
A Bonne Tette, ~o. m11.gyar 1
Plkeseredettebb6 válik, • ha valn r1inyá.uok & karácsony bl!kés ünmi nem j~in közbe. ugy látszik, az 11ep6n nem feledkl'7.tek meg azok~
!111,~_ál utolsó lebeUetig eltart a harc a ról, akikuek a karlc.-.onyból t1em A KIS BABANAK

.11 "- &; ostob
mben ellen kel nsradm
lett kJ~eme II va16d.gos t'sodá
3f g .teli _nUta111 ~• ~eg fogja
1
nak tekint et3, hogy nfm bulr.ol 11.:isl mu1 .tJU. u amen 1 ~agyarOBCEOLA MILLS, PA. ~. ·em, ~"kan a.zt biu.i.k, Mgy a. Ma- I': el6bb a kime.itö harcban
dg. hogy n/:ha•nél a megfe.ledkez.
r
u..:"",;:irtuk", hogy a v1dik bá- ahanon ("lmpany és a többi tár
Fgyu6ldn a szh-e vhé..-el, a h11t a köteltss{gér l, de hilátl&n
•y.aszai ot.t teljes h&r1J1.inebirom ea.ciig a: zl kicsinilt ri,>log volt az magyarsága lelkesedésével tartot- 101'!.a ntm Y-'>lt, soha 1em !,:sz Is
ad.zalék, ugyill cgy-hannadrW-- ,•gén,;z javitási komédia, eokan ta életben néha az ujst\gjÍlt. Ps ha megl'zct azoknak. akik kö.ttük '"A
n7 i fizet,!& javitbtkaptak s ugyan .uonhan b.iaznck a }(ashanont\k jó- az 11-merikai magynrok ismerték r ük dolgoimak.
e,,it t.u datta a bií.nyá.szokkal Sun- hiszcmüaégében • biz.alommal vár- Vúlna ar.olrnt az apr,í ét nagy akaVegye K, mény György tudok:a t1 ln01 estTér mk is, aki aján• ják a különöa pör végtit.
dAlyokat, a melyckkt>l Kemény- mbnl, hogy az IUll'lrikai magyar•

a

~

~:::;~.a ~:~01:earn~:~ ::;i:atársaiág és a bányWok
1d~::;:;~•:e~
• - . • .,1.00 küzOn.ségnek uonban csak e hé- Oyorgy 18, a.hol _Jlrtékes fa z~varD,,l'embcr 16-{m ismét srtrájk• bányászok a mi c!leucles é11 boldog~ ~~; teaz • kll baba c:u, u, Uv•cl4-·
! ~=r

K::::ul~.:~~::~. ~~~;~ik~~ .~b-~~-i.1~-~:, -~=:l,GO
•~

élj

:z:~r•:

booversV1°llei
Á Bonne Terre-·1
bányász-sztrájk. magyar bányászok

~trá;;;•':ll;: . .r:t

a ~tfJ:e ~l

~:,~r_v:::,~ :~~:

---------.1

SOe.,1 ..

W

-A.

illiamson, W. Va.

,=-------- -

~~:.,t ~- ~:

1

ir'·t rn,'·g a ~

: ~-n~yö:;:
1 0

lj

71
Dr. '!:~~\'~perow -

P"'v :,irlik hogy pohtik.&1 •>t:ok i
K&Ddr·,i ~"-ndrás 50c., N~ry
NORTRFORK. W . VA.
hói hí•két akarnak esinilm • tár rs1vAn, Pa~ó, 1.:!.í, Pelle Mihály
e&ar i.tc,wrn oldalon.
saság Hl a~ trnbeN'Jr koi:t, ez a ~s n je 5
,Johúz Pi'ter 2.50,
K•rt a. niac:,uo-_~wt
1Jt'-kr awnban t-Sak
l:kor jöhet. lfJ Wivod ,Tiinl>l' á nejl' 1,- .• Xé~
·",
ha
munk . .soknnk 1ouad nlf'fh ,Tánoi. & rieic 2.
Id. W i - 1 - - - - jAk azt, ami •negillel, 6kct
-n>d .János éa Dejr- 1 , Xn.gy Pé·
ter .;o Wii·oil Péter&; neje 60c .c ■■■■■■■■■■■■■■•■ •aJ
.Juhász Ist,·6.n .iOc .• ,T11!·áu János
50('., Xagv .J{JES('f 50~.. Reé-kelv
Kcri P.:-ter bajk•.rtmnktöl ,zo \utal 1 • ii&SZC'Sen. 20.75
·

1

Kéri Péter kérése.

A valódi

,-~:::t:~tlr:a ;1nr,1 e\·· 1 t.~ozott" ~osta. Szegény :,-stT/órunk mái cg.i, tv óta.
sn!yos het~g•·n !C'kmk A h:'"r~',an ~egh~ilt é-8 ll;t; nn-,, sok fc_Jl<>

t'veken át l\Z ~ megfeszitett mun·
kijával tartott njs6.gtlil mestv-ilik
/.s a régi szeretettel, a r,>,i becsüléssel fog találkom.i mindenfelé,

D Lf L

:u,-

:~t;:t
:~t ~:~:t

HABORUS TtRKtP

u·JSagsze
, 'lham
' os

dt> t dó,·~ stt kon ta1. ltal.. _ .\mi
1

Csak most jelent meg

West Virginiában.

EG H mt·u il:llTf-"l •.\ll•:S HA-

__

nonn,

Tt.:RK.it P.

az i~~ágh6I, .az i("ar.ság~rt ak~rt akA-rmerru viszik is mosrtantól
sté7eie:~l,!~::ie_az
~t ·lrtul. nrmrég, ho8! e.gy Fe~
a. lapjáv,,l él~1 PB nem ,1tte ki_ a ke~ve az ut~1
.
...
H",'ri tesfvP: minilrn é-iiz nH bér f,aJO't t1M·il z:siv.w.y JárJa be a
Tartalmaua az ~ .. ruró~I
piacra a lRpJának a uyomoru.<.;6.Kcmén (1y<1rgyn('k Johh Jovot, ..
p
west-virgiuiai mar:yarlakta pléze•
'1.lam r.kut. 01,_,l'lld,"1,t hl,
gát.
szchh pályit, • na~•obb megérf°'st kul m;iri.1tlt. u_gy. hOJ!'Y mo<:t a he- ket és u "Amerikai .\[agyar '.'\épA7után más idők kijvrtkr:ttek. ~s ml!'gbec;;iilt'st kidn11nk, mint a rcgségcn k"' 111 nu~g nynmoruság BZll\""11., · ·A •• "T,:iinai Yilá;lap"
1
Amerikai _töhp_énz
kezd<"tt ~ mily,,nb◄·n -:nostWb.11.1 ?¾ze jn- ' \ - ~ ~ /!erna . ha'á.-al b ,;z.i'ink. r , t.: el-,íiu,té ,-ket 11Zf'd fel
Magyar Hirlap 1r6.nt érdek13dw. 1tolt
fordult, ho ,.
kl!r
me : ,roKt i- te.<til<'11ek -,c~nünket,
11
.
. C.
•
J
. J.-:-1 hogy . ;,; a szdh.imoe 1• 1 ott a ~Ia• •
•
,
haJtánamkat: 11eg1t~enek rnJ~a. gy '!' Bi,".,Yá •lapra is veH fel előKM"Jl!'n n..,.,. kt',..a ir'r&>uiket
~lost. a kb':_yásr.ok
J~.I fi:utéat amiP semmi JlH gbizAsa, .
,\)11:HJ K.\ U;(;'.I, l f. \", •nn
_______
C'n'!lnc_ • or~n.v~ 11 u nz i·tne· ut•m n;lf
F,·lkMjük" ,·•wgyaf ■
,u,a .\lt AHt"II .\ZtTM.,.
VIGYAZZANAK A B ANYASZOK A TORV&NYEK BE TART.A.• e'?° kel d~II rt ,-s Mk ••~ibcr egy bánvWokat ljogy kísérjék " t az ■
BA.RA. - BAJOK A VADA. SZATI EN.GED:t.LYEK KORUL. k~ t ,Jo!!-'-:J~, nagyot ,ll('gJf<'_nr sze ember fig\·Pll'mn;el és tiviratoz- :
)
_. .
,
.
. ~t•ny Kcri 1 ctcr sor,;an. ~I~llclnyá zanak ,iek.iink a snját költségün- :
l_cnn.s) h ama ,n.a_g) nr bán)'á• me?tségPt ,1Pm kPpe:t :u. ha ~z 11- ~1.mkat frhet beleM't e ~zÁm1~anunk kon ha ,·;\]ahol mPg .f'lenik éa a ■
F RS
, . ,
77 I
suut figyelmez_tettu~ már rgylJeto lwv:"lllás ab jJj:t-n mcgkapJa az 111 kell ert"'f, l-,og_v _varbat~uk "1. H-\r,.'"lezla rn kt'·r t•'.üf~zetéit. iio , ■
TAJ E.\L E ,
párszor, hogy ügyr•lJenrk a tör-1 • ~g_C'dflyt, ho_gy an~ak ~t'gszcué- hogy ht'nnünket aeg1t en,·k, a 1~1 e;fo· athn!ut t>s ,néltö hel (,~ :
NEW J'ORK, .\'. r.
vények betartAsá~a; mert annak , :·,•re a sbt-r1!1<'k b1:o-t1J:•J_6.k
~c5:'el~·{lke 1n_k _:,.,.okról, ... kik •utt!tha.ssnk
y
■
nem tudása a b1rusig el6tt_ nemi P 1 :n?syh·ama eg}' r,•azében. a únh1b4Jnkon kn·Ul gze11vrd111~ •
t ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■
képez mentséget. Pennsyh-ama 6.1 1her:ft,•k é,; r('ndörok mnsc-uk b11.~\ magyar b/nrászo~ ,n1n1hg
_ _ ___
"
1am törv.Cnyei eutbl-e~y~g a'.>;° tatj5:1' a bev:ú:idorol~Jtat, holCY ~◄ gh?,llgatták a bozi:á.Juk forilu-·HARCAFIZETtSJAVITASf.RT
~ndor"ók rod.sá.r11 kész.ulnek
SZC'lrJí·k meg nH a a tbn•.:nyt fpa- lo baJtá:-'a~ könydrgi-sét. ne. kér
. .
1
tobh olyan jogot tapdn&k m~g 11uz.kod,S honf1tArs11.nk esetébon jt'n K~n Pt>ter st• bili ha. -'hnden
.\z 1t~,k k1·r,.ilt-l
bány~az:ai
t :link, amit n11,gndnak: az nmeri· naga a kon"thbh·r vdte ki & ,·a~ adomány az alábbi C'i:nN kulden- mf,~ mindig ne1.n .adt.1k fel a re-:
kai polg!:roknak, a. kutyatartá.1t6J ,!A,11?.atl engedf.lyi), de ezt cs11.k nt di>•
Péter K éry, box 212. CoaJ. tn ·-u~ t, bogy kii ~zkóz:;ilh1•tik a
kez.Jv<' ftlfeló
rt teuik, hogy uutin elfogh1t11· wood, W . Va-.
sz, rve7:<'t 11:,;er1ódé11-szabott mun
1
nd0
bo:t 71 · Edg.::on, ,;seVe ,-t:~k~:jk ,·:ltv=l~sz:1/!:;,~e:,t;
:16 ~:11:1i:~ákbevá
rlót és Vt:GET :tRT
~~::: :e~la~t ff'~;:1~~~:~~ .!lra;t

I

Küldjön érte 25 cent

~;ébr~

.iJc

bélyeget.

n;:~;·~f~lé

Pennsylvan1a1 magyarok figyelmebe.

EMIL NYITRAY

I

r-------

e.,

dk

na
111

on ajánlatos arra a vidékre
F,bbe.z a leTélhcz ninea aok irni
meri ha a táraa!6g'lk Te- valúnk. Ha & bajU.nak ls igy
&♦lt; nel: NI a Muh&non tfnyleg !gondolkoznak & mcgballgatjik
' gfiz:e! cti a ja,·ítást, akkor ugy Car-h J6zsf"f tl'stvf.r kérbét é■ meg
J tudal 11 fogjak a b,nyú:r:okkal értik, hogy minden nj e!Miz:ctO u
• L a.zonban a j:i.vithb61 nem egé:sz bHnyÚ?:t'loport c-rejének nöt'SZ a1 mm 1, akko r munkAa-uva "" keifsét j clrnti. akkor llagyar
!'(lk rr ehr t 111úmit11.ni, meri a hA- UA.nt•hzlap hamaro!llnn m~g Cokont'á tok most m6.r nem f'ognnr e-- i:ottabb és még bi.ztOJsabb l'rtdJr, l'g:vrxni hogy az ígtretet VJ5!Za 1-nl"ynyel fog. &1.:olgítlnt minden
s v k.
e,i nagy<1r 1,6.nyi.az :--!1kP.

a

:~i

1

köriil a hgutóbb is ea bonfitár·
.\ ltgt 'bbször azért teszik 11rl,
BANYASZ- SZTRAJX . 1.,.~ció
1
s-ank p11nB1zával foglalkozl ink. a: l-og;v a Mk hir6 pénzbünt„b!:ue
GREE NWOOD, PA. - ,\ háMinthogy egy"s bán~·aU,rsasá,• 1
kit- í:lvmN·cn bimte... ek meg 261 :t, 1 hessc az 111:nbt-rt, de sobt:or sn• mm hónapi SZ1r.\jk:, amely nyolc-, gok nrmcsuk 11,:6 nHkUJI, dc a ma
Joli ra, anllkül, hogy 5_ büno&- ly hban , gzódbetik az t-set, s 111t.6.z bányászt tett tf.tiett!"é. janu-' ,nik j&uántá.bl,l emdi!: fol)·t,,n a
ek f.r,,zte .,.,Ina magát
v11nn k oly n 111egény m:igya-rok: (r m~soclikAn \"l'get ért. még pe-! ,annkarl':jat. n1·m lt-hel ,r;enkinek
l'tlina Hirtunk.a dolo~k. e rl- (' l'..1 !l, akit t hosstabb id„i fog-: •}iga bányászok rf-szleges gyl5Zl'l- i tagadni, hogy a bán_v!tszok ktré
j.o.·ttünk, hog~• nem lehet segíteni ságra ,·ct ttek, mc rt Ulit61ag
:n.tvel. Kij~f>teJ.;,e. ik lPgnagyob_b) se méltá.nyos, és akkrmíkr:t irnak
raJta, mert Pt'"'Dsylvania állami nn!ll hr\'allás al -,jAn kao1 k vad!- ri'ttH teljhlfctték e az eso·-két k1 1 is öaF:te a Unyntán;a {l.gok 6.lta 1
torvényei V} go11an kimondjiik. .znti tngcd ly
ill('bb elll
1.m1 még nem nyert p~nzrlt ujs' gok, el,,hb-rtóbh fel
t,ogv l' a awt'r1 l:• po 1„.1r kap
V f r j vall u
nélkül ineg f•linté ('.llt, t..árgyalá.snk ntján fog·j kell az irakat emelru, aká.1hányj
hat v dií t i "lg,..Jdyt és semmi tucl •
é' ·
emb rl
jak •lsimitani.
11zc-zlHés
bályozza is azt.
'-"----------

ha-1

„

ntét;,t,

John Koleszár

1

MAGYAR BA!VYASZLAP

FELH!VAS!

Coloradoi hirek J

Hornyák J„ Granttown, w. Va.
Megbptuk becses socn;t és a mabrunk r,::súröl j,; elitéljük uzokat
..\Iapitva .1St5•ben
• mngya, ujsógokat. amelyek fo!yton csak a nrn~yar nép hibájáról
Alaptőke & fclf'sleg f2.,;o.ooo.oo
irm1k, ahelyett. hogy a maguk szeTRINID~, COLO.
Am/'.ben látnák meg n gerendát, dc _ _ _ _ _ _ _ _ __
nem l1iss1.iik, hogy éri.leu1cs a. do-

r'

,. soc
,.,

,

Per Quart
For5tNlchtPur&
100 Proof

Buck. Creek.

f11MLER

ben, W. Va.. és vidékén képviseli
& Magyar Bá.nyászlapot.

HUNGARIAN MINERS' GUJD[ANDALMANAC

Old KENTUCKY Whlskey
Csak 50c egy kvart, 2.00
egy ga.ilon a legfinomabb,
leglzle~ebb és legegész!légesehb ital, 11,1DJt ön valaha Ivott. Soha nem kap-,

ja ezt az italt másutt ilJ·
árban.
SöR .iRJEGYZiilONK.

nak, mint az osztrák-magyar katonaság, hanem olyant, mint Xémetorszá~.

SZERKESZTI

MAJ{AR -~~w~ NAPUR

The First National bank

loggnl foglalnkozni. }[inden uj• ígszcrkesztö ng,y itfli meg a népet, ahoµ-y mag-át mcgitéli s azt
hisszük, hogy 1,ülönben sem bir
Yalami uagy ·,;ullyal, hogy mit ir
az az ujság. Békesség vdünk.
B. J„ Gary, W. Va. - Az oroszok nem olyan fegyvert hnsznli.1-

Kohányi

A2. Első.
Tihamér Amerikai és Magyaroruágj Egyesült
Magyar Munkás Betegsegélya6
Egylet és Munkás Szövetkesete
elhatározta, hogy három hóuapig
kedvezmény mellett vesz fel tago•
kat a következőképpeu:
15 évestől- 3(J il,vig . . . $:t.25
::10 évestől 40 éYig .... $3.25
40 évestől 50 évig .•.. $4.25
50 Í'.vestől 55 évig .... $5.25
Eze.n fizetés mellett rógtöui segélyben részesül minden utána fizetés nélkül. Egyesületünk 76
eent havidij fejében fizet heteg
tagjaiuak 6 dollár heti 1:1egélyt, az
elhunyt tagjai részére 100 dollár
temetési költséget és örököseinek
annyi dollárt, ahá.ny tagja van az
egyesületnek. Egyesületünket az
óhazában hazavándo1·l6 testvét'ein épugy füethetik mint itt:en, é<>
pedig három osztályban, tehet&ége.ibez képest, mert bbmny öregsé.
gükre sokan abba a Hazába uta:r..
nak, amiben bölcsőnk riogott éa
ezen egyesületnek akkor i!': tag.
ja. lehet. M:inden l"gylet nMkiili
magynr testvk-emet elván·a é~ bövrbb felvilág<1sitásért forduljanak
a titkárhoz.
Bárhol is tizenkét
taggal uj fiókot lehet 11.lakitaai.
Dzurek János, elnök.
Sipoa Gyula., titkí.r.
Homer City, Pa.
Box No. 420,
Homer City, Pa.

Mi I\Ianlieher fegy-

Yert
használu.nk,düroszország me 2tucat nagy E:~:ru;::,i!:aUscnJ. =~~
Németország pe ig Mauser fegy- s tucat
üveg
'8,-20
vert s a.
közt van va:lami 6 tucat
üveg
,7.IS0
csekély kiilönbség. Az egyikben JO ~~:e;;~:z:frth;;~t~~~ ho!~
kis

kettő

DflgJ

lidában
hordób,m

a ti.ilténvek Yalamivel kisebbek. 11.50 adunk TI11sza, ha a m1 k.ölt.aéDe_ azél't azok is megölik az eui.- giinkön
bert.
J5J3 Geaesee SL Kansaa City, Mo.
Rü előfizető: - Köszönjük a - - - - - - - - - jókivónsá;okat ;,_ meg• heküldött uj Plöűzetöket is. Ilát a be- l'be WalSf.'nhtll"!( Anto, Phunbing an<l
tegek igaz, jöhetnéuek siirübben
E(e('trlc Compt1ny.
BIC'IKLIT 18 JA \'lTUNK
is, de a1.ért nincsen okunk panaszNyitva éjJl;'l•nappal
kodni. Bizonyos, hogy több a po- Phone, 46 F. 2.
WALSENBURG, Colo.
tya olrnsó, mint azok. akik fizetnek érte, de (irrfokeg, hogy egy p o - 1 = = = = = = = = = =
tya. 11!yasón11k se-m jnl eszébe az, Borzák István fel van hntalmazvn
lioJ!r tulmjsúg a más és a lapszerhogy Pemu;ylvanla állam terülrnsztő uj:;ágjlÍt olvasni, a. miért
!etén lapunk részére, eH!fizetést
n~m fizet srmm.it.
vce:yrn fel

~Sc~~:~ru;.

AUTQ LIVERY

~~3UU8S@l'!iUSU_,,

!1

Fatlzer Molinge1·

Alapitta.tott 1876.

élettürténetkt

ln~en k11pja mep:
A hirnewis on·os, aki 80,000
botegl!égben s,;en-

rncPptet irt
vedőkuek.

320,0110

'

\
;

CSANADY

MÁRTON

First National Bank

llllenvedöt

kezt>lt. Eruléke örökké él ezer
mell'. ezer otthonhan

i

~--················

■ ELSO

MAGYAR VONOS
a.já.n.lja. xna.gát
mindennemü mulatságokra.
: helyben vagy vidéken. Cim;
: MIKE WESZELOVSZKY,
:
Box 31.
:

$100.000

A legTégibb bank

A betéte]:cre ka.ma.tot fizetünk

M!. Troyl szerzetes életrajzé.ns.k, Plttsburl!hi lapok egybe·
t,aw:zóan a.llapitjak meg, bogy
Ua or·;ostudou1ányok terén 100
'\'.ll rc\Öbb ~·olr.. mint hontilt'irlL Hogy jötL Amerikába. hogy
glfett tüdőbajban, nöl beteg• •ekben szen'fedököu, gyenge
~ ft'irádt rérflakou és 11ökön, a
iknek st.erver;etiik felépltésére
volt sziik~égP, kiknek Idegeik
neg voltak vlaelve, kiknek kiűtéllélk.

börbajuk,

juk, vérbajuk,

SZABADALMI

:!:00 \\ EST

omo

Alexander Dénes

1

STREET,

PJTTsnnwu, PA.

szabn(ln.hnl ügyviv6höz
131 E. 23rd ST. NEW YORK
J;;,atf' és vasá.MUlll délelőtt:
46!1 WEST 1547th STREET
(Broadway közelében,)
FlóKIRODA: Victor Duill.ling,
•
WASHí~úTOX, U. C.
i)ejt'b']"Z.

Az egyedüli blzlo!:I &i jó orvos..
ú.g mindennemű bet.egi:;ég ellmi

HASZNALJA

MAGYAR BÁNY ÁSZLAP, 136 East 17th Street, New York

EZT A

ELEANORE .SHAFT és ELEANORE SLOPE bányái11/auíl, ELEANORA, Pa. telepüukön. Nincsenek
munkazavarok, állandó munka, j6 fizetés.
Embereink jele11legi keresete 80 és 100 dollár Yözt
váltakozik.
\'eLrn~ a Bufralo-Rocheste1" & PittstlllrJJ:h Raihut)

\Omltot Pllt11lmrghb,111 éti v/i.ltson jeJo·et 8111; Ruu, \•1uzy J'tmxsutawn(•1· ftlloml\ii1·11., 11ho11uan \'illrtnyos i;ru;uton (i.trret-káré) mehet
hán3·1i111khoz h1 Jelcntkez?kk a bllllCrinteudcnt11C>I.

The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co
ELEANORA, PA., Jefferson County

ELJSlllilRT, Jó

Hazai földbe csomagolva.
5 darab ára .............. $1,10 darab ára ..............$2.--

AKITŐL AZ ÁNTÁNT IS FÉL

200 bányászt keresünk

nitor,

ORVOSS.lGOTI

~;,~~'1,s111ei(;)®'*®&sse ...

-

Pióca

A l'flagyar Bá.nyásznaptárt olva.-1 a. csomagolás és szállitás költségei- küldje:n.ek be e,ry dollár és' tizenöt
só~k legnagyobb része megkapta. r~- bekül~eni,. h~gy a. naptárt el- cen_~et, ~~rt csa.kis olyan előfi
mar.
j küldhessük c1mükre.
zetök kapják meg a lapot, akik
1
Az'Jk, akik még nem kapták
Akik hátralékban va.nna.k, va.gy a.z e1öfizetési. dijja.l hátralékban
I
kézhez, szivesk:edjenek a 15 centet a.kiknek eddig nem já.rt a.z: ujság, j nincsenek

iigyekben rorduljon blzo.lomma1

ban, irja. meg nekünk nevét és
el_mét a -llll azon_ na.\ meg fogjuk
kllldenl postán
.

The Mollinger
Medicine Company

i■••··············-·
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gyomorba·

májbajuk. nehézk6rságuk és
asztml'i.Juk volt
Ha ~rdeklt'hllk ebben az irány-

: CORA, W. V A.

0. M. KARAKKER, elnök
LOREN FELTZ, p(lnztArnok
J, G. NYBERG, S. pénztárnok

székrekedé1nlk,

ZENEKAR

■

SALINE COUNTY-ban.

~.finden magyar házban meg
kell lenni Father ;'l[olllnger, a

A báboru miatt csak rltkAn M
mennylsé.!tben lehet

korlátolt

Dumba Konstantin lte1yébc tud- hogy az amerikai magyarok nagy ból Párisba került Ta.rnoYszky
Turnovszky grófék végre mega21 óhazából kihozatnJ,
azért
valevőleg gróf T1.m1ovszki .Adám ~zámii.ra és érdemére való tekin- gróf, ahol nőül vette Swiatapolkf szeli<litctték az "ördögöt", a ki renflclJ~n moat. mJelBtt elfon.
lett kinevezve az osztrák-amag-yar telte} magyar lesz az uj na~ykö- Czetwertijnska Mária hercegnöt~ szfl.kitoU a. mulltal és szembeheRENDELitSSEL
1n01111.rehia washingtoni nagy köve- vet. Egyesek már tudni is vélték, nl~nek apja dusgnz<lng orosz föle]- lyczkt'dett Oroszorszúggal. A soA P.lil.SZT 18 K'OLDJE(
ténck. Tarnornzky g1·6r előzőleg ho~y az uj nagykövet nem lesz birtokos a Miklós cár fővadász- kat várt d,'fotés megtörténte után
Viszontelárusitók kérjenek
Bulgáriában képiwselte a monar- más, mint Appouyi .Albert gróf. 1ucstere volt. .
c.sakiwm föltétlen befolyii.sa. volt
kedvezményes ajánlatot.
chi:\ érdekeit és lingy jól képvisel- Apponyi kiváló tulajdonságainál
A 'l'nruo,szky pár az d8ző nn- Tarnovsz.ky grófnak Ferdinánd
te. azt a föjlemények megmutat- fogva m.inclenesetrc no.gy nyeresé- !('ol királl:,111 közelebbi érintkezés- PÚrra Í')'. a holgár ügyekre.
az
ták.
goünk lett rolna itten, csakhogy, lic hriilt Párisba11 ..~őt a szó szo- rsemfoyek nzt igazolták, hogy az
77 FIRST A 'f:ENUE.
l\Iikor
gróf kineve- állitólag, nincsenek neki m~gfele- ros értelmében mPgbitt barátság- ügyt'S T.irnovrvJry szolgálatainak
.-:ési~nek hire é-l'krzctt, n tiibb.i ki.i- lii tapa.<iztnlatai a sikamlós diplo- ban volt vele. Biarrilz-ban csak- D3)U'0n sokat köszönhetnek a közNEW YORK, N. Y.
zült ezeket irták egy ujságbnn: matikai pályán. :'\1ú1· pedig ma nrm naponkéut együtt ebédeltek pouti hahtlmak.
- Gróf Tarnov.,;zky Adlimnak olyan világot éliinl<, amikor els5- s a haláln előtt való hrtckct is hirn
á -~
...
h.
•••• ■■■■•■■■■■■■■■■ I
oly kivílló tulajdonságai vannak raugu <Uplomatára van szük!Sége nM·ci. fürdőhelyen együtt töltöt: r;put ei~val Jon I W~m~(,.~ re.mélhetőleg olyan tliplomáeiai mindl'n nagyhatalomnak.
1.l'k. Tarnovszk:y grófék igazán el- ton :
arnov-:;~ky
g~ai
t ........., ......,,.,..........., .......,.••, ......,..
0
sikerri lesznek az Egyesiüt. AUaA foirások szerint Tru'novszky slirangu helyréil láthatták a:r. an- azo~l ?n_.~em .~zivese;. ~tJa a.z . Y :
:
1
1
mokban. hogy az {mtímt-hatnlmak gróf ugyancsak megfelelő ember gol politikai és diplomáciai életet.
i·lt~Jen
~'b'!C: ~ ;mata.~k O
.:~:
11
körülbelül nagyon meggondolják 11 mai viszonyok között. Akik köIgaz i.ikereit mégis Szófiában • meri ; : ~s ig{áb~l~ e~t
:
:
1
a dolgot, mielőtt ugy neki, mint Zf'leLbröl i'>rucr-ik, nzt mondják ró- ·brtc el gróf Tarnovszkv, al1ol az ;·,etett, lO,,S e~; .d ... s r.
zza
========= :
feleségének a szabad utaz{1si_ en- la, hogy neml'sak ügyes, megnye- á11t-ónt legravaszabb dipiomatáival arnovszky gro I eJovete et.
geclélyt megadnák.
rö, 1,agybr,folyásu és ~azdag, ha- kellett. fölvennie a harcot s azonAz Egyesiilt Allamokban nem
menjen vagy írjon
:
É.':I ez a jövendölés be is telje- nem ismeri egyuttal Angliát és kivül meg kellett győznie Ferdi~ szült valami jó vért Anglia ellensedett, mert Anglia kézzel-lá.l.Jbal FrnnciaorRzÚgot az fü,-szes vezető nánd bolgár cárt, akit rava~z. ön- kezésc, s egyes hNtvatottnk szerint
tiltakozott a doloit ellt':u, amint mi emberekkel együtt. Ráadásul a .zö és a célért minden feláldozó mftr arrúl bmwéltek, hogy ha Anbem is csodálkozhatunk, mert hi- HeKinley e1nöksége idején. közel embernek tartanak.
golország továbbra is vonakodott
szen nyilt titok, l1ogy a 'farnovsz- három évet tiiltött a wa'ildngtoui Sokáig tartott, míg Ferdinánd el- volna, akkor az Egyesiilt Államok :
ky gr_6f diplomáeini ,;k-minek jo- os,t,ák-m~gy•'. k_ö,etségnél s ;gy hntúro,ta !"~gát o
lépém CRy;k hodflrnj~,iát k;H<lte volns az
gyógyszerészhez,
\'ara. 1r3ák azt, hogy Bnlg:hia fcl-11smer1 az lttem rnimnyolrnt, h az és a. központi hatalmak mellé állt. nJ nag:,kovetert valamelyik eur6-1

~s

Tornov,;ky

EMJL NY JT RAY

gr1,".

(@Fontos értesités®
ELDORADO, WASSON MUDDY HART}ISBURG ÉS A
.VIDÉK MAGYARSAGANAK.
~tegérkez-lek a bál>orus Jemc1Rk, és BF.RJ\ES TIÉLA <:igliny zene
darnbjai. 8zere:r.ze l)o mngii.nak az ünnepekre kcllvenc lemezeit.
DE~Z1U,(>Gf:PEJ{

1/'j

dullárt61 feljet,IJ, 11tlntis;">g !IV"rlnt, nálruu

Ki}S\\'t' Til!:SZLET PIZETtl'iRB bc.~i.{"r("Zhct(ik.

Tiaztelettel

August Zvara
Box ,146
Phone 204 G.

HARRISBURG, ILL.

ur Gary.
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:• Logan Vidéki

Harrisburg, Ill.
ALAPTŐKE
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Pat'1kaszereke'rt :
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r ey a1m"n
:
dl i
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döutő

:~::~féJ~~~t!~

1
~~:::i~~i :at~

E~
a dolog nagyon fáj
gliá.nak. a
mely attól tart, ho~y a. siker('S
diplomata az Egyesitlt Áll1tmokban is lefőzi majd biz011yos téren
a szövetség('sek cliplomatáit.
:i\!i, amerikai magyarok természete~en abhan reménykedtünk.
.An-

\!ö;;;::;s:~n:~~:::~e:~;,s~~ ~t.q:eet~~;~e:e~~~~~b:oÍtE:::k::;~ aki

e~~:;i:::!z!:: gróf régi lengyel 1!:ts
rsaHíd sarja f.., peilig acsa- melyek alatt a ravasz Ferdinán_d
lád gnlicini ágához tnrtozik. Kra- hol irle, hol meg omad futkosott
kóban sziiletett nem egi~su,n öt.- alkudozni. A bécsi és berlini k0nm évvel ezelőtt s atyja, Tn'l'- vetek minden egyes ilyen utazása.no\'sz.ky J1ínvs gr.: , tnrt;mányi kor állitólag azt sürgönyődék
kormányzó -volt.
Hú•she és Berlinbe:
1901-ben az Er·
lt ..\1Jnmok- - Az örödg ujból elszabndult.

neme-si

t

:
1
i

budapea i egyetemet
mert Anglia az Egyesült Allamokvégzett okl. gyógyszerész.
kal szemben tagadott volna meg
mindenféle 11dva.riasságot, ha nem
S
d A
3964
hiztosi!otta volna a nagykövet zaecon
venue,
\.'artalan és szabad utazását. EnyPITTSBURGH, PA.
11yire pedig m?a- Anglia
ké•
•
pes.
. . ....................... ,

i

sero

1

MAGYAR BANYASZLAP

VILMOS CSÁSZÁR PORTÁJÁRÓL

meg

Takarit

25-50 százalékot

1'17 JANU.\R 11.

ha boftJ1r:al, Ukíorokel & mhlfka ~6b ~ italokal i:a&pt,61 •

1

ti·rlllt."Jút61 'fáúrol.
•
C'El(ünk
fkb11„U'I' Comi•Uy, nc-,C'l&nd. Ohio, l'«J t~hea
11Upltot1. Jdtilll6 'fálla.111t, a árulbL i,.,lje. fC"I.-Ji>-6pel eú.llitJuk

J:OY NJIMET UDVARHOLOY F.ELJEGYUSJ:I

r...

Tlut&

lNSterpeor

$1.75

rallonJa

U

U.15

U.60

$2.71

Tl11ta l!ill•o•lll
•
$1.75 $1
U.16 ,z IO U,75
Tinta Cor:nat°'
"
U IO U 71 U - n.u JZ.6e
TLP:ta Whlaltey
$1 60 U-71 U.- U.15 U.H
·1en tlnom Cnrdlal1: llo.topachlu „r 1allo1:1 . . U.74 • U 14
Ec,ib Cordtala i,,,"' 1allon ll.19, $214, U lf, N $Z 14 N olcs6bb
CnmN: IIHthe, Vlolet.. CotfN fs 1171lb per pilon U.04 h feljebb
KOm6n,-mq per rallo~
.
U.11, u.o,, U.U fi $Z.7'

,YI FIZETJl'K A HADI ADóT,
Ir·)Q l411Jea irJ•rYinlilla:4rt lKirok, lkllrOk, ...::irdlalls, al'.":Oho'
ment .. ,talok, ulnpok. cldera. borecetr61, 1tb.
Sú.Jlltúl ft,Uftc-h•k: Kt'-fl~-l1t1 D1 • l'l•mh•U!UWI \'al"J dntfC. • nálllto1,•'fNld Talamf'IJ"lk bankra.

THE SCHUSTER. COMPANY
CJ,El'E/,A,\'D, 0.
Szemben a Sherltr atrMU ltarketbitaak.
~

KISHIRDETtsEK ARA.

West Virginia forgal-

mas központi helyén
fennálló, egyediili maf' 1 . d• t ,
dilASSA.0 6e nytlt.f t köalemhJ' gya_~ er t.- L!'a es Tltaoronként 26 cet
ha uzlet elado. Tudako1'.lllSOLATOK. b&Jl1..aolu.t ~ zódni lehet: J. D. Dotc5 hirdet.&.e: inekmk.'11t $2.00. 11zonkoR, p. o. box 853,
- - - - - .- - - - Logan, JV. Va.
ELADÓ tbletek vagy birtokok
tonk6!1t1DceDt.

10-

Allárt ltenl. Tobb nyelv-et be•
adl.5 kifogbtalan jellemil magyar - - · -

!••·····································
Junius 16-án emeltük a fizetéseket
■

■

al

.\ Joadoni köny,·piaeon ' II.1 a ennek nyih-án az az oka, tizenke: vuw:gycrtya kö!Wgeit :
\'ilmot ma gin élete" ciinen !rJo- volt udva. rhJlgy me~Je.gyu ki.íny- akart_n m~gtakaritaui, - jegyei:ti·.:

1•:Lt(lreodil Jlk,.iriit irJCK~kt1 a kön11<1'1"1:

bá.rho'fol.

Bányászok kerestetnek.

kea konyv jeelnt ml'g 1914-ben, a
-:ielybcn a eaúd.n6 TOlt ndnr'i.olgyc, egy lökelo porOSJ: ,1em
zt'taégbl'Sl való fóuri daru& intiµi
felj gyúaeket toz:(.11 a cst.sdn u1
van éle' Ml A aurzlSn5 nyilvio
,,em j61 ,rezie magi\ a oaAszir1
kastély parkettJén II töLb meg
jcgyzcae crbsen azbujekhv 1zu, im
lenyegbrn mlig is meglh itte a tAr
gyil:1gos:sfagit. ée a1lata1 lltaliban
v~ve bitcletekiu k lltau.n .k Az
a kórülmérly, hogy II kunyve• N,t
mcto1 zAgbau eJkoboztJ.k, a1 rúl a
b1zonyú.gr6l tcu t nnúgot. hogy
u Jdvar~1ölgx frljPgytéaeit ko
·M1 yan vH%1.l: h hitelességlt sem

vébcn, - hogy a C3:1S11lrné vakon m1•g 1rontku.aa.n • herceg.
■
encedelmeakedik u urának.
Yn16az.inilbb, bon Menzel
.Amü::,,r ◄ c,ucr, - folytatja kép
gi it, - szólt. közbe Drgas, · ■
I

C

i

euutt Ultem az udvari a szobr.iaz, akit a csiszár n&gyoQ,:
,?iholy· an l,.u.:,:.1er hrrceggel, a Ivn~t •t, a aki il.rképp merfaubb
csúúrne fiv re,·el, a lZUlpadon u: megJC&Jo zi eket Ja mrgk~ká.ztat·
egy.J:: ann6u 11y iu6lt a Lá.ná.- 1hatott.
uután.

XOI blit,
mondotta ekkor
lloldogan flu lele1c1edtlelT a csáuár,
Jú,-A fogjuk tenni, 11
Hogyne, - vL.a:s...wol1 a má mit dr.kor .Men.ztl tllcn vihettek
&1k,
a r, lucg m ;nmdi&' azt te- Három nnp mulva elő fogjuk ,,Jhoz.

az., am11 én akarol..
ni a konc rtct a 1n, tcr mü,·e nyo~ L
, '1· fuo, ez. a parbcs:éd r:nin. AJ: unnepa~g programrnjlt
felBégea &óBOl •lm :}iizaaeletér„ is ;>n fog,ia holnap , Mm terjeszteni
c-nlékeztet A te lvúem mm.dig k dve11 Eulcnhurg.
azt teszi, m.1· a férje, a csúúr
·oua vol! lótá.9-futú, 1Jt"C!e•
akar, • ez.i ?1 boldog a b!:::..5éle lrm i t o:g a , aá..uári palotiban
TOn_.k kétségbe. ~P•• u!ll"' •uk
A ,1,mu ,, múldü,tek, hogy a hi
udvar kort>ib1 n nem tartották nr
Hányszor ,·lmo11d!a a fc'.si- rom u:1fl0-4 ti·rminna U::'yancsak rö
u-yon tljinl~tosnak, hogy az ~1tim grs asslo1cy, - h·ja a volt ud\·ar- \·id. :i. iu:abó aem készülhet el a (éér• ulések u orst.Agbat1 kozké- holgy. - hogy nvógyakorlAt v ny,-s flahittekk,·I. Az H6kép b
u~n fo?'llgjanak.
rczthel a duir eldicdkedel„ imoepé1y tu11déri uép TOlt. .\
neki még ,u.k m.l"g ,e kottyant a
,
r FrigyH-kon.beli e!O'"enru~\~:':ateJc;;t Vi~moed ~~rl viv 1, mig II:.ila"l" cil Ke:zel had.M) hában jelent mrg és hoastasan cl-
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':.atnem S:1:t~~m.tk:~1;a;;:3: gédc.k !:hegtek és vertjtékeztek a ~lgt'tl'ft Menzell_el.
1 \ kony,· 1r6Ja kihallgatta be :
anyjlnak. !4tohl kiasuony, a cd- ' radságtól
.
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