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Stop tbe Waste of Time
)iow, wben wc need ev,~ry ounce ~fondayaalso for a holiJay !'lboultl
of our nerg~· to prosccute ,·ig~r be la1J ofi for at leaat one weck.
I
mslJ' t.'.I war. when the ccial m- 1 Jf th1s w11l not cnr"' tbem, tbey
:iustr-1 is cryiug out tor morc la-1 shoulcl he immerliately discharged
borers, it Í8 high time to stop th,• 1aurl th('y will liOon 11ec the necc11ullenes1 of aomc minera and com-; ,ily of work.ing or lea,·ing the
pt:11 tbrm either to work regular-: we!l pnying minc- índustry íor
ly or to leavi'l tbc mining r.a.mp;.I 'lomi, other ocn1pation.

at once
Wa alw11.ys felt the evil reaulting from too mu<'h wast(' of tiroe.
but were alwa,- ton considerate
to iouch the Tloliday que$tion and
we
ve ~i&n more than Jenient
townrd thc hab1tual Dluc Monclay
~ 11•brators, thf' habitual drunk
ard1 and tbc la1.y workcrs. Now
in hia ~eat bour of tbe Na_tion
we have to aettle th.esc queahons
w1th iron bilnd and atop tbc
alarkeri. fmm wasf ng th e ...-aluab]e lime, if neces111.1ry by force.
The Coal Operatora in Ilulel<>11, Pa. aecm!I to ...,alize the pre
~nce of opporlumly to cfoal with
'Jllt'.Stlon ancl thcy have told
t eir men in a ..-ery plain lan~
gnal{e just f'::tactly how 1hPy in, n.1 to pMc„cd ga1nst tbe habitllo re

r 1 11 r.-,u„r ic-,ery eil„c r
to tbi Militnn· Au1 oritiea and
Wlil aak them · that they ahould
h d· ' ed for nulitary aen·icP.
Tl-1' of rounc will rnt be enougb
and the ('oal Oprr:.tors should
!ind other ritJi,•fll ways to stop
unnl"Ceu&ry dlenP&,; on the part
1Jtthcir minc"'I.
Tbe forf'igne.rs. e;;pecially those
1)( 81nic extraetion shonld be ínforncd to rf!frain (rom holding
holiday fcativitiMI almost evrry
othcr clay and those •·ho romrider

1'ht, mining ;ndustry c•aunot aCF·:ml to giv,1 01•1•npation (or loafers un,! wf" ahoulrl ratl.u-r lo~r a
lmnl'h of sueh men than to snbmit
•he 111doatry to thf' irregnlaritit:a
>f habitnal alackrn.
Jt .5 we admit rathel' itrang
at a pupr- den>ted to thf' inlercst of mi;1er111 ahould advocatc
sueh Jr:istic mea'sures, but wc can
11 e the goo.J rcsulting írom eartying O'Jt the ;de.,.s herein set
fortb to the mrnrra as W<'li as to
thr \'l"hole imlustry at lnrgt:". On
our linngarian eolumns we
warn our rnmradea evrry we.-k
no! to 11tfty at homt' wbcn there,
ll a chance to work anJ. we ain,erely hopf1 Ihat the other papen
,1 voted to thia induatry will lol·
low snit.

I

wm

Hul 1t is imp, rativt-lv n~es.~
ry thai thc ( 'oal Opcra.tcors 1houlJ

cooperate wtth 111 in thiB quest.ion
and thcy lhould not be afraid to
immf'i1ir.tely Jiarharge the habitual 4,Jacke111 anrl loaff'l'II, il thcre
ifJ no other way to get rid of their
rontcmptibl11 habit.
Por if war time will not enahlf' us to work out 011r own aal\·ation. tht-rl' i, nn hope for a
hrightrr folurc aml the m!s,•rnble
wute of time will always be a
heavy load o nthe min ing induatry
of thfl Unitl'd ~tt1lca.

Minden magyar
K/JTELES JEl,ENTKEZNI

JUNIUS 5=én,
aki a 21-ikiletfrét betöltötte, de miu nem érte el a 31-ik életét-él.
K/JTELEZ/J ,IIINDENKIRE, AK,IR POLGAR, AKAR NEM
POLGAR.
A registráló h·en a következö kérdl!sekre kell a feleletet megadni.
1. Teljes neve és életkora.
2. Lakás cime.

!3.
4.

6.
6.
7.
9.

Születés ideje.
Polgár.e! Született ,·agy polgárosodott polgár•
Tett e már nyilatkozatot a polgárosodást illetőleg.
(VaJH! el:iö papirja vagy a második papirért beadta-e
a folyamodványt.)
Hol Született f Helyí~ég és on;uig.
Ha itt nem polgár, melyik országnak polgára 1
~li a foglalkozba f
Hol és kin~l V'ln alkalmazásban'
Van-e 1ltyja, anyja, fel(>Sége és tizenUt éven aluli gyer
mekei. vagy tizenkét év<'n aluli testvérl.'J, akiket Qn
gondoz.

10. Nös-e vagy
11.
12.

nőtlen,

Szolgált-e a hadseregnélf Hol és melyik or:;zágban,
Milyen ranggal? Melyik évben!
Van.e ff'lmentésre oka T

New York, N. Y.

ŐSZINTE

Testvéreim, beszélgessünk!
Köszönet Testvérek
. Hálris BZirl•f'l k;)!Jzünü,n bányás:tci.it-ireim, hogy az elmult hetd:ben
rom gondoltatok, hogy 11agyszerü ajtindltktokkal mer,leptl!tek, ,, különösen küszüniim azt a nagy örömet, amilHn rú;usitettelf·k!
Szigyenlem bár, hogy minden oké• alkalom hiányában alig kiérdemelt megtiuteltetb,ben l olt rL's:em, migUI büszke örijmmf'l ofrasgatom
a horzóm küldött ler:eleiteket, amelyek biiségs jutalmat adnak az det
gondjaiért.
Jóbarátaim tudatták a magyar bányászokkal, hogy tiz esztendeje
lwgyok ebben az országban s ezen bizony nines,.-n ünnepdni l'aló. l\'ekem
jutott talán esupán oszt6lurészül a bervíndorlók közt, hogy ert a nnpot
barátaim ilyesmire felhasználták • - mlht tagadnám - ,n,;gis boldog
1·oltam, hogy a bányászok megn11Ukezé11it llittam.
Jfindenki jól tudja, hogy milyen a berándorolt ember elsö itt töltött
tiz ét:e.
Sok ü,mepelni t'alú nincs is azon, hogy az ember megérkezett, hiszen
ilyen ünnepe mindnq(ijunknak napr61-napra lenne.
S Tll'kem mégis ünnep, piros betű, ünnep az el,w pór hét minden napja, amelyekre ugy szerelek riss:aemlékezni.
Dolgozni tanultam az első naf"}kban! Tiz esztendöt·el ezelőtt l'ágtam etüsziir a szénbe a cscikányt é11 az a cscikány-ütés t'Olt az eúö igazi
11ehh munka az én életemben.
A:tán eltaazitott nuí11fell az det, de gyárakból, mühelyekböl, üz(e.
tekbül, irodákból, mindig-mindig t·U11zarágytam a bányá..uok közé II négy
fre lnz, hogy ujból dsswtfrtem.
Azóta ismnitek, te,frf!reim a aonwm. Szerencsés t'Oltam az utols6
négy frben, mert az t·oll a munkám. amit ,zerettem esincilni ! Amig a
legtöbb bevá11dorló r{szfre l'le,;en "'n nmlnaJ.- itt az érd,·, addip nekem
..,, ii11, rnU ez utoibló nigg e1.: mind,·tt fáradtsága " ahol mlMoknak t&,·is
ment a lábába az uton, ott nekem mindig rirág nyitott, - mert bányászok
közt jártam r
Pancuc: helyett in csak bnldogsággal tekinthetek l"iuza erre az időre!
.\"égy ú• elűtt kibontottam a zászlót é• felirtam rá, hogy itt haladnak a
magyar bányászok, • rgy percig sem jártam egyedül az uWn.
Jtelkm álltatok testi-éreim, ,:elt>m maradtatok s mindig többen
t'flgytok, mindig többen t·agyunk, - és még többen leszünk! Szabad lenne~ hát nekem panaszJ.:odnom?
Ila bajunk t·ott, ha üssze akarlak törni minket, hogy ha niha l'érn
gonddal, nt!hé::séugel küzdöttünk, el ran az fele}lt-e! Nem maradt meg
semmi az utolsó négy frbül, csak a drága munka ezer ,zép emléke, a megsegitett bányrl.Bz hálája, a bajból /,,;ihuzott Özl~gyek és áreák öröme, éa
a bajtársak, az igaz tesit-érek megbecsüllse.
,lleg azutá11 egy aranyóra, amü a mult héten a lxi11yásroklót kaptam 1
Tőletek bajtárBctk, akikkel mindig együtt lYigyunk, akik elküldtétek a
barátaimhoz a eentjciteket Alaa/,,;citól J"irgini.áig, Coloradotól New Yorkig minden kis teleprül, liogy kifejezést adjatok a mi üsszetartásunknn.k!
,11cis aranyórlinak nem sok hasznát t·enném, mert azt hiszem bet-alllratom, hogy nem t·olt méu 110k aranyóra eddig a zsebemben! De ez relem mar«d, ameddig e1;ak élek! Erre a drágasógra nauyon büszke l'agyok s már csak azért is magamnál hordt>m majd, /,ogy a kötele88égeimre
figyelmeztessen! t·uv érzem, testrfrek, hogy ez az óra még nagyobbá
teszi minden küteless{,gem, hogy a mutatói minden p€rcben uj munkára,
ujabb harcra szólitanak, - a bcinyás.:oJ.:ért - a lxinyászo/,,;kal!
.-1 .<lok-sok le,·elel, s a bennük /,,;ifejtett sok-sok drága érzist nem is
tudnám megköszönni. A csál,;ánytot nelriz /,,;ézzel és igaz szivt.iel irott aorok az én legszebb emlékeim, amelyek közt könnyen megtalálom az én
kicsi tesfrireim, a bányá11z1111ermrkek irásaü is. ,-tkik az in általam kiadott ábüishöl tanulták a magyar betűt, és akiket én magyar 11U!Béskünyt·ekkel látok el kél esrtendű óta.
Ki surutt mig ennyi drág(lllágot, ilyen kinctteJ.:et tiz esztend6 alatt'?
Azfrt áldom Amerikát, mert itt tanultam meg a munkát és itt ismertem
meg a munkásembereket istenigazában és azirt áldom a szülöföldet, minden mlison kit·iil is, mert onnan jöttek az én bajt<irsaim - a magyar
bányciszok!
A ne,c yorki barátaim, kedres jó emberek, akik ugyuófrán mindnyájan megosztják t-elem mindig a bányá,zok gondját, könyl'f!kkel, drága
és értéke• künyt·ekkel ajándékoztak meg, - hogy azok segélyét't!l még
jobban szolgálhasaam a bányászok ügyit..• Köszönet irettiik.
/Jfost hát tonibb megyünk, bányászteskéreim ! Az elsö tiz év után
a második jün majd és 11ekem csak egy kit-án,U ml6m t·an erre a tíz ét•re 1
Hogy ezt t'l!gest·égig a bányá&zok közt, a bányászokkal éljem, hogy
tot•ább doluozhauam a ~uar bányászokirt, ti értetek, föld alatt küzdő
magyar testrireiml Fogadalmat mine/,,; tenm:k Mktek .., l'elem maradtok ezentul is - tudom - mert ezeutul mi:11 hűségesebben, még nagyobb
igyekezettel dolgozom reletek, hogy mindn11ájan Jobban boldogulhmaunk ebben az országban.
Sol,an itt maradtok, sokan elmentek majd a tn szeretm:k rele maradni mind a kit csapattal. l,'gy szeretném széttépni a lelkem két darabra,
h(){JII el ia menjf'k, meg itt is maradjak, - th az nf'm lehf't már.
Fo&zlányokban kering az én lelkem rigen B ott beszéluet a magyar
emberek/,,;el mindenfelé. ahol köztük Cf/Y is a föld alatt kf'resi a Át!nyerét.
Ott jajong, ha bajba jut 1:gy bányász, ott örül, ahol boldogul egy bajtárs,
együtt r·agyunk is nzontul is ugy maradunk magyar bányán tedt•ér!
Küszünd ba.jtártcak

A Bri•lgrporti ~zéiv, t!lég nagy
kt's.ziil. Fontnsahb lt>sz ez
konv,·ncilJ minden eddigi nagy
, gyfll~snél, mert el fognak válni
1 ezen, hogy megmarad~! a ~,.övd-

i g:,·11léi;r

0
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BESZÉDET

A Beteg!ltg~lyzö Egyletek Ssövetkeate juni'a1 10-6n ta.nj& a kon.
vcnci6t. Megmentik-e a nagy testületet, vagy ÖIU:e hagyjí.k dillm.7
As utol.só &llmlom.

v, gy véirkl'p ·>sszcroakad.

SéJ(.

-'em fog tetszt•ni a !:'I a tiutviAl'lót:nek, sem n tagok e~y rész.tlnelr:, ho~y ily,•n Pgyenesen irunk
a d1Jlogrol, mert a nagy egyletek
mindig olyan 1:icbf."'-:av,r11g•(-'Uk
. \·olt».k eddig. ,J.me )"t'krlH e •1 t..:,
1
h1ph·vévt> volt szah:ul ht>sZtihu, a
1 ki pr<lig hirálni mrrle tlkt-t, arra
j mindjárt nzt kilálott..ák r.6, hogy
j a l1até.t ~rnlja el
Hál ,,z nf'kunk mindegy, tfouá
\"ll[l"ynnk 11zokv1t, hogy öszinlén
irjunk. • 1negte12:ük er:t néha m.;g
akkor 1~.. ha olvru.óink @gy ri'..sZPnek nem i'( tetszik nz 1is.r.íntt> hP1uéd. )lá.,:okkai mf'g, pen •1f'm t~
r,idi.ink' PártCogás vagy jutalom

nrra gondol :ik, hogy ~lr:
)
megint t>'lenrz.11i fognak nm<! 11
ujilút. "' 1it :r':t>! u s e 1tio·ek
júnlam fognak. akkor nkli.1 b
rnaradjanak >l'ho 1.
:\!ulatni ottl1011

.g

e'H"'-. a er:

beu a szomo1 1 id0kbrn talán 1 s
hagyhal 1Ank az. egyl<'f.i eécől'.·11
Ki11háln.

megfontol e

n lkul

mmdPnl t>'JPnC'tni uint!n (eles;le
gea. meri tncl csak u
e' 1
Prnberrk munki,)i\t aka•!Alyouák
me.ir
IJl!gyen ,·t~e a hajda111 mralrna11
konvt·11ribs lá.tványo 11&k egy
gyersmind@ukorral ?'\e 1iljene.r. a
,tclPl(átnsok átlumpolt éJIJ1'
k
l 1Pkunk nem kt>H , ak ut néz~ 11tán u nap1dij r,adokon. hoptiik mi11dig, hogy 1ni
a ma• gon1lolkoz1h 1élkul r kiáltwl-'
in ar W.nyá.uok t111 az egé@,: fi.m<'
nngost1bb uónokokra, '1og,,
1 I..ai U;aiJ, l.Ság rdl•kiiiiru.
:cuk vau,
azav.u:Z&.r. 11: •
.\ legfo11Ws1tbb l!a kg• laó l'rde- llogy li."1.ttiha. l•·nnbl lr:
milnk mo!tt 81 ~s.z:utlt.-s('g. i:pen pi, ami!"(' sa.vu.nak.
asért 1amétl'lten u1 lcirjnli:, hog~· AI idc'h-('1 is tak "koskadj
•
a Bridgepurti ~züHts6t né\en ill- rncrt .az ja nagyon driga A . az
mPrt HdeftSegélfZÖ F.oletc·k s 7.ö- t>gy pii.r 1z68zii.t_vAr HZé'"tluk
\·ptkp:wt(' nagyon sulyo1. hely:zot- •~rgkNll':"lhk min.te, ember 1,
tu~n van, éa nrm n,enthrti meg fpf 1\ 11n~y(n."f1l#Sllker., rnllfk le
: semmi más a ,·égs,i cs b~Uoe el· a azónoklataikk 1.
i rmulul/Litól, az Rir~·l• tNE \'ag:rta-,·an t>gy•ki'-: tmber minde
1 nftrsaá Ital is ajltnlott rendi.:zer nall'f~yult'Sc"l, akik ,·:zrek.b i:t'-,·álto1.RS és a tagsAg<lijak ratliká- rillnek, n-1•-1 óritk s napokon At
li!I staháh·nzii~ ~ fPll·mt·l~c
mrg ni•tn sztiruu k a aújukat. jár
•
.
ta1 ni En11l'k mw.t llnes hr ye 1
Ti1.czn tagJa ,·an a. testolelnek c1.nt..ín 80huem lt''I.Z
8
1
: ;::~~u~
:::::~~;;:::
~find( nki _c·snk ,, tárgyhoa 1e
fl'it/:tlrnul R1.ük!f4ge ,·an • :-.zövet- azHJen. 11 mm~l ke,·cst:~bet, m ;
~g Íl':n~ar_adWra, mrg kell te- :n~;e~t"!t szóbó 1 •"rt u
";-telmt>S
hat ho:.:m mmdrn Aldoza1ot, hogr
A
·-i-.
.
.
a ff'stiilt>1ct cgészség,'St'.'hb alapok{,Jh gyu .,., targyalMaiba n
1

,·a.n

t~:c:i:~zr:

~:,',k.111~~.~ l~~a::~ el!'~·ette ~~:1

ra hclyez.ték.
\fe,g kell ;neni u tagoknak és
a dt>legátusoknak, hogy ez a legntnla1í alkalom a rPgi hibák éa régi !Jimiik icl~·re ho~b!ra. és bOI?)
ha mm,t uetn on-cNmlnak mindt>n
bajt gröker~ en. a.kknr hfljos,m
él meg teatiilct egy ruf.sik 'lagy

mmi {,J1• hivatalos la11ot, m1.
~ uukség ninesen, a wni r' a
).!agyar Bányáazlap elrjt.tlSI 't>J
v., 11zon 1t \·Heméuyen van, hogy
('l 1tz ,·gyik oka a nau egyli te
jelenlegi nagy bajain k A nal!yoh larok mindig hivata!011kod1 gyülést1
lak ah@l_vett, hogy m('girtf.k 'VOl
Xe mon.!ja, t'1l ne 1rj11, .-gy cm- l& az rgyletck dolgait &:1:int n
hrr, i. e~y lap aem, l101ify a Hit. H eUSnye1; ir. di .s hib!it !t
11
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~i:é:;;~ !

;,:~~l:~r! 1
,\li li.~táhan

1;~~!

::::~:b~:g~ 01!::

~:•~ ~~l~;ly11

!111 rwm dlas.zt11nnk h1v tnJoe

vagyunk ,·elf' • :~ri;_':kl\~~:
:.,~~k j:ie~~: tlun-án be9zélhPtni

11
0
:.~~ :~a~, ::1

as nJ,lgirók
ka], mint u:it az elnok legutóbb

1

e
,·rtsfg, {,s ~pen a1.,:rt irjnk ezt
,\mt>rikllo magyar ujllágja1 köi.úl
ml'g, mert nrm akarjuk hogy t'Z il'galii.hb ncgynu
Jland6an
i a p11szt11lús h~kövt>lk<'Zzék
ak: nttal foglalkozott II Hetegse! :!.i/~:~:~at:c~I:~;; ;;~-~\:: lel

11

li;ike1·, • on·,udb uullett ujjá g,;lyzö Eg_,J„tek S1öv tke,- teve
1
1
:~él~ur~ll: ~~'~.:~ ~ ~ : : virt
ak?r.atf'rt minden esetre ma.
ll1•mdtrk ,_.o na, mint D1 :so J
no.'l.uak dUr\·a, indokol t]..,. N

't

lf'be:. He~ni éi ismét vinígióvá
tC'nn1 ;J. ha_~tlan !tg11ag_, obb magyar_ Pgyesul<'tet "8 ezt meg kell
~c-11111 okkor 1s, lia hscru leu 11
1

1

~~~e~l::~k~t:har{i~ :;:n:e
ha uétzüllcnP a Stdvetal-g!

~:~

m ~thct• 111 n SC:-tege'

~;k •,. :;tltols&

1

L _nm y

lr:m::" "lCión r ·

.\i egyleti taM"ok i t~rjenf'k
Ytt csak uért
mlifJuk fe1.
észhez' (illndoljlik mrg. 11ogy mi nJl'rt ;i lu,t lnmtól megs,:ldillt
vár rájuk fa a gyerm<·keikre, b:1 1iszt1"Ull"IÖkne.lr: r:ai a nfil&. cl5t
a ~.iöveWg tönkre m,mne, a kü- 1~ meg merjük a vblemé yü.nkt
} 1 vDÖ!ICII az id01d1b tac,::ik 1 ·-oai mondani, •_ ne I vAnnk aua.l a

l.a::==============================Ji1t .a nf'lkiil mai

dninak"

gyill& 11timg.
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN.
Pár hónapja voltam már azon a búnyatelcpen, keresztül estem a bányászme11teraég nehézségein, látt~'\m mefü,t ♦ ('m elesi;i
bajtársat í.-t akár a caatában és féltem is egy
darabig, hogy ugyan mikor kerül rllm a sor.
)f~nultam aztán belenyugodni is mindt>n
be, a porcsapszba, hiszen megvallva az igazat, nem is ,·olt olyan nehéz, aztin a bányától se :!éltem, szóval kizöldültem. Megtanul
tam azokat a magyar-angol szavakat is, a
w:nik feltétlenül kellenek ahoz, hogy eyy magyar miM-(!l beszélgetést kezdjek. Aztan
:negkezdt.em a bos.~zut. az('rt, amiht t>gy
leány ugy mert velem beszélni.
A leányt Rose-nak hivták, de én sok
11zor mondtam magamban·
- Rozi vagy te lelkem, hiába veszed
fel a kalapot, meg a divatos 11zoknyát, kiring
belóle a magyar derekad, hiába veszel kez•
tyilt n kezedre, hiil.ba a magassarku cip6,
Rozi vagy te lelkem mégis.
l'lár mertem beszélni hozzá. Pedig igen
iól pergett a nyelve, sokszor ana-olul feleselt vissza és talán jobb is, hogy nem értet
tem minden, amit mondott
KapÓR leilny volt a Rozi, ang?l legények forgolódtak körülötte é~ nagyon el
,-olt kapatva. Hát szép lány volt az igaz,
meg kell adni. de azért feleségnek még l(•m
kellett volna. Nem való ez egy magyar legénynek. Mert hát ez már nem \'i'ti le a ka1apot, meg a aelyemharUmyát.. aztán mit
lnBlnék vele, ha hazamegyek aztAn ujra
meg fogom az eke 21zarvát. Akkor talán ka•
lapba hozná ki nekem a gulyást a földre,
vagy selyemharisnyában meg ke.ztyüben
szcdn~ a markot uUmam. Na, jól is néznék
ki, lenne min mulatni az. egé~z falunak. Az
t:deunyám szeme elé se mernék kerülni, ha
egy ilyen ll4ny lenne a feleségem. 7\-tert ott
hon is mindig azt mondta:
Nem bánom, ha a le~zegényebb
IAnyt 3 veszed el, ha egyebe sincs, mint a
ra valója. csak gzeressétek egymást, csak
ne Jea-yen a feleséged kisasszony, hanem Jer
ycn dolgos-gond~ parasztlány, hoz.údvalo, aki :lohroiik ,-elcd, aki megbeoaül t/.ged,
i tin n rendben tartJa a házat mert az.
1 en
.,. ny ~0 .s. csak a lusta, lompos, dologtalan as.11zonyok csalják meir az uruk;it.
Sok példát JAttam erre a falunk~n.
hat dehogy is kellett volna nekem egy ilyen
kisas:szony, aki kalapban jár ~ talán azé.
gy !né la megcsókolni e~y öreg paraszt.asz.
ony az. éde!lanyAm áldott kezét.
ne sokat együtt voltam a Rozival, akár
milyen nehezen is ment. Igaz. hogy itt az
ud\·arlá.9 m.•m ugy ment ám, mint otthon.
litert itt k. kellett ,·inni a lányt a moziba,

meg ájszkrémre, hát vittem i11, ha mitr ilyen
a divat ebben a íurc11a Amerikában.
Volt pénzem elég. A munka ment jól,
ugy hogy az elsö idöben szinte elszédültem
a sok pénztől. Átszámitottarn koronába, és
r.ff hétre annyi korona jutott. hogy otthon
talán en- évben !le látnak annyit a földmUvelő parasztok. De fogyott i11. akármennyire
takartiko:-1kodtam éa csak sok.ira tudtam
megérteni, hogy egy dollár az bizony nem öt
korona, csakis akkor ha hazaküldjük.
Hát volt pénz arra, hogy egy leánynak
udvaroljak. Odahaza dehogy kell ahoz pénz,
legfeljebb egJ,"J.Zer egy évbén, bucaukor,
hajbaval6 piros pántlikára, vagy vásárkor
mézeskalács ~zi....---re, tükörrel, me~ vers!el:
Barna ki.~lány, szivem párja,
Enyém le!<zel nemRokára.
Tudom, hogy a Sánta Gereben lánya, a
ki pedig a legmódo~abb a faluban, még min
dig örzi azt a szivet, amit vettem neki.
Hát itt máskép ment az udvarláM, bele•
tanultam hamar, nagy igyekezettel, mert
egy magyar legény nem hagyja magán azáradni azt a csufságot.
A l~ények már emlegették, hogy na én
hamar betaláltam Amerikába, hogy ilyen
hamar neki adom magamat a nösülésnek.
~em akartam mondani, hogy énnekem bizony eszemben sincs eh-enni egy olyan
lányt. neh"ogy vloq1zamondják neki és akkor
vége a tervemnek. Hát rájuk hagytam, hogy
igen, per11ze, hogy el akarom venni.
Bes:u•lt nekem a leány, hogy ö milyen
házasgág-ot kíván. ~em szeretne magyarhoz
menni, leginkább angol férjn! fájt a foga.
- llert tudja, én már nem tudnék a
földön dolgozni, én már nem tudnék ráncos 112:oknyát viselni. Ha haza is vetődöm
valamikor, hát csaki11 val'o11ba mennt'k. Ámbár nem is tudom, hogy minek i!I menjek
haza, amikor otthon csak ro~bb lehet az
élet. Itt uri élete van a szegény leánynak is.
Itt egyforma a munkás fele:1ége az ügyvéd
névt>I. .-lldott jó ország ez az Amerika. (fa
én férjhez megyek, akkor csakis ,-·Arosba
megyek akni, ahol van mozi, meg uinhiz..
Me.'!1: hAt mi! cslruiljon egy fiatal A!!lz.ony
egész w:iap. ~em igaz'
~ Pnsze, - hagytam rá, pedig .szeret
tem volna szAjon kapni.
fudja, itt Amerikában, ni,,[ic.s sok
dolog a há.ztartással. lfinden ott nm kéznél, aztán a fózéa ae olyan nagy dolog
Hát tud maga föznit
Hogyne tudnék, hiszen az nem olyan
nagy valami. Itt minden kénen van, boxokban, csak az ember felmelegiti, aztán készen
van az egé1'Z eb~d. Nem is tudom, mit csinál

ll111.tonneiy napig '1tazott mint orvo...,xpNlidtí íimzg1tt6ja, ll)'ole
Ó'lrVl>M a Standard Oil C'ompa- i 6naplg ,·ezette a bé i-aroerikai
1y legkl!K'bb gózöséve1. a ''Wico" :.arf.alt'-k kórházat
'l vil bajó,·al, Dr..J. R \astmann,
1Ja1 hónap,
111ondJ1t a pro-indianapolisi eg~etem aebéu- 'esszo.& ug}· t'rzi, mintha f',;-tanAra, Kopcahágáb6I u F.,rytt- t zed1 k teltek volna el az61a. amisül A lamokba, niután mint az óta t'ltávozott •• Rll'ye•ul1. .lila111mert Wiaconiún-onit, amerikai :nok',ól. .\ hat. b6'!18pon kivul hi-
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300 magyar bányászt keresünk
A PEN-JJARY COAL CO.UPANY BANYAJABA

Heilwood, Pa. Indiana Co.

A ,,rv.Ks felu:U•o fQdet 1d --,e■ -1,anck,
a6-o•bb f•hil'..,_lhtr1 lJ1". •np leNl,.Jjoa .....,.,_... u
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t•re.

1'1:TER POTOMA, P. 0. Box 2112

HEILWOOD, PA.
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láIDJ)ll

rom hóuapol ,·ctt gt'nybe u~aúsa k,h,lo!lel 11let.i
111ost mtlr nem
>.in,~ ok aggodalomrn, ,·an mit El_lyesiilt Államokkal 1zakit&on. f"lftlt•du. kulonolC'n 11 m&gya.r<Ul
fi~ sböl _87. f;rryesült. Allainokha. f.-r1yt•ge1i \-elztly ~i~d a három ,·1uli s1 nki11rk sem kell koplalnia,
Ta 11dhatatlan, hoiry Bttcshcn " lo\"agiusAgát
knek erénye rbl
Tohb mmt nyolr hetet várt Ko- >l'B!ág tul van a kr1Z11cn.
az nuont azonban tagatlliatallan, legnagyobb mért(,kl,en és t'lazintén lly aok uéprt és oly IO a.llott
penhigában. néh!ny HÚ ameri•
.\ tani. m;g kiJ◄ lentehe, nogy hogy u elkényeztrtcU in}·enct-k- Mjnilják, hogy uakitisra kerüh
){jnt a fentebbi ilr.k la fényue
kai polgir tánuágiban, m1g al I ft!brqár b6hac: hallott.a Ur. S1'- nek le kellett mondaniok nem ke- a sor.
igiuolJ a kozponti hatalmat e
kalmatoaágot talált. ho~y bua-1 bo1llkyt.ól, a kozpon1 hal!lrnak vés bhonyos hum t'ikkekröL
Vigi•zetül n.- Castman uem ia
.
.
in,lulha1ott. 'frltrk, multalr. a he• élelmi.,..:o:er bizolt.-d.ginat tagjit61,
.A gyermekek.-Uámára van elég gylSzte elt'.óggé die.émi a harátú uAgai';- 11 8 leg~ldáaabb r.nd
tek /. csak 1u·m ak:a,ll haj6, amel.r hOK)" akkor Nltak az élelmiszer tej, t-;heúar61 sz~ ,inc,. Az rgye• got ..s azt 8 8„J,·~lyeuéget, ahogy turhetu gaztluág1 ,. .uonyok e 1 villalkozott utaAOk uállitid.ra.
ada,rok a legkurbbck, "6,·al ak- Ullliek, llkik tivHelt képezntk h a monsnhiiban hintak u ameri- kodnak i::1 -a r~lnk fllterjesztett fi
lgy h11t!r1Jz.la l"l magát, hogy kor ,·nlt • l,..gdldgosabb a bely- uenl'ednek
a betegek.. a kik- kai o"os-expediei6 tagjaival a ki- autó hirek nem t"gyebek mmt
mint a ••Wic,,·· oM'o«a lr:l"k At az zet {,11, azóta mái- atép('n megnö- 11Pk uenezttc- gazdagabb táplá- jelentette bogy oha sem fogja t'llenlt'fl'Hl indolatu lr:ohobúnyok
6l·•·ánon. f":!3 rendkivfil nngy do v-·kedtek az adagok.
iékot kidn.
lognak tartja. hogy ,..zen a r,:n n
J'.":lelmw:c-1' z1n-arghokr6!, \'aKy
Dr. l'aittman a h·gerdy,·scbben 1
hazajutolt Amerikába )likor_ be- •·pp•n látadbokr61 Mkat oh·asott szf'mbehelyezkedett u utolsó íd~
futott a haj,, ,alamely amt'rtka1 a ll('h,~sz professzor az amnikai és hen itt rllc-rjcdt b1reklr:rl, hogy
kikötóbe
hogy melyiki,t,, tiltja au,rnlor,i.tl,gi ujságokban, de hát )lagyaronzAg-Ausztria caalr: ugy,
a ,:rrnmra,
a hujó kapitiuya it 1•gysz.cl" Kcm voll tannja az ilyet- imml-immal ,·iseli a háLorut és
nynjtotta. a •·W-i:1ztani\rnak a llZl"r- minek #s 1u•111 i-1 tud r/}la, hoi;ry lwgy a nwnarclii,1 bizonyos mérté1.fült' i!Pg bizto11itott ti111.trlf'tdija1, il.\"rSnii 1'1őford11lt volna
kig '.'\l'mf"lorullg Ya7.11ll11!1Írnak ér•
nzn.t 20
moncl,l bu111:
t>fnt<'t.
.\ ko.i1.1•gl'!lz.ségiigyi vis1.011yok. a 1.i magát.
Ynl6ban mt'gkaptam a flqsz hiíhor1n·al jár-6 j6rl"ím:roa betcJ,?.\m"il aem lehet utt. hogy ~éA m•11araa eon. leimuyobb T&roaa mellttt, 5. -10 percuJI
r1alo&IAual, nnnak • C:\\IBllU t-\Tli:&L 00. John.t.owni b6.ny'1.
t•entet - - jrlrntel t.e ki a J)to(esz• 11~trc-kt,il elttkinh'e, elAOra.ngnak a lllt'foruág nyom'8t ~yakorolt Mablnya drlftft N a lléD J ~- -4 10 YUla&:. H.ltt vau 11.6 JUD.ea
8%01' mMDlyogva a Park ave. nál- k07.ponti hatalmak ornágaiban.
gyarol'l!ág ~\uutriin., bogy u az 1 A
benne.
A blDJluolr. ..-mamoa U karbid 14mp6t bH&nllnak. Vu
lodában mrgjelenti laptud6ait6k- - ------ - muln• Ú plck munk•. Minden ••P klTétel D61kill dolconnk és
11ak, akik flmCllyei elmondiíú.n.
fotu.nk dolgosnl, 1111, ho11 u: Atla,OI kertHt k6t bet•tiklnt 60-fO
,
kfrték fel 3t.
dollAr, df, aki Jól -«1'o«Ja a pldt Ytc,f,C., aa 100 duUiron felill

Minek dolgozik egy kis plézen,
amikor dolgozhat Johnstownban?

Uée

bői

azrizakk kamatot fizetek a nálam f'lht!lgt>zdt

Mtétek után.
.\'r tartsa ,Wn.zet t>lthon. hanem helyezze azt
bankba.

Bankom állami le/ügyeid alatt ól/.

aok6tt k-.t..

Kompant 1t6r nl.nca, de bJazQ minek, amikor Irt -lohll#Otown•
P•es,t'het & u6rakomat, aho{lY akar,
un 0l1u. t•mplomba J&r at, ab.ol •kar. 1400 •mber eolgo,!Jt
Itt h nACJ'OlJ aok mas,u-. ffW'r-1 ftlf ■•.llc .......... 'l"NnÜ; fd •
ma«J"N'búJ"Nd.

ban. MU!dent a lf'1ll)lca6bhan

.'1ost is keresiink bá11yás::okat Jolmsto1cni
bányáinkba

1

1

!
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HAROM

a biboru .Ausz.trián

lr.t'N"SZtül Kopenhágáig gyHekjit#k az utaz!
- Jelentette k.i az
on·os. azokhoi a nehéuégekhei 1
kép◄ at, amelyek.nek k.i van téve u
ember aUól az idöponttol kezdve,
mikor !)e,lr llalifuba & mig onrum amt-rikai földN" ,r
t 1,M1it6k kh·dEaére. bogy a l
1i monnrchiihan ff, •~m,torstAglian J
milyenek u élclmt'z~i viszonyok, 1
11 sebéaz tanf.r kijelrnt,ttt'. hogy
ai 1j néz.etr azl.'rint Auutr-!iit és
Magya.rorsz.Agot, valamint. ·~IXICt•I

! .\

IIONESTY TRADING C0,'1PANY,
142 E. 17th St.,
NEW YORK, N. Y.
Ara egy dollár.

szairta, hogy örül, ha magyar legényhez még magam ol)an jól, mint aldor. No ugye,
megy férjhez, az legalább megtanitja majd hogy megtanitottam én a Rozíf.. Egy lejjel
móre!'lrt•, ki\"eri belőle a kisasszonykodó szo- magasabbnak éreztem mapmat. Hohó! Maká"-:tit, hát nE'm bárda.
gyar parai:1itlegénnyel nem Jeht>t ám csak
Ki volt tüz\.'e az esküvö napja, tudta U2Y foghegyről butélni.
AZ ea-ész pl~z.
De nem soká ültem ott olyan 11.fUgod
Mondom a lánynak:
tan. )Iert jött ám a ,:zl,.-váJer é8 nagyon é.'l"l
- Aztán van-e valami kelengyeféléd. hP.tót'n megma.gyarázt.a, hogy ha rögtön nem
Mert ha nlnc.<1, '"~zrk én rnindenL
e.tküszöm meg azz.al a IAnynyal, hát akko1
- Nem igen ,·an kelengyém, de hát me2yek vele a börtonbe.
nem L, kell az Amerikában. Otthon, &7.0k
Hu. a teremtésit, de elöntóU a méreg.
a bolond emberek eg); életen keresztül sz6-- HOKY én vqycm el azt a lányt! Hát abban
nek, fonunk rengeteg- dsznat, meg f-lingel- nekem u.,-an kl parancsolt Azt ,•eszek t'l,
nek. Hát minek az, vesz ai ember annyit, akit én akarok. bizony ehhez senkinek •
&menny.re uüksége van és aztán. ha el• mi kóze.
aia.knd, hát vesz ujra. Kapni itt készen a
Aztán megértettem, hogy bizony pastórban.
ranc.iol nekem ebben is nlaki. A törvény.
Hát elborult a szemem. Eszembe JU
t:s ha nem veszem el a ltinyt. há1 akkor be
tott a.z a sok patyolat ,·á;izon, ami az édes• csuknak. Ez Amerikában Wnény A szk,
anyám almáriumiibnn van felhalmozva, jertól aztún megint hallottam azt a 1'17!Ót.
mindig mondta.
mit a lány mondott: grinhorn. Hát itJY
- No, ehböl még jut a mennyemnek, de iöldültcm én ki.
talán még az unokámnak i~.
Gyorsan átgondoltam a dolgot l!Og)
Mentsen meg a jó ii!.ten attól, hogy ez bizony itt nincs mit h>nni, hanem el kell
a lány, ez a hanontalan, cifra viselje azo- venni azt a lányt, a Rosc-t a llin ROMe t.
kat a ,·8.sznakat. amiket az édesanyám keze a mozijáró, 21elyemharisnyá1', kalapos kia!
font.
szonyt.
- Hagyjuk a pénzt inkább íelsö ruhá
Hát elvettem. ts az elsö este rncgkap
ra, mert abból nincsen elég. Meg két pár tam a karjit és elvertem . .Sem nagyon, h1
cipő is kellene. mq kalap és keztyü.
azen nem vagyok (·n az az ember. aki elve.--~ .Meg lesz minden, mondtam, né az uszonyt, c ak azért, hogy megsze
de alig tudtam visszatartani a düh6mf't. gyt'nit.sem a ki.aa.sszonyt. hogy meg-ér'M.
Eljött a lakodalom napja, én meg ott- hogy nálam bizony nem lesz baxib6J val6
hon ültem pipbtam. Eljött a kitüzött óra f 6zés, meg moiibaj .i.rás, hogy megértse,
is. Cn ci-ak nyu&'Qdtan ültem. Egyuer-re hogy én gazda, ur leszek a hbamniJ.
azalad frtem e&"Y legény, hogy a R,,se ,·Ar
Az ll!!Zony elhagyott mfg akkor es
rám.
Misnap ujra jött a szk\"ájer. Mert feljt•len
Hát elmentem csak ugy a munkaru
tett a komi3z lány és megbüntettek. ami{r
hámban. ts odaálltam a felcifrázott lány elnrtt.·m. llog-y mt'g ebbe i8 bele ava1 ko„1k
elt':
a tiin•ény, hát ezt 11ohiw hittem volna.
Hát Rozi, mondok én neked valamit.
Headta n ,·Alóp0rt, sokáig hui6dof a
Nekem eszemben 21inc:;1 elvenni egy ilyen
ugy és az lett a vége. hogy amig az llS!Zl)ny
ányt. mint te vagy. )[ert te egy ha.szonta.
u.ira férjhP-z nr,m megy, nekem kötel :.e
lnn, cifra, úrf'!llfejü teremtés vagy. Nem
gem fizetni neki minden hl-ten nyolr dolakar.sz parasztlány lenni, ki~as3zony m~ lárt.
WJCIJI tudsz lenni. Hiába hivod magad Miss
Hát fizettem. Mert nem t. :-tam lRosenak, Rozi \'"&gy tt? lelkem mégis. ts én
nem veszlek el felcsésrül, mert én nekem ea> tonlx>n Jlni, négyent hozni a fahtni. >e
arról
a plézr6I hamar elmuffoltam, mer.
magyar parautlány kell, aki a földön dol~ozik \>elem en-Utt, aki nem• eifrálkodik, a minden ember azt kérdezte
• ·a, hogy \·an a feleeéztd f •1 r
kit nem 1zégyellek bevinni az. anyám tisztes
hA.zá.ba. DE' te nem érdemled me,-, hogy me,- no.sül.sz meaintf lJikor akarsz meg-n" meg
tanlt.anl
ea)"
lányL
c!6kold a azobunk fö1djét. amit az én édes•
anyim tapos. De mert hentegtlal velem,
Ezért van az, hogy BOha többet én lan)'
mert nem kellettem neked, amig magyar ra rá nem néztem és 1ingel ember r.igyo
mttgma is.
para.sztlegény voltam, háL most te nem kel
lesz nrk1•m. Good bye.
De hogy alap<1~an k1zoldültem. az ...ts avval otthagytam az egén házat, és egyszer IIZent ipz.
mentem vi-uza pipázni. ~ose éreztem mév
Egy üreg Uatvlr.

I

Az éhinség és a központi hatalmak.
l,

na a sok asszony, ha annyi mozi nem volna.
Mert itt a hAztartAiu;ial nincs sok baj. Ha
meg gyerekek vannak és a férj jól kere!I,
hát khet egy cselédet iR tartani, hiszen itt
nt•m kell agyondolgozni magát a szegény
t'mber felesés-ének, mint otthon. )(ár én
c~ak itt maradok, i-ajnálom az életemet, a
mit otthon töltöttem, mert otthon nem is
tudják, hogy mi az. élet azok a szegény lányok. Meg is irom, hogy aki csak teheti, jöj.
jön ki AmerikAba. Itt lehet csak élni iga-z&n, ami rendben is van, mert arra való a
"iatabág, hogy átmul8"uk. t.n csakis olyan
embuhei: megyek, aki beleea-yezne. hogy
amerikai módra éljünk.
Hát csak elállt a szemem f\Zám. Jósá.
go~ uristen, hogy mit tesz Amerika az 'lyen
haszontalan buta lányokkal.
Csaptam a szelefRózinak. Már kezdett
egy kic11it belémbolondulni, mert hi:1zcn
helyre legény voltam én még akkor. Dc be,·i.tllom, 11okkal jobban tet~zett a 18.nyna.k az,
amiket én mondtam a házas11ágról.
- Nézz(' Rózi, én nekem teljesen at a
nezetem a háiauágról, ami magának. í:n
se akarok haiamenni Magyarországba t-S magamban l>ocsánatot kértem ezért a
ha:r:ug.-ágért a hatimtól - mert itt tenyleg
jobb dolga nn az embernek. :\Iert ott van
a haza, ahol a j6 élet- és magamban hozzá
tettE>m, hogy bitana- ember volt, aki ezt
kitulálta. - En bizony nem is engedném,
hogy I\Z én ki.s f~ll!Stgem agyondolgozza
magát. Azt akarom, hogy mindig csinosan
j•rjon, a munka pedig bepiszkítja. tn ma
gam ,-e.szek selyemruhtit az asnonynak.
~em akarom én. hogy rah11zolga legyen mel
lt•ttem. Addig 0rülJ0n az életn('k, amig fiatal, nem igaz '1
- Hogyne,
hagyta rám boldogan a
lány éa aztán elgondolkozott. - Kár. hogy
maga nE'm amerikai.
- Hát már miért nem volnék ameri
kai. Ha itt lt>uek n,,ég egt p:i.r évig, azt .s
elfl"lejtem, hogy mag_yar vagyok. )feg'i.anulok teljesen i61 angolul, hál akkor nem ép
pcn anny,, mintha Amenlcai volnék.
Az tgu, - mondta a Iá.ny ~ haza
me".lt.
. ·oa, mo.'lt mar eppen .i5 uton vagyunk.
Másnap u a taialkoztunk h továbo
fol.r a beszélgetés, aminek vége az lett.
hogy megmondtam a lánynak, hogy 6 éppen nekem nló asszony és ugy
tom,
hoiry .nellettem ol)·an élete lehetne, ami
lyent ,) ki\·án, hát tzt.lán j6 volna, ha Ö88ze
háza!4orinánk.
A Jány beleegyezett, irt i<1 a b8.tyjának,
nki 1'Zinten :>lfoyMz ,·olt valamerre, áz ,·i>tz.

Burdosházi történetek.

országt

ALAPITTATOTT 1898-ban.
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AMERIKA BEAVATKOZASA SI ~
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A bit,yatánaság felel61. bány&.-endor caelekedetff,~ - Perelni
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Az utolsó

ántánl,illk ezer es eJ)' oka van az
aggodalomra t!I az Eur(,páb61 l'r-

::~ ~~~:~~-~~ :~: ·::~

~~j:~m:é:~:.m~ !
'D1o, lllfDCll:l'laa )flntn , ._ru.1 0 l\"rtt~ for wt...,;:- or )1.1--.by )Uaen.. hol knnondta a felsőLir,Wg. hogy
ántán1 maga 16 ldJ&, hogy thlJ'
ti.·1n•M ~ a d Cl._. 11.attar at the P•t Ott1ce at Ne• \"ork, N li
a binyatirsuág felelös a binya
lcg
caooavr..: hatiroa lesz, ha
t;adflr th• Act of Karcb a. 1171
rendJr effit'ke<ietéén.
uerenc sen u.111.a 'Tlt'R' majd a hA,
E.: a bir6sá.gi határo:i:a.t ki fog- AZ ELMA.B.ADT BZENZACI O. '. bo1u o.::onviz t
Ja U%lli e vérebc:k11 a bányatele- AMIT NEM MONDOTT EL A ;
M orou hel)'let. kat.a&I~
,\ ) l &ff&r U h 1 ~ t buJ' - k

irJ'k. W..y'-okrvl W-16-bulk,

b

perc en

, ,
A magyar ver ara

Keresünk 1

0

VAR AZ ANTANT ONOLE Slll~

gol i1oi:, 1,Ar nemrég adtuk hirül, szon:,,·ok: a ke1.ére ...sapnak s kisoi 8 még olyan golldterhes na11ogy Pennsylvaniában ro~g most utik al,h:iJ a korhácaot
10~ ;clh6i n•·m aí.rn e olúdtak le
1
BQ-edlt .uJa.m.okt-a ea ...,... 11.00 • U)e l a.Jted bt.aW. · · ·
: • · : : : 8 ki lökhet .1 r •ndJr abrkit a bAAz al bnmai LiMdig a re•olve. t tondonra ruint .. ~dyeneki:,en a
ltllmldre • • • • ·' • • ~J~ \~ro.d- • · • · • •• • • •· • · • • • •
riyapl, .... 1)1, mégia esak elpu11.2:tul- noll1 kiütol'e
mostani u~pokbui ,·an résztik. Ai
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p•·höl.
l,rt minek a b.\nya be•
N&MET KANCELLAR
fi.Jtsan tulyoaá lett. Aa orou
tyi\r • telepen, b.a nem is Ví'rbet.i
birodalom ma már nem mú,
~
Kokszbuz.ók a szabad levea-ön és napsugaras
agyba.f/jbc U e".lgcdellen l,A.\ hi."1 •zeDr-11c1óJa Ill.: vo:1 bo,!"y
mint. egy ttilet fogott din&- @)
@)
l'iJ
IBbán megbllkott a.r. eJ 1s ehc
•
hogy holnap ~y.!iut. minek•. rlr~ga ~~•·p~ lmaradt Ili: ván"a-várl, tilrelmet
m.itoahordó,mely mindenpil- @)
h elyeken dolgoznak. R övid munk aidó, mely
:.il t ~ ten • reméljük, hogy vele I naj1l a népu(·k fóg a. bakó engc iw, hn nem ga~nzdalkod auk k~- len 1zgntottiu'igpl lt11etl ur1ás 1
Janatba.n levet.heti magvól u
@
h éttő l kilenc ór á ig ter jed6 beosztA.ssal változ1.11..
u 'ltt ~agyarorszég egi:.sz uri ,k·lmcskP !ni'
n:·~·_-k,·dv~. ~Z\:rmt · .a Mny./iaiok utn.::ál'ió, Hcthmann lfoUweg.
ántá.nt &broncsoka.t. A töDJ.e~ @
t aJe
• ·1: 1 lehet killZÜr'li az
Akko1 aztAu negho. i11IJ& ina- hrtbei.• furodvc . .
.
uémt-t hiro<lahm kance1lár, besúlt
gek kezeibe k erült a gyep16
0
A n apszámosok naponként t iz órát dolgoznak
tf kc1. tt vu·atokbó. hogy mi- gát a r1u..tos uarnok tra1om. a
Al,iiilf'nki 1.1mei;,. K&Jllt1•, .na- 11g)·a11 a HPH•hstag uine rliltt, a
et megértjük, ba ha.rom eaz~ j
1ytn fagyaronúgban ,ruin a mlliilS baráe~obtll, a knnok Jog gyon J 61 a ba_~a.n.i-lBk u.:erep_l,-sét li,.izponti hatalmak bl!keft.iltétt•leit
tendei. mondhatla.n uenvedésJ
szintén a szabadban .
ly t, de a 'l'ina bukis11. mi.n :agnd. ll
a 110k eu ,- .. s a.::envL-.. • bán:i áunk kozotl · Maradi b6.
rnegbuudtoln a hetek óta köután a tömegek minden vá..-1
es t~ a demokrá ,a a l;;p / dés, .11.11]1 elsntnv1tott1t. 1 augrn,· iyatánaUrok. •~ol • ~nyit..ut n•tkezetesen 111z.álloc.gó híreket
gyának, minden kivánsági..
Bővebb fe lvilágositásért fo r dul jon bármelyik
!Vuzelm t Jc 1ti
embc:- ak.11.ratát.'
nUbli rahuolb--ának tartották, l!R\·· tlen ufrral Kern árulta el
n.ak a béke a gyujtó-pontja.
telephez, melyek Latrobe, Mount Pleasant és
\ t-Olag a raly 1a h1Ye u áJ
l'gy ittsz:ik, bog_v a tJLaCJ, ar • j .\·alÓ&!lli(os rtmuralm_at. ti rc~tc!l t k
·
Nyilvbvaló. hogy a némeváluzt.ói jognak é a ~Ob "'1y nundezt
Ha 1tt:ott ~ bán!are~dor1Jk a.eg1ts~r~
tcJc tényleg komolyan foglalJ~a. az6tlam~I „ n !l a há~rll
Scottdale Weetmoreland Countyban és Con•
21 H lát„n
nak esupán ~sak fiual gaza1 nondiwak a Av1n1.tok, a \"<' akik nc,l&-neh~ vadau:atoi:at
kost&k a béketeltAtelek nyil- kmJtUt, Fran,·14onzAg ar.ies tob~f
nells ..·ille. Unfontown. Fairchance és Muon1•n~g
1,
n cg az a nagyuri re ,J, a a rily 1a JOgo1 kivan a 1 p , " nd ei:t1"'k a bán;·úsok ellen.
vánosú.gra hozatalinak ter- • :3 n • ~f'!~ulb· n I
town. Fayette County, Pennsylvania 6.llamban
1 k pv1 1. akar eJ:eoc
RZ re ,
arország uralkodó osz
ltintbog) erre a muokAr tiazvevel, nytlvánval6 uonba.n u ~ e~
i ·JMJL rt utos. v r. a n p akaratAtuk.
tályitoJ, annli.l jobb rin{zvt- me1-t lCMil'lfűl embert ritki.n kaptak, aJ
U, hogy u utol,ó pillana.tban !doiatokut. kell? ':lo~ia a__tranlevö placek közelében vannak.
lhk II orokat ll"Jll meg ae„ akkor
talán '-«"ly~n m11..taa
i:almutA.lr. a bortönök 1Klprt dékét
gondolták mer & dolcot, él & cla né-j)nek é!I hir
rint • lvelle
111
hct, OR'J' ki lu1z a
A •obh1ek
gr f urak a ber- Ihol a ndálla1iaa orgyilk080kat
monarchia veaet.6-embereivel tibomokot a frant1ia f3vezérl.
re nok T 7is ~h·Au utAn,
get
tf,bbi u p-uirján élö,. k. rajuk b1.::tik, bo:;_v
·l(·peke11
folytatott t&nicakozúok él arm tóltil: m.b~rt _hit.ra, de v.ért,
&e:unu esi trc R<'~n joh< 01:yan J6I tben dmtllaio nagy u .dgot · 1art~ák fe~n a ;o•ndet
u a.bban elért megillapodá.- mert az ofrenzivija rengr•teg e1n
I
be•
D11.g7obb e1l nsl!ge 11 n
11,J 1 me n, k IllA„.:l, r 1,1bb-utóbb I W1t e.::ei: tartották IJI. tsgy fenn
irok alrl.pjaD &Z utolsó pilla- l:>ervéi-t embzU'tt rncg.
1• a
épJ,Jgoknak, nmt ó.
e l'gCSZcn c,1ui1:1ek 11er' a h6 tnrtottAk. hogy nrhol nn-61 ip·ina.tb:ui határo~ el. hogy
Döntő jl'li·nt61égü ar'-n} u,·á és
e' ges u 111, hogy n ég egy- b)ru kmy1tot a TJ(·p
I t min- uolt. z egés.:: h·lep la.kosságH.
még le'Dl. t.A.rjik fel a háboru.s vtgstívé ke.::di 111ag6.t. killtti az Ur o ,ek tagy :?rszák na.gy d .!'elé, mert mog1 tiulták a ka•• llurvllk, kegyetlenek, l11tang1,k;
uándék&ik tltkit .
hAboru is. Aogli8nak, az angol
1, u !'ethoJdns nell' a tu:ezer ton k az ossz.cs h tr. kf'1 hogy es vndillatok volt3k néhol a bA-! ;\,-.m k U l~lckbu,átuknü len- Ti1'gurnlomnak n tonna HJ: alnp•
"e ye ne 1ek, ,t,• aztán ll az „n-'Je let mmd
gyforma. n,·a1 ndörok. A 1>it.n}·.5azokat tcr• i uunk, bogy rueg~rthesswt a n~m ... Ja, éa most mRr Anglia aina ab" Q6zdmuk li sz
1
\k/ilr llZt'gcnvaeg !irmában kw:d rortzált.ák, a pé-nziik„t, a.: it.i.lukaf. ~ tek,·t.
11 ~L.mann Ilol!we8' ugy han 11 helytetbi'n, l101D" ölbe Utt
®
1
1
11
.:: ct31t1>& • t ~!'! aka· :..1 v ,nki. akár h1horpa~é. tLan jAr, • t~l-~11 a feleaégeike\. 1■ maguk~ak: látjl'!, hogy a kO.:p,;mti hatalmak .ke.::t>.i:kcl nl-zhetnli a tonnái IÚ.Z.·
©
el tudJ& ■(;pon11 1 elyér611 a.r: 1 t u'orma közos kincs. é■ laJ 1tott 1k k!, b ne"'!l volt ;,pdá- ; még aohn.sem á.lltak olyan jól, f'tremek pUsttulAs4t.
otasz.or• @)@@>@®)@®®
w.
h ~jn. akk - az 1lAna J:>- mt
1 .: RYÍ& mán halunk n g. e•· a fel!, ay,, r t• ,ra;,r. "tlbrreli. mmt 1uo■t. Az r .hnJ6k
Jec• szigot is na~QD 1toronga1ja. az ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■
f
1.. r.
gébb embrre- Hál e r.•ul 101
e
r-n
~murai~ 1 1"Ue'l.
1alább 1 a qém t u rint -·- b6- llel!nisur biinv & azén fonta, :
tudatra 1
1n11:
( 1lv&So;,u
JÓ~
f'-nl keilwtnelr:' g II beviltj;'1k a ho„..:ájuk fu- 11 .a bt lyzete sokkal 1ulyosabb ma ■
t raairr • unW és a ter.:ii
Rz r. ti n u alr.arJ "gy k f':111• meg\ ll'guu állambeli P >r, in.lttf', ztitt re~ ny1> , t Orouoruig nem mltr ~ mhor.- • j6-llon szeszélyei-, :
n
re tul jut t:I ma.jd nhho.z, h4ram4sika ■zo1ga1ni ~ alrazlrt ahol hirom olyan b!n,ntt:1d5r\ &Zimit 1,.ibbt ti.& D}Ugllton sincs r„ hiz.batni m1,gát
1■
1en dni ne11 akarnak. A mert valani bul4, ocska tonén., Nlllpllftunk ,-J, • az. euí.ket alaro11 aok csenutik az tntAnt hatalmak
As án b.tn&k
már ca&k
boldogalbhozl
ugy "ndt"li, boJ.'Y u t-gy-k uol- péni.binágra is it ·ltctt-.k
nat rr.bboz, hoiry Mtórhta.Wk a né-,
t „
ma.
:
lesz
I tván yalt n is kimond- ga legyan a múik meg ttróf,
Panau.ra n1>m lehetett e11 nem met :-ontot
a néme~·k f!llcn
egyetlen u tókirtyáJia van I i ■
gy alt azo • k U'rvez ua- v 1'Q' m!sfajl.1 na,o-ur
nagyou volt érdemf"!I mf'nni a aze- ben a.::\JtaJ, hogy Keletröl nagy
es • reménysér. A remény,, ■
u ;,ogot,
knek 1ctt tudom•
1-!,ryformAk vagyunk, egyfor gén b&nyfwxia..k A táraaságo~
regelc:et vihetn~k 4t nvugi,tn,,
hogy Amerika mi6., Idejében :
n hold tolajük no, vagy mák l•-s1.unk. e~.y<'nl~ jogain1tlri,vldlát6 \·ezetőt ni·m hnlhpttak ta!an migl!I kiC3tknrhatjá.ir: a ri-i
mozg6sitanitud.jamajdama- :
aki v11 i,; {g1 atanyfrmet bptak, lennek
eg_vtonnim akarjuk u 111. •·mberek ua.Tára és 'l'"lmél ke• juk ni1:ve kt?-<h'oz6 dönt(st.
'
p roppant eróit N & nmtny', ■
a
t L!ii 11tegén7 C"tlber, a ank élelct ~Iv, rm 1A Jaj ]l'!tt annak ,r,·etlenebb volt egyik-másik ,·ér1
h
rikai
oldn 111.111 .,,m011.
10k azegénv
tllcnucgül,
·
annál nagyobb volt >L hcc11ileIli nd enbnrg h az l haJÓ
•1
ogy az ame
ene. 6 - • a ■
t
, ak,t utillió szenved~
Ma m~i,: <'S&k a birsony zékbl>l te.• bir,'.f!W.g
pAdig ritkJ.n ért t:!Jhc'!l. a ké& fogalomban kPmény~ i
leverbetetlen amerikai fnae• ,Jyen keret11.'hil ~ 11hr-vi,:. tiszt.-.s.'légescn meirfizctn~k a aún- el odAig egyik-másik helyrn, ahol dik ki • n.é'lletck csculálatns tlll• 1
8" tényleg dOn\Ö jelent&6- ■
111
. nnt-k hogy a ba_LAt meg· na.p-holnnputiin tán a frjiik 18 le• i-1. l,inyáv. ig~zaá~a kezrl3.Jik.
z:;:~.c :óli~."~:n
;.~::-::
g ü ~sa.~~ lenditi majd a.a
1
edJ k,
a.zok ezen1 Ji IS n arad- gnrullu,t
a az a azánclP.kuk
llll k r' r.smáltak. ha rahnltn.k. ~
. d
~
J
ántá.nt öklét,
1:
Aki a kiránduláson részt óhajt venni, köra Jogok nElkül. !!zolguorban. h.ogy tov ibb is ~lg,Wghan tart.' hll utól ·ék•vert,~k az f'Jnh.!!rt hl'I lt, meg llin e~burg 1..8 meg f~~ iák
l
F. ' h
' á
Ti-1 ■ zölje velem idejében, hogy az utazás rész1
1 .;":·~~:;';, h":gy
népit.
:;;"~::,•~
leteir öl pontos fe lvi lágositást adhassak •
kock mert a Jogaikkal torIla a Ttua utótlJa_ i'I ilyen em• ,: nuz e ·lcmük. A leg-sul,oubb hun llr:Hüket mt-gkLtni. llmek. ami 1 ·61 a:•_11 virn1a a tnerálthát.. A~, :
v "1
niluai: lllajd. • 8 törvE- b-,r akkor ne is jOJJon, 01ert. ak• tel
a ,·ol · h gv !küldték az lrnr késobb ,okkal ,1ab.b fefütelr- . nmer1k , er6nek fa az amenka.i 1■ neki.
~
vel eh·ebctik a sok re- kOJ öt is olaPprik onnan a haladó lttlbuk:61 ~a -: • ri;i:An, de az ket 'l'Jnkarha1 ,1ak 1d a m4guk ezá- pé~znck kP': az int.int Javira bit- 1
líilleges birtokol a nagyurakt6J. idők. meg a többieket ÍB. d:ik &7.4 ilyt-n fen,g ·('r,~ kapós fott a töb-. mira, rnmt moat
le11·e111e a h6boru1 rnErleget és
A kirándulás rendezésére nagyszámu
n tanulnak ezek az emberek utin jonnek majd
bi tAraasi~.U á kapott ujnbb , 1.
Ami Amerikit illeti, & né. több. mint val6s.zinU, boR'Y nemn
akarji mre,·enni u orosz
EljOn lfagyaroruágban 1s, megllút m~ tóhb f etbael
metek uon 41 í.ltái.pont.on csak ""'a.shingtonban tudjAk mind
magyar Ügyfeleim kér tek fe l, akik St.
p 1,taty ahol uint"n kutn nlt. mindeoiitt múutt ll tnunUsok
•
g
u:
~&k. hogy amire Amerika ,ezt, de nyíltan mcgv !lották WilHelenán farmot venni akarnak.
eg ny e"Itb r
az utdlsó lehel- uralma, mikor nt-m egy p.Íi.r uáz . .\fost ~át. múk.PJJ Ie!l'I! 'tlajJ A
od4.ii' j ut, hogy tényleg bele- son e1ött az ántán1 amerikai rol
ei 1g ragaszkodnak otszeraboltlembcrt u-olgálnak majd a n.;p- b1r6ság itél~tc egJ:szerre nn~y feantk:~a.uék a há.
. boruba.- diin id3t<1 reprez1>ntánsal •
CSA TLAKOZZÉK o··N IS.
oz
milliók, ham·m annak le1& mit en- lelóu~gct rutt a hfmyalárauagok•
m&r k W leu. Hocan hóna..,J Ai eazuket vette cl. ugy lát.szili:. ni. aki mt-gdolgoz:ik é rtf', 11 dolog. 1ra, ami 1:·l•k .kétsur is Dlt'g fogj~k
po~
leu uükMC', hogy a.a
UJ ADOK.
htfl, mert el akarja veuiteni t~Ian, henyr nl-puek i,edig !elko- gondolln. mielótt egy virazomJaame~ mo.qo11táma.k haA csekély költség megéri, hogy a
' t
?tregkihn ltak a nagy va-1 pik az álla.- Eljön ez u id.5 ngy sabh l'mbert alkalmarnak.
táu u e~óp:Li ha.rctereken
A Hát iigyrendhizot.Uiga nagy~
ST. HELEN M.4.GY AR TELEP
gy n hnúumátöl, • ah.,.Jyett, hogy a háhoru 1dejfbcn. '"agy 1\ bábon a ef}"ik-másilr: bú.nyúz perel·
b 61-ezhet.ő legyen, már _pe- ban lanácskozik az nj adókr~l,
éz:,e 1 naztanlik meg na,ry íde• ·ou u t án, d~ soká ll!Á r uem ké!- ui fo-ija majd a társaságokat kAtdig • ~émetek ugy t u dJák-, melyekkel a héhnn111 kiHtlregtket
Ju h: egy k i,,u mor!Mját, ujból hl'L' A1.t mutalja Tis1.11, btván tl·riti'.sit. hA Pgy-ejfy t.át'H&IIBg ez:hogy n ~ &ny h~_na.p _csak éa a ÍPdr7.lli 11:'hetne
kitiinő farmjait lássa és azok nagyszerii
~t!ril a - k \· rni korlní.Cllukkal huka\sa is, am in<'k 6u.intfn örül• rckct flUt majd a rend6rök ko~ét foltétlenül V1'U& kell
..
g y ember b tán.
et 1ninde.n emlwr a ,·iUgon.
miszsága éa bee!iltelenireg„ miat1,
.ikt.at ni a j ogaiba.
A ~.Cmd1 ·tételekrt "_gyelöre :1f'm
voltáról meggyőződjék.
a
Ila
pc Df'rn, t':mnyin ! Ila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ akkc,r majd 6k maguk rugják: ki
l í ·nden az~n for~ul lllt'g most emelik, nehn,.v a tomap1 uük ■
m t
it a 1 p u1r„án liiz6
Aki azeret.i a B,nyúzlapot, a ezeket a ~aa.'ikat a telepfkr31.
má". h~gy JtJI ■.::árnlht.%.~k-e a n~ 9Pg!f'tre 117'.~t tAru·atat megdri-! ■
A. ST. HELEN 1'1AGYAR TELEP
r.un bitangok hogy elmult a kmek tett 111é- valami uolgilato&,
b u. u, itélet alól nin ~mi-; mctt-i. "9 .Uinyle~ nf'm b~.1 8 ~ in ,ritsá.k. Ellenben f11l1·melik a 11e1
°1>m tdcJe, hogy u em aki& segített már nlami iill")·e• mi kibu\·Ú. ITa a társasAg a nagy· tAnt •ddisr, amig "\':"rika f,.,Jk(,:. ue!I adót, a fiverlclmi &(Mt. ~\
farmjai kitiinőek, olcsók és kö1111yen megu •t "gytorm .tagokat követel- bajos dolgában, aki jó baritnak
'olyhúYal ,lepnty rendt,rré ne- uul és• telJca ereJ,t beltvl' th eti! r,;nyüslil!li t!rgyakr. i'I nagy adó.' ■
miivelltetők.
k a
elt
emberti~ ktt!, E·zi magit, bizonyitsa be j6 érzlt- ve.::teh is
a saját embere'• a? ~ M!l'J)f'IIY3be. Az inttn.t
mond- kat vetnek ki A "ostai dijt~tele- ::
r .K rvMi
t -:. l;,,.ak lllf'g. !!él anaJ,
ogy egy uj e16t.izet6t a felelll ~ al6l nem menti tel Ja, hogy roasml azám1t emetor.
.
■
KY n d k vilf z ak.
azerez. lU j6indulatunkat min- 6ket, mind n körülméoyt-i: között: az.lg, a nEmetek uonban vUtig' ket u1 "'me1m fogJii:. Az 1l,i ad,Si:• :
Irjon azonnal e cimre:
i\.
yuri t f'i: at>m üln i: vu denkor uive.en bizonyítjuk be vi!ttlniöt kd majd a bitanpágok i n~ukod~alr. a maguk sú.mvet'- Ml l ,~00.0C,OOOO .1övedelmet. rt"I- · ■
ka an, aiokat !I leüti a h6Mr, b!:-mily uolgAlattal.
kim tkf'zm~nyeit
: llewek u i,ru6.ho:r.
mPlnek már u els6 hhrn.
:
,,,.
,,,.
1
1
:~,~::
.........
:
llelepek,n. lhndlgjobOan-jobban'
embers.t!.n1h,, Teszik a h6nybzt fs
N11Yf.lnllb■11 ....a1aa
pil -u.,.. J6 bh„b•olllf! .. _ . , • u
:
1
1
lh
Al~
a ruládJál, /.s ma a Mnyahhnn!i~l1.Nt'.··•il•11ottb'1"1 lrjot,. e•~ a clmn-. MAOYASUL FOGNAK ~
J'okat fo!tdiúk mPg II h· 111lrnnktól I
M, ,.,, l'lap lul1-...all
■
Alma Thaeker Fuel Co.,
IlleCarr, Ky.
holnap tnló'n a M.n:u-ur11Jmak fog/
ltl 'STI, \I ~ F\l \~ S ('() \J, A COKl". ('O\IP\~l
■
hc!ell~peni
East-MdlsboTo, Fa7ette Co.,
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Scottdale, Penna.
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MAGYAR BANYALZLAI'

Rájön a kutyákra a dér Az élelmezés titkalA mun=
-k=aa=d=ó=é=s=a=m=u=n=k==á=;cslA=há=bo=ru=ál=do=zat=ai=,,d=eá=lis=h=ely=~
![,,.,.,.•
1 a ba'nya' szoknak

A nagyurak nyakán U u:oru~ ~ ,• ~urok. lS áldásai.

Va.nnak a há.borunak

1

\ hábor1 átkot, nagy 41 ot ho• gazrlag nÍ'pel mnjtl

h~~~-

ott :& rmb
cgre, . "ilünoiM~ a
!.Zcgc ny mlx-rrkr , akik netn n1gLrc a uiUiós munu lÓS i,,á, t, t.le 1ozott val:'m i ~ .sznol
, ~elyet ..z n6kor f_og naJJ f~H'UU, de an. nek ar ,.:loJrlC'i m.6.ri.'ut"l.ilrn2.. •.:i.k.
K '.cl
n)'llm 111,nlenrele az
Pruberek szemC' A
gé•ly l'mbe~--tájiinnek 1a„á1 Crt~ Jkl , t's
1-á.Ju11nek arra, hoey '-: 1•ldhen. f,
tilethc.-z c•.sak annn a JU'l!IUk. nunt
a g1u:dn.g emhen•km·k.
Mindeu állllDal,an ke:iu•ru pirulakllt tere:ntei:
gazdagok részi!8
,. a báborus b, lyzet. de sehol any1
nyit
nem olyan llllfY a,lagok9
~an. mint ebhen
ordgban
A uövetségi tör\' nyhoLÜs kctJ•
t a nngytöke hatiJmíi.nak megnyirbálását ar: ii.llamok t,inény-

11!..Jur

jobban

111cg1télhetik
ni j:ír z emhl'rnl'k a nmnkaJu.frt, s talán akkot nem fogják m11jJ {hb~rrel fiZt-tni a nnpszáu1oaaikllt
Ila 11~yan még lesznek naps;!Amosok .II~ a hAboru. soki tart,
akkor UJ Jogok Is UJ fogalmak
:uifütnek az emberek fejeibcn Es
rmJk a fogalmak elveuik a pénzt
is u frdemtl'!tnektöl, n~m,•sa~ azt
a, nagy hatnl,m~t, a mit eddig n
pPnZ 11<lott TTl·k1k .
,Júl 1>s:ik majd littni_ n~indrt1l'Ret•
rr-_ ~-_nagyurakat az _,gsb~~ 11 r~•
mc!J~•k. h~1,.ry az cgt'U nlag k,>,.. e_tJn f·~-~~a ezt a remek pél.dát.
ll.:dd J 0JJ 0 n e~&:1..rr rá a dn a
1tyAkra ,.stt!'mgnuba.n.

u

JJ,r ert ('
l,elgiumil
- --~ g y io világhírű vezére, aki A Da.Ya Coal a.nd Coke Oompany jóléti osztálya. - Egyetértée a
~:i.pröl-napra 1>h"assuk, hogy a
a II i;>okban ér I tMt b&za l:tU'Ó·
munkál él • munkaadó között.
tudatlan emhn,ik álclozatul esnek
__
j>álnl, hogy a ubvetségi kormány·
a ábo1us ,·i1u:onyoknak, mert hát:.\ W"'-tm„ri-l!Ui<l C'oa.l ('oiupan) mi1•
n.ak .z-1 :nutatúsal ,;zolgáljon az
Jdünk6nt minden embtr foglal- ken aLázatos szolga a lnlnyúz n~m tua.;úk, hogyan üsc•lkedje- ;gJRr _hh,ilu.ob,1 al.ar, - \lu1dc!!b
é elmi:,, 1: 11 porh.Í'mát illetöleg, al Jwzik a munklÍ.!I nai?Y k~rdésével, \"~f!Y ho gy ott semmi kivinni va- ;ek, ne~ :srnerik a ~eltétleniil behozd..,n intbett _;_(:rdéaekre kije- hogy lrhet-e jó viszony és egyet- lujuk nmcsen al cmbcreknrk. A artao d o r nduabáljokat.
_
Jentette, hogy u szövet1l-µ-i ellen- , rtés 8 munkás és a munka ad6 ucgéDy bányW ot 1s sz.eg1my • Legutóbb I',·nnsylvani§.ban !öt- lllndl'D 14.nylls hallotta mAr tiJré
Mtl'S Jt,nMI íletbeléptet~c nélkül ;I kiir:ött I hol az egyik, hol 8 ru.Asik ember, a tök~ és a uuká.s között. Irk ain:~n .Tohn Logi nevü lakost, va!ómnlLler a We.tiuorelan com
a liszt a
meg .ijt•v előtt 20 dol- álIIÚ-p,mtot prúhálja a1 embtr el- ott is_mcg\·an a szok!sos yuu:nny, mert „kozcl me-r:t. e~y áeyuhnz ~s
~l4n a
1
l:írra azOk1k fel hordJnként
fogadni
de mJkor végi• a munkának. ud· nc:n allotta • ' i:Jeltn.-ztet&t.
Plll1.1al a ('ru,-r1„n bh:.t~a
Hogyha uoub
a:r; ellenön&:t
Hár ez az u,jság mindcnrkfö- kor az emberek bazamenn<'k a bá:\'aponta nq,:tört~nhet mind- 6& 75 ollArt hre1net 11:etbeten
élctbeléptctnék most, a Hut Arát lütt és eliitt a muukiaok ~rdek~it nyából, akk(Jr jóbarát.ú.gban él- J.nnyinnkkal hogy tudtunkon ki luhlf • olyan la altad dha, akl u.t.a
40- .:-,11 uázalfkkal csökkenteni le- kt>p,ise!i, & ebbtn a tekintetben nek a munkaadójnlckal. Mint kit ,·111 vétünk a Abo1us rendl'let1,k ::!olt.:..-' calotl :1 Idő alatt, re a
1 0 0
het és a termdö mHtiln)·osabb ifis a legmesszebb hat4.rokig me• pulitilr.ai pár~tagjni, a.kik más v6-- llc~- és 11aK)"On ke!M r'ie~n fizet- :;:;-:~I ~
:k
-:;'a'.:ay~
sokkal jnbh úrat kap, mint most. gyUnk. nii mégis azon u álUt._pon- lemén}'l'D ,annak ugyan, dc őszm hi tJuk mi r ait, hoiy n<'m törc5d- ULnv"';: a uautt k0e1lkban, addig
1·11 nt-k a tiir,,.a.UAn11,k mlmlht ' '"TI ('11-.
Hoovrr az élf'lmc?.ési problémát ton Yall.'yunk. hoi:ry a munkás és tén megbec'li.llik egymá!"t.
ink a rrndeletekkel.
;1 kiiwtkn:i>klwn körrnnalozta a
a munkaadó kilzött ncmcsuk leA t.ál'SllAAg 1zép ujsá)(ot n,l k1.
Csukis ugy tarthaljuk flctün - Jwml<í ,~ull 11.oc-.JJa, m<,rt tik nu,,111
sajtó szíunára
hetségl'I, t!e fcltét1rniil uúk.s~gcs a~elyben küulchh igyí'kUlk ho~ kf't, ngyommukat és családunkat
~Jlit
1~11:~•kl.i1I,
S,•mmi ok i;iul'5 arra, hogy a it j6 viuon~- éa a közös j6 akarat, ?1 t>gymáshoz az embereket f'& l,izto111uigb11u, ha gondosan áttu.4
A bAnybioknall: a O ito·rlon te.
n,~p .lr:l!zl llr-lme1:ési pllnik legyen mert mái.kúlönben mindkét fél e,·ek óta mi11,~ent megtcune:k, rmlmáUyo.uuk u iffl1;5 rendelc- l!C nincs baJnk U.ré"':11'.nyn,al. en
;-. 1wmmi ok Kinl"S a1Ta, hogy az kllrát látJB az állapotoknak.
hogy & f~U~.wsh1~ ~L~rátll.ág) ~ te- f,,kel es mt•gtauuljuk. hO!Q· mio- r.iaponta ·•:JcO&Aall:. • a b4n 79 .aul
rl,·lmiueN>kéM a molllani botrAf,e1Zo!,l'L'UÜk el~ó aorban &1t a lep _l~k61 k,)zl mmcl JObb11n k.1ala ;den e~1ben, mimlen lu·lyrn ho- le~e~7o 1
1
ny•>11 _Yirakat. sá.m1.tsák. ,l,linde1: tényt, _hogy a munkás ~ munka•, knlJek. .Ott a ~ele1~~k i~k61 ne~ ~Tan Yia~lkedjunk, hogy elk:ertilvtroa 1
'";,~n:,;
meg 1~ fog \'lltol!UI, hogyha csak adó ko7.t nem les?. soha feltHlen,el~ensfg"'1, de_m1n,t JOba~a1a1 cgl Juk a habor1Js ailapottal együtt .,,_.,kiir(·ul ndn,lig (•l<·rltetc.. /t..
a .,_~?kulans tr,lf'~·('!IOp.ortok 1u-m k örökk,~ tart6 ~gy.etértés s épen 1:1usnak: Eges:r; lill'ten KI J~k~k j~ró \·esz1•delmck~t. B. \'ewrnan C'r,, •rloo btnya llhau-. • uén beh·
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.-gy.uruf'n 1
Da;!::
8

tlnut~ac, ho_gy r...-suae-dhet1k-e a nan, mert. U Allandó _1nun_kh ~e,
!1 vilitgOBllll
magya- j N phk mu11ka. \"ao a ele
munkíi, az i.11Jcti buion"hnn, vagy pea t gyt..'l"!n~kt>t fcb1ohh 1<Jkoluk• ~,.a az ussz<'s rrndt-lf'tekct f,i
r:fo muno kottoi•ánh, 111.ór • • 1,._
l,e kell fmil' a munkAja díj.hal. ban 18 newltetni.
, 11-ritli 11tuit....sokat .ul arra :~é:n,,_ I n)iba t,11 ,Wrol, •hol
KI D
,\,· a jó viszony ennek da~n. m~~
_)[o~t hogy _ hó 1~-l•n a Th~m~a ;,ogJ· bogy3n kell f'lkcridni a n- ~:1:~ van:ca.k • a. tinuAc ln n ad
h!het, mert ha két tlle:nfd koll!SO- D_lStr1r1 Rftnyau Intézn1éuy~1 ko- ,iz?Jyt
Hi"sth•t• t"'l tárgyalja a llra u:~t~ 1
n~,ien mt'gbec:"lili er,:máat, aok"':al .1:os nnnt'rct tnrt~tl~k n,gJ••lent h.,nkokhan 1_ 4;·ii p/.nz aorsát . .._, e!l'én ra;mteh•p klné~ae , 1111 Ja n; 1:•
konnrchht-n 1.Dtezhfl:t1k el a kot• Thomason f't.i"r h~nj il, 5 AoK sok ha!f.Zuos_ feh-1la.go11ifl.~okn.t tart.a.l- 'let A Wnytuoll: farmerllednek •
tük I"':3 kfrdé.st
, .
.
mkoláa !yermek, l'I ot~ volt mu~1- m_az a 1:ltott tt'nilctek. tiltott 112_ \'"Arosl nfp ti11uulat& mellet1
\'an
0
Ahbol az alkalomhol .1ut mllld kis.nk ·1m11t•p~11 a h~.n~·~tá . JIHI( kózOk, mnlutság,ik, egylt'trk. uta- ~~~;: ~ 1:
k t P é. öJJ
{';Sr.ilnkbl'. hogy a Tlavis roal & C'!il<)ke. alelno~.''· ."" ~ol_t
os.llály zAs. m1rnkuif.1.onyokríil. ath.
,·lllanyoa 1J.nJ.1t
~e!
(~ke C'ompany intt'1:tnényeinek a ,·ezrtüJe.és a tob~~- fnhn·at· lnok.
"indenki11ek fJ.mtos /.rJeke te- YaD ln1 l'I m. t"aiplom N uÓ.ookni:os ünnepfröl olvasunk a1 en . Delnt.an zwlo-unnrp l)·t l'lte ift hOJZ'~- ezt 8 kiinvn!L gondOt!an se, ~J' a.
gol lapnkhan amelyet Thomu. 1Jn.nkettf't fiirtottak a & hal lmu 1
•é
e.zJ,
:,,;,iuuua1.,.n ember dolgozik
1 ,
\\"' Va. vár~kAban 1artottalr: e hankett-sátorb11n etn·,ua\ttm vet \:.~\~ ~rrnnyo1.za,
pen
, ~ a Crlterlon pl6Hn. a lertobb bnhdo1
h6 1!).fn, 11 ;unclven jelr:n ,·oltak ,·k r,!sr.,, iisnacznr!n, .mPlyet ~u~~, 11
lAU,\ ~!•caoi;; e!t~·
=~T~k0
magyarok A Wfff
6
hn~e
:;~, :::~
:~::is: n~pon !~ min~enki biljtöl~c, ha hnzánk. hogy tanadával együtt' a munkMok mindannyi:w, tle je- a t,íi.ny'8:r;o1c l't'nd_e&tek a ahol a
birur.i:~:~:ke \::,'kán; 1 ; : ak:: m1;,.t • •~Jy~:~'m:::..;
kik.az eg~·~ :-l~tükd~J.ll!lpol~ ?1mrtenk1 heuuntctn.é a szmh~zba elláauk a uövrtség('srinkct. Jlal le~ ~·oltak a i.ársaaág öa:a.tca Vt'.U- nm!!!.: adó csak nmt vendég wtt v,,rralan foly. thM kJ ielvzetiink du. törn!nrtlutela. rend• mqyar
• Jirb\
• Ufl'yan m1 lenne mind a 1uo:övl!1s~gi ellernirzP:S l<"tel!lül to- tó, 1.i.
r,,_:_
b" l
, •1
·
t-mb('roek, alti 11eret minden nai
e'!":!_öt~rtbsal nu•g b~t4:1R~ 0.~ás- l'Zrknek a. kö,·ctkezménye1
\ihbi busz: sz.áu.lékot rlöá11itani.
A Dnvis C'oal & í'okfl (',0mpa
llikor ('allowar t'lnök'. )faloney iz on~gtt
d(•IBO&nl, • aki • .maga N eea.ltdja
1
:~l.:~; ; ~;k"~ :e:~ö:~~~::~!~~ Rzeruíunra ~•uknák be üzletei- nem ll'&Z nehészég.
:nf;e:
1 nyr61 már nem Plöazör írunk. M,·g •~i·luhk f•s ~~- r,. Fay, ~ JJM1i o~-. .\ kouy ~rs. nálitüwi~_ l;i cent, ~:.-:';e!!.h~:::~
1
n k, .,k.k I\Cmmifl-~e
hasz:no!l mun• k!t- a r,ilia, c1p1) kr-rc.;ked6k. a
f.:ppen ez~rt a feltulat nem meg-] 1rtuk már e!!y pá~or, hot,•y ez a t1:1l_y vez ·tuJe, elmon,lta~ a bes,:e- 110 d~,rah 1i,1ll1\~1l egyutt 1_ d_ol- rnacrar Mn,tu munkára, • JeJ nt
,
.
fus.zerw·k, mészárosok és ezer és oldhatatlan, dd liogvha az tgéatl ha1a.lnuis eég caod 11 latlD!I m6don de1kt'I, meg lehetett látni, hogy a,;; ár _o en1.
\ 1uonteláru.111h,k- kezbetlk a
ks.l Df!m v, geznek
('ZJ·: • mbcr elveazitt•né kenyerH. világ, s:r.övct,iEgeseink és a semle-i sokat foglalkozik az em~uek j6- '. mbt"reik he-:!!li.ilik 6ket nti!'.l:t.lnyft. na.k nygy árked_,·rzmény.
\\ ' \irgir:a ál.lam törvénybo~:h_ •. ren~kivül nehéz elkéi>-. re!lj•k kor!lítlanul tehetnek-vehet-\ lé: :-vcl
élethill, • klilónö~l'll ·] Jllku: mert ,. 1hl'~ge• •_niticrrk:\íl'~. ,~<felhetü a pén,; elölrge,
•
II. Íc./l
m g azonban !!, lrgke : Et'ln.1, ho~ mllyt"n kö,·nketmény- •iek a& :nanikai piacon. korfátla- t.,·-a
8: f'ln"·k nek egyik ki 1elen,, nPk. )Rllll'rték ml'g likt"I.
~l::,1.Mesev, 1 (~tleg. bélyegek1t 'i t a nngyurak re re nyh:.:•·I Jarna :o tulz6 takarikos- nul felni-hetik a:r; árakat a ht>l- t-'5Prö1 irtunk soUt Azt mond
.Jo knne, ha a nagy ,allalatok he1 \ ,.:i.punk ku1:1lóh1vatalábaJ1, 1
Kimondották, hogy „hb:im az
aig, h<'l~('S4•bhcn a_ tti.karélcosslgi földi apekul~n.sok k,:.;u„j.i.ts.zé5'- ta a n:1gy l'ég t"lnöke, hogy a bl- (a bányák i.11, meg II gyárak is) vagy H. Newnum cimén, 207 E
l ·1 c~n, n•lg , Mooru tart, 11J.tn örulít. Jl,, az bu:onyo~, áogy \·al. akkor cl leh.-tUnir; 1¼ t~•ilvl' r1y1,társuá.gok nannapsig majd- k,1vl'tn4'k a Da\'is C,,. példáját• lOt..: 11trl'et, . ·ew York, X. Y.
Hird.
1 .i:i doli:rozni tartozik, leg: lább olyan páni.kot boma dY. J.;gycsúlt lwgy uj..:•v
ót t.lollár Ji 52 a nrm l'~,yíormán fizetnek,
r.ok i!lke.iclenék mindcnii.tt rgy!orma !
111 ~,.ti harmme 6rit . méll ar.ok is,. ,\lla~~kra, amil:nnhe;i hasonl6ra buza hiishelje.
foi:ják teh6.t a steacly és jó naun 1·m~rrt.6.rsaknak trkinteni fl.Z
akil.n ,k
jov• aelme 0;>\éawl-ge11 a a legort>gchh, j6 egy-két p.6.nikot
A ki.izélelm,izés nern jeknti azt kisokat kapni. akik n1. e111bcN"k a bnnyli'<zokat.
henye éle11,ez.
megélt f"mhr.rek sem emlékeznek. /Jogy
korminy brlea\'atkozik 11' 1:Jcth·cl és j(ilét~\'t'I n 1egtöbhet Ha tnin<lfniitt ugy leu, ha min4
West \' .rginia nagy Jrai felhi•
.\ hozzá netn értök d 1cm tud- tiszt.euégea ti1.ll't lebonyolitáaáb
tOrlldnrk. akik go11dot fonlitnnak: Uen munkMdó berogja látni,:
Arc-ording to lhe 11tatisti<"8 kept by our publishing
offi<"e, tl1ere U't!Te f or the first two «eeka in Jlay
hi,;rod~saal fogadl!k a_ tÖr\'1:nyt. J~lc .. ~épzelni, hogy milyen rend- Az ellenörzt's ait jelenti, hogy: arra. hogy milyen köruye1.f'tben hogy;, !eg,.zeqoényebh mnnkful& U
Azt ~:lit~_Ak. 11ogy n11k1a k nincs kniih __ Yeuc,Jelmet hozhat az t,•rmelő, u tiutességes k~r<'.sked,i lakik a bányász r-1 esaJAJja.
csak ol.van ember, mint 3 maga.
i.cmmt k<JZC
"01, hogy 'Jk dol· F.g-yesult -'\llamokra. ha megvaló- f.s kür:vetitö bl
fognsztö egyetA .nagyobb hónya.társaságok akkor aztán sokknl_ könnyebben
II
gorna~-e n ~ 1em, mert ök a n· 1ml~a a ~u~tott, a I\ZélslS1fge11 ta- len nagy gfpczetben· egyuül.
!llaholuap mind tartanRk fenn meg tudnak f'gyUD1 nundenben,
l'hanqea of addreB&es of our sub&er ibert. out of
gy1n~..:.b1íl ~l~f'k.
• karekossag1 elv.
Tudomhom van róla, hogy az: welí.ire {j61éti~ osztllyt, llmPly a rn,rrt akkor önként fo,rj.6.k 11ze,rhi,h
llia.b ,valo ,raz a fl'lháboroda- - - - _ amerikai farmer az idén tl.SO-a~ munkbok élrtviA,-.onyait 111.nnlmá• Jr••nyrtnbn-tli.rsaikn11.k a?. f'letét

k

Ei:yesült .\llamok nép;onek, hOE!Y
k1·ru~jön mmdrn föliis kiadást
)h1Jd1'n llÚia~ony taka:~
~~i.kod,~k ami Jmy1re, CIKk m~d
Jab~ 'i_ao .a há~t•rt~~a11,
d(•.11k1 nselJ1' régi roh1Ut,_ c1pö1t
m~g esn~ IP llem ua~adn,,k_ róla,
111mdenk 1 1artózkorlJek minden
Í<'leslC'i,z,• !)omp_át61 stb. stb.
Ila _az h•IZ'yesnlt Allamok
megs:.Jv<'lr11• .~íogs,ln.~ ezt a Jntanie~t•_.ha .a nok. beazun~ctn~~ niha. e1p!l, p1pcree1kk vásarláaaib.t,
AJ:után jött a kOt_ele~ö ~nton~s- ha II. f,:rflak fflbagynAnak a dobdá:-1:,1.h von:tkoz~,d ~ntcz.ke~dl. hányd.asa!. ba he1enkt'nt hirom

"~ h~borus adó':iva lat \·,,lt a1,
• J az.dagok rl?súJ
re. A &2.ov..:gt.si~p:ig ..,nf'nyhods
n,ru vesz se-mmi ji.m•delnu tulót a
,. egény ,·mb<'"'llktól. ,te solrnt veaz
7
a gazdag ,·mbe~kl;JJ, .-~ f'gy mii•
lió dollár fid jii\·,·.delemböl p,~ .
1
<lául hatvan u.úa.l~kot akaruak
"h·, nni. )linél tobh a jii\'f~rfolem,
11,nnál nag,·olib uázaVkát \"f!"lzik
l adónak·
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l„pJen.
Ame,rikiahan sz!, sem ll'hrt éhim,égröl. mert
pillanatban je
il'ntUC'ny éldmiszer fölösleg ,·an
u ,1ruigb:,n t's a jti,·~"'. i, legalább ~~nyi, l~sz. ~l lll?JU~ tA~tani &aJat m·punkcl e,s meg mmd1g
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Som e lnteresting Facts.
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ltérjük el6fü:et6tnket~ hogy tu- kapott bushelenként a bnzájltért, nyoua ls teszi kMve..:öbbt',

anl.:. Az ~llami törvényhoW jlon-

de kcinnyebben elvist'lhetélvé tenni.

do"lkodni fog mt1jd r6la, hogy az dueák velünk, ha jár valakinek a 11 8 huzll íira \'rw Yorkban mégi~ e,.Z:,", .. •. tDl'r:~.,isruotat örii "dmnC'n.okkáet
0 •1
1 4"
i1<lvö~ tör'Vé-nyeket hetarta•a ve- lap aki mir elköltör:ött hogy a
• ,.
t
luk és a munkitlansigban DHelt lap~t beszüntethesaük, :ue·rt .igy ~:!·!~é:~~t, a Jiu pedig $H.- hor Cnmpany, fi hol énk óta sokat íog

here nt'p1'fg megtanu!Ji..

majd, potyaolv11!16k kezeibe kerül.

~11°!:b~il;\~~~t: é~~:l.káscmberek
~ajnoa, s./.enet pikkíllni nt'm
kuldik mlg 1ikl't, mert rijuk hiz-iák. hoJrY mit nkar111tk dol„ozni.
,.,
IJe ditgségrs eg-~·elörr, hof"y rákény111.f'ritik őket a munklí.ra, ha
mindjiht csak hanninc iírí,ra eITT"

:!:••••• •• 11111111111111 • 111

I

t':!11 attán itt nem áll meg a vi.

b,

,
anyasz

t.-.
NANT
G~
J'
dó
nb.
n I~ · AU
8 _..~..,;A,m~"',
FIZF.T~"ISEL. • B.

Q!m11 bl.n;t

;~:~~!n

megkeM!lnl! az,-,. mt'gilletö
n,Mtrmyo!'I pro!itor.
Ellen6r1.é:11
nHkiil a liut ára ujév elött fel-

:

!-qökik hu!IZ dollárra és egész ipll
ri é)f!tünk éa s mt'gélhetéRi ala

~1kn~ ~ ak; ~:i'~

P\;!;~z:~~::r:~km;!;~;~~!!I.

~:~"-~~"::::!:::·;;-,:.
ewr. 1tlti1J16 -..~uu
i.._..,ki;tte1'11 6a TIit&.
y~a~l~! k:.<•t~

bu\'árhajr} t>llens 1 ert, & bu1:a
lem\11 egy dollárra, a fü:r.tá pedig
1hatra. Akárhogy legyen i!J a do
losr, a j!'lcn á r akat ne,ry-ven-ötve
111.Azal~kknl lt'hf't e,iökkentl'ni, d:

12 mfrrfi,Idnrlre .lohn•

ho1ryha nrm lesz s1.Ö'ietséfi:i ellen
6r7.Rs, a jöv3 é\· vf,:e felé nem lest
kt'nyfr a,: ornágban.

t~u~,'"t!,,.Yn•-: J;!";.~

:zö~::~ije~!~;;::~:r.;t~mel~:~:~

=~~~V,):lgyfo~~kmebni,n•v~,','d'"o1nera
•

• ... .
•
x: k ols ki mennyit t'gyfk.

goz

:1

x;,
::;~ ~!:nr~;::,::
tói. El>f-n~bur,l"t61 6a

:::::\t'lrlli,t~ltb-

a/:;v::;~cr:;j~te:m:e~!o~~
1z·r,· s i~ v:sr:ik kin p,(n,: h<'rs- •
lr,~ l-~ t:rkoll'strll'n hatalmán,1k
m, -rgfo~l'lt ]1ogy ne rh~see }P.
,. n111rl<ir8lr:ké a nrp:(>uv em•
ll1!1'4'k1-:)J akik e<l<li,t a tnásik réu r,.. hn~ik nnifYbllti~ ,u1: Íj.!~t-

t

f "·
1

We~t 'lrKima ~llnm IJ?\·fui torvén t
lf k.- ln'le hozm mi~den.
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HAZAI KAPA ,

wtitő

,fog f'IDhf'rt'ktöl, hOllY mindnyáian dolgozznm}k, holnap-holnap111.Í""! uj tön-ényt Iioznak m11jd.
•
F.lö fogj'k ir ni. hogy C'!l.&k u
••gy(·\ aki_ ml"p;,lolgo:r.ik frte f,i

1
i

t

1,-,

tig. :,.fii eaak ait ki\'ánjAk a ga:r.-

r!=~o': ~.

\'i~~in~!t!:~,a~~:~t::!a ~nn!es~ . A Szabadság kölcsón érdeK}ben
tánaságnak minden telepe arról mdult moigalom <'gyre jobban ter1
hoJZ'Y a mnnkáaok l"légl'dett em.' jetl az oru.ágban, biztosítva van
berek I megvao a kell6 enet.r.rtéa az ugynek nagy a_ike re mú_ris. ln-,
té é
k
k b
J
a mnnkaail6val. S eu_ el nem a.zi , !!11 nyr-. ;i maganoso , n·ata Os
mondjuk, hoizy 1>:r.eken a t elepe• 1.'& nem lun1alos egy,fork é1 tár•
sulatok megte11znek mindi>nt hogy
a 1,agy ügyet győzelemre vigyék.
fJ1'hetö,·é te~1.ik tniml,,nkinek azt,

iizlMágakban hivatalos hatalom1
~:; \, :;:;:C'~ ~\.;,:
11
8
rendkivül Yl'!IZélyt>a tör.adehiéoák
kol ;iumhni, lp oly jó buzüt. lehe ·
tlle kapni n.50-ért Xew Yorkban
lisztet $8.-ért hordónként.
'.\t,:Ecill mindt'n termelő 6a kö:r.

100

ih·:

Tioovl'r m•gmagyarázta .

ho~ a kölcaönköh·ényt!'kböl vbá1ro!Jon I killönöaen a nagyohb iparvállalatok és kereskedők nyujta••.k rrndk.ivüli elönyöt m6dokat
a ar.eg"nyebb polgároknak, hogy
~~~clet.~éguknek

Hazai kapa $1.00
IF lnomf ••••'a1"'°"1
O

' •

=

~::!
!~~!.1: - t a ; ;ü!tk: " ~ - ~

hogy~

k üldcnd,l.
Kl~:!:_1n:!nk,.~!::r!~~~!e.~
s6J.ról .

•~

ha.ngurrekrő!,

pikr(1!. nb.

eleget tehw,~

Meg van már a mód adva miudenkinek. hogy egy dollár lefüet;se mellett is bir.tositson a maga
cizámára a Szabadú.g kiiJc.,.öuböl s
tbböl n célból mindenkinek a ren-

100 szénbányászt keresünk
a Brier Hill Coke Company telepeire

BrierHill,FayetteCounty,Pa.

.
T

.Ulandd 6a Jó munlta, Jd 11:ernet M Jd btnbm.ód.

A bt-

n7ta1nalt napi kereaete 8-8 dolllr lr.llz:t vtltakorllr.
A Frick-féle munkabé r Aruabúal u:crlnt flsetünk. ·

KltOnlli laltóhball:, jó burdoabball:, u:áp nag7 lncyene:a

kertelt a phh:en.
V,c,o • •ooa>ot

•

Browm!He

ns, Uotontowo

••ro•••·'

;:~n•t11:::~~ ~=7~:,:nte~e~~ettu6 clmre:

•

~~~~-~~«· ! d,,•:,k•b•aln,!kr,á•, ávlal ,:m,~,p~....
p•s,·,tagymne,..o·k

e.,.- b b
Tfu.l w,•aas/&v.baa •.. I I.1
':~1,-t--me~- · ~
"tftl

1.lill'~. ' 8 íog)·a!t.tónak mt.diAban
Allana höaégi•ien, d.- bolcs he0&1.
,.,•""
••ni •'plálko,m,
v,
.\ nyflatkozat vt-gén Jioov, r a1.t
Ül ho:tz.Afüztc mé!Z', hogy 1\ u~rt

E •1 N

J1f-

•tr

,?71FI ,·rst Ayv1en1,ae·y

•

•
""J
•
•
& nagyobb kerrskedii,
k;,.~t

Sz:~t~ft~/!~c':nre:~~i·v~:i

orsz&g

puhliritis, amit nz
lapjai
telje~n ing'yen nynjtanak a tet•
1
jc!ll!tés c~lj!hól l~ ft munkAUl Jti. talmasan kive1zi a r~azét az idegrn ny-elvü 1&jt6 is a mAl{a eur1Jégy1zb organnmhal. a melyek
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Brier Hill, Fayette County, Pa.

Kérjük előfizetőinket,
„

~!:"~;·~n :;:~~~;!·o7;~~p:; 1
orc."gban mmdenln, hogy 8 kor1
hu117 t._.aninclr. ,1,..Jr.ünk l"ll:J' na,ry u! Trsséget & lrjö
NEVl YORK, N. Y.
y mnnkAjAb61 a
t J::ve--j , __
mete_
k l' fl _
ben • _
p<t l)IIOlvatM',k:
nné_
t
ponio._
~
L
__
_
___J
, .__ _ _ _ _ _ _ _..11gye
1

jött haza Európából, bogy ll kor
1,ii\n)'lak 1.anA<" ni 87.olgiilJon de
1 ml at6 1in<'!I, hor:v tlelme:tési 1
J1ktAto1 ,ak nevezzék lu.

rcho
adi-erUse in our columns.
THIS SPEAKS FOR JTSELF.
T he llungarUUl .Uinera Journal B ringa RnulU.

A szabadsag' kölcsön

lalkoznak l'zekkel a do,gokkal.

-----♦-_.-,.-♦-♦-..-..-.- _.-,.-:. . ! ú·~ii 111lrtcmbercket az élelmt1.{,al

h trn.
1
a !!:ji!a1:iah:::: t:::a~i;i::~
0
kor látni fogja, hogy milrrn lehet a Ut'g~ny
munkbr-sry
élete.
aki!
hatvan
órllt dolgozik
bétl'n

Jí,,g)·ha az üg~•e• t's hazafias ér

hat-e changed their address to Companiea,
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.-Uf ERIK.-1 H.i.BORUJA

Amerika háboruja kezd mindinkább kialakulni s a mult hé
ten már a haditengerl',,zet meglehetös i;zerepet is játszott. An
gol és francia jeletések szerint az amerikai hadihajók nagy seyitséget nyujtottak a 8 zövetdfgeseknek a német U hajók elleni
vadászatban 13 még sokkal többet várhatnak tőlük a biztató jelek
után ebben a tekintetben. l\Jegérkezett egy pár e.záz főből álló
műszaki c~apat is a francia harctérre, ugy, hogy ott van már a
harcti•ren az amerikai zá:..zló is a !'IZövetségesek soraiban.
E?.alatt itthon lázasan folynak az elökésziiletek a tulajdonképeni nagy hadsereg szen•ezé!'léhez. Junius 5-én ÖS!'!Ze fognak
irni a regisztrálás alkalmá\'al minden
é!'l
év közti embert,
akiböl aztán sorozni fogják majd a félmilliós hadsereget. Ter
mé.'lzetesen, ha a háboru még soká tart, akkor ez~~ számot .re_lemelik, de egyenlőre a szen·ezés el:-ó nagy munka~a a ~elmill_ió

21

31

3t;:de:::::

18

A TE.\"GERF.LATTI llA J óK PC:SZTI T,iS, t l.
A tengeralatti hajók pusztítása valamivel alabbhagyott al
Jitólag a mult hetekben, de minthogy az angol kormany h1vata.
los jelentést nem tesz közzé, nem leh~t tudni, hogy.~z a hir n:ienynyiben felel meg a való~ágnak. M_mdeneset_re k11elentettek az
ang~I parlamentben, .hogy mo~t ~.ar nem ~elnek a n~met s~1:
marmoktól, mert maJd csak sikerul valamit fel~lálni ellenu~,
R mert. 8zi1mitanak Ameriká:.a is, de maga An8:l1a .~e~ fo~adJ:1
nagy bizalommal ezeket a ~1Jele?té~eket. mert 1l~~sm1t mar r~r,ebben i~ hallottak. Az az 1gaz/ólag, hogy h~ A,!1-gha megmenekü l
a nemet tengeralatti~k által való megveretésto!, akkor azt csaki~ Amerikának köszónheti, mert en_nek az orsza~ak a hatalmas
,-egit..-;ége nélkül pár hónap alatt tónkre lenne téve.
KEZOöD.\'EK AZ ARATÁSOK.
Európa országaiban la!Ulan kezdetét. veszik az aratá1'ok, és
mindenütt roi;,o;zabb a termé,;, mint amilyenre szükség lenne.
Ugy a központi hatalmak országaiban, mint a szövetségeiteknél
nagyon r~c;z t.nmés van, dc különfü1en kevés a francia termé:$,

.'~ IÍ:~~.J-..

EAGLE

0

~~:~~::iÓ~; ;i:

Lovagiassag
• -' a h-'aboruban

'\z olasz fronton a mult héten nagy harcok \">Ital. amely k
zonban most már tcljet.en szünőfélben vannak. Az olaszok ír
t6uto!I támadásokat intéztek az osztrák-magyar ha<lállások el
len, és elfogtuk ugy tíz-tizenkétezer osztrák magyar katonát.
r rmP.szetes, hogr az olaszoknak is nagy v~ztes(•gt•ik rnltak.
ezekről azonban hiányosak a. jt>ltntésck. Csupán ei.'Y Llviratban
elontt'nek az: osztrákok 500 olasz foglyot. Vannak. akik azt látak 87. olasz támadbokból. hogy llznkat. Am('rika kerlvét'-rt r,11
dezték. mert a mult héten mimlf'núron győzelmet kellett felmu
tatnfok. Itt jár ugyanis az olasz: kormány küldött,;ege és t-záz
mi:lió dollár hitelt kar,tak a kormány10I. Rosaz nyelwk állit.A!.a zerint ezért r('ndezték a támadásokat és nem tör6dtck a
vesztei;iéggel , c.qakhogy megkapják a hadikölcsőnt. ~~m lehet
tudni, hogy igaz-e ez a hir, de a valószinüség mi11dene-.etrt" me-g
van a dologban.
.·1 VAGY .VYUGATI FRONTON.

1

tik, nagyban paJtá.;koJn,·k az mat -dt ados a válasszal. A leg
c.osl lcatonák a ·iém~·t katonák~ hatarozottahbau vi szautaisitott
kai, ·.kik 111 ,,r ho'inahh ,do óta m. inden t!r.mad.-lst és kiJelcntette,
t ·'r-"1ul ·llnak e >,n:"t$S:O.\ tiZl·m• hogy cs;,I !mai 1 k•,lflf"sSCgct
ben.
dJt·s1tett m1kc: a h..!:..tt e len·
ta1tanak
• wk ,;<' adta a ,. . füz:es~
Ö sz'"''' veteld,,:
gi
t
g
111·nki fol~jén · az oauej'.ivct h·i get.
ken ha11:1rs..knak titulálJ.ik e
~~·m\:~k
• cm~:országb.an,
ln.'.tO itJt~k ,_gymi<,t, hogy torl,a_g hanem ker,clhetetlen ,·llenscg
\ann:,k ;, h,,hornul, hogy ;i mc- nek, a briteknek haz.i.j.í.ban for
"'zá1lásol.. hclyttt s1:in:sen ,1sz· dultal.. ,. 16 hasouió '-!Sctek. A hrit
uatérnl·ot·k csal.ádjuk korcbr, hé hitd~r,,g 13 tanujt'lét adta. Ulm~tel
kts foglalkozásul... mdk
fen, hogy nem azonositja m.ig,tt
.\z ,,;sszc:1on~tdckl·11, tnlmá.cs.,k ;, g)iililltli·t prédikálú brit sajsegit,q;Cvt.'I, k,ik¾ln,,,en mfo1 t1,\"a]
m'il.i:i.k vgymist országaik, nq,cü..
\likor Jmmclmann német rc:pu1,cl)Z ·tér61 Hogy .u tlroszok,
_
.k
\a~y .i né1rn·tck kezdték ezeket;; lnha<lna1,.'}', • brit repll 1ok ei;yi paJtasknda,okat irrol nem szol lc;,H!Szedclme<.:b~ 91cnfrle sz~r.ak a Jdcntc~cl... n azt kulonbcn renc-.t tlcnul J trt es ..i. bnt repuh}~ rt•ridkinil baJ1ís Jf'nm· mr~úll11. I. ser<:~ ~1tesult _a .szercncse~hin:M:gr,itam. l>,· it.Z lnzunyoS, hog) ~": ni!, bnt r~ 111110 1.clcnt mC"g a ma.. r,"z t1utt.·~• akiknek (ekmtélyuk ga~ba1•, korulheul azon a ponton,
alapn,;m ;Jailalh•tt kg:en) 1cguk ahol J mmclmann lezuhant és h~diitt, rn·m taláhal..:, kn·etm nl<Jt j bCr ~o~~ornl ~a!it~tt a ka~•~ztr~~
t:zekcn a paJt:Í.Sl..uda„okon, az q;y, fa hel)cre. nehan) soros 1ras k1
Curko 1,.;,bornokot kivéve, aki fi : !l.érctl:bcn, aundyben a brit repul,;)l'irneztctte csa1,at.:11t. llt' hag:y• 1 Jt,k ki_jclcntik, hogy meghajtják
ják féln·vezetni mag-ukat az
,.3.szló1ukat a \·1téz t'llen~éb!" sir•
·· il'nsl!g ,·salafintaságával
1aná1
\ katona, ~h} ,•nlt ;1~ nundcn\lost lllig néhány héttel t'Z·
kort·::,
~m..:s m.l.-.kcp, harco~ l'l,1lt ti>rtént, hogy Ramsgatc-

!
i

A nagy nyugati fronton az angol e8 francia csapatok arún.r
lag ki.q tevékenységet mut.attak a mult héten. llinthogy a francia hadsereg uj paranc~nokot kapott, lehetsége,.q, hogy u.i hadi
terveket dolgoznak ki, de tény az, hogy dönti►. vagy nagyobb jelentöségü támadásokba nem mentek.
Egyébként FranciaorRzág nem titkolja, hogy aürgös !-IZilksége van katonákra, mert a jelenlegi had.qerege nem el!'g még ah
h llz, hogy a németeket ki.qzoritsák az országb6I.
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Ausztria-Magyarországba való átutalás
cél jából ne küldjön be hozzánk pénzt mindaddig, mig nem értesitjiik, hogy pénzküldemények ismét átutalhatók.
Addig is beküldheti pénzét hozzánk BET ÉTKÉNT , mely után kamatot fizetünk.
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denféle hazugsággal csiru.lt&k u
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iisleteiket, most h.ábonu meséket
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uta.z~któl venni, men nem lehet
tudni, ho~ a_ há.boru foly~
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hogy a had-.iselök köksOnti~en ;;~i~tnz~t :~~l;~t:r:v~~~~~~;~:
eg~·más torzképét látják.
( \ , ité:z: cllenSc!gnek 1
llossz.ibb iÚÚH!I ezeiott, ném1•t l1atlifo!!'l!IÍlghau, Duisburjfban
Ezt .i1. alk.ilmal ..-i!lzont a
meghalt egy mag;,srangu brit metin Uhletct prédikáló brit saj
tiut. RangJit rnrgilletö katonai tú ha zn;Jta fel jtÖkártyául lo- ,
pompával tcm1.;tték és a hdyör- rngias gondolkodásu. trzelmti 1
ség _legma~asabb rangl.ian kvö ! teng:ernagy ellen
1
ti,-,ztJei, éluk,,n ,1 hely6rség tá• 1
•
bornoki rangban )c„ó paranc!inoll~ mindkét oldalon, a front
k.ival, vitték a bnt tábornok ko- i mog_utt ugy gondolki,ztJk voln.,,
porsüját.
mint a ,luisburgi n1;md tábornok
Az ellenség megbecslCSc \'alv- e. a ram-.;:lt<'i bnt tengernagy.
ságos \ ihart támasztott a hurri ha .iiZ dlens„ghcn nem láttak
hazafias ntmctország1 sajtóban. \'Olna gyilku,t, barbárt, nem ml-r.\zok a sajtótermékek, ;imi..:lyek gcscdctt ,olna cl annyira a hely-1
kizárólag hazafias. ágból ~lnek, az zc:t, a népek egymás ellen U.571·
ill~_ll\ hclyörsEg parancsnokának tásaval, hog) ,égcndml'n,l,cn
fcJcl ko\Cteltcl-k, mert mc15becsul- baJOS !l'SZ a ryulvlct megszuntcé- ♦
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embernek, akár polgár az illetö, akár nem.
. Dacára annak, hogy Európa lakos~ága rémülve néz a jövö elé
Másik fontos nagy munka az or~zágban n kereske~elmi n rossz termés miatt, mégis ez táplálja a népek egy részében a
hajók épitése, hogy az elsüly~ztett hajókat igy pó~1hM$a~.
reményt arra nézve, hogy a közOl'I nyomoruság l!s a közös éhsCg
Jelenlegi tervek szerint ~á.sfél. é\' alat~ leg~lább haro~ mill~ó Jetéteti majd a fegy"ert a hadakozó országokkal
tonna acélhajót fogn~k ep1~m, ?agy et:lmi~zert, hadiszert es
E .EGöBEN.
embert küldhe.q!'lenek at a :-zovet.~egesek t.iiboraba.
HARCOK A L ~
.
.
lt
Dacára a nagy háborus kéRzültségnek és az Egye::iült Alla, A nyári hónap.~k~ u~ra megh~zták a legi h~rcokat és a mu .
mok komoly tevékenygégének Németország ellen, meg kell álla heten a német repulo~l~p:k, meg!el:.~i:!t Anghai!~~~t~e:hols:~.
pitanunk i:-mételten. hogy az itt élő nérr_iet _alat.t,:atókkal
a _le- gl:;nt i;io~:t:ea~é;~~~i:;r/;e~;ft.á:a me~e~O:t ;~ eango.1 fran1
b~lü '?~zeb~n .bánn:ki, ;,1o~:~i:::b:::1~=n~!;::
ar:;ülő :flapatok megtorlá~ként r,;émetorgzág váro~ai felett
1~
~arme Y eur pai orsz g an
fognak megjelenni és mindkét részen ártatlan és fegyvertelen
t Z EURóPAI HARCTÉ R. - AZ OROSZ HELYZET.
· emberek pusztulnak el a li-gi bombi.k következtében.
Az orosz helyzetről tJRzta képet lehetetlen n}'erm Egymas-j
A harctereken 1,., egyre nagyobb "IZerep Jut a repulóge~k
nak telJe~ell ellentmondó Jelentések JOJrnek ~ ugy lat.szik, hog; nek es Amerika epen azert, ezen a téren lS hatalma~ seg1t.o;;éget
az or8 zagban te!Je:- a feJletlen~ég. A háborus part terméi-1.e~en H~zul nvuJtam 8 i:izovetségeReknek.
mindent e-lkovet, hogy rendet teremtR:enek es uuá ,i,zer\'ezzék a
I
l tGYARORSZAGO:\'
zétzülott hadsereget. s ök napról napra b1ztat1ák a szovetsfge BÉKÉS KORlfl f\ y 1 ·
· ·
.seket, hogy nem gondolnak jelenleg békére. Van azonban egy
~llkor ezeket a sorokat 1.rJuk, még ntm tudhat1uk, hogy k1
békepárt L1 , amely folyton nagyobb hatalomra tett nert é~ ezt'k kenil )lu.gyarországon kormányra, de annyi bizonyo.!mnk l~tmindent elkövetnek, hogy lehetetlenné tegyék a h_áboru további nik, hogy az uj kormány a bl'ke jelében kezdi meg uralmat.
folytatását. A hadseregjük mindenesetre h~!.znalha~tl~n eb Ausztria-Magyaror..:;zág Ö!'lzintén óhajtja a békét és nem lehetet
tien a pillanatban es a közeli hónapokb~n nei:n Lq lehet varni, hflgy Jen az sem, hogy a növetaégPsek részéröl az oroszok, a közpo·n•
. madásokba mehes,qenek. Hogy addig m1kent alakul hent az tiak részéröl pedig Ausztria• ~fagyarország fogják a békét kozr•nizágban !'" helyzet, a~t nem lehet tudni. ,!(ülón bt'kére N~met- \'etit~ni.
onizággal es a központi hatalmakkal egyelore nem gondolnak
A SZOCl ,1.LISTAK JJl:KETARGl'AJ~.1SAI.
8 ,· •
•
• •• : · r •
,
t tartnnak ho ·
_8t°:kholmban
,ilag oz°'.'mh,;\ái
~iukSPke
.•· g,
• békérol
tanac.skozzanak.
fó~zen a gyule,;t>n
ma.1. dnem mmden
•
hadakozó állam szocialista küldöttjei ré!.zt ve.!-znek, a ha úk ma______
. meg, mmdcn.
_
.
•
guk a békét nem is teremthetik
~e~r~ Vljtasztalo
.\hog„ a i.;ekti fwnl·ol jekn, h, .
- :~ .,aram:snoka 11cm
d~log, hogy már gondolkoznak emberek ~ ~f'k~n'.I. A~ E~ye.
sult Államok ne~ engedte meg, hogy a szociah!-ltii.k mnen I$ kuld
hesscnek kikilldót.teket, mert a kormány véleménye ttzerint most
a békének és a békéröl ,·aló beszélgf'téRnek ~emmi formt\ban hl'·
lye nincsen .
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A ZSIDÓ NÉP SZENVEDÉSE
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a

ew y )! ki irod6J!-

ruak, hogy
brit seregtől fenye-, tt ,Jarra &, otöv6roJ1 kiüritl~
e:u 1, a ~dutnhordak megtámad-

tnk t'a k foutottil a nidó lakoiidgol éii gyé'> ner nyletek&t ku
t" ek l'I.
llii.rcius bi 1n re ulrlt~ 1 UJ&• i p
' l'alca:" na katonai kor·
in ó a ,Jatca 48 rAn belül valo ~i~. ltéaet 1-:z • p _ -ea

a város lakoeaáginak
oa!D'.obb rtsze t:ltáv.uhatott volnn, bcdain esapatok ea arabtor•
w·k meg.11:eutték a viroa, de lm•
lon~en • tsidó neg:•~d hAzamak

Mindenütt az éhinség fenyeget. ,l'N:I.""""""'""""'"

Mielú1

Nemcsak a háborua Európa néz veszedelmes

élelmiuer

hiány

elé, de majdnem az ce;éu világ.

l -tarozott tény, 1::iogy az an1e· e\.·.ek ?ta tele ~oltak,, a mindc.n
fofl.tlogatá~t. A liat6sagok a je- 1ka,, delmlSZe'I" árak os.s.tcíug- sz1sztcma nclkul valo marhava•
len••• u:Hint szemet lmnytak a gé~l.,en vannak a spekulác1uval is g~s t:gyre tartott, noha a:i: Egyefosz:togatis elött.
A rahl6banda, hogy elvegye a
r.aiJ6knak kedvf:t az ellenállbt6I,
két uid6t elrettentö például felak&ltttott.
.\ város f'naki oldalin !evö
uidó neryed utcái, a hol a aidúk
mcndrü!ést kerestek a beduinok
_
.
l.'lol, bo~a\~as J~lenf't~k~•C~ ,·_oJtnk timm. 'egre 18 a uu.lt, ft·rílAk
f'Sl1Jlatol, 11-t'~Yi•z:tek
kOJrukbe~,
hogy me~éJJék ~·agyooukat, nlltket "• 1) nmekeiket a rablóbandhal szemben.
--

1agyobb. ~unkaLérekkcl is, su~t A,llamok marba~enyésztésc
meg z eu~opa1 exporttal is, :1.e mar. r(..-gen nem fedezi a marha·
eu. az árnovekcdést nem :ehet d.gast. Ha a
ma meg~
te!JCM·~ ezekre az okokra_ rafog- szunne a u . Egycsult A!Iamok
nL Meg a ".nult esztendei rossz kormánya nunde~t ~lkovetne.
u
osztrák
,mef
bolgi&T
termés ~cm teljesen az ok.a az h~gy a marhatr:n~·eszh:st fellcn=
.., na ar aÍattu1ók erdekeit is
élcl~isze: A.r~ nov~kedésének. d1tse, mEg akkor 1!I hat eszte.ndo
l ·1ot~ de le snl ·osabb kárt a
.~z de~mt$zer ~ra~ nuvckedtek a kellene ~~hoz, hogy az orszagot
IJ
'
g .)
világ osszes p1J.ca1n és alkalma- a normahs mai hatenyésztéshcz
z. d•~knak okn;r;ott. :\ , kcreu•
!\int nüvekedni foc-uak még jú vis.<.zavigye.
tt ,yek l'S a mohamtrlan~k ugyapár Cvig. Az élclmi„zen·k dráguEz alatt az id6 alatt pedig a
Hl • lt &:kiilör.~ ·ltlbb llrllgyek eilá '-nak ugyanis legíóbb oka ab- gabona és husfogyasztás óriási
mtn ,-gl'•.lflyt ,kaptak~ vá~banrejlik, bogyavilágélclmiszer mértékben növekedett. Olcsó gaban való marad ura, m1g a Dtc16illitá~a évek óla c,okken6bc-n honának és olcsó hus.nak örökre
,1,íknak kivét I m?kül tbozmok
van, majdnem ugy '1l a dolog, vége. PM.ig a báboru után még
kelle~
.
_
.
, hogy ninc!:--Cn elegendö táplálék évek hosszu sor:ín :lt az: Egyellegnchf'Zllf'tt.1 • .r.aulók ta\0- SZIOORITJAK A MAJUUAOE : sehol sem. frthetö tehát az ame--1 sUlt Államoknak meg Argentiniá7 d.t n atAllit6 esz:kozük elégtt·lrn
•
LIOEN~ET.
.
rikai kormán)·nak azután csak·! nak, Ausztráliának kell ellátni
,olta. Ennf'k t11laj1lonilhat<Í, hogy
\\hit_man korma~y 7.ó 1\ minap nrm min1le~yik 1~agyobb államlhussal 'es gabonával Európát. ts.i,lúktúl a Pr!nl·hbí,1 Tikway. A7.f'llh.!Mlf'tt egy. torv~~y:avaRla„ kormányának az; az igyekezete, Xem csoda tehát, ha a törvény
be v1vö kdenc nf.rt;iJdl'S ut~rt, tot, .mely. nermt_ a Jov~hen. 8 amelylyel min(lcn áron el6 akar• hozók komolyan beszélnek az
f Jr"lt-<nt
11ranylmn
sZÍt7,--CU:iz rnarrl&il'f' hcense __kivételén,·l _m 1nd ja ,nozditani az élelmiszer ter Egyesült Allamok polgárságának
frankot koveteltl"lr.
Ut félnek eskut kell tenme ar~ mést
me1:llgazdasigi mobilizálásáról.
l ::icl paaa bizt.oa1to1
a Ul· ra, hogy wiem uenvel~l~k valaA chicago1 vágóhidak atafr,;zll·
o- Jókat hogy J&fra kitir1tese az 6 mely rag!Iyos n.gy it.•r1>kölhet5 kai hivatala igrn Crdekcs statisz• A DAB.DANELLAK
.J1kükben tO~ nik.
Mtep{gben.
tikai adatokkal szolgál ezrknek
ZAO
8 OB.OSZORS
az 611itásoknak b1zonyitására, a 1
·
H,1 ZAF/SÁ G
TA K A RÉKOSSÁG
mdy ko,űl a íobh,ket ide irjuk,
, .. ,
Az Egyesült ,\l\amok élelmi- _I ~.IH.OUtUU. A fekete lenge•
11 er termelése az utolsó ti.;,; esz- ~1 flotta k(,pvisel~i, valami:1t a
HUIIIANITAS
lendó alatt csak I súzalékkal S.•best,,pol kornyl'k1 . m.unkasok
1n,<,·ekcdett. Fz alatt az idö alatt ~ katmuik clelegAfusa1
Sebesa I kosok uáma 21 sd.zalékkói.1 ·opolban t;1riott. gy1ilése1t alkaJ Ez a három indulat vezessen mindenked
ts
kk
nbal
kirnondtAk. hogy Orou-;::: ter:~és,
u;;1~ ~ o~ágnaE nemca.k u uint kell
kit az Egyesiilt Allamokban, aki financiáév alatt 12 súzalékkal csókkcnt. ga:-anci!kat kap'!li, hogy a Dar-Kukorica, amely voltaképen az ,1anellák lorplm1
uabad,óga
U..an megtehet , hogy vásároljon EGY
illattenyésztésse\ is szorosan U!iz mindenki 11z4ncir-a
egy!onnAn
SYCÍliggésben van 1916-ban 2,iIO- l.,iztoiiitva lesz, dt· az iránt h1,
000,000 bushdlel, tehát majdnem hogy a fekete tengl'l"t•n ,·al6 tarsült Allamokban, 11.7 tz.izalék- tózkoJbhoz 1emmirt'lfl
id,•gen
kal ke,·escbb, mint iq,6-ban. Bu- flott.inak nem leu jU&Sa.
z:i 1915-ben 1,011.000,"XlO busbe1<),
lel "rn1t, m1g 1916--ban csak 6n. EITEL 1'RIEDRICH
~ ~ busht>llel, tehát maJdn
m
ilLITOLAOOS RAL.U..A...
1
"elt·re ,:sokkl"lt e„ .z. lr- misur
kész!~·
.\ kopenhága1 lapok lirteaulélcu
sz11kséges hozzá, hogy 50 dolláros köl- . ,\rgentm1a, amely a husnemu v- f' '11!. l • itel• ftr1edrlch here~ ~. a
uémel esá.szi1r mbo,l~zulott fia
csönt vehessen ér te. A többit megfizetheekbcn clestára \ olt a '1lagnak 1 f
h I
\ h lil h , 'l
ma oly ,mz?nyok koiutt van :(
llf'!: ndt~;r~ 1
t i Augusztus 30-ig.
hogy ahg szam1that exportra A
.
é
1
lciviteli. ~lalmat, nem
Xémet~ bi:,atl~!::.. ~: a~~
el&iör • reKérdezze meg akármelyik bankárt,
1
1
:n.:á!n ;ea:t: (r~e:: ~~~:t~s:~::I mél.~etii_ nem uto1ji~ halt meg a
postamestert, vagy express társaságot s lges
indulatb61 hirdették ki, ha- k~lonboz& ;európai_ -~pok ~hasibnem azért, mert Argentiniának Jain, 1: 3· J&n
de,ett ea ked·
m ne! szívesen ad egy aplikációs ívet, hogy
ma nincsen felesleges vágo mar~ nnc fia \'oh a csbz!rnak.
azt kitölthesse.
hája. A két utQISÓ esztendö alatt
-oljriá"i szárazsá.gok voltak, a rn.\rVILMOS OSASZAR KöSZÖ·
Ninc8 semmi üzleti haszon vagy cohatenyésztök kénytelenek rnltak
NETE.
u anyamarhát is eladni, mert
missió senkinek e do logban.
nem volt elég' takarmAnyuk.
\·dmos _n nict csA.uii.r RuppA mult esztendőben ezenfelül •.•ebt baJor tr6nc.r-:>ki:>shoz, az
mEg veszedelme.s és az egész or- M\rru mi•Uett harcoló 'l.é::net U&·
TEGYE EZT /II A.
szág-ra kiterjedó száj á köröm· patok fllparancsnokihoz a kontfáJás li·pett {öt, amely minden kezel táviratot int Ez.te:
.MEGTISZTELI VELE A ZASZLOT!
marha felesleget megszuntetctt
- ..\t angolok le~abb roha·
A le2'0agyubb szán 1sá,:: Argtn- mát u .Arru mcllett1 harctt'ren
tiniában 1909-bcn volt I ahelyett, ~apatai;l l~t<irtik. .Az ~r~asi h&,t legbiztosabb befektetés a világon!
hoi;-y alkalmas ga1.das!gi politi- soknek ea k1pr(,bált vezere1knek a
kival csökkentették volna a hus--- mtt.gam l-a a hata ki.szünetét külkivitelt,
a kö,·etkez6 es2tendóben diJm. Isten aegitae l>ket továbbra
Kötelesség, amivel Ört a hazának tartozik!
okkal ,obb marhát vágtak k .. ''ilruos.

éven át
kényelmes csizma

hiboru

Mikor az idő fagyo~ra válik és "nyomást" kell
Járni a hóban, huzzon fel bátran egy p8.r '·llipre$8' rövirl~záru csizmát, vagy b1jrfelsörészszel ell:ttott 'Shupaks "-t, mert akkor a lába kényelmes melegben pihen.
Tartsa és viselje a rOvid caizmát vagy "Shupnks"-t a lábán
~ z addig. mig a hömérö ujra magasra száll és a n:;arat jelzi.
Akkor hüvös és kényelmesebb leu a lábnak..
Télen ,--agy nyáron, a "Hiprea:;" mindig kényelm , mert
a durva, er ös gummira ninca hatása a melegnek vagy a hidegnek.
~ a "Hlpreu"' acmcu.k k41on-lmea, hanem ami a kcbl.malatoaabb, l"éget 't"<'l a ffltalpu No ai.p,caelt ltbbf'llekn"II: A febl'r
•''Hlp reN" ca\una V&IY dpo talpa te.rt6aabb az aelilnll 11. Ez HIDltt
1flhetctlennf'tk h\ustk. d~ ön meg1yOződhetlk róla. ha viselni fog

eu pl r rehér •·111pr911" libb•llt
Ké-rjen a ken.kedt5tt.i1 mtndeafltl

.

SZAB D
A A LJIl
ii&"JN.bal

Ul 11:.

DE IGAZI, JÓ PÉNZZEL FIZET,
uua van hozzá, ho ,Y a verejtékkel

n r•

ST.

·ett, nehéz munkával ker~

aett dollárjáért IGAZI Jó orvouzert, ne pedic valami silány, érték-

':t~tak - - - -

oem gabona fcleskg.
Az Egycsiilt Allamokhan u

~ ctc,itjilk lapunk olvu6it,
hogy munkatársaink sorába meg-

~~ :::::~ re;:~t~ül ::sr~I~

:;::::n~é:~;::in~~•:;

m!ny nagyon mf'gcsappant is a ismernek a magyar Wnyúzolc.

1".ue 6t •uú-uap

dflf<l5tt:

J-'lóK lftoD.t: , __,. D ~ dlnlC,
1

W .'\14HJ'.\Gros. D. e.
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Pat·1kaszereke'rt
11111 , 11 , 1 , , , , , •, 1
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menjen vagy irJOD

E'rdeky Kalman
, , :::::

d:~e':tf~:«;é: e~':~aI~~
~vét, hogy junius s-'n fcltétlrnül
Jelentkezzék. mert 1ulyos bimte-

~ ~!,(~~~;\~s

1

J\('( ~R~~~~:

Da.

\ 'L'«l"a~~~ ~ = ~ i lrod.5Ja

'1ll6o1J1Zeré,zM z.
aki

Zöldség Palánták.

budapesti e1Yetemet
IYfiiYSZedsz.

i,d!'II kr1unpll 1 \sttnl •lrbla
11:ilt!I paprtka 1 ',,!i t:ellt dtbja
0 IMŐI 1cllcr
I ceflt Cbja
K lari.W febfr
Uk

v~gzett okl

„

1 N!'Dt dr1 ,ja
Kartlol
2 cent drtlja
Ke1U,oata n.c, otau
1 «Dt drbja
Korit lr..lpoata 1 ccut drbJa

3914 Sttond A cenu..
PITTSBURGH , PA .
t

• ,

• ,
, , •• •,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,d '
1.■■ • ■■■■ • ■ ••••• • ■••· ,
•
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•
Al&pit\&tol.t lr76.
■
:
:
:
■i

KM~I lkipot1.1ta 1 NDt drbJa

P1rntdlcaon:i.
1 r:eat drbja
v .. ~oe klPonta 1 cent drbJa

,,.,..t,iq

\ ft•n1J ánl.
hér-11w nh·1, ktihh'I" f r1 „ o,Mk
\ nwrll.a ~1e-ly '°"'dbe.

KÁLLAY BROS. CO.
Lai.. c ...1,. PAINESVII u:. o.

First National Bank
Harrisburg, Ill.
ALAPTOD $100.ooo
A le,créctDb D&D.k

SALINl!I IOllllTT•bu.
A bel.6lekn kaa&kt f'behink
0 _ M. KAJU.XKBA , • ••k

f:~

~. ::::::::
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- -- -- - - - - - - - - --

SE

RVfSflN
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telen UTANZATOT adjanak ön iek. Ugyeljen hát ö n is, ha tény• :n)~~~:!~tbb i~~~oi~:en:~ éri~:::z~::,n~~;e!~;:::~ · ~ •-••••••••••••••~•• ·
e& me&bi;r;hat6, kipróbált gyógy hatásu gyomor• s vértiu:tit6 cu• utolsó husz év alatt 40 uhalék• kal, a hivatisa killönöscn u 1
orkát akar, az igazi eredeti Partola - nem pedig az utánzat_ az, lral csökkent :i marhatcnyé11ztés. utolsó évben gyakran vitte a Virlowában 30 sz:ualékkal, pedig ginák magyar telepeire.
HUNFALYY HUGO
.mely t~nyleg ut6lérhetetlen gy6gyoróvel orvosolja az étv,gytalan- ezek a kukoricatermó államok a
R6na, mint a Rány,b zlap mun- 1tGYVllD ,u IOOTANUaos
marhatenyésztkbt-n mindig elől katársa is a Wnyúzok közt jár . . . U ROAaWAl!. s ■ w l ."01\K
aagot, emfsztési izavarokat él azékrekedést.
jártak. Texasban :i: időjár.h mf1r majd. Fel fo&ja keresni a kh Pelprl ..,._, JUr&lrttá&I ,-.k
- ...-1 ,-u.i-Jt
'
,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , h-ek óta nem votlak kMvezO, Virginia minden magyari.akta te•
ll"B I NTHI m VAT.\ L
uán.zsigok jOttefc, az &zakabb- ]epét, hogy a Magyar Bányászlap INl•al ""'1ll f4-,lg, TllilT '8 ane.A P artolát nagy dobozonkint egy dollárért ra cvö m~:-'J.ate":lyészt6 vidéke képviseletét rnindenfelE alaposan llaPolio■ ....... Tel. J71 1\" en.11
ke-,, fogynak a legc16k, még pe- szervezze • hogy • magyar bJ..
SZABADALMAKÁ.
d1g rohamosan f, f) nak. A szá nyúzok életviszonyait tanulmá- u..rthtil MJ.
ktil föl '1ftla., ...,..,
küldi a PARTOS PATIKA.
61
raz ágok miatt igen
u
egrl,'\I nyozza.
f,,rtA:flllft.WI 1r....-ttt1
vált
hasznawhctc1.lt
1:E
nel
Kérjük
a
magyar
bányászokat,
HZI.ZOO
ZSIGMOND
SECOND A VE. , NEW YORK, N.Y.
el a spc Jlán k ~ m as :i.r• fogadják Róifflt szívesen Es teM
• - -- - -- - - - - - - - - ' - - - - - - - - • gc tck arra bírták n gy ran- kintsék 6t minrlen tekintetben a .,...., • • badAr-ta lm'. . , ~
h ct hogy g-llviikat )OC!la§- Mag_var TI,foyú.:i:lap képviscl6jiripPtl 01:1 ....-1~ _,_6111:.
'llllliil:1111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111110111w· r • rn~a. \ • &hink ,, . . ..
, ~ ...

160

1111!1-

Akkor
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NEW YORK

t6f8~!!!.~i~7ö~l:r.'!.~

::·m

:::i-n:;~{ •"7:,~;.~,~f;;';!
bat e~ztendöben 'sebb Volt, n
Róna Armand
BANKÓVAL ~,;t~ba~~:z~~i'
!
b:;;~:~~:'
~
a bányászok közt.
\'Oltak s ott nincs ma sem hns,

.,111111111111111111111 ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllh,

HA NEM HAMIS

roNhlljoa bba.1--..J

Alex':/!'!_e:. f éneB

lú:t::,:;::~ ~:~·

a

••IY

ka ak
k E
:.:~ja.p. A ~:}x~e:;:té::: c~u~
. hirdttésünkbcn •• közlSlt kérdé-Lapunkban egy hicdetht
l•ckce ó,zintc feleletet kell adni,
az o~vasó, am~ly sztn~t Jumus · és méc álm,ban se juROn senki•
5-!n Jelentkeznie kell mmden ma-! nek eszEbe, hogy a.tokat ne ve•
gyar ~mbernck .ioéa 3 1 éves éltt- gye komolyan, • má11 adatot
kor kózt.
mondjon be, mint a va16dgot .
Ez a jelentkezés nemcsak a
=~yaro!:.: :E:vej!:::~:: m:; - 1
0
Esp E
iil A/ 1& kban .
s.OK J'J". \ Z 7.1-ll&Z HF:TIJ F.G i: .16
1
:,y~-~r~
aki a : 1 H!~,~~
\~~ii!.i~~ut
L
ban
b'fél
i~GYE.:'\ ,iuctJn k mes
M.q-..-ar
a a.or
van, rm~L e a nemze- r~1ta1Al61t DJJTA.LANCL kfpJn ,utiK,:e vagy a meste,aoi:;ge
d&gOD llluuU't.lt .7d•lr.• 1k n,-... üoMmden plt'zrn ki leu Jelölve k• a luPr...c.t tal4ln,ia10k Jec,-a ll6vel an,el7 me~rJa, houan kell ref.
gy hely. ahol a Jelentkezétl meg- t&lllnl f• hoir, lehtt tAl4lmln.YOkat
tortemk, ugy, rrunt ahogy 1zavazáskor szokott lenm, a f1gyelM .zönö lfo,elet bl&Oarti ü. 1.Jon „ r
meztetün~ ~-indtn magyar e~-1 re ,:He::ri-r:.,n-:ltl (' \'\ F:l'ROrt: \S

I•~~~;;;;;;~;;;~;;;~g
' ' rn;-,•
~:n

I

elplit

A juniusi jelent ezésrő

W'Jeai- .. ~ ilnYtdbfu

SZABADSÁG KÖLCSÖN-KÖTVENYT
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,:11mn1\

1-:aJNhill k&rl1,>I

t:fl:::

Csak egy dollár

olJ·an

Dat, amelynek a teteJéD kl'irhlr.Grfl.J me1 van a •eröa 't"Oaal
nl6dl 'HlpreN" 1,bbellt kap

::!!'":":..:.-::
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::t..~:U.:..=~=~~',;;:
=~:;. ...."!!'. ~~"·
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MAGYAR BANY,tSZLAP

====================-1 KJSHDIDETtSEK ARA.• Egyenlő munkáért

HOL KAPHATO MUNKA?

egyenlő

munkabér

WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK?
,\ bát17Aaulk Ht·tllrt' nagy tont.osdpal hlr,
hoa-, ol)>tR ll"hrt- IUt•nJ•.....k dvlcoznl, hol II. n~
Hl,A ,,OK. \ J,l.\ca·All lUY\A'-ZT ~7.1\"F'.&E'i
J,AT.IAK, a pliu11 1 1 1 ' . ~ l•túdu.o:mJok un•
-ll N a nritl-a DAJII rnunka firatt.lmaJt nM'af•·1..Jó
~',rskoz/1 b1·lrek- 1,Jhenht-tJJ.. kL
UOQ • IUJ·á.uok IM-l)f'ke& ~ ......
~l a Nlb61 al,bb 1t.,.;.,1111 fo«,lu.k uokllak a l:úJ••
u.rsa.úaoknak II ne'H>lt, llfwl i,áu)·ú.wkra niik-'«
,an, a ruacJarokat kul,1nc»ft u..h.__ litJjk, a bf,re-lr. JA. a munka All ■ ndó & a lakM lA e&W..,,.._
iii:11 ,mon,uk bl Pl~rld&k.
Ila tehlil vaJ,unrl} ik hir.D)'úa k1óltözk&ba..l akar,
DQ' <ih·- 4·1 fli1)19hl-VU az f'IO""' hrl,clu•t 1,,.tnert.Hó NS.hbl l<'lrbokat t',IJ l'ál._z.a nloaPnak,
l\cl'l"i 111r-11j(in 11„J,eoznl.
Ha ~rknUr.,

.-a,;,·

l•"Tie~ ir

b8. hl'l"a1l'.os-,

_,hm

slk a ,1-,o·ar 11.inriA:r.laJ>'I'"'- m„rt rht...n. a11
kht<fl'll'S('n Jó 11. lXA-.\fóUO.\'i h J,:l,1\""í~ZtsBf'", lo!N t"-lf",
ahol

BánJin:lff.t.,,..ll, ('Ulk oda mrnjünk dt,leo-J.
uil"nf'■ láta..k lwonüpl;:~·1.

\\N-k h) "'f'f'k ,, .. a.rt'! ttef'Íl"lni; hundrT<l,,i of

l•·U••n. fr(lm di,..11-fl•<I, mh,ktl mint-" ilutulrlDliC
for 1•lACN "h~nt tbf'J tan flml F.\JH. l'lh\\, f,OQU
\\ .ua:,. ,ni-:un wottK . .,
ani 11-hlo to
aa,.wer all &hON Irt«- MJ•■n.klr •ml 10 ah" U1e
- ~ fnfurP111don 10 1nJn"', 1u1 -.n- aolna: lo
1•11hUJW tJ1e "111.l t· I.JST" ot hontWC mJnlq com•
pan.,...
lbe ••J.\IMH• 011( ("T(IRl "' •·111 contaln tbe
n.afflftl an<l partle11brs of •ll~h op,"ratc•~ onlr Wh()
l'h" hiM.rtJ' -~~ to llunpr1aa - d 'laYlt
:\1111,•ra, t...,..t tl14'111 ,.._...1,, •ml w h - 1•l.aota1 •nd
workinl,C C'<m,Utlona aro uu„rucwry.
J he n1h1Jnc ('OfflJ111nJ<!ll!I "'1(1„t,."'d ln the "IJluo
l.b,;t" al"f' l"ON"Olllffll"nl~I h,- t.hl' 'llnrl'>I• ,J(lunui.l ln
anod fa!U1 ,,.. 1~1.noo tnclu-"tr1ou~ mlDf'l'II anr1 "'"
•111 "·fu- to II t na.1111,.. f•f opc-r„tor,i "he ~ not
1••rt1ruh.r aboot "'orklni; rondlUon•,
Hon'• ff'1'1tN Uu,.t Huni;:iu1.a,.II ;\llnM-a are --.1,arul f'frld,i,t.
\n 1„r11on or Jonr namf' ln thr- •·ntae ldrt"
nu·aa• our arhlr'l' tn mim•" to Jook tor good,,
..1_.-i1 worll: a.1 ) -,ur l'l,1('11',

,..l'

LABOR DIRECTORY:
l'nlf)n C ,nm.-1»- l;\1' ... UIT. l'.\. ('ollUM'r('l.al (.'oa.l l~\IH:J,J~\. r.\. ,\ HN'~ f"4.al &
.-me ('ok.e l'o. lt4a,-at•l•pe,
'linlns t o. bln,-iJa, Joan1town
t.."4,t.... Oo. tnc!atJa a ma1,-ar ba,Bro••:.nUle etelle1.J A 11Msen
ll:öu16b •
Van a telepen drlt
n,Uaokll:al, hoc Ulep#a no
1baf\e1 Wnra nn, ame!Jk
tea ff 11lop(,9 b&n,-a. 1m-1ye1r.•
11úp uJ hú Tan. amelJell.be a•
bt.ztolld~ IJmpllr.kal dol101•
ben a 116n J M fel
Dé&'Y
k6kat, ma&T•r bán1i.uokat kend. A Hfn UU.ta
Yllt. ben•
ab költ Y&ltakozlli:. Karbl1d
NSHk
A llúak öt uob&uk
11a u1,- mulna, mint plcll: mun•
• olaJlimplt ba.ua.t.lnak • Tan
ta ftl ·u nnak uere!Ye minden
11:L .AUand6ao dol101nak N a I
aslna •• plcll: munka Allal"
modern 11:ilnyelml ftlnt'NINNI.
re■ d• mun1r.UOII: uépen 11:eree-d6an dolrosnall:, 11:éthetf'Dkfnt
A blnrtbl.n mlnd.noap dolroanek. As ttl11oa napi kenaot
tlzetn•k. Jó la1r.Ob.iz.ak -.,..
nall: ff a 7 N %, lib maru
tll.-al felül .-an nép dolliron. A
:u:, 1'il.D 10k ilzlet. a telepen,! t111t1 n4oben u emberek ua•
tel•~n van lakola, Jó lak6b1·
lilmplomoll: M 111011ukép Hln•
&YOD Hé~n kerll!ll:1•k. Az Itt
uk, a kblélbel'I ten1plom M
11.1. A ,·11ut Ali mll ue„ T,-·1n
lnkó b.1.nrlluok n1lrul 11er<•Uk a
ullrakos6 hety~k. As em~
Rock•. ~ok a ma&'1ar a pitbely•t, mert a btnilmód J6 61
ntll.k1I Jól lllno1k, lecnanobb
ZH ff 11lvesen 'fM%11ek fel uJ
a 11:t'reaet aztlot'). nrownulll", Pa.
ria1IUc lde1en. nn el6,i: ma&,ar
mu1 kboltat.
T&roakitOI U
mfrtfol(ln7lre
SalTneQ YN&nelr. rei m.a.c,ar
Vll.D a 11,,non11:abela TU11ton. A
~411J'ia&t most Is, akikoell: &l \1 To,n_\l.J·. I":\. \'1ntnn l'.(,J.j
po11ta Dfl'l'e HUJrnJu, P-.. u tllaad6 mnDll:i\ bl1to.lt&nalc.
1ier1 f'Olllp■ ll) trJ„ro, Drtftn
lomb 1ll"T9 IUll(•Jl;l.,. ... ,...w,
biftT&,, Dt'&Y láb :.int& IHonel.
(Wnty, Pa.
11 0
1q;\ttl(,IIT,
1'.-\.
•t·ruontowa,I ;:;:.i.:.~1:~1n:.7
mu ~:
Pa. mell~l), T•> lor Coal &
Ut A mnnk& illand6. A t•
(~• Co. t.GJ.J<lona. Jó binra.
epan n.a kompAnla 1tór, de Ul,.\f\l.. w. ,·.\. A Tiamill c..i
J6 Wnbm6d ... dntNM!&u 11:.,
van több mú u1let Is. Vannak
olt Cote r.o. btn,-tJa, k6:e!
NHt az l!mb.relmelt. A mun•
llkol4k, tl!a,plomoll:, u6rak1,s6
J'l„dmunthoz., a Wnt•rn MsrJ•
lta &ll:u11J6 6a 111orgalwaa b.1.hol,ek. •' pl,Jzen IOk masrar
laod mentén. A t•lel><'ti Kttta•
1'Júto1r. lUag U 26~t lr.M••
un
:'t- U,raul.g azeretr,é, ha
nlna: H Freeport. ldnr4t•1ben
nelr. aapanlA.. van tubb tlll~t.
\'lntondale e,rl~n mapar ter!olp,ztlllk. J.faa:u a 11:Pn N •

- J

í

I. STECKLER
RUHA UZLET

1,1,11•:-~0S, I'.\,

Williamson, W. Va .

„

„

Ha „jlllt:k a ri,-ba. .. f•kJU1hflk el 6pm aqlitop.1111
11 h 6ta
jjl,
IW•lfm -.bidJc b«■laleh- ...taill lu ..... ...._,.
&11 a l,eplndl,g h ~ "
..-w.u1 .._, ti
V...U...-1 •Keialln

lo

-

~f~~':°!1,~:i-:::f~of"..::0!::
:ifu(:;§:ff~;'.::~, w;~~f;;a,~~~~j~ •::::'.,0 f~i~~•:.-r.~:;!~~ ~~-~::n':.panI ~1:~c'~,~~ !: r::1-..mi:=.:~1~·
I

J:1~&11:fo
1 .brksbura: 11:ornyfkén van I a
terftl.6föld Jut mladl!lnlllnek ar•
lt>,;köulebbl tllomA,nat neie
ra. hOCJ nau ltertf\t e-lnllba„
Bln1peon
Egyebea & blDJ&, •
10n minden ca.lid
llUJ"•ron n maaruata:a 8 " T \Ab kö:t
11.af nh'fllen -1t1•II: fel •• n„
11
~!~::r•kd!f 0~~-k~>1::1i~~~tb
klll; J6 munkAt blstolllanak.
1
(·ot,\'l:Jl, (:11.111t,rta ('uunt7, Pa.
mulna utl,n. Jól mi·gr a DIDD•
Ji:l"'1111hurl( ('oal í'ompanJ l('!,..,
1t& 1 a bAnyl■aok mea:k.rttanek - --pfl,,
Drlrtea bAnya l'llD. plí!i<n.
utl dollli.rnAI többet hll'Ullta.
amelyben nfgy 1uk magu a
A lel.lPt•D nnnak magtn ti.zle,. C'O\I.TO\, \\, \'a .'\ Wf'llt \"lrcl•
nla Coal A: Cok1• f'umpi,.nJ 1,•J~
11:fa. K'5 •••, 1114t nlDCI, D)"I• '
~:1::-r:·~'r.;:~~
1
llf' F.111.11,. Yáros knrh!ben. A
~~
mduo~:.
THell nunlll: fel mladlc a rna•
telepen earnes btn1a qn 8
ltlo..
Jlolcosnall: minden nap , cur t•hJiazt.
14b aagu uénnel. A biartbaa
• a 11:eraet 'lo-tO doUArt Is ,r~·\Hlt.li\-.-T. -"---,-,--..
..
minden 11ap dflcosnak " as
eaD.tl 11:étbetP.:;ikénL Van t6bh
f-'ul"I ('o. t,,l,UJ"&tele~. Matewan,
en1bnelr. SM,en kH•esnell: mHt
11•1. J6 J·4-i IIObb h&sall:. uJ
W V&.- TÚOI mellett. t'J binra.
tlnteeaf,:e-a fifft&bf!n a
j6
bkola, b&rom Ulmplom, ku1II•
ame!Jb• 1 UlagyAr telt>Pf'l akar•
a6 fa u!nb&z.
lfodem ln,:yc, , nall: caJni.lnt. Tlasta "J htull;.
bint1m6dban nn riuftk Ha•
kórlaiz. Nap k•rtelr. M Ina~
Jó t,·61'11, kert, Jó lllDbka., Jó
vona ittas 110 d<>IU.n 11:PreaDH fft•mény. A bll.sall:at moekeNHt • J6 W.nismhd. 1talt
n k. Klt'tlnó hhak .,.nnak, a
tanAhan nerellll: fel lürdöuob4•
tnsr•n bos a telr1,re a t4r,..d.c
ni
)lac,ar binyiuokat fftl•
kOf'IIJa. AI emberek llllhllll:OS
"'' ,. •~tve. \'an a pll',zen komrut!lyek mlnd,:,J::ylkilbe bt' nn 1
•Hnhek,
~,;!~~IIAL!~~nk pAnl
1t6 la, do Tannak roaP,n•
llate..-an., W Va. •honnan pAr
üzletek ta l11r.ola, temrlon1 •
Cl„4.HKMBl·no. w. ,·., ..\ ,..,.....
J)f'rC alatl kl4r a telepN. Van
lldrakoz6 bl'l7ek. 81:1 .....11. u
roll!
('<>lr..e <UmpHJ b&·
:.
lllk re a a.1,ar bf"lftflt
10
~~~B
, .::~~)
fUtrnlo.kat.
a Tlroa k&n1>#1ől. Eu•nH bl- n \ \" \llU. w _ \ \,
\J: t:mmona
n,a. hat--kll•nc 14b maca.a°'° 1 n,-1 'linlnc C.f•Rll>all)', lnce.. bll lt<...,,:,10'\T, \\. \ ._ \ l~mnt,I
nel, amelyben lte.-M lr.6 n.11.
nT,'11a. "1hama1 éti Pief.lmoat "•'
Comt>anJ" billJ'iJa. C't1trbNyltotl l.1m"t huza.t.lnat, 1
roeok melldt, Elsl,raOL{U mDD·
bar1 melll!lt. E1t1en• b!nya,
Tan uu mdlna. mint pkt
kaalkalommal. ahol f'ppen 'DOBI
munka. ltndl1 dolao:mak, 1 a
Ppltettek btnn nJ hba.t. F.~•
-1.Dll'-iTDell htt•kllene U.b ma1u
btDYiHok tt111oa havi tn.-enoa banya no a pU1en, 1 lib
a&l-11 .-an
Xylwtt !J.mpikll:al
to 100 dolltir. Van ltomp4Dla
1111&11 11~111,el. :-.ntott l4mp11r.dolso1n:i.k. 1 van u,<y plct, mint
•t61 N .oll: ma. u1i.t I Tf,roakal doliro1nall: • plct mnnk:\
masina munkL
Doicozollk
ba11. \llnde11,f~le tekola, t~p•
nn. lill'fl a bili.Ja ar.-61, lloc,
ml1<d1:nnap "'a a J6 blnJiazoll;
lo
ff mlndnflile IS6rakoi6
minden nap doteornak I a bib"ly. lta,uaroll:at ff'IHDD8.ek
nyb101r: 11:areulf• elilrl a UO
k1 rnat• •lfrl, sót n~ha m••·
-dolllirt 11 haTont.a. Van Utlet,
haladja a 125 ~oll&n 11 ha"' n.
de Jt(l1QJl4_nla at(,r lllD~b. Van
ta Két.ner ttzctnell: ecr tuSuap•
WI UK)~Ul Jtti, \\
,. \. \z (hT
emfl
61 u0 ...11:Mó helJelr.
ban. \'u:i a pli'zen ko1ll"4Dta
Tlf'l'nf'J' 'linl•• f atdr
O~I 'lh•lna: ( 'uinpany b&nya• '-TO\J-!,
mUtaJta Illet I ott d·
f'onwen)· bAoYI..Ja. ~toae el
U'leP"', Clart ■ hura w va. DMI•
drol as ember. ah, 1 atar. lttlett. nem mean:e Wlll
:.9on,
lett. F.,nn• btnya, nyolc N
rom•nég1 •• öt aaob&a hA1a.1r.
W \'a. •flros&t6i. ahornan e11
tfl sut mqu tinta n:fnnel,
unuall:, nilnd ltltQnG illnpot
pAr ce1:1tlrt 1r.1-.1n1 a.z embert a
amt'IJbcn semmi k6 nlnC'II. XYI·
b ■ n.
A teif'pen Ht'r tik a ma
YOJlA a plézre, A Ul••pen f'IJ•
tott L1mp't baullilnak. 1 un
tyar M.nybl:t
f'U l>An'."a ,1-n, amelyben A u4n
mulna 4s plclt munka. ERN
◄ M 8 llb kö&t T&ltakoslk Kar•
éYbcn dolg:ortak, 1 u embnet
b&Jd ltmpAkltaJ dolcozuat, ma- m-:n J.\f KF.T, w. , \. \ 1i.-... 1
&Uag 1H dOlltrc. 11:erwnek ha,tna ntln
A munka Jól llltC>'
JarkN (Qll.q,ll<lat~I C,oa.l an,I
ff.llla. A telepen ••n több h•
á u embe-. k jól ke
-~k
c·ou Co. b.4nyatPlepe. Drirt.
kit, J6 hl.rom- 1-• 0,17 aobu
nendes bh.7iat IDC-'1'.1r.e • ab
bin,a ◄ M; ,., auk l'IIUU Ua1ta
hiu.11:, a 10 l)eNID)"lte Yan TIJdollirt h&l'OlltL A ti'lepen 11&n n nel, amelyben nyitott ~ JanyMOn Clarbhnrst61
.Wa111örü tlau búak nonall:. no 1 pt.-nl ,iolgo1D&k, K tllt16 t•t6
paroks.t al•Ntn lituk
több O'&let, llff, boc, !\ beYi•
Va.b plelt· tlos mulna mu1 11:a
1irltan.l.l .-1..locatbat u ember,
AIIand6a~ doleoznak Ila a h&bll:Gla 1'&11 a azonk•TOl minden
'IT/4'1,.\RE, "·· \".\ . .-\ :\tan.hall
'Ol .-1011: UI-Pll'D keN11nck, mnt
C"oAJ Con11,a.n) telepe, nem
i. rende. flzetés.eri 11.1.-01 b6nu1 11okat 11 ad a tftrauiJ' Jól
ruMUe
r•a.rUburr YA.rodt61, 1.l~~~
f'o,ul ('umpan)· baD,aJa,
•,e:J.
ahODllllb II puc alau lehet
bioru1k u emberekkel • u ott
lllesllf' L:larbb•,rg-t61. F:011nH
TllLw1oe TUQtO a plüre jutlr6 'lla.«T&J"Ok fvell: 6ta llnl'll:
b&n7a. 111ole Jil, map• Unta
ni. Drln• hAnra. bat.11,014
a t•l&9f>n .-.:1ecrlé«9d,:Sben. 1„
1Sflnn•I
S71tatt timplt haa10 masu u.ianel
amelyben
llll..lnak. Vaalna manlltl dol1":.át tt-mp!omolr. ée öaletek
pleaolt .,.,, k~ 112tnca. x,ttott
«oznall:, amllrt Jól rtzeur.et N
Y&Dnlk a plf-Z.IMl. Van 61- hat
lff • kernel adp M uti.ka mtnlt.tnpa. P>.ancher z;; utna. [)oJ.
..... 1:JJ.kla, a tele IMITindodll ftD, 1 a ?1&11 ~&azok ni•cll:•
ronat t'l'.111• ,-1, a mludls, 1
roll W 1'&11. :<J.ac,ar 11 JOdU.n
runek hnl 1'>0 dolllrt. la
keN1111et a --- ;-iur1k haYI
Korup&nh, st6r nlnca a plflen.
\'.in • telep(,:1 k4t Jl:&ITal' tJe..
lllf!rt TID el61 m1P,a flshit HA•
U
dollArt. ~41'Y~t G()bú Jó
l 11:RI lµ6 egylet la. SlhM6D
1.alr.6húat, templomok, lakolik
rom-11~11- la öt nohll htzak,
1 tJ II rulndl& a munll:Ara J ►
tcrnp om, tall:ola "'• n6rall:oz(I
6a P6rakodal belr•t a pl~o.
1,
nfkt JII ·11a1yu bfinrWI
Mauaroltat 11.!YN1•n IAt•
Mas:,uotat f•ITr:noéuek
~late•• , W Va. '-, u.tau41t.
Kac"aroll:at uhcaen Teuttell:
fel • oda l,IJ'lllrn embnet Lo'III'
Pl':os. .... i.llomldra 11.tall&·
uk.
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nann6 H-. Glirntir meu•I ba- 1ns megszabhinak támogatáa!•
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1 dmét UdHnt. StepbeJl -,,,;'.-rtb. Box h11 a l1ibo1t1 a 13kl't

1 1"8, Braznell, Pa.
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Box 119

Petercsák János
RED JACKET, W. VA.
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kényJ.r:eriti,

,
- - - - tam,i(',·$111, uthalgazitással állJa
1
l~I~~~
nnk a flrfiat l)(l]gát ,·f.g:tií mun r•.llt.ltltltltlUIU".IUf........,............
v ......................,..,...."
1,,,>,hJ 1....-•J. . . . _ , . . ,.,,11...., ,~ k•snok melle.
f
•~11., "' n .. •11, ..1;;...t,1,ük-trlr.. 1"1 uQ.~itcF.i:enkiYül fdu61itotta ■ nOi ~
•
:.~~'.,. :!~.-t-~'-:_,!"1,;1..:-i!:;u ';.:•~ azavazati jog kividdlírt kuzd(j
RUHAttZLET
; z : ~ é n \ ~ : ! " ~ ~ ~ . !:,~v,i plrt h"'lyi vezfreit is, hogy ez
MATEWAN, W. VA.
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SCHAEFFER. BR.OS
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1 ! !;;~ta l;i:,.r1.,..~~:~n•~~~~~k ,i:! ~'!J'::'1~«-L ~..:j
1--. -- -: -- -- - ':~!~11:p:t!:!; ~:~;r~~;..~::!~ !...nc.....:::::~.:.:::.:.·~:~~rf:~:.::;;:.Glal·C41•
Jo munkai kaphat k;,i,•J k
ll&b7.á.z k ~ r t all:a=k. • t,ilJM,kt.

;~:t:u-.""~:~~ 1-:n rnui.

h01:

1

•

1ri.nyban a.a 1Uet~ltu kertakrdrl- a;
rni kamarikkal lépjrnek -'rintke

magyar ember
-a Tomkinsl MOHAMED szONYEGi,.
Covei kőbányában a Az a U6Dyeg, amelyet 1mádko•
i ,;ol teljes erővel ,n~gy ~Jr:!~:\tc~!~~:~~~:;:!e:a 1:

TF.MT \ l'.IU:1,1 i
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! azonnal

/IJAGYAR BANYASZOK

1

; a 111unka.

Aprilis 23•án 20 szá•
e,nelték a
, 1n1,11ka' •ok ,,·zete·se't e·s
tnost ; "lunkabér 30
1
cent órállként. Azok a
!

I zalékkal
1

1

I 11,agyarok, akik meg•
alatti

1 unták már a föld
1 n,unkát vagy Q

muni•
ció készitésf, f ordulja•
nak bizalonimal hozzám állandó munka vé•
r1ett.

,

r arga György, P. 0. B.
66, To,rz:in~ Cove, N. Y.

szent uinboluma.
A b1rcs, nen·zctcs súiaycg
Kai1 ..,ból llekk.i.ba ve:tct6 ut1a
ban ,\ mult hft \-fgén kcrult
~~u;_z~;;c~;!il~:f~~=~~~\:~tlct-

Btorunk a i91Ut"bb. h-,.--;,aoobb N benne rrlnden ruhanemO a lf 1
ule9óbb .lron ll:apbal6. fia , ar ,..,,Onek a ntt &ru nem tetulk
vlazahonu. ml a plnzft azon1,a.1 .-:.aaadJ1 II.

THE OUTLET STORE
LOGAN, W. VA.
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Fp ugy mint mim.len háborus1-----fold. Egyiptom is érzi a bar...-ok
hatásit • ort is tobb a gyász mint
U unnep. A 1zent dnyel{ fog1Ld

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket

!~;;.~

::~~c~~bt~;: :~~::
báltatásait s Szuez vasuti állomá.sán zis.dúkkal és jelvények·
kel tarka, úná~i tóntcg fogadta a
uent 5ZOIIYt'C' szállitó külün VO•

::!:~ ~=::z:llu:n:~~~~raz;'~eu~~
n) '-·gct to, .fl.bbszállitás végei it.

1

arany czust azc:rszámozással t;kes
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Bányász Testvéreim
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•a•roli tt..:optld.1 u.._

teve hátára r.akták. A diszmcne•i'•
r t a gyalogos hiv ,k "-Jtatos ti,- :
mcgr nyitotta meg. I::bhen a cso •

portban képviselve volt a Moha,nct! ,-a!lasá1 kövc.-t(i fajok ~s nem
zctek tnimlt-gy1ke. l·t.ánuk egyip,tI rm1 lov.ass.i.g
kivoot karddal,
nagy t.rlié:ku lUZe'S arab panp..,
kon. EzeL: utan a bcnszulott tu
z ·; -ég n~hány 'Jtcge. fzt egy
ka~onabanda kovettc, majd az
cgy1ptom1 gya1ogurcd fcltuzott
szuronyokkal .\ katonai menet
zajtJan pompáJ.Ít a J&J(atb.
,máclkvzú hivök hangos lármája

d.ltott& /rl I a szent u6n,eget vi., ·l tcv, ick 1yomában lfpkedc1 · l ·tana t, "Japok:.. bodo:t )
1Kt,JU MIKLOS ur, a. Magr..r tt"vc_, majd a ·:;ioctct bezátJ an
Bi.Dywlap uw6 képviselője gol ova n:,dór tg.
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•ywok "'
U

UJsáen-
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lctnrk S-.uczl>en 1$ a békés
nála elo m,~., kott módjával
dü
t'JCZI.S

1
~,~~:.

ht-~kit.

'-ll'litft'l"M

~'::i:~:?&1~~,t~ J1~P11.::

netnflJf'kn"'k

11Ukulti<épt
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t"UUt,ceahnk.
l'OKf'K

NTOSE<IA
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fiz:et6in.ket megü.topua. Fo- k1 ''" tői mcgfcledkcz.~ck a '.1ábo :
gadják u.iveun a. -ma.gyar bá- rur61 b a pr6fc~ iránti tt~zte- i :
#

0

-..aúoe -beffk • 8Tt)!\T.G~\ 00KB „a C-0..\L C,)llP.-\ \'1·

NO.

••••••••••••••••••••••••~•••••••••• ■•■•

fel fogja. keresni a. penmylva.Ainmt _• ~ J' mond_ia, a nlilúi :
aiai bánya.telepeket, hogy elo. ~mpa k1Ít"JkSC koi.il Mohamd •
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1dókl •
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BÁNYÁSZOK KERESmNEK

,M búi,·AnoL. illaD<lú fa b ~ mu■UI taJilhatnu a FF.DCRAJ,
ft COKI( ('O. bAIIJ'iJihan, (,R.\!\'ITO\\ \', \\, \'.\~ A tt]~

f'O.\I.

r.:.::-«J~8:i:'Z ::°'!',~i!!;~~~~IJ~~,~~~:u:;..:.i;
na1,1

◄•

b 6 clollár közt ,áttakoslk. - 1rJon tnAKTanll. b11 MrlJj.
~lt1bt aka.r #fi murarul tonnk. rá TilM&C,h1J.

Federal Coal & Coke Co. Granttown

•••••••••••••••••••••

w Va
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