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lssue
Van egy omúg a, ópmneiú megnyitol"• • '-'""""'' valaho"Suspect That Alien Enemies than that of born American for tengeren tul, me!yet. uern hivha-1 gyan I Egyazerre c•tUl~ felhördülArc Back of Strike.
they have had to fight not only tunk mií.sként, mint grófok huá- lek • }t'nr .igii7.ött ha1álba ui.vart.
The name ot the company against enemies of our United ja. !-;úp Clni.UÍ.. g, kedves ország, la-1111'•pmílli6k, és átllltták, tl('lgy v:
operating
at
St. 'M1chael States but--6ometimes again!'.t kik benne husz millió lfh•k, dt> oruág nem u {i hazájuk, hogy a
is the Maryland Coal
Co. their own soul~. But they suc- ebtxil a h1J.t1,t millió teremtmény- miért a.z t'lduk,·t adják, ~ - a

co!~~i:::y!•,

It is having much trouble at its ceded in winning those difficult
mines. The attorney for the and bitter fighL~ and now they
companv, P. A. Rofle. ha~ issuPd arc in the foremost ranks-in
a M.tatement dtclaring that the the milll'J. m~nes anrl ía~s.
~tnke has becn fo~cnted by
Why to di~turb by hbellous
•o_mP '3('1 unnatura.hzed •~us- allegation.s the production of
tnan~. Th_e w~ge paid _cert,unly coal, ~teel and wheat, only be-~~~ na~\~q~~;!/Es::e•a~;::; caut-1e :he ..\laryla nd. Coal Comwill ~o well to realize urat if it :~;: it:8~~~:,:,family quarrel
•s found th11.t they are promo4•ng strike,, and di~order, neith
er the union nor the American
people will be ~i.~po~ed to tave A. WINDING GULP ts NEWthem from internment c,r impri- RIVER VID~K SZE.R.Z(SD:tSE.
i,onment.
If th
such
O ld e ·~t
,:i.tenti::~;th: tm:i"of ~~ngarA \~'inding t1ulí (,s • \;"ew Riian or Slavhlh miners 88 tbc at- "'tr atl·nmezők nuíjua 24-l'n Cinf'itornev íor the Comp~ny ~r. P. uattiban 11J s:i:eri&titat kliböttf'k a
A. R~se suggests, certainly we, banyú.zokkal amelybf'n a bán:vii•
thc organ of Hungarian miners BZOk fi:,;etéaét tonnánhnt 12 cent~ould be a•v:i.re o!.
tt·l, 8 kompánia inm1kúok fiZPté•
But ~f't:'f' lJI non e, of "uch 1 ~H peJi~ hiL~i. t1zbalekkal f1•le-1
,~n-meut
W
llungarfan!",; mf' ték
naturalizcd e"" unnaturali.zerl
Bt>le P.RJ,'i'nf'k U(lrtkfrül II báh1ha„v•0•lu"'n",.dt:_I clt1a"'t•••n uhncdtweehne nyritáN4!1.Agolr:. hog:_y Ul'Mt m_ f'rni

böl ott 1•mbernek. caak egy er.ret grófok fi.)iilj('!
tartanak, a többi nem uáwit.
.Jognka1 kér1t•k, t"!I f15ldet ktrA 8-7.amba nem nttt emberi lé-: u-k, atuit·rt ,;reznek · Azt m.ondnyl'k miivelik a földet, keservl."flen 10:, hob'Y l;a ök védik, (i\'6kt' u
véres. veri>jtl-kkel teru. tf'hk a ka.-101W.ú.g, bele akarnak szólni a ,ln\IWo, kincset, a jt.1Jtet h a bol- gok intfzésébe.
dogbágot
a gr6fok a bár,í.k, a
.Mil\'l'D k,•ves1 t kert a u:eg~oy
her<'egek Mzátnár~.
.
! nÍ'p. inemt6 f-iten, mennyi ,k.n1„
Egy eaom6t heloli.i.k ugy b1vnalt, 14-t 1 ..\h('l~·ctt, hogy a azaz~zer
hogy aolga, egy uagy esom6nak' hold&i kérte \·olna, rgyenlör,•.
para!\Y.t a neve, az egyikét kis bir-1 csak ho!mi k.i;; 111.Zll\'Uati jogvkat
I
tokosnak csutoljll-k. a ruiiaibt k• rt, ineri :t SZ:"g~ny etubcrm·k
földnélküli Jánosnak hivJák; ,!,~: oly&n kt•\'és a kivinni valója•
igad.h.in mindannyian azolgan(...' Sa:avat:i.lt jogot alurr1, hotiy az
pi·k, mert a munkáJuk, a gyötrt.'1- 1ii kfp,·i.sel3i in11!1.l1e.Pk a1. ormeik a nagyurak javí1ra válnak. 11./lg -.or-sút. arnil'rt ruilli6 Wmra
A hatalom az urak kWl.ien van hullua.k-hnlnak, a 11ogy lecalábh
eg1·szen aHau az nruii.gbanl Ok u '"'n m1u~dó gy nnekeikri1 u
,11\hják mtg, hogy mr:nuyi ll'IQ'en o vt:rukblll villll'Zlott k:~pvise1ők
a napi 1nnnka Lrte. 6k szabják vigyáuanak i
11wg, hob"Y menn~·it wgyt':n,•k ,·is,-,..
Ha okos 1ett V<llnn a 10k nagy
un u szegéuy munkAstéil ad,í ci- nr, "JQ' 51.6 n lkiil me,adtli.Y. volinfo, ,ivékt,; ,t. hat:i.lma. az nrszá.g, na a Hr.-!öilk t, OrJ.- , • .11: "\'nlna,
fl die.11őség
minden iu: uraké!
l1og) a nt:p kn:fbc most nl'1:1 ,·ki'•
llry nev,·lik a azeglny lt)-"t'tekt•· .zan· dt• kardok vannak, és hogy
ket, Íloll)' aosc cszfi.kbe ni' jusaoa tzl'krt " (1 gyv r:·ke! viAAZBfrM i·,.
,., 8
1
a lázadozh. vagy az rlége-lrtlen fonlithat ;.311: "gyszer i
Central Powers We took the fognak, es nyol„ Ml\ lesz mmélen lég! HPlen-rik a foJ"ilkhe V-Ptl"P
!)<' a nagy1ll"!J.: n:miu,·nnt nl'TD
f.
·
hAm·».ban a 11t1pi munkidö. F,Jj;,i.
e
•
orHmuenrg.ari·a,,s kno,,· "'hat the mr;!/>k, 3 rnitf't! ,rine_ ,Yorkrrs korhan, hogy u () i•letük 1·élj,1 a:t okos f'mb, rl'k ~ \'agy ök nagyon
nrak szol~á!ata, k hog,\· ,·annak mták ,·, gy a nép, t r.u1J4k bnta
words ·'country, patríoti:;m and bányáaz iw:rveze~el,
olyan emben·k is. ,nint a báh-iny- t,inu gnek. mrl"t kut.,·áha Mm w:
duty· · mean!I. Nowhere in t bis gy,ibb :'nge,lml'II)
iste11rk akik ('J3tt fiihlig kell n lt'k a ki,·lnslgukat ·
nd
country_ has happened . t.hat u:nn a
,i:ken.
d,·rt'knak hajolni. r'.zl'ket a ki!'lis.1.i.L-.zanak a n~pp •l' H11. •1em
IIungar1an 3 st ruck 0 ~ pohtical
R,,m~lhet<i. lwitr II hányá!liok ti·nekl't elnewzt,;k föi!-óJ)ánnak, tetsúk nekik u egyik bálváu.}, a
reasons. lf ~hey d 1d. so th ey nrm Alln11k mrg hoS!uhh idörr a 1;zolgabirúnak, meg
f11Ju.-;i jl'gy- IU('ly eliitt a ti•rdeht nwg kt·II
st0 PPed worki~g only 1~ 0rd er j„J„11 Mtgf',lm,~nrt>knM !ll'm. ;., ki ö,wk
l111jlita11i, 11;árnra11'.\-·ból kiiinlik a
1
t~ advance t beir ~a t erial con• fogjHk rövidl':Sen 'Í\'ni, hogy minArrtt iii tanitjálr. éik1·t, hnll'.\' az tu11,dk l.iáh!nyt Is k1•zdJdik a jánd
dttions
to
which
beyo
df'nutt ki•tPu-r fo11t 11.··11 ~rtödik 'H'+lU a hazi11 Ad hi 1z 11 ,Jj~k ne- téli:: megint l"!J&k eh.ilriíl !
th
q_uestion lbey have had
e i'·s m#r,irl1k maJd evy tonnánlk, kik ('gy PZrl r.,- 1ifa, hogy az o haA háh·L1Yu1r.a
minVlztt>nwk
r~~t.might O(' the• Mme with mert a jt•l:•nlt'Jd. m~ris m;g na- &ájuk a% az ot'A7J.g,
peJi1t hi- hil'ják 1 .\z képvilWli ~ nép (elet1
1
thl' :\faryland Coal Company,
gy~m aok kivá?nt \'&l,'.t all"Y ma.~ zony a grófok hazája!
nz mi rendet. a t,aza-orszig tnlaj
On th other hand it often utan. A mi•l(allaporlus hu~onnt
~likor baj v1111. haszm\t w,mk donosai!
az ö .kt>zl•U('1t nm a
times happcned that companies rt.('r h/111~·b-.tl i:- 1111
1•111lt"k
a h1tzul{Sá,lfl111k: )fikor kMbi't,·!I. 11z ii markiban \"811 a
in order to break up the tJOlid
--0--megt!ma,ljúk ,~ nuhik oruág kap• :t11irO"I fiuék. hogy II dolgor.ó nfresistances, of mi.mmi figthi~g I JAVITAS COLORADOBAN.
1.:si rJRgp1rai, 11z ot· aui grófok, p,·k hátán. ,·erj n az egyik k,:z
for-Ju:-it or unJust-material
berei·gek nwg hAr<,k, hogy rlve- r:el é~ 11. zs1r~-r.11:0·khoz t-ngedje 11
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~~:r:~:g:, ~e~~le~::n'.t::1i:':I A eolora,\m 1, .~at~i!lasll~ok
foreign agitators.
, lirJelN lt•ttt'k, hng~ H liz,•tci;f'ki-t
Mr. P. A. Ro..<1e! The men,\ 1.IU!IZ 1!7.áLR.l,:kkal '·"_111 ~t f'm_: 1111 _fog'Who want to bri:.nk down a, J k Ai uJ • rak k~rulbelul 1.> ~)(I
strike by alleging that the 1·•~bl'I t fognak 1·r11ttl.'m, ~ _legiu11trikeN are in the !\el'Vices of a i.i,!.h .rnn~K ~dw'. az t'Ofrt·d'.·krnyforeign government, are just as •n'get 11111 Jd~ 1ta.~ 1• nwrt a_ tarsaaábad
as those who foment gok ltt\·ot it...:llrJak_ turtam a ~zn,::trike.<t.to prt'm(lt(: the interedt:8 , ..,,. t' 1t•ket • t,•_J,..p+>_iktc'il. '.\"i·m_hiN~of forc1g_n countr1P~.
. 111.~k. hu,iry 1·1•lt 1_:r1,~k a ,mindeSuch hbe~lou, !'ltatement will ktukkal. inni a hirn:uszok el vannot be credited anymore. \\?1en1 it~k kf'Sf't~chpMI nunclt.:náron t'flY
the war broke out the ahens1 kufun, nyu1t11t1 bány~s~•s?A•n·rze•
tilood the test. They have beenl et ak11rnuk alsk1ta1u ma1,r11knak.

\;~a~~:~ ~:~~
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T=a !füán, mert nem akart •
11~111wk jogot adni f Ugy-e azt
hitt, tek, bog:.· ö utána esttk Jlyan
,mhr-r- jöhet ura1omra, aki megadja a jogot; a népnek, aki a :1~pbői van & a nép ja,·ára kivinja
a huzit kormllnyotuiT
De másktp van peilig. de meny•
nyir(' má.sk.:111 ! A1.t jelentik otthonr(,I a hirek, hogy tiz uj mi•
ui~zter lesz, és a. ti1. miniuter
mind nagy demokrata, mert meg•
tunwk maguk kiizt két polgár
tmbert is, mert k.ö~iilök
nyo,lcuak ,·~n -_.gro~1 koronaJ_a'
7':yolc fp"O! kerul Tisza után allit6lag otthon a kormányra, f'S
mit gon,loltok ti UlaJP."llf azegények. ho~y ez ;1 nyolc gróf nút
kt'res a kormlmy t'lén t
,Jogot nektl'kf Kenynt't a ti
,.rt-rineiteknl'kT )1egMbetf.t,t a
esonkakezil szeg(·11y klltonákllak1
A f•iltlf't menU'k tán a korraányra
fdoszt.Rnl a azegény t'ntber,·k
kii.ti I Ezt hist.1tek magyar ;.esh·l·reimf
Dehogy is luS21tek, dehogy b
rl"mf'lite,k ezt! Tudjátok j6t. hogy
·1z a,: orui&g ott :i l4 ngt>rt·n nl.l a
grútok 1rnrája, is az n nyolc gróf
.azfrt akar ,u onzág ~lére !llni.
mrr1 nzt akarják, l1ogy ezcnl.d is
4 jlT'Mok~ ruanid,·on I
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Some lnteresting F acts.
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A kéupén>nek • ba.nk1:,...~:

Lopkodják • magyarok

Akim•:.: pénze rnn, minlil el3bb
"i8".\'e bt> egy bankba! :\e bal3:!1.tpasa a dolgot Stnki holnapra,
rnf'rt holnap már kh~n lehd, •
hekig 11irathatja az ember a
könn~·elmiu.Lget.
VefitHyt jelent a k,'gypéng a
hUniil ! A toll'ajok nl'igy rfuttét
u alkalom esinálj11., a akárhány
becsületes ember megs.zétliil ét
roasz utra tfr, ha <'Áhítja a hiu:nál lcvl\ sok péux 1
A h~tnál tart_ott eok ~énz kii1?uyehnusPget ~ul ! Akik egyt'bk~nt jl,zanul gonilolk01.6 hilZ'l(adt
t'bmerclt I kétsur is meggondoljJ.k a dolgot, mig egy utaz6 hitangtfll hl' hagyj tik mt1gukat
rsapni éa kivest.ik a pénzuket a
hankblil, azok sokkal gyonabha11
kia1ljAk a csalóknak a pt'nit, ha
11 háznál tartják.
Ha egy tel1•küg~•ncik ,·aa részt'ényhiéna valami finom ki.<t bizuWt njánl. am1I 1'11:ttcndtkig
mt'g,árat a:z: emb,·r. 90kan ,n('g1,:ah, dulna.k a b"'l"l'llpat!st~l. mert
u.ndg k1v• ik ~ lt, szp 1ut a ball.khói, addig alaposan magukhoz
tfrn1•k a btibt'Uédil hiéna bdolyj.
1a alól
Ila 3 zonhan otthon
van a

hh le~ghet, minden hál.b&n bl't~rht-tnt>k ~ minden tiúat elérnf'k az utolsó esavargók, a tf'lkei,
bitan~rok, meg a rt'Stvény sp ku
lámiok
.\ti n,•111 inmk 11t•n1 az eryik fW"m
a 111/i.sik bankár jnvli.ra n~gy ro~
láráru I X!!m njánlgatunk ktilono1en senkit, nt-m ,·a,ry1mk tekllllf'ttel acnki frdekt're, e,:ak a magyar bányi&zoknak ki,·áuunk jo
tan!csot adni.
Rrivlelje meir 111indPn t'mber
ezt a ,,itr 8or írást ts v6tiiw a feji
be niind~nki, hogy a k~.pln.znck
a belye a bankban nn; lchet4leg
a. P°"latakar,:khan ngy a N"afona! bankban.

llogy "' ,ok-eok liJf'7.t'r holcl 1i
ut6.nuk, a1. 0 hülye. hitang, lwll,)·f'
k;;Jykeik~ k~en I A ti gyermekeit1•kt A tok j,',k l1•unek szolgáknak !

~

NEM VALTOZOTT SEMll[l
80.MEllSET-BEN

!iomcM«"t megy ben a ntraJ
helyzet ~eljeaeu vllltozatlan lfols
lopple es lfooversnlle telep
• :ársa&ágok még
f a retn
t•kkel, ll
. m.1uwo11:& "'- illand "
ttlak • SZlrAjttOr k '!;tsz.A.mit !=i '-'
l'1 ne lfrn Pgua. , e%4 km a elyekcu 11•1i:.robhira c,l sr.Ule1 tt am
'k · l1A VÚ2
rá
ti tii.
n.. olr: szl jkolnnk •ki
bt igy UH'I,( ellenslges 8 ll" 1 P• li·
'~kal ac:m, gy mtuntbahak me1
nunt azt tlJahhan eg;v-k6t Jety,?nt'gpr6b Jh\k.

kr:szprnz, llkkor n;i: i·mbei· huazharmiue dollárt esak azl-rt iA leiizet. nuí,r a fino~ ·· ,ch•kre" mert
111eg akar uabadulm a 1okheS1.~<iii
..:11.irkdo~ókti1I.
)ri<íta a háborn k.itéirt, meg1jed..'\ll•gs<'IJI l!ff lesz mlndt·z, ma- tt-k t'M jór&1.l.ien megszédiiltek a I
11
gy11r l1•sh'lrt'im' ,\ 11/.p türdmt'• magp1rok t'bbt?u ftl' oratágl.ian.
nf'k még111 "an határ11. mint ahogy
htnt>n is, onnan i-i kn.pjuk a
,·olt határa a,: oronok fiilcljl'.in, és hirt, hogy ot1bon tnrcjiík a megl'l'! a nun· hat.ár nu:gis <'lak ki1z<'I krrN1ct1 pénzüket
s a tolrnj<lk
v:m'
1•r~dAjlir11 jutnnk nag;.,.on nagy
Eir~·a.t<'r ott iet kieMlp az üldi>- üiw:cgek.
zött, 1•lnyo111otl
n:,·omon1sáfel14n
:\ hbn,J ht·\'t'rt'\ J>énzlwz a hbi
tarlnt1 nf'p kt'!l.eJ \'t'S barngja. l•s \o\'aj, meg az utazt, ,:siviny kön)··
ugy f!laóp1i a hirókat, gr6fnka1., 11yf'l1 hozd ít.:rh!"I a u utolt() két
a berj!egt'kt'I. mf'g a töbhi uajryuri h{1napban tizezn-kre ml.'n6 nagy
hnfket a föhlri,L minthn oha ott pén1.t'ket lopt.ak el a maJQ·ar lmr1
6
~1! ni·pé ic~t az or Jo~l~:;;:: ~i!r c>lt'pm>r tnclomá1zág. a n(·pé lt'S% a haztt. 1tkkor 1ml a m11gyarok. e kliliinii:K"n a
mPgkitpj.ík u~L amit most ml'g 111agy:ir hányllszok, hoicy a bankvl•,ltl'k, -'11 akkor M1et igazán a ban lt•\'Ö péntiik el uf'm \·euhet.
grMuk hazáját :Jg) bnni m11jd, m1•rt ehht>n az, oruágb1n ártatl~
hogy
)fagyarorszÁg'
1,mbn,·k pfndt tloha ll'DUnÍ ko---0--rülm~nyek közö!1 el llt'ln n.'IZik.
BANYASZERENCStTLNStG
1'.ak vHlortiuisnl meg jól meKI
TIZENNtGY HALOTTAL.
K llankot, uhol a pl·nzt elht>lyez-:
HERRIN, ILL., juniu1 1.
ziik' A lt'gbiztosa?b hely_ a
Hán~·agázruhhan;:i\111 kun-tkt:zlt'hc·n twk a postatakan-kpénztar, mt·rt
a hdd~li puhaszénbánv.ában az ki 11y11jthatna 11air;rohh liiztonlAl'<iiligi megállapodá-; :-~nint 14 i;rot uz emb"r V!lllyonárA, mint az
emhl'f u·sl.ctt o,l;i Ed,lii;: tiz bfl1"• 1';1i:yi•imlt .\Jlamnkt'
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la~;~~~~•~tt~~Jl úi 7.ll~olódikt Kit>l!Y pltr millit,t a s1.0ll(áikhól. ak• foicásni ,·a1111nk N JOl(Qkai kiinkur .1,.hak hizon~nl t'.Z II nagy ha-1t1•1T Igazuk varJ, jusi,;uk ,·nn kö,
augság.
,·eti•lm, /ik ,·f'tlik a bazát, ök a
A stt'gi:n)· 11j1p, a sr.olga 11í•p,, höiiiik, a.lr:lkt't mi má5kor kntra.z iltllban tartott. a 8f·mmibe uMn p1mu1ztoknak l1inmk , betJZt;llletik
,·ptt j!mhor ti)meg t·gyszt•rre fr!- eJeymll.1 koY.t u ura kJ (·A l1·1ökik
hiiriliil. hogy a haziijukat bá11tják, a 1·t4gi h,-ílní.n~·t
Tisira 1~1\'Ant'
Ni kiiill a gátra!
.\:etán j<Jn 8 mái,;ikl ('sllk ol;nrn
,tl'g-halnnk sú:r.,·:trt>n, mt>ghal- ,·z is, mint u !Mj,• mit. ö is
nak millió sz.ám, nyomor1tkok lt-az- grór a 1s n,1.g~·nr. :izner holdjain
ll('k, a porontyaik ániin f's mn- uinti1n xzolgaru·prk tertndik 1:1
telen nönek mnjd frl. u iiN'R siii- kinrSC't, rnMl egy dnrahig ö lesz
l,íik koldWI sorba jntiiak. _ mit tuiuill1.tN' .\zutNn ii ill rut>ey
bánják 11 kt'
m1j1l' l[a a ut'p megi1lt me((moz- u!m;1-.a11 ,,-.sztC-J?elt hulttesll'l
)ff'nlltk. m1•rt H hWjukat meg- Jul. ha 111„gint „1t1gr,lcth·nkednek, hntlak ielszrnre, 1:1(, még mindig
támadják, tnert ugy fn.ik, hogy ak-kor .,, ill mehf'I. van m~g a BtO- 1„hben hiányoznak..-\ mirgt>i g:iu az orszHg az ó huiijuk, f-, vl-.. fuknól, a L!rókbl, rnt:g a hl'ret'• zok ~ a romba ,Jólt tó!rna nai;yon
cl,•lmezik 81. utolsl1 CSl'JlP \',;rig. 1,wkht1l ;Du utffna másik:
meJ.:'nCht'zitik a rncntók munki•
mert a h,·cstiletilk 111()' kívánja,
,J ogot e1tyik "'m ail. kcnyrrct jit.
Act!ording to ihe statistics kept bg our publtshing
tíiliik.
éll e.t a azegt'ny nf'p!lf'g éi, riil1l..t e~yik sem hoz, ;\ m;p tnoffice, there u;ere for the first two wttka in May
mind egv dll1g het'lflilet~I'> fim- \·ábh Íll v~rtik i•s 1tz igl\t lnu..r,a. ÖTVEN SZAZAL:f:K JA.VIT.AS.
ber.
C!B ·, ~y,•rrnrkei 1.)'akáu továbh i1
.A harc•téM.'n borzalma!! puutu- ott m:•raa a &Zf'gfn~-~( azoli:aliiuCABY, KY, - .-\ ("nlenian t 'nm,
<'hanges of addreues of our suburibers. out of
IÍla van a soraikhan! A bárúk. u •·•· ahogy r11 l,h·,ar1ja n~•alcán ott p. uy ujabb&n banuinc 111l7.alí·k
~rMok. 11 herf'f'gek. azok nrm hul- volt'
ja,·ltú.iit adott az ernl>erPmek, ;tm 1
which
la11ak l'i, mert nok vezetik. lui.l'gy P kescrii itá.'4 f'Z, 1uagyar 1•hlien Et (;vhen már harmadik jatulr,il a halálha íiktt, l'a&k a sze- tr1dvt"reimf l"gy-f' eg,yikt k-má- vüb. A h.irom íaze1is eull'li•!I iiu.
hoi·tt dranged their addre88 to Companies, ,cho
g(n:,r
emberek
pus.t'.
lin11k,
\'t§Z,iktok
azt gon1lolj11, hogy z mé- U('But l1ve11 srfflliknl 1111z ki a
ad,:ertise U, our colunins.
1u k,
n hten m, milyf'".I hor- ln& caak 1lzás, pedig h t nemi.gy mult ;vi fü:eth fl'lrtt a 4llitlil= g
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.naság fite• nmrt a egn11,.
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VIGYÁZNI A PÉNZRE

pf111-I

.\hol niuca post11tllkar,:kpént
tár, ott vi1,ry1• mindenki a pl·nzét
á J„1,.'l•lllÖ ~ati<mal ilankba, ami"•
lyek miml 1<:tÖ\'f'll'l1~gi fe-iup:'yelet
alatt ii.llnnak !I umeJy„khen emberi uámitáR IW'rint rnin,lh<'n hittoa
a ,,.·111..
Ahol ilyen smcsN1, ott vigyek a
!egközelPbhi \;"ational ,·agy ~tatc
bunkba. vagy kultljl-k t'} oda, a
hol bittos lwly \·an a J}{'nzMk, ,le:
110ha, aemmi kiiriilmény,•k kiiú:ítt
a h1l1.nál rn 1arts!k.
%1Í.7.f'ZN'kn> IUf'IIŐ ,iilst;eg t:gelt
mAr a I da fiíih:rn A ahctrekl'('
e • Jg az a pfnz
arnü ellopnak
vu~te a •>urd011h
• • ól.
e;- L
m mrondhatJa, hogy u
l b. ~.Aban b -:,i; a pc..
Iindrn

*

Ler,elezisi napl6nJ.· 1::rrint

Május hónapban
beérkezett hozzánk

934 levél
Ezekböl a következő esetekben fordultak teatverdnk hozzánk tam1cefrt
;: ~::::s,.,űgy,
:?,l muoll:a ügy.
! rann ilgy,

6 t11-lek llgy
S cu.tAdl úgy,

u b~~r 1:!_Y '1alal uti.al
1.1 e111Iet1 u17,
•.t bank ücY, M
H klllönme uoldlat n k-,
önfél• t.antea.
J,'~nii ügyekbiJl kiloly6lau
a t-álaszokon kii:ül 142 k-

i•elet irtunk idegen ,zeme.

ly~~'";!et':e~y ,~::~:::~ és
ügyvédekhez.
Mindezen azolgálrrt.okért
soha egy centet Bem fogadtunk el éa nem i.s fogunk
elfogadni.
Semmi egyebet nem k/>.
rünk ezért, minthogy ujitsák meg ponto1Jan az elöfi•
zetés~kei éa ahol l.ehd~
szerezunek uj hil·e!-tt lapunlmak.
A Bányúszlap elllfiutési
ára egy évre ep- dollár.
Hoif Dlf'gszolgálunl e
ezér" a.-pé-nzért, arra az ot.
.-a!ók rei,• ·enek.
]

MAGYAR BANYASZl,At'
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hivatalos lapja a Magyar Bányászlap

y ork.

veszedelem.

Megdobb,•b

l•paulalat ,b,l

~ • · A Kou.nyi T1ham~r Ea1etet ..,gyll't (elvirigoE!aL&lWlhau, • mé;
zimoln&.lr. 1Jl' annak u •>111 z k~&.. ~ _ _ . . . Waf'Aaup u The On.11 Raqariaa '\fia- ,lom-nal júJ LSmHi mmdcn
magyar b4-- J lattitk a munk!n.kat
d01tat_:gnek a tagj&.1. amely Scia~
~ t .lllamok..,_
1
la tbe Uali.ed Star.
n)·áu K, t év óta (Z')'akrao htuok
Hivq,talos lappá v.ilav.tottik a loja uenátor vezeté!II" alal,. a t!róla. a az egy~et állandó birdet6- .\Iagyur Bli.nyútlapot, 8 ez által len UroSU1tsúgban jirt, hogy az
SrerUut6 BIMLBR MARTON
Editor MARTIN BIMLER
vt>ibM, meg a Magy31. Bány,az- mig azor-oaa"1,á tették a viszonyt, olsu-orou guduAgi és polilikai,
-

beni ... 'u■
..
a-Catl.N !kat. · · • · • · • ·• 1 •90

a...:

&a·aw,
1[

lap 1~ib6l ri.jöhetett minden amely bennünlr:i·t a magyar munoh·
t h
ká k
r
let
eZ4 n derék egyleti!.hrt. U1111 ~f~~z :;~~·ar 1: : zo;;
ti.GO .\broML • · · · • • · • · • • · · • • • ·' .,i.H munlr:áaok alakitottii.k, a~k ve
· K.imondották a.lt is, hogy mm-

,.,'
. O..Okka eu 6'ff'9 ,1.00 1•

. , . • • · • • • • · ' · •' • • ·•

»...,....a

the

.tadca o n ~

Pw:bliabed • - , - ThandaT

zetik

H munkásemberek a

_
~ TulaJJok4!pen azért ktrült egy.
búJ'-ok U-J6k, b.ta,t6-oltr61 búl,-ú&okaak, _ rnb mellí, ez az uJsAg. mrg a Kon. 8 ~
~ ~~ wr1~ ror 111-. or ~ b , - M1oen. h~nyi 'l'iham~r e~yh•t. A ltagyar
~rM.,. seoo11.d 01„ M•U•r at t.h• Poet ornce at ~•• York, N, Y.
llanybz.laJ) foc?lJa is a munkáról
UD4•r lh• .lct ol Xt.N-h 1, 1171.
való h1ra,:lás, u emberek nmnkihoz való jutattá$a, 6a a Kohányi
egyli·t alapuab!lyainak a.i: egyik
urkulat()!I pontja a:intén 8 munkihoz való aegit&t teszi a tagok
.
ki.ite!e Egévé.
A bán,yáuok konvenciója. elfogadta u uj megegyet.élt. - KiilOO. tiA )fal!'yar Bii.nyiistla.p volt kZ
setnek a kári puaho1áaáér1..
rh16 ilyt'II ujsálf hi. a Kohányi l.'R')'"•
let a,; t\!16 ilyen dlu ma.gyar egyr•
Vt!gre meg van a Lék ég Ko·
Ahány megrokkant bánybz 1ület. Ha semmi mú, flZ t>llg oi
aép Pennsyhania uénmez6in, 11 van a bányá.'lplézrkt'n, uoknak lennl" arra, bog) a két intézmény
remclhet-6, hogy a 11:ózeli hónapok k1lf"nc•titcd része n~· a kiré-to- lr:iizt a Jt-gszor.)1&bb viuony 6.11ban nem uvarja aemmift'h• mun• logatásban, \"&IQ-' a. vi~e• mun_~ák: jon fel 8lland1;an, 11 karölt\"t' zollm •unol a bAnyii.~k ker~k· ban rokkant meg,• mm,lk~ttot ki ~dlj/1~ a nm"°-''&r l'ffibf"reket.
p
g
kell a b.ányátb61 punlitanL
•
1
) .otabao fogaJth el miju11
lia ,ok plw.be ktn11, az nem
~ hit '.'llás 0 ~ ll!I van. ~.vek
én a I'bilaifolphiilnm ruegkö- akad4lyozhatja. meg • •lolgot, ala~'t hlf'g_g~özlk.ltunk_ rlHa, holf_Y
8
tött egyeUtget, miután a kin\ JHl- mert a pt'nuirl mPgis 1..'8ak dráKol'.ányi f'j(yletf"I ritka liei•1111 ·
1
•holái tel01 kiilon inté~kedttk a ~;1bb az t>~butlet ~ nl"m uabad ~=g:~
k v:!:
1
1
1 a baiminehArom uazaléko" ~&-tot adni • na8;t4k~knt<k a tói,
, t-n ezért
Rllndi
ra·ta
8
kampány egyenlőre véget 4:-4 A1 Jov/Jben arra, ho10 pfnzuil Íllf'!I.
P
g
J _
u f.it:ctN körUlb lul_ ~IL~
•f~ ru;g • 1n11nká!-aik flet,>t- és ;,;t~n:~a~::
1 kk.al na,raubl, a réginél m-hol eg,uat'gh
•
•
1
nú&lékkal) a a mi ,·.:.leDl~
,.\ k(>11veneiím arról ia esett uó,
F.gyik !iúkot a máaik után alanyuna: a::crint nagyjában meg le- hogy mikfp gondoskodjanak a kitottálr: • bány'-J-11:zekf"n, • a kih, tnet aual f'lég,tlve a b1nyá- múodik kt>rulethf>n pénnltl, mPrt llt!~b ~agyar t'gyletek lr:öztil alig
zok.
•
~ 1zrrni:zPt pénztárát tPlje11Pn ki- Ít•Jliidutt l"KJ 111 olyan egtHZaégrAzt b~iik, hogy III azi•rvezet :'lleritetrfk a ~omt'l'st't é,i Jo,liana licn. 6\·atosan éa m~gi 8 alaposan,
r .6ctÖ1 tuldgoaan 1111bálr: és en- 111.egyPI munki,11harcok.
mini • Koh!nyiak t-gylf'tP
e :1-fkcny,k voltak a t&rgyalis
_ .
F:a mert a Kohinyi F:IO'lt>t tnnn3.t!° hogy az ela1.1i h6nnpokban . Vol~k olyan mdi~v.6.nyok. bo~ kás tagjai mind nagyar c-mberek,
fo1vton a munkaadók melle·H fog- ot dollarl kol!l•ktAIJanak be mm- bt>látt!k rfgi·n, hogy a :\(aieyar
lf lt '1lút, a blmuazal uem d~n ev;y_ea hinyásr.tól azonnal, d FUnyáulapnak ~l!g része \"?lt u
II
f'
:1 moat mir a folgokllt u• a töb~seg e_zi ket
meggmldolatbe bem ebet tert- :ti t:8 a lan ktván~gokat nein tá.igyalta,
___! _

,t -"..,.., B&D,-'-1.apot.

Be'ke Ko„ze'p Pennsylvaniában

;~:L:~

a~u-

~~;:~~:::Jft.nl

1

g aakbl 1obnet

r

•

KY ilatarzotak, h~ két hónakhi
rtjkolt pon át b°"'.° ""' kulon ad6' .. ,.
), koa ellSny mt'.
nt> kt a ban)·bzok_r& a f'Ucl hoz~
rme volt a kor• dk r.-n,lbe a m gurult k&MtJ.t.
Fehrtak meg Wilson 111.unkaUg)'l n:unis,:terhPz, hogy ala~!I
v1zsJdL,Ja m, g II kormány II b,·IJ•
.ietf't 8 k6.l't',puabolá.-it illetölt>g. 1
11gynnesaJt ft>lirta.k Wilson f'lnók•
hoi i.<1, hogy inditlion vizsffnlatot
a ,lrágiu.a,r UK.\·f>ben.

W118on mun

=i.miute1 ugynev
tt gyon,ro n.~onibt gyakorol!
~ a bányW.okn nunl a b!nya
rak • azonkl\ da 1agytölr.e el&.
• " régi t'&Zkoz t I a baafiu
•isoka.t!:ii.wn71tottAt a .lanyá.uoknak, b.ogy hatafiiu kötele1Sigük
o~t a monllAt 'lytatni, (ami ILLINOIS! BANYA.SZOB::
t % 11,' 1 telj~ :negfell"dkr.zteJC arr61, hog-.r ez eaetlwn nekilr:
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tl,na Thacker Fuel Co.,

Kokszhuzók a szabad levea-6n

helyeken dolgoznak. Rövid
héttől

felvilágositásért forduljon bArmelyik

telephez, melyek Latrobe, Mount Pleasant és
Scottdale Westmoreland Countyban és Con

1

nellsvilte, Uniontown, Faircbance éa Mason-

town, Fayette County, Pennaylvania ,11amban
levö plaeek közelében vannak.

H. C. FRICK COKE COMPANY

Scottdale, Penna.

0 ..
0
cemek mezóguJaaági mnnkác a
K•ukbu,ban ••• Volga aJ.6 lo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h·ú.a. mentén
·
·
Dt> a perua munkt k nem oldotlák meg a. probJJmát, !11 ekkor
lr.l'riilt a. MOr arr11 a vt'gtrtt'II es.•
pendit>nsr.-.. amelytől az orou korminy igi•n fázol!. Oro&zotszágb:m
6t\•1·n Ev ól.1 hedndorlisi tilalom
~srika 6a pealt,,-Grtilr .
U.f
Uú.0(
Yotr étYényhcn kinaia.kkal szem
E!J,.C,llffl ufirGk
• .
s 10.00 6a felJ,lbb
b1•n. Ezt a tiUllrnat" kormány felTlai:ta arallyb61 khzült gy(h1ik J6tall4a m„n.u kaphat6k
Pf'u.r:éf \·luzaadJuk, ha a gyüril nem tetnlk. lrJOn m4a- ma éa llllld•
fiiggentette. siit ti1.t>zt-rszii.n~ imJ be a udril nagya.t.1Anall a mfrt'Ut • clmre:
portálta • kinai kutikat. 11. .-..ut•

j

eb ÉKSZEREK ÉS GYÜRÜK
LOUIS B, SCHWARTZ 60New
Nassau St.
York

.-\ kulikkal együtt
kikötclit, ~mu_ kernted,ik és kézmüveaek

llarcamak le~•~rtt!kt-St'l,b fe,c)·,·e

:tltuákkal El\rhatja

rf.röl. .\ Betlmn Tagehlan ezt a
hiso~yit, t abb6) u a1LJ.Jomb6·1'
végzJ. t>l, ml'rt egy maslk német
UJság <·t'>lzht iett arra, l1oc ''.' '.
zonyoe parlamtnll 6s polgiiri kt>-'
rúk ,·ll~n,•zték II háhortt t>liitti

nincs tt-hA.1 iuükaégi• lcngernlatl- 111 hl•J'ittek uz országba. )la Pl't1··ár6kra, amik az .CSUki tt'?lgtr rngritdnak. ~(oukdnak, O,lt:sszA- z@nyes ,·iz.ébrz ki..Jön~u aem nak éa gyl:b nagyvárosoknak ter1"'""" alhlma11a.lr:.
.\ tcngeralatt j 111• mes kioa1 n~g)eiet \·anna.k.
,,.~jirók.es.:ilr:
misodrangu harci es1--. 1 ,\ kmatak 1agy pénzeket krrn•ozok ·•
flróf Rt'\·,•ntlow ,.,·,, u k ;s eo•1f"k nugyr(-szét hazakul-

l'====================::!J

r--------------------••

,,

idókbf'li ll 111'mPt ,·•hajl,k (·pitélét lfosf után k1tunik, hogy lp•
pen az e114"nlr:Wj<' az igl\Wr. A
laiku,. polgán elf'mek élink<'hb
faj'tá~1í1,i11 eléin:: KPjtelle. lrngy
nut tr a t, nger.tlattj6.tó, e1len~n

t,~n ismert név. Ut mon=.l,ia, hogy, dik Kimíha. '.\fPg nagyobb baj,
nt'nt •Unég61 vnarn.\t-.tui idt· j hoK')' a111au, d. (elt -1mthatat•
b ,
L
L
k
vn illamokkal, a tenreral&ttJá- · 1anu 1 <'1uz-.e I1a. magu at a me•
r6k épitWnél, m.- 11 histen ., 8 i .t<'Sgudll83gi nd~kr:kr", Jnajátith.'"IIIJt·ralatt.iz'itóknak, ng_v sem v. [ já_k ~ par~ lmtokokat. é1 n jú.••
a rendeltetéaük, hoor~ e~,ú el- 117.IVIJ, tud,e nn m11t50k unnd nutt
.,., 9 -' ·•
f
d·
114r
a tt'ngertllzcl r_nagy„Kok sorrPtid• Jen bateoljana.k ; 11 .. z 1. -hu.jókkal I HIVl' n o~.a J3 a_
g,1 ji.n·e~e-

,!!f:~'

mely

beontúaal változ11>.

szintén a szabadban.
Bővebb

ki~smylől'n a vílághUoru tt>ngeri ben mlg igy jrt: ·•Sémetonzig t'pitéaelth.-z.

~;.n

terjedő

0

1
1

.-1

kilenc óráig

éa napsupraa

munkaidő,

A napszámoaok na.ponként tiz órát dolgoznak
0

a

n~~-~:t!oz:;~::;, ~::;~ '~~111~~

Y::-g)~~~:

.,t,ngy

•1:~i!

=~,;~•:~:

t&"~:,:;~•Jg

100 szen
, ban'ya'szt keresun··k

a Brier Hill Coke Company telepeire

Brier Hill, Fayette County, Pa.

k1 akarJák

1

~.z :kt-t • _•álogatot• emhe.reb11 váltak i>f'_ mmt abngy .:az e&)"f".3: '"&tba r. arz:enálokba. Kitun<'S ~6.
1urb.a teR"} ok
azért a esekE,ly talAlmJ.nyok J<lvójl•tlU éa i-rtt-k<: rekl"t kapnak éa 1•énzúk nagyl"~ 1
k.l'tá ,
6
·
l "_ 8t•rt, hog~· rnu1t11ak a. 7. el- riU mondJuii, min<iig k04·kA.zatos R:.tl·t ml'gtakaritják.
.
IPru I gnelc
nre soha ne-n t·1d- dolog.
.\t ola z megbizottalr: azt mond ·
narn mnpmal elhatározni.· Von - - - - - - - - - - Ják, hogy ÜtoROruá,rban egyn
.-\blr'1dfrld alt1ngernagy, 100'.J-j Aki uercU a Bányiaz11'pot, a nagyobb utlksf:g van a lrtilfoldi
hen
11 lt haditengl'rlszetnek kinek tett már vala.mi azolgálatot. muruc11r1·-5r,-,, H 11. airg:1 im•i\z:j1)
várCell«'ret
dnak, akkor ni.el ,-kit aegilt'tl már valami ügyea- rohamosnn hódit tért. Ha a háboa7.t ,rik f"I. bogy J1UJ;Dálhatatll\ll- bajos dolKliban, aki jó baritnak ru mPe sokli tart, az nrosz kot11A l~azik. '.°"' Plpo.-.éko!Jiik a
4rri m11~át, bizonyitu. be j!S fné- mánynak komolyan kell foglnlr,mlitolt penzt, A :engr-ralattj,- dt aual, hogy egy qj t']lSfizetót kozni azzal a drga Teuedelern-rók abban u alak,inkban, abo- szerez. Mi J6indulatunkat min- ffll'I, amely moat már nem is kigyan a legut,'1hhi frllUl'ia hadgya- iil'nk~r 1u:ivceen bizonyitjuk be viilrlll, hanrm J,,,Jiilröl fen}·egt'ti
korlatokon IIZl'l'Ppeltek, nf"tn jut• bárnuly aol,rálattal
u ,ruágot.
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MAGYARUL

FOONAIC

fAu:

McCarr, Ky.

? ■ziv'léh örome1 okor-iánk ten-'

ger1
1at'm

znnuddjaink_nak ·nrrt mit
k llt'n maniot teDgerf&z111-

ir. )], Ko!ltf r
111.gyadmiri.Jis,
zt mondja 1 l01-ben, hogy a en-

OFFICE OF SUPERINTENDENT

Brier Hill, Fayette County, Pa.
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nak 101 ezt'n a drft'llcrPn. Ha a - - - -

~:i.~s :..t'••

-.()L~r'.""' .....,..th6n

Napuámoook k<rn,ú., ..,.-......$3.25-161 $3,.50-lg

,·ekt·dni r:gy képes m11.gyar uj- g11ti r&t;~ készletei ~ind f•l!ogydgon .b.iviil II llal(V":lt Bányái:;z. tak, a ta\:ole,s3 _tf!let1_ ré!zt'k ha·
lap a legnaR"\'ohb rnagyar lietilap tahnu tartalt'ka1t pedJK nem 1ud-j
t>bben ,u o~gh.an, • m01t e,ry- já,t oda .azál;itani. a.hol. lrgna•
0
IIT.t'rrP ujra alapo«at sz.ökkrli az: @")Ohb azuk ,g volna rAJulr
elt.-rjf'dPWge.
' .A legnagyobb zavarok tU".onban
Sagyobb etilvpl. hangosabb az/,_ a muukaerő-hi!ny rhén mrrülttk @
va! [ogJuk l"zentul hirdrtni, a ma- ft'I. A ktirmány megpróbálta a kii
gyarok azadt, ll hánrbzok iga• liiubör.3 nomt1,l tör?p'leket munkA,
lát ;s megn<i,·l'kf"det! e,rö,•j•I szol- b11 [ogni a vasutfpitéaeknél. F.z a
,
p.ljuk a fold 11lat1 kuzdö magyar ti■étlet teljes kudarccal ,·qzöemberckf't
dött. Erre megpr6bált&k: ptrtaa
Ezért vagyunk h.61Wk a Kohá.- wunkáaokat importálni. A ba.kui
·
ny, Eirylt-1nelr:, hogy P]hatirozá- olajme.Wkiin dolffoZÓ kétszheztr @
nkkal ezt leht>Wvc; tc-tt~t
fonyi perU8 munk.áahadat továb- @)
bi n~gyazázezer pNuával eg4117i- @
lctt4k li A peru!k ti.tezrei v6-

-:-:-:-----.A Herlmi r T~blatl frdekea1 ~:-alattjáMt etakls a bt:lyi-,
bLZODYlt.!kit s.zolgiltatj1\ annak, partvfdr'e re 1t'Ullek ~.>k, elln,ho~y a korazaklllko~ talá.lmA- ben a tulaigos f JlesztNilket Vt'
nyok jelentOslg,·•~ rendazerint a azedelmea iriny..-:atnak tar1ja. 881,z.akemlirn,k tudJí1k • legkevésb-- muth ad.t.adoa, ,.. némt'l Oottabé idrJekorin t'rtCkelni. Ez he1• egyesulot ,lnöke .t eirUJ6k fejgazolődott a tengerala1ljárólr:ll:al lesztését ajánlja, ,1, nt'm tartja
u:., meM ■ mikCn1 a berlini ojaág ki"ánatoanak. hogy az ~1-hajókigazolja, t"ppt·11 a legtekiutélye- pllrk t'r~lycs kifpiti•.!h-'re \'("f!se rnai.ehh ulmt>t teni,,.r(-ueti 11zake-m- gAt u birodalom. A kittin.6 hirü
bl"rek nyilatko&tak annak ,dej&i ~,•hlieper ellentenjfer-nagy 1!Hl-

,

KÖRNYá<í.N LEVÖ

A kokuluu6k átlagoo napi k<ram ...........$4.00

,·unt

1

ts NAPSZÁMOSOKAT

KOKSZTELEPEINKRE.

n•lt ".

~

=====================
11-:f 'k
t
' k •' I ak
lf I or a engeresze
JOSO n

~~~~ :·.::~:::i,~;.j~~~:J~e:

Magyar Bányász
.

egylel- gond'>Skodik rcíh;., hogy
e::t a halároutot , lgre hHjtSlt.k
A lfagyar BIÍ.n~·ásdap aziw•n,
slSt orömmt'l ,·ea:n a KohinyistAk
határoiatAt. Jobb ahrattal nem
uoig-.ilhatJa P&entul aem u egy!etet miot ahogvau rddig tdtl'
Jo tÖbhel foglalkozunk t'Zent11l
Kobányiak dolgai,·at.
Közolui fogjuk a kala,izon ki\•iil az en;,siJlet bi,·lltalr,s ~a ntm
hivatalos ,lolJait. 1, ha már •.\mi
fog az iJ.)lt.Ág ruindPn egye \agnak. gond01kodunk ról1t, hogy a
lap utjá.n még bcllSŐM'ircstbb &
,izorosabb le,i;Qt-D majd u érintk.-zl! a kitWnböía lt>lf"JH"ll lllk<í
t igok kl.izott, miot a,nilyen idáig
volt.
Art 18 Jelenli e!' • hatArozal
hoizy- a..t oh•a5iik tábora hatalmatan lllf'lí foK a kln.cli hctrkbf'n nö-

KOKSZHUZÓKAT
CONNELLSVJLLE

ls-

rni~ret~k~t iu:erute~ _uo~l"f.i~ •
)'ro~1lema~r6l, a1w·l) k_rol J,,uropa.
t-ildJit' alig hallott . t'~ arnf'lyek
ug~•n~k ml'gnehez1tik u oroa
.to~An) do!gál
.,
l-~1>· tekintetben, mondJak a
bi~ottsh . tagjai, az o ~ lr:o_rmany valoság~al csodaka1 muh~boru al~tt,_& ez az ~tosz
,uu~1 ball,ut _k1ép1t~-. A Kolafélaz1geten fp1tt'tt atlos
Orouor.wígnnk Ji'gmente,s kíkott.t hiztositott a_r. ettész: i-,· folyaMIÍ.n ~fi111luonllltal. az ehtgzett
hatahna:. munka rllenért' Otouorsúgnak nem kf",·est-bb, mint
1011.í)OO _m~tfüldnyi uj vasutra
rnl11~ azhk:'Kt', ho~y klltOnMágát
c-11 l1t·szlttc1l a kcllo gynrsadggal
uillithuu .•\z Orouoruigot fenyell'tt3 fihinség fóoka nem az,
hogy niucs ~lelrniaztr a,; nrwzAghan, mint iukiibh az, hogy a 11yn

bau_- · ·A teng, nla.ttí,itr6kon .· tzakfétfiak- elÖrPl.átauG.rak. ,.zt li- • A Japániak n~·omon k~vet1k 11.1
e roki!I Yalogatott Je1Cényafget al : JJag:1· tl'rii Íl'IY\t'rnf'm1;t m~gi.11 kma1alrat .\ ,,1apAnok mint k/p-kalmubatm1k
Hogy ,i.zonban' klf,-jlcut(' ..t,k
II jóslitJ&Oi;; nem ze11 n;r..nJr:úok jönnek a gépryá-

em,-lk1·ll:1- hett>A, ut,
után runnel• 1 ,,
'
Ion, \\ \ a. l111t1) 11 za1 hl ~t kv
eli 1 1\0 IAb. ak!l1 1111ak11.t
k8
•
, tt-, Allapot ál mf'jfUi jobb tot~. titr&a!lltgokk:tl, uer kol'Ome:-t a valami Jobb a ll('mmi lt>lt'9'lk legnalQ'J~b. riadt telJe'
itett.-k .\ a,.erzódeab4·n f"lianrr'- lr:arP. JU!lbolúok Ugy azon- t ' • ittl'ne~tl't, hl'boz~L:: 8 ll)'olt'
.- 1. • nm
-i «'lintfavr Egy.-. •ra~ munkiuclJt, !TI(':ra.lbporltak,
r
lh utódot": a dolog. de a hogy egy tonna uen alatt kétf"Z
r,,.',,dhs lt gközelchh1 fc,Artakor fontot frten~k
b
Woknak ni m &.11bad ha-1 A
u .t :onnanként muma
nl Dlea'fl(Yez d kotm • ,-~gd ut;.n ro<,aihnn 4:? b fH centr1 (j.
·1 vetm milöró
a ni héz ká• ytf1 riek 3 ariinyol51l!l álhipo<l k
J1;
hg;,.túinak.
tneg a napsú.m0&0k fi1:et{'M:ben ia.
-

lrsz a hivatalos lap JaMttba, s u

1'.Jtl,~-

,_t

1

zottslig tagjai l'NZint

t.agja.i d"'"i egylrb tagra nt-ne llotf'Jez4 valo trrntlu•:r.es rhfn beható

Publll,/t.H b tM Hungcrlan MlwlT Organ Publi,hing Co. Inc. iM egyt6l--egyig.

Keresünk

jó viszony s.zilail f'r-6sitse. A bik3netlen
tap:uztalú, r,~aiben semleges ,liplom~ták_ és or'.•u hivatalnokokk_al
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Bevándorolt bányászok
megrágalmazása
nagyt6ke

A. Ma.ryla.nd CoaJ Comp&ny meséje. - A
piszko, hadj.,,.ta.
.\ nagytőke ujabh p11Wtos eszkozok • keres, bugy a muiik!.sokat
m.mél nagyobb t'i. 1mJyosabb igá
lliln ,arth.t"'5a! Bfrb1•11 llllú saJ
t6Juk 41\amló piiakOSBág11il meg

1&Jt.6jána.k

Franciaország uj "messiása"
PET.AIN TA.BORNOK, A FRANCIA SEREGEK UJ PABANCSNOKANAX PALYAYUTASA.

!

l'jabb válságon esett át }~ran nimrtek tlí.madá.<.a a Maa1n11i.I, a
duor-siág. Uj íöpar-.inesnok került mely halomra döntüUe a uovetsé-

tőke kitartott l1tpjai aljas farize- u nyugati harctéri 1<·regek élére,• gcs(ck ös.~zea számításait.

11.~g11al irnak uuíris a dologról.
és óva intik az osztrák luiny{u;i:"okat, hogy ilyesmit llt' tegyenek
t-iihhet! Yagyis b11adjilk az ame-

most, a azövetséges brit.francia
Francia tudóaitók, akik a ,·eHert'gt>k tárnndó hadjáratának ide- .z~rkar rendkivüli engedélyével
jén. ~ivelle tábornok kezdte ml"g ft>lkere.ahctték Petain tábornok
a támadií hadjáratot, mt>lynek az hadiszAllását. meglehet<)sen érde•

' ·>er, ba nem látná • csillagokat a
1isakján.
J<ísái;a azonban korántsem m.inősitbet3 gyengeségnek. A játék
tulú.goaan nagyban megy, mindenkinek oda kell adni magát teljescn. J<'elülröl kell a jó példával el6lj6.mi. Pet.ain tábornok
teljesen. odaadja, feláldozza magát, minden idejét a szolgálatnak
és példája kéta:égtelenül nem téveszti el hatá."lit az alantasaira.
Uugue1 le Rom:, hites francia
iró i, meglátogatta Petain tábor-

;:~~:~;_~~:':~~2:;J:,;,i:~:i: ~!~i :~Ét:~•:~: :!•n::~~~ : ~; :~:~~:fi~i~;~~;:t.•:!~: ~:!:i:~;]!~E,g:2~21:S~~ :;;•~:;:;b;.~i:!~k:~:::
~~-~e~b:~: : ~ ::;:~:. UlÜH ürtat ig~~ ! Kör.ponti Hatalmak itt t•lö :e~!!r1::~~;:~:a:~::~::k::~
!~a::::e:ö:e~\r:i~~erel- ~::~~g~~~t::t:t:it:g:::
Krzdik heledobui uz 11mcrika1 aluttvaU,inak nevt'•bt'n kijelentjük h•tt a sajtó hangja. _"t'hány nap~ Miért titknljuk, hogy kcz- ldllíit. !=l1.ürke. semmitmondó hú,
kózéletbe f.1 a t<ikc•- munka harl'•
ily alJa1-..;hra <'gyetlen rgy pal ezelött a francia konllár.y a 1lPtben r1•ndkivül veszedelme, volt ride-11:, kopott va.sll'pcsökkel. Ttt
1
::r;;v~di:~e;:\1~;_~.i!~:~~.~~,:
~'.'.
:1~~:~::ss::;;::~tafö~iikv ::t~~
:i:e~on~~ ~:,t;:~:
::!7~kv:;~"ak~za!:;~~kt;~::~::.
KezJik f('lc111Plni - oké~ alap ni·l- rt' 1:1t•m b, a leghatározotabban gati harctPri fran<.'ia arrt>gek fö. rt>ndbehozott. Azok, akik azon a a verduni állhokba ,·eut. Itten
kii!
a,; áruhíii vádját.
• \Í!IIZll 1tta11itjuk a rágalmul,k e parancsMka. 1-'och tábornok Pe- bircs, emlékezetes estén és másnap dolgozik a tettrrös férfin, akinek
A ~taryland Coal t..'ompany vii.djfit I
tain utóda B ver.trkAri fönökség- rt>gi;telen egy kis kór.,sl,g köuég• ni>véhet Vndnn mf'gment,~~e füugyvi•djé~ a kríl'B dii:sö~ég, l111g)
Altol sitní.jk nn, ott bizonyá- bf>n & Xivelle tábornok u aii..nei libának lépealSjén láttitk - amely ziSdik.
ilyen '\ljaa t>iizköziikkrl akarja a .-8 meg van a,: okuk a. munkbok• é~ ehampagnei seregek félparanc.1- községnek a. ne\·e bizt08nn h{>leLe Roux azt hitte. hogy hizrh•gmunkbokat ~ihliir.tctui • nem gou nak a 11:ztráJkra f.-., nem fogják az nokn, a támadó harljárat vrzi:re a knül a világhist6riába, - nem Let k1S&é a t.áhornok hinság.i.nak l'I
1lol a következiu~nyt>kri', t·Mk lt'• amerikai munkás bajtán,.aink tiir-- jiiviílwn majd <')fAk eg)p hadcso- tali\lru.k szavakat. nyugalmának, fi il!"Y kö$Zönt1itte
t<.irbesse a l-,t. Miehad plé7.t'n lé\'O ni. boizy- ilyen et1zköziikkl"l hujja- portnak le,ir a para1wsnoka.
hitlegvlirének 87. r('seU'léaé!"f'. En- Egész Franciaország tekintr·
sztrájkoi
nak ki a pana.~zok rt>ndN:ést' al6I.
Pt"tain táhornok az uj föpa• nt'k a perent'k nagy szava van a te önön c11iing és minden franci.a
A frnti tel('p hányb1a1 áiland!Í
tan<'anok.
kinrk Fran1·iaorsr,ág tHrténelemben„
i.int azereti.
an ,:avarognnk ! Hizonyoi;an meg
ellenléges légil,kt6\ val6 megtiszAnnak a férfinnak, aki "7\aney-t
)tire a tábornok a köwtkn.övan rá. a maguk oka, hogy miért
AZ UTOLSO ALKALOM.
titása lenne a;o; ,,JSI} felarlata. ahá- mc~entettP, Vt>rdon mrgment~• ket vála11wlta majduem viAAzaulanem Jehetnt'k elégl.!•irttek. nwrt ok
honi kitQr,~sekor. miután brtöltöt" aét tettt'k feladatává. C"ai.telnau. ,itó hangon:
ne.kül t'bhen a 1u•béz világban 1,rA ::-zaballlS3i< Köit"Kim elsd Jf'.JQ" li> ötvennyoleadik t.>letl'vH és nem e hÖ8 apa - - Ca,;telannnak hflrom
Gondolj11nak rúlnm, 11- mit
bol nem bag-yjitk H•ll11' a bán:~:i• .ti~t ll'zlirják juniufi tizt'nötötli- ~-ittc többri> az alezr"d,-s-.~gnél, a fia e~t>tt el a báboniban -- kato- akarnak, én nem n,Jami nagyon
1120k a munkíit.
kl'n. .Azok, akik jt'gyezni ki,·án 11.rn11clijaztalá,;ához kin:el állott. nai k~zségt>, l'lt"slát!sa és r-endki- 1/jr()l-!iim wle. e11gt-m kb:ilrólag 11.
llinlho1,ty pe.Jig a Maryland nak hel,'ill', gyon;an tegyék ezt
Philipfl(' Petain tábornok 1856- vül gyors f'lhatározlÍ.Al'I , mibod"-7.0r ki-itt•l<!sst'-geim f.rdekt<lnet CMk ; ....
f ;oal Company M'mmi má.'i módot meg. mert nem lr~z több alkalom lian iv._.ületrtt
f:auehy-ban Is .u tett olyan ,-zolgálatokat .Fran~ia- mit1d1'11 más dolgot íigyf'lm<'n ki1H'"6 k ' b
1'
t b
S
o"zágmlk, amelyf'k('t soha ~Nn fe- v1il helyezek-.
ue.11_1 tuúot" talKlni a ~z.'.rájk. l~tö- nrra. hogy az daö Jegyzés név110- • ' . t t.'V e_n. cpct
._. a . a.mt ledhl't rl Franciaország.
Pt•tain tábornok S1.1irény r111ber,
rés1;re, rnrgkPZdte u ugynidJuk rtiha bejuthassanak. A kiilcaőn f yr~1 katona, u~koláb~. 189:f>·ben
~.. nmikor me•-entctték
Ver4 -->,. kt't!tk•telenu··1 ,,t katonái lelrágalmazá1'it, éi. annak a gyanu ji-~\"ús,• fii vli>fflrl.ú:-ta aHyira rneg kap1t.ímy li>tt f."- Pl:tol az 1dötat
"'"
11
:ia& _adott kif,•jczést, ho~y a mi; kömiyit\'e. liogy ahhoi min- krz~ve egt ídeigo~tató tiszt vo_l_t. e.hull. kiadták a jt"lsz6t~ - "Tar. ktsitét.l'hrl'. Pári.,; a "·rrcluni csnutrÁJk "·ezrt.'.ii és szenez31 na 4 denki ho..-.zá juthat, mert mC'g a maJd Páris kat,01,1a1 ko~ányz6Ja- tani Verdunt !" - ('a,tt'lnau ez 4 'fa után 1111pokiR ünnepelte a lt'g4
~yobbRta outn\k al11.t1valók, akik li•gs.zegt•uyrbb <•mbtr j„ nt'lkiiföz. nak ve~rkar~ elere kl'rult„
7.PI a sulyCl!f. feladattal a legt'rde- fonto~bb francia erőd megrnentii1t bWjuk hdt>kt'ben ki\"Anják a het t>RY dolhí.rt egy hHl'n
.\ltalánoasa.jl'ban ~yorsan hal_ad- mt'11t'hbet bízta mrg. A.a arloisi, j,'.,t.
11 unk4
h.ítráltatni
:-,..-.,mesak minJ,•u poatamestt>r tak elö~ a r11n1d(,tra~_azok a hat champagnei harcok eliitf.rbe tol.·\ györ.11'11 Pl·tain táboniokot
.Soha. gono„zahh fs m~ltatla- mi.nden e:r.press ügyniik és minden t~k, ~kik a felsli hadnf<kolában, a ták Petain tibornokot, ne,·et ad- nac-y IPlkt>sedéBBel \"IÍ.lasztották
alib vid nem érhctrlt eunel mun. bankár, tit> mindt'n nagyobh ke- tobb1 t_anul11_1ányok me-llett a _gyac:t~a~n :á:o:;!~:z1:; meg a bt'r.si1letrrnd rtítisztjht'.
81
dsokat,
Jo10b& pi~kosahb m6 rt kedö is a1.ivescn remit>lke1.i~é- lo,ság1_~akt1ka tanfolyamát
elfon '1 m fogtak még hnzzá, hogy rr- í1ll hárkini>k. hogy a kölcsön· v(,gtzte ·
•
~
•·sata folytatásának Vet<"t4'~vf'l. a
hi v, leményt
fiu-tett aa.jt61J('l,rrz.éaét elvégeuq éa nem aztikHogy Petam tthornok rlomcn_e német t>lőn-törú negtnl+!1vrl, a
l it.lsnival a binyá.-.zok elll'n m a~gcs hoz~ csak Lgyetlt•n t'll:V ,1014 tt·le nem volt gyor:s, :l.& faleg ~yllt t"6nörüköa m~mtád.val akkor,
.,.erelJi:k.
!Hr.
•
katonái terméHrt,•nek tu,Jhato be. :;.;;i~eo/a:!o~:tte már-, hogy gyö- 1

bolQ·

:~:;;:~;t::~u;~~i;:~~:t~~~ pe~~~

:~~

:u:~:!~

~y::t

==========cl

a

és

~:~tl'k~i

is

1
öLHABORITO
F
YAR PARJ
MAGOR ~
MIKLHJ.BT NYI
:E HE OR.OD,
RT
TETLEl
lzgatóan é rd

:;;:~Á:p:::;~:
ző.,,. ._. béten

8

t1~:~f1~"u•;:;

::~:!:~ : :J~ :~~~~~::'

::~í:

1

A szellen

==========

Magyaro k b8J'b an

intim viszonyt

!~~~.H~~:;n~A.,:
ná Öht, de e1
~l~:; ~rú~a,gl~;::
1 elh•nlti"•k
.\z
ki a \'i>M1Zata&I
uiilaliuiukl.-:al
kPzzrl!ogbatti:>

ni. A,: ('l!",rik
a kormány a
IP1wbh volt a,.

f's

li•ngydekkel
::t;:;~;!.é;~/
Hint rlhHnni.
az ,•llf'nZ. k iai•
hotQ' • 111.erbi U
.. ✓.cmli_i>n , lanu:,;;
&<'mnu_m.11,ra lt'
.117.a, mmlbOl?Y UJ
bú! " triHlir.nrns
fold„lt ki~í-rteti'n
prdig mirufrn oki
k
gyaro uak. hog
tiltakouanak a
e;:k ; :~~1;1~
11
ha.n~or.tatoir

m';

t'l!f'n Rmmi meglf'p
hegy mi igaz
r;
81
zö hirllkból. mi Dt'n.
ban l,izimyc>!,., ho(ty a..
arr:ikel lt'i;rutóbb hallo
u i>Mzhirot.ltt.lote etzm
frrtözött plÍll•Olltlri.k H
ébrei!,isi•röl besr.clnt>k.
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Amrrika ninden lakosa tiu:tá-

A Szab11.dsluc kiilcsónrr három ~;; : :;tl:~~n~:i::cp-:n.,~:::::
Ha az ember Petain táhoniokr 6l
'.\:11,pröl-napra olvaa.,uk, hogy a a hKromezer ml-r~f'iil,:ks
{-., fllJ 1;:1.íualfkot a.tnak • art min kal és 11:almdelvii politikui.okkal lwszél. ir. iinkénytelenUI ajkára tudatlan emberek áldozatul esnek biil
ug~ t 4·~ik •. mint

"bau "·an V\lle, bogy • ktizponti ha
t.ai;:11 ak itt élő alattval6i CR'Y per

di>u tekint~tbt'n gar-a11L!tlj11 rnnt'k harátslígos vlfirnnyban lc-gyen, pe· tol!Ara J;iu _ _ Petain. a hadvnér. a háborus ü,zonyoknak. mert hit egy.

g~::

:~~~~!:;:s

::::o!~~-!tl~~t·:g;I~::.
h gazdag orszKgnak a
Ilki ·tyen háliilUanul kivinna fiA pénzügyminiszter kivlj.nságáZt'lll i az Eine.-.iilt _\Uamoknak, n ra ar. örw:ra lapok bt'i\'t>n foglalmiért it.t me~,llhrtést és boldllJru komak a ki.ih•siin feltételeivel és
lást talált.
akik hövehb frlvilágoaitáet 6haj.\. kötponti hatahnak alatt,·alói, tanak felőle, annak ogy mi, mint
aliik közli! különbrn is csak a né- a fentnrve:tctl kü,:egck s..Úv{'Mf'n
netek elleruiéi~ alattval6k, i'-rt- adnak meg m.in1fon uta~itást és ae1 tO h
méhünyolhat!/ fájdalom- gitséget.
na1 wtték tudowáöul. hogy fo
XWjük elöf"1.Zet6inket, hogy tu•
gadott hazájuk hadat üi,·nt a Kzü. dalSÜ' velünk, ha jlr valakinek a
öhaújuknak. de mert mind a ket.
,t eg;:orm~n ,;zrr,•tik éa egyfor- ::~~t~e::~t:::!~~~tt~ehr:~~
An t1utehk, azomoruan be]~ potyaolvaaók kezeibe kerül
•
yugot!Tak 11 v~~tozhatatlanha„t'a; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 ga,láual várJftk. hogy mu!Jek, t'_ _ _ _ _,.
1•1
lthar a feJíik fnlul
auu•u ..........
Soha nem ,olt rá !j('nkrnek '
oka, bogy
h~·,é.11do1oltak turt:: )t:
leletet ~s hus, g~t két.,1 I!
br- vonhassa a ha a u~nwtek a hH-

a

b

ll]

11;••u ....

Ltoresc elött tul ill

lfü

ol?:intt&k n.n-a. hogy 1-'Dn<'k 111 rir
z.Agnat. i.rw nak \"&lamit, m1 g
•
k az iin!Ant hutRl11111km1k J, •yekf'z1 k kárt e nálm
.zct" t
e~uh rek • is .-_ii;Jt,,

"

metck hatalmas osazeut'!i.:-c,
étt>:th 1 akkor is, hogy :\mea • ru. .demli tn<'g a iakOI it/il
nogy liz e- zág h•r-iil.et~n 1.a\:arn
im!
remts1•n<"k. lhút kitnr1
'-áb,r- J itt
azóta a n,~metek
11,; ggondolatlani.Agai Í!f, t, l,}tli;en.
Vt ~, t
rtt'k I nioc·:,; píl.nas:zn ráJuk
a IZ:J>Ch:!Jl"i hatósíi1ti>knak sem
A, 11AI k<'Vrt1t'bb ok \'8.11 arra,
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utek I

itt ott a határon. soha nem i{OT
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12 'n.M"tt iíldn1;re~ohn-

: : ~ ·l eh1lil(OflllM-

1

11ég l-11 keg-yetl"naég ilyen vádftt
1
tloht ellenük • ~, Pgöbe
Irrt 1ek a ,édnk 1.1•m s:zunn, k
eg, ha eg)1k bl'l)l'n PI 1s niult,
a z vari A kap1tahs•11k F.Aoldos 1
t, ja f lkapja 'ac1• ~r fel isi
kapta) p1 rkos ,•á1la1 l"ll uundenl

~ :v:;ll n,n:gr;: : ~ :

k-teUk S" A NT-J 0 L O J„ -.imu 1-DPJ-'ha.n. Alla111Jfi munka,

~;;::,,'~~:::::::·.--;:,;.
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:zk:~:g

ha'nya'sz

10
A ,..!:;!..
Ca.ruhrta Coontrba.a,

r"

hogy n tóhb1 Központi ITatalmak
ah1tt a1óit meggyann!litaíik is rlÍ
galnill7zák, és bonuzló Mket]('n-
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t'!a!-~~ 0:.:.-c: 1:ln:.~
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~!\~;::!i,:~~~~~o:i~::~!;:ji;;a;:~t
rtgben.
IIatlírozolt, katon!Í.lljP.lleméral a
báboru alatt nt>ui f'~Y nuf>kdota
k<'riilt a kAtoniik é1t a nép ~t.ájám
p11 talán l"Zt•knek köszönht"ti rendkiviili nl'p"'2rriist:Stk
A ,·ilftJl"háhoru kitilr&f'k(1r nem
nevrzték ki brigadf'.rossá. de idr-iideneaen egy brigád (,lt'l'e állitottlik. }tár az f'IB<'i hareokban ol~·an
•i~erei, vol_tak, ho~· megknrt~ a
hr1gad.-ro<;1 rnn~ol. Cbuleromál
olyan rendkhiil uiyel{'n vezette a
esapatiln~k vis.'lzavonulását. hoirr
a marne1 t'a&ta t>lött 1r1t1r a hadoi;rtál:a t'lén állott ]9J:t év ösze
Vt>j!"fn eg, hndte&t parancsnokává
<'mellék. Dc esak 19Hi tavuzán
~t"'vezték ki osztily tt1.bnn1okk8 .
Ekkor ]!llJ f.v tavuzan a :13

I

I

l1adt.esttrl henyornult a uémet had.
állásokba fs l1ouáfrtök Rllitásai
11zermt 6t i~ törte volna a német
froutot, ha idejPkorán erösitéll'• I·
1kf.t kap. 191,). t'v nyuá.n a n.
Bt>tt'g élére .került ~• nem Mkkal
eurtán egy eréaz hadca<•portot iii.
rrndPltek par.rncsnoksága alK.
1916. éY ftbrulirjábau megmeritettl' ,~erdunt éa w&jnaban mii.r
fiiparaucmoka volt a nyugati hatNlk centrumában. a g,iisaons és
Yerdun köz.ti .~7.aka.szban harcoló
francia seregek1wk
Marquis dc, Cutelnau tábornok.
aki Joffre táboniagy nem várt és
hirtefon bekii\·etkezctt ,·iuta\'onnl1i..'IR után egy ideig, ha ni;vlrg fü•m
" de t..1 Jeg rn<":S k
Jt
~
~rnnci~p:;~ge::":,
tai11 táhornokot tnrtotta legtrhet 4
~J•~eR('hb hailvetrr:.nf'k.
A mult tava-.sza.l utuitotta Petain tábornokot. aki az cl~7.Ő f'SZ·
t-CJ1df)ben 11zi·p 1ikPreket ért rl •
"'"ampagnd támacl,í hadjúrA.t"han,
hogy u ra vállaljn ~1 a nll · •M

OS<.;t~1

v;t'_

...................' ....... ~l::~ék 'ttám~dl.6 h:dt~~:!;;~anlö~

::~~k.h:~r:::;i:~~\:i~!~;~~;~
1.,_ )fal!'M, kareso ff'rfin, nyu~odt. mélt 6ságtelJ~ll ft.'UtnAn, határozott. parancaol6 u.nvn. Flzüle-tett föparaneanok.
Petain tudja, hogy mit akar és
\·égre is tudja hajtani akaratát.
torvk, neru bi?. •mmit srm a vak
\"ég.t.<.'ttc. ){indig számol az ellena,~g tervhr•l éa mielőtt az ellenség kert".sztiilvihetntl a saját h-n-ei~, már megtette a azükségrs ellrnlt·pésC>kct.
T1J1ZltÍll"li~1„ 1,rotnmel dolgoznak
,eh•, katontt.1 pedig 1má~Ják Ha
véJ:li;r lt<p a hadaorok elott, b17almnt, hiilli.t tükröz: vigza a harc:-osok íibr-áznt,a Eiouenisrge\f'l, a
kt'.'r <'llemeg(_,el a. legutol~ ~atonát l..!I magahoz: láncolJa Kor.onségt"S poiln nak nbnlt az ttn--
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::: nt:!jts~~e~~~af:lt;~:~~~d!~
tartandó rends:tabályokat.
Legu.t6bb Penn."ylvaniáhan Jöttí•k al{yon .John Logi nevű lakost,
mert köul ment egy igyuhoz és
nein hallotta a figyelmezU't/st.
~apon1a megtörténhet mind•
annyiunkkal. hogy tudtunkon ki,·ül vétiink a hábonn: rendeletek
t•llen éi nagyon keservesen tizethetjiik meg azt, ht,gy nem tör<>dtúnk a rendeletekkel.
Can.kis ugy tnrthatjuk életünk('t, Hg;onunukat 4» családunkat
htztona.11gban, ha gondosan áttanulmán}ou:uk az oaazes rt>ndeletekct
megtanuljul.:, hogy
den 1•1etben, mlllden helyen ho
gyan ,1sclkedJunk, hogy elkerul4
Jllk a báhorua állapottal egyutt
járó Hszrdelmeket. B. :Sewman

fs

1-1.az Kolo111eh

!Ul

szzun

.t, u ujlligot7
nyitja est be?

:at:wrt nem b1-o-

Saenaen. CT uJ

elöfisett5i 11eQ"e rael b er4Nbb6
kouanak • \apb&D. kösölt ~

•
::r
.,

Th..

min

k~adál!léban mt"g. Jelent egy kts
konp, . amely magyar nyelven
rgyszcrtien és "· 1lll,waa.n magya1rizz_• __u ö~ra rendeleU'ket és kin11•r1 t o ut &111 tás ok a t a d a.~ra_ n ...' n<',
hogy hogyan kell elkerulm a vea:o:tilyt. R<!!Jl:letta<'n tKrgyalja a
hankokban ln/S pfnz sorait, és
haa7no, felvilágoaitások11t tarta.l
maz a tiltott területek, tiltott euköziik, nrnlat!ágok, egyletek, utazb. munku·1azonyokról, stb.
:'lfindenkinek fontoa érdeke tehát ho~ ezt a könyvrt gondosan 1
áttanulmányozza; fpen cz~rt a
kiinyv ára nagyon alnf'sony és igy
1nindmki meg\"tht>li. mert esakift
:~,·:a~~~of~;yhtaattjáu-~,':',unhe~~-n,ketu··'n•k-

''

(11·

;~r:~/~·~:~:.an.110;;,j;:.
11zág ~f'mmi 111ftsért nincs., e.
azért, hogy rajta hizz(>k Au
~ hogy valahogy így lá.tjál
a magyar ellenzék tagjai ia,
azok ~ ~olgok, melyek mo_sta~
b!n tort~ntek ~ ~agyar ke~,·ts,
lo~:.t ulesén, ketatgtelenné ui te
1_'_'_·--===----!
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hi1.t{,nSÁgát.
A köny ,ra 11:.i:ilitásaa.l 15 cent,
10 darah 1zállitá'l'l&l e(fyütt l dol14r 20 eent. Viszontelánaitók•
nak nagy árkedvezmt'>ny.
1
~fegrrndetbetö a pi'nz elc1lrges
beküldé-shcl (esetleg hél:,.·c,ekb J apunk kiadóhivatalában,

LEGYEN ASAJAT 111:srERE
·b~rmit i_• hozzon "
IDL
haboru. Legyen M

bcru ~vagy IJPke, SZl'rezzen ·bc> magának egy Ranger kerékpárt, és ~osrm fo'.! l'lkésní numkájáb(í1 1 tl'mplomoól.
~em IJaráti,ának, kedvesé1u•k s rsa lá<ljának találk:'i j ári'.,1.
RiC'l!dizzen haza munkájából, miir a többif\k gyalog-uluak.

VfilSSZON 44 KULöNBöZő MINHJU, ~~;~~rsák
r;
rékpár ból.),foid 12:inezve nagy képe~ árjegyzékunUen . '.\lind .-nlHr
bicildiböl le11na,rO'bb raklá.r- a világon, OYARI AR $1t5.76 s 'elf, lé
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