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ln the interest of the Garden Movement
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ing tu you undcr separate cover

Hol a nemzet lelki ismerete?
vanl

a cr-,1,y of the pamphlct, so that
FIZET.l:SJAVITAS JL',\' /US ELSEJETöl. . A BA.'\"YASZOK SZ.TRA JKK,1L
.-\ 1emzrtekn. i!k 1S meg
mokn.ak, ahol kiíogút :1em eme1
you may sec its value in this
FENYEGE..'TőZTEK.
1u a tulajdout<Úguk, ami u egyé• betnénk a laza biztonági tntezk•
work.
-------11,-knek. Van beeeliletu nemzet, désd, ellen.
It is ~uggcstcd that thosc who
Colondo áilamhan \"!grc bé- ,gct c,kolta a binyás7.oko!" Cn
~: m1~ 1ótt a baJ k tor ~-olna, 5 va.n becstt'll'n uemzct, Cl!!l.kugy,
lla ep:y-egy bányába a f lugyejoin this garclen movement shall kesség ,·an. 11ai;:-ukhuz 11:rtek né- poioncrr és kárCrt, ,·!. am1g egy clhat.: . rozták. ~ogy .!elem~ 1k_:v. iiut ,·an becsUletP!'I t: 11 becstelen IJt várják, olyan lázaMn ti!UtoJ\a, e in their gardens an Amu- miképpen a mcgszédult bány.i~z réu:n)l e:kesc.:r,·delt
.:.td,Jk ,ult
fi~:t:f~~~k.e~=~: ~~:~: ~ ember. .
.
! gat_nak, olyan ai.!rg,~asel forgása~l

cently hcen scnt out by the Bu
re u oí Minc1-, signed by Sccretary Lane to all the mining com•
p'1nics n tbc Unitetd States:
)ly Dear Sirs It has come to my a.ttcntion

~~:~-~~'

~1:~e~er~~i:~uo;h~~: n:;::;n1_;~~:;d :h~>
:ite;~~:dt~ \~;\::
States haYe officially takcn up I capac1ty rHs thc fla.g.
f, • the,r emplo_yce:,;, tbc wiws of
We arc publishinig one article
e .1plo}<'es, an<l childrcn, plans after the other in Hungarian, ín
íor the gro" ng vegetal)lcs in the thc interest of thc Gardcn•MoveyardJ of "le workcrs and e,·~ onl ment ín the mining districts and
aca.nt land owned by the com- will do everything to encourage
pamcs. Somc. of the c:Jmpamcs. this work among Hunganans.
hav
vc•1 gonc to 1t: ~xtent of
Very shortly we will offer bosupi,h 1g e. '1cr frcc or at cost nus prizes far every Hungarian
f
::2C!. . .-c1 Sttds, and also1 miner, wbo will be able to win
m , e rov sion íor the plowmg fir■t·prize far his garden on any
f t 1•e ,ro1l0d at actual cost. ln mining camp in tbc United States.
othc- nst:rnccs the c;ompanic
ha, o!t n·d pnz.es for th<' brst
garderu of $25 for the !irst; s1r.
for the secund• $10 for thc thíl"tl.
anj l numbcr of mim,r prin·s.
Az amerikai magyar uisigiró\\ th tb• rl."sults tbat a great kat ~agy gyász érte JUn, II •én
amount
patnotu· c~th11-s1asm Koztis.zteletbcn éa kozszeretet
has bce-:1 aroused
bcn álló kollé~aJuk, Wllham
I 1:11,;~ >ef'n
I
prc ~ l\: th Warm dél~tan ket órakor 51 évca
tart ...,,.. of suc h a mo,e'!lu-nt, J korában rovid betegség: után el
i
lt t
nr{'11r1t 1 t hunrt,
.
1 tu )
.y .itn .... e dutv
\\ 1lham W~rm. Ma~aroruaurs-e u..-on all mm~g ompa-f ~on orsz~ggyülés1 ~épv1se_l_ö vol!,
mes, whe
tbe ond11 o~s . e, itt ~me~1kában pedig lcgtobbny,fa, )1 ble, to star~ .&ome 111m1lar re u1ság1rhsal foglalk_ozott. Mun.
pi ~ Ihat v.oulc1 m the e~d re k~_tár1,a éa egy darabig sn~keazsult m a \i1St increase 1n _the toJe vo1t a Szabadság~ak a Jelenamount Of ~°' d products ra,sed leg a Berkó Képes UJságot szeraunng this time of nal!onal cmcr- keaztette.
gc~cy.
A Magyar Bány;bzlap olvasói•
\\':i.r today
as nuch a m3tterl nak is jutott W ann igazán szép,
of food suµplies as actual fight•: magyar és értékes irásaib61. 0
mg n thc trenche.;. Thc man 0d irta lapunkba "'Öreg bányász" irói
wom"'n, child who raises enough nCv alatt Rózsika, a bányász Iá•
vcget.i.b1cs thi-. "'ummer in hasi nya cimü regényt, amely folyta·
ga1 frn to fet-d .he amily pl.i.ces' tásokban jelent meg, s aztán
al the disposal of •hc men at thel könyvalakban is kiadtuk. Ugyanfront fighting íor a world demo- csak 3 irta Uj Magyarország ci.
t.T e~ 1us: that much food.
mü folytatásokban közölt regé•
The J.!"ruwmg- of thesc ,•cgeta• nyünket, azonkívül számos értéhl~, ha!'. :il o thc additional virtt1r 1kes irása jelent meg legutóbbi
,rn n,r hc-althful outdoor cxn- naptárunkban. A magyar bányác se lu thc pC"oµle and for i.hc-ir azok mindenkor a legnagyobb élrnmmmption n·g-etahlcs whirh vezette! olvasták irásait, amelyek
arc /rc1,h Back of all this you mindig odataláltak a m.i.gyar
are hclpin1,; to naintain the soldicr munkásemberek szivéhez. Halom•
and thc les i-or unate populatinn. számra érkeztek annak idején
oí the wor d thai have been elismerő levelek különösen a
thrown ou1 of thei, natural or· Bányisz lánya cimü könyvről.
dali e by thc- encroachmrnt of
\Villiam Warm temetése jun.
tbc w.at upon their propcrties.
13-án lesz a W . 139. utcai lakáTbc J),•partment of Agriculture: sáról. Az amerikai magyar bányát en11u1iastk.allv in fa\'or nf azok bizonyira
részvéttel értethi mo\emcnt a~d has prepared sülnek az "öREG BÁNYASZ''
íor th1. use c.f thosc interestt(I halálá;ól, mint ahogy lapunk

~~:).:-~~-~H!

~~L~~o~~~\"~~:i~ö

1

~:!~:~;~b:;,;~~ ~~;•;;·:~:ti,7;L!st~·::~~::e~.~~:cttöl tul~-1 •os S<~kat fizetne~ nost ~,·m,
:\11t~nka gou,ldal v1gyóz a bt•-1 bouutk .re°.dl1«-_ mmden• hogy n x
dclmét.
'\ szcrnzl-f j I nlqp ,·1·z.etö~, ii nfndene
tobbe mini az- esuleter_e: . ~ az cgeaz hatalmas u 11 ke"-zulo d f>~ maga elii :IIJ& a
11egirtuk egy pár~101
hol{\' gét ink;\bb a k. -zponti ;.iral , nunt I tt "' 11ind1·11ke"Jen elh:iritorik {ir~1'ág Jole~i•l~ 8 polgl\rok ngyo- tlrsasáiwk hUnóSSégét
:'.flt'~nyire !mergc<:edctt a helyzet a hánvwsi-ok ,·ál,,!ó!ztottá~: \ . oio- egyenJóre a !t trájk .;cs, -nunká~ nát -; életet 1• 14 lál.tlozza, .. bog} , A;i; ~mhe_rt>le: ~ii.:uk kev ebbt
~olm-'dnban a mult hór:.apokban radoi -bán) iszok 1 .1gas7 Xodtak és ha1 ok kit, rését.
'"l gv~uJe ~ n~"D1-ct · becsulctet. f•r a pen:r.Dcl, k~ilon
a mú t~-\ \"1rtor Fue·. az állam másod. ik raga zkodnak ma 1.s régi vcz1 i.t>l.i.:hct. hogy •J1 lkre, le h<.'t, h,-gy F.,; gy nm J6l
.
b~r élete h mmdenütt a ne,go 1
4
legnagyobb t.irsasíiha szenMést ikh,::iz, akil, ökr:t .1 nagy b.uzdcl ,-":tk .-gy i<ló1c halasztották cl a
Del a ~el~tE' lek lelk: : ; ;::.~~ a,:a~::~~/iuán:~• • •oniL:otutt a r.znvez~ •cl cs ar mm- mt k idejében bu..._ ,,·~t·n zolgitl dul,;ut. Mert.,. mai visz:ony(lk mrl r .!te 18 e ,mi," vamia 1 0 •
d~·n ,;e,kmtt"lbcn c;1smer1c s ugyan ták, ak.ik ismtr,k a ott;mi v 1„zo- lett 1,,hbct k1 Uenc az UJ munka· nukor kH1té1tbr> kf'll Yonnuok ai
.\"em tadJuk, hovy m >kozta a
csak nicgk\'.>totte ., s:r.erzódést ~gy i nyakat és csak nt'.mi cllcnk,·tl:ssel bérnél Is fizetni rs reméljük is, a Egy_t•sult .\llamokban a uenu: t but I robbanMt • nem is remeJ.
pár kisebb tirsaság is.
; hagytál. magukra t:rtJ<:2"ab:olni a magurik részhOI, hogy a hányá• lclki-iamerrtét, amely vagy }. jük sohasem megtudni. ~\
Erre általánosan emelték a
jl'h nl<'"g' n;rt"tOSct,:-ct
szok nem fog1:ik beérni ezzel a uunya<l néha. vAgy egyáltlllán lott rmhen k mm be Ind;:, az
zet1~seket miu~en ,·onalou, sot i 'rermészcteá. hogy il)en esetek- iavitással mindörökre.
11nba nem liir elé>e t'herség-gf'I.
i\h)k p~dig nagyon ritkin monda
,·olt olyan bánya Í:i elegendő, ahol hcn a hinyá zok azonnal abban
\z llJ munk:ibérck szerint a nap
.\ montnnR1 horzalmak Juttat nak ilyen esettkben igauigot
a juni szerzódéscinél magasabb; kr~sték 3 baj ok,°lt :. m:ir er6scn számusok f1zeté"t 3 92 4 05 lesz, Jií.k ezt :u: eazun.khr, ahol a m11lt
.-\ montaruu szucneaétlen~g
munkadiJat i:=i fizt'ttck -amíg rá· tartani 1, hctdt hll,. hoi,:y ketté- a 11,:idckrc-k f1zeté1C pcd1i:- korul- h~ten tobb IWÍ& hin}il'lZlf•Shlr uem ,,tsa 6s nem ulols6, a mostajuk nt:m ÍPkU<lt Rockeft:ller.
zakad11ak a bamamunká~k é-. belül 15 u!Talékbl emelkedett.
it!Jotnll!ni. \·á.lt a mi nehéz mes~ ni pi11· Qá,: halntt mill
tudni,
~ Rockcfe li r hány:ík pir bét•: kulon n~·uga1i !-.Z~nezclbe tOm,,
.\ b.'inyászok egycnUirc meg t•·rségúnk1wk, ngy htlyf'srbbcn, hoi?y hltny ezredik. és a megu.a.m
tel • u16tt kiadtak .i p,uanc1;ot, 1rulni k az Plq.:cA,1,;ttcn t mbe_rck.
1.annak clfg ·d\"e 3 ja\"it;\s•al s a nagytökr lt'lkPtl<'uség~nck
liilhatatlan munkaho!IO~ ezutAn IS
bogy a társa '3.goknak '-z~rvezked·
~7.1, ,11cse·1· k.od:t fellcu:k ma
m?St arra torekednck, hogy un•
.lfikor ezeket 11 ao1okat 1 rj 11k pu-utulnak rr. rl, ml&' vtgrc t !~•• ... 1 cU és ",En form5.n kis fizct"st gukha szalltak J 1<:1tah:i.n ,.,.tak maguk kozt álhtsák hel)re a ~ nem tudni ~cg, bog, tui okozta bred n lelk11s111e:-et \ menkiban.
I vclf', ho;p mo t 1, m olvan nlag két és tegyék trÖS:., a szcn:eze-1 • butt„ bor:r.ulmas
adni a ban~·-aszolmak
kata ztrófát
\[1g a l>&n,áa.tok olyan ban
1
,\ P~ k fcllet sz.a,a p~rancs ah : van., mmt a Ludl w1 v~rcngz.1sek
s basszuk, hogy ez a 1, rekvé-- ,,wrt a meirmditott .., 1%:sgn.lat DPm u.n nem krr"K a JU!'laukat. u
ban 1:.. 01 z·1gban_ 1s, h1s~c~ a "'.as- idr,~n , olt tud•
·• -n.r, ..t a, •i•k !ll e~ulm is fog
hg m t: 11 J• 1 ,,g l"'"J• ..
tuk •• biztou<.á.gua.&1ut 'li&16 J
utak és gyauk m.md az O\',;:k s 1tt-1 be,·andornltal..n. nf'm szam,~h.it
Akkor attán Johet t'gy p?: hó-! nyerni.
kal, hogy n 1egballj6k JD.11.jd
ott mcgtm •7nt .,.z a s;ieg_vc-n, hogy nak s nem ,árhat;ik tolul.:. a: nap muha u igazi fiuk s rendcE,ry dolgot aiooban •ucgútla- <lenfrli· ~ szhmillió pol • r
egy,egy ha~vatársaság, a~arva ,;ztr.\Jkt„rést . .,..Azt 1s 111dták meg,' zés, amikor 4 bányftszok végre! pithatunk jó elíir, ! A bimöst nni1 sunk 'l.i.et a aegiUlfgúnkn>
nem akan-a 1u_dll~tott:1 a banyá- ho.gy. m1,stan.ihan az: C!n~t~rek tisztességes munkadíjat kontcl- fogjilk mf•gtiJiílrd, m rt va1ry
,\rldig petligt . .A,ldig visrl•
szok f~lc~~elt ~1zr:~~sét.
•
ma~kcnt gondolk1.,znak ~.; h~ h~tnl"k. ~fert ~ mai viswnyok nem egycziwk majd meg, hogy jtik a sorsmik, de ue megi1tláas&l
.\ ban)a~zok kozt. hatartalan Oroszor~z~gba frl mertek 13zaJm kuzt legalabh hu zonüt százalék- kii, a runlasztilA. ag,· eg\·lumgu- hanem kiir.d,·e és hareoh-a, mert
nagy lett a~ clkl'!.crtdc'-, a. legna· a nag~·tvkt11ek ellen , ?kknr cbbrn kal tl,hhC"t kellene kapniok mint la az l"ri~lt'nf !ugjAk bibíir.taini, miud,•n hajsz..iiluyi clorrjutás aogyobb rt'!-zuk a s,:cn·ezet 1clenle- az országban !-em t.anacso~ most a amennvit az uj szen:ódC!s é-rtelmé4
g
~
k
ú k
kal u!unit, é8 e,zy luijsziluy ival
II
O
g-i erélytelen é ~erinetc-kn ,·c1.et~ n/pn~·uzást a ,·égktcki~ viuni.
hcn kaPnak.
hol!y
az • a ro~lm~ ua · .
ruindannyiim eiöbbre vihetjük
=-Olyaii ~61. ismc~i _mnr .\m~r•~ll
.,,.
- • - - r~pe ,8 re~i ~om~liát · . hog} ~11 r l,á::,~i~:~:~"Y~;nd
egyea baa
11
IS ~lan mi~d 1 i:t UJra IPJátsum.
alidlán,\l~r bAnya~rrncllé~ nyász, io~y az életére vi.&'f4tza·
____
11-ns~, ,·an, kiuill ~•gy n,•bány h1 nak ~ eff ptrcig 84:! J.ol~zza.iiall'.
t 1,tt~ág. ho,y a h•J oki_t kutassa, olyai\ lu.nyában, ahol a iitons"-gNigyszúztizenöt bányász halál08 l'f'B::edelembt>n. - Ot~n báng<Uzholttestet már kihoztak.
és megállapítsa, b11gy kit terhel a ~ ke lö gondot nt·m. &karnak !oi
Százneggt'f!nnyolc bányász mn a gyilkos lángok mögött mlg elz6rva.
1zereneaétlP!lMgi•rt a !ele16slég, d.itam,
.
de rtek a viz..~áintolr. sohasem
.:\kbr .tlAZ.lk U ország lelkmmt.••
~!l-g el sem :elcjtrtti.ik a le,r• csupán csaK l.ettöt s1L:erult th·e lon, hogy utaiiitásai aiapján 8 jártak eredménnyel.
rr-tr. akár behUt1YJa a sr. n ét az
utolso Coloraoioi vcgzctC'"' szeren- k1hozm. ezci, 1s 1rtuzato~ ég si ~nrekf'1lt bányúzok lentették
)f;nrk hát \'it."gálni• ;\l:nek ilyen •lkalmakkor, ,.z
BO'k s:r. ·J:
csétlcn!'óéget. mar ,!. t·~y UJahh, el,eh·t szl·n,·t·d~d.:, •le: ..z on·osok' ruháikat 1~8 azzal megak&dályoz.. ujra, rnrg ujra elkomét!íii:r.ni a r,._ montanai halolt m;gis ~ ~- tá.:-1--a~onlúról kell_ hc~z:í.molnunk, a t1•milik, hog-y ez' a kcttút sikerül ták a tfö: to\·ibhU"ijrdés!t adclig. gi. szerepeket, 1Uikor ugyis tu,lja &acl11.loin lrlkí·n s:r.árad. mmdurók
melynek nllt;szrnult·t; 150 áldoza- ~e~mt·nh'~t az l·lctnck . A men: mig egy iZahaU támába Cltment'- to!íire minden n~tii, hogy rui a da- re, me11 rnlamcmnyicn a tfike k.u11
la nn.
test 1nunk.:ílatok folyaman eddigi kiilhrttek, ahonnan aztán kimen- rab vt'g,._ .\ halottakat eltenwtik, ,. i!IH~iiH&K a m~tirj11.i,
Hutt~, \~ont:•han a :,;pe,,;.tacular ért('slilésr.ink ~lerint ,·agy Öhen tt>tlt'k ~ket.
8 1Jiinösök v1,lahogyan ,·!18k re
ne1,;u rc:tl)~nyah~n egy <'l~zaka.J~ horza_t,nasan '.-ss:r.eégctt holttt:stct
1;,,t>rge Dudtari azonban "issza. hérre moSSÍlk maJrukat, uliogy SZTRAJK SPRINGFIELDU.
kahclvcz<'tek tnzct _ok.~zolt, ami s_1~c·r'.11t frlszinre hozm, cle a t_o- !llCnt 8 t:\rnit.ba 1-.s eddig mfg nem ._zoktlk .(s ha elC51tul a 16.rma. a
felrohbantotra .:i han)aban lcv~ ublH 148 t>mlK-tt nt'm s1kernlt t'tke:r.rU ri'.iliL liir, ,qp·, hogv ,·aló, r.;gi rt'nd llZf'rint ketdtk meg e}ill
SPRINGFIELD. ILL.
An i
mérges gíiznkal és a.!: igy keki rnegkuzclttt·m._
.
.
. uiniileg odavestett. ·
•
röl.
éUlu ·• ('rntral 1 )al Compan,.v
kezet! irt_ózalos tuz rlz4rta mi.nt
eg.é~z kvrn}ek_ rnmdcn. h~T"jult f'r/\vp,! folvtatják a mcn-1 lle boi~- ilyen illökb<'n n"n-e ietwmf,t hinyWa utrájkba 1
egy százutnn bányász mcnekull· n) ap clkuldtc _menh.~'-3pata1t ~s frsi munkálatokat. f• nincsen ki~ aLwk az oruáll !Plkiismert"te, ir..z pr uu r: II. tá.n,a.Jg nem akarta
!lét. \zok a bin~·ász.ok, akik a '.,no§ait, a7.<>nknul I itt-,burghOOI ún·a bog\· mfg többet is sikeriil igazin kHaél{dt "llittiink. Volt Okrt a sbaft fenekHol a munU~
tUz l:clctkezésc és a táma k'.1ára- '~, .azonna~ a hely,;;zmn· menh;k • éh·r kihoz~i.
már ilyen l'!Wt nllr,on •kyakran. juk helyere M"Ilittatni !11 .% oda1a kozutt do_ lgoltak, még idqébcn lh:pzett cs.1patok UJ[) hogy meg
1 1
k 'd'
bol
, an
\. kis re~én. 'arra. ho , '
---<.-.\mig felhih_or~unk
_j,it(gal ~ gya o~ iis nagyon ao I ui ~ t
1: r;ic.' Hullt-tin 255, "The s:r.erkesztösége és az egész amc• megmeneki.ilhdtek. mert jókor tal.in~·... _két emh•.;, ·,•·eti.il ti·ELHUNYT BANYA.SZ.
ha CV." m~xi_,, 01 hnrunua n_wgol ti t~iluk . .\ szerH'J:e~ ,·ezetlh i
J omf' \ egc-table C.arden," whkh rikai ujságir6i kar is mély szomo• kapták ~ vész1clzést és ii::y a ro_b) .
•
"'
.
, ..
f'll)" amerikat polgárt, 01111 g az b1rtak az emb<"reket, .bogy egye-
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William Warm halála.
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to,t~•i:o;,:.:·:ik~a~:: ~~:á:t~:~ gyászolja kartársuk el-

~:,~;i

tUdolyam

nem érte öket ~z~t~i(~\~;.:\gy.ihalában nem rnlt lin~:~1p~~n!:~

~:::\:;;~~~go:;á: t"g,~.

ln„1dy prO\·c<I of \"aluable a..,.;;ist•
William Warm elhunytát New
.\ tliz kt·1Nke7t'sekor azonnal cllát,·a a Safety First ..,zabályai- m;íjus \t-en elhunvt. Temcté!óe f.
rnce o hose en~ag-ed ín makinc Yorkban felesége és 3 gyermeke mc~á\lapitották, hogy a bányáhan nak nu·gfelehX'n, mert nagyban h/1 2-á~ \"olt a R;averdali temc•
i;z:arrlen. 1 take plca~ure m i;end• siratja.
416 munká.." dolgozik, akik kiizi.il hálr.lltatta a mentési munl.:álato- t1lb<"n, amin résztn-ttek a Johnal f'isö jelzés ut.á.n azonnal meg- kat. hogy túz é-9 gáz ellcni sisakok ~towni :-;zent l.ászl(I egylet Lloyszahadult 215, s ezek az odasie• nem \"Oltak klJnnyl'n e-lérhelÖ hi•· Jdli 1--sc'i számu fü,kja, a
tett m,·ntőc apatokkal azonnal l\"1:-0
hm·av ci;:-vtct 135. Llovdelli• fiók•
mt-gkistrclték az elzárt bányiswk ! · \z egész kornyl·ken nagy a kl·t- ja és-a H;nscrc4:ki <'gy~si.ilet. aniem<'ntésé1. ~ajnos, f'rr61 1z6 sem Sl-gbeesés.
eu.kncm bizo lyf'knek az elhunyt tagja volt.
.-tccording to the statiatics kept by our publiahing
lf'he1ett, mert rettenetes füst és uyoc:. hogy a bán)'aégés nem mu
Bari hajtá.rs Rur§O(f mt'gye,
oflice, there teere for the first trco weeb in lflag
égti g:'izak tortck elO, melyek el- lik cl ,·agy \..étszb ldozat né! ~nmlni községhöl vindorolt ki
zárták a mentés utját, bár egyes kul.
.\merikába közvetlenül a hilboru
ukmerö ml>cn·k Dt'm riadtak
,\t il!t"tékes J,án}afduiycióség1 el,itt. Fz id1) aL1.tt Prnn~ylvaniá
changes of addreues of our subscribers, out of
,,j.,~za scmmifél" v<-<:zélvtOI. A azonnal vi:r.sgá.latot md1tott az ;,n vágta a 11:enct. Odahua frle
mrntC!>1
munkilatokat
.-maga
a
üi::-yhr-n.
hogy kit terhel a fe.\clós•1-.égc és 6 kis 4.rdja siratj:i.
u:hich
h:inya &zupl·ri11tc:ndrnt1e vezeti, a ;,;(•g 200 embtr t·mbcr életéért.
o- ki. tobb cmbc•nl e);)~Útt olyan
L:1punk z!rtuknr (·rt~iil~1~k,
hm·e changed their addreH to Compunies, who
mdy •n ment be ai: égo pokolba, ho~y Georl(~ ])uJgan, e,ry -0 i'\l'S
adt'ertÚJe ín our columns.
hogy attl1l (élnek, hog_, 1) is oda- fin. aki a hán.,·as.i:e~m oszt!ily 4
E H:&TEN HIMLER MARTON
THIS SPEAKS FOR ITSELF.
n· Z"ll, 11iut n '>r.)k eltelt,."_'_ s, l'h1n lolgo.1.ot„ rnkn e.1'1tgével és SZERKESZTóNK "TESTV~
The Hungarian .UinerB Journal IJrings Rt>1tults.
1
ott ns z. lélek t> cnh~tével 1jabb 2.Q emk: t IM BESULGESStl'NX '' Clllrltt
1\ bcnnrekc:lt embere\:: kozul mc-ntett ki az éga t -:-náb6l lvm6 ClltKE A 4-IX OLDALON VAN.
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Some lnteresting F acts.
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Testvéreim beszélgessunk

z \·ihi~l{lll kéut'k. \'l!.K}'imk
-.zcmhe llt·zii1. hogy mm_, 1" 11 !)Ol1tártltrflnnk élet~t_ uif'g\éd.(•lmP7.ztik, h:irhol a ,·ilJt~on, a,lcli~ 1111'"
haza "z~had n pr!1la_ muu~a1flet.
Am,·nka nagytok~JI' tCIJ~ Sr.&·
hadalmat ~lvez a fomt>P:-11'),lkos•
lág1'11 i 11 cm birnak annyi_ 11.!c
ronl!létlrn embt'rt a másvilágra
küM„ni. hogy felelösségrl' ,·onni
ttket az orszh lelkii!ilatrete.
'.\"tmesak a t,nyii..kl,an, a gyá.
rakban l!11alrng:,.· hullnak az ~mbe·
ffk, d;, a nagy tömeeek m;Ri• nálunk vesz111•l.:.. Es a1: onúg polgarsága nem emeli !cl tóOl111. a ke.1.~t.
hog~: flZ élet.unket védelm_eu:e.
T•1n·f.nyt"ket hm:,nak mmdenf&lé, amely a báoyúzok hil:tons6ga
~rdekéhen kPsziil, de ezeket a t.ör
\"hycke nem • :-tjAk ho & alig
van ipartelep a.z F<7N:iHt .Alla-

lii~e ,. 1,~>/k fel Wll~t O m;kit, a
u~g '";. ;;gyan nem old k n◄ g
•· a_ ~r( sl
.
!llmo~s állam torv,nybo~
<'.lutt kulönheu ~ost van egy Ja,~lat, ,amcl_:v kotelezó,·é tenné a
banyntRraasagok rés.z!re, hogy az
,·mb:~kel a munkájuk helyi.
unlhtdk
11

A HERJUNI BZERENCSj,TLEN
S:&G.
Herrin. m. A lapok meg, k
ru.nltke-, hogy Ilerr;.nb n 4 cm
ber:J, t (-IM lf megrnt a (wy ,1.
c!OtBf ui. .\li11t utóbb kidt rtlt
nem ze:1.n(IZ'.'", dc ot t'mber ,ott
R b-'t vában a 11.tercn'l"-lretl 11116g
idején, akik kozil l te. '5 ,1ve hnz..
•ak 1. Ur.irt1 pedig meghalt. ~
t ':iAoy·~ árnJ>I te. aulns.

,.

,

MIKOR A CSAKANY· PIHEN.
:Mikor a C!-1tlkitny pihen ...... akkor ren- én is ütögetni. Az egyik helyen lazán szólt, k.ibb gondolkozni kell, addig, amig birok,
de:-1en jókedv járja, mert olyan a bányász, kezdett mindig gyakrabban koppanni a fe. hogy miképen menekülhetek ki innen. Mihogy rövidebb ideig tart nála a szomoru11ág, jemen a kö, félreálltam é!I érdeklödve néz- képen menthetem meg az életemet, ha már
mint a jókedv. ts igy is van az jól. A !IZO- tem, hogy, na ugyan mi le~z itt'
más nem menti meg.
'
moru!lágot hamar elintézni, hiszen még igy
A kő elég gyengén szakadt, de azon a
Kiabálni kellene. Igen, de nem birok.
is jut belőle elég. de a vigságot megfogni, biztonsú.go!lnak látszó helyen, ahol biztos Hát megprób.iltam mozogni, de rémes f&j
tartogatni t's el nem ereszteni, ameddig csak menetléket akartam találni, hát egyszerre dalmat éreztem minden mozdulatnál. Ak
lehet, ez az okos élet. tn azokat hívom hol- _cl'lak leszakadt egy hatalmas darab egé.<,\z
kor megmozgattam a kezem fejét é~ érezdog embereknek, akik nevetni tudnak, han- ben, és utána több apró darab kisérte.
tem, hogy a kö\'ek összekarcolnak, de mégi!-1
go~an, hahotázva, ugy hoiY gzinte a másik
Az üté:- a vállamat érte, a földre t.uj. engedtek valamennyire és sikerült a tezem
ember is kedvet kap hozzá, pedig azt se tud• tott, a c!!ákány messzire esett a kezembCll. körül egy gödröt vájni. Pillanatok alatt
ja, mít nevetnek. Lassanként én is ilyen Nem tudtam megmozdulni, nem is a fáj
telj~en megnyugodtam. Gondolkottam. A
ember lettem, mert ugy van az, ha az em- dalomtól, hanem ti.qztán a rémülettöl. A be,haj litott kezemmel megpróbáltam ellök
ber fiatal korában sok mindent kitapa!'lztal, szemem tele ,·olt porral, a vállamon, jobb ni a kisebb köveket, isikt>rült is valamiképen.
~ok mindenen szomorkodik és kei.eriti szép karomon és a mellemen irtózatos suly. Ha- De ujjaimon végig csurgott a vérem, és lefiatal életét. A fiatalok szeretnek i:izomor- lálosan megrémültem. forrógág ci.apott a csepegett az ujjaim hegyéröl.
kodni, akkor is ha nem muszáj. De mire fejemre, minden percről azt hittem, hogy
Inonyu C8önd volt. ).1intha az egégz
megöreg!'lzünk. akkor tudjuk már. hogy nem egy e~ztendö, a rémület elvette a hangomat, világ meghalt volna és én lennék az utolsó
igen érdemes és ugy intézzük az életet, hogy és csak hörögni tudtam. Mondogattam ma- ember ezen a földön. Az egyetlen zaj volt,
még akkor ~e ~zomorkodjunk amikor kelle• gamnak, hogy na most biztoMn meg fogok amit hallottam. ahogy a vérc:.eppek lee~tek
ne......
bolondulni, és hirtelen eszembe jutottak a a földre. Egy darabig számoltam is.
Története van annak, hogy én miként rémregények. élve eltemetett emberekröl, a
---xickor-máf megpróbáltam kiabálni. E~
tanultam meg minden helyzetben nyugodt kik a hajukat tépik, megörülnek és irtóza
kiáltottam hangosan. minden megmaradt
lenni. hogy $Ohn ne ,·esziLqem el a fejemet, tos kínokat i-zenvednek. Mindenféle rémerömböl:
k akárhova keri.llök, mindig az legyen az képeket láttam és közben nzt hittem, hogy
- Help, help ...•
elsö dolgom. hogy: - nyugodtan gondol
már elmult egy nap. Iszonyu éh:-1éget is
Vígszhangzott a bányában és •ugy hal
kozni. Ke.erveg dologban tanultam ezt meg, f'rcztem, mert tudtam, hojty annyira nem
lottam, hogy c~ak hasonló kiabri.lás a felelet.
de legalább jól megtanultam.
!\erültem meg, hogy ebbe belchaljak, hát arAzt hittem egy p{'rcre, hogy több ilyen félig
lgy törli•nt a dolog.
rn gondoltam. hogy éhen fogok elve.~zni.
eltemetett ember kiabál hozzám segitségért.
A bányában ~zakadt a kö, csak ugy ap
Már valóban kezdett az agyam megbé•
f:s hullottak a vén-söppek.
róbb darabokb,rn. En még akkor nem tud
nulni. milr kevert Rzinek karik.iztak a neMár nem is törödtem a. fájdalommal,
tam, hogy mi ez. Azt mondja a bodim:
mem elött, éreztem, hogy a karomon csurog
- Ebből alighanem baj lesz.
a \·t'.·r. azt hittem már, hogy egy vértenger o,..sze!-lzoritottam a fogamat g mozgatni pró- Hát mi baj lehetne - mondom . van körülöttem. Akkor meg már éreztem báltam a karomat. Azt gondoltam, hogy
ilfen ki11 kő c!-ak nem veri be a fejedet. a vér izét a Rzámban és ujra azt vettem a nincs olyan fájdalom. amit nem lehet ki
birni és aztán már nem is törödtem azzal.
Vagy még mindig nincs benöve a fejed Iá- bomladoz6 agyamba, hogy a vér el fog ön
g;.·a 1 Tán papirb6I van a koponyád, test- teni és abba fuJTadok bele. t.a nem tudtam
Nem voltam már két..~égbef.,..ve, csak
\"ér f
kiabálni
ugy, nyugodtan gondoltam, Istenem, C!-lak
Azt mondja, hogy ö bizony elmegy
Aztán egy:-1zerre a lecsukott 1!-Zemem innen kiszabaduljak. Milyen jó volna élni
posztért. Addig t'n vigyázzak. Egyedül elött megjelent az öreg lides anyám arca. mt'.ig. !\Okáisr, EiOkáiR". ezt a szép jó életet, jó
maradtam, vip-yázni akartam. de nem tud- Es egy pillanÁt alatt. talán a megörüléi,em fiatalsáR"ot. haza i!ól kellene még menni, az
tam. mire vigyázzak. Hiszen ha az a k6 elótti pillanatban az jutott eszembe, hogy öreg édes anyámh01., meg a falut is látni
!ólDtka<l, hát én hiába vigyázok. de láttam, én ugyan nem AOkat érek avval, ha itt ma- .-1zeretném még ebben a7. életben.
hon koi,ogtattak másfelé, hát elkezdtem gamat a megbolondulá!\hoz ~egitem. lnAz ájulás környékezett, de erösen tar·

Burdosházi történetek.

tottam magamat é:s szabályos időközökben
nekiki.iltottam a szén-falaknak:
- Help ! Help ....•.
)!ennyi ideje lehet annak. hogy igy
fekszem itten, - kérdeztem magamtól. .E:n
ugy érzem, hogy legalább il) egy hete, de
gondolkoztam és C$akharnar r.ijöttem, hogy
percekröl lehet szó. És még csak percek
lehetnek hatra, hogy megtaláljanak. :Mert
a bodi elment posztért, hát a legro:-.azabb
~etben is vissza kell térnie tiz-tizenöt perc
alatt. S ha már itt fekszem vagy tiz perce,
akkor se tarthat tovább az egt~z, mint még
vagy öt percig.
Mendyi mindent lehet átgondolni ilyen
helyzetben egy perc alatt. És milyen jó,
hogy az ember gondolkozni tud, meg hogy
e.!IZembe jutott a gondolkozás, má.sképen
talán már tényleg bolond lennék. Rendes
körülmények között talán egy egész nap
alatt se jut eszembe annyi minden, mint itt
ez alatt a pll.r perc alatt. Egy egész életet
•t lehet tekinteni .. Ilyen percek alatt aztan
ráeszmél az ember, hogy tulajdonképen mi•
lyen jó dolog i~ az élet. ts menyire nem
tudjuk azt megbecsülni. ts ilyen l.lajokban
milyen jó és oko8 életet fogadunk persze
aztán ha a baj elmulik, el feledj ük a foga
dalmnkat.
Az a pár perc megtanított a-ondolkoz•
ni. Megtanitott arra, hogy mindig fejjel
intézze az ember a dolgát, mindig próbálja
megtalálni mindenben a jót. Telje..,wn meg•
könnyebbültem, amikor ugy rájöttem, hogy
nem olyan ve~zélye.s a dolog.
Az ájulás nnjzyon közel volt már hoz.
zám. €s amikor lépteket hallottam és kiál
tasokat, akkor igazán elájultam a nagy erö
fC'Szitf'stöl és cgak otthon ébredtem fel. ha
ugyan otthonnak lehet hivni egy burdo~hli.
zat.
Mindenki jobban meg volt rémülve,
mint én. Az elsö percben nem is tudtam
hamarjában, hogy mi tortént vele-m, c~ak

:~':~:'.,,,::,~:'~":~!;:~%"::::Mi vár Andrássy Gyulára? -Amerikának és Japánnak
To"bb m·,nt valo'sz·,nu"1 hogy buka's
kell átvenni Oroszország szerepét.
lt"tt"t

c!.111.'lna ~s !'llrnn11 oka nem

lenne a;:·.a. hogy fijl.alja. a fejét,

ha Oco•v,mag kilépne a szövd·

HOGYAN AKARJA HELYREALLITANI AZ ANTANT AZ
EGYENSULYT.
OROSZORSZAG MEGSZUNT HABORUS
TltNYEZö LENNI. - AMIBEN A NtMET BJZAKODIK.
\menn) re a li·gutúbbi napok
hirribtil ki klwt ,c1mi, az ,'mtánt
a heti, lei;:komrilyabhan számol
azzal, hog~ Oroswnzág tényleg
rnei:::~11.int ,:;z!imba\'(•lwtö h;iburu..:.
tcnvezó lenni és a uérnf't·orosz
kül;lnhi·ke Cppcnséi;:l!cl nt":m lc:-z
c oda. Pctrográdn'il napról-napra nyugtalanitr',bb hírek Jiinnek
es U!{V' lát<;zik, 11:nyh·g itt az ic\cje
hogy az :\.ntánt rcn,lt't c.;in;i,\jon
a sz;Ímitisaiban.
Ha a l!itszat nem l·.sal. az ántánt
Am<"riká,al 1:s Japinnal akarja
pc.. --.Jni Oros1ou1;'1g'lt. ]\fa m.ir
nytlv,inv, ln, tiog~ b11.onv n:unon
rosszul júsoltak zoJ.... a k k az1
hitték, hogy .\mn1ka c ... ak amo1) an papiros-háhorut akar csak.:\
wa~hingtoni korm!my a lehet()
ll'gkomolyabban\·e~zi a dolgot és
a lázas sietstggt'I ,·aló munka. a
zé'liilct"s arányu „ltjkészült·ttk

ni l·s abban a helyzetben lc!'>z,
hogy uc csak pénzu-1 s delemmel,
1lt· t·ml]tr-erő\·cl ii i-cgithl'!-se az
!intintot.
\mi Japánt illeti, Japánnal még
konnyt·Lht·u rnt'gy· a liol,)g-. \ jap;ln ha(bcrc;.: az utnb,', eml,erig
ft·i;:y,crhcn áll í-... ,::ppcn csak riadóra van s.-:ükség. hogy a !>ár~a
kCllosszu~ nll'1,.>in<lulh:nson. \!ár
olva..:.tuk i~ t· héten hireket arr,ll. ho~y Japán. az P~then, ha
Oroszország küllinhl~két kot, azonnal meg fogja támadni \·(-.1tt·lt·n Oro„Zt>r!(1.águt.. \z azonban,
ha. Ja,p:"tn n~o~wrs1ággal "~rcksz,k. ci:,pcnscggel nf':rn knml)tt az
iint3111 sor<m. ,-a\úszinü kh:',t.
ho.i.:-y Jap;Ín <"7. ,·~thcn 1wmc"-ak
Oro<:zor zágot kapná oldalba. de
"'~·regckc-t ki.ihknc a \..il1.ponti hatalmak cllt'n is t'" t, dllalná kdct
fcl61 azt a '-Zl·rcpcl, melyt•t a7. án-
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•"bbi cicn,

ehetscge-s csak Vag~ on cgv
-intelen munk. parti , kormany
<111 ernlw·ekkd, akik amdle,~
v 1. drmokrata reformok lcle
haj an,,k, a, elknú-k elött ,em ,·a
1ami tul!láio~n dlcn·!.zcm·bf'k,
·a y alakul t"gy \krookrata Llock,
md)' inindu1 pi1rtból fl,I iogja a
dt"mokrata l'lemcket ~z1, nt l's
ilyen alapon, nem pedig kozjogi
pártállis szc-rint ki\'án majd kor
má.nyorni. Egy ily„n demokrata
i,lock azonhan nem ..,7.u]cthetik
meg gr,.ifi <lajkálkodá~ m d lt'tl,
P01?á_rernbcrc~ kellenek az, élén·,
~-~zckdy _ _1',c.~<'n_cek ~ \\ek.crlt•
• aorlur~k laJtaJahol \·a!o pohtik~~~.'k, akik az.ut.in ~~gíóhb tcC'mlnJu,"kne_k, a ,·ala~.-:tm rt"f~~m mc~al,wt~sat " ~ni~ak _alapJan_ a _,a- K1IRI Mllt.LóS ur, & Magyar
lasz~~~ok uudohhi mtg<"Jkk!(él
Bá.nyáaslap utuó képvtlelóje
tanJak.
fel fogj& kefflni a pennsylvaniai ~telepeket, hogy el6'.
VIRGINIA ALLAMBAN a ~la
fllet.óinl'"et meglátogassa.. Fo
ll'YAr B~nyhz!apot Boz6 -~fü.~ef
gadjik aziveaen il magyar bf...
stone-ga1 bo8f1tlirsunk kép\'laeh.
nyáu:ok és (j%easenek nála eló
11

·•••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••• iu:on,vhan van.

A ma17arúg egytk leognagyobb YlTOU. mellett, 5-10 !'erc'.,T'I
g,alo&lúa&I, vannak a C.UfllRIA STEEL CO. .l(ohnst.owmi
-,7'1,
A. bAn:,a dr1tt• 6s a 111:én 3 ~ - , ltb TUtag, alét n u k6 --.aCI
benne.
A biuJl.atok

HETEDIK FELES~G.

•

1

vlllamo■

61 karbid

limp6.t

bumilnak.

Vu.:

mulna é■ pid: m'lnk1. Minden nap ktvéte.l n6lkül dolgG1unt 61
fogunk dolgos.nt, 1111'. hocr ai itlagoa kereset két hetenklnt H-11,
dollAr. de aki Jól mecfoeJa a pick Ylt(ft., u 100 dollAron felül

fölöttük fog Alin ni
Proddt>neehf'n a minaP nÖfoült
m('JI' i•jr.,• L1•1<trr KE'lll'y llf'Vii Plllh1·r. Atnikor a liáza11t1áJt"köH•ff utfm
111<'gkért!P1.1t~k. ok111R.J'lyokkal hi
xou~·itottli, liogJ· :ln Jws kora ,la"Ítna h1thu:or váll Pl. s mai rt>Insé-J!',-, már a hetedik. l"gy mon<lja.
hogy Pddig mindig ••1raló<lntl, 1fo
mi):tt hiztos, hogy RZ igazi fel„s~
~t találta mtg 1:r,h•kC'!I, hn1ry az
F.gyf'liilt .\llamok leggy11krabh1tn
nói~ul,') fl'rfia után t'JZ"Yl'llf"n Pg)
g~·<'rPk 11nn m1tra,1t. 11 hD!ZY mind
hét r,•le,.lgé,-el a 1,.johb vi

Minek dolgozik egy kis plézen,
amikor dolgozhat Johnstownban?

0

egyt·!I szakmi1111zifri11mokt6I, sót

■• ■•••• ■■■■■■■■••■■■■■■■■■■•••■■■•••••

Egy öreg testr:ir.

ség"OOI. .-\ m:ml'lCk i!I f;Úmot vet_ __ _ _ _
nck t'7.zt·I a komhináci{n-al és a A MAGYARORSZAGI BELPOLITIKAI VISZALY. _ CSAK
..:.nt'i·t pcr!-pC'kti,-:h anal a foltc- EGY F~LE MóDJA VAN A RtKtS KIBONTAKOZAS LE\·ésSt"I prllbálják elknsulyozni.
HETöSJ;:GJ;:NEK.
hog~· Oroszor!'-zág már mnst "-em
______
-.,.ánnt - mia· ténylt'g "0 r kerlll 11 1Iai;y.,rorszii.g1,n napról-napra 11zcgt\ljenek. Xcm szabad díehctne \ml·rik.;i hc-.~t·atk.ozási~a, zavaro-..at,ba válik a belpolitikai leJtcnunk azt sem, ho,zy Ti!-z.ának
sem .\nglia, !'cm i-;ranciaurszag hchut. Ti;za lsld.n it'mondá~a még mindig nagyon-nagy a !-Zent·m lt-Sz t~bbt- abban a helyzet• és ·Andrissy Gp1la minis7.lcrel- mélycs varázsa a munkapártban
hen. hoin·.kn~·lcg tod.bb folytat· n,,kkt' tórtl-nt kin<"n-ztctése Cp· t'-s ha ellcnzd,bc m<"gy, sok emha~~ a_hahorut. .
pcnséggcl rwm jl'lenti a \'áh,ág ho.:rt ,·i!'-Z majd ma.gival :-i nttn
,\nn) 1 azcinban biwnyo..:., hog~· rneg-ol-i{1síit :"IJt ha nt·m C~íllll•· szaha,I vCgül elfelejtenünk azt
ma okkal ki·H~bt" lchll ~Jtcm, dunk az IJ.!'3Zl ha,111 d hadd most ~cm, ho!,!'y az államtitkárok és fi)hogy mikor. k•..;·z. 'rgt· ~ h _-boru- kczdó<l1k 1.:sak.
ispánok, akiknek pedig recept s1.c1
nak nnnt harmiknr edt!11-:" cs ~PP
\ baJ mindrnekrlótt ott gyukc· rint oroszlánrés7.llk ,·an .abban,
ugy lehet honapok kér~cse a lwke, rcdt"zik, hogy .\ndráss) Gyulának hogy milyen ti1hb5ég kerüljön ki
mmt a ho~, cs~tleg cvd, :nulva nincs ti,hhst'i::;-". már pedig- ali1:ha a kt'.·pvi!§Ch wila!-,:t,'isokbúl - mind
kl·rulh,·t c,,tl. ra a sor.
hihctö hug,· a hihoru kellös ko- tizenhirom prúb.is munkapártiak,
-0-: zf"pén fcln~zh1ttusa a kcp"i~dó- már pe,lig a munkapirt aligha fog.
AZ ANGOL MINISZTERELNÖX. 1 h:ízat é.; kiirJa az uj \·ála,;,7.tásokat. támogatni egy olyan kormányt,,
TUDAK.0~6~~ /RODAJA.
Túbh. nunt hizon~os, ~og-y ~oali- nwly sorra ~ccscr,fü .azok~t ~z cm.\ rotter.J,iiu. '.\u m•e RottE'r• l·,m alapon ktzeh ma1<l a k1bon- herekct, ilktk a munkaparh manda111 st" h 1• f',l11rnnt '1ut"ri11t a l,m takozást, de koalíciós alapon !'.em cl!ltumnk hib.ii lt'hctnének. .-\zl • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : .
tlorii "Timr11'' 87.I jPh•nti, hogy; sikt·rulht·t ,wki rná..:.kép: csak ak- sem hih1;tÜ \'Í'IZont. hngy Andrá,.,1
Lloytl 1:'°or~1• miniszt1>n•lt1iik az kor, l,a a ti,bhsi·ghcn levő mun- "-~' a lei;rfcmto... ahbvála<:ztási p0s7.angol mini..:.1.h•r,•lniiksi•K palotájá.-1 kap,irtot és helen•szi a han,láha tokon ;1 Ti<:za embereit h.anja
nak k!'rtj;l11·11 küliiu l·piill'i..t épit ~t·m snliad azonban elfelejteni. meg 1!-s ugy próhálja - meJlásni
tN t1ulakozt,lt't ir0<láj11 rt~..:.1.(,re.
hogy a munkap:í.rt j<,ré9.,c olyan a „aját sirj.i.t.

1
~~i';::ta ~:,
kr~1 ~~i~
.al::;~:á 0~~ :~;;:
r:ail~;;ll~;;~;Tl~:·:;;lt:;)': ::~t;;lk~~~:~~ka~~~:r:~:~ti~c!~ ha·\:. iu/·l:~;~a::~::~ ~;i:~;;nak
1<IJn '.>elül \mcrika. na~yon tckin- sz!i)'.:'nak kdlt'U n1lna rllátnia.
kiirüli ,•mlwrt'kE"t e-gy1'11íti mai;rlt fiilotfrhh kén)t:S ll·sz rájuk nézn-, lchehi!>égc.'·t m;ír clc\·c kikapcsol·
t. lycs h:uh-<"n·--;i; 1 fog rf'ncfrlk"z
:\mcrika s Japán Oro:;Lorsz;ig ban í-11 JeljrsC"ll (ihrlll'tlt'n lesz az hogy mo,t ujra \n<lr{issy mellé juk a 1'7.árnit:'sainkból - két mM

t·~~

las~an kezdtem ráeszmélni. Ott állt egy
pár ember körülöttem és lesték a ~zav&.mat.
mert azt hitték, hogy teljesen fü•i<ze vagyok
zuzva, mert a 80k karcolástól tele volt vér
rei az egész testem. Féltek. hogy elállt a
szavam. De meg:-!zólaltam:
-Te, bajt.ár~, mondd csak meg nekem,
mennyi ideig feküdtem én ott a kö alatt?
Azt hitték, hogy félrebe11zélek.
- Hát testvér, ott voltál vagy tiz oer
cig, mert én körülbelül annyi ideig ,·olt.am
oda
- Tiz perc. ts én már azt hittem hOin'
éhen veszek, hogy már órák ótn fekszem ott
azt híttt-m valól'lággal, hogy már teljese~
ott felejtettek.
:\!indös.~ze egy hétig feküdtem ágyban.
Semmi nagyobb bajom nem történ1., mint
apróbb 11ebek. karcoláMk, a komp.inia ">e
dig. ha nem is volt navyon bókezfi. de azt
a hetemet megfizette.
ts ez a baleset megtanított engem sok
mindenre, amine-k később nagy haszntl.t 1l
láttam. M~gtanultam, hogy: - gondolkoz•
ni kell, minden esetben és mindenkor, ugy
sokkal többet használhat az ember maginak.
Jó munkáA voltam mindig, nagyobb bo
lond88gokat soha.s!'>m C!'lináltam, oktalan s
ha!\zontalan dolgokba nem keveredtem Ro
ha. mert az alatt a tiz perc alatt megtannl
tam, hogy csak nagyon rüvid idó is elég,:-'
ges ahhoz, hogy az emhl'r jó?,anul átgondol
.ia a dolgokat.
~fa már nevt-tek akkori félelmemen.
Talán ezért is nem ért nagyobb lnd~P"
talán ezért kerülget hiába a bánrászhal.u,
éA ezt'rt fogok én ágyban meghalni ; ·em
~zomorkodom fölöslegef' dolgokon, mert mi
értt>lme; szereh•m az élt•tet. bár m!i.r a fa
tah,ág jóval mögöttem maradt és szcrl'tek
mi-g mindig nhetni. hos!lzan, jókectvve1
hangosan ...

HÁROM
azcízal ék kamatot f izetek a nálam elhelyezett

belétek u tán .

Ne tartaa pfnzét otthor,, hanem hel11ezze azt
bankba.
Bankom óllami f elügyelet alatt áll.
ALAP ITT~TOTT 189~-ban.

uokott k-.1.

Kompanl 1t6r nlnce, de blaen minek, amikor Itt John„tow11ban mJndeot a lf".golc&óbban mec-nhet N flzMakozhat, ahoi,:y aka.r,
v-a,::, 0l1an templomba J&rhat, ahol akar. 1400 ember dolcoall,
Itt ff nqron ■ok mat11r. mert mlndh:: !<lJVt'M'D ,'fl8nük fr l •
mapar búyint.

llfost is keresünk bányászokat Johnstowni
bányáinkba
lrjon Tag1 jPlentlreu:ék a k Tl'tke16

1men;

Office of Superintendent

KISS EMIL

Cambria Steel Co.

A BANYASZOK BANKARJ A

Johnstown, Pa.

/3.1 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y.

MA~J~~/}M~~?:~;!~~AP
136 East 17th Street,
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Testvéreim, beszélgessünk!

1'el~phone: Stu11re•ant 1964.
W...J'-lap .-. The (.),a]1 Hllllpl"U,D Mlaen .IOGnSal
..,._.Wt .ll1&mokb&a
la tbe t:ntt.ed Stata

b

ec:,.hW

-.p"&r

Surkazt6 HIMLER MARTON

Ediú>r MARTIN HIIIILER

E1<1~ úi

Snhf.crtptloa aat.:

KINEK ARATNAK

~ t illaaokb&a C!ff hno 1.1.00 la Ute CD.IWMI lKatea .. , - • - •. ,1.00
~ , • • • • • • • • • '1.GO .\broML , .•. , , , , . , • • , , •. , .11.ao

.4rt irják az ezerfrea ~z~r ebből 1:irzlJ Szülüföldriil, hogy mnlwlnap
az aralá6ho: látnak, mert ebben az t:vben meltg májua tvlt s korán irt
a buza.
Millió magyar ,zeméb61 milli6uor fakad ki a könngü, mikor PlterPál napjára, meg az arató.ara gr1ndol, s f'luáll a lelkünk a magyar puutákra, a drága tarl6kra, a/1ol olyan nomoru n('pek t'Cigjak mQ8t a rendet,
.\'ekem egy régi aratás ;ár mindig azembe s bár tizennégy nztf'n.
deje nui,·, hogy kereHem egy ki:rdiare a feldetet, Mnt birom azt ,ehol
megtalálni. Talán tl mondjtitok majd m,g, magyar te6lt'ireim.
C,wk a tizenötiidik nztendiímbtn l'Oltam 1903-ba.n • mindöuzr egy
koronát é■ hun fillért fizetfrk t:(111 napra milt6ságoc .-1Jnuisa11 /11tt-án
l.irtil11i kamanú ctllpliigipje melldt, t·alami 110k munkát htit m-m t'firhatL
tak tőlem, - biz in ugg gondofom, többet bazélgettem, mint amit do[.
goztam. De luit azért reggel iit órától e11te 11yolc 6ráig a munkára i., Jutott ülő elig.
A pelyrahordris roll a munkám, i, ha le-letettük a pdreru:erudakat,
mindig polUizálgattunk e1111 öreg mag//(1rrul - azeginy Buckó Jánost
Isten nyugautalja.
Az iJf'eg a 1zolm6t dll6zta, a fia a gépf't étette, a kit lánya meg a
rosta mellett dolgozott nap.nap utcin. S::t;p c-salcidja t'Olt Buckó Jánocnak é, 1zorgalmru c-salad. Szegény Buck,; 11.tni alig birta az ebf!det ki~
cipelni a tanyáig a né1111 ihea arájnak.
Az ört>g Buczk6 bátyám 10/utf'm zugol6dott. Eltern.'zte, hogy négyük
keresete tlig len a télre (mert Ululőben nálunk nincat·n aemilyen munka) é11 ha 1egit a jó Isten, tán m/og kit malaekára i, kerül az idei ti:lr~.
.\'iha ugynn f~l-frlijedt, ha a lányaim gondolt, akiket lirjJ,er krll
majd adni, de bizakodott az latenhen, aki gondjrit duli a 1ugéng ember-

Mee,Jelf'llJk m.l.lld- c:.:ü_tünö_
..._._•__;__ _...
_b_u.b_oO_B_~, Tbarld&J

Pu;;;;;;;;bv the Hungarian MiMr„ Organ Pu6llahln11 Co. Inc.
A Maaar B ú ~ t Wn16-o1t

lrJA&. b6,a.y6uokril WraJ''->lulalt,

TIM- H ~ \11.nen .loaraa.l III Wrllt,t,n tor M.útf'n, or Milaen.bJ 'IIJlen,.

l"lli.Nd u

Steoniclau ii"atte;:-altae Po,iOrflf» ---.t-Ne,.- Yorll,

N, Y

Under the Act ol Marc?l l, 1871.

Bezárt bank
Kennedy, Mitch,ll & Co., Inc. bt.llkjót beúrták. A.llitólag
teljelent"1. teamek a ba.nk vezetői ellen.

bűnvádi

Re-• k 6ta sutlogta.i a new 1 ('gy bisuük, hogy a badtegélyv 1ki bank ruberek kózt e~y bank r.ö hi\·ata.11e111wi. eset.re aeru fog
uz. • ~ukáútól, amig vlgrc u károsodni m~g akkor sem, ha ~c!llt 11ap?kban bckov tkezctt a mf'th Péter a iuntal riadre be·
omoru e.aemt'ny A Kennedy folyt p,fozt'keL i• mPgtartotta vol111 •,. 11 & (..:>., [ne bankcEget: l:>c na, 1.rwrt tudomúunk szerint az
Arták 11 ,rntóJag olyan zililtak a 1'. meket hit :li·t6 mag1 ar lapok tAr
b
ügy i, hog,_;r bilnd<!i íelje Hl voltak a dllali:o.dsban I fel1 nté11 k xul a vttet.5t ellen
t~
lik, hogy t>Zek ll laptJ.ruk
.\ K -:inedy lliV'bel and C >. n "ll fogjb. a badaegél,rzö kirit
e, 1 t isme-ik ...z. mt"rikai rnag-ya-11•1 l\'Ínm
rok .s. l11 galakulba Uejl-ben el-tol k a magyarokat nemze.- ILLINOIBI BANYA.SZOit
t z nu k ... nyvet'Sk!kk l, • ut biJ"FIGYELMtBE.
llnde 'el~ 1ogy kúlonC>~
kótponti l1atalma.k 1 akar.\ hányiszotat viugliZtat6 f'11
n
a áboni utin árn üzletf't bAnyúzpapirosokat kiad6 bízott..
ro ytatn
dr juniu., hónapban a köYetkez3
..\ ~ r 11 eladtak. egy t ,·U heb·@.ken fog megjelenni
, nvt a magy =""k kött a n\Spring Valley, UI. junius 14
, etettf-k m11g11k!:\t
p~nzktildésrt>.
Cant;>n, Jll.
jnoin1' 15
gy vc tenn!UiPe<:>ria, Ill.
jnniua 16
1 • t•-.{SZ(!'l
,e 1:1tt 11ter-.1t ngy nlgy'"Vt
Breeae, ItJ.
junius 19
il
1:
na itutaliu üzlethez
Rellcvllle. Ill.
junina 20
Atauton, Ill.
junius 21
Pann. 111
jnniua 27
Spring!ielrt. DL
junitu 2~
esakugy

ru,k.

Hát é11 nekem ffijt nagyon ez a Buczkó családi Szerettem ökd, Jó
emberek i·oltak, nyáron azabtJd járrisont rolt a szUt"(ÍII kertjükbe. Ulen
mindig ,·ott nriluk egy jó darab 1ült-Mk a számomra, a ki.aebbik fiuk igen
j6 pajtásom rolt, az iakolát i8 együtt jártuk ralaml'lldig, ugy tartottam,
hát magamat, mintha a csalcidjukban lennO,:,
.-t kit öreggel együtt hatw1 dolgo:::tak uüntelen. mégi8 azeginy emberek maradtak, 1Mgia mindig rrttegni üllrtt az ad,íjuk régett s bizony
a libákMl, amiket nendtek, naggon kt>t·I• prcsenye került az ö asztalukra.
Dell6t - nem ,,olt földjük! F;;ldmfrelii nl-pek r·oltak mindannyian,
mert - mondom - mifelénk nuí• 1nunka nin.c, '8, de egy talpcdattngi
föld Mm t-olt az ün1:i. Szcintotlal,:, rrtettek, kapáltak, arattak. még ae
tellett aoha arra, hog11 J6aka pajttúomat t'f'lem együtt a i,áro,i űkolába
küldjék.
Pedig hogy u,•rf'tték t·olna.' J,;,ze, i·olt a gyerek, )6 fiu t•olt, df'hát,
nem frlll'tt tu'hug1,af'm! Jó mngam Ül szeglny ggerf'J.. roltam, - má11klilönben dehogy hordtam rolna haWtUI krajcárirt a prl/lOOt - de a Buc„
k~k még •:egényebbelt. roltak,
Hát azon a nyáron külüni,S.-n a lelkemre ment uz ö szeglnyx~gük.
Ugy tartottam, hogy itt nagy huneutság tvm, hogy bitangul rendeztt:k ezt
a nagy rilágut, m'"rt nf'm lehrt igaztuíg, hogy Jiat ember munkájáért cll4k
nyomoru~g a fizrtéa szép ~fagyarortzügbc,n.

ilye":l

egi::::

1
i, ~t;k
nkárok akik feleizott pénz :1. ■ a.kik
K nnedyéknfl elsikt 11.1: llz1etfe1eiknek

Lei·ele::é11i naplónk azerint

Május hónapban
beérkezett hozzánk

:Ueg iA mondtam ezt olt az emlH'reknek. de különQflen az üreg Ruczk6nak. Jlát ő még ctititott. A :t mondta. l1og11 az uraké a föld, a 11::eg,:ny
emberi! a munka is hogy a j6 hteu, meg a Wn·iny adta a földet az urnknak. ...tr pl'di.g aunt mindkettü.

934 levél
kk I n~m igen kotöt•
irt hankir engt'dolt • a hirdetéacikhcn
a aaybani tiIJetet

Ezekből a köntkezö eaeb-'kben fordultak testvéreink hozzánk tanácsért

!

bank6r és 1
•• nyckk„l • 6rdekeh·e !
v n
igy @leinti:' ugy n!z:ett ki a;
!olog, mmtha ez a cég lenne bi\' t.Jl e ak,1gyaa a k~ bankárok
'e' t cbonyolitaoi.
t'

a, y ti len a bn1'k hazaküldt.e
11: e 1b r6t, Bir6 .Jánott Ma·aro-u!rb Ea ezt az utazút
ag." t,. ,, kke1 houil: kapeaolatn. Ilir<1cU&e1kben azt emlegeth
hogy :'íriúi ipardllalatokat
1rnxlekedea1 dilalatotat fog.
n t &J pita.ni a ol,r1111 lát.Hatot
.k l"k a dolognak adni, mint•
..za1 ,-J~keló bankok ia frde-

ar alelnoke ~ t'mttb
ak•iv rhtt ,·ett a Vf'ha Icu u6 bund<ti
1, akkor val6uinfileg
g6l1dot indilanak.
gk zeltbbi IZám!ban
csuléRk alapjAn fr,.
n i~i a ioloG') 11

Az eg11iket hamar megc,ifoltaml Az hfrn rm!ztelen küldi a t·ilágra
egyfQrmán a:: embereket, ö hfit Mm adta a:: uraknak a füldetf De a törvény ..•.
~n i&tenem, Juit olyan szent a törrt;ny? Lá1u1uk ki c~inálta? Az emberek'! .Uelyik emberek? Az urok, mgy a ,zegényf'k? licit ki blzta az
urakra. hogy a szegény felebarátjuk sr6nuira türi-i11yt hozzanak? Ki1
Senki!
Hát mifrt urak iik tulajdonképpen? .,fi.üt ran nekik annyi az ornágb6l ta miirt i·an olyan kere, n Buczl,:ó Jcino,mknak ." ~s ha már az
ih:ék a föld, mht nem ők aratnak? .Uiirt nem Alnuú1ay kamarú.oJ megy
ki a kaazárnl napfelkelte előtt, hogy a bu:.tit let'Ogja'l
~• ha a Bucktík mennek kl • ők t'Úgják a buzcit, mifrt nem rúgjtik
a maguk szdnuíra? Miért?

"r h.lborua a,,.
Joat 117,
u manta

%i

:t 6 vid~kl

o.c,.

! f.a.rm 0.11.
IS tlillelt t11y
S eulldl 8&'1,
H baleNt ngy halli Ctl.ul

Urt!rtt6e.
t'l euIE-tl Gu,
,; banlr. 017, 6■
IIOJönfélo aolgtlat fa IIO·

0

IQ11f'1lo t&niCII,

.lfiért tartanak az Ahnaasu fia mellett l,at net·elöt, s miirt nem m
het iakolába a Jóska pajttíaomT .,fiert? Ki rendelte e:t igg1 Az /11ten?
Dehogy az 1,tenl Hitzrn annaA· CHak egy kipnuísa lehet, 3 arra teremtett
minden euun emberi ,l tört·f:ng? Hát akkor huncut a t,;niny.'

Fenti. ügyekből küoly6lag
a nilanokon A"i.t·ül U2 kttlet irtunk idegen a::emélyeknek t,,agy cégeknek é1
21 etJrlben fordullunk
üggr:ldekhez.
Mindezen azolg6lal.okért
aoha egy ttntet sem fogad •
tu.nk el éa nPm la fogunk
elfogadnL
Semmi egyebet Mm kérünk ezirt, minth()ÍJy ujit.
•ák meq pont011an az előfi.
retlael.et é• ahol lehet,
tzerezzent>k uj Jllrebt la.punknak.

1l

A BányAszlap elófizeté~i

ára egy éne egy dollár.
Hogy megszolgálunk-e

ezért a pénzt-rt, arra nz ol•
,11.sók feleljenek.

:r.. "tt~:~ n;~~-~ -!.=r~~J::S~ ;:...~

4/ma Thacker Fuel Co.,

MAOYAIHIL

JOONAX

VALA

IllcCarr, Ky.

.\ 1hLcl, ha a helyzt.t megki• fuggétben a front mOgutt u!mos
nnJa, -sek, ly é elf'mmel is ncg~ mo:t ponton olvas6aol-'kat rene1l•pi1k, Je könyvei: nélkül nem dntek be a katonik. Etei: u oltud ellenni. S.i:eCen1i ftele és ita Yuóazobtk elsaaorb&n 17etem1 •
1 la u olvasu, A li.6met konnány &niiíl mar:i.aabb képzcttii,~gi.tek cél•
1snwrn ní,pe tulnjdou~gát, egy jait 120lgilljlik. Xagy a teebw·
részi -tciben 1<'1Jl'aen tidolroz:ott .kai éi egyéb milHk kereslete.
rl'ndue \'f'Zt'tett be, :nelynei: aeMeglep6, hogy 1.a.1 mmt.Je~ t:rgital'r1 Yel nindenfajta. ol.-asmi-. dekli a 1Jémct katonLi: iitl&c'át.
ny">k.kal e1 látju hatl.scrl"gét.
S,Wrakoztat6 oh·umiD) okon ki
.\fo7.gókOnyvU;. t rend11zcn!litctt \·lll filozófud, törtl'nelnu, \'llLtsi,
a német konniny, a mt-ly a keleti oépiu:eru. tudomAnyoa éli miiv&tet-,
é nyugati barctér lf'gsz6ls6bb il· lel fo11lalkoz6 .iu.inyvek t olvu·
liíMiban 11 vll katonikat is ellátja nak. A Ut~pirodalom iri.ot killököny,·P.kk(-1.
nos, 11 nagy az. firdekl&l,•a ,Joggal
._\ vílághíiboru kez.Jctfo u.ámoa li·het illitani, hogy Got the mti,·ei
f',tred kiadott aánr4rok UJÚ.got ..\ a lt-gnfpszeni.bbek.
, r ndes német napilapokhoz rendSzámos holtan talált kuton!nak
k:vfil bajos ,·olt bouijutni a ~on. rsebiben noe• e F.aust-jit talil
:on ( a legtöbb hart'os ke.- "'b- t.ák.
1bet tudott a:a: escményekról, mint .Schillt'r 6a Shakespeare - - uu a
1
u otthim mu d~ lakouig. .\r.ok ntmet kiadbban, mini &ngol ereaz ezredek, amelyek Y;_,lami nton• ,l,,.tiben
szintén rendkiviilien
m,>don ujt6r. tett k aurt, rnfn. i:e Aettek , nagyon népuerilek
d,•n jelenrht lenyomattak Iá.ne!'gy lituik. a katooit Altaláárok ujaá11:jukUa, r~mi euk a fron- nosaágban arra töreW,ont>k az ollokra frke:r.ctt.
núual. hogy mnennyii, Hat leA kODJ',·ttr ötlM egyik orou bt eltereliSdjék a fiaf''.mtlk 11.r.
harcthen illomiaoz6 hadosztály• i ➔--6zatos liAbon bonalmass6gai
nsk kouönhet.5. Kf'.zdetben hua. t61 a haret~"llt & bibonnl uolrkáltak könyvekfrt, hazulr61 kér~ ros öss1.efiq-é1bt·n 11tv6 dolgok
trk kölcsön könJ·vcket a )udov.- ról.
tály oz 1.ar·oző csapatok katonái
.íelenler több. mint UtszátlSt
és mikor egész azállitminyok: ér- ,·ea mozgó hadosztály konynát
teztek, egy rt'gi k0t!s1vaJ azállitot- konyn•i !orognnk a katon k ke
i ták a kunpeket a dneárokba.
1~n. A lu1rhe1.etOség i,t,lközhc'l
Három b6 leforgása alatt be~ azükfM!:gesntk látta egy központi
villott nagyucruen a klS,·rlet. Ti- kainyvUri iroda léte,itéti t amek.
.zenhate7.f'r kaitiy,·ct i:Olca<in5ztei: nek flére egy tábornokot illitot-•·
a hiircOsokna1r és eryetlen t'iY 1e •ki bármikor feh·ilágo1illi.11t ad
kall6rfott ti.
h11t. hoey hol. mely badouLíl,T'lil
A köleaönzéa bist6ríáJa r•ljutott bAnyadik uAmu mozgőkön,T •
Hfodenburr tAbornagyboz, akire nn.
mi!ly benyomút gyakorolt. A ti-•\ közpon1 i könyvtir i. "">da ma
borna~· Lud!>ndorf! tábornokkal mir hatalma„ appnrátia.<ial dolhossza.a tanieakozást folytntott ez g..,zik. l?('-nél~"Zct4:t61 jel "'.lt k t
i1gyben. A taniesko:daon tneguü- kap. bogy mely kónyvet a 'egteletett a koleaöo kQnyvtir ter"e, a: reaetebbek és err& mindig nagy l<t
melyn,-k bivatAsa az egbz németi különÖRi aulyt helyez a Unyvt.áhnds~reg kiiuyvuiikeégleténck k~• rak kif'g~a.zité■inél
eUgil'•c.
.\ k07J}Onti kútlJ'Ytb iJ:oda ne-i
Eizy ~rtendO lf'forgúa alatt Bt. rEi a szalonikü !:"Ontban h a r
aii.z ·r ,follároa alapot gyújtöt- rumlem & KoOAtantináp 1v k
tek eJTe a dlrL A könyvtár be- zött illomhoz.6 nimrt caapatok•
vÍlúrlád.nál u,o, a künY'·kiatl,ík, 116.1 is reut1iW>reait4 tte a mozgó.
min\ a kon~·,·kcreakedak, tekin- kön~1árakat.
tPttcl a e,~lra. nagy ,ing~ményekMinden &ladosztál,nat moqr6
be n„ntf'k b~.
kóny,16ra a azállit6 kocs1,·a. köF..zt a kön~·,·ktszlPtet rloaztot• rülbelül -137.000 dolllrba tor ll
1ák a ha,I01z:tályok fa kórb.ir.11.k
,\ blbor,1 befejezés ntAn ezeközött. '?ilinrlen kön,.-VU.r ezeröt- ket ll kis kony,,.tárah.t nal{t'obb
adz k8totbl:'.. ill. A badoutüy bely8rségi könyrtárak alapjául
mozg6kainy,·lárai lidákba nnnak huzn!lják 'el.
c.-.omagolv■, minden lida u.izhn•
.\ ltarco16 8l'rt•gck k611ptiram
azonöt konyvtt tartnlmiu és a li- kh·ül a k6rházaknak ia van kollP'dák kocsikra ,·annak Mcsot11arol- táruk, amelyeket ugyanazon az
va, mmtli.n ez a m6d &:iir.onyult a alapon ,·ez:etnet, mint a hadoutálei:t}obbnak: h legpraktik,isabbnak lyi ki'.io;yvtirakat. :\[iutin 4.tOC.
a sú.JlitAahoz.
ban a 1ebnúltftk közöt.t sobn
::\finden lida. telje& kllnp-tAr.•\ \·annak. akiknck nincsen elig fizi
z.lmitá.sok :, rint kit·int az: ;a, kaf r,rejük .az olva.úahoz, a ké.blhogy ny•)le d■ rnb aiíi.zhun:onöt I r.ak lr.önyvtúai könn1ebb t.Arryt:
könyvet tartalma.z6 láda nyolc h6- olvasmányokat tartalma.znalC, a
1napu, elégségl":B olvaam.iny cgy j melyt'k gazdagon iUuutriltu
1hndoszLily azámáu„ F.zalatt l7.
,\ ~émetorsúghóJ t.ivoz6kt61 a
idő alat.t nun. dcn katona, ha akar, hat!.:-on elkobzott kónvveket a
:r:f"'I' kön:n-f't kiolva11hat.
katonai 1J1ozg6konyvti1ak.ho1 telfinde'l trinyv után naponta a uilr. j,t, ahol külön ktzelik ezeket
1kikölesónzhi Jij f!g,'"'•llfligyed tit- a kbnY'fekct é1 a Uboru ttt'-n. a
lér.
lul1j,lonot0 rnk viuzu111lgáltat
.A mo1.Q'')kiin:n·t6rakkal öa:ze- jiík, ha uoka t azok k"O\••telik.
1

l
1

/Jloudom, nem t·oltam még tizeniit ét·e• tJem s nilta bizony nagyon het-esen él&zóltam magam. Különúst:n dt:lidűbi'n, mi.kor a kazal tüt-iben
hu,zan-huazonöten ffl('deltünk • fobben üt hallották•.. Sokon ia !
Egygyel mindeMsetre többen, mint l.·ellett rolna. mert ,-alaki be•ugta az intéző urnnkl Hát engem kilöktek hwu.arosan. J.:lc,aptak. Azt
mondták, hogy dologkerülő r·agyok. Iázitó t·agyok f!3 hogy megmltelye4
zem a becaületea munkásokat. C•akhogy meg nem rt!rlek.
Szegf:ny édea a.nyá,n kf:l6('gf1e nett, mikor hazamentem! ~Uindig
rettegett a beazidemtöl, de akkor meg egyenesen beteg lett a dologba.
Sin·a könyörgött, IIQ{Jy ne akarjak é11 okosabb lenni a többi ,mbereknt:l
ne kutasi,.nm, hogy jó~ a tiirt·éng, mert krserü sortJom le,z, ha f'llen~
kezni fog(JJ.- mindig az urakkal,
Sz6fogadatlan é• makac-11 1111erek t-oltam, IU'm tagadom J Eltökiltem
magnm, h<>(IJJ addig nem nyugazum. mig nem találom m~g a kérdi•r~ a
feleletet, amit Buc::k6 Ján,n 11em tudott megadni.
.'1Urt az ..tlmás6gaké~ meg a többi J,enyf'ké a föld , mért nem /jk
aratnak, ha öt·éké1
.lliht nrm a Ruc:.kó JOnoti.okl a föld éa mk'rt íik aratnak, ha mcinmk
aratnak"
J:ddig mig a kfrditJemre nrm találtam feleletet. Sem a tengeren
tul, 1em tettgeren innen.'
/Jltfl tudj(ifok~ hát ti mondani, magyar te3frfrdm'

Magyar Bányász
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MAGTARBANTASZLA1'

:Jó munka bányás?.~Anak

Csak Amerika segithet az Ántánton.
Német.oruág még birj&. lástól. .\mióta kiti1r

-i

háboru Xémet

U,2'\·an

1u•m közlekedhet a enge-

or g l az Egyesült- .\llamok ·fi
z, tt, z ame1 k111 saJtú (elel6ssé~te en reJW•, .z Przlscltre fS nem a
go•1dolko.zásra appelál6 lapok el

r1•ken, do azért bdsö YOni.lai segitségével ugy lli.tszik elegendő

11a1t 1 r cuk 11z ugynevezetl
Kuock out ' kell. mert. a hata\mas 1eme1 birodalom alapjában
mgott rnár meg. E! akarhi.k hitet11, hog_., . ·, wrtorszúg tokéletP..scn
·merül!
nnyira kmPrült, hogy
várn, lár„a e,zt a knoek outot, a
( ly r-guabaditja már a hiho.1
gen megutált bona!maitől.
El
1rt.1Ík bitdni, hogy Ameriki.uak mm,löllSZe nni\t k.-11 hal•
la1 11a. rtt,il az amrrikai liarso1111tol 0S11zed1il11rk a német f1.1lak,
mint ,Te-,tho raJai a kürttOI. ('~k
a mióta az angol ;, a fr111wia lia<lbizottsi\gok Ht jirtak, c~ak amióta az; ami rika1 kormány is megszotalt, 1udj;1 a nép. hogy :\"t'metoru g m,;g nngyon i II me,sic _van
az llgy lCt"1•zctt \·é,r.'iO kimeril.lé•

._,,glcttöl. Márciu~ véfi(én Painleve,
n francia luulűgyminiszter a kamara eli\tt igy be!lzélt: "A háhorn dönt,) szakához ~rtünk el.
az<lnban a 'döntő' kifejcz~s nem
1'1::••értdmü :1 ·rödd' kifej•zéaN'l,'' majJ. kéa.ibb hozzátette:

"\l'nwtorszá.5~nak sikerült hadait
Ep oly eröben tartania, mint amilyen P:ri''isen megkezdte a bábornt. '' 1'gyan igy nyilatkozott nzi'lta nem egy brit államférfi is. Több. mint bi,:onyos, hogy a némd hadierJ ml-g sokáig kt'pei;
lesz magát véJelmez.ni és minda,l_dig, amiJr aT. ent~nte hadereje 1
!Jnási m6don megnOvekedik s egy
ol~· offenrivához foghat, amelyn,..k k. itnjedéae is 6riáai a aiuelyetl
h{111apokon kereuthl
meg!llá.5

t61.

nélkül fol:1-"tathat.

nékülözbetetlen nyeri; anyagot
Mr belül elosztani l-s termelni.
ak,u• k hitetni az amrrikai nagy• -'",~metországban még minden és
közöns~gg,·I, hogy Xt'imetorsz.iig- mindenki me.._,qe van a vf1,Pl-ilúk-

Milyen a "H'' lámpa?
A "H" karbajd-lámpa vert-rézből készült, erős, tartós
lámpa és nemcsak erősebb a többi lámpáknál, de sokkal nagyobb fényt ad, mint bármely más karbájd lámpa.
A viztartója.
A •·H" lámpa viztartója A ugy van készítve, hogy a felül levő karral C pontosan lehet szabályozni és a pontos
vízszolgáltatás mindig nagy világítást biztosít.
Az égője.
A "H" lámpa égője L erős, tiszta vulkánkő és alaposan
meg van védve az acélsróf-fallal a töréstől és pusztulástól. Egyenletes, jó világítást ad, ami a legfontosabb a bányásznak.
Szélvédővel lehet felszerelni.
A 'H" lámpa égőjét fel lehet szerelni a legujabb és legáldásosabb találmánynyal, a szélvédővel, 111, s ha ez rajta van, soha semmiféle szélben a lámpa el nem
alszik.
A sugárvetője.
A lámpa fényszórója 0, sokkal nagyob és fényesebb bármely más bányászlámpa fényszórójánál és a kitűnő víz-szolgálat, a jó és egyenletes égő, meg ez a
nagyszerű fényszóró együttesen tették a "H' lámpát a világ legjobb lámpájává.
A szikraszórója.
A "H" lámpa szikraszórója R, ugy van beerősitve, hogy az soha meg nem lazul és azzal baja nincsen a bányásznak soha.
A karbájd-tartály.
A lámpa egyik legfontosabb része a karbájd tartály B és épen azért a "H' lámpáknál különös gondot fordítunk a karbájd-tartály
konténer, készítésére.
Az erős, rézből vert tartálynak
namcsak a feneke körül van e~y
nagyon erős és nagyon magas lábazat, amit ezerszer is odaverhet a
csákányhoz vagy a kőhöz; de különösen erőssé teszi ezenkívül a közepén lévő és a képen jól látható présabroncs, mely rövid idő alatt világhirüvé teszi a "H" lámpákat.
Az akasztója
más néven a hukja olyan erős és olyan alakban van préselve, hogy a
lámpa a sapkán soha meg nem mozdulhat és a huk soha meg nem lazul.
lllindent egybevetve
megállapíthatjuk, hogy a jelenleg
létező legjobb karbájd lámpa a "H'
lámpa, mely legalább kétszer olyan
világosságot ad, mint bármelyik más lámpa és legalább kétszer annyi ideig
tart.
Rendeljen "H" lámpát mielőbb,
mert csak ha azt használatba veszi, akkor tudja meg, hogy mi a jó bányász-lámpa
A teljesen felszerelt "H"' lámpa ára szállitási költséggel együtt , ........... -$1.00
Az alábbi alkatrészek külön is kaphatók:
Külön karbájd-tartály, lámpa alj, drb 25c
Lámpa-égő, tucatja . . .. . .............. .J8c
Szél-védő darabja ..... . ......... ..... .05c

i

8

I
1
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kiil n16 teori!kon dnlgotzon ki
magá.nnk kaneaal per1;pektidkat.,

ne1101
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h<lgy a haJsercgf'k eg"ymá.s·
1oz vató nránya at egyediili fon-

FIZRT!tSSF.L.

s. \ rlüott1at CSllkis a hadserecek, a 1'ro11ton áll~ l1ad-'Crl'gf.\lk
e 1kar atJák ki éa semmi má.,.
1 1
J .. ~·g a t~ugcri 1a~ ero sem untv, •
&
nger1 12adc; 5 L'I e_sak arra ,·a. ;
ó, hogy a WrazfolJ1 h1Jeró1 tá- :
!logusa . .-\ 1adit.engeréuetek,,•:,
,..z a L_vatúnk, hogy az elle11f(·l
ek tengeri rsapatazállitbí1t meg- i
.i.dillyuz:u, hogy a tengeri beho- ,
za1 1tol, 1 másmil) en krrrskeJe~
emtol megfossza, hogy a ll•nl,l"crnt t n, ,a tartsa. 11 1aJi.t ·1adscrege • k szálhtására. • az a &aJih
re
1,•a!J anyb.gsz!UiUls számi• 1
ra \z lso• pontr n / z,e a kozi;-p
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A mi jótállásunk.
Jót állunk érte, hogy a "H" lámpa megfelel a leírásnak és a két képen bemutatott rajznak és mindenkinek visszaadjuk a pénzét, ha a lámpával nincs megelégedve és jó karban visszaküldi azt.
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T•roa l a k ~ nic:1N.f'r. K.Jtün6 •Mflltl

!:'oU;'li.:::. ~ . : .
t'"iftl)
..-annak. C..k
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t.lJI.

Küldje be a pénzt a rendeléssel még mai

~:O~~ld.nfire John!~'"~~fon'~:,..ig~:::
keECik ffell a dm.~OE smt.1~...,
r. o. Ofllce or Supwinof

tf>ndt'nt

'liant-1-0lo C'oal
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i NANT-y-GLQ, PA.

Honesty r-rradi.-.g Co•npany
142 East 17th Street,
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munkali,111 soha si.nc!'e"'l h_i,1ny, s~

:!i ~1=/~:~~t!,\~C~i;;;l:1att aka:

[· l

l1

.\ t<"h-p(•n lako Hnyárok
landú ~s elCgcdc,~ munkas.u a
társ.1sái;nak, ugy, hogy t• b na
11 gyar bányi. z megv sarolt..
'1
1•
zat és állanr1úan • ~t ak mar r1ni.
bin} k z 1oppo 1· és drif
,!1 i t;ck, e$ m, ·na\ u é-s p1c.1 e .lol
1 ~oznak.
\ h7x·tés kéth1 te-, ént
:
1urtémk l;S !ólnr~almas JÓ han} •~z
1
ii ; kunn) en 111,•gkcn·~h~t 70. 80
,! t:1rl kétbeh"nkl;nt
A tdepd,cn nim:scn komp• m
sztór, ellenben van sok priv t u.....
lct és mindenki ott v4sárn1, ab ,
akar. \limdegyik telepen ó 1
kolik nnnak, Public és High
Sc:hool, kulónbözó temr,lomo\,
11:túrakozú hcl} ek. Az ott dolgo
zO bányá«10k mindannyian me \·annak elégc<h-e, mert a bánya j1.
állapotban \'an. a munka meg-fi
lc·l1), az emberekkel tisztességrsen
b~nnak I a kereset is nagyon sup..
.-\Ili e jó alkalommal élni akar,
DeDJen \ agy irjon erre a un.re
,

1

il

\
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Westmoreland Coal Company
Superintendentjénél

Biddle. Pa.
VAGY

Yukon. Pa.
Hird.

••••••••••••••••••
Al&pitt&tott 1878.

First Natianal Bank
Harrisburg, Ill.
ALAPTHE $1IO.OOO
A.

1..,...••

be.Dk

8.A.LINE Oell'NTY-bll'1.

A betétekre laa&tot fhatblr
0. M. K4.RAKKER, etnn
LORE:S P'RLTZ, pt\ut.Ani.ok
J. o. NT•Eao. ■. pé111tAraok

"
•••••••••••••••••••

HAZAI KAPA
Hazai kapa $1.00
Finom kod.c80lt ad•lból,
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bányász

A HADSEREG EREJE Dö:ST.

l1

munkával elég µ.o:nzt kt-re nt
\ t. rsasag i.,ánv.ái a P1.nll's 1
,;ania" ,•;1su1 ,. ,n:.i.l mc-·én van
nak, Crittnon, E>.:port, s Yukon
telepeken, l'a . . \ ,. suf !lom""
mindhárom tdi•ph<'z )tan. ug-y
lrwin, amik fenti telep<' '1.cz k1
zc:I vannak, ug}, hogy az ott do!
gozó bány,1s.wk könnyen bej'
h.itn;i.k ezekre a c,-1110,- plizekrc
l'gyszintén a kou!t..c"l v n
: hurgh és Cr,Tw,burgh ,s nagyon
1 JÓ , asuti ,.JsszekOttetésscl.
binyáhan 1 zC"l 7-8 1 b ~
g.,s, '-t· kó. se szlü ninc-~ n s~
poi1ta 2000 1n1i.11a szenet b:iny S7.
1c-k ti. \·aiuti koc,ikkal >Ö

Ismeri ön ezt a legujabb és legjobb bányászlámpát? Ha ismeri, akkor rendben van, mert akkor ugy is tudjuk, hogy ezt használja; ha azonban nem ismeri,
akkor a saját érdeke, hogy mielőbb megismerje és használatba vegye, mert ez a
jelenleg létező legjobb karbajd-lámpa a világon.

aga,lhatafan, hoiy ~ n~met
.\rnig Anglia felkés.ti.ilt, F.ran-J
birmlalnwn nagyon_ me~la t A1.i~ 8 <·iaorságnak kellett a német basbmti. . szen~i•Ji•sck
l,atá~- dak utját 6.llani. Ami az emberIfo~e latuananak meg. A. Dfl· anyagot illeti. Franciaország már'
H t h1ro<lalomban 1~ana1,ság Igen m·m növelheti hadierejét. .Anglia:
11 vannak. akik elmon~~•t- ma már felkéaznlt a bár kétségte~~,·
J k, begy rum t'h eS<'k, a feip ,;er- leniil nö,·clni fogja a frontokon'
1 .:a löszcr ~ tul!lagoun kell álló l'mberanyag{lt, majdnem elérareir.osk>;imo~ gumm1~ 1yers te felkés.zült.aégén~k }('gmagasabb
)laJ, g~zolm uanyz1_k, amJe e fokÍt.t a igya mf.g aor alá hivand6
1 yen anyagok ~ötTáaara a német c2:reJd
lei,?-feljebb arra nlók,
géni,1sz
lég potanyagot tal~lt Jwg,· tartalékait kielégitse, hogy
fi 1. .\_ t,:o: 1alísta párt_?k kezdik ni1i;tcsfgei\ p6tolja itt is, ott ill
l llatm t·lrgcdi•tlensé-guket,
ám és tallln itt, vagy ott. franciák
de mig ~rt 8 forraíb.lo~tól: 8 vl'szteségeil p6tolja. Igy tehát
,1m1cn aron \'&IÓ UkekotCstol a.z emhc,nyag növelése, különö- gyon, :le nagyon messze van sen pe,iig a legfontoaabb harcté"'\ inetország.
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• omlhnoz m~K eaak egy c,-e- nyernek egy 6rát.
ély kül.sö ütei1 kell.
A hivatalos Plet pélrlául az 6r1t
A nagykozonaél{" renJw•n ugy mutató u:crint 9-kor kez.dödik, de
szokta felb~ülni az ellenfelek akkor tullljrlonképpen S 6ra IPn•
erejtt, bog;r ata11ulikákat készit nr, visz<1nt 6 órakor vEgzMik, hohadv·selök ti ri.llelemek nagy- !ott c~ak. 5 óra lesz. ,\prilL'I utol
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srmPk "r,-.;6\lcz•.\,: ilyen módon
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A legjobb bányászlámpa a világon
a "H" karbajd-lámpa
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vagy magánosok, akik a lámpa árusítására vállalkoznak, írjafelvilágosításért.

Emil Nyitray
• 77 First Avenue
NEW YORK, N. Y.
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CONDENSED

harcot.
Persze az angolok nem jelentik a hajók nagyságát, csak a
mennyiségt:t é!I igy a tonnamenn_yiséget nem lehet tudni az lehet kic;i L<t, m~g ~agy is.
'
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:• Csak most jelent meg
EGYEDOJ;J IIRTELMES HA.>

r,h~ kJLüoö tJiiiWék

A BaKE DOLGA .

I

• Rajcsányi Mihály, Clinton, Ind.
Hc,.;;,cs lenlét megkaptuk t·-. a
dolgot a7onna1 cl i, 1nté1.ti.ik, amirőt Ont egy k\"élbc11 értf'~itt'ltiik.
dc a lt·vi"·l ,·i-.s1.aj1At anal, hogy
cimzl'tt ic;nwri.:tkn Ktrjiik, tuda$l'l.1 Yctünk uj nmét.
Cimv.iltozás.ínl ne felejtse meg
irni a régi cimét is.
Koltozkodö bányászok azonnal
Jelentsék be UJ cimuket a régivel
egyutt.

.\ 111 1kor t'JQ • ,apA.t ku-:ségb1 er

.\z o,las.: fronton mevzak1tatlanul folynak
n_a~ nk. F.gy n~han~ napJa mar,_hogy az ola11zok 1;8gyon r1tkan
támadnak, rnkabb c•ak az osztrak magyar támada,ok ellen ve
1ekezuek. A mult h~U'n rOS.'-7. időt j~l~ntet~k 8 a multban
megsz~kt~k már, hogy mikor a rossz 1do~e ~1vatk_oznak:_ o_lyankor, mmd1g ro~zul megy a d~_lgu_k. __ Os~trak Jelenlt'~t-.k kulo~ben
~:.z:!:~k::á~~~l:~::\rese~oi~t~o~~~o:e~:rc"o:~ n~~u~~b~:ina

kf'n>elmes un szalliast, a hol a tuz•
hlyno•k kéménJe.,. lo,aknak ta•
kHrrnil.uvll t'a 1•1ubcrnck, mint 81·
larnak ~lr-ic,•u<lii fek\-Ö!m\lmája Í:i
\"&U
.\ letipt1rt, k:stqiolyozott,
kt•ttyetlt•nü\ ft'lpen:selt gali.-i11i r~-

toségü eredményt egyik félnek sem sikerü lt e lérni.
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AMERIKA LEGNAGl:'08B

XA.GYAR A..RUB.4.ZA.TóL.

EMIL NYITRAY

Victor Baildinr, E, Wasl:infton. D.C.
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Ertesitjük lapunk olvasóit, ~
•
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®
hogy munkatársaink sorába meg-1 ~ AZ EGYES OLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR @
nyertük Róna Amold urat, akit
EGYLETENEK1
@>
külónösen a két Virginiában Jól \B/
Onmagát I• aaltídját a l~gbiztoaabban
@)
ismernek a magyar bányászok
Róna Armand éveken keresztu.1 @)
@)
énntkezésben állt a binyász 2 k. @)
l e--t.61 80 6~B~~-?.•~~.. I a.oo
kal, s hivatása killonóscn az ®
30--tól .fO ne. lr.ortg ••••. . .•• . • . . 1 ,.oo
@)
utolsó hben gyakran vitte a Vir- @)
:~~
~
::~
@)
1
\ginák magyar telepeire.
@) 43-t.ől &0 6...• ko"- CNJda flffletelt caatJakod.aa alkalm.i..J @)
Róna. mint a Bányászlap mun• @)
T..-,itct dJJ
I _
@;
1 60
katársa is a bányászok közt jár @)
E,r6.z 6vl tapqt dlJ k:I . _ ~ n .• 118.00
majd. Fel fogja ker"sni a két @)
AZ EGYLETN~L A TAGOKRA SEMJII N~VEN
0
Virginia minden magyarlakta te• @)
NEVEZENDIJ K I VETaSEK N INCSENEK.
0
lepét. hogy a Magyar Bányászlap @)
TAGOK CSAKIS K ERESZT~NYEK LEHE TNEK . 0
ké . 1 tét ind f lé la
@) Fizetllnk bali.lf'llet..l dJJ cl.mea •••. , • . • • • • • • • • • ••• 1 1000.00
sz!::::z: 8 :ogy ema;ya~o~
~1:!L:"chJc':.~n~ ·_.; ~ - ~ ; ~ · : : : • ~:::.: ::
~
ny4szok életviszonyait tanulmá- @)
€i
nyozu.
@) A kőzpooti J)f-•R-ir k:l.lenc luiaplg bet.alként ••.•.•• . . 1 e .oo@)
Kérjük a magyar bányászokat, @) FolJtoP ~tts tagjaink
kapll-U: bet.epesfl71- featJ @)
fogadják Rónát "IZivesen és te- @) 'CJ tlók ez ornig r:niadNI IJJa.lúbNI • köqiontJ tJnttkar Jihi.- @
kintsék Ot minden tekintetben a @)
hap-iu meueu 18 taaal alaldth&t.6.
111k u katonli.t
Bali ,dalt, funt a Magyar Bá.ny.bzlap kepviselőJé- @)
Egyletek caatlakozáAra kéretMk.
0
1;;;.,hatz1Wbhöl luk1111d1kil a tJZurto~ nek.
@) D.1vebb t ~h lü&OMt.--1 uol&:'J
•
pipaszii.r, aok. k nMpúlca, ,a(Q· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @)
GA.BOR ISTYA. N. k. p . titkár.
somf1.l.,ot ,an a csizmas.záriha. be•
@ 3606 FIFTH A Y E NUE
PITTS BURGH, PA.
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A .VAGY NYlJGATI FRONTON.

mindC'n h.111mn_v"hrtt1 anyag~t t'l1,ib,mk, mit r:,inálnAk',
!:\:;z:;tr~~~~~~:
rab11lf:1k. másreszt, mert a mi meg
Kint n g}·akorléi tf'rPn, két úrai mP: __ 276--25th ~tr.. Detroit,
A nagy nyugati fronton a németek a franciákat, az angolok maradt, azt ~ RRZfll\ ol}·an fm·- ki•mt'.n}: m1111ku. utií.n rii,·id pihrllli Mich.
rneg a németeket támadták meg. KülönOOen az angol.német fangoium „Jrt>Jff'ltl'. hoir}· 1óOha;;,•m nm. B11n,!iu1 .JiinoR
félrt' a töb,
harcok bizonyultak borzasztó ,·éreg és nagy ütközeteknek, amel~· i•llt't rl!találni..
hit•ktöl
olt áll t-~yinagiihan é-i
--uindkét (élre nézve nagy ,·eszteséget jelent. Az angolok két nap
.\ uállholó Jár.lr parancsn(lka, pipá.n-a, s csizmája orrát nl'rl. "\
OLVASTA?
alatt állit.ólag majdnem hatezer németet fogtak el, mig ók ma
- ■zigoru arrO. ,Jr-hrPet'Tii szokas1:- ma11ukhan hu~onko<l(> rPKn1ták
•
.

guk foglyokban nem szenvedtek nagyobb vereségeket. A német
J~lentések szerint vinont az angoloknak i~ borzasztó veszte~ég-.,•1k voltak, ami természetes iit, ha meggondoljuk, hogy a tárna
dók az angolok vo ltak.
A franciák ellen intézett német támadásokat a franciák sikeresen verték vi.s:1za. i,; az E-gén ütközetek egy-két flllncárok kö•
rül fo lytak.

bélyeget.
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turhoh•,oh.•g a.:,:
l'gelsi) dolga,
a le)('-'e~,-ebb hogy zállást. kere11Sen, ll'heloleg

Küld jön érte 25 cent
K4!rJen ll-cJ" k#-pea bJ~ket

Ro'na Armand
a ba'nya'szok ko··zt

=====================
A h,aboru J:KOnyve
••
"bO

OLASZ HARCOK.

~!~ :!i:t~ :!~~-~ ~!!

MOST.

Victor 1. Evans & Co.

illamokat, Olanoruigot la.

üzenetek.
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NEW Y ORK, N. Y.
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TCD EROSD(a0\001,KOD" :
~pen MOSTAN ú ,pen IT•
TEN van a feltalll6 nagy al1
0
11
~~1
6
megtenni, AZT TEGYE MEG
Talllmtnyolr: ,rtlilr:eselt 6a ml
mindenkin NSltO:nlr:, hocy a,
Ovénelr: ért,lr::6t meglr:apja. Ha
nn talllmlnya, nu ha akar
eg-1et cslnllnl, lrjon uonnal
UJ MAGYAR KONYVUNK&RT
ml azt Ingyen és ponto.an
elküldjülr:.
Ssalr:avatott 1ectt.1tgilnk 61a
tanlaiunk minin.- IDJ"Y'!D lr:aphat6 6a ha ellr:fildl mlntljlt
vap raJ:tlt~ magyar lelrAual,
Ingyen megTluglljnlr: N ok•
mlnnaerO, törvtnrn l1uolTlnyunklr:al megvédjü.lr:.
Mikor meg1zerectilk a Haba•
dalmlt, 1ajlt lr.öllttgllnlr:ön hlrdetjülr: u
e«'-:t on1A1ban,
HOGY AZT EL 1S ADHASSA.
lrodAnlt. a Tlllg legoa11obb
aiabadlml lrod4Ja, Wuhlncton~
bao. 1aJAt lr:étadzezer dolllroa
épületünkben ftll. Clm:

ROKm~;;:.c.~_>1~~.E~~•i-~ !ti'

Egy amerikai hajó üiközetet folytatott egy nfmet gzubmarin
na! s heve.q harcok utit.n elsülyesztette azt. A gyözelem hirét az - - - - - - - - - - • 1
c,rszág érthetö örömmel fogadta s ugy itt, mint a szöve~égeseg
táborában nagy a remén)·, hogy pár hónap alatt megtisztitják a
tengereket a német szubmarinok \"ef!Zélyétől.
Szerkesztői

A béke dolga nem au \·alami fényesen a héten. Ugy a köz
pontiak, mint a 11zövet.Hégesek mereven rngaszkodnak szigoru
feltételeikhez R mindkét oldalon kevés a hajlandó~ág arra, ho~y
engedjenek a hóditá,ü tervekböl. A közeledö stockholmi béke
gyülés, amit a szociali~ták hivtak egybe, s amely elé nagy érdeklödéllflel néz az egész világ, "i'IOkat tehet R. béke érdekében. de
hogy most egyik háboru!, ország sem siet a békéről be$zélni, az
E' l RóP tBA!\. - AZ OROSZ HELYZET.
az egy bn:onyos.
•
A kozponhak k1eheztete:;e most mRr erre az évre nem s1keOroszonizagban nem ~okat valtozott a hel3zet a mull heten rult, mert a termés ro\1dcsen be le~z hordva s ig)l az anttint nem
!!fost ugy labmk. mmtha eg} pillanatra a ha_!>_orus korman ~ ra kerekedhet1k telJe~en felul ez evben, de nem s1kerul a ko:z.pon
gadta ,olna ismét a kezebe az orszng gyeploJet ea eré 1yesen tiaknak sem eredmenyeket érm el, s tür.zt.an \ dkezésre !'\zorult
folyt..1.tnak a szen~ze~ ":unká1:J.t,_ de holnap ~J~~ az anarchi 5t_ák. hadJáratukkal győzelmet nem igen remelhetnek.
kerekedhetnek felul o k, tudhatia, hogy m, Jon holnapután.\
Állitólag német generitlisok tanács~oZllá_nak \agy akar~ának ta A HADAKOZÓ FEl,EK RE.'1t., ·l"EI .
nA,,kozni az oros,okkal fegy,·erszirnet es beke dolgaban, de
aeknek a híreknek mÉ'g nem lehet hitelt adni.
Ha_ a két ?)dalon küzdii ellenfelek reménysegeit es beke gon
Az amerikai bizottság, amf'lyet a?ért küldtek Oroszország dolatait akarJuk megvizsgálni, be, kl-11 látnunk. hogy egyetlen
b&. hogy szervezzék a züllött közéletet. megérkezett már oda és eg\ dologban van a bizalma a ket hatalma.s tabornak A kozpon
nire e i,;orok nap\1lagot latnak, az. or11zag (ovarosaban lesz
tiak mmden remen}e a nemet szubmarmokban van. amelvek
Hogy az amenkat b1zotl„agra hallgatnak e Oroszor,;izagban eddig ci:-udaR t-r~dml!n~nyel pusz:1tották ug~an Anghat, d~ ~em
vag) ~em, azt nem lehet egyelore tudm, de az orszag kormanya anO\ ,ra, hogy toluk feltetlen gyozelmet lehetne ,;arm
sokat ,ár tőluk és azt h,~zik Washmgtonb.m hoizy a btzotU\ag
A ~ZO\et.--ege~e~ mmden remenysege Amer~kaban van, mert
munkáJa megtart.Ja az oroszokat az antánt soraiban Az oro11z azt mo,-t már belatJa mmdein 1k, ho1n c~ak az Bg:,e11ult Államok
'"ronton egyébként minden csendes, csak kh3ebb csaták és tüzér- menthetik ~e~ 8 :mamukr~ a haborut.
.
~
s gi harcok vannak itt-ott.
Valón_m~nek azt tarlJuk a ~agunk resz~rol. hOb'"Y a két re•
ményst!g ~dz~! egy h~:madik kovetke~ik maJd ~- _ -!'-z, hogy
h'OlllA.VI A ERDÉLYT óHA J T JA.
Európa nepe1 megunJak az oktalan vereng-zést, lelok1k maguk•
ról mindenfelé _az uralk?d~ O!-Zlályt f"I'- ~t.véri t-gyetérté~,;t>l a
A román hadsereg, amelyröl mindenki azt hitte, hogy meg- n(•pek kötik maJd meg veglil a békét.
semmi~ült, illlitólag most ujra van szervezve é~ jobban fe l vanAddig azonb~n· még nagyon Mk emhertlet esik áldozatul a
na1< mindennel szerelve, mint valaha voltak. Hogy a had~ereg háboru borzalmamak.
nerte van, azt nem 1€'het tudni, de a román külügymini~zter
iJelente~te, hogy igy ~·an a dol~g é~ ezt a kijelentest_,el_ kell hin;
·
1J. Azt 1:1 mondta meg a rom11.n nagyur, hogy Romama f'llenz1
d. teruletek h6d1tasat és nem akarnak semmit elvenni ha ]C\(.'rlk
központi hatalmakat csak - Erdélyt.
,
\
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A nemet ten~ral-,t Aro ha ók puszt,tásn megint csökkent
valamivel a mult héten II keve!.ebb volt, mint bármelyik másik
héten. mióta a németPk megkezdték a kímélet nf'lküli szubmarin

1·
·, 1 h
b
Az Egyesült. A}lamok mah OI nap t ~ Jes e_reJeve -~ ar\ an
lesz. A csapatok foparancsno_ka, Pershmg mar Anghaba ér ei.::ett az egé:iz vezérkariival egytitt s ott ~~zit~~ a~z amerikai ~ere•
gek haditerveit. Való~zinll, hogy a kozel Jovoben csapatokat
is :-1zállitanak majd át, akiknek a réflzére az élelem egy ré:-zét
mar sikerült átjuttatni Franciaországba.
l!in~en __ jel azt m~ta~ja, hogy még ez a n:ár me~.látja a
francia földon az amer1ka1 hadsereget és a navy\el, vag)llS a ha•
dit.en~erészettel együ~t egé~zen: ~n~e lesz ez ~z ors.zág az eu~pnt haboruban, m~ly 1~y mar v1lagh.abo:uvá notte ki magát. _ z
volt az egyetlen nlágresz, mely eddig ténylege:-1en nem vett re.--tzt
~ harcban a most mftr ennek is vége.
Mialatt pedig a meglévő hadsereg egy részének az áUlzálli-Wáról gondookodnak, nagyban szervezik az igazi, a nagy had
sereget. Több mint tizttiillió hadköteles embert irtak ösi-ze j unius 5-én, akik közül a katonákat fogják sorozni. Elöl-lzör való
~zinüleg cs.ak egy fél millió embert soroznak majd, de ha a há•
borunak végét nem le~z lehetséges még ez évben előre látni, akkor bizonyo:-ian ujabb M>rozá:-lt rendelnek el és kiegészitik a had•
sereget u~ból meg ujból, hogy a jövőbeni vei-zte.-.égeket pótolják.
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Do 11!.i&t. neavecUea &D.D:,1ra, m.lkor 1tö-,-n1.

Róth pöstyéni eura

~lllbat..

Earelr.e& ld,o-6ultott 6a earelt: k ..._a.Lk '1dúoa
bat-ft. KIS ADAG P08TAN e t,'4. NA.GY ADAG PMT.AN e 1.N.

ba.n;úla.ta '1tal.

H-zctcl

mrgáll PflY t•sin,,a há7. 111eg,·if?ll-.Ztuláslira alkot,.dott "Xe
Ilogy hany embc~ Járta már
RENDELMBEZ, EGY GYONYORO l"ALINAPJ'.&.RT 18 KAP.
eliitt. Bizonyiira a fain Jpg~a1da- bwmlj ,Jírnos" cimü társaúsjáf;- meg, .mert n':m. tud1a, _h?cyan
A ~ t.eMfk erre a d.11:iN ktildtal:
1t11hh paran!j,íf' ·- int. hO((Y itt kot sz("rt'lik, rudy'iill peclig 8 kii kell ':m~lked~t h~b~ru~ .._.iJagba~
fognak nwgszKllni. liruftranak • vdkezökhrn
Okul1on a_ mac. karan _cs r.cndelJe
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára
nvf"'r,•ghc'II t'1I vrr.rtik n lovukat hf'meg a Haborus tu(lmvalukat 15
125 A VENUE A, DepL. C.
NEW YORK, N. Y
f;\;.. X:'·ilik a pih·arajt1í. fölé'ft•ltá! Bn.11 dlia ~iinos ott (t.ll a centért 'B~ Xewman-tól, 207. E.
11yt>S arrkif1•jczt,srl , gunyos mo- Bfl.rkon _11 mguh1tn t'S nagyon !-7.0- 10th St. ?\ew York, N. Y
1-olylyal jön t'léhiil a hitén báli- m11r~od1k. \llflY0_11 magába ni,
már nl(''-'<7i1t'H iut a kf'Ú·rm1•n'.lvr,_1wm
(,.:',J:r(', hogy a
vf"'l. ~•ill;óisen ráz 1 a II fej~t. tiltako- fal11J.aheh komAJa unt t('r\·et el-.
Első
Z•Í ,wn-aknt hadar. Kézul-láhhal lt•nc--. .\;: e~·ik óvatosun a háta
igyehzik mf'gértrtni, hogy ueki. mog,, lopózkodott éa .n~gykézláb
Második
•'~)' ill jiir-t maga~rnn~u parant:s• ! ~~ t'rr,zk~dt>tt. , A n:li.'-lk R7.f'1Tlbe
nok e;,Julát &(lott. mr-1:,. 1m·rint ,i i Joli \"Ple
f'}Ottl' •
A.laptttato ti l M ~ bell.
tt1l1• 11f'm 111.ahatl takarmányt rek•
"" bu,-ujj, .JS.11011'!
mondA usztria-Magyarországba való átutalás
Alaptab 6a tele.le«:
\"iriiloi:
ja llt'ki, l's mcgtai::zifja Pí!Y kic~it.
ea..000.000.00
céljából ne küldjön be hozzánk pénzt mindad:\[ut:\l!tl u irást ! -• s1!1lt rA i:;ppen el~g ahhor., hogy l-ghe ksi,;I.Ígorunn ai örmrsttr,
li111p!l1í lii.bKkkal kemsitiil ei.sr•n
l' ltf.,l,ur,r:htf,I honL kinyl'lm ~ hl'J4 r hat.
dig, mig nem értesitjük, hogy pénzkiildemt_
A rut;n eliikotorja k odaadja a miisikon Kiesik a pipa a !I.Zá
nyek ismét átutalhatók.
R n11kasn,•zctÖ11('k.
Ez hang~ ji\b/,1. lf'gurul a. kalap :1- fejéröl.
ftihldrl. \tlu,lh; ,·a• ("i'A'II a "l""Oualon E: l ,ll:(i K \.Ri:', UIQ'
san ,ihassa
n11.Q"}·on püffrn .Jáno!.. )Jirf, ma- :
tili'~ komii.m, ha itt vállnál' ~hho1. tér, n )uÍL<Ú.k kettff mltr r(,.
IWIC_1" "''Nlfll t'mbf'-l"'f'ln.k na.ponla $ 6 . ~10 . ~ x1-;.
A ddig is beküldheti pénzét hozzánk BEmi>g t'.-s f'Z a r.su.-11 llf'III akar ~úuAt I gen elim1lndt, azt ,_,. mtudja. hoHl•:!oi \E K, '9 1-:HT .\ \ [l S K.\ ~ \ GYO\ Jó ITT.
T ÉTKÉNT, mely után kamatot fizetünk.
Í'S 11zalmát adni. menj föl a pa,llá.s vá tiintrk.
alsó véi:t:,'•ht.", ntt rf'jff'gPti ui:indrlr
föinnye, a.z anyitok konty.át.
Irjon. t-agy jöjjön mielőbb éa jelen1kezzék
Kltltt. Ti"-7.teltet Kerl'k•'I h~\"Rn - kiltltja .János.
jti, hol{y m·m
a .,nne Superintendentnél
l1t1Wrörrnestrr. rsik Htlami a k •,:;• iiE!y."•hf', nert
hiJ.:ony istf'n mli.rmk hajitanil Ká.
'l'f'll' vannak n>krutákkal a ka--1 romk0<lik uagyon, 11 ~I( óSS%t·,1,
azárnyiik, a azj\•iikbf'n már ök Í!lj a pipA1. kalapot ii-, leti!ii:toJlntja a
l'IFTB AVE. 6o WOOD STREET SABKAN.
katoniik, it,, tiiktö'-rr ki1mhiclwlt sarnt magilr\íl. Oiihö11 rgy dara
, s1z:mliJak fl'UP~, z,ud,roA na<l• hig, dl"' eR"y k1es1 1do muh a rnái
PITrSBUJI.GB, PA.
ragJuk meg a k111 kurta fPkf'te ze-111 lóJ:>&ko111k né1n, kézlábra er. hu.
ké1i1k
az mt"g cr\d :\émelyik 111lr\ r('kJ"Uta há•a mogr.!. /.s ,1:1rJ.i 1
,..
)(.}f.!'O7.. :K A 111 1.11. ·TA BA.SYAISKBAS
utk,,zl,t'n ,ag, mi~ odnha1t ,·ett hoizy jöJj,, 11 a korn!Í..1a anal 11. n /
,. ,,____ _..,=A LEGR ~GIBB as LEGBIZT OSA BB BANK EGYl 1'E.
magúnak PJl~ katona aapkat, ez a, Jr?5ztrlás,al, h1,g:,.
- Xe bniinlJ J
SaJit 6pllletb.k
r
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _., 1kék-1znrke sapka nutatJll ra .Tanost
, ............................. u••••••• .. ••••••••••tlllltlll ................... ff

"'"-------------------"'1,i)fl8/.da:

Magyar bányászokat

Pittsburgh Coal Co.

JACOBS CREEK, PA.

\'f'.SZI

PII l!lf'gttll

'
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

Nemzeti Bank Pittsburghben

The ~~nd National·Bank
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Bányászok a Költöző bányászok
Bányászlapról
figyelmébe.

AZ UTOLSÓ ALKALOM
hogy

tn alulu
t1sztt: cttt I k I
ten llimlir t 1tars, ho y 1~111ét
e fizc: ck a \I gyar B, nyi lap
ra cr,"' vrr, li r 1918 Január h
l S n · r le, dc nu gho szabbitom,
.amit On ~ t
uy tani og a ..im•
alagi on, 1
, eszi
elötu:ctcst,
m, r e :i :i.;:: on mt'g , . ..-vok c•égc h e ;1 in) :.lap tarta1m nl,
e ctgit. m fi o u
rdcktbc:t,
mi r
-:nunk.a ag, , ;:-y1s a >Cr
r b ~o_"gik g,c k i)HSC i. '\zért
1s ok asm fogom mndig 1. munkiMlknal.:, hogy be yesen ostorozza
a m, gyar íc 1dális her.....•Jan-' 1 ,
hogy meg rtcnc m
('gy
a
munk ~ , hogy 71., e 11 gy ku
1i_ 1b eg, n 1ap u, ap k, zutt.
\1 ndcn bt, ,u e
1.: , t
Buza Márton, J:lgm, 1 1.

Szabadság Kölcsönkötvényt
vásarolrasson. Az

első

kibocsájtás dátum

Péntek Junius 15
helyezze a nevét

az Egyesült Államok
becsület-listájára
Mindössze szükséges

Egy dollár
hO!l'Y egy ötven dolláro~ bondot vehessen.
Kérdezzen akármeh:ik bankárt, posta-

:--.; , ::i
halu( tom
m abb
hogy ne rJak e10 :> r rn t a ~lagyar Ban} '"lap frl6l, l'!!oak lZ
cg) k; hiba, lioi;:y
són kaptam
a becses e, ·lt""t C' mindamellett
a nunka 1 , J"ul ment, de mi,e
száz szón.k , e y a vég , SZI\ en1·
bül füh özlom a )lai:;-y „ B.•
1Vászl. p Ut• ke ztóség(: ._ u
os:..Z('S munka1a1 sakat, m r m g
ilyen aµo1 nc-n uh 'íl ni '°ha
alig varom, hogy ,111JJi n e, a pc .
kk, hoi:rv álnl-zzcm, Jn('l"f mi111h:.
, csak be• zdgc:tuc"lk ci;ymáss:i.l,
abb-: m1 g lehet t;ru-n: nindcnt,

mk

a:5:1n:.ii
~~
Jg) iiJa • , 1 gol b.it "i

""' nap, ap olna a-.or n,og
Jobban ku,radna •• m gyar .
n)ászokn· 1,: 1 ugy hi zcm. r.c-g i
nyerjük és aml"THl) il>e:'1 lt•hd, ut..,.
na kszek, lllint''. tt,hhe: oe!lurozm
kozénk K1\•ánom az htentó1,
hogy adjon er&t ...~ c:1?\;!.z!.égct
munk.ijukho:r., ,·5,ak a m:igya.r lián)Íszvér legyen on„kbt-n ~ mi
OCnnunk is n _g if"~7. akkor ~-. nd
ezek uµn ~- dtam ud\ dc cl,
-•nt magyar h!tnya z

keresked.3t.
NE SZALASSZA EL AZ UTOLSÓ
ALKAL/11.I T.

LASSAN A TESTTEL. ..
, 11

u: :,i

?;:~g:~ ;::

mestert, express-üi.;ynököt vagy

Kötelező

HIABA KÁROMKODIK HONFITÁRS,

o-

jelentkezés

fc ir1 •11, -nar lapunkban. h gv
mmdcn 1\cw \ork államban la~~
qgy ideigh·nl'~n tt tal , zko<l·
1
cg'."énnek, ugy forf1aknal.:, mint
nóknck, 16 e 60 v ko%0t · elet
korban junius 25·1k elö1 clcnt
kezni kell • t1szint1 n ,·alasznlnt
a fclt1 tt kfrdcst krc
.\ clcnlkl"zc<ct .;:iú t.•zer onk,"·n'.
n ajá~1lkozott <'gy 1 ,égzi és
""'K ,~ ,"~ ZF:HJ-::7'.JU:TO }:GY .ló 1t•'.cn1hzo ~d~1st·g('k a vár._.
1
AA1 u T.\J .lL'.\IAX\"'\YU„
rnm~<''.'.l ;eszd,cn fel (co;znek fllil
1,:i t"'S 'lllntJi nk1 et \. sze· t
SZABA.DALIII
, IS~~-;~:rlr.~~~6:~
IQN,llea forfaljoa ~
! feltalilO.lt: DIJTALASt'L tapjU: iu• hel)·~n
rC'I zlrathat
A
!tett
kc d cJ,;" s2-5.m. 34.
1
2
7 b':.:~rl~. 0 ~fm!!~.o.~~ k.l;zt,e·::1 : i::t:~ti~~-:k ;~,r'~a:
I!
~:'::::~.!t~~a~~~e:~nrt~~~~~!a;::, \·an f:s ennl·k dmuL1s:1a,a pcnz
131 i:;_. Urtl BT. NEW YORK
F•tAI t. ~ P Mlel4U:
!!r'~\ ~;~"1 btsonyltJAk. lrJon .r• 1,'.r~RJ,:"al n!l'g nem _,·.&11m1athatO
TIII:1
Et:ROPt: \'.\
bortonbuntl't~·s.
FlóKJRO•A: \'icMr Bu.lldtna,
1l"\Tt''\T OI-Tl("F'..S l:\('ORPOR'lTlm
Ismétdtelen fclh1VJUk
\\ASBJNO'PON. D. e.
f 3M l\lUHO\\ ·'\.ia \E\\ \"ORK Y.ork állam terulcttn La~o oh-a-

:~:~~

e:::üz

::.11:liw!°,;::,

!::-:n1r.:::::r~,i:::~:c

he~

::h1:~~.

4'fe~.~:~.;5~7:!.i:!~ET

~=

~,u·nK-\'\

í~k1;1

!;;=:====_:_':_':_':_':_':_':_':_:_~_!
__'_'_'.._'_"_"•_•_-_,;........i
__'_"""_Jo_
_
\lm'rtkáhan.

SERVESEINE
"'E

ó ,~nrt1"1 OfTt.oel mfl-,
nell PI Al'AO a DeYe, •1tandóan
10tL

t-:1ur11 • aere)"!Ul'T.

1mu11

x.:='e1e.r~li. Un', bOP'

a

\llllJal.

El AZ ACfl [S GUMI KOTOT, AMElY FElDORZSOll [S SZORITJA
• ~ai,-;:o~ 'l'J~ t 11u1~'T.k! i ~Jlfu!6:~-:.'~1:!?
tUtM.\P\0.Nlt'\'U.

t>rfHnlla

"

1119f'ft'\el - p l 0 I tal)ldnall t"I 1
ull IOl:Ulll&I •rOtf11 MIJ"llktln

-.11111t-ll;r11Ja..!\•

....

,i.,,

1,t

,,.....k~..~"::::f.:. ~-:~..~~•.···•·

""""'""'J,.0,11011

il!

1111"1111

rAí>-[.i~llJ~e~~'l◄lQ~'tk lmtlk~ - llorttlll

ti

n&llKII

ler•

a in,Yen Plapa.o-ért. N.,,-, uámitunlt hte
aanmit1 ae ma.t, •• küöbb.

~.:,; •i~~~n!: ~~h!iW"t1-1 'J.t~:Ot':J~tt,"::;

.«r,~~:::,,,, .:."::i•r,nselr•J
':"~::-ri1 ~rui, · ~ : ~ =.:
,-"!\,,
11'11:i"-

somkat,__ hog:' a Jf"lentkezc!lt sem·
ml korul mén) ck ko.zott !CC mp•
1h!a 7 ad·~ f"I, mert mmdenk.i szaki1at I ot magának :ura hogy ut
j.iha eső hdy<-kt-n, ;1 Ícl?nlé!!cb'~
lcgJobh bd;ítá!a Ht"'rint ,·il~szol.1011
\ jelcntkl'zési helyiségek u napon át rl"ggt'"I héttöl e t1; kilencig
e z,ck ny tva ·. ,undcn korri Cken tolmácsok állnak az angolul
ne-m tudo jelentkezők zzolgáiatá·
ra Az i1ycn ·olmác k ,n
....min
dig je\cntkcz._hctnek
nkfote.
rnunk~ra, am1ert semmi diJ.azis
nen:i ,ar:
.
l.z a JC!entkczc!i kotel<"z6 azok•
r.t nC'zve is, alok JUntU hó 5-,:n
·nár Jtl~·ntke_z~c~
A 1t-gisztr.alis1 1nunkál..at ,Cg
,,.gyé-m•k
Agcnt. ·,c:w York
~l, 1 i•ary Ccn u!J fc'irás!.31 cll.i·ott Jc'.,:cn-i- fo.:n:ik ,isc ni, ugy

I

.. ..

m

a :--.;,. ,.

1

1

~\P.\O CO„ B!,~k 2008 b7 l.l)l lS, .\10.

.. n-

z1,

~zmt_cn • l1cly 1s,·gck ·s fo'tun&
d1ra·okk Jt!,.~,c li szn„i.:.

1

!

J:érjök elöfiat6inket, hogy tu
d&l33k velimk, ha jlir valakinek a
lar,, t· n !r e 1.tött· zOtt, ,og:v a
lapot hfffU_'fJ.teth ilk,
rt igy
pety olv 6k k ib ke iiL

éven át
kényelmes
Mikor az idö fagyoira \'álik e-, ·'nyoma!lt" kell
járni a hóban, huz:zon fe-1 bátran egy pár "llipresa'' rö
vidszáru csizmát, vagy bör(el~örész.szel ellátott
Shu•
pab · '-i, mert akkor a lába kényelmes melegben pihen.
TarL~a é<;- \.iselje a rö,·id csizml\t vagy "Shupak.i"-t a labán
egész addig, mig a hömérö ujra magasra aiáll és a nyarat jelzi.
Akkor hűvös és kényelmesebb le.'lz a lábnak.
Télen vagy nyáron, a ··Hipress" mindig kényelmes, mert
a durva, erós gummira nincs hatruia a melegnek \"agy a hldeg11ek.

1:11 a '"HlpMIU'' nemcsak l1u!n,-elrne11, bane1a. atnl a legbtmahl•
toubb, Ytget •et a ffllalpaa M IU91(K"Nlt l.lbb~llelr.1,l"ll. A !ehl'r

v'selnl

.. Hlp.-.." csbma VIIY dpu talpa tanó,abb al acflnil 11. 1-;, ulnt.1ehetetlf!llnelr. U.tazlk, !le nn m<sgyó16Jbetlk r(llu. ha
toc
eu plr fehér ··Htpreu'' IAbbtlllt
K#rjen a kf'rNkM6tól
olyan 11:amml elpl,t nu calablit, atut"lynek a teteJfa 11.öröalr.Orlll &ut", Tan & vórbt vonal Akkor
•alódl ••ttipreu" libbellt 11.ap.
t~\e,lull l.í-,;dt61

mindenütt

·"°

,

•

V1gyazat magyarok Oroszország termelése
,

hl m,; 1., cenki"· ,kkor.
mc~k,ph.i~Ja még ., Magyar Ila•
ny ... ~znapta1t, a~u .a, geu ,•\·hcn
__
ha.:zno~ konyv es ..,mellett tC'lc
\aprót-napra olniasuk, hogy a
\;aJ'. sz0 r,lkiiztati, ,s. c r rlckes ba- t:adatlnn rmberek áldozatul esnek
nya;~ztrknctekkcl e-s mas tudm a háborna ví zonyoknak. mert hát
\ a~t al d
.
llf"m tudják, hogyan vi.scltedje•
. a mm rn tg)•_ rnagy.:i.. b
nek, nem i,mcrik ~ feltéHenul be~i::zclolJ ~\::~:aer~~;5e'~;;t•k: tutand6 ren(bubályokal
0
be. mint ai!ly, n sz~ve en te3zünk
I,eogut6bb Pennsy!nniában UU_
.
.
rtl<'~ _m, . 111111 dcnt mmdro magyarlt k agy?n John Logi Rt'\"li lakollt,

~:t;t~~k:\~::;::~:;

b~~::

1
;;;

ll'. mt·g u
haszon
t
8
,11agyor banv;i.s:r.ok ka~:·a:~.'tt, ::
u UJ,!lagtc,l, ·,l!: ,. UJ ii;iuktOI,

eaa

-<>-

EGY MAGYAR TESTVltRUNK
BALESETE::.
11·.mtcr To~í tcsh,r, Tioga.
l'olo. tuda:Ja u·hmk a:r: alábt·
szl-~ n,sétlcn~c.:-l!t
_Kotrocb lúJ' ef m~gyar tc,;,tnr usámaJJ reJ:'gel t'g)" bodiJ.á·
\ al bement~ bán~ iha, hogy m.,~n.,pr~ ldö11cJ.-: a
7enrt. B~· TS
gyu1-ottak h.uom helye_n cs La,o,a~b \ "t:\k a robban,::.t.
ma _utan hallottak I h'.1rom •:lor
,folt.• t é5 bány.i nz.~hs szermt

r~

so,·á-

1

:~~.r:1:t:k.lo~:-;:;:';e~:

I'

Or(h' ll"sz 11tbau a füMne-k ,·,ak
mf"gk,:tszer"'z1letl\, ha ut a
P.KY 1'.llrk1"ly rt'-azél niivetik ua- foltlet, amely ma sovány fogdo,
,.rnhb u:tehu•Kben ~ ml•g A ua- iz e-ko. mrgmunkálnii.. Bi.ztlnyOS,
gy">Í>b iz meknek 111 csat bizonyos hogy a hoiamo~ ml'g ebetn k t·
1
rf&.zébru m1 lik a fold • belterjt .u:l· "11
módon
_
•
1 Biz..c>oy09, bog;v u gbajlali ,-,
.\ h•~,ndt:,- fu!eg a panutsa •oi: !lZOll)Ok mintt v·akran rosu a t
11yugl!t1k
\ paraszt uonbau ->tt rnfe
.\ te l) &:l"t iJös.za.ka ·vid
pzdálkodh&:.t1k f'!i;l)t 11l'l!crieMn, ,s a konfml'n1 1 s
a ru
1
:e~t
~:n~:-1:::::;szl ú •hol at t'rMtes ttr'Ilfkf"kre , 1e,j nqy ,·.-gk•ek • • .intet !◄c
Ua a
1
.
•
_
vaj, _lrus e f.izrl,~k
rn, g(elcUl- tf'n,részft deJt alatt ull.razság s
• a._ponta megtörténhet nund• en ju,·t•df"lnu Et, ,,iarol tallil
Ghiány un. Yll.R'J' ha u arat.is
11.nnyi~n~kal, hogy tudtunkon ki
:\tonbau Orouorsdgban a. vi• röv" l 1deJe alatt
eink, akkoi
1
rnl ,·Hfink a háborus .Nnd•l~tek rosok dáma e k; y I • dolg1,zó I lind.en Plveiu:ett A.zonban bebl•
t-llt"~ és nagyon kesenesen ~1zet- 1v1neg,·k _n-vok~peWge a '"'· J· 12:0n)"1tott lolog, ogy a ga:,.Jua
}i_etJuk 11u·g azt, hogy nt"ro torM- 1okbaq m1{1i111lha. _\ r•ruzt tt'-j'fl)&Bn m•gQ""lnUlt birtokok bd
t Jnk a renJeletekkel.
h4t 'sak a ktilterj_ea pzduágot vez31ll"n itve.kl)Cn is elig . Jrogad
Csakis ug-y tarthatjuk: Eletim- iid1l'l1. l),•.,.11cnnr1benap1aeke-lh •ó ... dni.-nyelu•: hoznak, ma
ket, uiryonwiukat h esa.lidunht \·i(,u.; is ke,)nz6 volna ('s igr a lai a IZ<nnuMOA para.utfúldek
111
bizt,)núeban, ha gondoaan átta- para.szt belterjt>A gudu.ágot ilz- scmm_it ·m nyujtanat.
nulm!nyouuk a,;; ó&sua rendele- hetnr. akkor rm k(•pe t>rre, mert
_\ Jól megmti.,•elt és m1•iJrágy
11•ket é mt"gtannljuk, hogv miu- a J>lll"IL'l!lslig sokkal ueg,>nylbb, föld akkor is ad tá.plált!kot a noden esetben, minden hely;n bo- semhogy .b:ii",•kt ~ktk,~• t'IZ~_özöl• vtny1wk, ami~or a S:1 vés.V rne--gyim ,·iselkecljunk, hoiy elkerúl- hrtne ~agy sz,_ tthat 11_k11lter- rnw1kált ~ k,h znilt fold már
juk a háborus állapottal együttjJ" gaidHlkoda~ J,v1k, a 101 alih
lll'.m 11y:1Jthat 8t"rnm1 Azonban
járt:, veazedelme.i:el. Jl . ·ewman L'I •feJ1%.Hte_ Jt.:" )(}Jf:'" a ,e-nné ,runden roasztil _aik -'Jlt ara_ta." a
.i:iad81iiban m,-gjelent egy kla I keny ~nw: f'olil <" kelyebb hoza. parasztot 111#-g Jobban b 1 vw1 a
kónyv, amely magyar n:,ehen rnu. mint •. nyugat e?t Spai
j D'.\"Omona,
il~&tillo1?'ny ll •
1
1

I

Orosz Józ~f. l 'or~age J a. ~:~:z~:1

~ogy ujra becsapták \'ülami >rtéktelen, silány gyógy~zer utánzatot aóztak a nyakába, maga z oka ct'ak, amiért egy-két per
nahaJdcr ujra eret \"ágott n bugyt'lárisán.
Hánynor megmondtuk, hogy ha étvágytalanségoan azenved, E'mesztési P\'arok gyötrik, szHrekc
dé!. LA.ntja és tényleg nabadulni akar a bajától,
mmdig csak az igazi, eredeti Partolát használja é~ - . .
"ohasem az utúnzatot. Azt az igazi eredt'ti Parto~
lát, melyet nagy dobozonkint a Partos Patika, 160
~ ond A,·,. •f;•w y ,rk. :-.;, Y. kii! ,l egy tolli,r· rt

r,::=========.

J -a lten k„r.:
karjuk
nagy. r bám aszokat, hogy ICl::YC
nck,o 1Jarata1 ., '-lai;-y.tr !lany'.isz•
lapnaxc'.·p ugy, mint ilhogy m1 1.
naprOI napra fokozottabb cróvcl
;i.llunk énen minden baJt.it;ounk
zolgálatir:a 1\ kintsi·k n:t ·, la•
pot magukénak,
1nint ab~y
mnc i1, má~ cdunk, .:~khogy a.
magyar hány.iuokat zolgilJuk is
n1·k1k mindenben segitségtlkre
kg) unk.
Snk.:i.t tebt tnck i·rtilnk l·s a
iapJuki·rt az.ok a liinyáswk akik
1.ult,,znek. Ha c\mcnnek t.·gy uj
tekprc·. tegyek meg nekünk au
.:i szivc3 t."gt t, hogy ha Umt·rctsl:
g ·t, ~r:ítságot k(iltnek a mir olt
'.,ko magyar bán)iszokkal, tudalwlják meg. hogy ujJon hn·ei~
·' \~ .,gyar 11.in'.\ :íszlapnak, ism1;•
-k ucrdik-c ezt a lapot. Ha nem
isml'rik, :smeYtC ~k meg \'ehik.
~zh t·sséi;:t't tesznek ezzel a bajlár•ail.:nak 1s meg .aját maguk•
nak 1 , mert hiszen minél nagy•:>bb
,z d1ifll':etök !'>Zárna, annál na,U •Jbb a llAn) ~ zlap l"Tt'Jf! e s an1,,l \ob~1 tehet minden egyes
mag)al hányáu cs u eg-ész bany.i."Z"
é~-1 ◄ kcbcn
lg) ekczzc•
r. k azon, hog,· az uj tclq>e1 ako
mag~ a1, .t,;_.t 1s bcsorouak a na
ny i:.t!ap t,'tbod.ba, ha 'llég m·m
tat:11z11;1k ide ~lut;1,sák meg ne•
kii.. u uj-.ágo\ mondj.tk cl ho~y
mll tesz éeS.t
r.an) i--z1ap az
,·h,',.z:, töké'rt I s fiz ttc sen i;: ,·lő
hluk -• Han~. :.;dap1.t Ha u UJ -·
· 1 z1 to ~ ·Jl•i az J ,lolL,ron :~
•

!:' é~:',;~ ;:;:;r;cn N vili!o;"t k ;i::.,:,-

u

~:h:g~~a~~idá:lifo1t~~l:t;~t ~~.:

:;g•u;;..r:::

~~b:e•11':.1e ::,
nint azt 1wUltt tebc

t.,•1 IO\és ~•-~ült_~I
a .' 1·s.tak~do k11_ L.&Jal
g h
fa~ a ~,1rmad1kn.ak cs 1gy
a arma ,k ep abban a percben
snlt e.l. m_ikor Kotroc6 test\·ér a

mentö"ut::::::t:::rr:né,:v:~ m{,frrn.1Aworozsot.vag_\·20ml-tn- a fiildjt""t

kuzel~~ cr:. >., robbaná._ oly szer ncsct cnu ertc ban;.ir unkat.
h••: r u: a~c:h k,. ki.zh~~ teljesen
z, 17Uztól rs cgv•i. ,1 at clt..:irtc t
szét.s~6rod•·• s:r...::·n, \zonnal ~ z;iJ.
litotu.k a l'm·blöi kórh:í,ha, ahol
az onosnt. hi1.nak a fdCpülést"hcn.
\
un·nu,ttlt-mu··g a Big Four
nt-vu h.foy.:iban ti,rténl
t\otroco tcllh ért c!:>ak a mult
~ ,\;g~n erte b.inya zcrenc Ctlen!\lg, ~mikor gáz ~,bbanis íolytán
·1 • 1 ' gett, dl" akkor :zercnc ésen
kihcHrtc. ,\ szcrcncsé~lcnu~ járt
baJtán l!e,._c ~eg)e ~1rok1 illetoségu, l ~O tud1uk,_hogy I\hno,s
államban Tobh kozch rokona \'an'.
\alaki ko~ekhhit akar tudm
Kotri,cii te tu!r állapotáról, az u
JOO knHtkezö
Joc Hun
te Box ': Tiob~• e. 10, ak, b.
\cbb fch la.go 51t a t adhat.

mu: a tiltott tniiletek tiltott e
u átlagol i• ua.k akkor frbetik ! millió 1&; -14 milli1 marha, 12
kN k
I tá
'
·~ f'I ha Lcogycloru!got ta Ki _. ,~1 rnilli6 di1'm6 & 43 millió Juh
10
~ui::a~::ky~~~llet;~- ntazonzigotlllhf d.mitJ.·uk,&hol
1111 Azeket • uámoht 11 nép
•
•
·
d.
daaá
11- h #J h
1
,lindenkinek !outos ~rdeke te- pe ig a gu
ft be terJi:-sebb.
akgk ez k~13.
f'Z ~rinyitjuk
1
0
57
hát hogy e1.t a kön:yvet gondosan
Oroazo~g heli1ej,:hen a bo- llllR:ilo ~::. •
' : ~ 1J ·!,r
á1tanulminyoua; lópen estrt a zam m,~g kuwhb. Ila OroszorszAg
• m .. • a uagyon kicsiny s
könyv Hra nagyon alacsony és igy l'nm·k ellent"r(• nagy mrnnyiaégu ez ,·i.-znt~ikron a Jl&l'tllzhk J.
~indtnki m~gyebeti, mert eaakis me&őgazdMAgi terméket azállit a m·omoi )dáslit.
1gy bb:to1ithatjuk munkánk ta· klllf•Jldre ennek magy&rizata abvartalan fo1J'tathát é9 helyzetünk I ban reJ1ik. hogy a latoutig 1z6r- A JtrTLANDI CSATA EKLtU
hiztonú,tt.
misrészt, hogy az u orosi:
1 gy AnKliúOan, 111!.:uU.:
A kö
,
l l~
panut, alM f!ur~pát ellátja élei- metországban is mrguoner-11 k a
dara~yll.:;i~:~i.itt\
e::::
mis;icn•kkr-1,
f_hezlk.
•
,1utlandi
emlft 'zetu ~ta e Só
10
Jár 20 eent. Viszoni:urusitlik~I kr·ll adnia gabon6J!t, tojást, éve ~~·r01dul,,ját.
nnk naa,• árkedvezmén .
,:aJat, hogy az adókat és„ bérleti
,Ue.l'h_m thiratok szrrint a gy .
).f
d
Y
01111z.c,get megúzetheee. De csak IP .:.ni unnl'tia i:ret a jót„ko y ,.
b
e:ht:3 a p1'nz _eMleges akkor tu~ el.adni, ha a:c flelmezést gal Jr.otottét 1s..~ :, "IZlJhm 1
b:n~' l:p:k ci::!tótv~~~ek- annyira m<"gszoritja,, hoe:· el.sor. nok. ~ze_mélytethetr. hA1 au
B . wu{
,
~ an, vad mellette. A gazdag, lrrm!- _:101 Jllr- Ji\"ira etemcs
g
at~ · e ~ :m
y E. keny ország ma mir annyira jn- fifYUI ÖSS.Zt",
1
e ' ' ew or ' · • •
tort. hogy latossica a -r,·ndszertl<'n is alul tápl!lki,li.t, ami aztin
nTKOS BZIU.ATAVIROK.

C'tl.k

•1~:t, ~~r~
~i;-i,·

liOij'Y hogyan kell elkerülni a ve- 1uA7M hnzát. aratnak, a<l,lig a ta• tti

azélvt. R..:-uletesen tárgyalja a !aj Oroszors1.Rghan ke,hrzö ~vekOro~:r.or17.áe állatillorníln,'"a ha•
b
kba 1 ·ö én
rú é ben q m.S:tnmáz:sa huzát ét j ml
lmn nak látttik. 1912-bc-:i s
h:azn°011 r:h-i~~gosft~~: tat~t lerrnÁZs3 rozsot rredmfuyez és ezt alanti uámokat mutatt.it
•
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mindt"nfJle nyavaly!nak elökkn.
Egy . , alti ben 1 ;.ó hll
13 t Jaja.
p t4nv Jj>Jt'nleH 8 hatósigokru k
.\.,m~~gazdasiig természetes el& hogy t!k f'rc k 611 rrmt◄ ~-
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MAGYAR BANYASZLAI'

HOL KAPHATÓ MUNKA?
\ l...,,l.,.~•k #lt"t.i·r.- naKJ íontf..... ar-1 l•lr,
h•>IO' olJan hdfN' llM•11j.-Df'lt dot~, hol A Uif;..
Hf'.K ,lóK, .\ \l.UlL\H 1\.4.'\\-A.<.,ct RZJ\'E"'E:\
J,AT.IA.K, • 1,l+!'M'n ~ JakúrluonJok 'fanna.lr. f'fl a ,,..hh -pi munka tiradalnuut m~el„l~
~rakozú h<•ly"kftl Jllht-nf~tik. kJ.

iGSHIRDETf.SEK ARA.\r.======A
lLADO tw,~...,. birlokok IC>:
Pálinkák és . ' ..o,t
ronk:611.t 1G cent.
,

WHERE TO FIND
GOOD STEADY WORK?

10ronk6nt 20 Cllll\
U.JISULATOK bi,ny... oka• kon116 hlrdet6oe: !nokonként $2.00.

\\i""lr. bJ WN'k "" lllN' rN't'hlna: buadt"ed5 of

K01tányec1 Alldri.s. Hert>i; me
oei magyar li.onfitá.rsat- keres, n::
kfre111 a róla t11dókat uive1ked•
jenek Ttlem a cimH t odatni. A.IP:under Vitay. Box 2, I.iéooa
lli11e11, \ó'a.

; :1

,_._

ll<CJ a buiJÚ'&(lk h••IJ"kiN. k a p ~ . ~

Ha t.-hát ,-alanw-lJJk. hl.nyú1: 11.ölt.ózkö4nl akar,
UIU o h · - l"I fll()f'lrOftM"n az ~-..,. fw-Jyekf't la,.
nM"rlH•i aJibbl h•lr.,.okat N vf.l,...r.a map.aak,
luni. mNljf'u 1loh1ovil,
Ha 1n"11:l·rlu•dlt, \a.e} le,·ek't lr ~ hlu,tko-..
~··k a 'la,v:,ar Bán)'Alwa1,ra, JDf"rl. f'hllf'n u_ ....U.._n
khf'tel,_.n Jó IJ.\'.\.\.',;,lflOO.\'.\ #e ELl"iT t-.7.~ 1
I\K\ km: ~ .

nAn,-A.vtt"SIT4órf'k, rqk ~ fflt"IIJiu1k tlolaoml,
ql,-ft!orll látnak bf'nnünkrL

flWI "f•AROR DJRECTOR\ ·• wlll coaw.ta tbe
uaru11tt1 -11 part.kulan ot ,...,, h openllors 0-.J.1 whu
,rhft hfta.rt,r weJromft lo ll11nprt- and t-l&Ylc
'llnM'II, U"«'at thrm falrly, - d ~l"ho.., rta.r. and
WtH'kiRM" (ond1tlOllll ll&lhof~.
Thft nún.tas roanpanlN l'flC{.W'l'ftd ln tbe ''Bll1f'I
1,l•t" an- rt1COmmM,tNI bJ UM' ,11n.-n• Jou--1 lD
Jl:OOd fallh to l~.000 lndu„trtou,o m.b:len and 1119

~1'111 refu.o,e to ll~t nanu'!I of Opf'rato1'11 who IIZ'ft not
p,1rtl("ular about worklnc rondltJun~.
J>,;,n't for,iiN. tJa.t H11n,rarl.a.a ,un"'" IU'II ~ ,
an•I f'fN~L
\ n h1llf'rtion of your n&mfo ln t.hft "RhM l.bt"'
ml'"llri'I our advl"" to nLinf'r"!I t.-. look
IM iso,,,,d.
1ou...,1,- w-ork at your plati!".

LABOR DIRECTORY:

KERESTETJ&S.

u·,0.\1.t;. \\, \ ll. .\ Landale COAJ UOl,0 •. \. \\, \ .\. .\Z ISL.':'I) 1 \'fHJ.:IL"iTD.\LE, J.op1. ('oWll)', , is roso.u.1-:, 1•A.. A \"lnton col•
flg,, ll·kpri·n. J.opn Dlf'"ll('U. W•t
(. nu K W.\.L l'O. W.D)ál. \\•ti
\\ftot \1rdD1&, .\ (t'l••p u .\m.
·1er1 CO. binrt..,a. a ~nn,ylvaVlrtlnllbt.Jt A wn,o a Huttalo
\ lr~trua le1n■..1obb utntermeht,nt (-..:.-1 C001p,■11)' tulajdona
la vuut-. •lll&I n:ienVn, k zel•
C":'ffll br■D("hOD nnoalr. 6a oda10 11.ÖIPoO\ltban. A IIMD ma,....
N a binJa a Cbe-aipa,ella A Ohio
bf'n John11.own N l:bensburch
a-,-elr.vt'i ma11&r0k Hunt..lnston
atsa 1•7 IAb • nJIIOtt. 1t,npl\vuut.nak Butfalo l'l'NII •onaTirosok, amik naa.t vary vUlaLo11U1 Tlro.akon lr.erenttll
ni dolcoa.nall . .(!bndó j6 munltn f♦ll:nlll:. Od& t11•l11:Yo ma
mOM&I ll:ono1eu elérhetők. \'lnmenJeuell: a tl"ll!l)N. A bln,-iban
Ila. Talallllat Jó Lalr.óbhak ml.ii,paroll: Huntlncton N Lo1an
ondale q-7111:e a l•1Jobb tele
a.t-bat n " ' 11.b mqu. Ualta
lf•ntor k.apbatt'ik. A1 ltlfltl ~..-tro.oton 11:ereutlll jutnak a
peknek PeDDIIJITUll.ban, Jt'i ls-'n van • a munlr.a nem neh6a.
ny&azoll: 150-%00 dolltrlg lr.etelepre. A bAnJlbao öt 14b ma.lr.olt.kll:al M llültlnfflf' ü1letek•
A búlJtnolr. j6 b&nbm6db&II
rNIH•lr. huonta. FIHtN UtbeIU, tl&tla 12:t!n Vall I jobb. mint
kel, ll:6rhAual, u&rakozó b&TH1•Ulnt1k 6a 11.er~tlik ha•
t~lli~nt. Ma11arok11.t azl·H aco
a rid!H1. bárlIHllJ bAnya.J.tba.n. A
1y„1tkel. A bl.ayiban illandöa.n
tolylk a IIH&nka, lnl•rt
té,rsa•
vonta izliz N 11i10tven dolllr
alkahoaz. • .tA~aM.1 é9 a1olr.
b.loyik minden nap dolao.u1ak,
11:0tt dltaltoz\lr., KUIOnösen ■Sélllt0n6 bA.o4sm6dban N11nlHmPrt káré '"•D mlnJéc a a ker.Álf bóafCNel\ el nn \,Uva vuretjllk a mac11r bAnyWt, • ne
nall:. lr}on magra,rol n11 menM>t elifrl a 12i dolljrt havonta.
utl k0t~kka1 .\ b&oJlaaolt ttla•
teloltNlr. el, ho11 ebben a blJen eoeo„o erre. a clmre:
Jt'i lallUOk, k,nuk ú mudi n.
roa Ji:t>reaete k4it\\et"11kifnt a„
a7ibaD minden nap meu a
hl.\'\O ( IU.F.h. C:0.\1, <'f).
ami •17 rf'i.d• 1-(,lept-o aztlh„
JOI) dolllr. J.laiaar biny.luokat
i:nunka ,,,röl◄ TN. J,lapa.roll.
HOl.l)Ji,, \\. ' , \
'"·
A mae,arokat ...NtJOk
ut,ece1, fi:ITeaznek. A HUJ)ef·
jelonn:r.o:, .."lek r-111nkira minél
k jól bli.nnnk velük. Jelerttkez
tntendent azhN♦ n •lluzol lr.é-.
l"ilibti.. .J. \ . ._d1W"f'lllln, Gftio- 1i:Xl't:IHT, P.4.. f"c,IUDW'ttlal C-oal
aék l. "\. S<-h\l'f'ltz.tt, GNIC"'nt.l
Jezősll:6détlell~
nJ. !'>U""'"ntrn<l-edu:11-L
'lflnlnc <o. l:IAnyája, Jobnatow11
!'>u-p..-lot,·n•lrlltnf-1.
11:baeléb♦ D.
Van a telepen drlf·
tN
azlopos blDJ"a. amel1C1k· - - - - - - .\SHUI.I 1„ IJoJdt--11 fta lk--ttarta,
bu a UéD 1 61 ftll fi 041:7
J•a. telepeken
n6 biny.tlr:baa
láb ko1t Tiltakr.;ltk, KarbiJd
Sl\ll'M):"i, 1~A.
l"nlon ('oo.nel ...
illondöa.n jól n,ogy a '.DU k&. A
tla olaJh\Jllpát bHZDilaak 1 -.an
..-me Coke l'o. bUyatelepe,
11·n ·6 lib nacaa. K6 vagy
masina éa plck munka. ,Ulau
Brownnllle mellE"tt. A pl(!Hn
dt'ian dolgoznak, Uthet1nk4-nt
Hl4it nini
\'an az!opp01 éa
abafl.N b&nJ• van. amelyben
flzeltlek. Jt\ lai6hiZ.alr. vandr:rtes b4nya. ny-Jtotl ljmpa,
blztona&11 limpákkal dol1u1nall:, van ■olt llzlet a t•lepeo,
nak, A uifn Uuta 61 no ben~
ma1lna fa 11lck munka A. 'b4•
templomok
fa
moigokép•
nlnbe DIT inaalna, mint p!cll: munnri.uok kt1resete a fHIE"mlltett
hú. A n.eut Allomt. nen Twln
ka. Állaod6en 4olao1nak N a
Hod:a. Bolt a mauar a pl6-telepeken illagoa i 8 dolllr na,
Nnda munkhok H4Jlt'n lu1rN1e11 fa 111..-n;en Teunell: fel nJ
Pt"•nta A bt.nJlk c•me: Decar
nelt. Aa iUasotl napi keNNt
r:·unltiaollat.
j6val telGI nn 114c, dolltrvn. A
Cn.l •:o. Aslu1llt>, Pa.• Lloydell
telel)1!'D ftJI lakola. Jó la'-Obil'oal Co • L101dell, Pa. ff [A.
..... • kozelbcn templom 61
land Coal ("'" , Dectarta, Pa.
Uőralr.Oló helyek.
Az l"mbemndhArom ~:ep a PenHrharekkel Jól bin ■ alc, Ie1na.-1obb
rtuUII 1e1en. nn elfl ma11ar.
nl.l TUiit Tollal meatfn r ll1.1JII,
k6z•I Jobnatown, Alloona és
l.;be1111burab •4roaokho1. A tf'l"?l'k•n aok Uj bb nn, uonkl•
v'Q.I lakolAk. prlYI! t11lett-k, n6ralr.01ó tae',ek, templomok.

„

Kereaem TORDA BALINT bá.\ tyámat 6o Ol&RUS JANOS földi,1 met.
Kérem öket, vagy • róluk
tudókat. tudaNik cimiiket. John
Tord•. box "6. Jteystone. W. Vt..

w. ,.,.,_ A \'lr,tnla Burfalo f"f'Nk Coal C'.o bla,t,Ja. A
tl'td J6, d.a DIDCII. a &MD f.7
("'O.\l.TO'.\, \\.\"a.\ \\"nt \ITJ;I•
lib magu. A b&Jl,·tuok itlag011
nla ( ·1-..I .!t C'oli.f' 1 blllpanJ·
llere.ete , .. dolJIJ' Oal)ODla A
Jlf< F.lklna •Aroa llöHl41>41n. A
u-ll"pe1, ('cyenec titl.n1a nn 1
r: 11nka élland()an Jt'il mer,. Jt'i
lib macu az4innel. A bi117iban
bbak unnak, arnel7ell: cnk II.\\ \ Hl>. \\. \ \.
h J'.mmmt11
ruln,len nap do]1(1znak éa ••
nemn\cen i\pUltelt "8 minden
("(,el "h•hllt f•""'l"tn), Int. b&
en1ti.relr. 1:&é~n kere1nek. mert
ny&Ja, Ti;.QDl&I él, Ple,lrnotit ,.,.
bUban elallrancu 1,t\ri1. A 1:na.tl11t♦U#,:ea
flze~l>f'n 411 Jó
roeoll: mellett. 1-:Jaöranr11 m-Un•
11arolr.at nag:,-on anretlll a bir
blniam6dban ,an ~lik. !la•
11:Hlkalommal, ahol 4'r,pen moet
m-11 knfa ftll, uhesen felftD,
•ona ttlar 110 <loll•r1 kerea•
Ppltettek 1,t,l'D ,ij huat. Ea:111u(!nek nJabbakaL ,lllai:idt'i blanek. Klttin6 hf.zak vannak., a
ea b4n7a ,·:io a i,lélí'D, 1 llb
toa rnunk&t ff J6 bADUmbd.ot
m ♦l1ell: m!ndel}1Uben be van •
mapa azt!nnt'I. N:r1tott IAmpl.11l~naek mqyar bln:,-tuoknak.
TII Yt"&♦ CYe. \'ao a pl... n llomkal dolcomalt • plf'II munka
pinl 1l6r ta. de vannak ma,lnvan JIINti • bioya arról ...OIY
1 minden nap dolsomall: • a bl• 1 t1l•lek 1,_ llkola. templom fa
0, \ll.K!iRCJt<ó. W. \" \ , .\ f)-an.
nyl■ zok
kerne:e ell'irl a n• , nt'irakDIÓ bel1elr.. BlheHD Teulk fel a masrar blio1lut.
N>la Coal • <"<,kfl C.Om,-r btdollárt la b ■1"0llla. Van uilet.
1e kompinla atór nlDt'Hn Van
;1:,-ija, eMrbet6 10 pen· alatt
templom N 110rako1ó ludrelt. - - - - - - - - •lllan1oa •uuton 1.t.:rttt-U.rl)
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Uarmt'i ,Hnnit, Gtímbr mf'ffel ba•
rltomat lr.t1rnem a 116rem öt un a
róla lll.dt'ikat, HlfNkedlék nlem a
clmft 11:Caölnl, Stl"pben WerPb, Do1
168, Brarnell, Pa.
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Petercsák. János
Box 119
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MATEWAN, W. VA.
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i::u•k {1ta 1~1un1,•li., h'"f'Mi ll·l1·•·n nul11•U•l•k ki hf'nno•tf'kl'C min•
d••olt,,r. I:! 1-, Úla vatQ·ol,,; ttrn a l>f'l)f'n. 11• ,aJ,110,U 1f'nal
akartok, «J~k Nak hr a U ~ lú l•m..-rőlltol..huz.
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\~,t'.."\~~·;:.::;:,7!'.",-:-·• '"" ·: Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket

TUtapbb 14 lm b N)'ltoct lim•
pa. ma1lna munka. .l.llanll6ao
tlolgoznall:. .\1 itla,:01 ltereaet.
J1&\'C'Dla lUtl do!IAr. 1-IS azobú
Jt'i blzak, kill011bó16 üzletek, lakola, tenap1':1m, 1&6ralco1t'i belyelt. Van a telepen i:cirta
ffl&A"far h Qjabballat advMao
telve· nének. A teki>♦n nac1on
,6, tiszta ,ov:1z Tan.
-------<'OJAF:R, C'ambrta Count7, Pa.
f;i:-.-.bnrat ( "ual Com1,any W-le1)(". • Urlttn b.1nyo., a az,n 4 láb
mapa. Kö 1"&V" 111„t nincs, nY1•
tolt N t'lllan7 ltmpAkkal dol•
go&n&lr:. van plck N ma•lna
munka. Pfrk utAn 15 centet,
maalni.val "~l éa ladolnl it
rente-t Q u-aalna ut'-n 1adolnl
17 • r,1 centl't nume11:. :,.;•4
ponta dolgoznak
azorralmu
ember tDf'Skerealtet Utbeten
lctlnt 'l'O --80 dol!Art. Vu több
ü&let, jó l•I lhOb&a bbak, hAt"mplom, tskoia, kuclls6
ú 1111llb.11.
:\IOdern lngyes
k6rbiz. saay kerte-11 • lngya.
nes vetemény, A blzakat mo.lanaban u,erllk fel fQr<l.,lazo.
b.tkkal. A as,'ar(lkat nee::,-dlr..

1.;1. \l)ú

ban )f'vó
vantab:u1
~-t

~ \ln1. i.;tadom Vtralnti•
f11rinflm ■ t. mlvel Pf'nn1ylle•ő rarmon.ira. költo1öm

■

.

■
■
■
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n7D. mtinlnl YaQ ralta 4 asobú aJ 1 ■
hi.l mell#114p0.letj!kkf'I ,- HO •efftll ■
gyümolcafa Vtltelár SOC) doJltr, UlO ■
dolll.r a vételnlll, a U,bbl niecerr•• :
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Jó munkát kaphat 1:
1
15-20 magyar emberi:
azonnal a Tomkins :
Covei kőbányában, a :
! hol teljes erővel megy,:
'a munka.
:
Április 23-án 20 szá- :
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rom.

zalékkal

emelték

a 1•

munkások fizetését és :

ntost a munkabér 30 :
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cent óránként. Azok a ■ and OOAL 00.' Dox J4U, HTOS"EOA, \ "A.
r
magyarok, akik meg- ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• ••••
unták !71-ár a föld alat~i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
■
BÁNYASZOK KERF.STETNEK
•

„
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munkai vagy a mumció készítést, forduljanak bizalo,nmal hozzáni állandó munka vé..

: ,. ...,...........d . . . . . ..,.. muau, ............. FEOEltlL
: ~\!~..: T~~~~n~~~ !::i~';:~~~!~.~~~:~: ~:;.~\!!:;:
: lnn1,,k. Jó Tla., dz- ,IUanyvtl~ti.a. - .\. bány"'zok 11:f'~

geff.
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66, Tomktns Cove, N. Y.
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~~!"~!;_>Z!.'"~i':.~~~j ~~• .:"v-ZJ::;,.!i~ fl"lvUi. :
Varga Gu_örgy, P. 0. B. : Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. w:
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RUHA ttZLET

Williamson, W. Va.

t~1~~1:~:i::r_1{1:~~:r1 f1li..ti!

\'a. -tt'i' Drtrt• w~·a,

a droa kk♦ pt'ltöl. F.gye11ea bi- fiTO"·:. K\.
\ Tlt•rJl(')' ,unlnti; no-,•:\IO:"iT. w. \it. , no..('11,ont
n„1 f"11mpany binr&Ja, Clark~
f'flUljHllll b4ny4ja, Stone mrl•
n:,a. hat-lll!f'OC IAb ma1tu ■Mcn•
bur,: mf'llett 1-;g:,1•n• WlnYa.
lett.. nem rneaaze Wllllamaon,
ne!. ame!J'bcn ke..-.. 116 van.
amelyben hllt-kltE"n('I llb IJl ■ CH
W. Va. •l\roa.Att.l. abonnaQ •cY
H('n ••n
:,/yltolt IAmpAkkal
Nyitott limp4t hu1ntlnak. •
pfir ccnt4'ft khlezl u emben a
dola:0111•11., 1 van u11 plek. r.nlnt
TOD& a pMzre. A lt>lepen e11••
na 11C1 maalna. mint plek
m.utna munka.
Dolcomak
DN blDY& TSD. amelyben a a~D
anll.a.. lllndls doleo:aiak, 1 a
minden.nap Q • Jó bt.nnu0k
4 M 1 10 116at vtltalco1111. KarMll)'luoll ttlal{IM havi lle,..._
keresete el.i:r!. a6t Dfha ine,r• - - - - - - btJd limplll:llal dolgomall, mabal.adja a 1%5 dolU,n 11 ha,oa
·:e 109 dollár. Van 11:omplnla
■lll:l u.Un. A m-anka J61 mcc 1 ta Kltaz„r flietnell: ecJ ht'inap,- ut:o 1.,,--n:F:T, w. ,- ,.
\ Hal
Ml az •mbt-rek Jól llt'fe"nek
dór éa ■ok HIÚ ll1let a 1"41'0eJad,N. f'on1101h.Ltte<I c-n.1 -d
ban. Vaa a plfun kompAnla
Reu<tea blo,Uz meckncs &IU·
an. )Hndeot41e laltola, t.emp,l!tór
mbfa)ta iizlet I olt TI•
<·•,ke o,. binJattl•pe. Drln•
dolll.n 4avQnta. A telepen ll"6airol
u
en1bf'r,
abol
akar.
Ili•
om M mh)denféle Ht'irakos6
DJ'Ü1'1i llsza htaalr. Tannak. van
bAn1• -4 '8 fiél lbk ma.-u tluta
rom-aéu '■ öt uobú bl.U.k
t4bb llzlet, UIJ'. hOIY a bevi•
helr. Magyarokat tehennifn1lr..
az1'nnel, am•lyb4o nyitott li.m•annak, mind kltlt116 &!lapot
aArlA1nAI ..-11.101ath11t az ember,
bau. ,.\ telt-pt,ll az♦ retlk a
plhal dóhi;oznak:
KltOnt'i tető
lakola van a aznnlllvül mln,J„n.
.-ur bll.nytazt
Van pJtll• éa mulna munka
WJJ.90'.\0Ul.0, \\, \:A •.4.z Orr _r_<1o_u_O,.._k_,_,O_h_o_1J_._ __
A.llandó.an dol,rornak 41a a bi<'oal \fl11ln,r l~•mJJ&Df bin1.,. J,l:O"\ i,;ror. w. ,·., . .'\ na,non
r,yt.uok ■dpen kereanell, lb♦rt
1el•pe, Clark1burc, \V. Va. mai<'oe.t Compan, ba.nytJa. nem 'IT . .('l.\ll.E, W. \.4., \ 'lanlwl
a r n<tff flaeté-♦n klv111 bdnu·
C'oal Comp,anr telepe, nem
lett-. E&"JH♦- btn7a, DJolc M
~';:~
meauo t;larll:■buT"J ri.rod.tOI,
azokat la ad • Urudc. Jól
fifl auk muu tinta aúnnel,
nifnnel. '.'.yttott limplt haaahonnan %5 p.Ne alatt lehet
blnnalr. u einbe,-.,kll: ♦I a u ott
amftlJ'ben Mmml l:t\ DlDCI. :,..71_
n.tlnalt. llulna munkjt dol
•lllanyoa vunton a pl&N Jntlalr.ó mac,arok f1"ell: 61.4 ifinek
toU ltmp&t buan&lnak, a no
1osnalt, amllrt. Jól tlJ:etoell h
111. DrHtel bt.AJ'a, bat--01olc
• telepen mese1•pdttabe11. I•
11
l.41t n,acta ufunel, am~lybeu
kolik. tflmr,lomolr. '- Illet k
r.ulna fa ptcll: munka. Egész
~-~~~
pt.uolr. ngy kii nini-a. . ·,uou
1"■ Dnak a pihen
Van lit-b.at,..-ben dol101tak, a aa emberel
rNDf'k but uo dollArt 11. 1 ljmpa. 1'11:ncher niulna. Dolnt.z mu11Ua, • tele bevlndöi.ttac 116 doll.A.rt kcrflnek ha·
Kompt.n•a ■ trir nincs a plll•n, ~ .-01nak egf111 é•ben mlndllll'. •
rolt éa „an rnacrar la JóelkAn
vonta A ll'lepen ,·an tóbb ti••
mert "fan eh!r ma,::ru1 özlet. Hi·
r.ne&k•reanek • b&.nybzok bavl
V1rn a tel•pen llét-..mag7ar be115 dollirt. Nfc1-öt HIObú Jó
lat. Jó lliron1. 4a 11 4,CJ' uobb
rt>m -11élJ' · H öt a:i:obú bilak.
te«ae,ifh•z6 @fflet la. B1lvMen
tomplom, laltola ff u6rako16
lalr.ObA.lalr., tt"ruplomok, Ukoltk
l&tj&k mlndit a munkira Je-l!ltuk, a to perenY1r11 nn •11•
h.tolJ Yu1arokat ■aheaon üt
N uOrakozúl helrek a plfNn.
lf'ntkez~ IIIAU!lt blnyta:11
&IJfOIOB
Clarkaburgt61.
tiat,
Magnrokat feln--= 6uelt.
latewa W Va. hl 11ta1Mk.

I. STECKLER

; tell:Nn l1 Jefl•thl"tl a Tevó. D6veb. be.11 mes1r ndnde11t a tulaJdono,, r , = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : ; i
1 ~ra .laoal. Do-x 4', H - laburg,
1

&H-11.4b .Un. kGTh 115, a ea•

U.\\ ' " ,,

1

~~:~e~;;:c :::.fat;onn

IU:LJ,\1111„ O. Jlol.--f'II (:..1 ('o.
bánJU&. 25 ~r<'DJ re Wbtel•

w

Jal-1,J.., .tkl h,"" 1 • h111n1'--"1t•k 11J"AtrJal.,,•

;!:~'. r~fn: ...;Ó

1
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Inc.

. ~~.~.!.9!:~~~t!:9,~,-11

1et
:~\~n~rJ:. ~1~":i
1 1A t•tazéa uertnt ku:in1en lrthat6. S
azobb t•11ahia ,·an a farmon !\a a
azúlla~oa melh'IJu'pQletellkel. A Mid
uualh1111,a, felt1>te h•Huokföld. n1er:terem tnlndt·nt. KúlbllÖ&#tn 11.Jinlatoa
n.ar;yobh naliddoll.11ak, akik & cuke>r•

„

1

~fc

sziverösitök

tfilAJISAO 6o .,Uló I kél&lem6D7

l•·IIM"II from di.llf<aU!lfle<l, n11„1 ...1 mhiCl"'f lnqlltrlag
for 1,i.o..... wh,·re lhf'7 ('an flml •• _\Jlt J•LAY, GQ()J)
\\ \(ii.... srKA.In WOltK. .U 11·e ~ a»Abl,i, to
AIIMU•r &JJ lh.-..e INUT9 •f1t&r&t,:>l7 ••d to ,JIHI the
'"'"'1!11aar-, lnfor'DUllion to mJnt'r-i, ,re a,,e SOlnlC' to
puhlt•h tJ~ .. uu·i,; 1.1-.y„ ot ho-t mtaJDc rom-

bői a cflb61 aJ•hb kö ....lni fui:jllk uok:nalr. a t..a,-a~ • l i . r u i k a. Df'n'll, ahol h&a)linokr'a n:ü°'C
un. a 11~1arolr.at. klUi111&it-n Ulftllnl JAtják, a ~
N.'k Jók, a munka á.Uan.U, M a la.lr.ú & eP,,,ZM'ti•
Ügyi Ti"7,()D)-ok l,i llW'l(ff'J•·l&-k.

&hol

.J/,

1917 ,Tl. Il S 14,

Aki uereti • BA.t1yászlapot, a 1
, kin•k tott ml.r valami uolgilatot, ·
11 akit acgitett már valami i.igyta--
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bajos dolgálian, aki jó barátnak

ffli madt, hizonyit~ be j6

«

~rié

t1a1il 1-

MAGYAR BANYASZOK
Btorunk a lep1t-bb, leJna«robb M bt-nne mlndeo ruhauetr.t. a 101.
olcst'ibb •ron k11phatö. Hs .., vn6nf'k a
iru nea, i.tazlk f•
,teazah-:,ua, ml a ph20 uonnal vln1„dJuk
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THE OUTLET STORE
LOGAN W VA

mai, hogy egy uj eloliut3t
li j6indolatunka.t minden>o, ulve
bttonyiljuk be
•
•
•
J.ir:rity s.zolgAlattal.
\ = : = = = = : ; ;K:;;';;;'l:;;ük;_:a mu,sroll: t.t:::ioaat.úit.
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