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r,i ere is not a more mtere.stingJ immilltants. T'he margin for aaY•
pen mit
e maiJanak a magya biztosabb helyen a lakóhclyéh z
proble--n to mine an,:l ,nillownN's. in-g- wiU de<"ide most li-kl'ly agam
A c.i.ult héten be„ártü.lll )l:ssouri · viasza holrruJukat, mer~ ., iegt<ilib timogatifiára, hogy ezt aikerrei rok a megtakarított pl·nzdkkel.
kgkozelebb e ~ .\'a1 onal bank
,to:Iay theo wct,ber the presrut in favor or thi& continent, !--i:,,n- ólombányiit. ahonnan pllr héttel. be\iwdor'ó el\Jtt l!mtcr, tl◄ nek kt resitül vihtssü:k.
Amerika \:s Ausztria-~lagyar- ban tart.Y..
te-ue
la.bor
situation
wiU pa.1hy is very chan~ahle. Xow ezel<itt ii.l.1liizték ki & bevándorló- uo · c.;.km1t potom aron adták
.A bizo1·1,;!gbau h•\·Ö töbhi uem• ország kuz.i,tti Yi-szonyt a m.i:~ya
Ilyen :\';ational ban .ok ma n1ar
bi rilived af!er tbc war by iowi.ig- ltali11n t1ympa'lhy gocs out to km. ki.iztiik valami .JOQ magyar bá- oJ11 :niudenuket
Ji;.i' csak mO'k ,;ct_-g,•kl"I Umtog.1tJ& az
lfotii rok_ nem kt'.p~'-t·k tiszt;.i.n in.egér- a lcgtvbb n_agyobb plézeu van
ration or the l&bor situation Fr&11c1•, l11mgarinn to Awrtri& hut 11:,·ásr:t.
k~pj{tk YlJRZB klt.su=rt"s A.~r twl- 1-em~iaégoü 811.jtti 6. a IlUlJryar te-ni, ezért hiz~lmatl,_tnok, fdnck, n:,k, ha pedig a pl'u•1 nincs, ugy
1
w U get vM worse !rom v. 11:it it i( at ti1c J>el\('e tabl,~ 1-'rauce woul,l
A ·' L"a,l Bf'lt •· nh alatt isme- nnjnkat, Uiklll•k 1ikrr1ilt fdis- sajto .11 kPll, hogy támognssa !\Z h,~~y. clk~,t:ozz'. ~ az. idegenek _va- nagyon kuzel találh;it :mndenk1
1
is to.lay an aecount o( the retum Yotc för Urccik Southem Alhania n-t~ ólomhil.nya tertikt uomoru m"nii 11X1tkat . u.kik toliil, wiud mi ~m.ét, JjoJ.:'y kli.rp/itlá.<rt kapjanak h"\on:it. har nlag~.;a.n láthat,:ík, a „szumszé1los tt"lcpen Mmdeu l
)f t e foreign l:tbur element 1.o or li S, r,·ian Adriatie tbC8<' k<'Jlf-l .nyujt •.,\z e ~ kön1)~ken ket ruegYett ,.;.
1az. id_t-gen-g_vidólct &lt!ozat.ai.
~<•gy'. <'fn: ncrn k~~ul a !-or, még konny!'n e!Crhcti ezeket a banko1
their nal!vc f'ountry,
heing uamJ>lcs only
I do m:it t.alln en-k hO!IUU 10l"1U1 maradan\ 1:2u·a_rgá.<m11lc a butor knt~k,·
s.mbé.gt•s már u csak ~rt is, -~ hnyl~ges. hadiallapot l.rnne a kat, olyan telepeken, ahol sok r.
We an 1uO'!ing the following think that Ttalians wonM prcpE>r dó nyomo'knt hac-ott magu. uti\n dök nimk a legnagyobb h11-1Znát, hogy e?.Xe-1 lf>;ga.L~1 h tne-gakadá- k~t orna~ k~zott .•mt·rt hiszen a ~cgcn munkás, nn
bankr. k
intereflfmg pl"NiC""ons from an '\nrthem. 1"'ra.I1~ to ,th~ subwn:r a h'Ujlntt btdndurló uhlöz.é-&
akik_ nl~·szcres ár rt Vt"$ztegeik lyoz.zun.lr: c.!(y á1tal.án0t1 Ule-gen- lll'm-~tek ,s.biztonsagba~ élm·k. é" dt·gcn oszt;\lya, sokszor magy.
articlc writtffi Ly an e:tpi rt •lD tunnd out o! mt>N! «ympathy."
CU.k pí1r béttd C%clőtt blk'M port kiJnkat
he.-áJtt1nrfbkna.k. in.·WU.·tett'1 amely llifll>uri álla.m- s~nkmek smc_ hántod.isa, •~ a rul
s. beszélő
h1va1.alnokk.al.
1
the labor situation. ln Amerfoa. .
''l[auy ~,r,le ILrgno tha\ as eg)·etértéftb„n élt egyu1t az ameriIJ,, a 16',.rsromorubb legkt'f..-.g- 1h'Yl azér• nem tudot.t to\"!.bh tf'r-- ton~ényd,ct tiszklctben tartJa.
E1.d, )en
bankok 1.:in ,a munk
'To our nind the only t!Ollltl- aU tbc Europesn countM are- at kai és & bcvlodorló binyisz. A 1M-e-jt'5bb a. dologb n au:, hOJt,· a jedn.i, 11wrt 8 loiz.ot~ az. eL,ő
.\:_~gyon sok magyar bányásr. i.ok j t~ pontos k1 zolgiilást k '1fora.tion a.s far es eungra.tion is f'N'!lellt aclf-suff.ii.;.iiig, &11d ghinft bány1t, mélyében, va.gy az utt·á.n, hel.Hct r~ :;l'PP l lte?U \'1tow1L P"TCtlSl fogva rueg •;ett iuin<i,•ut, ta_rtJ~ otthon_ ~ megtakaritntt nak, a h1xtonság mt"g .inny ra
on e,ned ean he tbf n08t bC'lhnn e-mploymNit to evrrybody, emig ha a oo,·á.ndorló h,i.n)ász 1alá.1ko- Mit ml'g JoblN&n ki 1'81'<1.ett .•\ be ho,o· az Mllt'rikai kU.nélcmén,· , P_enzet .. \z! hiszi, hogy ott~on a sörangu, hogy nvugodt•n alhat
3
itat.e uf wor Cl econom,r acrt".llK a.s rflliou ia not ueccsan-L Tht'\' tor- z.ott aml'rikia h11jlArsll\·al, k,.iuön- vándorll,.li:: foiJ. ,o os r1.'ltegt-shen hf'ln •- 1l ér':eei:.S-0.
b.! fent·kcn van az a legl111.tnn• minc!c 1 <' 111,e -, 11.lom k itt van a
g1ncnu, a.nd tbat of e•oml-mieZLl get- Ihat. as 600n 68 ~<"ti'Ce ·111 rn• tüttt'k t1tnni1.:rtéscl~ldiskurftlta.k, éh kés i:y olt legnagyobb r-t!
t'sllk 1,mek a g,\"OJ1I íellépl5liek ~go5;3.hb ht:lycn. P~rlig ép."tt pénu.
-· rs of tlw in.J..ividual countrleti ~,ore<l, industrit.'fi now thriving ug:.· al,01-,•y tudt.nk.
sz~ csa.k 1deig1enesen ·entlrzedctt kÖ87.Önbetli, tiop-y az iJeg1•n 't"ylllü- ,·rheti a lcgtohh V(''-'Zély.
cm
Ott mm ér bou:-' sem a hiéna
cnn as spc~·i.al lor-'ll c&ll!IE! !or will be invl'pt wway by intcrnu~la. nl!ír ;,•ljes<'n megváltozott a be. Fél.111 k l"KY ijabb deg,·n e1h,• t' 1u m t idolt te1t hódit.a.ni a ko- i:sak az, hogy ellcipJ,Ík, hanem cn s~•m a oh-aJ, z.eket a 1: ikokat
11
mig:a.tory noveroents. '
tional eompctition, •tic rlet·l'nlral helyzet. Farkas t:aemct n& et!_J· nea i itvl'· . t .úig ,·an ház ti u-li Xlny-1 hNyeken, nwrt az ame~
sokkal _gyakori)ih h_aj 1', hogy 11em t·1ht"ti olyan , esz"c'- g, b, g)
"T osc or opinlon t'uLl immig izat ion of indu!ll ry along 1H w mtlHSIJ az amrrik•i Ma Hindol"- n~ ,-dben bo\ •
1; fl.ndor 6 iapi
"ka1 kó, \ Jemén;vn.rk idejekorán J•m ('gy hiéna, ukt Hl'P szóval. megbuknám_,k AI ndc I magvai
ration to tht' lhited ~tat "!i W\ll Linc-:s of pl"Ol.lucin,g cost
and ln bá1n· .s?
h.n eg,vmAs nell.-tt fárns.r.tö nmnkft. után lY ip.itun 1d!
ad! 1k hogy 8 bedndorlők ra\ sz me tt, el kimuzsiká.lja a::t a Wi.n) sznak ajánljuk •ehái a·
9
m:rt .·a.l!:, derT"ease 'if:er lh war 1KrMrf. ln Íat'.tl emiirra.hon in f 1s hn:ln.dnak, mm isml"Tik egy haJtJ Alon== f j"t,
111.1got1 egy hat&hlUIS
bc:r illés P"'"'lzt onnan, ~wg 1 hét hket s ját l'
1kh("n. h gv 1; lait .ak
1
1 ~ that tihc re uilding of the motn (11.'ll•s obM been
l'lluse<l úr mást. Egy1k se,n ta.ól a másikhoz.
'\'Kg)b
hr-lvr,et U'lll 'n1i:..k azoknak a I gv dá.
.2,
tthon
pr-,.zUkc han•-n b.a :i.
o( 1-'rane
~d pro:uof,•d by eomp ition hrea'k.ínl?
,.
hal'ga1
magálc r" t b1201.vtal
ribla.k 1.· ·
\lin,lf""1 tcki,~tctJ•, n gond1át
1 "I hl"' ("Z kel
.,· .1,. lrur: JWJ:. up (Jltl &t"!t suflidng eeonorwe:;.', egy kü ·h
.nyl.sz trag1.,.diL. \ kap.7..!illlü ,
\ n
c1 •gtikh I
alakitol~ l. ,r;uk '
101 a rr. 1gyar bányá- 1,ui..n11z ltgk
'11J.r , w 11
rnag:,.-arok na.gy rtHze a bány.1,kh
..,iik
h ln.dm olr. ,,ral he"l
.my .SZ\' •J bm,1 ~ a kuwtkez.a S;t.ol,,n. k
\f, girtuk isz!.mtalan
ank ':>an
•
n >llll)
•Ji 18 hk ly .ot,hat aR soon a.a lapátol .-\ robb&ntJÍAt .u amc.. P nte·
ulet t
u·a. akllr ák
ro' kt>t mf!-1:tr> & Jdfe?,;On 7.0I ho...v mmdenk1 oly tn biza
re-, Jp piqamk1 ,n :s b
e
1
\\l¼!'l-5. \menbér1p~ne• IS de--•larNl a lal:or
pnm( k.uio.k,·i•g,-i..k.11,,gynurogforten rá,· nm.~ e\'llndorli",1 fiogynH'g fil.).Jf'rJ.
1.P1Ű \l~imi li.al 11 lummal 'on1dhat hou:\nk bit i, nk :i
ldl'nlaoh,a atJ, ezt a
, Ollll!J aion oto I hi• Wlll HWC• P. OVH .\ mt•n1•a 11am ni t-gyllZC'r h:i az ami rikai bá.nvisz mivel1 f;_;.•d.J1•· k, 1'1.i-H -.'3 nimkn-, lurvl' 1,, oza., 8 i.oi ._,. (e.Is,'\ ,i!é
milyen l.:~rd1'·!>hcn, mint a legjobb mond.1sl
~zr.bor<'1, \\i.ll r1n,h to '\rw ) ork nem figyelm,...zt,•ti .itlcickoriU-1 a f.,!t• rn:?.1. 111111 .Jt potmn áron a.dJa nakta;.d luv. egy megfele18 le,•; ··s lt•goszinléhb barátjához. A 1cc
Your thoughts and actions
111 ordcr lo gct on Iht> •• finrt. 11l1ip' · lw-vru.ulorl6 1 pátolót
robhan."8- 1•! n .k. =ier~ ha, ue1m1uJ;:: 11oi.1 kisé~hNi •
1 Jtn]sb napokh:tn tf,hh U!.h•: riiuk
ahould always be guidcd by.
1
p-t i h r manpuw :- will 1a,·e ~tan:,· will go hac-k PN)ffiPlt'd_by rúl,aztajt,í-g Kl.j11megnio11dan1. mál" •1g)· aom lrt.z n t.•1rnyt'ken n The followtng queationa will be .:M<'Zte t/1 unl.., hogy mit csinál
"Safety First!"
1
1
aupl" Cici I numbci
~ mcn for t!1e '1csirt' to Kf>e ! be1r f'allllll<'a. A magyarok éh<'rsf.g~nek kii- b4 .ándor ók.unk lll&.l'1dáaa.
put to the membera of the Missouri
a penzc,·el. l'g:,,·ik m s:.ik m#,g
nd
I
et
, t.;,n hut sueh w ll yreff"r &;.me ~~. the ~:uropean_ .s:ov,·:n.• uő1it1~.tö hofl~ az •lmult bl"1 n
\.r: f'l~tö1
bu.á.udor 6 er,fi ke,: legisla.ture.
.., i!I bev'llljA, h~ a nin.dcníelé
Go olataidban & cs..-lekedcl't.hei
raa.c(" 11,nd, Bt•lgit1lll 10 lll ~it \\ ill lry •~1 prolnb~t ettug- nem (ortént f'g,,· lyen katasztrófa. fc Juno1o 11e11U('tkuu Jizoltsúg a
1. Hu vou ,dirn th 1 tlhe . 11 káló éS lese kc•I,, elc k es rkztei~ben ..~ndi1, az az elv vezé1
th.o l itctl. ~'lai :ea Jt'i auso Jt ratmn 10 w tnanpowcr That KPt. ma1tyar b6.nyáaz l pito·• Jton- nel.r a n~arok kezx.lcmé':1"'
1fort•qn:-h, 1:i W"lrk m •ho we- 1, '""'·hiénáktól i
ftlti a 1én%ét,
rclJrn
Butonúg az els61'
1
y p;· y 11,wl higl: wag" oppot w LI meain .rhat Am.f'riea will n~ T r n II ha hk tnRRUlc H'm
ku:l a szomoiu hel.)Z trej11 ~l'U lu1 fl"Otu tlir r hm 1 cs ni r ri:igyon enS cn elh táro1.: ,
n kor ~zt u llJUk rr n.1
11
umn <'8.. ·•
~ow _d~wn on ~f'r pr-oduetton to ,esdk &:i:re, ogy ni; amerikai 1" , teitmte' <'I két 1agy, 1ehéz. 1 t H1,f'r, -.;1 J,'raneoÍR ), aog
ogy o n<"m spekul;íl, nem ve z. lu11 )('TI a n-:Lg"., ;ii 1)., ,
•• Jlt>~ we ar„ runni™t a 'Jt.9 ti e- h::: ut ,,t a,·a.1l11lil1 ahor fo':11 rol,bantani k~ST\il, ugy ma márl fc1~da1 elott áU
1&11"' Bonn..· Tcrro 311 g: t ln b I e f....,dt-t
~ re!Clzv'!nvt "De akkor ne.: o.: al a , ny.a ve
u..t
me of • e, 11 n1 impoi1anl and lf'I 81"'. _<·r ex-;,o~ r'iat will kt•, mag_\
bán.)áMza.l keHaebl, _f.Jóaz„r li m1•g kt> ntiut tni alcm1r, ,IMtf'd IJ)
e Stat 1 ror th,• tudnm, ~2c icei;zt~ ur ha Cky re gondolunk, ne-ne
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1
tak
.
Pirst
nhor
dOSC
dqwllfl
t' t~<' 10 C''1SlS. nr 111111.:r!• 10 lt•t \o\oa az 6lom 11wzökon
kc•nv,kra
•
"ev nl-vrl6 e l~IH'!J dmnnge thto:, wff rt>Jt
"· an J1ta11J:' Lrvetőchk t. ha1.ha l1p.l
ó,
rollban
,1
ka.i ul
11
11
L:: 111)J' oppH'tumt es only it 11 1' 111 prospe.1ty. lt will mean
Egy frr clmes l'jin:ak{111 e-lirlcn hanternitot t· t'T., rl 11osl •i hízotti lf &o. w'JI yc, 1 votc t 0r n Dill !'. <' f'z.d me91 lni, "'ZÍmnlni. h 1 ml"g"I &lenr te 1v in et ,1 1~
011
I
t:hllee" 0 a·
naikf't
ror
mf'rPly
tliat
,\.n11r1e11
_wdl
11t11p
ke<lnt
egy
j_
tul
az.
ólom
nezö-lSitg'
amn
,iol~zik,
hogy
:i
kör_of
.-\ppnp1almn
thJ\t
will
gi,·e
lkor
dk'bitj;
a~
ember
't·Jc,,
11
011
11.bot
also II p,~ion of tht" _rI1,on
of ("ltpnal. raw kün
b ,An,lor ti
amt•rikai ny K.l(•J a:.u·rka1 lapokat meg t>•11np nHolltön to thr
f'oreign lR'Y hocy szOhoz 5em tud jutni hamm
• ~a( t• l· r!
h
1
1
t• ~ital top'" 11..Jf' abot n
d 11_ te.ial, .nd
maetnner:,·
) bé.nyúz. Hiába
i.sz1otta el az :iy,•rJe 8 be"táud<•!'l6k :-,
r.• ('S \\ >r NI íor tl d 111ges tb y 3 i -:re <' ,c~1,_ m,r
1r :mn• .gva
1 !Ja mm~ 1 • ~t D.
re 81 e to ACl'UJ"t" "R\\ mai rial f- urop Shi w I J)rodUt' antl ex- Isten . ,mi)
np !l' vel
konn•é-1 :>!~ an bangul tot t rrmtsc~ a k,)r- sul ft'red T
1( nfé e e fra p pirost k rnar ,,.-la I R ,\ \j \ 1 V{ t'P
v vigy
11111 Jtblt or th1~ r: NOD k'.
HiAL,a ruhogot•
eso cg· ..
.hc 1 .z. ~e-rika. t'fl bevan~1or!..1
1. Will yoll ,i,elp us to ge-r tli
!I 1La a pár
· lnn:.rl • <.it." zor
J tt , te 11
fhdany
. i; -Je-1ibletoc-l,ar~th1gh('rt)oJJrLL\felbw.tiltCH8cae-lék. lv
ytia..k.owtt <>fn.' HeleJt.eul' \:.orney{,r>ura.lopr ~ul t!: F"rt_ r.11 \lktet\r al.. 1emmrntamun'ia
11 tl,ewor
\ • figure out 1 e 1,il ion& pr,e, ·'1 h4:r p1·,xlucts with the ge~ l"t'f~ net mur.
át
mu-J " h-'-k az e,lmul au,moru esl'moi- iott. or ~
e , ndistr"mma~
1rl1a, be y h..,, a tcg,
ílZ t p
t
o!
11 1
a.t i, RA ·1 ·g, REI~- re~mlf thnr iuu·e 14.bor w 11 bt- 011 ft!I nap aJ.11~ ki1 ·:mitolta a k- m,c: ny k<"L
e!y•
\
rdés
an k zé kku
3
t l l ,~,T~Tlt \. e,c-. would hc- ~llt'Ol)('ati „nd mon, c'1tJlltal kel a betln,lorló :1.6,l.
•
\ mboilHr: fd dut
.z eliiz.öf"
4 W11l ~ uu &lgn
Jl•til 011 > fio y ntdi <i gunknci.
rt uk,
..., to rclnu.ld th ir lfa.ii.-snavecl ::;,, 1 -~ .gh~i: w1tg1 ~ ,iu ~ht!I' iliile- o!
. •~gy hd mu t
;,.,.,íta. A bA." b >"6:.Jor ók kárpótlása. Azok 111 e
lloH>ruor l"E'qU<'5ting the hon,· nyi~, in an f1 eljúnk r· me
'.>Brt.e and r 1 ><1 11e r h1iy the 1ron,
llanhe ,\n,I 81ni' 1 labor
tula .
k1 1
'b.~ k
kik MM%8rnen1 k, még e ak kap .-\1 or,wy l f'lcral •o
ke eliar~e Mc tmlJuk, 1oi;:v még nagy,n neh
1
ro1 chn; ('T},
• 'ootl
n_oof"6s :ry alw.iys
d to fhe nnl~~ iUHl : : hf.tJ;nona:oam:'~~~k~:t di~z a~ valamit• tÁlllll! -t1)-J, li a7.o~ "~ lhe . f>l'0:14 nrl 011 of tbe ,- 31
' mag'.l:~1 bínv · 2nak meg van tt.:ndc
•-,r re mu.truetiou1 J~ides, the mlnt'S, LnropPan lahor hanng no
.
.
.
..
.it.ik 11 e1u tuentrk \'SIZI!., awk- tS C1n-r r1ot<'rRT
, "'a g1,n,IJ . Hogv ha nc-m is kér 1
l,iztt,~it
lling atock, roills ahi.rs, l:ir>lH•
,~'f'_i:litic~ :n 1-:urupe ~ill ~~;~::~ ~::i=e~~~~t ~: ::~" iull liogy ka.pjit.lln.k kArpóllií..-;t.
/ :;_ w;u you f:irnr a_resolution de ·i 1ni'.1d<"1nik. még ,an nag-,p,n
("St : k .-;ofl!lf" "elejt é k cl
1
gerer:its and ncul l.L.'I ahke- ruuul irom:" bflign.tion 10 .\m;,r1<":a, té-11: ,.;
('58)og:u,ni a be,ándaJ".:\ bizottságnak fi! s.r:erint legm,j at the ,wxt Sta.te l,eg~laturc to se 11\.:1 w ncrn tud aludni, g pe ,re se h ""' HIZl'• N
ug_
present
t full capaeity I
t>d Y e onomcal lawr=.
t
tilbb .!Zliknak kcJI drp6 tl{u;t Kh1rt 1~ Stl\l•·. 111\'1'tit1gntum of 1h<" met ídti -1t kin<"~<'S lidáját, mi
\•~ Al EL.~ö' ·
16
w .utol ly >e w-o~t out und c1n. ==========,! Hiába fjgyelmeztt>ite a ma.gyar n~'1J,jtani. akik nr.m mentek vL'fiZ.a reee·1: ra~-ru:~.t~
' -. . l>cn e~1 ..z ~ lo:' ona .'-a~ •. nappt11
\ IKV zz u cklldr
r,
1&t ,rt '.>f wtk.
er tlns war d
!;,i.;ottság
blnyás:zokat hogy Is ez nem , :JA.mi kOnnyü feladat,
6. · eetlOn 9.>-19 t~ i.1.i.,~ IU'naeo meg fr ~a az._ aJ ó km) 1hk meri ,.,m.il J ~ nai;-y )n i;.:mdos
O
vá.rjan::ik addig, &m1g
!>írotteág ,nert ~l181K>w·t állani törvinyei 8tatu.~ of .\f~nr1 prov1de.1 dia~ ne';'1 ludJ~ ~.1ko :iv t >e egy 0 , .1T"l I a .aza
„n, vigy n
8
ll" bt' ' ge.l"ffl('IAt ka11 • tál118J1á· ...7,('T:nt t'n"II t: 11.11..tu, aPm Ili megye, the ('.ltM"S of f,n,t: and ~c11nd.,·1ass ~Zl"J>S:.:.ll u h1ena.
'
a l•1t1, l(' g; do!J r a, bo y ha
goktól, 'hogy a magyaro:ik kátoRU• IM."m ,1, város n,· u ff!le-lös az •lko:zutt a_rc lia·bJ1·.~11r the ilamagc do~i· by
A1.okn·,k ' tl'sl~érc:,.,ck, ·kik tcgn&j) lnta1to1 • k tart ma 1~ Ha
an mrmy new onf'8
lS1Ít l'Jlt-gté-rlfi:.,_
lf-l~ akkoi· k.itokfrt.
noters. \\ ,U ~u snpport •. bill al az utc,l . hhc-n f.)cnzc1k ei'iel)c gázos a ':lánya, vigyáa, h v
: e. wa:p füa/o~ ~i'\in ~/~~~:
Willia~ \. Kennedyt, , KenAJ)OS ,·ol• & r,11:1uény, a. bán}A~ok -.\zoknft.k a hr,·úw.lotiólmak, a the 1e~t J,,.,•gislature ~I.D~ all ,:. sr U~} éhen íordul~ak hoz.1.ánl-. rendbe:n legyn a 3mp:f-d.
borJc
w11l , er Llus war Le n~cly, _~f1tch("ll & Co. megbukott rgy pfu·
ihitf rlíelrjtettrk ~iknek nincsen meg u el.!lii p.apir- the r t.u":S and t.ow119}11~ bable m, g m,~dzoknak, ~k1knt-~ hason\ 1 ván a pé·:u:c Irt:. 1 r::unká.d
11411
PV n nof""' in necd oí ~pit.al
(q gondJuk ~•n.
n1 uzenJuk. gvum, c!'lé·e, aml\e' a ncht-1.:
00 pc·nzkulcló cég elnökét, aki állitó-- mindl'J1t t,a me11 a. ke~ jt1 Ja. az Egy!!ffult Alla.mok fo,c kAr- fo1 tb„ da.m.nf;(! clone by r·otl nit
1t{'r how mm \'rOu!l l ll."Í~ 110 lag- fél millió dollárt vett At ma- volt,_hAt \"l.m.:uu•ntP.k minden g:i,- p6tlá.<rt odui e_in· .\usztria _k ) i f a . 1 - - - - - - - - - - - hng_v ma, .1~1kor M'lk .• p,éni, és nmnkad1.: t a jutalmat, Jfl•gs
(' l"'<I Jaoor )pportumtil"I mnY ~ar_és ";ás kisbankároktól haza- ni.n,·ia nélkht. ,\ magyarok 7;) ~yarol"'s7Á.g között ftunAUo ~1MD.- SAF'ETY FIRST!
ha_za kuldrni •cm k~d, a pfoz- ge 11
pih nöt aka. z
zcrezm
)('
- kuldes Yq::-ett, <le :\fagyarors7:.ág~wléka hiz~ 8 nnlilklÍs kt-rit6k z: tkozi t'lf.)'e,Qnt•ny alap.dm
FiZCSSl'n c>hi a. )hgyar nAnyáaz ~cc-., ~, ~:i::m:~~i é~~~~:~:tt;:l.:~~~ magadnak: ne ta:tso a 11-d.ában,
\. r a.Il
w-e take !or gnm- ha egy centet M!m tovi,bhitott,
1géretkbt"n, ,•Uflmmentek.
Az elsií papir birtoli:Ab!.n lev4 h1pra, !=:lüksége van rá. \"rrn kell han ,·an
.
nc fc ktc~d. réuvcnvb
cli kb,,
Nl at n the L<Ul'UJ~n r,nmtritjl nemsok.'l~a. vi~~zahozzák a spa·
tNlk utor lihrindult11.k ki, 8 ht•\·ándorlók érdck~ben pedig 11 elindnJni helo a nk ,;!ágba Biz\ ~ t~
1• k k
&
.. , t~rlrl a a11onal Rankba. )1 <
v rionn t() 1 nateria:1, truwhin- nyolorsza~ , 1gol,6l, ahol hetekmikor
n~Ár n.•B7.&J1K'ntek és a_ b:\· bi.zo~ mor. ~ t inditott, hotr:· tos é-.. megb_itlJat~ él"l:eaii!é.'lekn \11 ~:1./o;;n~::;y~in~:1.t~!·:uá~ bu:ton agoa helvr"1 van
"?')'
1 ~ vPn !llg will be kel ezel&tt !etart,',zt::i.tt:ik
1
n_~;ulajdonosok m~á.~18 á.ll_1tot- a ,11111onr~1 lt>gi!!"1latura uavanon, szl'tcz.hrt a kulónliotö hA.nya,iJé- nak fenh:itósága 1~ rlle~ 6 ::-zkl'
~;lf :,• F'r ~
80 a"
.n I urope that in &pite ol
Rohan hclv,·tt<'s l.:erülc-ti tila 'k<>t. ~lagukna.k ~ellttl'lt. - ~ mt'g p~• b ZOll)·oiJ o
rt kirpót- krk m11nkaviszonyair6\, ha be!Ep alatt -illanak cs mt" me I,
Rizt;n g
r 1só!
gh w ;:-rs thne w1ll remain gyt-:z AILanyba utazott, hogy a llt::""'z:m ,·lkot)aH·tyt>lt.holmiJukat ásul AZ ok°"ott~rokért.
a fiányúzlap testn~ri táborába. ·.,. le b' t• sá
í{ 1,:·i:: :izhalt,.
1othmg >r
v,...y smaU :n11tJrin kormányzötól átve1rre a kiadatis:i ket.szeres ltron. s a h!Un-at:!rsasi
\ h'h
h 1
~
!lagu ,
17: on ga
et!Jcgtc tn
k tl:tl1 nill
·.k
l ~
,
a orua e vz"tre val6 tPkin- . f'ml'M.k a HAnyAs1.lap foJ?'j& ,egi EZl'km·k .i Ii. nkoknak az a hiva•
Ujits& meg mindenki ideHben
tor 11nving; nml not the W'~B iratokat, amik s1.ük~égc~ek Ken
1w
m:z, • ff ie
dorloa: le1 1 f'% lí1T. konny (e ,1,lrit :i:: t('nÍ l'>11t, h11nen j11,ml'l"etlen 1~s1 t.[!IUk, hoJr>,· Vl dnanak- 3. közel- a lapot, hogy ne kárositaanalc
1laitl but Llu margin f'or 11aving UJ ne1lynek Amerik!1ha \"alo \'issza
i
t.
k
.
ezért -:zu!uw4rf' van b1ro1 :sá.guak vél"Pi ÍR, akikkel lapunk utján cisz.. ht>n lakó sug~~v <'-nh ·k pén• meg benünket ebben a nagy dri.:be tl•>◄ ·iding • ~ r n lrnwing b.ozás:íhoz.
1 1 1KY 111 eital e\e n ka.pJ JC az eges& am,r kai irn.ag:,· J" 51ljt6 uetartotik.
zére és r rt hai-'roz1 u n ij5.nl• ga,Agban a potyán O!TBIÚlal.
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Kennedyt visszahozzáka
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.tt. i<;YA /l HAN fASZLAI'
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ORIENT, Fayette County, Pennsylvania

it

Negyvtin ngy ötven mac,ar aénb,n:,Au lrereetetllr. Telepflnlr. a
blre. r.orinelnl11e Coke körn:,élr.én no. JO 1,1r.0111t, templomok M

BÁNYATELEPEK HIREI.

;

--------

Menjen Cnlooto':::a:.:/~~:n~:J~;:,.:~;;ec:;nnt:,, Penns7
ota) vir0111llba 6a onnft •ea-Je a Ylllao:,o• TUutat (1treet Urét)
Or1ntbe Jelt'ntll:Ha~II: a pupvlntendentnél, 11:tnelr. neve Cbarl91
11
Oppcrman.
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The Steubenville Bank & Trost Company
104. SOUTH FOURTH STB.
AL AP TOX:& f••s.-.oo

STEUBENVILLE, OHIO .

VAGYON f1,400.-.oo

P&LltSL"ltO f•S.-·°"

TAKARJl:KBETiTEKRE 4.,,,. KAMATOT FIZETONK
P.tNZftr KlVEHETI MINDEN FELMONDÁS N:tLKt'L
8 6ubb iel•ili11Nitbu.l uin1ea u11l1th,ak

lRJON MAGYARUL.

--- -- -

szorrra Imas b,anyasz
, okat keresu· nk •

•lltat.llt.tllM'IIUUtlt.lltlll-••JltlPUIUl'~P..Jt.llt.lUl'1t1t~ • ~•• .. •••1ut•Ut11tltln•:
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• ROSEMONT

!
~

§
w. V A. telepeinkre 1~

l' nJon bAn)a. .\ V'1t ~~ 7 _ 9 lib. '!\fltolt Limpa. Gi.&
vagy leJiró ltő nlnc,.. titkii bhlk, bkola, templom a tele1.en.
lrJt,n va,t) JiiJJUn el ml'-K ma.

1
s•

ROSEMONT COAL COMPANY

ROSEMONT, W.

VA

~f:aöd;:~l :~!::::b::tr~f;e~
161 szolgálni.
.
Georgetown, Ill. EK)ik testverűnk frte.:ité:-e szcerint a munka
itt jól megy ,$ állandúan dolgoz·
nak .-\ bánya gecses és már elég
m~ly. .-\ szén maga!lsága 6-7 láb
kii,,Jtt \'áltakozik és elég ti~zta.
Yiz és gáz nincs. Lcjárókö sincs,
ell~·nben a tctó nagyon rossz.
Ki,rbájd limpát használnak. 1!a~ina után vegyes méri..~scl 55 és
h:l centet, !.zalet munka után
rumban 74 centet é!'. hetinl{hcn
egy dollárt fizetnek tonn:ínkt·nt.
~zen·ncsétlen„ég ritkán fordul
~!(, é5 a i:1unkások_kal ~em a _leg1nhb:tn bannak. f.lelm1szer epen
olyan drága. mint más hel~·eken.
Bányászokat v~sznek fcl_mmde~nap egyct•kettot, de a hir kulcl•Jie, n~m ajinlja ezt a helyet test,·crcmknek.

_j"
- . . 1:

•

11

~ • - - •,....~ • • •1'1lUl'llltli'lll'Wllí11:~AWM:Wll-.mal

1,

/IIAG YA R BANYASZT KERES VNK
teljesen uJonoan berendesett telepünkre. 8 !Ab ma11:u a u,'n. Nyttott limpA. áO uJ bh, ltltilL h•kok tt"mplom. Storgahnu blnrA~
11,7.'U!Ulll
tp-•n 11:ere.betnell:.

t

'

Emmons Coal Mining Co., Inc.
BAYARD, w. VA.
A \Yeetcrn Mayland

Vll

-

Pricedale, Pa. :\lint értesiilünk
ezen a telcp('n a munkák jé>! nienekés államlúan kidolgozzák az
gé,;z hetet. A bánya egyenes. a
zén magassága b és fél é" 7 láb
közC,tt ,·:íltakozik
Hl'iycnként
V an egy ken!'s viz és gáz. \'illa•
mos lámpával rlolgoznak. '.\fa~ina
u tan tonnaszámra 45 centet, pikk
u t:ín 6:1 C"entd fizetnek vcg:,es
nérCssel. SzerencsCtlenség ritkán
i ordul eh). .-\ munká okkal jól
J, ;Ínnak. f.:!elmiszerek árai ua-yan•
a :tok. mint más helyeken. )tun;'1sokat ,esznek fel néha, dc
ne~..;zrhb \"iMkröl nem érdemes
dcj,;nni,mertnnclegenrl,)mun
k-\s.

100

1t mentén, k11:tel Pledmontbot. W,

"
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Ila Jö '8 oi('SÖ butorokat akarnak venni 1,SjjnelE WELCH N
vtd(lle LEG!'\AGYOBB H T..EOSZEBB üs\Ptébc Caalr.11 els6rend6.
lnitorofft tartunk rall:Uron. lliletünll: a& 4ilomlual uemben, •
llalAza u SchaeffPr féle adllodival Hemben. Magyarokat U.IHn '.:U'ulr. M l:érJúll: ulves p.trltl'll(Aaulr.at.
NÁt.t.;:-.K BE.<JZltLHF.T MAGYARUi.!

1
1 The Hub Deparbnent Store
♦

,;,.w,~
~ ~ : ~ ~""; 8 . ~ ~,~ -~~.~ ~o? nfüm •
ot,', ar'u, kapJáloll. &n a magyiu blny,uoll:at nlve.en litom
. ;,.· -m tAmogatc okai
~füm a !ogJobb ,ubAk. febémmüok.
cl •·, )'at1,pnlt k;,•,hatOk ffrtlak, nöll: & 1:rermell:elr. l'ffffr-e.

WELCH, W, VA.
~

W indbcr, P a. Testvéreink értesitése szerint itt a munka jól
megy és állandóan dolgo7nak. A
bánya egyenes; a szén magassága 3½ és 4 iáb között váltakozik.
Gh nincs, viz nagyon kevés és
ritkán; lejárókö is csak ritkán
akad. Xyitolt limpá\·al dolgoz
nak. Vegyes méréssel pikk ut.-in
95 centet, masina után 58 centet
fizetnek
tonnánként.
Házbl:I"
olyan, mint akármelyik más hclyen. A munkásokkal meglehet&sen bánnak és szeretnének egy
p:'ir magyar bányászt felv~nni.

San Toy, Ohio. :\tint értesii!ünk, ezen a plézen jól megy a
munka és mindig kidolgozzák az
egés1: hetet. A szén 31~ láb magas és rumban 54% centt't fi1.etnek ladulásért. )fost épitenek uj
házakat. ~íunkisokat állandóan
\·e znck fel.

~~,~~\-i?~i:~t~;l!:i~-á~:~~::.l.i.r~.~ l~~tk;:aj!~e~á:n:~<lé·;:n é~:~li:~::
e:yes mcresscl lancos ma!>ma u_tan tii:5 drága.
,tun\ca~kat allan•
q ct•ntct fizetn('k tonnánkent ,lóan ,·esznek fel é'- a hir hekül-

~~:;:t~~t

'

Ne hordja m~1ttak:1rllott
KtlLDJF: DE HOZZA.N"K, Itt illaml felü1:relet

A r&NZH OTTHON.

'"'°
1···-·-·-·-··--········-·UthaUa. Amellett
Uniatot la boa.
KuldJo be a pfntt mone:r "rder<>u, mint eddig • a betét.-11:ónJYecell:ét poatafordultlval megll:apJa.

'

a~~-h
'l ud1ak

~ocsit, e.um·.lfo~va nem
k1,lolgnzn~. mindig a napi
0
8
O~át
..
\
kert'set J :_naponta $5CALUMET, MICH.
1 $-J_ 1 khe_t ~cr~sm. ~llan!lóan
Tőke,
nyalnak UJ hanyak ~ kumy~k~n,
;i~ol 37 és ;1-1 ~entct ÍlZl'.t_nck .oranBIIT&1:EKRE RENDES KAMATOT nzETttNK
KfLH\LDI OSZTA.l .l""U~K ~ LT.l..Nl.'06 ARUAN KCLD P•:SZ'l
~l'~t A ~:rnyasznkkal 1"1 ~annak
Kérjillr. a m1&1&rok pt.rlfogú&t
11
1 t'~ allant!oan V('SZnek fel UJ munk;c,nkat.

CALU MET STATE BANK

tartalék és haszon: $170,000

--......................................................
Logan vidéki Bányászok!

W heelmg, W Va J"rre fele 11
szuk-.ég Hn UJahh b,myá
,,oJ.:1· és attol Í('lnek, hog}' a JC
1 nll·~1 cmhcrluanv még na1,.,,yobh
1e
,mhelvt a Súrozás todhb ha
1ad \ gyermek rnunk.'tt szahaho-1 ' ,etsigi t(,rvény
'
alap1[m e
kerulttben ,300 gyermtknek,ak1k
edcfghindkban~olgozta.k, Lha

1

Mérték
-~•zlt.

ut.An ar.a1ctt ruhat a Yldéken c■ all: a lo(tllnl m•~>·ar 111..aNo
Ne v('g7en 11:ln bolti rubAt H ne bota.111;,1n ruhdt met< ...a
?\'ilam kid.lantja a tnlnU,t ti• t1111t8l!Nge1J Aron, mflr,,>k
uun cstnilom mer ruhAJlt Logau \lrlfkl bánJlllba Hemtlly .,,,n
11 klmepell:, ha lrnalr. ea pöataltlrtyit Javltut éa lla:ttltbt la
be Hjlm/'>IJe.t>n 11llet•mbe u11 lr"'n és én
. l , tlla'-k JoJJ
w
,.
meg711l ki• olhroe..

1
1

töldről.

Vitéz Gyula LQGAN W. Va

!
1

j

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..,. • 1 • 1 u 11111111 .', 1 • 1 • • 1 • 1 • 1111 •••• 'kt"ll hag1 11 a munlrat.

~~!i~i=~ik.:,~:~ ~~:aJl ~l~e;~~.:~~~ :Sin~ t::;;

.,,J
,Tt-h·nh•g az ~ EgyPStilt J\l- .\Uamokl va.gyona. több, mint
la.mokhiw mintt'gy 88 nlilliú k&- Eurcípa három IP.ggazda.gabb 61
JJy{,rken"9Ö él és mindetr.•tikn~k a lamá.uak vagyona <'IQ'iitvéYe a
célja, ünmagit J~nziiro';ileg a.Jiy- rakart;koaágot t-aak ni:,,- kevesen
nyira-memiyiro
fLig~~leu.iteni. 1,,")·akoroljftk, hogy a. ta.karékbet~
Ha. a. kii"etkez3 20 hónapban 1.-sek náma. ugr a.rán}-lik a Jakoamind"gyike a fentemli~t számu ág szánúaJ1cY.l. mint f!J!Y a ki•
kenyfrkrres.őknelk: 0K8lr 5 dolli\.rt leiwhez.
trnne ít'ln· azon célból. hogy
'.\1owt van itt az id('Jr, a. .szi iks..'a7'0D LibeTty Bondot váaá.roljon, ll'flS!lé~f' t'tl nz alk,ilma a1ma.k, hogy
UllJ' mindegyik gazdagabb lenm, a külk>kf'.z,i swkásain.kat abba
$100.000-ral és az Eiue:-iilt ,\Ila- hagyj11k Í';!f alu!lyfltt kt"Zdjiink el
mnk w,lna az e1,.•yl'tlen hely az takar,'l'k:01Jkodni.
Ua.zafiM.g es
egész világon, ahol a takarékbe- n<'mz.-ti iu;ii.kaég, ha.tnfiaa
matétest'k :-z:íma ,1. legnagyobb.
gán/>r,li•k, köz- Es magán jólét ~
A P~tatakn:rékpénztár ha kü- siker. mind azt kivánják. hogy
lün!)ii-7:,i takart'kpénztár~k kimu- n~in.Jenki_ k~ljen taktl~kollkodta.t.asru szt-rmt ('s&k mmtl'lt(y 12 01. .\ azulmi•I!' '8 az. Wkalom az,
millió embenl1!~ van takar{,,kbe- hog,v ve,gyún.k Libe-rtr Hondot Ali
t ~ az Eirre,i;~1l: .\Jlarnok 100 I\Z i,lő {~ ki~Wlt'SSE'g pe<.Ü~ a.z. hogy
•nilh6 lakosa kozul.
most -vrgytik azt. meg.
E:o:l'l
F!7.<"..-mben .. _~djc~>an a
T".1..intt>t nélk'.11 _hazaf'.a.s éné~
.lRoo.Ot'.X) lakos kozul. mm~<'fO' srkre ffi ,u-m7,et 1 kotelesiref"'!krP
1,()00.000-nek nn takarekhetetJe; hennun'k (,\ 1) pffll:ügyi fiiggt'Uen·
rn~yi~_c>z ~t _je-lenti, hogy miu<len 9t•g ntltni YÁ.lrynnk az iinmaQ'unkmá'-od1k ferfinck, nónek. gyer- túl v,ai6 gondclfllmdás Öllzt-Ön.Pne,k
mtkni•k van m(\!lta.karitott pM:17.e. f'lf'~dc"1 inditó oknak kE-11 lenm•
.\"orvfiriáha.n él Dániáhan majd- hosry Ye,o·ünk Libcn,· flondot. A
nf'm UA'}-atlea az ará.ny.Ui;Q·an . . i.ak Liberty 1:oan &rlómf'~ft>S ("S rnele
igt-n nagy 11. akllr~khf't-étrllf'k Sa.mnck 2.'°JO bt1lill dotlá.rn;>i va
sr.ima. .Ausztráliában & Xew Z~ gyona sz:oi«ál biz.t.Olllt&rnl. A fo
landhan is.
tw-rtv Hond a leejohh, lc>ghiztoA jf'lt'n Yilr!gháboru kf'zclf'ti-n Ribh bt-fokte,l.és. amit vab.h.a a vll<'ranC'iaors.r.á~. :\'émeloNÚg, .\n-- lágon rl~fM céljából ajánlot'11k.
glia, Tfollandia, .Japá.n ~ ~ , · é d o r - 1 - - - - - - - - - · .,-;i\g l11kosai f"@'Y-harmadán&k és
VIRGINIA ALLAMBAN a Ma
,\nwztrália. S"c>w ZeclanJ, Be!- JIT,&r Rftnyásr.lapot Boz6 ,J6ueí
gi11m, Norvhria. Dánia k ~váj<' atont>i:rai honfitársunk képviseli.
=====================
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C \ IO:"i R.-l XYA.1->WK K l mEhTl,~T'.'li F.K

EJ.\1 G n on,;,

W E!iT HRGl '.'/ 1.\

telepOnllön, WHEJ::LINO vároa mellett, abovA a binyitól vlllamOH
jár. Uj 111lopo• blnya.
E í,ll C. HO \ 'E CO.\ L cxn1P.\ Xl'
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:r ~
C~I.;;hia b~~;~}ág"ép'~k~~'~lemezek
1

i-izcrt'ncsétlcnség ritkán fordul
e\ö és a h,invászokkal jól binnak
f.:lelem t's hÁzbér olvan, mint m:ís
helyckt'n. Répás t;St\'ér ajánlja
e-zt a helyet olyan emhen·knek
akiknek crös a szervczeti.ik, mert
ivóvi:z: ninc". c„ak esÖ\"izet j,._znak
Ald itlc akar menni d.nh;ozni. kell
hogy Illinois-i bánvászpapirja le
gycn é._ az unioho; tartozzon.

NEMETH JANOS ALLAMI BANK •
i.. !:f.~~?.1,~,J;,';,;;.,.,.,1:',~':':,;_?~!!; N. Y. '

i

A Liberty Loan és a takarékosság,

Keyatone:, Weat, Va. Szabados
testvérünk irja, hogy itt a munka j,)l megy, csak az utóbbi napnkLan dolgoznak egy kic:-it la"•
!-abban, mert nem kapnak elegenctt, kárét. A bánya eli(\'f'nes; a
tt.:én ma.gassága 5 és 7 l!.b között
váltak0zik.
K4ré~zámra
pikk
után go crntt6I $t.oo-Íg fizetnek.
Gáz nincs, nyitott lámpával dot- - - - - goznak, viz is csak igen ritkán
HAl\l."AR~~rúz.ok nipf~~!:~~~- .• __ d~i~!::t;-,l~IOSOK
6 8
akad. Lej:\r,)k6 nincs. Az élelmih.oluizhlll/,k na.pi kereHte .. . ...•... 4 dolltr
szer meglehet6s drár,ra. A magyar
a órai m~T~r.:ö.Je~e~l~~ll~re:~·ru1.••·· ~ü!~!~y(k3 ~!1.pilnkö11.
bány:\szokkal jól bánnak és sziamelyell:FJ~~=~::; a.o~ ';i..!:~::aw!~ra.<::::;~~~f'~a.o~·;~""to"n.
1
\"t'sen vennének fel még töbl~t i-'.
H . 0 . FJUOK. OOKE COMPANY. SCOTTD.A.LE, PA.

rlö1e aJánlja ez.t a hely('t tcstvéretllknek
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SZTRÁJKOK

Terre Haute, Ind. A Clinton kcrült-then JM bányiisz sztrájkba
lépt-ttaugusztu~ elején, mnt a
vasuttársaság nem arlott megfe•
lelö kocsikat a bányászok s7.állit;\'-:ira. A meginditolt vizs;:tálat az
Majestic, Ky. f.rtcsülé.seink eg,~sz srtr:íjkot az I. \\' \\'. müszerint ezen a tc~epen júl meg~· a k,,,Jé-súie! tulajt!onitja. akik eke·
munka és álland/,an ,Jolgo:z:nak riiletfien <"n)..,en ,\olgmnak
Kompánia munkások napi kcres;ctc $.i.~o Cs $3-00 k0zi,tt v.íltaSpringfield, III. \lintcgy 12.000
kozik, mig a binvltszok mcgke- eniherri- b,Tsülik e asztrájkolúk
rt"snck $100 Cs $150 kowtt ha ~,ámát, akik l,:,,zép Illinoi.; :í.llam•
vonta. ~úp lakf,házak ,-annak a han ~ztrájkba léptek. A sztrijk
1
11
c_~escent, Ohio. Czizi Pál tc~t- ;,:. ; ;~~~,~·il~;:;~;~~t!:1t:z\:!: ;:~ 1~:~ a ~~::~ii~i
·é-runk irja, hogy itt a munka JÓI telept'n és meg' ,·anl'ak dégedve kiivetelése vnlt melvet gyors
nenne, de n_t"m kap?ak ekgcndö a !lor;;ukkal Rányá;:okra ~zük t'!,'"ym;Ítmtá.nl,an' nyon;on kt)vet~

---........................................................
j FŐ A BIZTONSÁG! i
11.t: TARTSA.
péntét magA,-al.

Clarksburg, \\-'. Va .. \z itteni!;:,;
kiirnyl·ki h;in:,atulajdonosok kér·
vényt fognak headni a felm<·ntö
hizntt!lághoz, hog-y e kerülctb(i\ a
bányában rlolgozO emherekct ne
'-'omnák b<', me_rt nagy és fonto:o1
~zUks~g ,·an r:i1uk i\mt·nnyibcn
ezt a kér,·st nem veszik tekintetlH', u: cgl::-z ország me~ fogja
Crt'zni azt JI szl'nhiányt, ami ig:, a
,nunká~hifiuy folytán eh) fog átJani.

::;nl~:z::t ak:½'.~t
nybzoknak

Smock, Pa. Bauman Cyvrgy
1est\'érunk irja, hoj{y itt jól mt'~Y
a munka és ~zünet nélkül dolgoznak A bánya :-1.loppo·~• a slCn
magai-sága 6----<J láb k;,;iutt váltakozik. Helyenként van egy ke\'éS
izés lcjár11kö.. Gáz nincs. ~afcty
1flmpát használnak. Kárész.í.mra
ma..,ina után 63 centet é:1 pikk
után 1)0 centet fizetnek, ve~ycs
méréssel. Szerencsétlenség ritkán
1ordul elc°J és a bányászokkal jól
b."(nnak. Xégy uobás lakás $6.~zoba villanr,illágitáual és pinc•, · q dollár. :O.lunká.sokat vesz1ic' fel é~ Bauman testvér ajinlja
·zt a helyet a magyar hányUzoktak

MAGYAR BAN YASZOK KERESTETNEK
ahr.!tea él slopoa bAn,.-Atnkba. bét 6a !él llb magas nénbt", ruuloa
és plcll munlr.ara. Mindig van elég munka. B.tnyA.ualnll: napi ker►
Hta ♦ .60, fi.00. Jő bánlamOd
J AMJSON COAL &COKE COMPANY
Hannaatown, P orbeti Roa.d, Crab Tree, L uxor, P a.

Hicarbon, Ky. !Iicarbon Coa1
néHn itt uj binya nyilt az utolsó
hetdcbt·n . •\ hánya titkára Cs
kinc'-tárnuka _\_ D. Dickey a lfa
tl·wani hank pén7.tárnoka, igazga
tósági tagjai p('flig- Schaffer 1est\'Í:rt·k, a ;o;chaffer Hrns. h'kintlL
lycs é~ kcizbtt'-ül!.sLcn álló mntewani cég tagjai. 'l'ekintettt>I arra, horzy a~ uj h!mya nagy~zerii
hzekhcn ,·an, hoz7áértök nag)
i,.ivOt jó~olnak cn1wk

~ugg, hugy rnf',y1k. hanyaban. \ an
Yatesbor6, Pa. '.\-lint értesülünk,
i'1bh és rosszabb 1s.
itt j61 mf'j:"y a munka; egy héten 6
napot dolgoznak. A b,-ínya szloLedío_rd, Ill. Ri-pá 11 Mihál~ pns. A szén 4-5 I:íb magas.
ll'5tvér 1qa, hoi;_v ottan a munka Viz, gáz és lejárókö nincs. Xyielég j61 megy;_ 4 és 5 napot dot- tott l.ímp;'1val dolj:?"oznak. :\fasina
goznak hetcnkent. A i-~~n maga!I- után vegye-. méré'l'-el 52 centet
sá.i,ra 4% ~s 6 Iá~ k<izOtt váltako- fizetnek tonn~nként. Szerenci-étz:ik, 2---4 1nch le1áró kö,·cl. Gáz lcnség ritkán tOrténík é;;-. a munk.i.-

ji.

................................. ................

;zaCgpy~:~th~:. s::gy~n :::psz~~~
stór van a telepen . .Magyarok dolgoznak itt és ugy halljuk. meg
vannak mindennel elégcd,·e Bányászokra szükségük van és szerctnék, ha a magyar bányászok
számosabban mennének oda dolgozni. Testvéreinknek ajánljuk
ezt a helyet.

zlopoi., a szén 8- -q l;i.b magas.
\"iz, g.i.z. ltJárúkó nincs. Villamos
1.ámp;i.val dolgornak. ,1a-.ma utan
Q, centet ~s pikk után 94 centet
~ izetnck kárfoként. i:;zercncsét('n~ég ritk.-í.n fordul el,i ts a munk:í1-ukkal j!JI bánnak. l.akás 4 szoba ,·illannilágitá.t11,sal R dollár.
\[unkásokat \'esznek fel, de ne-

![i

.

.........................................................

1

~: a~d;:~~~c;:t doiegl;~~;:Í::~:~
,.
kt·t <t tár.!las:,g ma.s tdc·pre 1>zilli
te>tt_a, Ez az első eset a Lehigh
kcru!ctht"n, ho;::-y be kell szun!ct
ni a munk:1t mert nincs cU·g cm
bfor \z egész kerukt erúsen én,
a hiá.nrt, amit a municiógyárakhoz dvett t's l,erornmtt embaek
okoztak.

Kiss János tC"-t·
fllCzcn
hli-tcn
hat napot dol~o;rimk. A binya

Alicia Pa.

:rja. h~gy eze~ a
'i.,ólrunk
m"gy a rnunka és egy

The House Furnishers, Inc.
W ELCH, W. VA .

11

.l 5.7.Tl

\

Dante, Va. Ugy értesit egyik
testvérünk, hogy a munka ottan
jQI megy. Keresni is lehet; némely helyen azonban, ahol "gy
kicsit piszko:- a szén, ott még
mindig dekkolnak. Kárénként
85-95 centet fizetnek. .. .r\ szén
maga~sáita 4 ;.,, 6 _láb ~ozött vil~~ko7!k, \ td:? _to~hfo~e,
at,t61

'

llfAGYA R BANYASZOK!

11

\T

4lakosai felének maj,Jncm, volt la•
Clumer,Pa. Lapunk zártakorl Hazlet.on, Pa. A l,chigh Coa!i ~-ivian, w'. Va. Mint egy test- . ATroasur-y Dcpart~uent, Wa.'l.b· knrékbet~tje.
vettuk a hirt, hogy a clymeri anJ .'a,1i;ativn ü:,rnpany ember- vén:nk értes,t ezen a plézcn ál- mgton, D.C. által a L1buty Loan
Az :F;gyesult Alla.mokbrut, ahol
bányá~zok letették a C.'1.ákányt. hi!my miatt itteni telep.'-n a mun I landóan dolgoznak és az itt élö ra. ,·ona1koz.ó 6 etkke közül, az az .á.tla.g08 kC'rt_'9et r.s jö,·edelem
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Róth Pöstyéni Cura
hauo.üata ilt.al. Eueket lda6a:ritott. N hNlk

lr;Öl&Öallt

'1.U..,

haUaiL KIS ADA O POSTAN e1 .4lL NAOV A OAO P08T.L'V e 1.86.
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A p&ad u.6k en-e a c1mre k ü.ldeni:

h:~\~·:~a~;~

Róth Sámuel M egváltó Gyógyszertára
125 AVENUE A, Dept. O.

NEW YORK, N. Y

si"·g van é,s ezért ~zivesen vesznek tck :1 kiirnvékhcli hányá!lzok és '•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •~ ■•
ftl embereket.
bányamunkások hérkóvttl'lé§Ci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ __
.\ hfoya-kocgisok 9 úra.i munkaIselin, Pa. f..rtesüléseink s1.e bl~rt követelnek nyolc ;,rai munE D IS O N p A T E NT
rint itf jól megy a munka, he kaidóért. Jelenlegi fizetésük $3 6o
eo. 111c. tr:...i• IIUa<!u ,,,.c,.,r lelt•t,i.s,. boD' u &c,-nGh Allam11i. HA.DJ ;:etenként 5-6 napot dolgo7.nak. A naponta és ez II iiz.t>tés javitás kó~'?!!!~J'-':..1o"~.l/..~~~::~ 0
1!':.nr";::t:.~...
uén _i:;~ láb magas; gáz nincs, rútb..:liil ,41"> centet tt-nnc ki napon·
f:i~=~•~~~t,. ::;~!:"'l;;,•ta}hllu.ui • kormhJ'IIÚ. xtc;, • i......,n
é9 ige-11 kt•\~S ,;z. L-ejárbkö van t:t. A tál--.a•;igok hallani !lrm
2M llltO.'\ DW Al", t,~ diaon Pat("Pt. Co. Inc. D.\.. SE\l" l."ORK , :-.. Y.
egy inchtól kettöig. N'yitott lám- akarnak d hfremelésröl.
N•nc1 ihuek611etabea m.h ...........11 ••1&•L
pá\·al dolgoznak Masina után
.\z Illin„is-i Cnite,I ,fine \.\'or• 1
tonna szám ra 64 centet, katten- kt>rs l~ITTcsulet elnokc surgOnyt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' -- lód (cut and load) 54 centet fi- mh:?f'tt a h.í.nva,_z umok \t'zetfn •••• ■•■•■•••••••••■■■■••••••■■•.-.■•••• ■ 111•
7etnek Hat !.zobás lakás $850, hoz, amehhen k1zi.rá. .. -.a1 frnycgt'- •
MAGYAR BANYÁSZOKAT KERES ÜNK
;
1 1
1
hurd
ha, onta. ~zerenc,ét- h \l~r\' a kO(',i~nk:tt, bán) ás,okat :
~~~~~?•
uyoat.7,1
1:,;·1;:_ n~:; n::~ ; ~ :
lenSéJ:" ntk.in forJol eló Mun ~, inunká;;c,kat. ha nrm térnC'k •
& i.i, IA.b ma,;a.a. Sz~p uJ hA:,;ak, vlllat1y\·llttl(1tl&NI éa 1uban1rb.rd.S■
1
kásokkal mei:lchet6,cn bánnak és , ssza azonnal a munká.h1 z
:
;;~r:,~~tli~=~~~·n':::i,~fk :koa!:i~:nn1t~~~:t~~!t':1~ :;:!n'~:_: :
C~kr P'I ottam
tcstvé,rUnk
■
uo1lllk P"e,lvl!Airo1ltúPrt rordu!Jon a lr:t.vtitkf!&6 tlmr,
•
LE.CKlE . - ~ OREEK COAL co-•=
••
a1án!Ja ezt a hehet a hánvhzok•
~-•11.u &
ii:tk tr munJ.lsoJatmindtg\t'szIlonka Mib~:, lapunkat E St,I :
~;;~; / '~l'r
:
0
nek fr'
Lou1i;, Dl éR kornyékén képvisel!
•••••• •
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MAG y AR BÁNYÁSZLAP

111.·ns· .ouaNAL>
136 East 17th Street,
New York.
111• ."GAr1.1A>l

Biztató remények ahazai levelek ügyében Részvényhiénák
munkája. ,
,·apról•napra

1 ,d(.'pho~· Stuuwaant 1961.
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ezt
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COEBURN, VA.

> hct &cn

Népszava által megkezdett & lau, )-t
a kúlugyrruruuterium hogy ne kap1.ir.
-.d
.._. ~ l i l J ,...., • ., bln:,W.Jap aa The ou1, H .... rian '1 lnen loa.raaJ punk által is k&%séggel támogacle ter;esztcttem. '°"rtesül~m hez
f !
:r:
1y
r. •Wt A.llamuklMt.Q
tn rhe C'aited Htau.
tott alcciónak hamarosan crcdm6szerint a lnllügymirusztcnum , e ne le10 en ffl4 llck
- - - - - - - -- - - - - - nyc lesz. A kezdemé:nyez6 Népontol
rgy \:Í tette ah :1 k
n
Su rkeutiJ 1/UfLER JJARTO,V
Editor MARTI N Hl.'tlLER
a.zava felkeresésére több magyar
ké
3t ~z.aI, hog;,' a crvé"!lye- kapi m
_ ___ _ _____
laf> sorakozott egymás mellé, tök ki\ani1ag t
:'/lcgv 1 itsa, tL ~ k rk e ck t. hogy
F.lofllMl(.wj ... ;

Miners Bank of Commerce

lu,zutti levclczéa ugyébco érte-

batat6bb a re-

mény, hogy .z Amerikai :Magyar

A
IIA01,AU íJA.S'YA.SZOK
KEDVELT DANli.lA
k!=~~,'::~11'~.':..:.11ue:~.t~~~~i!1. "b:"~~tos

t, amel)

....
N
.1
k •CI• lamenttM 111a:i:0JdJbt atarnall, torduljanak mindenkor boJ:•
1 , oc a
:n:;rf 11Trif~lt.~z~ota n--. O. Hanwr1, • ina,:rarok banlJa
1,1!::=::::::::::::::::::::==:=::============:::!J
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_ _
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m!tr nt:in J r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

The f'1rst Nat·o1na 1 8an kOf Norton

munkát
I y ehi·t, hogy g oly trrve hagyh tJUk z, nelkul
dolgc,,
E!uM01t • •1am.. • boo,v..,_ ••. OO ••u~ ,.,..., ..._,
....ooegyüttcacovégculkés &egiUC, 'ogki, m,mclyuka•ap
lgvils.ik,hogyeza,cks•á•
lta.lröld,.. •
• • • •••• fl .60 .\ t.,....,i. • - •• - •••• - •• . •. • •
nek egymásnak, ami természetes
Ján
teon re
lrol
•.1 tt
asa most e crszamra kuldi l,
is. mert hiszen siker e.etin mmd
le\ ie e,v ~ y 01 oan fel az 1 1ne ult -.\.11:.mok mmdc"l rél"llltU1>b«wl KffNOJ Tbueda.7
M~cl ...'Dlk Dllnde-11 eatlt.ön&h
,nr:y1an lm•, or.si:uk rkzunki t az
íh•an ... k zi)Onti ,r, t
utJán szé~, ra1 aszul megfogalm:izo1
A ml banku11i: • lecer6Mbb Wblr. .'-orton .-1d,U11, Elfo1adualr. be,
••teket •• a le.-masaa.ablt kamatot fize t ünk. A m.&ll"Jarok.at ul.-.ea
Publialred by th~ Hungarian JJti.Mrl' Orr,an Publűhinr, Co. Inc. trNim~nyMl.
kézb 1ttc en k ai: tt é ö cím• kor \cicit angol CS 11agya1 1y 1·
l.At:uk éa p<>ntoa. lelkU.ameretes kluolgalúr('Jl bUtoaltJ11k
A IH-.c>ar llhyiaal"P(lt l•inJiaok lr.)Ak. bánr'-iloll.róJ búyúzoknali.,
Az amerikai magyarok és Ma•
zettek::ick
, en. amelybe':1 olajr n,·é ,yeket
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka.
gyaror,tágon élö rokonaink kö-.\ magam
egy ilyen kinai.nak. ).1 · t tclj<·scn 11 nh,7~
l h<" Huaa;arlAn ) l tnrrs Juuraal~ or ,'lint-"'-, or ,uaf'r,, h> ,111,-. zötti levélváltá§
lehttl>"égéról
trnct e=ivcse•1 t~ ,n, gatok és zl, 'idel,Tk.röl kaptunk mu ·at,
1i==== ========= = = = =======
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1
Eottr~ u 8ecood Claa1 Matt.r at th• Po.t omce at sew Yorlr., N. y
Ollie ~[. James Kentucky-i képhiztositom, hogy a mfgva.lo!>U· e:u·kl,61 a mc s :tw
ai;ni! st
U111d•r th• Mt of Marcb 1, 1111.
viselő Lat\.!Íng külügymini5ztcr•
Jis érdekébl!n mindent cl fogok igérö csál,11,·, a1an1atolcb.'.·1
1, XC!'m g)t1zunk ,·alasv· -i1 a sok
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = Jnck le~•ekt irt, mire a külügymi•
k1 v, tru.
nisztcr 5:z:ivélye:5 hangon vita•
kiváló ,iutelettd
c=-~ek1 .,".!6 ("Vélh, ámt'r orom•
RUHA t!ZLET
szolt és megigérte, hogy a dolgot
H any s. New. ne: I' uk, hogy a
k pr-édika•
Williarnson, W. Va.
megfontolás tárgyá·\"á teszi.
Ké·jük ,i ·as6ink:.at, hoJ;:y tá, 1· unk mc g !Mm \'"·t ,iat- , mert
1
1
11
Wm. Walton new m,xicoi k~ moga:o1sanak :,Cnnunket e nrmes e•,. • m · 1k ·cshérunk n:.. azt
kl-'~
.....
\ \ N'hova,- H,ea;,"• IJ t :.u l•'\ d„hrahal mimlrn lll'P'•k tns- viscló \\"adsworth new yorki & mindannyiunkra nézve áld.isos ffJ;i., hi,ry eszé~ 111ni·s l!cY·•n
n111.1.11., _._ .i.. - vue.1uo11a1 .u........
t.l kc:taDI ....11 a Rq)"• lQ·üJ 6a ea;,u; 11011 UdTa. l:IIA1kedéN.lr.et snn5.tor, Swagab Sherley :_.., J. e • é·dtkéhen. és truldjék be h0t:• . ve 11n1 ,-zel:biil a resnényckbt,1,
• ...,.,.. --..,tW, u,~.
a
:1a:!~~k f~~~:~=~ ~ ,;• Bed,h:i'!1 kcntucky-i képvi,c- zank a,: atáirt ivrt minéi azámo- . de m ·gi hclrnldi ni·kun~ ;a 1~,:•~_=_=_=_=_=_=_=_=='-==--==========,.J,I
wvcaen 11ozölJilk ~ a : a n6:zetett 1, a u Earlet érd..,lr.ó-- \ok, t(wáhha Harry S. New, Tn- "-lllhhan. "Ezzel miml("n ember let, hog-y 1c~,:1hhh a tohlu haJt.1T f f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-=,
INUl lr Hlalll boulnk.
rliana állam sze nátora a Népszava hozzájárul a 1iker kivivásához, sat fig) elml'ztchuk, akik még
1mirkeszt6-tulajdonosához inté-- \f ,nH ti',hh ember ~cgit a munká-; nem tudj,,k, hogy rcndsz„rint mit
zctt l~f'lbcn ii::-érik, hogy, kér&t ',an, anná l ':>iztO!.abb ai: ered- · tak,,r at 1iy("n .jjánlat. \Ur ('g)o ik
1111 JA'.)(i.\\. tJ. jött.olt. , n o f<"lcjtsl·tdt ~• h oo iúlam l'an a IIUICJ'••
roll taWkuW belJ"- Jú pool. r,>ot . J..1 uin<'5 h,e,..{'..-m i,ia ~ ~AJ lta-minden cttjülkcl támogatni fog- . mény
~ · '"Ík m·•gyar bánv · z me oko-lot. Ql'"IU'(>k a lC"CJohb mi.&#.,_ --1am kapbató.t. A TI liOLO.(R
A fuf':sxtilu.r által riagy- és fe- r&fájú"•t, amire nem akarnak: i k r9 egy~11 a sikf'rt is kiláthba: Az aláinndó is nekunk bcküJ. odott, fogott ra11uk a J,J,ak.~ratu
TESTV*RETE.K n:zrn AZ rZLE1 EMET
1e&1 1 gee
k tséggel kinyomatott 11e-mmi aegélj t adrn, jobban irják h,lyezik:.
, dendi\ i,·et !:tpnnk mis helyén ta· e'\ Östint r,gvelmi zt'"k'5. \f. g
City Pool-Roorn
w i . ~ • y te\"l"Zetról
megi..."'tuk k!.iriil, m,--t ha a tusztriselí) urak
ltarry ~. ~tw, Indiana állam ;i],a a:i: (,lv:i.só. Küldje he az ,v,1 aztán ·eh t k z ttuk ·1em 1s egy
mAr JIÍ.1'9ZOT ...iogr mi a ,,é]em• bármelyikt" blLnyllha. vinné u. szcn.ítnrának le•:elét magyar for- ,1.iir,·a m,tg ma. ~iker ,setén talin, hki • r,..: a tapallztalatra ke•
'J.Yiin.J[, J enem fogl&lkoztWlk mAg: rvssz aon valnha, lát ni f~ik:, -1.itishan alan t kó2:öl jiik.
nimlrn <"mh("r irh:.t hau lt'velet snvesen mt" · ere!.dt 11z;Íza:iai
ll.n a segélyez-s t.cr\oiveL llert bot0· mmden binyfumia.k eléggél Ti"zklt U ram:, ;..,'orló honiltart n2:i'1inut, illö te- árán i, tt r, \kárh,...~,an is van,! .
t is v
foglalkozr• é8 a fáj a derek.a o,Jyankor is, amikor
Az Egye!.Ült Áll amokban és 'i'"t. 'ingy mindenki réut is ve-• h3Jl ak Hgy•.1nk , magyar b'·
1~. ban aerettk'i • kon,vffG'.ft egésmégN, tisztán a munk:it6l.
1
MaJ?Yarorsd~on tartózkoclók
munkih!ln.
11 a zo' n:1.k, hogy
figye mezt
8tonank • leguebb, "1&"D&CYObb • benne mlnd4n rubanem(l a le ■Q1Cl6bb aron .tapht6 Ha ec, n•4nell a NU un oem tetullr. ..
czéf "pni u ember.
F.gymMen nevetM~é teuik
_____
n<- bennun t ily n Ve.! ~él<.'m•l•z.aboua, ml a 11•:ru-t!f. uonnal riau&adJull.
1egJoh•
1
K unutattuk Urom. ~etc. hogy a azabii,Yok tel'Te%6i u Egyletet - - re nze1 lw·nny,tji. b,
t ..utvia-15k. a to •~t 11.1ermt M II tagokat uokJral a aubályot:b.'.in, :1o~y tényleg t('stvér:iek lor
... k- dúln nek .. •gylct !,jéamelyekkel.• l>-•k & küa m> il31 Hogy .· ?mo'yan '
, a l<'gé.ly zés.1 tervekbli1 n cg loilOflCll a fmnjiró betegek aa~
,
,
,
1V · szik az n~c;zcta1'tozosagunkat,
azt b.tJ u.k. hogy uobt il k-6:Dyük.. badsid.t ab:rji.k korlát.omi.
!-Úvvel Kg,1 k a má ikat, mi gazt
KérJOk a mauarok t.amoa;atútt.
advuk ucrb:it &dndétoEn k k1•
:\fegti.ltJák nekik, hogy nyi.lvá______
, Í§, akit 51,has -n l!.ittak.
·
- bogy

h u t>•·rlJ>Uoe &tel:

megkezdett

-••.GO

NORTON, VA.

h'.:::

:.::
_,,,!

f. STECKLER

előtt.

Konvenció

!'.~::..~ •=..:.,

::.~=::k ~~~!!~tt:':i,~;:1r.

:=

'"'.:ll':--'.t111~: ~:::,'

U_===:__

Magyar bányászok

A segélyezések megszüntetése

Joe Brown, Logan, W. Va.
MAGYAR BANYASZOK
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• •
ormany OgJa megallapitan1'"k
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THE OUTLET STORE

1·

LOGAN, W. VA.
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__.,.Jltl'.•jll•_.IUUtPBnos.
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SCHAEFFEn

k

~ ~ • 1 t 1 1 t..

noe hel~en m.uta.tko~k l!a
<\z Egyesült .All.imvic kormá-, nálni, mert a binyMzok nagy ré- . , . n ~Jat, meg~ _te tv· re neolyan mgor"llMg.,~Ll
khinns.k m· nem régiben egy bizottságot szc ott fogja hagyni a bányát és , , : 1en f1gyelmeztetJuk a m~gyar
""mmdcn mo.1Jdulat.ot ellenc5rimi. kuldott k1 a azén árának a mcgil~ cl fog menni olyan helyekre dol• ' h:myi.szokat, hogy ne akar1ana~
RUHAttZLBT
:
&ltog_,.· még ilko!_ú gyf'~kekkel ~piti.or.a céljaból. E n nek a bizott~. gö%ni, ahol kunny,bb munkával. ~Jyen
modo? :neggazdaFodni.
.'I
k a ia«o"kn.ü:, hogy ipzin. et,m b&ruwk a 1mgoni tanit6lt. 1sagnak az \'Olt: a feladata., hc,gy is tóbb pénz' kereshetnek.
, li ::y ez 1t 'Jusm~, . rcszvcnyek•
MATEWAN, W. V A.
;
nsn tudnál: Dlllhoh:rap .a. hogy
lli tn.ég aoha nf'ffl biztattuk a vi~gálja át a oag)"obb szénbá•
A azénnck az Ara csak akkor I k vaki ~re llal;Ís ts pé:nzkocbeeiilitC""t- nol.c'lt.al.ak kJ i...-.-d"& mlanué t vannak egyletben. •
magyar blm)"i.uokat dorbholás-- :w, k konyve'.t l-!. ,ilfapit ir:- meg, log lcszá.llani, ha a tcimelés na•• lcá.:tatás n'"m a azegl'-ny, n.-hezen
. 12 l-l" <>1• u &)ok tt.-a a iw,1,-.. n. a,. vala1n.1t •-•• !
{1
01,uomk ellemí'lle ~- ra., de igaán nem sz61nink .meg hogy mennylbe ke, ul a t.u us.i : gyobb lesz a kernletnél A ddig, lio,gov.i .,' ::i~ T("kntk va10.
la
• Ul"tol., a->N"to"l n.ak be • u ria:1 Jó blnt"ffllli.,ld10t1.
i
h1viei ,-agyunk: a tapag• aenk1t 11em. ~rte, ha P'ldánl g1 p11z goknak átlc.-g , tonna azén kib4· 1 amig ez a viszony forditott a I ' · ~ an k1 mo v1 zonyok vannak ~-•~•~~~!
d: a 'h: wcltán,yo! Atlelueléeéne_~' be ki;tiiit.t ,dtóTt k.arrlll - mon,1- nyá.-czá a,hogy ennek alpj:i.n az él• 1kormány erölköd~se dad ra' is i mmdn i1 ·nyavuléktn, hogy ha ·•••••••s•:~•l'~z•o•:.■■;g~~~:,.••••••• ■■
dc u.en1 k~ l.1uk azt 'kerciutul- juk nmléglőhc, vagy -- Fram n_ul.: megállapíthassa a szC n dadi1- a sz.tn drága Je1z. Ahelyrtt, hogy -=i:_Y. m, gyar al.ipo a,'. :nexfog_;a •
AJ.l IA.;J
n. n..i:.au:.., I.C. l llCJ\.
■
v1b1.t3nMC akkor, milcor a aegé- bol"aúil -- PflY pohA.r IIÖrre. a aza, 111 ár:it. Evcl deJét akarJák ,·enm: a kongroszu., azzal t,ilti az ide- a )ikk ny(' ét, széJJ prnzt takant :
11
l;nik ttaa iwútlil meg darjil lonha iB ~ annak, hogy a tarsas4gok, azon Jét, hogy a szénárakat próbálja ha• meg mag~nak réu,·ényspe ■
~:-~,•::., ~-~~t~~~
fo.ztam a tagokat.
\""ágra • f.-lMtt emberek Y■n-, urugy alatt, hogy nem birnak etc-! megállapitani, a.hdyett, sokkal kul.á.1 -,tll--u! 1s.
:
on m la<ll"n 11-,,.....
J6 ~
. ---lák, tftnp.- ■
,·ucr.onyok kozMt igazin nü:
~b~n az ~t>tbe-n hal gend6 6zcnct krmelni, kizurol- tenné, ha gondoskodna tciLb ns-~.,, tp('n ncrt, mert most ot~n • ~
:
~ \'~~:{;!.~•~,~
nem é~ J.k, llo.r7 ~a~ b~l,et.t magunk részé.r6I ':t~bW,.ftvéabl- ~ Ják a fogyasztó kozonséget.
1uti kocsirúl és megoldaná nla- '-Zl·pen k~rc- n~k a mag~ar M?yá :
akar N uuu•1'111 to«11..it ri. , .u..oa-1.
■
• kitu l~he· "ondolm • a VlSSZ&· UAmtel~irnek t rfJnk. ha meg-, Tl"rm.észctes dolog, hogy ezt a, milyen m6don a jden leti mun- szok, ~o t _kell ta~tani a pi:n~ ■
■
!ej!U
'9 egyenesen tiltako-- l1·t1 emlH'rek erkiilClll ma.Jl1l1'l,clr-- bányatulajdonosok nem akarják káshiányt.
mert k1 tudJa meddig tart ez a Jo ; . .
·,
OWD
• a. : •,
lco%u.nk • betegaegélyz6■ hatiride- bl!bo tii bele akama; az Pg:\,·Jet szó ntlkül eltúrni és 1niaden lehe,11:"tg_ ~e adja oda a pl-nzét sc-nJ.:i
••••••• ■■■■■■■••■■■■■■••••••••••••••
jének megröviditéee ellen. Te.-- ■rolni
tih clkOvetnek, hogy a korminyo-r~zvé,yhién.ának,
az
annyi,
f1ll!lrk. a ta.g-eá.gi ,1ijakat agy rneglly'Pn ar.A'Mlyok mellt>tt a 11<'- : nak eze n iotézktdéiét meghiusit• ltLELM I S ZER M EGTAKARI- 1mntha az ahl:\kon rlohn:i ki, még
SJ11Lbtri, hl){O' fcdcu.i.(k a 1:>evétele'k r,,gy a ..-pzM~k 1Q.1ndenkit~l el sik.
T As Jt$ A UNIO K.
annil i.-1 rm,szahb, mert inlrgelökia.lMokat., 1~ .-ii wtc lehet a vooha1 ,16.k amikor akarnllk k ró- ' · Azzal érvelnek a b,anyatulaj
cl1k, t's a vigén nemcsak a pénze
w,.ge'lyek e1u'1l"kcntlStr& ál a tae- vid<'Sf'n iga.Ún ~1mk lr"ln;nek u. don.osok, hogy ha a kormány
A FooJ Admmi!'ttrafior. lfü·a \·e zett el, hanem még k i?I neg b~1 h11.tárid~ TO\'id.it.elihrl'il.
ele, llt"k M holtak Mt"P'
, megallapitja azt az árat, amely- tat fel~1:rt he:munkt"t a ko, ctkezo Htik.
.
A blmyÚI tag,ólt l-rdcklben ut
·om ltd."IZ"il1t 'iogy a v~rbo\"AY!né• drágábba n nem ltbct a azend cikk kózlésé:re.
ta már _minden ernbc'I" akmr:k
Alma Thacker Fuel Co.,
McCarr, K11.
IR :ueg\-oveit.elj1rlc: ho,ry a d• ,;,:,gtlJ~r.1 t ta.dé e •kamA.k! eladm, akkor nem lesznek képe\z osszcs umon munkasok az egy opp J1 z.an <"U(" i; in, \"ttágo
sek. a munkásaik. fizet~t cmtlm Egyesult Allamoklian 1~ ll'gte 1 re an l!ttJa, bogy mit re,t egy 11}~" - - - - - és a munkások mmd ott fogJakl bL~n egyutt mukodnck a 1 ood ol~Jresz,fovt aJánlo kor cvél. lla , :•••••• ■• ■■■■■■■•• ■• ■■■■•■■■■•■■■■■•■• ■
hagyru a bány."tkat és clm,nnek l \dm1~1st--a110?•~.1l (az llcm1§zt- n~:.r mmdrn magyar UJ a~ot ol
FJGYELEA-1/
.
FIGYELE.ll/
gyárakba, vagy egyébb hclyckrt, n·k azct~zús.1.t _cs árait szah ti} o-- v,1s, n<,:,n 1s Cg) et, megénhtt1 ■
- .ihol t,)i,b p<:nzt k<"rtshctnek. :\zt co ht\ atal)
rnar anelkul. hog, he1< 11k...:11t kel ■
lúnd1g 1'inc11 I ,·mu,uk a hirt,, 1 olMZ b6.n,)W, teblta. m.ag-J,-a- ilhtJ.ik, hogy ,1 korm.\nynake; az
'.\í ndc':t unton munká, aki alá- len~ f1gydmez•ete"cl-l't 1rnunk.1 :
l:la arról azhloak hogy a m.3gYar 'Ok ,-~nt"k, AIAhb köwljuk a, 1ntezkedése ntmesak a uénbá• ! IIJtl es 11etart1a :'I fogadalmat az .\ki cnn_n f1.h1!.igos1t<"'', figy,"I• :
blui.ya'.azok aKár mnn.d,b&n, aU:r :, lyanycrt.c.J aac,vok n6n1rát nyat.ír:5ul~tok ellen irinyul, ha·' nk -nte en 54 git :\ "llerikának a mezl.et•\ '. 1Lk ?tá? a r~s~\, ny~kmu~Át ~:!~~ ~,\;i: n ~~b:;!~t:i!•Ui:!~t., ~•~ at~~~:f 1~
11ZOrplorubltn, vq:;y r ndben. '9
1-;t.6 d.ij· $lj_QO
nem 1nd1ttktc ,gyuen,mind a haborn m~yeré- eben.
lx: l..:ktet, • pcnzet, aki cnn)1 ke- ■ bR lr.enant, abol 6 waum6dbao riuedlnelr., abol a ,;aalldJukltal
;-asigb&n Lriinak a obb1("k
Toth Yen~l,
munkásosztály ellen is.
Minden férfi vagy nö tén}lege~ servf's pttdából ~m t: lnul, a~ s~a:!~~~,:,~:;::',l':~e~~atfu!!~~~•;,j,,
kort.il
Popcn,ch .J,)mef,
A szén mai maJras árának az t..1g_:a a Food Admini tration·nak. m.,r ~ml,("r é -lZ aztán ~<-g 15 cr•
U. M., W A. Szé11bADJ".lu•t:nlon •fdelme alatt. !'i10Jc o~ tnuhka•
I.eg-,1t6bh Holdru1, W \'a. ból
Jl idy And.ri.OJ,
o.ka,
a társaságok állit!.sa 51:cAz unio mu nk~ okn:ik a szol• dc~1h, hogy m·cs~k .a f'(•~1c!: _,·cs~
:fnd=-~~~ :uf:!~,.1'f1~at111'et~:~1~!1i;~t!Dn!
ve.suünk h&aonl6 éitesit f-, a.mit
. '6meth ,J(JU<'f,
trnt.
ahb;m a tl· n)•lwn kercst•u gilaha , ;~11·, alkalma ii.,:..-rt nagy. !IZI n t i. hanem kini ,·cq'"ek t'S UJ8'.'Wl•k venu méréU4ll u1ul11a uU.n .U «intet, i"kk utl.111 ;o centet.
,.!8ell tw , 1 JCJllllt:ol adnnk t ndtá·
Pin Sin,!()r
<l6, hogy sokkal nagyobb a kt rea-\z umon tnunkil!mk mindcnuU J,J mutor._,11sanak ri.
i':!:!:~n :t1!!:!A!:~J.~.r11~d~~:::n~Af~ Rd~~,~o~rr~o':;~eb~
ra II ma.g_t·ar t,ány(l.Ut)lul8.k, nonit~l~!.úodik lij ttOOO
lct, mint amennyit a bány.ák ter- 1vrzctntk ebben a lckinfrtb&:n
. !{a olaJrtszvén.Yt hir,frtó kör•
telepen 11:UG.D6 rtcae lalr.ola na. mlndeoHI• llzlt'le.t. mtndenlll ott
1
bGgy k ill örim: el fopdjü:
mf'lni barnak. ?\e-m a tinuágok; !\fisok az union ,uunká.i,ütól C\dt! k~p, ne as oh·as!a el, ha
.
6 ~ez,
1
5
0
~:.
~;:;~~a!~=i~I~: :r::!~~i~:~zet6 ,rrrep vitelét és
:::.:-~:i~:t .Ti'!!r~~~t7~~•
t larta • A
1~
1talnL 11 ~ egy& tal ban V.8.ll ua~·
d&uk meg
•iHyt adru ,·aln.m1•
or Clvan me-pzoritá.wbt, olyan
>r tolt .egélt•u.ht>kt't ~ta-
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Pályadijnyerte1 magyar bányászok

szen
, b,anyasztestvere
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Tául

p:;;:e~~~f,

u~~

~=~ ~~:~~~a :~~!~a~
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m1m k h.aaz.na 11' nden eR>
maKow\ea lstvin,
~ hiny6at. ~rint.
TIOTvi'! 1 J6-..f N
A hla
Creek 'Dal C'.ornpany
!=:r,jlAgy ~á.n.dor,
Ilol 'l, W. VL-ban J.evc5 telepén
Já.h ..dija:ht ti"IZOtt ti a lf'pzebh
Rzivlibl üdvocoljiik a pályanyerJt r k OI legtwtllbb u,h·arok les magyar l>An):~at, öröt
jdo: osainak.. A ve~nyb<'n munk~ adu n.k. kire~. ho~

ják tul az árakbar., csakhogy dcgendó szenet bizt<>!iithananak
ma;::'=nak télire
Enm'.:(01;v.,
nem a t ru.~¼gokat ktll a magas
szén~rakért okolni ha
.
k.i!t ;3 \'&.'lllti kocsi· hl:)~: tnl~=fOLU „kok.•\helyett, h"zy az U-

3 a lrompoma munka.w ,.... m~ukat kJ~ tu l'ljdonú.,
... ,h<" k ~ . b ki volbt.k: eh11ól tat t"~wmer& Ji,t,;Umazza éli öszin•
Zárva ~ a b6s,:ok n •nt. az iro. tén kivinjuk, hogy é~ik tod.bbi
t.t.■ 1r.. :\
Lt :?-t munkájában 111 mindig találják
1 alk:.:..
p1't~adijból ll et magyv ).1Jlyl· :ncg az C!.m:Jnerést kitü:ntetéet é
axok ka 'k
_ e credm/n t
rré/t.&m ~ • amf ~~Ml
y ·
y
e t <'fl azt biwny1tJa, 1 - - -

lom a társa,ágok ,11„ hozna ,cn• 1n„Julnak taná,,;;,t •• , ..,,~
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h
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Minden umon rnunká nak a a •k ~le, , !"t 11:étlepi 5ok.kal !obb
k, td ssége, 110 y jo vadÖ k• r,en,t kcr~. mint egy honapt kcgy,·:,, llhol csak teo;hcti rnagyari:i• mtnv m·mltá,-al
z .za.k:tt taka• ■
za m('g má oknal. h~gv az 1.:lel•
'\ ;• ptnzéMl
:•
.
·
,I ■
:~~:;('~~ék,;:~~~~r~Jla:::~/oz~~t
ny~•zke'peket :
Il!1torit11ák azokat :rkik ho:::• u ~
u.o
:

Ba'

·nkább gondoskodna,
k" bb , .
k •h
.
.
o11~1„ a ise
',oporto at, ogy
,,.]~t;:C"fl •z~nh_ánya I ('g)'Nult e. &vel konvcblx-n ,·Egez:
- g d& Yarnh ko-- hcssuk ~__a nagy munkát. ami

mé• ,16tlunk van.

\zt illilják a co.aloptratorok,
-\ háhoni.t n~m lehet a caataté
ho" h., a kormánynak chMI ., rcn megnv,rni.

javul 3 tá~I t~nrl.,g ti",rv<'nv le z;
'.\ h áho~u si~ere~ licfrjezc=séh(",:
a. és.vi~é. ,a'kkor ezztl ohhtl fogmlk ¼rta 111 uuksé~e. az ,pa n m unkásaink
er ur képVlleli. a széri.hánva ip.a1nak mint hasz- e· jc és loyalitása.
W. V
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kérünk.
BfnySuruhú
ffnyképeket a karun k közolni na~•

nmkban. Kérjük t•Mt ... , .
vfrein ket, hogy küldjenek
be nek ünk ilyeneket , Es írj.tik

a neveket b a plézt a kEp
h4ta6 oldal.ára.
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érteall61i uU.11 •l~h-cHI u aulr.Cltaéset J6
,nkllok
•-.'•••••••,•.,••,,.bAnneTJ .lllamból bArmelr ,·uuttirudcgaI kUld•t•
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Ha Jllnnl akar. •e11• • l'enu11y1Tanla vonatot, Plttabarsb Pa

~!!7 ~~~~-,~1.rghtOI M.arla..iin.lla; a Jf'IJ ,1.26. N11pouta lltron'ialOr

A ComJ>,lnla elme, abo,& a butor 111 lr.Oldendd:

The Un,·on Coal & Coke Company
1\.

f arianna, Pa., Washington County.
Pennsylvania Railroad, Monongah ela
Division.
•lt~~nt!~~~::~!gót~bfr~a!~~rn;:,~~~~1,;~1r:.1:;t1~.!'o~:~~1~!•0~
klintll:M6 clmre H J,_ BC H l! D.\ 62 4 Ollver Bulldlnc Plttl•
burc b, Pa
'
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Végzetes végü
keresztelő. ,r;::::==!::::::=========:::;i

Munkásemberek
Munkás-egylete!

Leves - Hus - Tészta -

Befőtt

HOGYAN KELL BEFÖZNI?
HOGYAN KELL FÖZNI?
HOGYAN KELL SÜTNI?

nöscn minden bányásztestvérnck, mert meg
van róla gyöződvc, hogy az egyletet bccaUJr-tcs bányászok vezetik, becsülettel.
Bövcbb fclvilágo!\itásért irjanak az C,Ulct
bányász-főtitkárának erre a cimre:

.UEG,IIONDJA A LEGJOBB SZAKACSKIJNYV

JULIUS SIPOS

lrla: ANNA NÉNI

Box 420

. . . . Ára erős kötésben 2 dollár. - - -

Homer Cit>", Pa.

Kaphat6:

KISS EMIL könyvesbázában,

ELKHORN COAL & COKE COMPANY
:\l.\\"lllTH\·, WJ:~T \.-.\.

133 Second Ave.

Keres matrar bAnybzokaL SMn t! -10 !Ab m1g:a1: puha
Hl"n. Pik munka. S1orgaJm911 b4nyinok 1Je11:kereshetnek. lr-·S6
naponta. 8zCp b&aak, Klpróblll régi b!nya és ll mag-n1roi. k.•d'felt
h11lye. J,la«)·aroklit utretli. N Jól W.11nak \·dili.. Jó lvóvlL
Jo'ljJi,n 1ze111é(JNt>n Vl\CY lrjon felvlltcoaJtWrt erre a dmre:
J. lt. l,ltlle \lint" l\u11L, •.:lk.horn C, ,1: (.". l'o., \laybl'ury, w ...t., Ya,

500 bányászt keresünk
&

Gu!M:sy Imro,
a 24X-ik !iók jegyzője

50 bányászt keresünk ~~~ .,:~~L c!.~'.1c!.°.~~~:~
vuut4101nh Anu1bry, Pa, vagy Galllt1Jn, Pa. a Pcnn1ylva

1

nla TUUl\·0111.lon. Ka1t<p Penn1y)'l'anla. l!'gJlk leRnagyobb éa le-g.

JEGYZőKÖXYYl KI\'QXA.T,

1ze~b ,Aroaa. ALTOOXA, Pa. lr.ORlében. Egy Oré.Dylra vaauton

1

HAZAI LEVELEK.

1 A :\fagy-.r ".'\,"-~,·a. n".t>gkrz& , Verbo.~a~: •. Se-gcly_e-gylet 2-18., det,t ukeiójht. iir..immel , támogat
~;n~~i~t
munu fiokJ&ak ,1ul111s hó 29--ffi jnk. Test,•,(rciuk mcc-<Jt1k és mElko
\.~..,::1•~ 0: 1~
tartott ren<l-Oti: havi gyülék'n fel- tányolják a megkezdett munka
1~~ ~u3w:.,,,~fó~~-;:~o~. ,~~~:. la·
3
1ft'. ·KASAIXKKAL .MI fi!J. ·ma JOL ttA..SL'!'\'K
,·.-tt JO-J.'Y'?iikonyvéMl:
Cont.OISA.gát (,s haqn!t. Már a hé•IL1.:~•e:,;.k„es:t~ !~~él7nen a bbnt.ban vaa lrJon telTU4goOh-aatatQtt a iki.izponti tiszti- tf'n na.gy rsomókbe.ri: lrkettek be
1
"iupe-..-tnt...-ndf'ut .\LT1.HJS..\ ('<)AL &<'OKE ro.,
Coupon. ro.
ka1"11ak a. 11-ik )fc-~\doo-i fiúk el- a-,: aláirt nyilatkozatok és re.mél~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ien .-á.dakat tartalm.a:zó körle.-ele jük, J,ogy tz a. t':!O'lll6 mE-g hatalk &en iigybl?ll a 248 filtk eíQ._ maut1 mrg fog nij\·eke,lni l"Qvid
J, hn~t;;:;.°!6 b,~a: nyitott li\mphal dclcoi;nak. A uén f Jtb
,a,:u. \"lllamoa masina munka AUJUtd6-u ,-an el,.~ml'5 YIIIAIU

1

kono,J.::~r:;•,:.iJ~~;-~~Pk::!::::•:~po~f:1~:~
;!!

•• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hangulag a k.ö\'etkW határoz.a.tot, hozta:
A 248-ik fiók teljesen egyet ért
a McAdoo-i fiókkn.l akkor, ami.\ JWn,:TKl:Z('i Ol!'i\"AKill\
ko:r a. 11-ik fiók vezet.a tagjai nem
kimél.Ye fá.radllágot fis pénzt a.
1. J'IT'.NBl'RGH HAS OOAL CO)tPA:S"l:. lllt'lln. ra. Indiana
C'ountr. ZOIJ nO. és nr,uen embu. A edn hat lib maii:u pltt.burg:hl
kin:p,,nti tisztiknr ellen a cb.ar1f'r
1UnN'te,:. l.Mlln egy •1~p •Arua a Dnffalo M R.oeheater va1utYonal
me1Htln. E~éa&ffge11 megt!lhetélll vlnon:,ot, modern hl.lat, ar.4.lloda,
ttudt•lkeúseit u törvC-ny utjiu1 ilJ
temp omok N hilr.oll'I:
lullil.lyba l1elye7.i f's egyben ~litél.i
2. JEFFEJl.SO~. C'l.F..\RPlF..LD COALa JROS CO., Em•t
a központi tis:ttikamak •• ezen
mlne11. Erneat, Pa lndl•rrl Countr, a Burtalo and Rochest.er vuuL..
ii:gybeai te1:t núnden törvénytelen
,on1I mentfn. UO n(ia • n<ltlen embtlr 11:erNtetlt. F.mest ..-1 gép
khi ,·Aro■ ka hat m,r!öldnylrt lndlana•tOI. P-.nna. könnren elérhető
,·&lckc2'.ését él ha."1JOntalan kiadá.aklr vuuton ak,r v\llamo90n. JO me1élbetéll vl■sonyolt, mlnd,•nféle
~&i.t (-)J el nem fo~adhat6nak
ter. plomolt, jO vl1 é8 lllkola a telepen. A u:én hat 16.b magu.
mon,lja ki: eun pénzpoesékolásf:
:1. Fl"I.TO, Jll":orí ,u~E. Fulton Run, Indiana Connt1, a Penna.
a Duftalo fa R~hes&er nautvonal mentén. A u:fn négr !Ab magu
a;z egylet egye•ue,, ~ tudntoa rof'g1N tcl,l(,een tluta. E.ten a pihen a1úk■f'günk volna 60 NDberN. :l.legkárositái.Amk
jt'ienti ki. A J 1-ik
"lbi Ui•I vts2onyok na11on JOk
'.\fcAd-oo-i fiók tagjai teljesen tuJ. 1'Jrl:\"'J"\"Hh :\11.\"t<:, .Mclnl)'ré,. Penna.,. Indiana County a
dattlb~
voltak
annak, hogy a
Ihffalo Cla ~ocheat.-r nau\vonal mentfn. A Hén négy 4a ro.11 1.6.b
magu él! tel)ea..n Unt.a. JO hOYl1, egNHé&81 körnrezet, templomok,
kii,zponti tUIZtikarnak a Paata.fo,
lakola '9 UIOII
,-.•
J.
boo
trirtott
nagygyül~
J.flndeaekben a bAnyU.han a 1':ll bll.nylbu.lnk kb. UZli.011 bNanek
k~thetet1kf11.t, mert ml mlnüen nap dolgo1unk M •an mlndl&' elegeud(i
,·alooá~giJ rákt'nyszeritett iroda
k ~,!.. t'nlon Arakat ffsetilnk
1
Á.thelyn..ési
ügye
tcljcat,n
tön-ény-\ ml bb.7!\lnk a legiamerete.ebbek a mauarok kö1ött, mert
ml tnlndJg jól bti.ntuntc a magyar btn:,úzokkal.
klt1l', és mint
j6 t11gja.i
a
Jelentieuék H11mélye1wn asonnal a fenti b.inyti.k egytk,nl'lt a
'terhovay Seg~ly Egyletnek tör811pnlntend„ntJéntll vag:r lrj,
· lvll.\&Ot!IU..ért erre a ctmre;
\~nyile't rá. k~nyw;critették a lk:özponti t.i.97.tikart 8l'T3, hogy a <'h&r•
ter értelmébm já.rjon t"l éa nem a
aaj&t érdekük, ha.nem a.z egylet
jól fc!Cott'ott htleb IP-gyen a. gr,&
me. tllöU a központi tiaztika.rna.k
A kiküldött körlevél el nem fogadható nz~l"t sem, mivel ha azt,
vagyia a.nnak tartalmát a 2-1S-ik
fiók tagjai ma.~kéJlU: fogadj!.k
..1, réftzesri lmv;n"k a központi I i1t2tikar tön·é11y1"Prtt81~nek. .-\ 11-ik
Fájdalmaktól menekiil és nagy
íi6k bir6i if){>letekkel. tehAt t3rid,'i,·eeiteefget takarit meg, hA rhe,·én;va-,:i>riien kénpu:rritef-te ti a
nma, lde~bajok, ldflcamodA-.ok,
k:öcq>onti tisz1i.kart a bureolkoköi;:n~nY, izom mt>re,·ed(is, hon!loclúra, igy tl'hkt a tOn·\:ny h az
1'8 ~s tnt>ghfll~eknl'l ath.
igu~lr'D'.<'1git.lmtá.s adt,tt igazat
Dr. RICHTER P J.IN- EXPf.LU:HJ~t
a 11-ik fióknak, megW!yt"gerve a
h11unálj1L Ila. ezen !elümuJLatatk,"h:ponti tiu;tikar törvén31elm el~
lan azern-1 a íi.jú tcstrtsuket
járáoát. Ei,,·ben kijelenti a 2,R ik
reggt-1 éa &ite bt-JOruoli, hiztot
0
gyög--'·ul!Ult nyer. ;Minden gyög:nurW:~
0
lmn.3.5 l-1165 cent.út kapható. t'gyeljen
a Horgony véJje,r;,re
11 ik li6kn&k, nem Hlik a k;;'J'on-

Bányászok kerestetnek

F. M. Fritchman, General Manager,
INDIANA, PA

~;;b!!z!y;:~:~)~ ~;ti,;~

r. J.D. IICBTEI r. 00.. 7t-80 w..i..-,t„ St.. R. T.

ti

i;.r.

karnnk

következa bányákba:

PORTAGE COAL MININO CO., Portago, Pa..
CHERRYTREE COAL MININO CO. \~asut 6.llomáa Kimpnrt, Pa.. A bánya és p,1stahiv.1tal Emeigh, Pa.
CAUOLTOWN OOAL CO., Spangler M St. Benedict, Pa.
SPRINGFIELD OOAL MINING CO„ Nant-y-Glo, Pa.
PEAL, PEACOCK & OERll, Inc., Winburne és Olen
Richy, Pa.
RUSSEL COAL CO., Olymer, Pa.

hogyan vannak.

lflndf'zei. a bA11ylk Kö1ép•Pennt1Jlv•nliban. Cambrta. Cl•r11eld
H lndl1na mecYékbrn 't'ant'lall:, Pennnlvanla és a t,;ew York Cent
ral vaautvonat rnentfn Ucynlntén nagyon jó 1'1Jlamo. vuuu k,,z-

'.\Iinr!a.nn~;an
boldog,:,k len•
n nk, hA h1rt kilpl,atnánk huulr61. ,·agy ha hirt kül<lbetn~nk ha•
ZB, hogy mogó"juk 87.erettcinkct &
felC!!.lerf'S ~gódbtól
~•·b-itaen rb\K>n a munkában min,len embl'r. Az l'redményblSI minilf>n mafZ'Yar embernek ha.v.na

lekMM . .-\g OllllH9 biny61nk racy vfuoliban vazy kli1el a 'fl.roallio1
,·annak. Példl.ul Pvrtage 20 percnyire ·un Ylllamo1<>n Jolinau>wn,
l'n.. flp,angler ff SI Bmtediet kosel llarn,.,..hoffi-11os. Pa. Nan-1-Glo
•· 1el 1-:hc-n„hUl'JC 4a John,,:tQwn-bo1, Pa. 'Winburne éti Olton Rlcb.y
i.özfll C'lrarfleld éa Phlllr,,,l•ur,c•h'l1, Pa. C'lrmer i.OU'l t'.a.n lntllawt•
l:los Pa. )flmh•nff'l4 könn~en el leh•t Jutni n.gy a Pennarh·ai.:a vo-

id6 a,att, amikor '9 ezeket at" alA.- leM. Jrjtl. alá az alábbj nyilatkoz.a. 1
irt kPr\'r:n,·Pbt r"'nd~ltet&i hP-- tot. \"ligja ki b kiildj" be hou:!.nk
lyiikrr fogjnk juHa.tni.
holRdí·ktalanul. hogy tnvaí.bhitbas·
)linrfon cmhn hol<log lenne, ha snk. Kérje meg ru&-lffRl' ilmlerÖ-b.irt knphatna huulról, vagy ha „eit 1~, hogy _.gitsPk ezt a moz. ;
tntiatha.t:nlk hnnltarto7óik, hn~y galmat.
!i=====================r,
1

nalon ,·a,y vll11mOll(l1.
rnll)n f.rak. Siok óraJ munklU,l◄l • .\ ml l)lnrll.81,alnk S8D -11:!0
kinőtt kNetinek kftbetenlll'-nt. mt-rt n61unk illandóan van eiC&'l'.nd(I
klré 1!11 nún<k'nn"l~ dí>lll:07unk.. A nén n:al{nlsá~a. a külö:'lb<uó bA..
DYikb•n 3 ff 6 lbb kö&Ott •lltakodk. - JO búak él okaO hU:WtKertelc, l1ko!Ak, ten,plomok. azörako:t,) holrek. Jó lvóYII N k6nyel
nN mf'll'élhetéa. U Öl81e8 tel•l)eluli.en
Ml MUNK,l-1,\1:-.-Kl.:.A •
tg BASYJ.SZAI .. KKAL JOL RJ.SUNK. -- 111.rkt a l1tnt1bbt ba·
uyUnli. ecylkébll akar munkll kaput Jí.iJJfü1 SU'!Dl~l}eiwm vacr lrjon
11.zimn&I frhiá&otoitWrt és ml wugyarul rogunk meg.dul 1nlndl'n
•eJYIIAg:01lll.l. - Jelentkeu6k a binr6ban a Sup„lntend11n1 va17
lrJon erre a clmrfl

Mr. J. E. Metzger, St. Benedict, Pa.

The 1/on ....... .
The Congreu.

200 UNION BANYASZT KERESÜNK

1Y ASHINGTON, D. C,

Dear Sir:
The underaigru:d appeals to 11ou to luwe a11 exchange
of persorw:l famUy ne,rs, dulg ceru.ored, arranged betu:ttn
people lidng in the United Statn ami our nwtherland,
Hungarg.
JJfany amo11g u.s hat-e not heard !rom their cl03e8t relalii-e• tor nearly tlarte years. Many among u• don't know
,chether their relatii'e• are lil:ing or dead. Sha.ll parenta
or chlldren, u:i/e and husbond, brother and •iater be lelt
entirely rcithout neu·s of one another tor yeara?
The exchange cou/J be arrenged thro11gh a apecial of•
fú:e to be estab/ished in New York Cit11 tor the cenMJring
and reu·riling of !amily meuage•, and tor forwarding
aame U .S. EmbaJUJy bagff to our repraentativett in Switzerland, Stceden and Holland for trcuu,miui.on throug/1, a
neutral Emba.ssy to the Emba,a~s ol Amtri.a-Hungarg.
Our State Department could t!tlltUy arrange tor thia humanitarian lt'ork. Tlte expeme• oonnected tcith it could
be cot't!red bg imposing double or triple poatal chargetJ.
Our got·erment conwwnicale• U'ith the Centml powers regarding many aubjccts through the medium of
neutral contrin. W hy should not citizena recefoe ce.n.sored IORtily neu:s?
P/ttu;e cooperate ln sm:h 1ca•• a, you can ln thiB worthy
u'Ork and at least urge the State DepartnrRnt to help
relieve thousand• of anxloua heart•.
Respectfully your,,

SAN TOY, O. telcpilnk:rc.
K6t 11101J{'rnúl b,•rendezett bAnya. JO mc1t-lht1téel vl1aonrok.
Moll, ulnU-a, kórhh él kllünó vla a telepen. A a.én 3 J,!i lá.b 6a
Unta. Rumbau 6f"' eeatet rl:t&ttink lado!Adrt . ..llland6an JOI•
go■ unlL, JllHl>n ■:t-~lyeeen n.g-7 lrJon ft>lvll.lgosltúeti •rre • •

BUCKEYE COAL & RAILWAY CO.

clmre:

S.-\71. 'l'OY, Pl,;HR\ OOl""..,T\, OJUO.

Vuutl Jt,gyet Sayre, Ohio-lg vrgyen.

l

~ltlt.tlJll:--IUtlltlltlitlitltlt"t~ltltltlltltltll!;ltltlltltJP:,.., ..

m

JtW.~•~~i

§

Keresünk.
CY&koroll az6nbinyi111oi.aL Alland< munka. Jó t~etN.
IOlt

M!ndlc van elegend.S klr6.

rffhetnek.

8:t~p lakli.•

S1orcnlmu emberek SUpen k&-

Fel1'1li&:01ltu6rt. forduljon a

!
i
f
•

Hitchman Coal & Coke Companyhoz :
i Wheeling, W. Va. i

1

1

i

A bilLYik Benwood-on vannak

30 pe-rcnylre v'lllamoeou

1~

Wheellngtól

.....................................................:
~-~~~lt1dl~1111111Q11111n1411Uind1-lli

W

60-100 magyar bányász

Name.
Address ............................................. .
Tou:n or

City . . . . . ._...................... · · ·······. . ,. . . .

Stale - - -

...... Dat, ...................................

Mr. MAURER
The Glens Run Coal Co.

li RUSH RUN vagy OILLONVALE, Ü. ;

fenye,g tcizni & l = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ I •••••••••••••••• ....................................:.

A C .IRT ,.s CSALADJAT SZIBl'JRH/1.1 SZA ltl ZTbli.

A világháboru.

Pe1rogrndr6i eruz tt f Jhj\atal,
rint a cart
z családjával gyütt Szibéri ba dd g egy m g n m nevezett.
helyre szám zték Az elsc5 Jelentések ugy z6ltak, hogy a cári
családot a zibt-riai Tobolsz.kba kuldt k, az nban a kl öbb t'rkPzett jelentések megcáfolják ezt a hirt, azt állítva, hogy e ak akkor fogják n)·ilvánoR ágra hozni a cari c.-.alád tartózkodái.1 heIyét, ha már megérkeztek a számukra kijelölt hdyre. A helyettes oro>iz mini:jzterdnök kijelentése 1urint a cári család számtizetését politikai okok tették szükségessé és csak számos titkos ,
korminygyUlé'-en folytat.olt tanácskozások es mea-bcszélések
után határozták el magukat erre a lépe!!re. V1dószinüleg, hogy
attól teltek, hogy a cár hti!!égel-\ emberei meg fogják próbálni kiszabadítani a fogságból vagy hogy könnyebben kezdhetnek a hini
egy ellen forradalmat, ameddig a cár Petrogradon tartózkodik.
t-~

A PAP,1 Bt:KEAJA.VLATA.

Tal 1 ~mét kózelebb érkez~unk a ~ékehez. Az el :1ult h tcn
a pápa egy bt>keajánlatot kuldott az öss~es had-.isel~ felekhez
t az europai sC'mleges Allamok ~ormányrnhoz, k_érve őket, hogy
a bt>ltetárgyalások meginditásánal legyt'ne~. t:l!gitsé-gére é~ m~k dJenek közre. A pápának ezzel a bcke a~anl~ttal semnu mas
célJa Qem ,·olt. minthogy segits<'n a hadv~11,elo fel,An_e_k egy
k z:os alap megleremtésfben, amelyen 87.tim a béke aianlat.ok
megindulhatnának,
Hogy milyen eredménye lesz a pl\pa ezen kezdeményezésének azt ml:g ma nem lehet tudni Annyi bizonyol-\, hogy az ö.!IZ·
:tes hadvi„elö államok a legnagyobb komoly:-;aggal foglalkoz•
nak a.z ajánlattal és gondol-tan tunulmirnyozzák azokat a felté• 1 FRA!\'C/A REPCLőh TA.'1ADASA .\.'t.UETORSZAG ELLEN.
teleket, amelyek scgit.qégével a pápa n béke létrehozátl:át valóezinUnek gondolja, hogy az ajánlatra megadha~ák a kellö váAz elmult napokban francia repillögépek nagy légi támalaszt.
dásokat intéztek a német hadállások ellen. 1-'ranciaországból érNémetornzágban a. pápa békeajánlatát nagy örömmel fo- k~ett je,lenté~ek nl'rint mintegy 111 francia repülóg_ép vett
gad ák és a német Mjtó véleménye szerint azt hh:zik, hogy a reszt a támada~okban és kb. 28,000 font robbantó szert es bompnpu által kijelölt uton lehetséges volna a béke tárgyalások; bát dobtak a nemet hadálláRokra.
meginditál'la. Franciaor,•,u-:ágban és Angliában ellenben egészen
A németek sem voltak tétlenek és töbh légi támadást intézmásképen fogják fel a hE'lyzetet. Az antant lapok ugy nyilatkoz- tek francia váro~~k ellen A német jelent~ek szerint a németek
nak a papa ajánlatáról, mintha az a németek kezdeményezésére tbbb mint 30 repulőgépet és léghajót lottek le. A németeknek
t rtént ,olna és azt mondják, hogy a pápa által ajánlott fel-! remrégibben Páris ellen történt légi támadása óta a francia fótételek kedvezök a németekre nézve. Olaszon1zágban pedig a városban állandóan nagy rémület uralkodik, hogy ezek a túmalegnagyobb felhtiborodással fogadták a jegyzéket éR majdnem dások ujra meg fognak ismétlödni.
teljesen nyiltan támadják a pápát ezen cselekedetéért. Az ame~ i kormány nézete az ajánlat íelöl ismeretlen. Eddig sem ANDRASSY LESZ AZ UJ MAGYAR MINISZTEREL.'\rőK.
\\'ilson elnók, sem pedig Lansing külügyminiszter nem nyilatko•
zott érdemlege!-len 8 dolog felöl. c~ak annyit ismertek el, hogy a
Budapestről Hollandián keresztill érkezett jelf'ntések sze,..
egyzéket Rzorgos tanulmányozás alá vették é.!l Wilson elnök rint gróf Eszterházy Móric betegsége miatt le fog mondani a mifogja megirni a választ. Először ugy hirlett, hogy Amerika fog- nicizterelnökségról és helyét gróf Andrássy Gyula fogja elfogja megadni a választ a pápának az összes antant hatalmak ne- lalni. Ez tf'rméflzete.sen nem hivatalos jelentés, csak feltevés és
vében, de a legutóbbi hirek szerint, ha Amerika válaszolni is nem lehet tudni, hogy ki lesz Eszterházy utódja. Annyi azonban
fog az antant nevében a pápa jegyzékére, Wilson elnök azon- bizonyo:1, hogy Eszterházy bukása a TUlza uralmának a végleges
kivúl még egy má:sik jegyzéket is fog küldeni pusztán Amerika bukását jelenti, miut.2n Eszterházy lelkes hive volt Tiszának és
nevében.
teljesen az ó nyomdokain haladt.
A pápa hékeajánlata magában foglalja nagyobbára azokat
az elveket, amelyeket Wilson elnl)k a háboru folyamán már AMERIKA HABORUJA.
többször kifejtett. A jegyzék főbb pontjai a következők:
Amerika háborui:; ké!'ózülödé..ciei lil.za~an folynak tovább.
Részleges lefegyverezés, vagyis a hadsereg létszámának A sorozá!'I folyik az egész vonalon, ámbár lassan megy, mert
csökkentése Nemzetközi vitás kérdések rendezé...;e választott sokkal több embert kell megvizsgálniok, mint azt elöre számít-bíróság utján. A tengerek szabadsága. A német gyarmatok vi!!Z- ták; t. 1• nagyon sok a regisztráltak kUzt az idegen, akiknek Cl'lak
szaadiiaa az anraor.-zágoknak. Az elfoglalt területek kiüritése el!!Ö papírjuk van, rngy egyáltalán l'!.emmiféle papirjuk sincsen,
és visszaadása A lengyel, Elszás:.:-Lotharingiaí és Trie:;zt kér- és ezeket a hadseregben való :-zolgálatra nem ll?het kényszeríteni.
d~fnek bt!kés elintéz~se. Gazdasági megtorlások kikerülése a Az eddigi számitások 11zerint a már bP.sorozott katonákat szephii.boru után és a békére irányuló tárgyalások azonnali megkez- tember ötödikére fogják behivni és azonnal megkezdik. a kiképzédése. A békefeltételek közott ott szerepel Belgium és Románia süket.
~s Szerbia fúggetlens~gének ,·isszaállitá;:ia is. Azonban egy szó
ItrdekeB javaslatot nyujtott l.;e a k(,pvixel{lházba Gore szeamca az egész java. latban ha<li kárpótlál'lról.
nátor. Azt javasolja ugyani~, hogy mondják ki, hogy nem szaA papa ajánlatának hivatalos szih-ege még nem lett nyil- had ci-ak azokat az amerikai katonákat átküldeni Franciaor:-1zág1
1
nmosságra, hozva, de mint a fentebb elmondottakból l8 kitünik ::a~j~a;~~;[eh:;:kA~:::~s:;zj1.: :;;e:!e;me~; ::~jé~z::~;z:
:
~: ~:::1;~ree~::~ti."'~t~o~C~~::
hábi.u-u után kivehesse kellöleg a r~zét Európa ujjáépitéséböl.
0 1
au,arnak belemenni. .Meg mindig erÖ!'len ragaszkodnak hadi kii'- Azt állitja Gore szcnÍLtor, hogy az antant hatalmaknak egyált.aJ,ótláshoz t'S a német afrikai gyarmatok megtartásához. Errol lában ~emmi szilk.,égük smcs az amerikai katonákra, miutan van
tf'rmészetesen Németot"tizág hallani ilem akar
elegendö emberük Ha Amerika a legjobban és legeredményesebbf'n akarja az ant.antot támogatni n háboruban, akkor arra kell
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CIPŐK,

amelyek

tartósabbak az acélnál.
•· Hipre s;· fehér gummi
csizmák és cipök a létező legerösebb gummiból készülnek
-abból, amelyik a ,ilághirti
Goodrich Automobil gummik
nagyszerű reputációját megszer ,zte. Ez az, amiért a fehér• Hipress'j tényleg tartó
sabb az acélnál 1s.
Ez az egyetlen lábbeli a Vl•
lágon, omely to\'li.bb tart a
szeges talpu lábbelieknél.
.\ "Hh,~"

Viseljen ''Hipr1;Ss· -t és
nem lesz többé cip/Jjadtásra
kiiltsige.
Kérjen a kere"'kedötöl
"Hiprems' · lábbelit és nézze,
hogy a tetején ott legyen kö
röskörül egy vorös vonal,mert ez az, mi a "Hipress"
cipót megkulónbözteti a töb-bi gummi lábbfc"litöl.
eg)·etli.ii.111 k('ll1lllil

THE B. F. GOODRICH COMPANY
38,000

Akron, Ohio.

Kereskedő

Kérjük előfizet6inket, hogy tudass!k velünk, ha j6.r valakinek a
lap, aki 1Hár elköltözött, Logy a a jó érzh főkcUékci. Mind a bár 001 meg lesz, ha gyomrát rendlapot be~untetbe)l<!ük, mert igy ben tartja az arra egyedül val6 jó orvossággal,
.,01yaoh·asók kezeibe kerlU.
==========, 1

mind a hármat biztosító

Szükségünk van

ALDOTT Jó tl>ES
lOO BANYASZRA ÉS LODERRE ~
GYOMOR 1':S V1':RTISZTIT6
:ts KOMPÁNIA MUNKASRA
\_;.~
'\ • ,
ft
r ,
~\~ .......

í\"l{\_

GYÓGYCUKORKÁVAL

Madeira-Hill-Clark
Coal Company

w;1Konburir, w Va. Harrt,..,n C",>unt1
A ,ni lr.i;~~:;~a.~:~b::~
knn
n„1r:. mert a munka Igen jO. A 'l-l ·n
dn~,;~zunkNm~!~e~ö:~t
5_
111 c('ntet N m11111na. uttn 61-78 cm·

:-:iL

0

;~!~~~~!\

r:I!Fot:•::Jt!l!:-IT:1!:;E

Tartsa kéznél minden amerikai magyar a Partolát h has;nálja~
mihelyt azorulás, étvágytalanúg, gyomorégés, felbüfögés stb.
bántja.
Egy nagy bádogdobozzal x dollárért, hattal egyszerre rendelve 5 dollárért killd a valódi Partoláb61 a feltaláló és egyedilli
kéazit6.

PARTOS PATIKA

Ják,~:~~ ap::~sab~!!a!~f!~~~k é;:~:z~:~:n~:!'b(~t~z~;:~~ ~ ;;::~:;:~e~
1~:~~e;;~;g:~ic~~~-~ r~:~:ic::~
:zík es s~mmi egyéb cE'lja ninC$, mint hogy egyenetlen„éget kPlt-1 mint az kellene, ha elvonjik a gyárból az embereket, mert a mun- QÍ•n.
1
en az antant hatalmak ktizött a béke feltételekre nézve. Ez ká~ hiány már amugJ is igen nagy és ezzel csak ro::,;;zabb.i. ten- 1C.ín~~:1
t6o SECOND AVE.
NEW YORK, N. Y.
termé~zetesen csak feltevés és' nem valóE-zinü, hogy a pápa ilrt"n nék a helyzetet. Ajánlja, hOi,;Y kövessük .Japán ptildáját. Japtin brta County. P('nna. tele11ilnkre. Vo- ~:n::a:,::n::a:,::c:,ca:rc:n:a:,::n::a:,::c:,ca::c:,=====~
1
dolgokba belekeverné magát. Ez különben a pápának múr a mit- egyáltalában nem küldött út katonákat az europai harctérre és
5J~!J~)1~/r:-'!-!':i
sodik békenjánlata. Az elséit még 1915 nyarán tette.
nem i.i igen szándékszik ezt megtenni
eenw-t riutunk tonnAnk4!int. Sv!n
magudga 3 l.lb 11 3 ltb 8 ln('h lr:öA NYUGATI FRONT.
, Mindt•n e.<1etre ~z,_egy igen érdek~s javaslat, azonban egyá!i'~o~u~:
DANTE, VA.
talaban nem való;.zmu, hogy elfogadJák. Gore szenátor már ma,..
aittllért erre a etmre: 1
ul•• en ad munktt nagy uornó m1.;;:yar blnyA..li.nak Dante bánytt·
ban, vagy• Laurel munlr:tn.ll WILOER, Va. pihen.
A1. elmult napokban ujra véres harcok folyt.a.k az eq-(,8z &odi~ aki ezt a kérdé~t ~árgyalt.atni akarja a ~on~res~zui.ban e/ól a MADEIRE HILL COAL CO. t
JO t11lr:ola van mindkét plff,•n, melyelr.ben 9 bOnal)hJ tanitanalr:
K1tl1ollku1 611 11rote.ittn11 templom. J61r: u flet•l•sonyolr:. o\ce6 fi!•
nyugati fronton. Az angol és kanadai csapatok egy ujabb offon,..I t.zenatuRban._ A~ elso Javaela~1ak. a .b4:'ny~JtóJa ~zzal érvelt, BARNESSBORO Cambri& Co. P&I
11
:zhába fogtak és l"ikerült is nekik egyes helyeket elfoglalni. h?Jly alkotmanJ_ell~nes ka~nakat atkuldem a francia harctérre,
•
~(~~~1~k." ~!!jy~~~~~Ó ~~X:!~n~:g~~, ;~f;.,
Természetesen ezek a !'iikerek nagyon felfujva és megnagyitva kivéve, ha azok onkentesen Jelentkeztek.
blllltrddal ff; lr:ugllzOval. A burd Ara bul !O doll.lr
Fh:ettlnlr. a lr.öntlr.e116 bérelt 1111erlnt:
MotorOI $3.00 naponta
Strecltn $8.00 naponta
!~~zr~-:~c~!
f~~'!:i;~:~~~L;k~::tn~s~:k=~~:~~ = = = = = = ~ = = = e ; = = = = = = = = = = = Hrelr.men U.40 naponta
Streclr:es bl"illflr $2 •.tO napontA
Tlmb•m1aelr.nelt é• 1111léteHlr:nelr. llelperelr:nelr: $!.40 naponta
kü.ebb Jelentéktelen eredményeket elérni
••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • •,
$3.00 naponta
M11\nUOlr:nalr: $4-H n:.ponta.
:
: meri a1 a ona
L 1dolOk lr:11.pnak E>l)' 11vlltrtól 60 eentlg Ur~nlr:b,l a Urék nan•
11tga HPrlnt.
RQJIAJ\i/Al HARCTÉR.
:
Minden ElkhorDi magyar :
Aki e hlrdefare magyarul lr, maa)·ar vtluzt foc lr.apnl. lrJon erre
w.uyáazu&k eoutos érdeke 1,
a clmre bö.-ebb felTll..lgosltt~ri
H~~szu ,p1he.nes után a roman front?n 1s UJra megkezdódkötelessége, hogy u
e RI I 1 8 'lr: t 111 tb )
tek a támada,iok. l\fackensen nagy offenz1vába fogott és sikerült
:\fahel Yuukovics, a.z On)IU ka•
a
an
P e en,
is neki megverme a román-orosz egyesült hadsereget. Berlinből ♦ ELSO rua RIVERI
tnn,' l<Wdött,égnck. amely most
érke~tt jelentk!-lek szerint Mac~ense-. n 3000 foglyot és nagynáOYAR MUNKAS BETEGSEérke?:f'tt meg a,: 1-~gyesult AUa-1
mu gepfcgyvert é~ ágyut zsakmányolt. Ugy látszik, hogy
Gt;LYZO EGYLETHEZ
mokba a legclöezör San Francsieo!\fa~kenst n nem szándékszik abba hagyni az offenzivát addig,
ta.rto.uék.
ban tett hiv&tato!I látogatást, a fe- Férfi, női és nermekruha raktár.
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A Clinchfield Coal Corporation

N•fub:1n';'ifrd:!;i
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am1g egész Románia nem kerill a központi hatalmak kezei közé.

AZ OROSZORSZ,IG/ HEL}"ZET.
Orogzornágban i.-1mét nagy szenzációk vannak Finno~zághan forradalolom fenyeget és a finn országgyülés megt.agadt.n
a feloszlatüsi rendeletet. A finn orl"zággyülés egyszerüen nem
Htte tPkintetbe az ideiglene~ oro~z kormánynak azt a rendel etét. amellyel a finn onzaggyülé..cit felo~zlatja és tárgyalásait
meg e héten folytatni fogja. A 11zociálista többség azonban készúl
arra az eshetöMégre, hog)' az orou kormány a felosztást erőszakkal \'égn-hajtja és uj választásokat fog kiiratni. A finn szocialisták kongresszusa kijelentette, hogy a pártnak ezf'kben a választá."okban r~zl kell ,ennie, ha alkotmány ellenesek is és azt a
követel~t állitja fel, hOrY az országgyülés alkotmányos nemzetgytilésnek nyilvánitsa magát, amelynek joga van egyszerü l'IZ~
többséggel uj alkotmányt adni Finnornzágnak az orosz kormány
megkérdezét-e és beleegyezése nélktil.
Korniloff tábornok, Oroszori-;z:ág hadseregeinek jelenlegi föparancsnoka, aki az oro11z had:iereg reorganizációjával lett megbiz\·a, igen erős és szigoru rend:-izabályokat leptetett életbe, hogy
a had~ereg erösen meglazult fegyelmét ujra helyreállítsa. Leguthbb egy bizonyos t.Arsastig t.agjainak letartózt.nt.ására adott
parancsot, amely társaság tagjai rombolólag érvényesitették befolyásukat a hadseregre.
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az orosz ronton Quality Shop-ját

MA-1

1

Látogassa meg

H yman' S

Northfork legJ"ebb üzlete

~:a~!::t::i~:le~~~~~'\,::~~I~~~

Jobb irnk, kevesebb pén.&ért.

Egy ár mrdHt részére

· · · - - - - - hacc.-wntém, .. vég,cte, e,apás
leufJ, . ~Ml\"4:országra né.z,·P.
===========a,I
ANN EX BAR
lla ~merik& C!Ulk i,;záZ('t(!r
."
l"mlwrt kuldene, mondta a tábor•
~aro
nok, mér nagy t>rt~lm '•nyektt )f'
IM•·~~;r:t~.:::,.tt:~~.nu,.
hetne e fl"lln4,n elérni. Az il.Jneri-[[r=========,i
RATON, NEW MEX.
kn.i katouák kiképrzni:k az or~
ttrt'g r:Oniét. S ugyannkkor I<'rauciaors;,Ag éll Ani;:lia karöltve az
a11H•rikai lif'regg-rl, a nyugati harcAppalachia, Va.
szintf.nm Vflrhetn~ meg a németeMint a neve 11 mutatja, es a
l 't Yai-.nko ·ics eu·rint ilyen kornnépnek a banlr:Ja.
binlu·ióYal hamar v ·get lehetne
llRT~TEK l'TA...."i ♦')',, KAMAmagy~~\ 1
·'·11:ere.
\"t'lni a hiibonmak.
TOT FlZETt"VK!
?\"orlhfork N Wekh. w. va
Jobn Salzer telr:lnté.Jyea ma!::Jo~~vő ~~~01:i~ A s!i.~~!
gyar lr:1rwlr:ed6 egyllr.1 ban1
Fi.Bessen elő a Magyar Binyás.z;1y~~~~::~e~~1
kunk ré1nényMelnek M lgu.
1
rn6JbG.,i nwie,!tlk, JnJJön aze..
gatólnat. Forduljanak bo1l&pra. A n8'Y drigaság daoán.
stnk bl1n.lommal minden bank~~~~, a l~~ot:
ls megtartottuk évi egy dolláros
1 ff'I fü. John
Ogyben, m rl ntlunlc minden
pléire Jűn kereue
előfizetési árunkat. Réuletes kigyor. éa ualr:ueril ellnt4izMt
Fehtlrl, a ki rnlnJ,mbea 11 ....
mutatást talál benne a különböz6
nyer.
1ea 111.,, ..n felvt1.lgo1111.._1 111
telepek munkaviszonyairól.

Northfork, W. Va.

ThePeoples Bank

Peerless Coal &Ceke Co.
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l-rt lrJun ,-q,- Jf'lenrk•·U.-k eacn a dmen:

A FIRST

National Bank
Coeburn, Va
a Jo,i;t+cihb. lf'gtUll;}übb &
l~t'rt"""hb bank a,, or,aig e
~,~ben. .\ Mtflck l('ljt'tll
blzt,.,,,.a.k, mert. a ,•f'!Zf'tilk N
1,rU7.!ll'tók mJnd nagyon gaz.
dq emberek, akiknek •zé.
Je.,ki.irii ii7IN.I la()A..~t._latalk
\'annak •

National Bank
Appalachia, Va.

.-\ pt'.•lU~l'N:
~(r, !Ii.

Bankunk e vidék lakóaaqt.-

T. t-ifft:\HTF.,

nalt bllalmat blrJa NI egyike a
környék legenhebb bankjai-

rnár t•ibb mint th tl!IZlt"Ddf'JI!!
• a.o a bAnkn'1.
Kiifonliloell .-etik • b6nJAa.a

•••BF.Tt:TEK

Ha u:t Marja., ho.-, a pf~
rrltftJMti.il bhton&labAn 1~
,uf'n N a kezel(-.:,1 1'I nieg

a l)4naflll:et
lf'Dbe, banf'm hO)J'flUfk el le&•
lunk, ahol bb:lo1:11Aa-ban Jeu.
Kérjük a magyarok I.Amo-

UTA..'\i LEHll:Tcl
LF.(;~IAOMUBB
K.UL\'l'OT

FI:r:~~~~k

Jf10eu mJndcuben ell-g~h·e,
akkCM' a pfm.t·t helye7.MJ a

ptúAt.

FIRST

National Bank-ha
Coeburn, Va.

MAGYAR BANYASZOKAT
KERESt!NK,

Kendők

Fejre nlO 11:0aoapl kendő 75
cent darab)&.
K4uel htmzett kúlmér kend<'S
$1.75 cent darabja.
Hua.l selyem ltend6k, •m111ddl1
a Uaz.let tart S2.00 darabja.
A Nnde16Ju~I lrJa m~, hOf{J
milyen azlnt aku. Pfn.zt a ren111!!1t..d eaütt küldj& a kUYetkW clnire:

JOHN L LENGYEL
~ . r..

•••••••••••••••••••
Találmányt

KöS'.\\ tC'\

OSISALH.\T 11.\
'ITO UUS81DfGOSl)()l.li0D'\I

&Pl!!D MOSTAN N épen ITTES van a felt.alAIO Ul1 alkalma. ec O.gy• 1ondolat hlrt
H naont b.01hat: amit képet1
DH'll"tf'tlUI, AZT TEGYE MEG

~fOST,
T•lllmAn7ok értékelek él ml
'Dlndenkln aegitflnk. hog-y H

lh4inek értOét mecbpJa.
van talllmln:,a,

<11«Yet c.lnA\nt,

Ha
ha •kar
lrJon uonn•I
'l'&gJ

UJ M.AOYAR K0NYVUNKf:RT

ml ul lnpen N pontotan
elkti.ldHllr..
Ssnlluatott ■ecltHgünlt ff
tanAcsunlr. mludll tn11en lr.ap.batd
ba ellr.fUdl mlntlJlt
n(J ra~ú.t magyar lfllrlual,
tncen wec,..Juglljult 61 olr.•
mlnyu:eril, tör,..,nJ• lcaM>l·

„

,.,n1unkllal mepMI.Jüll.

•ttkor mepzerer.t1llr. a tr.ab&•
dalmlt. ••Jtt llöltaé10Dlll>n blrdetji.111 a.r. eg,as
orHl!l"ban,
HOGY AZT EL IS ADHASSA.
lrodlnk, a vllAg lepa17obb
au.badlml lr<ldlJa, Wublncton-

ban. uJAt k,t1r.Ar.cr.er dolltros
épiiletunkben Tan. Clm:

Victor 1. Evans & Co.

1
1

HA Jó COLUMBIA BE·
SZéLlJ-GéPET VAGY
LEbfEZT AKAR VENNI,
forduljon hozzám bizalommal.
LEFIZETéSRE IS ADOK.

ld► !

