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The only Hungarian Miners' Joumal in the United Statu
New York, N. Y.

136 East 17th Street

LABOR DAY
I

E•.:ery nation has ctrtain days of havc tie<I up the operations for

A MUNKA ÜNNEPE'

lhe year set apart as national holi- le!'IS or morc time in many localidays in commemoration o( AOme tiel', There was the car shortage,
important historical cvent. Tbc whicb lately has bttn succcs11-

idca of a boliday is that people
CV"crywhtre on that day should
mcditatc upon tbc deeds or
C\.·e_nts for tbc _ cclcbration of
wh1ch that partlcular day hu
been set 3 P3 ":·
•

Labor day

19

hohday abo, ~ut

not an a n ~ ~ of any 1~ ~rtant hoston~ or
pohtitzcal evenl lt is a day conlf'mpJated only for the rest . oí
the great masses of labori~g
pe:ople; to afford ~11 opportumty
for. them to thmk ovcr the
ach1e••emen_t" oí thc P~!!il ycar
and tu dccide upon their íuturc
coursc.
\Vc minen arc fully cntitle<I
to this days rest.
.\nd thcrc arc many impnrtant
prohl<'ms and qucstinnl'I on which
we c-an dwc'l upon this Labor
Da'.'", 1917.
Thc coal mining in,!u!ltry 1s
tbc t,a„ic industry ! 1hc nation.
t'-..,n t de"l.-n,1s t 1c uc-'"c full
termmation of thc " .r for
houhl thc c-oal mmC's fa1I t, "lro,h
u t l.. foa:._ tlw
the 1ndu,tries engag, a m
nanuf ,turini{ thc ncc-'-" . ary wa1
uat('r als.the prcparation for war
could not go on. And wc hclie,·e
w ha,·e done our "hit." 'fhc pro-Juc t1on of coal, notwith,;tanding
the 'lccuk lah<,r ,;hortage dne to
thc lack of immigration and to
1
.hc incompcrahle pro,;prrity pre•
v:si\ing all 0\"Cr tbc Vnitecl ~tates
in e\'t· ,. linc of industrr, has inrreascd six million tons for thc
first c:evcn month< of thc ycar.
Th<"r<" \\'t'r<" ,;eriouc; '-ituation!'I
confronting the mining indu<1try,
~-hich hin,!f'red e,·en a morc increac;e<I prorluction. 1'hf' intrc-a"if'
in wa~"' wac; not in proportion
with the a.Jva.ncf' of pricc~ of the
rliíft: nt commoditie<. 1'hi!1, of
Mur~ rcc;ulttd in strikes. -which

fully d"alt with to some cxtent.
And there is the labor shortage,
which is to beadjustcd yct.
The mincrs arc now cnjoying
a boundless prosperity. This also
wa!'I threatcnini;r to cau!'lc some
troubles. t'specially among the
foreign miners. ~fany miners,
Americam1 as well as foreigners,
into:xicated from the prospcrity,
hC"g:m working only half timc
laying oH quite oftcn, thcreby
lessening
thc production. Tn
\\'est Virginia and ~laryland
legislativc aid v.-as songht to
combat this cvil practice, making it rompulsory íor cvery rcsi,lent of tbc s.tate to pcrform a
certain amount of work.
'l'he Hungarian )finer:c. Journal
has also lent its as<;istance
to combat this
condc-nm:tblc
practic. \Vc ha\"e pubfühcd a
,,:rit"s nf articlc<1 urgini;: our readt·- to stop this uscless waste of
t:mc md in the mcantime :t,lcing
the opcr· törs to takc drastic
mca ures agains these oífonder,
\Ve arc frlad to mcntion onc
fact here. That is the operators
ha\·e rcalized the fact. that the
lfunl,!'arian miners can be relicd
and depr-ndcd upon.The Hun~ari•
an miners ha\'e íullv rcalized
their duty toward A~erica ami
demonstrated thcir lovaltv to
thc Amerkan f\ag hy ·f:tithfully
performing it. Wc ar(' p]ca<;cd
inr:lced. that thf' opcrato1s h:we
hacl a channe tn lt-arn tn like and
appreciate thc llungarian min•
er:1 anrl we c-:m a~urc the coal•
0fH.•rators in the namc of th('
Hun1,.-arian minf't"!I, that thev will
kf'Cp on ~i\'ing the mini~i;r induc;;try thc-ir undi\'irle,I ~upport
as long a11 th.-y art' trr:ite-d wf'll
an,I ,lcalt with fairly. That i~ :ill
we- a,k for.

A Kohányi Tihamér Egyesület legujabb fiókja.
I

.-\ kt nem ismeri az J:lsö Kohá• tnkarukat, ah.i rneg
érdemli
nyi 'lihamér munkás egyesüh·t minden egyes tag ku.~zonc.-tét és
vtzt·tését kónnyen elképzelheti I cli-.mrré~ét, mert az egyesület
magának, ha figyekmmcl ki!<éri c.sodál.atos és nagy!<zCrü fcjlildé!le
1
1
:;•,~na:p_ a:;):t~t;:7e-;;:,~li~,c~ ~
l~~';:,:1~s~é;)~:~ü!:_

:,f~·:1:;Í~~~

egy hir, hogy e7 a fiatal egy('sület tc.:; munk;"tj.inak ucdményc.
i~ml·t me-!{~7apnrodott egr uj
Az uj fiúk~l'-ztály mc_gl·,íla.sz•
'iúkkal
tott ti ztvisc-lni a kö\"etkc1:!ik · ElA legupbb fiókot a Purilan ..
Pa, i rlcrék magJ·.i.rok alakitották.
A iiUk megalak1tá!.án a tohb1ek
tc-1 C'1:,P)"ltt"t"!("n knlöno!k n Daku
lsl\ án bán} ."1 ... z-1es, érunk íárado
1:ott, am1t~rt a;, ei:D csulct tJs,:t1ka
ra t·zutnn . s hálás kiiszélnt'te~
mond buzgo tagtarsuknak. A1. llJ
fiók
amt'ly az egy<"siilctnck 10.
fii>k01'lzt.ilya
unnl"pé\yps nu•g·
ak· ~t aug-usztus t2-h1 tartotta. mclyr- m<"ghi\"ták a fötit·
k!rt, !--ipos G~·tila te~tvérunkct
t"', Hom-:r <íty. Pa,-búl, .rki sii\"e·
sen d i! mf'nt. Az uj fir')kosztály
1 i alapit,·, tagja m~leg ké1.s1:0ritással iulvi1.t>ltt'.' jiivem!0heli f(l.

nök: ~1udrán J.ino~. alcln,)k
~óth p Bálint, titkár: Daku Ist\-ln, P ,tárnok· Hu~ya,li Józs~f,
Jf'~} zli llaJn~l J~tvan, penz~an
eh n6r 'lnln.ar ~anmt !'~l~g-J.itog~t/) . Kara!l7.I Jann-i. aJl<J 1r ~ehok Jozsd.
•
. _
.\ megTalasztt'ltt h~1.t\'1.'it"lnk•
nek kozillmcrt (Jt"C ul~tesi.égc és
buzgósága j,·, hizonyiték arra nrz.
\{', hogy nrn fiók hamaro,an
mc-g fog niJ\'ekedni. \fi magunk is
rf'méljül..:. a Purit:in kornyéki ma•
gyar hán~·'§zok minél tiihbl'o
csatlakomi „ogn:ik ezrn r-gyesü
lethrz. amt'ly i~azan magyar
munkások cgylctf'.
„

Talán ez az egyetlen ü~p. amit minden munkásember szit-böl w,.
nepelhet, vallaB nemzetkülünbsf-g m!lkül.
Minden mlúis az ünnepekre azt a köteleHéget szabja ki, hogy az
ünnepllJk a kitüzött napot elméU.:,-désnek szenteljék, gondol1anak arra,
aminek emléke az ünnep.
Szit-ünkből ünnepelhetünk mi i.s tehát ezen a napon, teakériesen, igaz
érzéasel, j6l megérdemelt pihenésttl.
Magyar bányászok, ,zenleljetek ti UJ e napon egy pár gondolatot,
a mu..nÁának, amü ezen a napon ünneplünk. Prúbáljuk meg elfelejteni,
hogy csaknem az egész l'il6g lángban cill. hogy ismentlen emberek men•
nek egynuísnak gyi.lkos fegyi~Tf'kl.d, amit parancso/6 urak adtak a ke-zükbe, ádáz gyülüleltel, amit hamis magyará:gatással ültettek a szil'ük•
be. Felejtsük el ezen a napon, hogg a mellettünk dolgoz6 bodi más ~mzetlséuü, akit a mai i·ilág hitvaClciM s-zerint nekünk gyülölnünk kell, ne
érezzünk ezen a napon semmi nuísf, mint hogy nehezen dolgoz6 s;;egény
munk6B emberek rogyunk, és ne legyen a nuísiknak se el6ttünk semmi
más fontos tulajdonsága, minl hogy ugyanolyan másik szegény küzd6
ember az is. hlunkástársunJ,.
Talán "011 munkás sem ragas;;kocli.k annyira a mt>stcrségi:hez, mint
a bányász. Talán azért, mt>rt a bányász mestersége a legkesen~bb, a
legl-eszedelnte&ebb. Talán mert 10/UJe tudjuk, hogy lát-f! a nemünk még
cgy11Zer naprilágot, amikor reggel a bánya szájánál egy öntudatlanul
meleg tekintettel elbucsuzunk a rt'ggt:li napsugárt6l. Talán, mert sohasem tudjuk, hogy amikor a bánya 1-e}áratánál elönt kürülöttünk mindent
a nagy sötétség, nem-f! l:áltozik--e n át anilkűl, lrogy tszre L-ennénk, örökö11 sötétség(!.
Bányá,9:::tesfrérek, akiket a bánya felé indul6 embersorba tt>relt a
végut, szerea11iik is a munkánkat, 111t>rt ha rossz UJ, r,es;;edelmes is, neMz
is, szip mun/,:a ez mégUJ. Birkózunk u földdel. A hatalmas és minde,mtl
erö.~ebb földet megtámadjuk, nd.i megyünk, Mle1'<igunk a csákánnyal
i:omfeszitr·e, mer{szerr, Is f'lral,,-IJuk f'lreJtett k1'neseit, hogy fefhof=1tk a
napdtagra, hogy nr.elegt:l adjunk az emberi8f:gnek. .tii adjuk a nagyuri
paloták dálmosit6 langyos mdegf!t, a ~zegénues l'isk6k áhitozolt tüzét.
ÉS mi wljuk mindazt a rettenetes tüzet, amely caodákat mürel a l'ilágon,
ami élettelen anyagokat megmnzfll1t, az ember azolgálatába hajt. Ali ad~
juk mindazt a hőt, ami retlentö gépek miiködést:hez kell, w11ik irt6zaloa
terheket ripelnek, i:a m€nnek földön-dzen keresztül.
Szip munka a bányáar munka. Sreres"ük ezt a munkát, bángászleatl'frek, és szeressünk mindenkit, aki i•elünk együtt indul a m.i.ndemwpos
harcunk uinhelyére, a föld mi!lylbe. /\'agyon erűsett, szorosan l:s igaz
szeretettel i:rezzük a teski:rlsl:günket, azöretkezzünk, fogjuk meg egymás
kezét, baráti, biztató, segitséget igi:rü szoritással és ugg induljunk bele a
foglalkozásunk t-eazedelmébe.
Közi)$ az ellenJJfgünk: szfü-etkezzünk ellene. ÉS ebben a szöi~tségben tetJtt-ériink legyen minden ember, aki részt resz a harcunkban, akár
amerikai, akár olasz, orosz, szerb ragy niger legyen is az . •Ve kere88ü.k
sen/.:UU'k a ndlását, a nemzetségit. Gondoljunk arra, h<>gy hUJzen meg•
értjük mi minden bányászMk az i:letét, még lm 11em is tudjuk a nyelt-ét.
Hi.szen tudjuk, hogy mi bántja a másikat, hogy mi fáj neki, mire gondol,
mi.irt r<igyakozik. JJ1ég beszélni {SI!. kell f:ele, márUJ tudjuk, h(J(Jy mi a
baja.
IAZbor Day-n, a munka ii.nMpin ün,repeljünk mi ia bá.nyáazil'sti•érek.
mert hiszen ezt az ünnepet nekünk suinták, dolgoz6 - mindig csak dolgoz6 - mwtkásemlwreknek is mrg is érdemeljük ezt az ünnepet, meg is
irdemeljiik, hogy munkánk tiszteletére ünnepet rendezzenek.
l:s az egész napi pihen.és alatt gondoljunk a munkástáraainkra
mindannyian, hogy amikor ez a g011dotat l"RII a fejünkben, ..egyszerre
érezze meg a szil'ünk is, hJ>gy a mes11ze él6, ismeretlen, de t'll!lünk rokonsorBu munkás ia erre gondol, ránk gondol. És fogadjuk meg magu..nJ;ban
a testrérial:get, összetartást, szöi-etkezéat az egy közös és ves;;ec/~lmes
ellemég ellen.
l:s 111.eg lcitjátok, testi-érek, hogy mennyh-el könnyebb lesz igy a
harc!

RÁJÁR ARUD ATELEKHIÉNÁKRA
A Kcreekedd.mi Kamara. (Tbe,
Roard of Trad~, Xew Brunswick,
~. J.•tól levelet kaptunk, amelyben az alább kővetkezó cikk közlésére kérnek fel bennünket. Egybcn azt is kérik,, hogy honfitir•
saink pénzének megvédc..'!lére kö,·essünk cl mindent, világítsuk
td 6krt ;\ telekhiénák üzclmeir61.
lii nrm !IOkat inmk hotzA ehez
a. t'ikkhH. mert ami mondani va·
lónk nm e telcküzl ttel b ~
!11tba.n, 111Ar 11oluuor eilmondtu,k.
llOlt csl'l.k t•-gyuerüt.-n leki)ZO!jük
bf'kiil•
11 K(•r('6]cedelmi Ka.ma.ra.
,l<JC:1 rik.kf.t. ni'vekkd és adatok,
ktil. Amlit tRl.ln mt'R & le-gpimlJO•
rabb. telclt,·t'MÖ magyarok is
uu-.gi•11f"lK'k. hogy HA'k a tf'l,•khi1•nák tn.ár b.-r~rdtek ,·olna 1".."0utin.kf"t l"Ul'll"lt"r, ha. ne-m voln11
1igaz, •mit íruuk. Ilit mi~rt nem
'p@rt'lnekt Hiszen itt Amf'rik3ban
llt'lll 11?.:l-ba,t me.ghuN•i>lni tiszt~
sE!,!'M íi.r:letenilirreke-t
't., lúm, a. KPrt'!Skedelm..i }-i.;1,,11ua
rH n~'ls lyt'n cikk közlt'i8'f k[·!'
f.')llin!k
.\ ri ◄ w "\runswil·k. :,.;_ .J K~NB-l r. <klmi Kamara HrAra. )lr.
Yontoo aok
nagyar honfif rink. J 'nzét mentf>tlp W•·g.
l'he lnte-.
-1)11 J
ln..o;tut•
1

:llid.ön Balázsék ~ew llt'\JDS"
wt<.'kra !rkl>zte,k lotjaik mtigte-kinteD'Í, ott fog4dla lSkct Mr
Yorston, a
bnm&Widri K
re11kedelmi Kamara titkára t-,a
lliia Pow.kalarky, A 'ok '-imu:tkori inth.etén6k a kik11ldött~.
A Simplex De\"clopment ( o.
ügy11ökt'li igM mep;w.eppentS
ezen a váratlan fordulaton I nem
i,í . rmunel nkt~. hogy a ew
Brunswicki Kercskc·:Mml Karna·
rll iiycn ·hivatlnnul &\atkouk ..z.
~ virágzó bnsinesgükhe
lli'.kor a Kamara. titkán. azt a
hn.l,'..,st. int.-t'.ite llr. C~nn.anhoz "
~mr,ltx OeYeln1>1nont no. e„no
kí-tiez 1'-i-1 PoluhAk pénzt.irnok
l1nz, hOflY ni,'rt adjil el 'otja.ik.at
a kföny@n hivölmek ily #,gbe'kiA.l
t6 magas árakon, f'88.1' azt f
11•k, boiry a. Kamara iildöai 6k
;\tiután n lotrik 8ell.1 '-r;ew nnrn1twickon, MMll pedig .Middlt !'E°'!:
1 ·oun1)"b&.J1 uem fok!IZC'nek, • igv
l(ama.ra. tii kárá11a.k lia.tiskörem.
kivül felrimnf'k. f'Z 1w,m ha.sr1ál
tta. H\"a.t&IM jogkiirt, do a.ny
iy t m~gill fflé-r hogy• tá.n;
u ot 1-oterr. j:í.rl 2600 dollár ·t
1 jQ dollárt ~lf"lgt'i tt a '\!
, k s ~ 11 v;(telilr nem.?lilO dol
r lutrak J'l"/1 dol1
Young \\~mm•u m•~ii. 11111'7.H, 1 1:l~k 8 R.41IJ.<>k. t tS(' 1 lie& 1
a.-ru.·l)nr.k ,r„li<Ja
l:':u,;t .(i.jJr. nek II hi.r:onyitjá:k, hogy uoknak
uteáha.u Yan, (,·l.11v; L _ a ne-w a hontit,íl'Sllinknak, n.kik a ~ m
L;unMwtcki KL•re-,11-.l'lleluu l\;1,m1 Jllcx Pl·vel•>pmcllt üompan) t
ranak figydmN a_rra, 111•K' pa Jutal:a.t \"ÍlaároJoak, 11 01 e«)' ezol :l
u_ac é_r~~«·tt u mtézcthe'i! Ba- t6nulattal \·an dolgll'k ihan

l

•w

I

~1.:~

.~t/~~:i~::

1
:~~

1

~~)~a~(~:: olyannal. ttu1ely félr'C'vezeti.
1
.-\. lotnk 1!'i percnyu"f' \"B111lAk
y-ette ('o.) lakosoknhl, a ~implr,:
T(•rr&('e Den•lopt>:ment l'o111pany :'\ew nnin:-iwil·k v6ros h~a.rl 1,
40
pnrre !K'd.ig
tle--,ót6 • .-\rru,
nic-Jmci ellf'n.
F.1JC!rl int..{4$ iiso-,11kru b<-jt.r hogy ,·a,veu,t~-ir. va.gy <"flatorna l
lf'suljün.
kiliti.s
mnesetL
jltk ar. Egyesült Allamok ma•
gyarlakfa. tl"lt"peiL M Jotobt
A Kamara tit.U..."i.ho,: blk.e7.i·tt
a1l~ak _r a k..innyen hiv,, hon tiibh lrv~I bizotiyitja, Off a l\r
Íllfl.l'la1~t1ak u:cséb" i!W ~r11~ ,mint. még 675 ,Jo114r i kapot ~
kon, mint
ncw brunsw1ck1 lott•rt. ami Jwld;iikiut 7000 Wltárt
, lotokat. holott e1.1~ ll lotok 1wm- te1111~ ki, hololt ~y·anol jobb :a
esak hogy n~m :--;cw Rrunawiek- aU-ahnasal,h terep lett a koze
\ en, dl' m~,:r )Iichllcst',: Coutyhau rnnltban 1000 dollftré.tJioldankh
8etl1 fekiim.nek.
e]a,h·.a. A tfflulat lotjalualr. 9f" "
Hogy a t.ár!<óulat mily "'zép ha• . ze- IIC M..8tc•ri~a., 80 j'-rdiJa 1 ll
umma.1 dól!lozik. lc:1tjobhan mu• , ci1eu.
tatja az alábbi pHda:
1 sa.j1 31atoa, Jir,ry uin,:a .T 1 .,.
Ha.láz.-. )lenyWn P1I Dcli1•'-k6, arra, m@ly 111~.lnó konn._ven
~on!ití1rsaink üt lotot
vették I ril honfitá.ncnin:k.-16t n.r: ily u tirr..
~2600 doltA-rért s mog lett nekik latok üzelmei e1Jen. Azont- n a
mondva , hogy hiirmikor 111cl{ magyar t-ajtG ,'.-s kW:vMe-tn :1.y a
1t'karjá'k lotjaibt ui'-7.ni, a tA.nm Ktn9,ke.Jelmi Karmra, mar.
lat a :?'J 1lotli1 utiköl~grt a ja- eirylf'tek & üdtt('k aoka-t t h
,·~ra irja.
honfitArsafok rnegv«J~

L===============================i=====================
Bányász-sztrájk Clymer, Pa.-ban.

Takarékoskodjunk
az élelmiszerekkel.
~------Saprbl-napra erősebben vehet•
Juk észre, hogy Amerika 1s háboruban van. Amerika ipara a béke
hclpetéból ;i.talakult_ a h:í.boru,
állapotoknak megfeleloen. A1. ország 11:r:áz meg százezer munkása
é~nevehette, hogy a háboru beért az életébe a megváltozott vi•
szonyok által.
A,: élelmiszer takarékoc;s.ág
sziik!'t~gcsst:~e az első mértéke a
h:'iborus helyzetnek. Xajzyon sokan még ninc.,ienek faztában az1.al, hogy ez mennyire fonto-=.

Ezek folytatják a régi pazarló és
könnyelmű életet és arra gondol
nak, hogy a takarékosságot majd
elvégzik ~elycttuk mások, és a.ual
~cntci;:retik magukat C7. orszagos
ktJtclcssl-ggcl nemben. ho~- hi•
sun mások Íi pa1.arolnak.
Pedig az élclmi!Ze-r takarékossáR ('gyik legfontosabb kelléke a
háhnrun_ak. ,rcrt nz európai nem•
zett'k c;;zukfhc;n vannak i\7. élelmiszereknek és mert ók vé-Rzik a hiboruskodást Amerika helyett i!'I,
Amerikának aegüeni kell ökct

CLYMER, PA. Az itteni ma• A bányászok kijelentették. hogy
gyarok a Sample Run nevü plézcn nem engednek fi. e követelések
letettl:k a csákányt, mint a.r:t Ja. mellé még a jobb vizet is hozd
élelmiszerekkel. Oldalakat lehet- punk muJt heti számában is rövi- vették. Testvéreink most ne re:;
ne erröl a tárgyról irni1 dc feleslc-- den jeleztük. A sztrájkra az adott jenek erre. Altalában a magyarok
ges. Ezek egyszerű tények, min- ok~t, hogy a társaság két embert, I kezdenek elmennei erről 8 plé.r:röl
denki. megérthet_i. Ez: az: oka _az akik a dcm~en _dolg_o:ttak. nem mert most mindenfelé jól megy
élclm1sz.cr-takarekoskodh szuk• akart ugy f1zetn1,
a többit, munka és könnyü munldit kapm
ég,_sség-ének.
pedig ez a szcrz6désbcn benne olyan plézcn. ahol nincs munka~
- - - - - - - - - •1van. Az egész különbség 36 cent zavar.
l"J1t1'.'l meg mrn<)Pnki a,: t>IMi-- naponta Es a kompánia embere
z, tésl-t pontoMan. ~1.:.-re.r:1.en min- mégis kijelentette, hogy addig - - - - - - - - til'nki uj elMize!Akrt a Marzyar nem tirgyal erröl a.r: ügyrlH, amíg
u··
.
. .
lliiny»-zlnpra. Akkor minrienki munkába nem állanak. Ahelyett, 1
Jitsa meg mmdenk5 tdejfben
biitos Jt>het bt"nnr, hogy mf'g töh- hogy megadnák azt a pár centet, a lapot, hogy ne károaitsanak
bf'I tf"lziink mindPn ~,n.-ea tutv~ ilyen csekélység miatt próbálnak meg benünket ebben & na.gy drt.
ri.i11ké-rt
károkat okozni a munkbolmak. gaságban a potyán otnú.anl.

mmt

,iz alább közölt m unkahireket magyar banyú.~.:teafrüek küldik be, hogg ,egitsi:gére
legyenek a mun!át kere•6 teslt'treknek. E bben a roi"Cltba,i nem közöljük a btinvatriraa•ág L'CIUJ/ lnbor-agentek hiradá,ait, mindenki biztoa lehet abban, hogy e roi'ICltban a
telepek ugg L'<lNUlk leirL'a, ahogy azt a j 6akar atu bángásztesfoird látják.

The Steubenville Bank & Trust Company
l Ot BOUTH J'OURTH BTR.
.AI.AP,-OKIC ,,.,._...

STEUBENVILLE,

VACY~.-

omo.

EZEK A HIRAD.4SOK BIZTOSAK, IG,IZ ,IK l:S A BANYASZOK l:R DEKEI T
TART J AK S ZEM E L(}TT •

FSLICSL&G l u . - -

TAKAltC:KBET:iTEKRE 4~ KAllA.l'OT FlZETCNK
P:tSZ&T KIVEHETI KINDE!'i Ft!L\IO:-.CU.lS Nt;l.Kt'I,

Kérjük magyar bányciuteat~rei.n.bt, hogy torábbra i, támogauanak lwnnllnkd
leltf:tl,nül igaz é• ii•zinte munkahir~k Mk iildi~éciel.

lllJ011 MAGYARUL-

Mi.nd.enlánek szük,ige L'WI bángáuteatrérei ,egit•égire. Az idegenlwn eggmótra
s:orufoa. Segit.ünk m inden tetrtt~rt, hogy mi is i'tfrhaSBunk segit1,éget szüks{g esetén nw ulen teatl'irtul.
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MAGYAR BANYASZT KERESÜNK

t l]eNll uJoru u
ewll:
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Emmons Coal Mining Co., Inc.

1 ::
1 '

A Clinchfield Coal Corporation

:

DAN TE, VA.

1

1
1

j

BAVARD, W. YA.
\\Nte'!'II

laJland Rllr:t 1r.1enté11, k61el PtedmOllthoa. \\

v,

-

1

·a j6

s•-

MAGYA R BANYASZOK!

ok16 butorokat akarnak Ycnn\ J6Jjenet WF.LC'H 61
Yldtk• LEC. JYOBD fi LEGSZF.DD 1lll<?t4!be. Cuki!, eleO,repdQ
: ut()NJkat t . · •• rakt.tron. t.'zlet~nk as .tl\om:lual aüwben, a
n 1'u ff Behaefter ftle 11.d.llO<ll.Y&I •sembeu. Magyarolr.•t uh„
• a lltJnk h k,rlllk UIYN p.trttoiunkat.
N!LUNK EU·qZtLHF.'T )UGYARUL!

11

-~

az!Ye_!'n J.d munkl.t naar csom6 n.a.-rar b.tnrWnalr. Dante ilAllJil·
bu. YatrJ' a Laurel wunlr..tn'1 Wll,111':R, Va. plfna.
J6 iskola nn mlndkft plfatn, mel7ekbe11 1 hónapts tanltanak
Kattlollk111 Hl prOtMt.tna templom. JOk U 6l•tYIUODJOk, ola6 fü~
töa11ra1, •lllanr•lli&:ltuoe btuk, clescndo •ti. Sag1 maoar burdosbhak, amel1e.1tben .CO embernek un hely, aubaDJ'•IOrd6YfOI
blll!Arddal éa kuJl116nl. A hurd ,ra bnl 20 dol!,r
F'l.... tdnk a köYetkez6 bér@k U• rfnl:
\lotoro• U.00 naponta
Rtre<"kes U.00 naponta
Br@kmen $:!.f.O naponta
Atr,-cki•• hf'Jp„r S2 f.O naponta,
Tlmbe~knek •• uh!teel'klll'lr.
Ht1lt>Prl'knek Sl.40 napontll.
U.00 nap0nta
l'ilHlnbokuak
-U naponta.
Lado16k kapnak eu dollirt6I 10 centig k.tr41uk6nt a 11:Arék na11~
d.11a uerlnt
Aki• blrdffll~ ma,ryarul lr, mal!'.r•r Olu1t fog lr.apnL JrJon erre
a cll:ue bőYebb (elTtlt1ostt.ut1-rt

i

The House Fur11ishers, J11c.
WELCH, W. l'A.

Mr. LEE LONG, Vice Preaident, DANTE, VA .
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Róth Pöstyéni Cura
hatú.tt..
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Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN.
Hajnal Gllboréknál laktunk akkor és
ehez a burdosházhoz füzödik az én legszomorubb, le~zebb és legnem!!Sebb történetem
Ezek igazán derék emberek voltak, na•
e-yon nerették egymást. nascyon jól éltek.
Iirazán öröm volt a házuknál lakni, c8ak
néha.néha szomorodtak el mindketten, az
rmber is meg az asszony i!\, amikor az el•
halt gyerekükre gondoltak. Nem "·oltak
már nagyon fiatalok, az asszony elég közel
!rt a negyvenhez, s az ember i" inkább az
ötödik X felé haladt.
Sokszor p.zomoruan mesélte a ~azda:
- Látjátok, fiuk, ilyen az élet. Otthon
voltunk. nagy negénységbf'n éltünk 110ké.ig,
bi?.ony többet járt a ki~ Andri!lunk mezitláb. mint csizmában. De flldott jó gyerek
volt, szófogadó, dolgo!'I, egy Yaló!flágos kia•
gaz<la. Ura!fll\R"nál dolgoztunk, .iól bántak
velünk, f-11.erett('k a gyereket is, ~mk~zor
mondta az ur, hogy az Andrist érdemes le8Z
tanitatni, mert lehet belöle még fiskális i!fl,
oly&.n esze \'olt. Mondtam iR az urnak:
- No, ha ez fi..skális lesz, akkor éhen
"og halni, mert olyan jó szive van, mint rgy
fab.t kenyér. Ez nem tudja lehuzni a sze,.
giny emtwrröl u bört, mint a z..·ddó ügyvéd
riro,han.
ll indE>n reménrsfgünk ez a fiu volt,
uztán eazzerre cMk köhögni kezdett. Az
Jr maga küldiitt hozzá orvo~t. &zt mondta.
hogy megfázott. Ott volt az ur a beteg62'Yánál iit, nem i.!t egy11zer. Hozott neki
könyveket, mert nagyon szeretett olvaani.
Olyan köny\·eket is, amiket az én r~~módi
paraszti ef'Zemmel meg ~e tudtam értE>ni
Legjobban szerette Magyarország történelmét. tz1 abból me~élt nekünk, nagyoknak, mint egy tanitó. Pedig C.!tak tizennégy
h('s volt. 't.s a ~tegség olyan hamar elvitb> Lázas volt, és két hét alatt ugy leJ'oványodott, h,,gy az ur alig ismerte mt'g. Az,..
tAn meghalt a azrgén:,..· gyerek. E,retlenünk
volt Az ura;;,,ág temettette e1. Ott i.~ voltak
a temet~en . .\ 11agyasszon:,r is. az ur i!(, a
fi11taJ ur Is, meg a ki"'asszony Is. Virllgot
no
A. kiusu.ony ugy sirt, hogy nekem
majd megszakadt a szivem. ha. rá irondoJ.
tam, hogy mMOk i~ ugy t:zerették a mi
Anclrisunkat. Egy olyan finom ki~a.....qzony
á ugy siratta para~ztgye-rekf"t.
Hajnal GA.bornak elakadt soknor a
BU\'L Az asszony meg kifordult a szobából
agy sirt. ahány. zor csak beszeltek róla. PedlJ( mi\r j6 öt e~ztendeje volt annak. De 1-o11e tudták rl1elejteni.

- Mt-g meg is van a könyv, amit a betegsége alatt kapott ......
ts odahozott elénk egy .selyempapírba
csomagolt könyvet Hajnal gazda.
- tn nem olva!'IOm, mert hát én nem
igen értek ehez. De megörzöm ezt, amig
élek
Bizony én se adnám oda olvasni sen•
kinek a világon - !lirta az as11zony,
Néha mi is törülgettük a l'!Zt>mOnket,
ha besdltünk a szegény kis Hajnal Andriaról. pedia- 1oh.se ismertük, de annyira a 1ze.
münk előtt volt, mintha velünk lakott volna, egyházban, mintha velünk dolgozott
volna a bányában é.s c:,iak tegnap temettük
volna el
- Nem is volt maradásunk otthon.
Nem bírtam ott maradni. Hát igy kerültünk mi ki Amerikába. Ha élne a ~zegény
Andris, már csaknem akkora legény lenne,
mint az Árva Józsi. Hány éves vagy Józsi 1
- t:n hu!\zonegy leszek az őszön.
Hát ö meg tizenkilenc volna, ha élne, a szegény.
Án•a Jóui volt a legfiatalabb közöt..tlink. Csendes, kedves, okos jó fiu, aki pár
fvvel ezelótt jött ki Amerikáha, ugyanabból a mPgyéból, ahonnan Hajnalék. t:pen
a 11zomszédos községből. llajnalék nagyon
rnegszeretU•k, és amióta csak itt van, min.
diir is velük lakott. Ugy tartják, mintha a
fiuk lenne, a gyerek is nagyon raga~zkodik
ho:tújuk. Ha elköltöztek egy hf'lyról. hlt.t
bizonyos mit, hogy Án-a Józsi is ment \'elük tovább. :Mert ahol Hajnal gazdának
nem volt jó a munka, ott nem tebzett az
Árva Józ.ciinak „e, Ahol pedig hajnal e-azda
örömmel dolgozott, ott dalolt Árva Józai i,.
lti f11 nagyon :-;zerettük a fiut. NC'm is
tudja tienki, hogy mi a neve, csak Árva JóZ!flinak hivják, mióta az eszét tudja . Me11l!lte, hogy nincs neki se apja, se anyja, nem is
L<tmeri üket, Egy öreg a:;,~zony nevelte fel,
elésr jól bánt \·Ple, azt mondta neki, hogy
egy tá,·oli rokonának a gyereke és a szOlei
elhaltak. Akkor ndán, mikor tizenhét é,·es
,·olt, hát kijtitt ó i., Amerikába. Mert ottbon
~agyon fájt nekt, hogy nir.cs senldj e, hogy
nem tiirődik wle senki, nem tartozik senkihez Gondolt.a, ha már az ö osz.t.Alysonm az
degens~rr. elhagyatotL~ág, hát sokkal köny.
wehb('n viseli ait el az idegenben
- De hát most nem pana~zkodhatom.
l\l ·t az ldegenbf'n találtam otthonra. A
niszter mPg a millzL<tz olyan jók hozzám,
mintha a g-yerekük volnl-k Hát igy mot1t
már megbarátko1.tam az élettel. Cinik nem

Ba'nya'szok véleme'nye aVerhovay u"gyben

_ _____
\ \'crbo,ay Egy ef ugyibc k
c~_\Tt, de II
Jc _ megegyl'Z k
nmdenfelé vi:..z abban, hogy f'gy 1\yf'n hatalma
7 , 1: 11.1., mk
hangra t.al, ltak.t;gy i:-lófizetóink- cgylctc:.t nem szaha.d pá.1 e:ub:T
öt. mmt 1smeretk-n ("·dckelt fe• ,zeszc!-lvc , zennt ,·e,:etn,, hanem
lek ól kapunk elismf'r-'l h~,·elektt, i~nis joga ,·an mmdt"n laJr!Uk
c kt"ke•, vt 1e"?u:·n~cket, rne'yek- hnzWzólni u egylet dolga1ho,:,
nek lwzléfft kenk.
t.ptm ezert, tekintet nélkül a véle-.
Ali tckintettd arra. hogy a Yer• ményekr~. hdyet adunk ezl'knek
bony segelyegylet úgJe tl·nylcg u írásoknak, ol\'usák cl ezeket a
kozügy. lck, :lunk e&?' párat euk- vélem!n!ekct azok, akike.1 ádc-bői a leve ('kh61. ~JnilJuk, hogy kel és h1r.\ljanak azok
hclyszuke miatt Ol'ffi adhat~nk
•
tohbnek nyih-lnosságot, dc ez;
Jgen tisztelt ll1mlu ur t5 Szc1'
tf''JC'St"n lehetetlen. Ezért k~quk kC"nt6~ég, fl• sék pAr soraimnak
uokat, akik hoz. t.;ink ilyen le\'e- h.cl)·.•. t aclni a lapjáha_n. Fdkére?1
lck{"t vagy cikkeket beküldenek. a 11zerkcutl'i~s::ct. h1r,IC"Sf.t• par
hogy lt"gycntk turelemmel. mi be• f..<Jraimat . . \ \-t•rlm,•ay F.gylet
l)d adunk ann)inak, amcnn'ii l:t ilr,t·hen nt-1-t"m a1 a \'Í']emény('n1
punk terJulrlme mellett lt het!l.é hog, éu a tagok és án.1k 1a,át.1,
ges falán egv1k-más1k li vrl t"R'r n{"m a föt11211kar Ja\,ra ua,a·
\.igy m.\~ pontJáva1 :n 1 a magunk z.nk ts ne >koi;.l.od.Janak az f'gr
re ztrol nem t:rtunk telJC''-'('R lettd sz:e-nl,e·1, de akinek a mos•
------- ~
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ü;endesen félre tolt az utból:
Az asszony rohant b€', mint e-gy .eár•
Nem értesz te ehez, öcsém. llyen kány Soh~e lúttam még ilyenn('k:
:lolgot nem hagy az ember, hanem uWna
· Hozzá ne nyuljon, meg ne bántaa,
jár ~ 1tkármi is a vé1re, egyet megöl. Vagy mert kikaparom a li-zemét. Mit akarnak etaz asszonyt, vagy pedig azt a rágalmuzó től azegt ny fiutóP
gazt"mbert
Hát ilyet még nem láttam. Erre .mAr
ts akkor utnak indult, kifelé a bányá- H &J na! gazdát 1.8 elöntötte a mére~
ból. , ?em S(lkat toródtünk vele. Hagy menEnK't'dd, hadd Ouem le őket
jen. Hiszen ugy hitt.űnk mindakkettóben.
Most jöttf'k han a többiek és megl<··
Legal:tbb megnyugszik. Hiszen azok most pűdve álltak az ajtóban. Az as..,;zony meg
nem -.·árják. t:s ha aztán összeakaszkodnak fogta a fiu kezét és oda álltak a s.zoba köa Kert'kgyártó-.·al, Hajnal gazda jól elveri zepére:
a másikat, az meg megérdemli. )fajd más- Hát moat E-lmondom minrlannviuk•
kor nem jtir többet a szája a levegö~~
nak. Itéljenek. Fiatal lány voltam. • egy.
De mi i:s végeztünk a munkával, hát ben ártam Hul'zit.r Jótsiv11.I. Szerettük egy.
mentünk lal!san hazafelé. Ott vilrt csak mist. .-!s amint a.z uram tudja. verehdé&-ránk a meglepetés.
ben meghalt az et1küvó előtt pár nappal
- Hát mt>a-is igaz, amit beszélnek. t:11 én ott maradtam , és nem tudtam, hogy
cMk én nf'm tudtam. Hogy nines egy asz. hova meneküljek a szégyen elől, ami bizto.
,;zonynak azPgyene. Egy busz éves fjuval ttan iött felém. Elmentem egy Ismerős /\BZ·
c!!alja meg az urát. l'.::K igy.
szonyhoz egy közeli faluban és ott !'.!Zületett
Amikor beléptem, odajött hozzám Haj. meg a kis fiam. Ott is kellett, hogy hagy
ual Gábor
1am, csak p{lr hónaronkint 1áthattam egy
- Ott ült nz a.sszony a fiu ágyánál. t" &zer, csak azért, mert tudtam, hogy ez az
11imoptta a haját. A fiu a kezet fogta. ts f'mbt>rek aumében bün, pedig én nem érez
oh-uott a íiu, az a zony meg ugy hallgat- tem bűnnek Aztán férjhez mentem Hajnal
ta. mint az imád~ágot. t, milyen könyv volt Gáborhoz. Hü és jó felesége voltam mindig.
előttük T Milyen kOnyv? ...... Jaj, fat.enem,
Az a bünl)m, hogy nem tudtam t>lni a fiam
hogy én ezt meg-értem. A fiam. a negfny nélkül és kihcnattam ide. Azt senki ae tudmeghalt Andrisom k~nyve vo1t előttük. Ab.- ja, ho,cy mit szenvedtem. Hát most ti mond.
hói olva!\tak együtt ......
ját.ok meg- emberek, hogy mi legyen n lern
F.lhült bennem a vér és nagyon meg. Ha akarjátok, elmegyek, de együtt u P,1
i.iedtem. Mert láttam, hogy Hajnal gazda fiammal, akit hosszu évek ótn ma o6kol•
nem dühös, Cl'lak cse-ndesen szomoru, de tam meg elÖlzör. _
ol)·an-olyan s.zomoru. hogy azt hittem. menHajnal Gábor jgaziln nem tudta, hog:i,·
ten összeesik és meghal a ~zomoru~ágt61
mit aióljon. A töbhi is hallgatott. GondolEzt igazán eohse hittem volna. Se az &!flZ- tam, hogy mégl,; csak nekem kt'II :-iólnt •
nonyról, ie arról a gyerekről. Hát igy nem
- Na hát mit bám(,:,izkodtok itt Nem
lehet ismerni az embereket.
hallottatok, hogy hozzátok benélt a mi
Láttam, hogy Hajnal Gábor meg 11e tud szisz ! Miért nem feleltek?
mozdulni. C'&tk ül lehorgasztott fejjel. Jó- Hát ~n azt hi~zem, hogy Ha.inal Gának láttam, ha én Cl'elek~zem, mielótt a bornak örükbe kell fogadni a fiut, többi hazajOn. hogy jobb, ha megmondom mondta az egyik.
a fiunak, hogy menjen el, mert a többiek
- No persze, -- csakis - nem is lC'het
kiverik a házból
máitt tenni -- mondta egyik.másik,
Hemrntem a fiu szobájába. Fel \'Olt öl•
Hajnal gazda pedig odamt>nt a fjuho.z
tözw éa szomoruan nfzett ki a1. ablakon. é8 m<'l'ölelte- Mindnyájan a ftzemüket Wrö]• ·agyon nehezemre esett, hogy elhigyjem gettUk. ne intettem a fiuknak, hogy mri-r•
róla ezt a dolgot.
mir .ió IP.Sz, ha mP,ey-tlnk Innen. Mert r.. itt
Te, itt volt nálad az as.uony"
fele,Je,reaek vaStYunk
Ho~ mi törUnt, amig oda "Voltunk, ut
- Itt
- Hát most vedd a kahátod fs menj. nem tudom. De amikor hazafrtünk. hit ott
Pullztul.i innen, mert ro.'l.<tzabb vagy a ku• illtek minclhl\rman a tüz körül és a fiu reu,.
tyán.ál, m('rt még az ee marja meg a jólte- ketós hangon, esendesen 0Jva90tt abból a
\·C,jl-t. Takarodj ki hinen, mielőtt a többit>k kimyvblU. amit ~ AUgény lázas kis p&haza.iönuek, mf'rt azok becaülef:t:>s emberek rasztfiu kapott valamikor és amiben &Zip
ét1 nem maradnak meg egy ilyen hálátlan !'\fag~•arorszáirnak volt nehéz. mE-gpróbliltakutyá\'al egy házban
túo, 11zomoru törtknete me,rinra ......

!tani alapszab.ily lll'ln tctuilC, ak• 1C-'~~m Önnl'l tu,lattti .. mis:u:-int a C5{"h·kt•dni 1,.e11. cllcnmérei;:-rü1 kell ,·terhet n)jjunk. Todhbá az I fr ref..:tJI, ,! ho.napon. at 'olrton hc
kor alaldtson egy inas egyletet, 1:'.\lagyar Bányászl.t.pot megkap- ~ndóskod111 Cs a íenycgctö ve• jezet 12. pontJa azt mondja, hogy I teg csakis 4 egéu é1 1/i ba I le
,,.~ ug_r hiszem, hogy a. munk~ tam a naptára!. cgyútt, melyl):e\ uél):t még idt'jébcn ,·_issz~ kell a~i két ha\'i h_átralé~kal dmara.dt, gélvhez
JU ~a Tc~~t jogg.al
1~cp .túbbct p!r~nc~ol, mmt a fo nagyon _meg ,;1gy~k _clés::cd'lic, Hrm a pc,kolba, ahonnct narma· '.""inden érteMh~:11 nclkul, tagsag1 ktrdezhe1111K, hogy t:mcrt r-mcl1K
t1~zt1kar. .A fot1ut1kar nem a ta· mert mmden sor.1bol k1rag:. og a z:ott. Az: aknamunkát még a mult · roga onmag.itól me~z:unik. ·1 fr. ,1 ~crh{"f ,; 1Ululi'klca1, a segél
K"?k javár~ _aka~ _rút, de a ma.ga ja• : hcc uletc~5. onzetl~.nSCg, mclylyel konvenció előtt mc-gkczdték, ami• 1 ••.••.t 4. pc>ntja 1cm fedi a lclkus• Ml. {><"-iig vissza rántanak 7 !l1a
,·ara. A fot1<1ztikar azon tor, a fe• , a s:r~Enr rnagyllr bányászok kor onkényesen napszámot 1:d, merete~séget, mf'rt \•annak rend· ukkot.
jC:t, ho~ minCI ~agy.ol,h kiadiso-. helyzC'tén 1parko<l1k í~lyton ja,;i• mitotak m~gukn~lc a lóti~z:tikar ki,·uli. ,·iszonyok, például a hói.hoF.zen igtnrtelen soraimnak. h
1
kat tudJon beha.Jtam a tagokt61, tani, mert f'lmondhatJttk az Ön tagJat, amilyen eptn ndnk tet- Iru. amikor nem konnyt"n lehf't az hdy JUt b(-c:,cs •.apjában, az csak
f..; _ö J~hhan tudjon '-POrtolni. \ i ~apj:irt~l, hogy „mig ~gyfelól a l~g• •~ett, a koment"ión ~dig ol)an lolyan segélyküvetf'l~nck l!'rvényt aiHM torténik meg, ha a doto,::
fűt1-.zt1kar ncrn az egylN meg az:: osz:rntebb t;i.nacsado, addig mu• !l.t"rclmes 1z.bályc,kat hoztak, me• l~zeruni, ba az 11lctó az óhu.\han kozl1Jeku, A \'erho,·ay Egylt
árvák javára akarja, hogy a tag : íri.SI hatalmas lángostor. mely a lyek mir akkor el6!\Cgitették a lvan, to,·ábbá az. öngyilkos h.i.t1"3.· pl"dig 20. ezt"- esetleg ti-bb ember
sági diJ nagyobb lcg)·en, r·o1u-jm. auar banyászolc:. t"l!ensé. gcit cá.rizmus f{"lállitá.~t. péMául, ,m•. radotti'ai, ozvegyci Cs árvái torsit .,·an hi.vatv.l cl6motditam.
rem a Yerho\·ay ~egélyegykt korbác,olja é8 magyar kozinű1· amt"lf O!lz:1llynak az a hune, hogy 1ogo-.ak lc~cnek a halálcst·t ille• Tch!1t n1inden bt""tU. melyet n.Iak1
össr.es fillkosztályait, hogy ne I ményckröl a feUlyt 1parkod1k lo- !.i taggal b1r, azon os:r.tálynak tékhez. mert ók nem tehetnek . Vt'rhouy Egyleti.; :ickében \·et
olyan delegátusokat \'ála szanak I irtani, mely tobb magyar intéz•~1qcs 1oga az egylet sorsának 1n• atr,uk búnfröl, nem is aujthatók papirra. az: i..,zérdcku.
a nagy konnnci,)ra, mint mr, t I m~nyt már haliloun megfert& 1&:lséhe bclesz:,lln1. F.llenhen a húntf'téssf'L
F.g)'clnrant 1..l'rc:m Himler urat,
hfront év~ vol!ak, papok __ cs.tani-j ú,tt és ·. bt"lc kcllt"tt puutul_ni, -~n,·cnci,·, k?lt~gét m_ár ~ci;:p..r1)Az 5: fejezet 4 p.ontja meg t"g.t· hoc". ásson me. ~ \'akme~~gemf'rt,
tok is UJO'vedt'I,. dc kuld1cnck '.\fo„t a \ <"rho"ysták hatalma, m• halt!tk duplan 1s hehaJtam.
uen d1sze az l'gész al:tpszabily,
legyen elnt•z& egy 1genytel n
c-g-y munká~tagot„ az sza,·an,rn ltézményrt támadták mf'g a pu~z.
:\tost pedig megint to„Ahb t"R')' h'rve1etnek. mert a,:t mon<IJa. h:\nvá 1. tolLlnak hihaiért.
a1 f'gyle-t ja\'¼ra, nem a nagy tul;'i-, hacilusai, ami ellen hirtelc-n .\épt~ssel az ,rvényhc M;ir a jovó .hogy. egy naptári e~ztendöhen
\faradok a Tiányá!=dap rend..:
u-ak. 1a,ara r:~ kérdem az ns~zes _ _ _ _ _ _ _ _ _ kn1nenciu után nem kell tohbc-t minden egyes tag 3 havi eglsz C''\ ktlen tf'rje111t.5je
ta~nkat, m1ert nt"m küldhttnek
ftelegitu sem. mmek 1s, a le11őn l havi félsegély~n rkze,;uJ,
Novák Lajos,
ktsf'bb íiokok 1s dcicgátu t, hogy
már konn)Ü lefelé delegátus nel• 1·ag)•1,i ha egy tag egy hcn kc
Eliubt·th, Pa., Allegheny l:u.
a föt1~zt1kar 1ohhan tudja a 8Zt·
kul I"' ITuu:czer t.agb,\l clcg hU!'17.
1
Jrény nepr-t a ,i,hc u.1,.'TUztam)
embert bec1tálm, 8V\al a husz
Tc-gyii.k meg azt, hogy minden
emberrel aztán majil elbánnak a
fiók
•gy 1.1,i:-ltu<t m;n,,
\"•rhovay F.gylct ki,lr,llagos tor·
mostan:lig. r,., le a föti :r.tikarral.
vln,·hozói. Akik tlórr megállapi•
TI(' l('g)·cnek azok a h-ghatalnia 1 ~lait.ne~: :1''i!c~t.:•:..ba;~;3
tou.t.k m:i.r mo t i a konzerinti
sabbak az ej!'ylet Ít"lctt Kr-llett az
Tld4ilu·n. T•mplocn. lallola a
fizetfft illetve egrAz: uj alap z:a
11zázaltk kamatot fizttck a nálam elhelyezett
t"fzyl{"tnck olyan naR')' kiadásokat
hál t itzerke"tettek,
melyht·n
br tét1:k után.
szcn,·edni mint most .irnved{"tt.
w.nrt.uollat N )1: .Jöni!ie ,:on•
egy„s pontok oly druztikuuk,
.'Ve tart.a ,Wmd ottl,on, l•anem htlgezze azt
bankba.
IIároni f,· alatt
Hazletnnhól
hogy mtkor a Jyulésen elolva"I·
flanl.om állami lelügytlt.t alatt áll.
Pitt-.burghha. Pittshurs:hhi,I lfaz.
ft1h'lli1oalU.Mrt lrjon a
tuk, mindnyájunk haja az ~nek

f,..

:",:.::··:.~1::. ~~1~.r~!!r~1·r~t1~~~~~~·=-~t' .::.::·.

tudom, hogy hogyan háláljam meg a JÓ:úlguknt.
Ne beszélj itt JÓ8:ígról, gyerek ul1lt közbe Hajnal gazda. )ti nem teszünk é-rteJ aemmi külonös jót. c~ak szeretünk téged, /.:s amig te is ilyen jó maradsz
és ti:szleslol-iresen viselkedsz velünk szemben,
hát ellehetsz velünk 11W esztendeig i,.
- Na, azt már igérem. minter HaJnal, hogy én ugyan hálátlan sohru;e lf'!-Zek,
Hát csak nem leszek hálátlan, én, a7. án·a
Cerek, ahoz, aki nekem otthont adott.
Hát bizony mi is azt gondoltuk, hogy
ennek a fiunak jó oka van arra, hogy hálii.'\
lea)·en . .Mert Hajnalék igazán áldott jó
emberek voltak, és nagyon ~zépen \.;seJked•
tek a fiuval n<·mbf'n. '-Iondtuk iR egymás
kbzött, hogy ha még ebben a fiuban is csa.
latkoznak Hajnalék, ahkor nincR egyetlen
igaz ember se a világon.
ts egyszer aztán megtörtént ez is, Ugy
kezdődött a dolog, hogy Árva Józsi egy l'St.e
panaukodott, hogy nagyon fáj a feje, és
ugy érzi, hogy lázas i~ Le is feküdt korán,
a miszi~z mé~ adott Í!I neki teát, mf"g hideg
borogatást a fejére. ts máimap reggel i,
3% ágyban maradt, hogy O nem tud bejönni
dolgozni. ~ajnó.ltuk naryon. Sokat gondoltunk rá napközb€'11. Jaj, c.snk ne legyen va•
lami komolyabb baja a fiunak.
Ezen naJKln történt délután, hogy az
egyik bodi. né\szerint KerPkgyártó I~tván
öss:.e,·eszett Hajnal gazdával Yalami miatt.
~lind..-nki látta, hogy Hajnal gazdának iga.
za \'an, még Kerékgyártó lstvan is, de röstrlte 11 dolgot, különben is izgága ember
\'Olt, és mikor nem tudott mit mondani, hát
me-rö ro~nakaratból oda.,z6lt Hajnal gaz.
dának.
Ahelyett, hogy Ílff veszekedik velem
kend, jobban tenné, ha •haza menne. meg.
nézni, miért beteg az .Arva Józsi.
Hajnal irazdának eHintötte n fejét a
y('r és neki akart rontani Kerékiryártónak,
dt' az emberek odaálltak közibük. Kel"('k.
gyürtó most már nagyon dühö~ mit, mE'g
félt. UI. hát. mo t mU folytatta:
Akkor ualadj#k kend nekf'm, ha tud
Ja, hogy mncs Igazam
Az etnlx-rck unuol~ára Kerl>kgyártó
I-.trin elment onnan. de- Hajnal Gábor csak
ott maradt álh-a, mintha báh'ánynyá ,·ál•
tozott volna. t:n odamenU'm hozzá:
Ugyan, ugyan Gábor bátyám. hát
csak nem hiszi, hogy a Kerékgyártó komolyan mondtn, Csnk sz6a:}•ellette. hogy nem
neki volt igaza, és nem akart alul maradni.
~e töröd.ifk vele.

Burdosházi történetek:

'J'i~ztclt ITiml,·r ur.

\"111

11,:ren·

ton, \ •·

1

1

lll('llct

ff'bl.lL.,

Wise Coal and Coke CCI.

Dorchester, Ya.

tn hirkati:irelmll paraszt oly hu•
ta, hogy mindrnbf'n ki)telnek áll.
mint e,\,\ig. Pdc!ául a konz«"rinti
fürté• e,yáltallhan nlpm,ütkn,
ml'rt
tcitvéri'-éR" fogalma tiltja

l!:::=========lii, hogy

az

•~elibrf'

nehet<"hh

AL~PITTATOTT 189S han.
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The f'1rst Nat·1onal Bank of Norton

tagok meg-. burgh, Pa. nár t, . 8 Ye-hurn.y (>fll;! igazt ko11ve1ll'iÓ, l'L melyen a
!
k
1 · ·1
1 t 1 k.
t1szt,·i!K'IÖ.k is ujra lennének Y...
1:n: ',-~11 elég a.z e(Mig-i lasztva. l:s h~y t•rre a. konvcuei().

:!,:f;:.{:t:tt!; t;;;~mil;egnnae!Ő~ ~t•~-:1~;7~

NORTON, VA.

kész.i.ilettcl trtennck a delegátu!Wk I sok hu:til vona, ~ t~én.lc-k sokk!- ra a t&gok la·rüll'tt•nkéllt i-zanu.ná
1, konvencióra. Vajjon tudatllba i 11.dits, a tur,·)~ 1telet, mely k1- ua.k még pt"tlig 1uin,lc1t kerület
Pu blixhed by the Hungarian lJtiner„ Organ Publishing Co. Inc. leu-e ru..inden dt'legálus 11.1wa.k,jnwndj 11 , hog.) u.. székh_?lynl'_k 1000 ts.g nt¼n k&t, kd delgUtustl
H~ft:Jc:1:,wk mtn.it„n 01oüWrtöllJn
-

BÁN't'ASZOK

MAGYAR

B.wkunl.h,rn beh.irt•,; h1 tu:unentN 1;ukré11)·ek ,·annak.

n-ncieljií.tól
csnk
két ki 1nit gondol.
mond~ll• .. ,
..
hónap \"ála.<izt cl minket, a mikori 1.issuk üát, hog)an ü.k_arJ3 a, ..\ t1~t11J_1ti1 nal{ygyuM..srt.l k_erl~
j,; majd hivatya IMWtek a füikok foti-.;ctikar
az alaps:z:ü.hal~·okat td• nkl't mmden 1000 tag ut n ,l
kikül<lött. UC!egátusai dönteni a Ul!'lf'"álto1.ta1ni . ..\ füt.i&7.tikar -íl- e\l'1UCt-rr.: e~yazC'r :?- :! U1got 1•

,

•· ·· · ··

____!'~~ ~

.I

ti,ob fic',k t-S tal(, hogy' zc' 6-_ik ft'Jt"Ze1, -lik pontJa ezt

Editor JllARTIN HIMLER
\'erhovny ~el!élycgylt>t jünJ sor· tal kidolgozott alapszahúlyterv:- ksii'.wetnl"k a tagok.
- - - - - - - - - ""!elctt. llo~,· ez a tliintb,. kon. ,otben "-' et.3 !ej<,zethen "" d•·
\iláj:osabhan rurny t jele••• l'Z,
veuciói hatá.routok az egyl{'t fel- u<'lt"C, hol{y: S zékhelye: Pitts- 101{\' tZU1 í.n Cl,ak mintlt'ln ,t h wn

-

· ·

A \'~rLovay S(•gélyeg?·let kon• zá

már

arn,,J

eaJ"~íill m•10<1 r l)j.nr'-"d•Jt u

h

COEBURN, VA.

New York

136 East 17th Street,

Miners Bank of Commerce

A n1\ bankunk a legcr•'-'• ,Jb bRnk 1'iorton vidékén. Elr< Jadunk. betéteket és a !('gmagaaabb kal'latot f!z:eti.ink. A magyarokat az;lvnen
IAtjuk é11 pontos, lelkU11meretu klaiol,:állaról bbto11Hfok

H. G. GILMER, a bank pénztárnoka.

llAn>.,.d•i1ttt búJ)ila.ol. JrJ6.k, b4n)''-:k.rúl l.láPJ"A,,.zok~k,
IH>:?Y milyen nagy felelö!Béget Yá.1- j liazletonba kell l~nn1(', ~ foti~- \·:il.a8zthat11a ~u.k .
!I :l..
__- _- _- _-_-_--:__-_-_-_-_-_-_-_-_-_
- _-_-_-_
- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_
- _-_-_-_
-_-_-_-_-_
- __ ,
-~
, 11
~ll era. 1alt m.agára, a mikur egylete meg- kar. et,;a.kh~~- u;iát egyem a~b1Eddig a konvenci~kat :l évenH u 1i,rarian Miners Jourual ._ ~~ten tor l\line", ot . ner&II>' • •
ti:-.zt('lÖ mcgl>izó.si1h: a ilelei,:-átus- ,·itÍJát a,i-ri. is kcresztiiJ crvsza- kl·nt tartottuk é6 a konveneión ,'
~bl(J&r

1 l<>

„ Sacoud S~r~:!trc:~: i;a~::\~~r~%.•l Sew \'ork, N.

1.====================71

rm;

Magyar bányászok

sa\got elfogadta. \·a.jjon JH'ln fé- kolja. hát uj~.. me~U~rja próbálYe:rm az ~;~•let„m•·7'1lag)'.:.~-!
Jejti·e el etzy drl('gátus sem, hogy ui a. kózponti 1roJat Pitt.sburKhba hodft,.~ ota korulbelul _::!tX)...... __ o 1
11 11 1,0{i.-\"\'-ba Jötli.ik, ne felt>JU,ftek ~1. hO.R">" nálam van a m11.gyaii a konvencic'm o<:zt1ilyrulak tár„ átMrni, ~Mn. tol'.Jd_,,t' aual, ho~y d('lt•~ntns. )[('.8t
l4cnczet
n~t~'!\~~':;r:~"/;{fü:>fto'fR
~
Mait kt'pvisl.'li a ezért neki -.euki és ezzel turi::-m_t megnyit Ja a p1,;reskc- az!'rmt C"Stik :uuid<'n." t'" ben r~ TESTVl!:RF.TEK VEZETI AZ CZLETE11ET
se01111i más egyéLudr:, 1·gyedül d,. 1.Jiilipje1t, melyne~ eredmfnye Sl.l'r lemw knll\eUCl?, & u1el_:,1•u
City Pool-Room
1
•
c~k a fiúk éec u: egt'Sz \'nhovay '11egint csak gy,,.ilolködés, ha!'l'Zon- m11,d1·11 111~) tag utan ~zám1t~·a.
St- ··lyl)g'\'letoekérdekeit a.tagok takln p;•nz kidobás lesz.
:2--:2dd('gnh-.t,amONlnnitaA"ll't·
~ elnök megá.11.a.pitotta a p uha uén árit. - Szó va.n arról, _hogy 0 : ~ . kcil &. s,;aharl ,:nmkálui ::.\Inndja. ki uzf.rt rn1mle11 fiók, 11711111 m('llt•·t -11' delegátus Yeltetne
a. kormány át fogj a venni a. bányá. kat. - Hogy íog&,d.ták a ba.nya.. h i,zn,·,tmtántl hi:ttositani ~ )tin- hogy dele~átusa eza,·auon arra, r,',,..zt.
tul&jdonosok &Z el nők rendeletét.
:'lit jt•IP11h•111• l'Z rárrk, tagokTa
11 delcgátusnak mil:'!ött • kon- ho~r a k özpont marad jon tovább~
/IIAGY AR BANYASZOK
.
., . . ..
.
\Nwic'ira nwgy . tudnia krll. mit r& is H a.zleton H hogy ezt ~• mm.1 nn,\'1·.
.
.,
Storunk a. le~uebb, legnagyobb és benne minden ruba.nemU a. le1W ilson elnök egy par nappal Ha a na~ygyaro~~k UJJat ~k~rn.ak l:in'rn tlSlc az ii fit,kjt1, mrrt i•iak ! koin-e.nció mt'g uc v~ltozta1l1as<w..
Azt, hogy az 1l;Hn ~onvenc~o
ol<:11óbb .lron kapható. Ha egy vevőnek a Tett !ru nem UJhtlll: éti
ezelőtt k iadott rendeletében meg-; a. kormany~y~I cs a vevok~zo~- ig,· tudj& majd, sz..,a~tát helye- .\ 6-ik feJe-ze_t :l-ik J>Qtl!ljiihan "cnnni ml&. e~k sz.lirnft·nynsttt"-.
vlsnabona, mi • péuaét aaonnal vluz:a.adJuk.
11::tpitotta azokat az árakat, amely. ,.cgg-~·l huzm cs ~cm .k 9 n~_k haJ- ._,.;1 l:r1(,kesit('HÍ
t't. Hll A fötiaztik or tagjai 5 évrel volna, 1UDgyaniu m~ond,~o, hog)
nél m agasabban nem szabad a , lamlok . a mcgallap'.~ot~ •1_rakon
.· vá.la.szta.tnak.
1 ,akulj m(Wya.r. ue lass tót. :\tert
zé nbánya társaságoknak a sze-, ar~ts1tam, akkor egy torvcn.) nek a
Soks:tor hallottam, hogt eu-rk
:'l[,•rt nem mindjiu-= eletho~-;,.iló\'• hi~n -l!-! delegátusból l's8k kün~·
1et á r usitani. A mcgállapitott be1ktat.ísá\'al fogj.ik úket err~· nml'lik k111nenut1 .ttAn f<-lhnn~wtt ltm'
n~·•·hh volna & fö1isztikann1k mt•gKérJük a mUYarolr. tAmogat.lBAt
.i.rak csak idciglenese~; a végle-: kbipzcrit~ni.
.
. , _ u pan_au, h~. a~ko~,_en\iő m~n
.\zt lui.zrm, liof!'_~· ,•lq!, ha~ 'a· '.lol~o-~li :20---2:j _delc,giltu.:t, mint
11
es á rak csak azut an les:r.nck . :\tondan_1 sem kell, hugy_ a 'SZCn d,·nt t,..ak a fot1~':tik ,a,a-ra ~g gok ;J i'n-e hdynik htT-llln:1u,k--t 8 200-hol JOO ,~Plegatu-st. a lnk ~z:tán ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■
megállapit hatók, miutn ez az uj hanyatulaJdonosokat nag)on kel· 1.1·tt, <le &Pmnu J0 t a ta)!'okrn n,,z. •=:vi,w]('>ldJc, &a iiem1ni koriilmt' ti;!'.\' 1Hncvlnanak. a ho~y a Íntlsz- 1
n<lszer egy darabig életben volt lt•mctlentil érintette az elnoknck e llát 11t ,'SOdálkom:unk: r•zen, .1y. k ki';zi;tt inh ,uukaég nrra, tikar fiityi1ln<'. Korimt ae-m aka- :
láthatúk le,;znek az esetleges az ár~ka,t ~zabálym.i, rrndelct·e_ tn('r~ hiszf'n ennek ~,~tlt.l!>en az •tngy .-, ~vn nil,,szfl\.-.s:,mik.
. rc_un ezzel ~ mon~&11i, ~-ogy_ ft!- :
ALAPTöKE: $lOO,0OO.00
jó vagy rossz eredményei. A meg- '1:t hittek _ui;) ams, hogy nz elno~ ~szh1l:,·u~- ,olt_~k az okai, ffi('rt A
,\ Yrrho\By ~e,élyegyJO'l eJ.-g da: ugy volt, dc kl 'áll Jot ,•rie: ■
' llapitott árak kerületenként vál- :i11,d mcKallap1tott árak semmi 1.:011\·enc•w el~!~ ne-m hcszéltfok g,i,a.tlfr ;ir1·a 1ié7.Ye, hngy ha látja, hogy milyen lesz a kiin~k~zo :
Mount Hope, W. Va.
toznak. A legalacsonyabb Fenn- ('Strre f;em
leszn~k ,
a_lacs~ m,·g _ma~ kowtt_ a~apnsan, ho~}: hoi,iy valamely tiezt\'i~elö l1i1~~ge- li~1.tikar, '- vajjon. ~em folya- :
Ahol az állami pénzek biztonságban L-an.nak, ott az ö n
llyh· nia és Maryland államok- nyabhak $.z.35 tonnan~cnt, , a_gyi.,; · u.!nJd„n.k.,•pJJell iult l8 akaruak, :-'
;1 !UOli?itlta n:r. eg~ !('tf't. bog:,.· H.Zt mod11Ck-t> ('l"' t''-ltkozhoz t
■
pénze is jó ltelyen uan.
'Ul, ahol $2 .00 tonnánké nt és a azon ~rnál. a~nelyc1~ a__ f'('ngerc~z~
11llt 11_tm1 akarannk, 1gy a. d~li:'I\· u,int ,nt"g,:'IWJSZa . •\ l arra frcleXt'kim.k e~ a fc":yver:i nem :
,
,
,
,
L
1
legmagasabb \Vashing:ton állam• ti mmisztenum kotott '.1emreg - tu. hv.ou:r nem Yolt elökCM.~'H' a 'lWfl tii.ztnM·IOnrk ninc-s t••hiit at-: AZaoba,1 a 'keznnkhól kiadni . .\ny- •
ui. aOOI a sunct $ 2 .35 driigáb- l~n ~z_erz1ldé~t. .Az c:-\n~k azon a kotn·{'n~1órn s 11c~ c11:•da, ha ~ztán 1,'.1 ~mt_ tai1an;. hogy :l ~\· 111111\·a; '?·i_n1l_ inkább _1wm. mert. húi~n :
Ne l'igye ~ nzét ismeretlen bankokba, M küldje el a
1
ban nem !'lzabad tonn:ínként elad- vclemen}'e~ ,:an,
álta!a .11 ~,azo,tt ~1n..ltnt, a .nm a ~u>!ttk cs rwm. lehl'.'f semnnnl meg-: fot1szt1kar lllRJd megte_heh azt IS, ■
'nzét ide enbe, hanem helyezze el a dd.ék legjobb, legni. !Zzekbcn az árakban t erméf.tc- most megalap1tott arak. bar im·g :,sz1_1kar t-kie ,t;Jlalt, ok íif.~ an mtlokolni, bop--y miét<t kelletis:en 51 a k<•rületC'ket ugy o~ztJa bt•, hogy ■ pe
g régibb és legerősebb bankjába.
teS<"n nem foglaltatik benne a most nem végl_eg-<"sek, ,le meg J.SZI., tlo2.\· r.1,•g, ~1& a (1cl<'l!' 8flls- 1-,,, víilnY.ltani.
1a mely fü,kok ki mnik et1etkg a :
• .
,
. ~
sz.állit.isi költ-1ég-, a m<'lyet a ve- fognak maradnt.
ru,k .flrra ad ntas1~fu:t. hogy le a
"om!.i.a ki azért mir,d,·n (fok, t.zájukal nyitni a netalán hD.BfLS- :
FELllfON DA~~ 11:ö .NE_,Jt SZ_O KSE GE_S. . .
1
v-5m.k kell viselni
Sokan a ,·ez:ctö coalop('ratorok c.'1211karral. Hát •1~ ~- azt mon- ho~y a fot. zt.,iscJ,";k. mint edtli~. korl,í fötisztikar ellt>u, hála az ■ A magyarokat azeret1uk et1 JÓ k u,zolgalás_ban re•~esltJük.
kú,i.il azt a kij('l<-nl,st tették, dom, hogy ha I tl87.tÜCar \'ala- iezután iJ csak 3 evre valautandók. ilvn fü„knkl,l1l alakítanak ol)·an ■
L. S . TULL} , pénztarnok.
Ezek a z árak c..,ak a !ó:Zénbá nya hoi::-y az e\nökm·k a uén .írakra nwly ~letben nem f"lel ':1◄ g 8 , l1~y.: lt'l n f't'_'t!":tM 1. poi.· j:í.han k;·riiletf"ket, a. melyekben tr,{)I)_. :
.., ·. ;otlgokr~ vonatko~na,k . ~é- ,·on;1tk-07.Ö rende!.·t(' teljesen hi liel{·je helyuett htt.l.lourna.k. ~t ! az á.ll, hoi;:_. ,: kerületekre hHlltZ-- HmO tag is ,e-sz, de C8ltk kM dr-• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
s~Lb a: elnok me~ :OJ?'Ja allapita: yonytalan. h•l.yzethe juttatta a bá· ''.!;kor le vele.' ne B1l nem ,·ll:g: Mit! tott \·frhn, 11..,· s,~é.ly,-gyln_ keni- lcgát~t 'küldhet,_ mer! rtiues, ki
111 azt 1:<1, hogy mtl.)'~n irnil ma
nyatul:ljdonoc;okat, m~rt
nem •·r u., ha a rogJe,k ht'l)ett _m~Jd iu I Ietenkét válant ezer tag után egy a tt"!Jt"R :2000 ta!,:'J&; nug a S?.ofo- ■
■
gasa.hban n~m ail hatJa e_l a szenet tudhatni elórt'. hogr milyrn kiha- 11Jak keule1lt'k b11,,lflkodll!, ntem,: tagot ,, ~Ye:·.kl·i11 tartaudó 1m,JQ·• ga1lll fiúk1Jkból alalút keriildc- ■
:
a nagykcreo;kedö és a _k tskereske-,a••.sal le!'!z ez a rt'ndelet a bánya- 11át'.!!11>l:,- eg:,·1,•then! Eb,ii-!'lorban •1•.,·iiléirP E t•·l•\'Nd' sznint az ket. 1\ mrJveokb~n cwk éppen •
■
Jó b6n>inok &Jhou ló & hl:r.to• mwak.lt találha tnak a l"ED ~'.n. \ L ■
é2 kedé .
~ l<'!<Z 8 i~y a saját ■ JM'Tl
('O A.1,
& OOKt-~ CO. l}j.n) ijáhnn, <-HA!oi TI'O \\""i', W. \"A.A ft-1~
■
dö. Az clnö~nek ezen int
.. _ s-,, iparra általában . .'\zt is
nagyon ~nt!szert kell mt'l(Táltrn:tatm,· Azt t•(ldi~i :2-1 tagb,)1 flllo uary hiz.otit 1(100--- -100() tag
n1 f'1t Tll n mind.-n modt'MI ff"l..zerll-lJ, Jó lakóbhu., Jilkol&k. tN11J>■
11~ { ~ ~ ~1
"'~t u a célJ a; ~ogr ~ nai:ry,k~zon- !-zeretnék tudni. hogv az elnök •i_iolllljnk, plt!. hogy 8 1no;;tani sá~ mei.•uü:im •k: · .. ,•lyt·H1• a kr-J 1lt>l("l?átu.o;ai •kt'rii.lnrlc h(i ,t.öhbi'fég- : ~C::;;;►~~ ~ ~ 1
n!'.;=~~~iak~~ ■
1
1
1
l\Cgd megvcdJc a ktuz~oraza, el- !'lzándék~zik-e a,: öc;zc~ hányákat
"Ztikar igt"n H 1Z'Y lrntahnat jlyR• riiletenké"' 1 ,al.ua:t.ott tag11k m, n- h<'11 a konveJLt•h',ra.
■
R<'f'flá'<t a ka r b< m auarul toltUllk r6. d Jau:olnl
:
len . A bányatt,rsaságok már egy állami ke7.Cléshe ;'1.b·cnni. u~y korol, töhh jog,)! ;,Jvt-z, mm~ meg n('nck .:•,enti l'Jl.')RU"r r.-~ ,11,'-Nn?.
.
.
., :
■
pár hónappal ezelőtt b ejelentet- ho v- u állam maga bányá~7.tat- rllrtné. hogy pazarol, hát nb:M
.
.
. .lntl1tl·á1~~1)zom, fontolJa m('g Jol !
O
O
O.,
OWD
•
•ék. hogy a jil\'Ó télen nagy le~z. a ná g~s á rulná a szenet, ,·ag-r pedig leh'sziik. l•:-1 nllasztunk helyetti• . bl~A ,z~mp,11la.ntasr·a hd~·t".snf'k, mmc.l•·.n ~1ok t-Zt a llcrv~1,drt s •• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
zénht!\ny. Ezzel csak azt akartak 111
másik tis1.tiknrt, de hn 8 ,: alap lt1t~z1k 11::- 111,ht\'ány, d1• ha JohbAn mondJ& k1, hogy nem akarJa. a. ke,1( rn i- hojIT a ~:,én nek az ári1t • C'K fog
cg~ ~'. 1pusztan az a.t1háh·okat mesr nPrn \'áltoztat· hi>IP nf'zii11k. bál n híliib mindjárt rületekbe v&ló beoutá.st éa & kerü11
:ii
'jobba~. fclhajhák. F.nnek ,1r~~ti: a~:~~j;~a;~ányatulajrlo- j11k: ,.·ll}~ a,: ~tj ti~tikar Ul?)'&l\l'IZ~ kii~
~· .... ,nis_ .f"d<li_g ..
letenként ~al~ SZ&vuást, _il!e~e
z~nban eleJt.'t vette most az el- nosok ho . ha a most megállapí~ foi?Jtl. ~málni, a nut 87. <"Jötte, alo t3_11 f, l_ug)t ln•t..~zottsa.g ,o,. ~z, d elegál~ kiil~t, ~ kiva.nJa,
.,
.,
1
,k a fentcmlitett renrlel,•t kibo•
! '
ln ..·
!\ érvén ·be ,,._imílt
mrly e,r<>sz fvtn 11t !!7.i·mmd k1~·r- hogy minden flok ~dhe~~m d~
;,!:v;~•r.a~t'!t. e:"'"'íl!'u~••r~i~c~ J;:_.,;•ii::~'°:"~~;.,,
1
' tá á 1
tott arak to\,lbhra \ ké
}k
.
· • ;, föt:-iz11kar1, minclt·n mt;r,kc- legé.tus~ még a. legkisebb lS, Ili
L't~t;b
~l~r.'":-d~r1"~;;!:,'
c1:!~~r• w~dY7áül"'',-ööit.tz:.,..V.ü"t
C"sa s va ·
,
,
ma rad,nak, nem Je;rne , pese ~
EU.1) sorban a 11agy . hi~·atalos ,t,."'-,1 ('!lenö ri':,te ~ ha akarta, joga szi>n mindnyájan e~·formán vii,el
SZOLNI
;s-t"mcsak a ~zennek az ara lesz nnmkasoknak hcr;melcst ad~t, lapoknak kellene megny-ihuok ha.- volt a fötisztikar el~tt·~ ludt.iin Juk a t&rlwket. t·ityfor mun
hát
A lmll Thacker Fuel Co.,
McCarr, Ky.
: ter1td
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A Szén árának,1 SZaba yozasa. •

i

~!t.!~~;!::".'\:•i:T~h/iii',~-~=~•

Joe Brown, Logan,

j

w. Va.

,i,.
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THE OUTLET STORE
LOGAN, W. V A.

BANK. Q F MQ UNT H Q PE

ji' ..
Beletek utan 3 szaz alek kamatot tzetun,(

?ogy a:

i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a

HÁNYÁSZOK KERESTETNEK

:i'oift:"1r.: t'~~
F d al e al & e k

e er

,t1.

d•

,

sr1t ne_m_ lesznek kcpesek a mar
mcgkOtott szerzódé!ó:('ket M"m h_elartan i E~zel !ó:1:emben az clnok
~zon az álla..,p~nto? .van, hog-y ar,
ank, na':D'on _1ih<-.rahs~n.. vann.ak
7
mcga lap1h"a cs b1 to'-'._tpk. a tar7
!ó:ac;ágoknak a rendl's u .leti ba~znot.
.
0

nc~f'ogja áll apitani azokat az
A S7.Í'nbán_yah1fa1dono<.ok
~árakat, amely ára\..on kell majd a s7.fi~O!I egyestif('t(' rgy gyiilést bi,o-·,irosoknak a kormánynak !ó:ziik- . \'Ott fü;sze aUJrUSztus 2Q-r~, ahol
11;:-es ~ruka. t ~~állítani. _F:zt n_yil : mt'g :o~ják "!t:i.tni_ a,: elniik rená no,sa~ra fog-Ják hozm é~ kerni dele t ct e~ hatarozm ÍOJ?"nak, hogy
fogják a k,izönsé~et. hoJ{y, ne fi- milyen állásponlra helyezke<!!:
zessenek ennél mag-asahh ara kat. 1nek .

Befejezést nyert a Springfield, Ill. sztrájk.
0
.. ~ : · ;: ;

n ék beli

h<lll')'

kinil l;i,2j.1tit kikiildenj

főpéu1.-

,,u1

kczrlódött fognak zárn i az unióból.

w Va. : :

brleszú\ni.
■
lndit\·IÍ.n~·otom B7.t ;,. h"C'J a :
t:i.-llok riu'Mellek t1 fiuk p,:117:t,ÍI',\- ■
ha konwnei!,i alapra hannt:i
et'11tet 8 <'hhúl riz1·-..-.e a riók a <lrk- ■

pok 8. kal1rnzon kiviil egy ·het Jl('m
hoznak, pedig pl. most a !-7 .<tk}:--l_\
,•i!f!;z1lht"lyezL'M alkalmlÍ.val lett
\.·olna
a!ka.lmnk tá~gyil~Q"~!lun
.§a elfo~ulutlnnul ·hou.,i ~iolm PZ
ü~yhö;;, mi?t. mtil?'tC'ttf' azt a :,\{a-

l'IO'S:ter jéinni>nak ö•u• ol,"11.ll fj{,k
kom'('JH'ÍÓ f1!lhe, tlr E'f?é~ ;:ven át
illán a. riitiRT.ti.k, t' a.dt t("hrt, a mit
akar, lllf'.11 c•!l~nőrzii k<,l'R1{ uey. i.zóh-iin nint'tJ.
H át n.1! hi-.u•m, hog~· a tagok

;t,i.1u"-b11ak ut ikiiltsrg,-,ic, n lHlp i :
,1\jakat pt'dÍQ" fi7.1•._~,• R kii1punti ■
pénztár a,: iigykr:zelt'si t:lap\,.il. Ha ~
esl"!it'!J! ez :irr11 fntuá, l'ZÍH'!len \~]- ■
Jal miJHl<·n tag havonta (' c.:Jra a
küzponti pl'ratárba i<i l 1 cenrrt

ll'yar Bál'ly!W'.lap.
Azon t'('IJlléltyben, hoi:zy a Maeyer Bí,.nyáa,,!ap mint f"c.hlig is,
en1:Hn Í!i nyih·a. tartja. hasábjait
mindi·n kii1.Jnle-kíi eikk elölt, no-

f'll~)f fr,•ttek arra. hojly m.eg~rt9ék, fo:dni, ha már más.khit nem lemic1t0'1a n~zeclelem rejlen(>k abba, ht•tuf' fr.dezni.
ha ('...al. egy évl"t' is <-ilenörz~s n~IElly"löre eh'•g e-nnyi ízelítőnek
kiil h~náok o. fötis;,,likart. _.\z,~rt l\-Z. 11 J alnpsza.bály te~·eu-tböl. Il iinditvá11yom ./lóZ. hoey mondja ki !-1Zt'1n, h• ►l!'y 111. ('E:'.VIN J&\'á.t &1.olgá-

tár. valamint a ft,titklid hivatal aláhh 1\./\roui l•venkfot <'gysZ<:-r <le1111•2 \'iz:rglÍ.lá~ra.

i:-, pedi$? ann~i- Jr,2áiusa. utjltn a7. ü~·ekinti>zé!Wb('

ai

E nnek tllf{ok há.lA.';

mCJr i!l lt:tt az eredmfnye, mert a
hefrkezett hírek szerint a sztrájkolt,k la-'lanként mind uj ra megkezdték a munkát.

OLVA STA?
1fogy hány cmher járta már
meF", mert nem tudja, hogyan
kell ,·ise lke<tni h:íborus világban
Oknl jon a mác; kárán és rendd j('
meg a 1Iáboru!ó: tud nivalókat 15
·c-nt• rt B. ~cwman-t,\1. 207. E
1 0th St. :-!e".· Yor k. X
Y

: ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■

:!--21:

lom v.;,a.], ha. mflgimit"t·rtetem

11.

\·a.non, misserint a.z eddigi 24 t&- ur 1'.l'ZÍ\'t•,,; t>ngc,,lelmih·<'l a iövö
gu f elügyel6 bizottság maradjon ..-.ámhan fol)"Catn~ fogom a.z is-

~'!18:

:;:f •'

i' l_!::_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==__=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=C:=-C:=-'.=":"'.=":"'.=":"'.=":"-::=-::=,:-=-::=-::=-:::1

szor, a hányRior akarta . C'g)· látl'.Zik. 8 jiiw,udöbc-li ti ... ztikar elrtlől
u cl1E'uiirzh;:tfü akar riH•J!s 1;.1haJ.nlni. me,rt iiiflz a knületC'k által
nwg\'A.las:.:lott kikiildottek C$1.k

8

joi;a minilc•n (iók tagjainak

Jeg-

a:H1jaikat,
a. taJ,!'ok m:aba<fon
kiitiilhetnC'k hc11ne (?ondolata,ka•.
l't;7.lll~iket, tekintet nHktil ~rra.
hofil'~- tl't~zenek-e azok valakmt"k,
rngy nl'm, mC'rt 1'1Jllk p,gy l'g"~Z~grs vita vethetne Nctre valómclitninyokllt a kouvenci,'.i eJ;_ ~ajnO!I uonhan, hoi,?y a ~lintta]v..-; la-

ha t udom.iutom 1,zrrint fN'mmi d.i- miattl('n fiók, ho1ey m~nararl

bányákb.a. n

an

Mag',,ar Bán..... ász

:!_4

:~~~,in;r:~:.,-i ·:t:1~: 1::!,::':.":~~:t::e..1~;;;;,:~~~·~ ~::,~:;;;;; >;:;~\1~ :~:~::·~ ~~;::.~:~z~;;;:;;11:·~.t.:~::: ::~:.~··.::. .'\;;~·!~:·~::,~::;

két héttel, amikor a bán~·a-koc,isok abbahagyt ák a munk.l t a2: t követelve, hogy a megUlapodott 9 óra he lyett a munk:udó szállitassl·k le g órára és
marad jon meg a régi íizetes. A
k1 rny ékht"li bányiswk C!ó:atlakoztak a gzt rájkhoz és mi ntegy 50
h.í.nyá ban !lzünetclt a munka.
Fa.11 n~ton, az U niterl Mi ne \\'or•
k r,i Illi nois államheli elnöke erély s hangu !'!Ürg,)nyhen felszó llit ott~ az öss,:t'.., b ányá~zoka t a
n --:inkába való \'iss ,:atérésre, az-

('ZC (Ó tt

~~\;;n"
Gr tt

,.-rr-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-~=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_,1

h~J◄,J,,_' ~

:~r•t"

h1,·atalosan mcgállapih·a, hanem
acélnak, réznek __ é"' élelmis~cek nek is. Az ~lnuk a? ak~qa,
bogy a íog-y,1,;;,:.tok egy a~at f17:e;s('nek minrlen fonto,abh elelm1,c,
z 1k~églct i cikkért az
eg-e!'l7.
rgyesült Államokban. Ezt ugy
veti elérhet önek. hogy a kormány

e
e

FIGYELEM/

szénb,anyasztestvere
,
' kf•

FIGYELEM!

-~~tj~f

mun~:~~::flli:~n~\- ~n r.t:b~~c::~·u::~-~A~~
1!!
het kereenl, ahol jó btnhrnódban ré111.eail.lnell:, ahol a calldjukkal
~f:~~~e~!:!t!!::;oel~:~:;:::~.~ori,!:;e:é:,~ei,j! •v~!~ !~::e;!
U. M. w. A. Sz:éubAnylaz-Unlon védelme alatt. Nyolc órai munlr.a!dó naponta, a uén mag&IIMl'.a 6 14b, tl•zta azén, a munkúok
:~~~~n;:;~:. '!'!~=i1':~1:i~.Wue~:t~ d~~~~:~~iki°~'::/~~;:t!~~
5
:u:!~!,.!!~ea'et:ra~é~~~::::n~af~ 3d~~l.l~o:r
telepen Jr.ltünő t.Ag:aa lakola van, mlndeotéle üz;letek, mlndenk.t ott
1
Áh~1.:-ak:rle:io.~! ü~~~~!z;:
hoz be-kl'rltett nagy kert1tartoalk, lehet bUI Jóuagot tartani. A
hhakban van vlllany, gh, fi!rdő. A búbér olcaó.

t:x~~:i
=::.'·

,:~::~~eb~

■

Z»~~:!~;;~f~~:.'~~!~~nh~~L

~..'~':f::,:,:::::,;:,:.::::·::'.m:,;:::~~~::~:.:·:::::
mily~~~~::~ ~!:C:a:'o~be;~=~P~!t~N~~i;J~~:e~Ö:-b~nj~n!!~:

kö~zönetl't, melyet
mindnyájan ér('zi.ink a munkássáir t'ln.t• J('lll:e.-. hart'O!l& iránt: e
lap utján óhajtok a. Vcrhov&y Seg-,-;J~·e~~·l<"t tn~jaihoz s,:ólani, s a
ft'hi-".lltikar által má.r elöre elkéciWtt alajY.'1;1a.bály tf"n-ezett'.>böl
nPhá.n:r fontosabh pontot hemutatni, hogy nt a. fiókok }r,Jkör.e~
ll"hbi gyilléceiken alapm1an m~g
t.á.rg:,-alhn"--.ák, hogy mi Yáh11~k
hát jHára a Verhovay Seegélyegylehif'k, h ogyan kf-ll ene & t&~ok
j~it kite rji•szteni a fOtfsztikarét

meg továhbra is ug.\•ana1.on hatalommal felruh.ázl·a, mint edd!~,
ann:l'i \·al i,,; ili:kább, mert ez~Jrnek
117. évi fim, konvencióknak a költsl-gt>it a. főtisztika.r a ta.i;rokra
Muirja kiwtui, mig a 2-1-es felü,:n,lö hi7.cJtt.sú.i;r költsfgt>it a. kör.ront Vi!ti•li. mer-t ü,relheti iR, hiF.?.••n & tagok ú.ltal fi.zPteM: ha,vi iit
('ent járuU•k elég-9ég~ a kültsél!'ck

mrrtt"l:~.i.:t, kiizte 87. uj tafl'l;ági illf"tékl•k fü:~í•t is.
J\z.on tnm okOfl dolo(:I' lenne, ha
az f.s~U.i fiókok e!Mizetnének
iega.lábh Pg"y-<'!0' pt'ldányban a
:\la.gyar B:inyfup:lapra, hogy t udomá.,t vegyffl ntin<l{'n ta.g 8.7:0n
cikl[(!krCJ. mrlyt-'k e lapban bárki
tollá.l.K'il ,~jdennt>k , ha már a
fiibhi lapok halliratnak.

íMP2t"Stre, C8&k más hiáhavalósáne legy~n a ~nz k irlob,·a.

Ga.ray Geró,
a 42•ik fiók t~ja,

,.flndaaok, aklll: többen all:arnalr. menni, vagy bővebb fel.-l!tgo•
~1~!!t~e!:n l"~!~~jig1~~•i_rJ:~~ku:!~ 1~~u.' ~
~~~~~J!::tt.~
1
11
burgh, Pa.

Pl11·uhen l'Stikkenteni. Szóljon bo1- -

Tlg) nceak a z 11;l&f'<"zahálytP.rve

,{t. l'armP"l, l'n.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JCO"kr:\

heti a butor.lt.

fe lé~-p~~:.~1u:::r61v:~Ta!ni~::·~!;~0 ~~.;~~a~~-;!~~~!~1!':;
megy vonat.
A CompA.nla elme, ahovi a butor l11 küldendl!:

The Union Coal & Coke Company
Mar ianna, Pa., Washington County.

Pennsylvania Railroad, Monongahela
Division.

~!~!

Munkásemberek
Munkás -egylete!

Leves - Hus - Tészta -

Szerctetted segitik tagjaikat, bctegsegHyt
Es halálozási segélyt adnak és mindenben scgitik a bajban levö bajtársakat.
A Kohányi Tihamfr Egyletet munkáscm•
berek csinálták, azok vezetik ma is.
A Magyar Bányá~zlap s:tivcsen ajánlja C!'t
u egyletet minden munkásembernek é, külö-nöttn minden bányásztcstvérnck, mert meg:
van r6la gy6zödve, hogy az egyletet becsületes bányászok vezetik, becsülettel.
B6vcbb fclvilágositásért írjanak ar. crvlct
bányász-fötitkárán;k erre a cimrc:

Befőtt

HOGYAN KELL BEFŐZNI?
HOGYAN KELL FÖZNI?
HOGYAN KELL SÜTNI?
MEGMONDJA A LEGJOBB SZAKACSK/JNYV

JULIUS SIPOS

lrta: ANNA N~NI

9IF

Homer City, Pa.

Box 420

Ára erős kötésben 2 dollár. - Kaphat6:

ELIIBORN COAL & COKE COMPANY
".\YRE:Un", WF.ST \" \.

Keres 01auar blnyUzokat. Sloén 8-10 !Ab mak-.; puha
a&én, Pik munka. S1orplmu btnYb%tlk ml'gkerNbetnl'k U-S8
napc,nta. Sll'p hisak. KlprOba.lt régi hl.n11 f• a mak:,arok kedvelt
beJ,.-e. Mqyarolr:at aeN'!llk Hl Jól blnnak velűk. Jó lvóvl&.
JöJJl,n azumflre.en vagy irjon !elvlll.&01,itbért erre a dmra:
.,. n. l,Htle '\llne Jo;upt., EU.!Jom C. 11: l·. Co., \layb&ury, Wait. \'a,

500 bányászt keresünk
a követku6 bányf.kba:
PORTAGE COAL MINING CO„ Porta,ge, Pa..
OHERRYTREE COAL MINING CO. Yuut állom/i.a Kim.por" Pa.. A bánya és pofftahivata.1 Emeigh, Pa.
CARROLTOWN COAL CO .• Spangler 6a St. Benedict, Pa.
~PRINGFIELD COAL MINING CO., Nant-y-Glo, Pa.
PEAL, PEACOCK & KERR, lno., Winburne '8 Glen
Richy, P&.
R.USSEL COAL CO., Clymer, P&.

„

l11ndUl'll: a bl.flYAk Kc,1~p-Pennsylvanll.ban, Cambrla. Clearrleld
M lndlana m"O<'kbl'n ,-annak, Pen1:11yh·anlJI
a . ·ew York C'<'nf
ral vaautTona} mentén. U,.,ulnt"n 11.&11011 16 •lllamoa vaautt kö.r
lf>ke.Wa. A,1 oaun bA.D:,&lnlr: ,au ,·6ro1ban 'fa&Y közel a Ti.roshos
Tannak PlldAul Portage %0 perrntlro van vlllamo10n Joluu•lo'll'll,
1'111. S;.,t.n1tl•r fi ~t. Denedlct kö~l Uarnetol10ro..bo1, l'a. N'aD•Y-Glo
kl•:i:el t;1,.,n,.burg H Johrutto"'Tl•hO&, Pa. Wlnburne éa Glen Rlcby
k.Oze-1 C'le&rflt>ld H PhUl11"lou.rg-hü.t, l'a. Clymer kö1el van Indianahoz 1'111. llln<lt>n!e-M könnyen el lehet Jutni ,·agy a Pl'JD1,.·,-anla
n111lon V!\lt:V vllamuwn
t:ol,m árak. "li)'l>I•· órai munkaldii. A 1.:il b&n:,lbzalnk $80---11%0
lr:lbött kert•nek k"thete.n'kfn1, mt-rt nilunll: llland6an van elea:endt"
lr:llr~ "a 1nlo1k11n•11 d,•ll[l:•7'.Ullk. A HéD ma111: ....ga a lr:IHönbmlO W...
nyikban 3 As 6 lAb ki,zlitt Tiltakozik. - Jó búak éa ol~,l hbb~r
Ktirtek. lakolill, templomok, n6rako16 helyek, Jó hóTlz 6s lr.in7eImea megélhet6a. u Oan• te.h,~nkeo.
~I Ml;SKÁ:iAL,KKAL
~s BJ.:SYJ..l:IZAINKKAI~ JOL DA.NUNK. -- BA.rkl a f11ntebbl hl,
n:,Alnk el!'Jikébe akar munklt kapni Jöjjön aanélymen Ta11 trJun
az<,nnlll reJdifJU1itúl-rt h ml ma11:yarul fogunk meg;i.J.ul 1a11,d•n
felv!IA.goaltAa. - Jelentkezzék a bAn)'.lban a SuI)tdot~ndent vagy
~rJon erre a ctmre:

,o-

Bányászok kerestetnek

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

1. l'l'M'!:iRl'R(ilf CH!il ('()AL COUPA'Sl', l1t>lln. Pa. Indi.l.na
C· nn17. 200 nöa 1!1 nőtlen ember. A u.én hat 14b maa:u plttaburghl
aij!nrétea;. 1selln eo 1dp vtros a Butralo 61 Rocb•ter TUutvonal
'11.eotfn. }:géauégM mPg61bet611 Tt.:11on1ok, modern bisak, ntlloda,
emplonok ff l1koltk

:::. JEFF1-:n.•;os, C'1.t.:.\RFJELD C0.4.IA m.os ro„ Ernnt
mlbes, Erneat, Pa Indiana County, a Buffalo and Rocbnter nsut..
,onal tnl'Dlén, 150 n&s éa nőtlen ember kere11tetlk. F.rneat egy u"p
ki ■ rtro11ka b11.t mérfOldnylre Indiana-tói, Penna. könnyen elérbet6
akar vaauton akar vlllamolt()n. J6 mea-élhetéll Tluonyoll:, mindenféle
t, mp\c,mok, jO vlz N l1kola a tPlepen. A 11:én hat IAb maga.a

The Congres,.

:t. fTIJl'OS Rt·'.\ '\U~E. Fulton Run, Indiana Count1, a Penna.
a nurralo é9 Rochnter ,·uutvonal mentén. A 11:én cégy llb maKM
és trljeNn tinta. Ei"n a plé:ien ai:ük&égünk volna 60 emberre. Yec·
élhetffl mzonrok nagyon J6k.
1, MrlYnJH~ MD;i,;, .Mclntrre„ Penna.,, Indiana County a
I! rralo éa Roc:beater usut,onal mentén. A UéD néa;:, 4!-a !él IAb
macaa Mi teljeaen Uuta. JO lv6vlz, ecúuécea kbrnyeaet, templomok,
L<iko]a é• DlOZI.
.i\flndeaekben a b:tnyükban a ml b&nyUzalnk kb. $125.00 keresnek
kótbelenk#int, mert ni! minden nap dolgozunk él n.n mlndlg elegeud6
k&J'é. Unlon Arakat fizetünk
,\ rul bAnyA.lnk a le&lamereteaebbek a mauarok kötött, mert
ml mindig Jól l>llnlunt a ma,uar bAn:,hiokkal
Jel4ntkeuék Ht1n1éifNen 1:11onnal a renU bAnytk egytkénf'k a
811perlntendentj,:nél TI.JY irJun felvlllgotlt.Wrt erre a chnre:

F. M. Fritchman, General Manager,

INDIANA, PA.

Fájdalmaktól menekül és nagy
idöveszt.cf;séget takarít meg, ha rheuru&, idegbajok, ldrfcamodá~ok,

köi,zv~ny, Jzom merel'e-dl'-11, horzsolis fs meghlUéseknél stb.
Dr, RICHTER PA.IN-EX.PELLERjit

----~'!.~"'.-"

hasz.uálja. Ha l!Len fchimu1hatat1A,n szerrel a f.ií.jó testrfi.ze1'et ó-9N~~
reggel l,a e1Jle bedórzai:',H, biztos

gy(ig_l·ul:Íbt nyer. llinden gyógy117,ezi.árl,anJ.') é116.5 ce.nti-rt kapható. ŰgyeJjn
a Horgonr védJ<'gyre.
F,.AD.IKHTtl 6, C0„ 7MO \b•lűltoa St.,11.1.

200 UNION BÁNYÁSZT KERESÜNK
SAN TOY, 0. tclepllnkre.

WASHINGTON, D. C,

'l'<"hltt k!!riilr el 1uinolen ma
~.,snr bá.n:ni.~z Uoo\'cn;ville-t. Mi
1::1u:t~\~!n~~::·1jk;::,;~~;:;~:1
vagyunk. \"om akkor ,·a.n ,·ége
t"gy aztrájknak, ha a tlír1-,a.... á.g a:.:t
kijE"h'l1ti, hanem akkor, mikor a
sélrájkoló munkások tutlatják
h~y no most már felvettük njra
& CS!lkányt, jithet
ide dolF()Zlti
miuden.k::i. Mi. mint más esci:hen,
mo,;, is figyel001mel ki.,~rjii.k a
hoo\·e-rsYillei esf'ményeket {"S h1r
ad{1-.o;;aal leszünk, ha. a sztrájk bo-fej,~1:öJik.
A7. ottani ntrájkolií ni 4 io·arok
1wdig jól tcAAik, ha mcgj<"j()'f'rnek
ma.gukna..k f.!Q' ilft.r nrYi·t. Elsősorban i, a A7.trájktön5 magyar
bányWok nHrit. aztán a hin.Jr-té,\ iigyniik n,vH i,. aki küliioböw
nevek alatt 'kiil,i11hö~'S tárMSá.g
('<JUheríogójá\'á 82:<'g&Ji,tt he, i~ a
tnint t'"z. a p,:lda, mutatja, nMncsak

fl~~:.:~e~.ái':i~
ll\

t:•;:::~::~ !:

fog á.rtnni, ha. lllPgjet,\'y<'"Lik &
>Anyáawk
maguknak

.a,o·a.r

l=k:~ka

::~:~:~;=.

Dear Sir:
The undersigned appeals to you to haue an exchange
ol persona/ familg neu:s, duly cenaored, arranged betwun
people liring in tii.e Unit.ed State, and our motherland,
Jlungarg.
i.llany anrong us lurre not heord !rom their closnt relatit>el tor nearlg three 11ea.r1. Many among u, don't know
wl~tlu:r their relath,e, are lit>ing or dead. Shall pannt,

::,'~~1:::::,::::1;r,:1u::..~r
could arrenged
aspecial

:;.t~::::r:~Íh:~:
be lelt
The exchange
be
through
oflke to be establiahed in New York Cit11 tor the cenaoring
and rewriting of (amily mes,ages, ami lor forr.oarding
same U.S. Embauy bagi to our reprnentati1:e1 in Switzerland, Srceden ami Holland for tranamiMUJn through a
neutral Embassy to th~ Embasaies ol Awtria-Hungary.
Our State lJepartment could ea,Ug arrange for thla humanitarian ,cork. The expense, connected with it could
be cot-rred b11 imposing double or triple po,tal cJ,.argee.
Our goverment conmwnicatn with the Central por.cera
many subjecta through the medium ol
neutral contrin. Whg shouül not citizeru rece~ cemor-

regarding

ed family new•'l
PletUJe cooperate in •m:h wa111 as you can in thiB worthy
roork and at leaat urge the Stal.e !Hpartment to hf!lp
relieve thouaanda ol anxiou• h«nU.

Re,pectfully youra,

Name ,........

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

K,·t moderniil berendezett bAn:,a. J6 megélbetéel vl1111onyok.
)lod, IZlnház, 11:0rh!.z 6a 11:lttln6 TII a telepen. A BÚ'll 3 1.~ 111.b 61
tlazta. Rumban 54 ½ centet !betünk JadolUért. Állandóan tlol-gozun.lr.. JójJ6n Hemjl.lye1en vacr lrjon t11lvlll~n•ltl", ·t erre a
clmre:
BUCXEYE COAL & RAILWAY CO.
s.n TOY, nnn1· oor"liTl·. omo.
Vuutl Je«Yet SAYN, Ohl~tg v, ~v.,n.

iU

l

~ltltM.M.M.M.iutl!:llltlUC.IIUtlOOUUUUtliUl'ltllltlll'.M.ltiut....JlllOlllUlt.... W

1
1

H.eresünk

gyakorolt 1114nbt..n)'i.aokat. J.Jlandó munkL J6 flaetN.

,ok

lli,dlr v~ ,1,s,nd6 ••,~

reabetnelr..

Szép lak&•

Soo,r,lmu embmk .,,,..n k►

Felvlllcosltúért rorduljon a

f
}

1Hitchman Coal & Coke Companyhoz 1
~:!?:~~~~~~~:. ~:11~~- 1i

1
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Addreu ....................................... .............. ................

Irioa -..a k1„1M';..:-MA.■uRERtaa klMk ,,..,

1'own or City............................................................

The Glens Run Coal Co.
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A világháboru.

Az olaswk rettenete, eronl támadnak és m>:m kímélnek 1
á.ldo1.atot r;cm, csakhogy sikerüljön nC'kik közc.lcbb jutni 1
'frieszthez. Az olasz csapatok támadásai azonban nem igen
Járnak nagy ered.mennyel, minden támadásuk megtorik a ma.
l',IL,l.~Z A PAPA 8',KEAJANLATARA .
gyar i;,eregek vitézi ellentállásán. Ai osztrák-magyar hadvezet6séa- beismeri ugyan elt'Y pár helynek a kiúritését k feladását.
A mult heti számunkban megemlékeztünk arról a bl•keazonban ezeknek nem tulajdonitanak nagyobb fontoa...ál'Ot.
ajánlatról, amt-lyet a pápa tett az összes hadvi8elö államok~?k·
\legirtuk azt i11, hon nem sok remény ,,an ahhoz, hogy az &Jan• AZ OROSZ HEL}"ZET.
1
letol f'lfogadh&Pák egyrészt azért, mert az antant hatalmak
1
..::t állitották, ho&'Y az egéu békeajinlat Németország i11~tve
Or~s~o1::zAgban te~jesen rendetlen ~iszonyok uralkodn~~
Ausztria-Magyarország kezdeménye1.éf!ére készült, m~rcszt Az eddig~ zurzavaroo allapotok fokozá:Ulhoz _na~ybun hozzáJapedig azért, mert a németek meg azt álli~tták, hogy az aJánlat rul~ a nemeteknek n:io~t- ~egkezdett offe~z1~áJa Oroszo"~ág
kedvező az antant hatalmakra nez\·e.
t·gy1k legfontosabb k1kot0Je és az orosz fovaros kulcsa, Riga
1
,,agyonl
hábo
·g k közül amely a pápa bH.e- ellen megindított nffrn1h-áJuk. Bár még eddig nem érkezett:
O
1„
aián!táe:ae :.:h~zolt :::li:vZ:1t~ trdt>m,legefl vála.-:zt azonban hivatalos j.el~ntés Rigá_nak a németek által tl:irté?t el~oglalá~á-i
n~m adtak. Cuk efümertkk a pápa Jegyúkének átvételét és ról, valOOzmu, hogy mar a németek elfoglalták ea a-y,,zedelmebejelentik, hogy az. ajánlatot gondoe és jóindulatu tanulm/1.nyo- 1en nyo~ulnak Petroirra.d ellen. Az ezen a fronton harcoló se- ,
ás á
· · f · 'k t
· és 8 érdemleges válai:;zt csak késölr regek Hindenburg azemelyes vezé-nylete alatt é.llanak.
.
1
~n \::r,~v~f.>::ni. enm
z
Hogy az or~z korminy 1tzámit a~, ho~· Petro~rada~ .i.9
A német kancellár egy, a m•met or:uággyülés pénzügyi bi- ?amarORB.n eJfogJák a német(>k foglaI:11, m1 sem b1zonyJtJa
zottág előtt tartott, beszédében emlékezett meg a pápa bi•ke- Jobban, _hogy Kerenll_ky az egé~z. kormann,-:al odahng_Yta Pet~
'Jegyzékéröl. trdemlegea nyilatkozatot azonban nem tett. Ezt g~adot es Orono~szag székhelyet :Moszkvaba, ,a réa-1 oron. fo~
azzal okolt.a meg, hogy még folyamatban vannak a tárgyalá~ok \'1trosba h~l}'ezte, at. Petrogra~nak_ az elfoglalasa: a~ amerikai
Ausr.tria-)fagyarországgal a pápa békeajánlatával kapcsola- kormánykorok veleménye 11zermt IR"en demoralizalna az o~o:::iz
tosan k0\·etendő állllS-pontr~ né~ve és amie- a tá~•aláRok ~ ~:,~~~; é:l:t~ó~ ~rtanak, hogy az orosz hadsercjr egy UJabb
1
fejezé.-.t nem nyernek, addig hl\·atalosan nem ny1latkozhatlk.
.
. .
.
Egyben kijelt•ntette a kancellár azt ii, hogy Németország nem
„St.6 ~olt arról ~emregiben, hogy Amerika h~dlE'reg-et fog
tehet több Mkea.iánlatot. miután annyiszor vissza lett uWitva e.tkuldem Or~szorsz~gba. Ezt a ~r\'et moal mar vt'glegei..en
h 8 bék ·, J t lesz nnak az antant hatalmaktól kell jönni. feladták egyreszt azl'rt, mert Amerika ugy sem küldhetne it 1
t-.s
eaJ n a
·a
elegendö számu katona~ágot, hogy a nl•metek előnyomulását
1
HOGY FOGADTAK MAGl'A~ORSZAGON
~~re'nke~:: ~:zz!~~:tur::~;~~::. ~:~~ azo~;::~;;;.zá~~: ..
A PAP.-1 AJ;f:VLATAT1
nlinak képe!!ek az amerikai hadsereg ellátisáról él• élelmezé.
.
.
t-éröl gondoskodni. Az amerikai kormányktiró'k véleménye szeMagyaroruigból érkezett htrek 11zert~t 3 oapa h~k~a_,~n- rint Orvszornág már teljesen kint van a háboruból és semmi
ta teljesen óaszhangban \·~r. " ~onarch.1~ ~á~iru:1 .~él.1a,..,~I. rl'mény arra, hogy még egyszer számott.e\·i5 tényezó legyen a
Az osztrák-magyar monarchia haJ landó k1ur1tem az osszes al- ielen háboru folyamán.
tata megsúllott és e.lfoglalt l rfüeteket éa haJlandó a maga
ré.széröl feladni minden kártéritésl ig~nyt, ha a pápának az A.lTER/KA HABARCJ.1.
általános leszereltie,re, a nemzetközi válantott biró:-iágra tett
elöterjesztéaei megvalósulnak.
.
Wilson eln0k nagy gonddal tanulmá.nyoz.za a pápa béke1
1

21 cmmi

régimódi
le kellett ereszteni egy aknát, hogy a btí.nyát kipróbálják. Most ezt corsan és
gazdat-úgosan egy hordozható furó\'al végzik.
Szabé.ly volt az is, hozy a Uányász9k patkós:wg-es cipöket vagy csizmát viseljenek--mindaddiR", mig a B. F'. Goodrich Company nem k~zitett gummi cip6ket
és csizmákat olyan talppal, amely TARTOSAB AZ ACtL'l"ÁL. A bánybzok
mar tudják mindenff'lé, hogy n<·m keII megtalpaltatni ezeket a nagyneril cipő~
ket és csizmákat-''Hipres" talpak tartfüabbak még a patkó!l.zö.-rnél is.
Esek • libbelllt ÖIIIYfl 'f&IIDall--~P<'D un-. i11lnt a blr• Ooodrlcb AutolDOblt kerO.g:ummlll -EO'i Tö)fB UARADBOJ,. :-.em törnell, nem aukad·
nak ff ,·i:tmf'oteaell. A •·Hlprne" 1umlk t1u1a feh#r ulnllek M fent 11:öröakiir;u on YÖTÖII Youal hu:r.ódlk .,.,,. hogy megltülönbó:r.teuék mt1 1'Ylrt:nln1u l:tbbellekt61. Vl~yll.1,on
erre R vürd■ •onalra, mert f'g)·edül uak ''Hlpres"
rlpilk éa calim6k blrnak oly•n talppal, ami erOaebb u
•~-'lril.

"-- The B. F. GOODRICH CO., Akron, Ohio.
A hln1_.•~ (ffi'f><lrkh .\u toD•nhH kf'rfk1n1ml kbi,Jt,iJ,
lJ"k • l<-a:J•Whalt a Wl&) \f"~n, llatira I•

~r.

~gy .hirlik, bHr ennek a. hi~nek~ ~ val6A1i~t n!n.' Ieh~t m~e-állap1tam, hogy a monarchia es Nemetorszug kozott b1zonyoa
ellentétek nwrültek volna fel a pápa jegyzékére adandó vála-:zra vonatkoióan Ausztría-Magyarorszllg haJland6 a pápa aJánJat.6t teljes egéitzében elf?gadni. mig N'~meto~ú.g. a jegJ,:z~k
elfogarlását bizonyos .feltetelekhez akarJa kotm, m1g Bulgar1a
egyenesen pranciát ko\·etPI arra nézve. hogy a megszállott szerb
•• g.órijg ~rületeket megt.a.-z:thassa. lt_i~den je_l arra mutat, h_OKY
4 központi hatalmak köz.ott Bulgana haJlandó Ieikevesbé
elfogadni a pápa jegyzékét.
A magy11.rok általllban lelkeMen és nagy megelegedettségyel
fogadták a pápa jegyzékét. Hivata108i és nem hivatalos magyar
::irókhen nem igen titkolJák az igaz, 6szinte örómet. Magyarorz:tág ('-gyetlcn háborus célja a mihamarabbi béke. )1agyaror.;1.ág nem akar t('ruletet, csak a saját tPriJletét akarja meg•
vedeni é megtartani és ép ezért llagyaronz&g a maga teljesrégH,en elfogadta. a p,pa jegyzékét a megkezdendő békctir•
a 4 lások alapjául.
A 111ztriában azonban teljesen mú véleménny vanna •
e'"Y7.éket illet6leg. Ugy szólnak a tud~itúok, hogy a jegyzl-k
egyáltalában n('m felel meg Auutria ki,..tll1d.P,nak, mert pi'!<1ául Ausztria hallani sem akar arról, hogy az olMz lakta
auMztriai tartományokat átengedje Olnor.'!zágnak.

WEKE,,'Rf.E S,1.\BOR .-1Z l'J AIAGl'.tR .11/.VISZTEREL.\.IJK.
Hol andiából lirkeutt tudósít.Asok szerint K<fzterházy )lóric

~1t!'1ir::

j~~zé.ké~ és az arra adand~ v{lla~zt, arldig ameriku hadiké!!:zü••• ■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ •••• ■■■ ■■■■■ ■ •• ••••••• •••
iodesc1 Iazasan fol,-·nak tovabb.
•••u u 11 , , uu u u,,,, 1 , •
Szeptember ötödikén fogják behirni egyrészót azoknak a Í
:
katonáknak. akiket a mostani Mrozá.-:on vettek be. Azonnal :
Minden Elkhorni
f'O(; n u·r.\ .\Z ~Tt-:1. . .\'.\llóT.\. ,\. (OH)'.\tlU ,u~GJ.\\ l'LT.
megfog!ák kezde!1i a be;-8nit..Asukat. Uja.bb.an ismét löbb táborbányúmak !ontoa érdeke él
helyet Jelolt.Pk ki a beh1vott katonák részére.
kötelessége hogy a.a
kulne. Wt•. l'irodb.an ■.apad.t, Tl!z•a am.bernO:: lamel'UI minAz elnök több fontos rendeletet OOCsátot ki az elmult héten.
'
denki Kl'le S:t.ndort. Allll~ nurobb meclepet'■ t keltett u utóbbi
ldúl,t'D, bogy piros POlllb artta.l Jlr-kel a 1.uqyu o.-1yedbeu.
A legfo. ntoMa.Lb #.~ a_mely ben~0nk~t bányászoka~ a Jegközeleblr
ELSő TUG RIVERI lfA.
K4irdezték t6le eréua4!JV l'lauatfréNuek u olr.t.t • Kele BAn~
r6I érdekel, a szenarak megallap1tása, amelyrol bővebben laOYAR MtJNK.AS BETEGBE.
dol' megmondotta Oulnt.kl., bop a Partola 11omor '9 ••rttnUtó
IYÓIJtukorka rakta arcA.ra azokat a. plro1 róu.Aluu,
punk más rétizében számolunk be. Ez a1.0nban csak az el~ő Jé01:LYZG EGYLETHEZ
- Pedll' caak f>l'Y dollflr09 bltdo1tdobou.al haunt.lta.rn el ebböl
rés. Rci\·idesen me(rfogják állapitani az élelmiMzeI'fk, va~, réz,
tarioUék.
u lldott on·o■-,:ból. mondotta Kele 84.ndor. A. gyomrom merer6·1Ödl,tt, mükl>déM aULbAlyoesi vt.lt. 4tvtgyam állandóan jó l•ll •
Mél és egyéb fontoM, a háboruhor. szilk~éres anyagoknak az
l bat.u arrotn n1f'1,a,ltoa<>dla.lban. erOm me1növek..,MM'ben hama.érait éa a kivitelt nabályozó intezkedéseket l'gy hirlik hogy ~,..._ ..._ .... ,
roaan mecn1IIY!nult A)t.n.lom a Partola D'()mor fa TérttaEtttó
1111
11
a legközelebbi jö\-6ben Jd!oa-Jik mondani ~ huMra is a kiviteii
" •
.... , ...........
116«:rculwrkie mlnclenklnf'k, a ki nem dlCMkf11dbet IO 17omorn.l a
,ére tfsrUtlan.ad,D&lr. Je!ell tapuzta.JJa. ai.a.gt.n
tilalmat é.s a korminy fogja meR"il.llapitani, hogy mennJi hust
1-"op<tJQk mer a Jólan&oot • nmdelJtlk • nl6dl Partob
zabad a szö,·et.aé&"esek részfre szé.llitn.ni.
ffÓl'JCGIIOl''lttl lll'llnfl tbbbeu Esr nagy b4doc4C>bou.al l doll&rirt.
ANNEX BAR
battai •ua.erre relldehe I dollu-ért lr.üldl a leltaliló N •CYlldGII
6 .•~!!:
Lt:GJ T..i.tlAO.tSOK A.\'GLl,t ELLE.\'
UuttO
•
Oidl. (öruJkl('h, tulajdonos.
PARTOS PATIKA,
16o Second Ave., New York, N. Y.
Londonból frk<'%ett Jelentések Rzcrint a németek az elmult
:..•0111 t-w>. Flrllt St.rN't,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
héten i!<mH két lt'gi támad4St intkzu>k Anglia partjai ellen. A
RATPN. NEW MEX.
t~madlisnak tizenegy halottja van. Az angol npülógépek 1
2==========!11 ·
rőgtón a németek üldözésére !liettek é~ gikerült Is, a londoni je1
lenlt.~tk nerint, három német repülőgépet elöni
RUHA ttZLET
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Peerless
Coal,,·,.•T.,
&Cnke,. Co.
,.,,,,,.
A SZERVEZETLEN OROSZORSZÁG ~:;;:,r~~
maua, ...,,...;;...
~~i!';:~te~• Awb~~
6
AA1e.le11L! >r<dL P_11olitikai
é3 tár"'arlalrnl !letnck a lf'11;Jellemllland6&.J:: dol~llt. Bú.a,o•
1
zöbb
16
h
llá
á
~
~--~~~ra~~~~t~k•
,~á!!::
, . "
saga az ~ am . u. mz s. · ~mmi hi .~o~áK, semmi
móctb&n !Wh91tlk.;!JoJJün
._..
) atá~ozot~~I' sem Jellemzi. Nmcs az az oros? 8ZOCJologus, tár-i:sam4lYflMn van lrJon a f"nu
rlalmi pol~tl~U~ ~a1n: reformátor, aki iiszinte meggyözüdliRsel
;~~z'"r: f~~v~!='~:r\,r. ~:h:

··~

gr\\':~.~~~dnodt!rt ane:~:~\~~J:z~:~~cl·i.l :ik=fi:
18
" ~ végle&'e& gy6zelmét éa Ti.az.a I11tvánnak teljes kudar7
dlasztóJog
cát ~s bukását Jelt-nti.
Az l'rkPzett hirt-'k ~zerint Wekerle Sándor kineveztetésének
kettős célja van . Magyarország teljes demr>kratizálá!'-a és n né-- meg tu_dna allapitam, 0 gy .Oroszorgzág belügyeinek az elintéFeb,rt . a 111 mtnd„nben ■zhemet. valamint az osztrák befolyás alól v8.16 felszabadit.ása. zése milye? ~h-ek alapJán tiirWnhetnék a ltgeR"éSzlJi,(gesebb móaen uoldl fehllb:01ltbnl 18
Wekerle e(P·általáhan nem mondható német barátnak és a ki- rl?n. An~yi bizonywi, hQgy Oroszország népfoek nagyobb 11zázane,..ezése egy ujabb llpés Magyar088zág ffiQ"Cllenitése f•·lé.
l<:ka tRIJesen szen·ezetlen s ame-lyik \'&!amely szer.·ezet keretén' ·
Arról "' ,·annak hírek. hogy a király mf'gi&'értf;' volna hogy l~lul vl-.li hazája boldogu)á!l;át szolgálni, az is ~ak tapogatód.l
a maayar . /-leregek vezirleti nyeh-e a német helyett e~eDtul rik 8 mm d untaJan é~nU az anarc.b.ia pnemét.
1
magyar lesz éa intézkedni fog, hogy Magyarorazágon 0nálló
A 87.en:c>.:etlen tomeg-ek hangJat talán a legÖHintébben a
hadügyminisztérium létebüljön, amely Bécstöl teljesen flig- :em~zh'ók ~épvi_!lelik, az anarchiAra hajló A7.erve:rett Wmegeket ·
getlenül rendelkezzék a magyar had,f'reggel.
redig 8 lemm.shk. a Bolsheviki•pártiak bl a maximalisták Az!
)Jo~t még nem lehet megállapitani, hogy ezek a hirek meny. orosz elelnforrndalomra és az orosz belügyek rend!'4zertelen és
Ua dy
op-Jat
nyiben frlelnf'k mt>g a valóságr1ak ~ minden(•.,;etre nagyon Ó\'a• zavaros vi~zo~)·aira \'Onatkozó hirek kilenC\'enöt uár.aléka össze(., a,,1 DaT'I' tpülcben.)
tosan kell E-7.eket a híreket fogadni. Ha azonban ezek a hire-k függ az utobbi hiirom politikai t'!I tár,adalmi púrt lúrmájával
„
valónak bizonyulnak, ugy ez naay fordulópont lenne Magyar•'
LeniniRták~ak nevezik .. 'ikolaj Lenine hivelt. Leninet még a
~rsdg nemzeti ée politikai életében. Azt jelentené végered-1 forradalom kitörét1e e-lőtt Qro5zor"zág egyik lf>gképzettehb és
__
ményben. hoi)" :Magyarorsú.g mAr most győzle!len került ki a legtehetaégE":Sebb publicistájának ismerték. llindatok a za\'arok pérf·
. ,
ekruha raktár
1 06
~iborubóJ.
P.8 z.ajongá,ok, amP)yek véa-igzugtak az utóbhi het('kben oro~z·
' " gyerm
·
Az 01:11,igházban a többség még mindig Tisza lstvAn c>rszáa-on, az ó nemélyére és irányitására vezethetők visaza .
Jobb iruk, kevesebb péniht.
mellett ~·an! aki mint tudvalevő, na,:yon ellene van a ten·ezettl Kimondottan a békPnek hive és állandóan a 'külön orosz békét
d:~zMJog, re_formoknak, d.e rémélik, hogy azért \l'ckorlének préd;.k Alja. l.egut6bb .• kormány azzal vá~olta, hogy a német
I
1
megi,, _s kerul~1 f~g ker~ztul vmm a ~rveit, a melyek legfon- kormány fizeti>tt kéme A kormány elrendelte a Jetartóztatbát,
~osabb.ika az altal~no11 ti.tkos \'álaMzt6i Jog be-hozatnia. Ha azon. de I..eninenek 1dkcrtilt mcpzöknie. :\lunká.iának a tulajdonkép)an Tui~ ellen411a~a m1a~t nem lehet ez~ket a ten·e.ket ~e,. pe~i hatá~át az igazolja legjobban, hogy az orosz; katonák meg- _ _ _ _ _ _ _ _
rc$%t~J~mnf. akkor .való~zmu, hogy fel fogJ!lk oszlatni a kep- aztmtek engedf'lmcskedni a fpljehbvalóiknak 8 erre \'l'Zethct0k
\·iselohazat é8 uj vala!'!zté.sokat fognak elrendelni.
vi~-.za jóréizbE>n a galíciai -VCTellégek és visszu·onulások

?

1

Sh

rlóidézciik nem egyszer Lenine hivei \'Oltak.

Appalachia, Va.

n,:~:~: ::::~:.

mutatJa, E'Z •

UJ,;W:TU< l'T:l'\ .... KA'\fATOT l lZETt'SK !

John lla.lur te-klot41re. ma·
11ar kerHlt~~ ec1tke bao-kunk l'Nnln.,eeel11ek M l«aagat61n&ll.
FordnlJanak hOI•
dnk bl:r.alommat minden bank•
tlnbeo, Ql;•rt nllunk minden
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Alakult 1892.
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Northfork, W. Va. :

The Peoples Bank

Va.

( .llag11ar BettyJIW(Jil11z6 Eg11Ietek Szö«tkezrtr)

E , · d k" ' • 1=
gy 3f mm en reszere :■

Bolochev„k;nck nh1c„n k;mondotfan azcrvezett pártja, de
n hi\·ei akiknek száma. most ezrekre rug, a legannrchi!ztikusabb
A nyugati fronton iMmét hevesen folynak a ~auírozasok. t-lemet képviselik Orouonz:ágban. A legutóbbi pétervári utcai
A~ angolok is, a franciák h, nagy győzelmeket jt:lentenek. A lüntetéi:lekből hatalmarmn kivették a réMztiket. Valszint.i, hogy a
1
lt.•gut6bb érkezett jrlentések szerint a franciák állit6lag- hflrom Lenine párt anarchista ('Jemei átpártoltak Boh,che..,·szkihf'Z.
fontos nő1U-1(•get f'oglalt.ak \'Olnu el a némf'tektöl, azonba11 ezt
Maximifütáknnk nevezik a külómbözö l!Zociali~ta pártok raa hirt fentartállaal kell fogadni, miután a n~mPtek még eddig dikália elemeit. A maximilisták cgyirleig abban a hirt>en 4llnttak,
nem i.-.merték el
hogy Rzövetséges tárl!ai a lf'nini~táknak, de az utóbbi két hét J
<'llem,nyei azt mutatták. hogy az adott viszonyok mellett fog-,
AZ OLASZ FllO.VTO.\'.
laltak álllot.
:
A cári uralom alatt a forradalmi jelenségek egyik mozgató'
Xagy győzelemnek hire érkezett a mult héten az oluz <•reje a progrom ,·olt. Ez a forradalmi kormány múködé8e alatti
frontról. Az olasz hi\'ataloR jclentú~ek nerint az olaazoknakj1megMzilnt ugyan, m1,rt a zsidók egyenjogwfflgát elismertt> az uj
P:.ikerult áttörni az osztrák hadvonalat. és K)·özelmesen nyo- Oroszország hivatalosan is. Tal(adhatatlan azonban az, hogy al
mainak ellore. Allih1!'4uk izerint több mint l0OO0 hadifoglyot és .ielen időszakban l!C'm szüntek meg teljeRen a progromok 8 az

w.

Magyar Segélyzö Szövetség

I O O egJn Uz e e :

d .\'J'UCATI FRO.\'T.

Willia:mson,
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látogassa meg

több ágyut és gépft'&).,.·ert zsákmányoltak.

KIPIRULT AZ ARCA.

i

1:■

1418 State St. - Bridgeport, Co,m.
Az amerikai magyarság ~yik legrigibb, l,ubiztO:fflbb alapon müködií, legmodernebbül rru•
tett legnagyobb aegélyzó testület.
Tagja lehtt minden testileg la ,zellemileg lp
/3 eglsuigetJ 16-50 ét• közötti flrfi 11 nő i-allt&
és nemutiAlgi külömb&ég nBkül

Beállási di/ 2.00 dollár, korkülömb11!g nélkül. A fefritell ort·OIJi r:izsgálati dijat a teatület fizeti. llat"i tagsági dij koranrinti tkála szerint.
Osztályok alakithat6k az Egyesült Államok

i• Cona.da minden részében. Ahol Ollztály nincs
3 ~u~n i& alakíthat uj osztályt.
Egyletek tc,Wleti/eg is beléphetnek halai-

eseti illetf:k bizto,itd8ára.
llinden klrdezöakütUtJre azonnal i,'rilalfzol la
n11omtati,'rinyokat kiild a titkári hkatal

DEZS(J J ..t.\'OS

W,ILKó J.tNOS

dnök

titkár.
BOLCSIIAZY FEREJVC
pénztárnok.

i.!::=========!I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••

HOL KAPHATÓ MUNKA?
meni!n!!~l~~~7:!te~:;ea :1~!<;;t;:K~~ :ilG~~ iiA~I~i
0

0

SZI\ ESE:'ll LATJAK, a 11llize:n egészséges lakásvls:.tonyok vannak
" llt'lH!7' JID!Ji munka fáradalmn..lt megfelelő szórakozó helyeken PI·

!ienb~~: ~-~ bán)ászok helyeket kapba.ss!Ulak, ebből a célból alább
kó1.:Mnl fógJuk nzokuak a bií.nyat~~k11a.k neveit, ahol bányá.MOJ.ra szükbég v1t1..., a mnl!J"arOkat kiilonosen s7.:lv':~n látják, & bé11>k jók. 11 munka állandó és a lakis és egblv.égugyl viszonyok Js

mPsrfelel6k,
Ha tehiit vala.melyik brinyllsz költ-Ozködnl aknr, ugy olva&S& el
figyelme,,en az egyes helyeket l~mertet6 alli.bbl leiráeokat és válassu.
1111\génak hová menjen dolgozni.
Ha megérkeUk, vagy le.Telet lr be, hivatkozzék a Magyal' B!11,va-.dapra., mert ebben a.z esetben kivételesen Jó BA:NASMóDBAN
~¼= FlZETéSllE"I lesz 1-ésie,
llft.nJn'in,tc.;tvérek, csak oda menjünk dolgozni, ahol s.zivO!Wn
látnak bennünk...t..

WHERE TO FIND
GOOD STEADY WORK?

\\"rek by week we a.re receh·lng bumlreds of letters lronl ~
sa.tl!;fietl mi!df>(} miners iuquJring tor J)!ttCl">I where they can f1ml
.un pk\y, GOOD WAGES, S'l.'EADY WO:HK. As we n.re u_D.11.ble
tc, ,uu,wer all tt10f;e letcrs seperu.tely lUJd to gtve Ule uecessa.ry ulforJ'lflllOll to minet'8, we aro golug to JIDblish the "BLlJE LIST" of
honest miniog companles.
T11e "LABOR DIRECTOHY" wlli oontaln the na.m~ and pa.r•
tklllil.rs or such 01,erators only who gh·o bearty weloorue to Hu.ng-

].1

' riau and Slltvic Mi.ners, troot tJ1em IIUrl)·, and whose plitcEl!:I a.nd
worklug co11<lltlons are sath<factory.
Thc mining oompanles reg:lstered in the "Blue J.ilst" are recommcuded by the Miners' JournaJ. ln good falth to 150.000 ln(lurtrlous
mi1trN1 and we will l"Ctnse to list namee ot operatoni wbo are not
ruu,ticulu.r aboui worldng condltions.
Don't rorget that Bnngaria.n l\-finen are st,cady IUld ellictent.
An insertlon of your name in the "Blne List" menus our advico
to look for good, steady work at :rour place.

LABOR DIRECTORY:
A. RONA, Adv. Mgr.

