VOI. V. ÉVFOLYAM.

MAGYAR
A z egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban

Hungarian Miners' Joumal in the Untted Statu
N e w York, N. Y,

13 6 East 17th Str e e t

INJURIOUS COMPETITION
Let us havc morc cthic1 ín procuring laborcrs. -

MAGYAR BÁNYÁSZGYEREKEK FIGYELMÉBE!

Tbc unreason.

ablc ncwspapcr artide of tbc Landgraff Labor Agcnt.

------

PARATLAN

ALK:;i'~K~~G!1~v!!N:t!!~:;::~~~~;:~~:::.ITTATNI

MOSAKODNAK HOOVERSVILLERÖL

1

Ki.ugra,ztottuk a nyulat a bokorból. -
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kat sztrijktöréarc. -

Cdbitcatják a magyaro•

Gy.ászmagyarok gyöngyHcte.

Thc nccd ío; nt'n around thcj A, c,erybody else, ,o Mr.
-------Hoc.Ncrsvillc bányáiban i-ztdjk -;iosakod,i.sát i,. Meg ad hisszllk.
mincs is growi_ng worse and \\'1•inLl'rger al,o, knows vcry
Mcginuk lapunk legutóbbi szá• cnnc_k a munkának a kcscrvétöl, mcgtchcuük. A magyar bányá• , an ! IJol~oztatnak ugyan sztrijk-1 beonünkct IS megCrtcnck !
won,e -0.aily. h. 1s nat\Jral thcrc • wcll that thc te..-..:t for any advcrtl- mában, hogy a Magyar Bliny.f.sz. vereJtékes fáradtdgát61. Aki tud- szok folyton növekvő támogatba torökkel, s toLorozz:\k ma 11 a
l.egalahh f;i:izszor megírtuk
ore that the coal cnmpanic-s arc 'I i-em<·nt is made. up by the adve.r- lap, mint eddig, most i• megtart- ja, hogy a fia okos, élesestü, uor- és szeretete adta nekünk egy év gyáuvité-zeket a magyar ujságok- mar, hogy a .\f:igyar HinyÍISzl, p
e.nde.av.oring. to lu~c- thc mi~<.'.n ti.~cr ancl that the papc;s publish ja. •.•tavát. R~u:le. tesen ~eg~rtuk., g~lmas gyerek, aki látja, hogy. ~lőtt. a reménységet.. hogy ut Lan_. de a tár!>u:\, .":1aga _'s etis- svha nem iz. gatja sztájl:-a a m_••·
from tbe ne1ghbormg operat1ons same wuhout changc. 1 be advcr- hogy be. akarJuk váltam igére- kOnnyebb életer uerezhetne ma- 1gérn1 merjük. Mert tudtuk. hoiy me.n oldalnyi nagy h1rd tei-r1tx-n. kbokat, mert az nem cnnr-k
o thcir own camps.
t1~crs, e.ven kno·wingly could not retünket b
ptlybatot hirdet- gának, ha az apja megtehetné, meri fogják érte.ni a mi J6akara- hogy a telcpükc,n s:rtr.í.Jk van.
:.apnak a h1vat.l.s.:i.
Late!y 3omr oí the opcrations -- ,dn:rt1!1e untruthi.. as thetr own tunk, mely szerint magunkhoz hogy tovább is iskoU.ba küldJe. tunkat, amelylyel mindig kezel~ Korülbelül nCgy h<'tc most,hogy
Azt t:rm b1riljuk meg M>ha
espec-1all:, some of the minor ones l.ahore.n wt:iuld contradkt it aftt'r, veszúnk a már itt lhö fiun kívül 'ts azt is tudja, hoo- az iskolá- túi:: az ügyeiket és rcmEltük. a Kni<kC'rbochr ~1.nc, munka.s- hoi;y m1 a :utrijk oka h ac-m
have way ovrrstept the bound- the fir"t apptarancc, and no I M'tG Kt:T MAGYAR SZULOK- ban is megállná a helyét. fC'lve- hogy eC)' h leforgása alatt abban kt·rcsó hirdetései megjelenttk a akarunk he.l1"1Zólni annak a Jdo
ariC'!S in this rcspect. 1t is amaz- hont: t ncwspapcr would continue TOL SZARMAZO BANYASZ- hetné a versenyt a gazdag, uri a helyzetben leszünk, hogy me- ~.iahadsigban .:~ -\mt'rikai Ma- lyb~l,a. \!inden tclt-~n aa o~~
ing. how they arc on-rlookinK publii;hing it
FIUT, ISKOLAZTATJUK 0- gyerekekkel, s6t amikor kikerül réaz ígéretünket be.váltsuk.
~yar ~épszav-ában, s azr hittük dolgolÓ u1unk:\...ok Cn:ik a kg
the correct {nrms at some plact-s.
,Mr. \\' t:"inbcrg<'r, with the rest KET, ltS AZ EGYIKNEK TEL- _az Hetbe, ahol megint csak versehirtelen, hogy a tC'lcpc-n meg,-zímt joliban a maguk haJ: t és tw,tosak
Thc un&crupulou~ actc; to get of thc: labor agents, Í$ vcry we_ll JES KÖLTS~GEIT FEDEZ- nyczni kell éuuel. értékes agy- __ &,_ az e-gy év e.Jmult, és moal a sztrájk, mert nem t1·h<'tt11k fel \"agyunk h<'nnc, h<>g)' ok nélkUI
men by any mran!S arc C<•mmitted aware _of the f~ct that thc1r ZUK TIZ
HÓNAPON KE- be.ti tulajdonsácokkal, akkor is ko&tonetet moo d unk a magyar <"ztkról ~- maEQ-'ar ur~ágo~ról, :-rhol !i<'-:n mondanak Je a 1..enyi•i
hv the lahor a~cnt!I, (or as the occupat1on 1s neanng an cnd, íor RESZTUL,
MIG A MASIK 6 lenne a &:r6ztea. bllszk.eséget és bán_ybzoknak ~irt, hogy hozd- hogy s1:tra1k1vr6ke1 kcrt·só hirde- kt·rcsdr „
~incr• thcmse.lvts call tbem "the must uí the coal comanics ar~ KÖLTS~GEIHEZ a azülóktöl boldogdgot ncrc.zne az apj,inak. ~gue~tek bennunket ahoz, hogy test kOzolnek.
Dc akármi a sztr:ijk oka ula
m<"~-catdi,:-rs")
v,·h<> arc not disposing of the doubtiull strvi- 300 dollárt kérünk ecy évre és MI b nem felejtené el az a fiu soha- 1&éretünket, legkedvesebb .ilmunl't;i.na néztunk a dolognak, !li hol, mindig arra kl-rjük a magyar
aíraid o{ the most dcspcratc way" ces oí the1r la.bor agents and they FEDEZZttK A TOVABBI 400 1em, hogy 6 kinek a gyereke, és kat valóra válthauuk.
ráJtittunk, hogy a
ztriJknak b:i.nyi3zoka.t, hogy munkit.tc'lt-,e
to accomplisb their purpo~.
arc graJually bccoming J pcnd DO~LART, ~ert ean fiu tiz_ ~6- megtanulni_ becsülni azokat a szeKöuönetct mondunk mind- nincs ~é,:- ,·ige.. h!i.1 a _u.rsasi_g reik. ~gyét sohse. ir1JJják el
Mr. Eugent' \Veínbt'rger, thc cnt ur~n newspaper ad_vcrtase- napi ellát4sa, ouzes koltségci, is- gf:ny tör6ddtt munkásembereket. azoknak a bányáuoknak, akik ill~~d,Jan uz~_mt~n., tartJ•.~ !,a- sztraJktöré re• !'IOha nr ,·rteme.dJe
Labor Ate.nt of the Empire Coal mcnt_s m casc thcy arc 1n nC'cd koláztatba egy hbcn 700 dollár- akik egysorban doJc:oztak az 6 elöfizetbilkkel
támogattf.k la- nya1t - ntraJkturokkC'I. I udat- nck.SzinTor mc1,•irtuk már, kO(O
& Cvkc Co., l,andgraff. W. \"a. oí -~1mers and_ laborcrs.
ba kerül.
édesapj.ival, és segitt'né öket, hoz- punkat, a magyar biny.iszok lap- tuk Í!li ezt a kit m&J::\D.r _u~~ággal, :11indcn 1:a,·.irgist6l. t'rősuktó
or as he moJcstly calls hlmsdf
I h~ advcrtisemcnts do not reA pályázatban megirtuk az ÖSZ· ú.juk tartoznék: lcr.:le a •~egén~ j.i.t. _Köszönetet mondunk azok- mert_ nem a~artu~, hog} 111h1s2e es rcn'.lcllf'ne~li,.'1ól tartózkodm
in thc papcr,. ").lanager of th,;- &ult m transports, but thc me_n szes feltételeket, EB még csak any- munkáanépnck •• pirtfog6Ja, am1 n.ak, akik uj clöfizetöket azercz- nrn al~ozat.1.1 leg)<'ll<'k a hely• kt·!I ~m,h·~kme~, ~nt ~agya
Welfar<' Departmcnt" has de.\"istd who gu to ~me placc ~ut o{ the1r nyit teszünk hozzá, hogy NYO-. manapdg ugy1e igen akad. tek, a mal(Uk j6sú.ntfib61, hogy zrtnek.
r , 1 e.lso a torvenwk tlsztele
an ",tircly ncw metboJ for the own fre.e w1II, i-tay .onger as MORtK GYEREKEK IS PA- Mert az uri aorban felncve~cdet~ segitscnek bennünket törckvéA bányn.tár!QSágnak nem t I t ! l>C'_ , s_ztri.Jktúr~t a _torTtny
íur(hcrance
f tb~ "e'íare and th.: te who_ \\t-re luff'd t~ere by LYAZHATNAK, akiknek pél- emberek ugyae tudjO megerteru aeinkben és büszkeséggel mond- szett a m, lel~kz.él'!.unk tutságo- 1.c m k1vilnJa. 5"t mt-g a JCknleg-:
the e1'pc: 1 tvc labor agent dá I e y szemük vagy fi!Li.buk a uegfny embert. De egy olyan h j le, h
.1
k
k
Nn Oldalas hirdd "t koJ:Olt u hiborus h"'yzi.t !14 m ku..-etrli J.l
olfa~:~ : : n\Jcle- in a
1:hc coal companies have o: va:-r g fcHkarjuk ' hiinytik, d; [ fiu. aki tudna a &Fg~ny ember n:~.uTaJi:g;~ ~:;:.k: 11: :
Amerikai Magyar ~~ zav~ban, me,r.
wcll nl.Can!:i r I m ar an lCWI• pr l'.l(..C I the -:isclves, that only egyébként teljNen egészffgeack. mind~ bajár61, ki~s.igAr61, 1nyi jóakaró, segitö, igu híve, ann·ly~n mos.1korlnak,. h1m~~)t nde,k1 dtá"nzbat a tele;.
r Jut !hil"h g,uhlioHion is H'? fcw of_ the men Lrou~ht tn SOT ELONYBEN RtSZESttL- mert hiszen lá.~ta.az apjánál, az mint a Magyar Bányáazlapnak. nck-hamoznak
d~_t_li~mtnk. (amint azt a munkasok te~
pal)4: '
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catch◄ rs.... rcmain, for mMt of TI HIBAJUKAT 'A BANYA- a szivc minden melegével an~ak
t:v.ibbith:t:W:~\\~~ . \"a~:y száz .s1:trájktör6 ~láid.- ~ás li:tn~.ih_an 1. rt'Sh<'t íoglaK,;o
0
ln tbis a 1,.: ,h all tbe mnll'r·s 1hem are ~nly ad\"enturcn_, who BAN SZEREZTtK.
uentelné u: életét, hogy _acg1tse
ar bJn ,uoknak, hogy munk,- s:it b1_~·e,zt1k ~ mo.;~krnLis ali, za-.t. \I. s banyában is ke rs VI)
any lt-'1. lben . at
know noth1ng •l)()ut 11111un~ or
la szegény elnyomott küzdo népet. gy
_y. .. .
ket
s k,•zolnck egy f1zct61_ lUtl!:tmcn- ny t tuztt-s!>eg
uton, és a.1:
.,-,..ntc I dvcrtt~mt-nl
„onta1n the work conn1.·ct d with tt
Ismételten hanpulyouuk, hogy a aaj.it íajú.j,t.
jukban segttsuk igy 6 .
tct is, am~lyhen azt ~1zonyitp.t· Egye ult \!Jamokat 15 ipugy
ue:s a nd th at h is ~e onl~ ma~
Th,• olht-r part of the men ol~an gy~ckek is pál~ázba_tnak,
Jts egy szerény kérés e sorok Ják, hogy 161 megfizetik a dolgo- szolgálJa mmdcnln, akármelyik
who írankl•y rcvcals thc st:ugg. lcan, h<',.;au ~ thcy soon M'c thru akiknek apJa ~e~ elöhxet&Je la-1 A ma~ya.r ~yáuok t ~ fel végin minden emberhez, aki la- zó S7tr¼jktör(,kct,
.
.inyál> ~ ;r('tfi a ucne~
mg lot oí .._1.c mlut:r
thc 1mpos.,;;íb1e and aud:u.:iou punknak. Fe.JkcrJuk tehát a ma- sem t\JdJ~k ~ognt, hogy mlt 11 JC- punkat olvasa: maradjanak toll!t fizetnek rlt-gel I l gy kc
.\ bnaság \'czet6Je kúlonbrn
lle wu c.1rc'ull not 11 ~-t m promi:ses of the labor agents, of gy_ar bliny.fiiuokat, hogy legyenek Jent a tn1 a1ánlatuni::. Me.r_t ha a vábbra is mellcttilnk, támogaasa- rcsnck náluk kőrúlhrlül a bfi.nd• ugy irla meg a mo akodá. t, bog,
bad w1th tbc c>al romranirs, ,or ,,h,ch thl· comJ)anicll know noth raJt~, hogy lapunk erre vonatko- _ma~ar hány.iszok ezut~ .11 mel- nak bennünket továbbra i1, mert ST.ok, mint aU.rmely,k m:'i tr-,e• azt esctlqr félre leliet érteni az
makes it to appt:'ar that the ing ,anrl the fullfillnwnu nf wh1ch ,6 ctkk~t .~unden magyar olvassa llet~_unk maradnak az eddigi szere- mi czut.in még többet, MfG pen chbr:n a:z or97./1ghan
P<'<lig t•mbertknek. •' biaósár a "lli (uad,·e lt~rs lo iol k,10w thl' a1 ,mpo sihlc
a telepukon, hogy tudom~•t sze- tctukkel, pá:tfogáaukkal, támoga- SOKKAL T ö B B ET AKA- hát a gyalázatos k<'nvér kgalabb dom.ásunk ,iu- tt nem• sztriJkot
e ':lt nts of thc•r ,,dv ·rust·ments,
Evcr~·hody can ima.;me í11r rezzenek erről a nagy_szcril párat- tásukkal, •~t &on.do~kodnak ar- RUNK TENNI A MAGYAR h<lal-gesebb 1-Tokott m~sutt lrnni, tillot.a me,:, n-upáncsak
t
o{ wh1ch stat""Tie1I h1. h,m5eJf him elf. that li a labor agcnt lan allcalomról,_ amit a Magyar ·ró~, hogy JÓ baratamk, tea tv é- BANYASZOKtRT, és aligha le- mint a tisztességes munka ira.
hogy a tlrá.J;.. tJr6krt hábor s
k,O\u th . it l!i untr~c' thcrc-hy c!arcs to c1II him 'f .. ).lanag1 r o! ~ánybzlap nyuJt a legcsekélye~b rcmk tábora u _ld6 mulásával, het olyan akad.ily, amely meg,,A1 amerikai maio, ar t,!1n~á Ulk sik gyocyor J munlcájuk'>;m azok
shtftmi;- e
:-iuns1b1ht\. ~o thc \\ c-Harl" Dcpartmcnt'" or • ~upcr v11zontuolgálat elf~gadáu. ~cl- folyto~- gyarapodjék, akkor hrOl- tolna bennünket abban, hogy ezt nagyon j6J megértik a hch·zctet az cmbc-rl·k, akll:,ek a kenyr: et
ncws11ape
\:P,cr 1elcss hr intcndrnt of Labor" in puhlic. kUl. Mutassa mci: nundcn c16Ct~c- évre tobb lesz uo~nak ~ gyere- meg is tegyük.
'• meg- a társa~J:" h:fériylcépeuO a finom baJ\;lrW kivették a kr
tamps
e h<'' "'.> wanted ad a.; "hal hc ill :,.bli· 1,, do ,md prnmi~ tönk az erről az616 lapokat mm- kelmek a sz.ima. ak1ket lrih~zunk
Túkl,ól.
f;.U ~ lir".
v, hcn
nobocly . an , ontrol or den magyarnak, aki ~sak ~an. a.te- a megkezdett nehéz é!etböl cs be- = == = = = = = = = = == = == = = = = =
~1iut!ui pedig- a h:\boru.s idt
lt
nnt ,ui ,olicy O tart
supt·ni-s h,iin.
lepen, nehogy valaki, akt killon- ül~.etjük őket az 1skol~pad~.
való h'kinti·ttel jCnak lilták azt
dh,puk with tilt' lahm ,-J.:(·IJIS,
\\ í' ca1111ot appt',11 to thc l:d,or bcn résztvehe:ne a_ pálybaton cl- Konyvct ~dunk a kczükbie.1 ~n'emlegetni, hug~· a 5ztrájkti)rt'H1.
"fhen occupation ii J,elciw thel •J.:"- ~s. for that wnuld unt result essen ennek clony~1t_ől, csak azért, den~ap u_Jra és ~Jra ~egmondJuk
_ _ _ _
k >~t yan nagyar->k is ..-annak.
standard of tln!i papt.r and the m ,·t"rv much goo,l P.ut we arr mert nem vo.lt, aki hgyelmcztease nekik, mtn d addtg,
csak beM"ó
M gyar B!nyáulap nck saját hivatala• értesitöt kclle- 1-ik polgáral\a \'áltak az F.gye
aders of tlm1 paper.
a king thc ,•na! comp;m,,.1' em• r.i. Mert bizonyára van nagyo~ le nem vés6dik a azivitkbe, hogy I i ta : tAa 'lagoun forlal• 'ne kiadnia.
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• kön veket bu"a,J tal,fo~em is
:lé ~ö• még J~hoz, hogy 6 is
~b
d.k,
va
a
kcz e veg~e a e __ anyt,
gy
mulái::at haJtsa a 11oté~ és veszélyes bá~_yá~an é1 mégis ~da kell,
h~gy kuldJe,_ akárme~ny1re nem
u1vesen teu1, mert nincsen, pén:
re ahoz, hogy a gyerekét tamttas
u .. Mert a_ ~enye.ret adó mun0 b _a ki• plézhez, .::01
= == = = = = = = == = = = = = = = ===j~Ja
nincsen tbbb iskola és ric~ J et
a vá~osba, 6ho~r:~:~.-:~on::
nulni vigy. gy
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Pitt hurgh kur ,I a h!tnv:itele onin,hR
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Ohio, Wr l dr,. :-'a~ de~os1t:n; kell v St'lked~t hl:~ru~ v,ligba~. i_e• kenvér a bányi~z kenyér,
1
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ugy„hogy ~
c-i mc
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Okul ion a mas karan cs rrnddJt- t1u:telct és b«:sillet m1n~en
tudJak a z1vc: \'5.Ji?)'át.
m,·g a Háboru~ tudai\'al6kat 15 nyb.zcmbemck, dc tud1uk J61,
A hányá,;zok t",1 tu,lhatj:\k mar, ce-ntfrt R. N"ewman-tt",1. 207. E. hogy bizony sok van közöttük,
llog:, r, k az ufazo bitangok •oth St. New York. !\. Y
aki meg szerctnE óvn i a gyerekét
But
t ce ,1
\.,; inbt'rgcr,
ne,·erthi k of being >nly a labor
age'It. calls and si~s '1.im,rlf a._
"Managt". oí tbc \\ e.lfare I>epartment or !IOmetimcs "!--uprrm•
"
nt o· Lahor
wt· want to
r:~de tte11~in11 to his nnturc,
so as ln prevint l'Ome- ~.a ilym1 lc;,a<I lt' I<' houM oeliC'Vf! his
.,.-::lings. --p

p_loy ng th~m. ~o 5U]Jt'T\'IW morc
e 09d..- the act10n!ii oí these men
.i11tl sct a 1m1t • 11 their )Ul .agc us
Mndull.
for ·t I nore than :>ermi 551 Me
ti l,11.hor A~cnts darl" to act "'"
Kni~hts of ~t. rrt•orgl' and ae
'uM·, ho"e,·l'r cunninglr
with
lying all th!! oal ('omp, nic ad
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Pittsburgh körül a bányákban.
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:.::~;n!~:r:::~i:a~ b~arétl::: ::~s:" v:rh:!; Segélyegylet
Ha a hivatalos la~kat meg- t~lag azt ts zttetnch, a mosa!i:
ért, amit valaha elérhctn':k. Ho
lleyeivel. százszámra kapjuk j6- nüntet:ik, ~~kor a:t uJ•~~ok _nem dasb~ bd~magyar~z~1, holf!
e ész életükben az legyen a le.e:- bar.itaink leveleit, amelyek egy lesznek Iekotclezvc a fot1szt1kar- !"'ztrAJk?lok nrm loJih~ Ame 1k~1
fg
bb
d. ic, h
t há- réuH kózölJi.ik i• az ujságban.
ral szemben, s ahelyett, hogy ál- . ,,k) szuk~ége:snr-k t~rtJuk m_CJO'
o~tosa '?.n JU
ogy ez a
tand6an dicsérnék 6ket, 6uintén ·gyern1. hogy • kuzd6 bany
IJ.Jukat ler6uAk a magyar bányáA Verhovay S~gélyegylet t~c- mc im.ik mindig, hofY az e~yle• Iszok lcgdkcl!ert·dc-ttcbh <'SOpo1tJ
szoknak, a maty~r munkásoknak. jai kiérezték 1Táaamkb6I a,r: 6szm- tck~öl mit tartanak.
j(,lvan <·mbcrekhc'>l ill, akik ott
azzal, hogy ,cg1tsék óket, azzal te j6akara~ot és mcgLi.tták egyHálásan k5azönöm a tesrvé- ;' szulcHck Jloovcrsvillen
v1dtaz ~rc5vel. amit a tud.is ad a:z em- srer~e. a luvatalos lapok muln,:- rcink és barátaink megnyilatko- -ki'n és ott n6t1~k fel rmh<-rsorba
ber1 agyve16nek
-t.isa1t is.
zott j6-akarat4t és i!Uflételten }ij.
\ Hoo ... nnllc 5l.tr5.jkrol .s .:,
b talán már egy pir es1tend6
Tcrmhzetes dolog, hogy a jclrntcm, hoey ez az ujdg sem- r.1 e ak azt irhat1uk, am11 anny
mulva, ha mfg jobban mcgcr6"-- hclyieten ez irányban is változ- miféle bivataloa lapdtra, vau uor mcghtunk már 1 Ne nhzt!lc
dünk, ha mf:g tbbb, ,okkal több. tatni szeretnének, • több levél- mb jövedelemre nem pályázik. A a maeyM 1,inyászok a 5.. "riJk
magyar vallja maP.t • Maeyar ! iró ígéretet tett arra nézve, hogy Verhovay Segélyegy1rttrl__ azért okát, n1· J,; :e.ul-k, hogy s~k.an
Bf.nyáu:lap ilizl6ja alatt egy- }úvatalos lapul a Magyar Bf.- foelalkozunk, mert a tc.tuletet a unnak-<' m\'g or a kuzdö ba,tar
máshoz tartozó _TESTVltRNE.K, 1nyáazlapot fogja ajánlani.
magyar bányászú.g kincsének H ~Lkl 1, n~· k_rv_e.St'n
n~ men
akkor lesz m.ir itt egy csomó fiaAr,a ké,J.ük ezeket a 1·6-bar,- cr6uégénck tartom, amelyben ez. Jc,ck utrá1ktof(1knek l \[cg k
tat gyerek, akiket a mafsar bá- _tai.nkat hogy ezt ne tegyék. mert tdóucrint körülbelül tizenötezer kr-r se mcn1e:nrk ha HCr sztrá,k
nybzok j6voltib61 mi vezettünk a Ma~ar Bányászlap nem p,ilyá- bányisztcstvérem tal.il menedé- 1ör6 mahyar al.i ir •t hirdt"tik
be egy olyan életbe, amely vEg• izik a Verhovay Segélycgyletnél ket a azcrenesétlcn~égek esetén. aer nt,gyar lapban. De szom .u
eredmEnyEbrn ~emcaak a gyerek• hivatalos lapúgra és mecvAJas.z-. Ha a jövól,m ez a adm cmelke- k~ény az. ko _nunk. alc1 most
nek és a cu1'djának. de u: egész· túa esetfn aem fogadni ut el.
dik, ugy mi teljesen megfi:tetve !!t'm tud n ~ fa.Jta kenycttt «:nm
magyar mu.nltásoszt.ilynak ha11z•
Nem fogadhatnánk el ezt a ireuük magunkat igyekezetünk- m1n1 !UtráJkto:--S k Uc&0t 1 _Dt'
nos~ •c&it6 tagja le57,
] mcgtiaztelést azért, mert mi ue-!E:rt & munkánkf:rt. A Magyar megkeser#clhetik ti-'M a 1:d:•uk
nk a hivatalos la k felesle-1 B4n ,szta mb jutalomra nem >an a kaJacs u ha a kuzdö ba1
A magyarWnybrolcsegitetteklnnt!
k
.
h'
ük
f, y
p
jt!ir ak ,q,r6 gyermekei jutnak az
1
bennünket ahoz, hoCJ'. .ezt, ~a ~cs o t~ 'rh: vam1 ; ; ély:;;lct: v r.
HIM LER MÁ RTON . r,;;zükbe.'
egyel6re még csak kicsiben ••• ogy a e
Y
g

I

1

.

·.

':°

1917 ~ZEPTE:llHER r3.

1

MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN.

Burdosházi történetek.
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Akkoriban nagyon szorgalmasan dolgoztunk, pénzünk is volt sok_ és ugy van az
már, hogy ha nincsen pénzünk, akkor sirunk, jajgatunk, hogy: hej, ha egyszer jól
menne az élet, de meg fognánk a garast,
összes-pórolnánk a pénzt. Hogy már egyszer meg legyen az ára annak a kis darab
földnek, vagy betáblázott kölcsönnek, vagy
mlegymásnak, már amiért az ilyen magamfajta ember idejön Amerikába. És aztún
rendesen ugy van, hogy hirtelen megjavulnak a munkaviszonyok, annyi pénzünk lesz,
amennyiről álmodni se mertünk. Már nagyon jól ment az élet, igaz, hogy erősen is
dolgoztunk, és mindig gyakrabban mondogattuk egymásnak, hogy már kéne mulatni
egyszer.
- Hej, pajtások, nem élet igy az élet,
- mondja az egyik nagy szomoruan, mindig csak dolgozunk és sohse csaphat az
ember egy kis murit.
- Igazad van, pajtás, - sóhajt a másik, - mindig csak huzzuk az igát. J;'edig
de jó volna egyszer mulatni ugy istenigazában. Leinni magunkat a sárga földig, de
ugy, ahogy még csak egyszer mulattan az
életben. Az meg ugy volt, hogy mikor sorozásra mentünk ..... .
- Akkor leittad magad, ugy-e, mert
nem vettek be és megszabadultál a három
éves gyöngyélettéH ....
- Még hogy én nem váltam be? Ént
Hiszen cugszfürer voltam én, komám, ugy
nézzetek ám rám. Amikor az orvos megvizsgált, azt mondta:
- Tauglich vagy te, fiam, még pedig a
javából. A feleségem tüzött vörös rózsákat
a kalapom mellé, meg tarka pántlikát,
mert hogy akkor még nem volt a feleségem. Hát mulattunk a falusi korcsmában
- hej, mulatunk-e még egyszer ottt - és
a végén ugy összeverekedtünk, hogy aztán
másnap nem a kaszárnyába, de a dutyiba
rukkoltam be. Én is, meg a többi is. Be
volt verve mindannyiunknak a feje.
- Hát most is ugy akarsz mulatni? l':!~:t akkor bizony egyedül mégysz, pajtás,
mert mi sem a fejünket nem hagyjuk leven-

ni, sem pedig a dzsélbe nem akarunk bekerülni.
- Ne féljetek attól. 1\fost már benött
a fejem lágya. Akkor is az asszony miatt
verekedtünk, most már arra nincs szükség,
mert hát mégis én kaptam meg az asszonyt.
lgy beszélgettünk egymás között. ÉS
addig beszéltünk erről, amig egyszerre
mégis csak elhatároztuk, hogy beruccanunk
a legközelebbi plézre, ahol van valami kis
korcsma féle, ott lehet kapni ugy kéz alatt
valami italt. lgy történt, hogy öten átmentünk Welchre. Még nem ismertük ezt a
helyet, csak hallottunk beszélni róla. Igaz,
hogy nem a legjobbakat, de hát egy szomjas bodi még a pokolba is bemegy, ha egy
muriról van szó.
Elindultunk hát. oda is értünk, nem
nagyon kellett kérdezösködni, hogy merre
van az a csárda, mert már a vonatnál vártak bennünket.
- Hát ezek honnan tudták, hogy mi
jövünkf
- Nem tudtuk mi, - mondta, - csakhogy mindig jönnek vendégek, a mi szállo•
dánk elsőrangu, tiszta szobák, tiszta, izletes ételek. Ha hozzánk jönnek, lesz egy
good táj mj uk.
- Hiszen épen ez az, mit mi akarunk,
~ mondom én. Hát akkor ez épen nekünk való hely.
Azt is meg mondta a vasutnál váró
atyafi, hogy kaphatunk it.alt is titokban,
mert hiszen aki komázik a rendőrséggel,
satöbbi, tudjuk már, hogy hogyan van az
ilyesmi.
Bementünk a csárdába, hát nem lehet
épen mondani, hogy minden ugy volt, ahogy
a bőbeszédű ember előadta. Mert bizony
szurtos, nyavalyás kis vendéglőféle volt az,
de hát mondtam már, hogy a szomjas bodi
bemén a pokolba is egy kis italért.
Nekiültünk az italnak és ugy nyeltük,
mint a görény. A gazda miszter Hordós,
szives volt nagyon hozzánk, ugy kinálta az
italt, mintha jó lett volna, vagy mintha legalább is ajándékba adná. Később tudtuk
csak meg, hogy mibe Került nekünk a szives
kinálgatás.
M::'1.r nagyon szépnek láttuk a világot,

összeettünk mindenféle rongyot, kotyvalé- mint mi, birták az italt, azt meg kell adni,
kot, ittuk a savanyu lőrét, de azért a vilá- táncoltunk is, azaz, hogy csak akartunk,
got rózsaszinünek látta már egynémelyike mert a lábunk nem igen birta már. Dehát
közülünk. Ránk is kiabált Gereben Matyi:, nagyon a szivünkbe szaladt a szomoruság,
- Na, te pajtás, két pohárból iszod a amikor hallottuk azokat a cifrázós szép
bort egyszerre.
_ magyar nótákat, a csendeset, a bánatosat,
- Ki iszik itt két pohárból? - és kö- meg aztán a gyors csárdást, amelyik melrülnéztem.
lett de sokszor forgattuk meg a darázsde- Hát te, komám. Már ugy be vagy reku Julcsákat meg Máriákat a csürben.
törülközve, hogy azt se tudod, hogy mit
- Hát ilyen az élet Nyomorikában, csinálsz.
mondja a vendég magyar.
- Na most már jól állunk, ha ez ugy
Erre már felugrott Gereben Matyi:
látja, hogy én két pohárból iszom egyszer- Még hogy Nyomorika ! Már akinek
re, mikor csak egy van előttem, aztán az is az. De nekünk nem az, ugy-e sógor.
üres. Héj, gazda, gyerünk avval az itallal.
- De nem ám, azt az ántiját nekije.
Es ugy rávágtunk az asztalra, hogy
- Biz nem Nyomorika, mert hogy ha
csak ugy táncoltak a többnyire üres poha- szegények is vagyunk, ugy néz ránk, hogy
rak.
több pénzünk van, mint a földesuradnak
A másik szobából odajött egy pár ide- otthon, akinél szolgáltál.
gen nézni, hogy mint mulatunk.
~ Hát akkor gyerünk a blattal.
Mégis csak öröm látni, hogy még nem
- Ez már beszéd. De nesze öcsém előhalt ki a magyar virtus - mondja az re két hatos, hogy ki tudjál menni ebblH a
egyik idegen, - tudnak még a magyarok plézből, mert hogy én elnyerem még az inmulatni, ugy igazán magyarosan, nem ugy, gödet is, ugy nézz rám.
mint az amerikaiak, hogy még csak le se
- Allok elébe, - vágja ki rnagyannisülnek, le se tudják hajtani a fejüket az kásan az idegen.
asztalra, csak ugy ráteszik a lábukat a bá- Hát akkor: start!
réra.
Elökerült a kártya, huszonegy ment
Tetszett nekünk a testvér beszédje, rajta, mert a részeg magyar már nem tud
mert hogy igaz is volt. Meginvitáltuk hát mást játszani.
az asztalhoz, hogy tritoljuk, mert hát csak
Gereben Matyi nyert és közbe csufolnem törjük meg, hogy egy korcsmában, a kotlott:
hol magyarok mulatnak, szárazon álljon va- Lecsuknak testvér holnap a policok,
laki. Le is ült az atyafi nagy nehezen egy merthogy anyaszült meztelen fogsz szaladsz6ra, nem igen sokáig kellett tessékelni. gálni az utcákon.
Aztán hamarosan másik meg harmadik is
De hát hamarosan fordult a kerék és
került oda, összecsókolóztunk, halálig tartó Gereben Matyi meg a másik kettő nemcsak
barátságot ígértünk egymásnak és letege- a nyert pénzt vesztette el, hanem a saját
zödtünk. Mert hát magyarok voltak azok keserves pedája is kezdett nagyon megfois, hát így illik a testvérkedés Amerikában. gyatkozni. De hát meg keU adni, állta beBeszélgettünk, de arra már bevetődött esülettel.
egy szál rongyos muzsikus is, aki nyiszerEgyszer aztán az asztal alatt valaki
gette a hegedüjét, de nekünk akkor még az el kezd kiabálni. Hát ez mi lehet, mondom,
:e~a~~!/1::tt!!:a,s~~;!\ volna különb, mert hogy én voltam még a legjózanabb.
Hej, mikor apám á csárdába azt a
nótát huzt..'l:
Hej, icike picike kis barna.
hát ki bir ennek ellenállni. Megint ittunk,
meg megint. A vendégek még jobban ittak,

A Liberty Loan fontosságaAés szükségessége.

Olcsóbb lesz
a kenyér.

Lenézek, hát látom, hogy Vadász Gergő
ott fekszik részegen, már ott volt ugy látszik egy órája, mert senkise vette észre,
hagyta hadd rugdalják. Az kiabált most,
és fogta az egyik idegen kezét, amiben pedig egy piros alsó volt.

- Csalnak a gazemberek, a disznók, a
zsiványok. Itt aludtam, aztán amikor megrugott az egyik, felébredek, hát látom, hog:r
két kéz itt bizony pakklizik. Nem tudtam,
hogy kinek a keze, de gondoltam, hogy ez
még se járja, még ha a saját édes testvé-rem is az illető, én bizony nem türöm tovább.
Erre felugrik az egyik idegen:
- Még hogy én csalok? Hazudsz, te
disznó paraszt.
Odajött a gazda, és az is az idegeneknek fogta a pártját. Hiába mondtuk, hogy
ott volt a kezében a piros alsó, amit odaakart adni a másiknak, akinek épen tizenkilenc volt.
összeakaszkodtunk, és olyan parázi;;
verekedés volt a mulatás vége, hogy csak
ugy ropogtak a koponyák jobbra, balra.
Jöttek a policok, kihallgattak bennünket, mind azt mondtuk, hogy hamiskártyások a gazemberek, de hát ki tudja, hogy
hogyan forgatták ki a dolgot, hát az volt
mégis a vége, hogy mi kerültünk a dzsélbe,
meg aztán még ennek tetejében a fejünk
is be volt verve.
Hiába mondtuk, hogy ők adtak nekünk
italt, pedig nem lett volna szabad, hát ki
ismeri ki az ilyen dolgot.
Két hétig ott csináltuk az utat, - de
ez már egy másik történet, mit legközelebb
fogok elmondani.
Most csak annyit mondok még ei.
hogy hát jobb lett volna életfogytiglani
fegyházat kapni. Mert hogy az asszonyoktól
mit kaptunk, azt ki se tudná leirni. Bizony
beverődött annak a feje is, akié épen ma.
radt véletlenül.
Ugy hogy ezután mindig ugy mondta
a bodi:
- Két.szer mulattam életembe igazán.
Egyszer mikor bevittek katonának, osztán
a feles_égem feltüzte a tarka pántlikát, meg
a piros rózsát, másodszor pedig mikor
Welchre mentünk, akkor pedig a feleségem
a sodrófát ütögette a fejemhez borzasztó
gyorsan. Mindakettö hát a dzséllel végző
dött.
Hát a legjobb, ha a bányász nem megy
mulatni. Hát mit csináljunk, ha ily('n huncut már ma a világ.

A franciaországi Callwell-eset.

A T.rcasury Department, WashSzabadság Kölcsön Kötvények
Xem mehetünk mindnyájan a
•
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..
.\ párisi fclebbvite\i törvéoyN~hány hónap mulva Mata ság rájött a dologra és kémkedés
ington. D. C. által, a nemsokára a kormány kötclczvényei és a harctérre, de valamennyien, akár _ Hoovernek, _az elelmtszer~fofel- szék eJutasitotta Mata Hari hol- Hari név alatt lépett fel az angol vádja alá fogta a táncosn6t, aki11
kibocsátandó második Liberty legjobb biztositékot nyujtják az magasrangu, akár alacsonysor~ ~elő~ek
ilsós?r~an lancli táncosnő fellebbezését ami- főváros egyik szinpadján és szép- nek ilyen szomorn vég lett.
Loan érdekében kiadott cikksoro- egész_ világon és ha tekintetbe ban flö, akár fiatal, akár öreg, ~ .enyerre nanyu ·
en~er ara nek alapján a biróság i~élete, ségével,
valamint varázslatos
--ozatának, amelynek közlésére az vesszUk azon tényt, hogy amcl- szerény ,·iszonyok kiizött élő is igen magas volt, a nehezséget amely halálbüntetést rótt reá ér- táncával egy csapásra meghódiSOK A VASKERESZT.
iisszes lapok felkércttek, az al.i.b- lett, hogy kamatot. ?oznak, a~.ó- éppttgy,, mint ~ városi, vásárol- egyel~re nem le~et másként ?1e_g· vényes lett s a táncosnöt ki i~ vé- totta London közönségét, Ettől

7 !'gy~!~

hi a legutolsó

és Knutc .'.'Jelson
minnesotai szenátor irta.
Amerika most ténylegesen j::;
rl!s:tt vesz m{.ra nagy háboruban,
é,; ke\l, hogy ezt a hábornt gyözelmescn is fejt'zze be
Ezen szülsCgelt összeget rész•
ben közvetlen
mcgadóztatás,
részben pedig kiilcsön-kötvények
:!~t~~á:a h:~!!~utk:l~nt~t:~1;:
vetlen meg-adóztatás utj:in akarnók folytatni, ily módszer által
tuls:i.go;;an nagy terhet raknának
a jelen nemzedék válaira, igy te~::/::~nmt:~:;yeo:y ~é:l;c~ k~;~

a

l'SÍÍn•kiitvény alakjában
jöYÖ
1wmzcdéhe háruljon annál is inkább. mert nekik nem fog kelleni az ifjuf;ágot a h:ihoruba kiil<leni, mint ázt nekünk kel!.

m~ntese~, ?ly , Jo,~edel~c7;ok,
mmt eg) ado~ ala ~so kotveny;
amely 5½~tol (io/o-ig L'mdkcdo
kamatot ~-oz..
. , ,
Eze_n kotvenye-k eladasabn! be·
folyt ósszeg nem lesz a külfUldr('
kiildve, hanem itt, l'bhcn a:-: országban le;;z elkiJ!tn: sl.\i\·etségcSl"k szükségleteire, a szi;,vetsl'gesek kártalanitjAk a kormányt.
czC'n a nekik nyujtott döle~ekért
olyformán, hog-y saját ki-ih·ényciket adják ...:serébe. arnc!y kiitn'•nyck az P.gycsült Államoknak
fizetendők. Ezen kötvények eladás:ib,·11 befolyt iisszeg- nemcsak
:~~~t::~tts!~~!. f~:g;z:l~~:~~r::

hatna~- c~ __kc!l __ is, ,hog~ ,·egyenek ;~~:::\:s:,\~1re\yhe~~t:e:~~~ ~::
ezen kolc,,_~rn-~otvenybol. _ ..
1
_
,
•
•
. P,z~n -~~tven_yek o!y kis ~ssze-! 0::::~a~o;;:k
na;;~:~
gc:krc :-z>lria.k, h~_gy a ncp~ek/k'
. 1 tb f
l' - A k"T" blegnagyobb resze konnyen eloje- ~ra e e_ e og ep~1-__
u on
gyczhet belőle és nem adhatjuk\ seg a ket ken~ér kozott csak az
megfelelőbb jelét .Amerika iránti !esz, hogy. az ~t c~ntes ken!ér
hüségiinknek és ragaszkodásunk- n:m egy!a1ta hs~tbol, hanem tob·
nak c_zen báborus időben, mintha bol lesz osszeállitv::i..
ily kötvényeket jegyzünk.
Ellenben nagyon valószinfmek
\ régebbi .há~oruban'. ~~ilönÖ· látszik, hogy a tiz cen:es kenyér,
,-.c.n _a _pol~ar~abor~ ideJcn az amelyet a mostani mm~ségében
amenka1 ~orma1r!telcn
Hoovcr meg akal' tartani, le fog
nagyobb __ osszc,gek~e szóló köt~_é- szállni nyolc, esetleg hét centr.c.
n!eket k1bocs~ta1~1, de ezen kot· Azoknak az embereknek, akik
1:cn~:~·ket k,~inkabb a, bankok nem szeretik a többféle lisztböl
\,ettek 11:cg '::. ne_~ a ncp. F.zen k(;szitett kenyeret, igy alkalmuk

gczték_- M~ta Har!t kémkedés
gyanuJa miatt tartoztatta te a
francia . hatósá~ és a_ foly~atott
nyomozas soran beigazolodott,
hogy a gyanu alapos volt. A tánco~nö Svájcon keresztül akart át·
csempészni fontos értesitéseket
Németországba. Erre a biróság
halálra itélte, amit ö megfelebbezett.
A kivégzés a napokban ment
\"égbe a fogház udvarán. A cenzor visszatartotta a hir közlését
és igy a nagyközönség csak azután értesült az esetröl amikor
már a kivégzés megtörté~t. A kin:gzésnt':I csak a hatóság tagjai

kezdve további _pályafutása a sikerek hosszu lancolata YOlt. A
J_árta u~szólván az egész v!lágot
cs Europa valamennyi fövarosá•
ban ünnepelték.
Mata Hari legutóbb Párisban
tartózkodott. Szalonja egyik központja volt a legelegánsabb párisi
társaságoknak. Nem szerződött,
csak jótékonysági elöacláiwkon
,·ett részt, ami még inkább emel•
te népszerüségét. Miután sok e\ökelő politikussal és magasrangu
k~tontiszttel tartott fenn ismeret·
seget, sok fontos '"olgot tudott
meg. A háboru clott a táneosnónek egy német báró udvarlója

_Fe_!ix ~ .\larq'.1anJt rcich~t~gi
kepv1se-\o nemregen egy feliratot
intézett_ a Rcichstag utján a m··
mct C.\'asz.irhoz. melyben arra
kérte, hogy minden egyes katona
aki a hiiboru eh:jc óta rt!Sztvd~
a háboruban, kapja majd meg a
\ askere~zt második osztá\y;~t
·1•0..-úbbú azt j~ kérte, hogy ;1
harctereken szerzett vaskereszt
különböztessék me-g a front im·
g-ctti ,·acy polgári Clctbcn kn
szolgálatokért kiérdemelt érdem·
ren<ltöl. :\ ft'lirat harmadik kén:
~e az volt. hoITT a hadseregben
kcinnyitsék meg- azt. hogy a közlegény s.orbi,1 is tiszti rangr.i

eredményesen folytatha.,;sák. dc
egyuttal nagyha11 hozzá fog iá·
g-azdasági és ~yári termékek piac-fo1·galmának rmelé,:;éhcz,

K:l~:~~k ot ~\:;~.;;:; lesz ezt a kenyeret vásárolni.
voltak jelen.
jutni. dc inkább a nép nagy zö- ==========I 1fata Harinak, a kivégzett tánmének kezeibe, azok kezeibe, akik
cosnőnck rcndkiYül érdekes pá·
ezen kiiztár1;;aság b/1styáját képe.lyafutása. Kelet-India hollandi
zik, ugy háhorns idöhen, mint
,::-yannataiban született és törvé·

;:!~/~it:!~s1!:~:z;:t Of:l~a:~:;
jccyesé\-el és a levelekbe~ ,:;ok
olyan dolgokról értesitette.
r61 nem lett ...-olna szabad. A hntó-

~-~~;c~ie;:~:::r a:~~~s:á~~=n a~:t
jelentette, hog)· mind a h:írom
aiánlatot alapos lanulmánym:i
t(trg-yád fogja tenni

rulni a

•■■ l!I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Magyar bányászokat keresünk
az Ebensburg Coal Company bá11yájába

Colver. Pa. Canibria, Co.

jobb, mint a viA bánya száraz. Unlon árak. Mnnka3-4-6-6 szobl\ll. bá,;ak, vlllany, vlz és tür•

.·. munka állanrtt,, naponta
dék bármely b!i.ny4Hl.ban.

dolgoznak s a kereset

za.var nincs. Modern uj
dövel. Modern k6rház, jó iskolák, templomok. Fliet!inlr. plck
után to11nil.nké11t 95 centet, masina uá.n l0&dolnl és vAgnJ 81-82eentet és masina utá.n lo&dolnl 60--4>2 centet.
A ~7..Jl:N TISZTA.
LEJARóKö NISOS.
VEGYES Mt;:Rt;:S.
Bővebb fehil!i.gosltá.sért irjon magyarul vagy jeie11tkeZ:&en 11zeméIyesen az alé.bbi clmen:

AUGUST PITONYAK, Box 144,

Colver, Pa.

l ■■■ s ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a ■■■■■■■

r:n::,~:~

J

k<.:11)

~=~b::~;fn

volt

11

r,==========il

a

Marryar
é

bé~:i~1::~11 !oyalis, hazafias érzt:1mü polgárn;k kütclességc, ho~y
tehetség-e -;zcrint jegyezzen "Az
H)l/-ik évi 1Iásodik Szabadság
kölcsön·' kötvényeiből, melynek
kiho...:sfttásút McAdoo pénzügymiszter nemsokára kifogja hirdetni. Ez én szerintem olv köteles~ég-, mely legközelebb in a hadsereg-be- Ya\ó beúllás kötelesség-é-

~:;;· aTh~~,;~:~b;~,mho~~~~~~~n~~;
\"igyiik a küzdelembe, kell. hogy
ké!'=zck !eg-yünl-: anyagi áldozatot
hozni a háborn eredményes foly·
tásának elömozditására
mond·
ja Nelson szenátor.

;t~~;o~;~~n/~!::::~:~~it~n~i;

Bányászok
r:..~a!f : 1~;:ib;n~~a~!:~;
Te1.11plom, illkola a
~~é:l:~:..n..-kt ,::~~g~r !1:gy~;
~11

11

vidékell.

MnYáaiokat

és

különös

gon•

g~~Í:~~Jb!~a;é: ~i;ilje!!f_?~

'';épség volt: Szépsé1;e k~rn ifjus.ig-aban feltunt, am1ert 1s Burmába vitték, hogy Buddha szent
templomának egyik táncoló szüze
legyen. Ttt tanulta meg azokat a
buja keleti táncokat. amelyekkel
később meghóditotta az egész világot.
Egyszer egy ang-ol impresszá-

!

11
BOl'ebb !elvilágosltásért Jrjon a
l
:z~';;;:~~;;~ ~~ézr;_a~n~!~
~a~á~==l~!;cte:i::i.;~: I~:nj~:~t::::ás~~;•s:;!:e:t~~~m~
Wise Coal and Coke Co. templom őreinek megvcsztegeté1
0 :\~

Dorchester Va
,

•

l.!::::=========.I

sével sikerült neki hozzáférni
Marguerite Zeilhcz, ahogy a
leányt eredetileg hivták és elcsá.bitotta öt a szinpadra.

ami-

P-------------------1
HA,-ROM
százalék kamatot fizetek a nálam elhelyezett
bd~tek után.
Ne tartsa pénzét ottlwn, knnem helyezze azt
bankba.
Bankom állami felügyelet alatt áll.

ALAPITT ATOTT 1898-ban.

KISS EMIL
A BANYASZOK BANKARJA
133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y.

l~ l j'

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(Hl,NGA RIAN MINERS' JOURNA!.,)

136 East 17th Street,

A VERHOVAY EGYLET ÜGYE.

New York.

.\lultkori c1kkcmbe11 rámutattam e-g)s.r.cru nunkás delegátusol.al
St
t 1961
az alapszab.ilytcrvczet ama 1)ont-, L-S ci;y szcllcm1 munkást t>Cm,
Telep/Jone:
UJll'eaan
·
_ _ _ _ Jára, mely szerint az alapszabályt akkor maJd mc.·glátják, huJ.,')' ez "
llJI ep...-duU mac,•r h'-IIJúala;-u The OuJ.1 Hwtprtan :\Jlgen Jo~J lcnezók a Verhovay C:gylet tag- Uizott~g mcgscm fog tudu.i mo;i::E,cJaüJ, AllamokbAa
la the Unlted 8t.at.eli
J3Jt kenilctekbe akarjik osztani. dulni, cs ha \alanut tudm akar,
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -- 1 Kimutattam, hogy ha e tervet a meg kell kérdeznie a föpénztá'!i:e rkeul ó HIAILER MARTON
Editor MARTIN HIMLER
kon\"enciö clfoga<lja, akkor a ta- rostt Cs főtitkárt, \'agy pedig be
- - - - - - - - - - Kok egy:;zcrsmmdenkorra mond• kcU venni maguk kózzl: olyat,
l!:l„fbeti"'1 ~:
Sub6m~o. )tat•:
pnak le \":ílasztói és ellenőrző jo- a ki ért a kt"ttús kuny\"vitclhez.
""'""ii.h AJ.lamoltbao ep '""' ••·oo ln the t·nJt.ed Sta• • •
-• 1 -00 gaikról, mert a tisztikart soha
tppen azcrt, hogy bármdy dc•
IUilloldNI •.. -••.• • - • •• - • tuw \t,,,,..,(l. • •· · · •• · • · • • • • ' · • .lt..60 sr-m mozdíthatja ki t,ibbC egy legátus, betekinthessen a k,iny)t,'CJ<-knll;. mlllft•: ~
~ l 8 h e d 11:.-,- Tbu.-.d&J'
kon\"enció sem állásából, \ala- n:kbc és mcgis értht'ssc. hog~· mi
mint folelűssébre se:m \"onhatJa \"an azokhan, ajánlom: mondJa ki
Puhlu,l,ed bg the Hungarian MWn' Organ Publilhing Co. Inc. st"mmi intl:zkrdéi.cért, mert a ke- a konvenci6, hogy jövöbcn a ket•
~król bAu - ~ rúlctck :'iltal kiküldött néhány dc- tős könyvvitel helyet a rEgi, egy•

~

SlF.l'TE\tBER

13.

Miners Bank of Commerce

'

COEBURN, VA.

,\~ cg)"lctnd a f.c~)cim1 i.i1r.i.s•
i.1x.l~t a twk, a lot1s1.tu.;a.r es a
nagygyulcs gyakorolja.
. \ m:gycd11( pontban pt:Jtg ezt
mondja:,\ kw:pont1 t1~zukar elso
fokon 1télkcz1k a kozpunu t1~1.t1
kar tagjai által elkl.>1.etctt úi,yd.
bcn, másodfokon pcdig a fiúk bi
ro:iág"ának itélctc ellen.
~aj nos, hog:) talán az e~ykt
mcgalapitisakur :.zuká!>han 1.0I 1
t'I. a birá~l-;od:í.-i, hanem ha 1.·olt_
hdytelen volt. Helyes, hogy clso·fokun a fiúk .iltal \álasLtutt 5 ta
gu LirOság itélkez..:en tagJainak

BA.NYASZOK

MAGY AH

A

Ha.nkuukh■ n

betum

é■

KEDVELT BANKJA
-krfoyek •llD.laak.

tiu.wenteai

1:tt1~~°!~~~!.tl:r:~~C:r::t'!~~rn1tYl~l!r~U~J!~~rJ!!in~~o~onr'°:o~
d.nk. A bank pé111t6rnolta Chaa.. 0. luunMJ, a magyarok baritJa
ée kéri p.lrlfogálultat.

The First National Bank Df Norton
NORTON, VA.
A ml bankunk a le,tcrn ,ibb baolt !l.orton vldl!kén. Bltoicadunk betételtl!t ,~ a lrsmagaaabb kamatot ffletilnk. A masyaroltat a1ln-6n
1.ltJuk éa p<>nloa, lelktlsmf'rttlet ltls:r.olcllúr61 blito11itjuk.

H. G. GILMER, a bank pénztárnoka.

" \laa.,·a~1'ii~~•~bAuJúaok ltJ'-":•_ bi.aJ
kgátusból, képes lesz mindig s.zerü könyvvezetEst vezeti be uj- fegyelmi ügyéhcn, de nem ua-1, :-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,
rlae-Uuoprlaa Mln$"1 Jou.mal la WriMMn tor Hlnen, of HJa-.by Ulnen. ol~·an tllbbsl:gct a fóti-;ztikar a ra. J·:1.t megérti minden tftelme- bad, hogy a fötisztikar, a mely r;
-z::,e~ed

„ Seconcl Clua M.atter 1,l tb• Poll omce •t New Yor•. N, y
ündu tb• Act ot Marcb 1, 1871.

,
'h
Gyenge emberek haljanak meg e en.

Eúrt feltétlenül
Uármil)e11 na~y Jegyen 1s a
hisnm, ho~r minden osztálr. a \"erhova~- ~cgély1.--gyle1, nem tumely t,>~OOik. az egy!et soniánl. dom megén:ni, _mi:rt. kcllt>S!k:11
1
uta;;llam fogJa delegatusát, hogy nckunk kcttos kunp·,·1telt h.asza konvenciön sza\"aZl.Oll a kerüle nálni
l-l1,n·n nálunk nincsen
Ilhno.i&i bányatáraadgok becstelensége. Kl akarják lökni a I tekhe va\,', h,·os1.tás ellen.
'-t'mmi komplikáll dolog, mint
munkából a beteges vagy gyenge bányászokat.
1 !\lostani cikkemben uCh.iny pl. a l.iankok!J:.in. Oda jb ts szuk•
m{,s hason!() káros intCzkedésrc: !iCgcs az, de nd,iink egy,-1..erü bt··
Illino1s állam binyatársa-iágai
h.i akarJák tehát urni a mc,..tcr• akarok rámutatni, mely benne- \"ételeink is kia<Jisaink vannak
1abb aljas merCnylcte1. kó\·ctnek sq. :böl a1.~kat ~ szt·gén}_· ~ányá- van a.z alapszahályterv~zetben, de csak, azért legyen .a kunynezc.1 ,aprúl-napra a munkásaik d· 11zokat. ak1J... talan az \:\"li_z~·des · a mely nem a tagok Joi:::-ait, ha• tt's ul)·an, hogy a kvnyvekbe.n elt·n. • h.a gyors;m gá.tat nem ,·e• földalatti rahigáb;rn °~szeturtek, nem 1.:sak a f1)ti-.1.tikar hatalmát 1, tudjon igazodni az az l:gyszcni
t:iink a ~arázdálkodásnak, éh~- akikbOI k~szn·ták mú a na~) urak erösiti ._ éppen aúrt fcltétll'nul n,unk.1s ("mb~r i~, esetleg ~e~it„ég
1
h 1 kényszcntenek majd mm• ;,.;,, l:lctl·rot, ,1k1k a hosszu mun- kihagvand,'1 az alap zabályokbol, , nclkul 1s ~krt ha a mostani
len gyen&e vagy he-tcges bá· ká~lethen nekik tt"rn,elt~k az illch·~ a tagok jogait jobban biz- kunyvelCs megmarad, akkor kár
1
5
7 yászt.
aranyat, dc már d_grc ~~ultc~ ~ tositll :!>zab;ílpattal helyettesi- munkás embert megis válas1.tani

nak. :\cm helyes dolog, hogy a
fótiszttkar birá$k(>(ljon 3 tagok
fclett, mert kiJnnycn visszaélhet e
JOg,l\':tl, nnnel('!K'n, h;i valamdy iai,: kt 11\l"íi majd a szi,j.it
11~11nie"-ttlcg a ff,ti~ztik;i.r t'l1t'n,
ki:r}·t·n lifir mil)en ig-aza, a fötisz
til-ar majd ítélkezik ft•lettc, s
hog) nt· alkalmatl:.nko1.lhasson
t~,bhé, hát egyszerűen kizárja az
1llct<''I tagc,t u t-gylcthöl, azon a
címen. hog} az egylet ~rtal~ára
volt . .\1 illcti1 után kert$he11 az
1i-.-azát évektn át. a hol tuclJa.
llég knl: . . l,h,'· helye!!, hogy a
fc",H<•ztikar saját tagjai, tchit ma

Soha ilycn nyomorult ar~atlan'\ágra, ilyt"n mcT.tclt-11 becstelen,égre nem volt még pChla ebben
az or5zágban . ahol pedig a nagyurak mindig piszkosak voltak a
munkúaikkal s a hán)·ász-szt'n·e2:t·teknck azonnal me.g kell akadál)ozni, hogy a be stelc-nségeket
mint;I gyor$3.bban megsztlntt-s•
!lt~k.
tllinois államban egyn· nagyohb terheket ro a h,inyatársa!\ágra a munká.'l-balcset kárt1.:nt~M tJrvény, mert
ci;)rc tohh e"
ol,L a vcrtanu hányamunlcások
sd.ma.
A haszoné.h~ b~nyabárú~ _mil10 4t aarcoln3k k1 mostanab,rn a
:,A~yánok
véres \"er"jtékí·ból.
termér;zetes lt'hát. hog\" még a~y
oyil ~m tor(i<ltck. az emhcrde
tekkt'l, mint más 11\,",khcn ~zok
tak.
Sok bán_):ásztc.-.t1.érunk _halt
mcg munka.Ja k11zhe_n, termes:ielOS tehát, hogy az allam egyre
Jollban a bányamá.gnbokra rakta a biztosítás terhl:t.
,
.
Hát ez ellen akarnak \·édckezm
nyomorultul, gyalázatosan, lel
5.t"lknUI .;.a hatalmas hinya-ur~k.
l',1J nekik az ;J pár . c1-cr clolL'.~·
amít egy megült bany.i.~1.. .í.rva1nak fizetni kell, jobli 11zcn·tnék elpezsgözni,
elringyll1.111 a1.t __a
p(·nT.1 15 , a1nit a szCTtncsétknul
Jilfl nyomorék bán~·J-;znak odavetnek, és mindenkfprn ki akarnak bujni a kártCr•tt"·-. fizctéS,C
.alól.
Olyan szokást ,·<'ttl'k fel mo~,.J,naban, hogy a munka utá_n né1.ö Mnyászt csak ugy \'C.!1 7-1~ fel
a munkába, ha az orvos tclJe'len
erÖ!tnek és egé<:;zsfge'-nek talilja,
--öt a rég-ebbi emhereikhól is elküldcnt."·k a ucngébbcl.:ct, akik
rlt)bh válhatnának talán a terhükre.

ga felett ítélkezzen. Kem akarom
t·nnck h:ítrányait
magyarázni,
hi!iz ezt megérti mindenki, hanem
inditdnyozom
hogy a fenti
két pont helyett a konvenció
mondja ki, hogy a tagok ft-gye1mi
ügyében elsó fokon a fiók S tagu
birósága itélkezik, másod-fokon a
fiókok vagy konvenció 6ltal választott 9 tagu bir6ság, melynek
tagja nem lehet egy fötisztviscl5
sem, s ugyan ez a 9 tagu birós'-g
ítélkezik első fokon a tisztvi11elők
fegyelmi ügyeiben is, EB végső fo..
kon ugy a tagok, mint a f6tisztikar tagjai felett a nagygyülés itélkerik. Ha alapos pa_nas~ merülne
fel valamelv w.,:tv1selo ellen, a
fei°fü~csztheti. üe 6o na·
pon belül tartozik a vá,fat a q ta~
gu bir_ósí1g elé t~rj_cszteni, hogy
az itélJe meg, bunós-c az illet(,
tiszt\"i'leló vaizy nem.
Lei;helycsebUnek tart.aná_m, ha
a tagu biróság csak ~zuk$Cg' esc.-.
9
tén lenne id,)röl-időre válaszha,
még pedig ug)', hogy 3 tagot a
vádi,',, 3 tagot a \·.idlott t:s 3 tagot
a fibkok \"ála!!ztanának b<-lc. Ez
t"!ietben min.Jkét fel nyugodt le•
hctnc, ho~y a7. üi;y iga1.sá.go:<-an,
é~dc·k nélkül lc.!-z dintt'nc.
l.egközc\c-Ubi cikkt'mhen a fizctendó ha\·i iJ\ch:kckn)I fogok mCg

t"hhalálra kény.!-unt,·nl'k 11.Z itlo·
ehb cmbcre-k~t- .
, •
,
:\lin<l tnhh cs tubh ~anyasT.tar!!.a!'ó:Íg" kezdi az _embereit M\'o:•:>k·
kal ,·izs~áltatni, s cgyrc---masra
kúldik cl.~ mun_káh61 ~ i:o:c.ng<>, a
bct«"ges e--. az 1,lós hanya-.zokat,
mert ugr "zámitanak, hogy azokat előbb érheti munkaknzhcn
miami F-Zt'rcnc;;étlen-.é~
L\hdyett. ho~{Y betartanitk a
b1zton~ái::i. ~onéit}eket ~ u~}
csokkentenc,k ~ halottak e" npr
morekok szamat, (ami per . . i:e C~}
k10: penzb~. kerulne neki_k) igy
akarják k1JáU1:ani a Hcgeny cm•
IKreket, akik az(, szolgálatukban
1ukkantak meg.
A bán}:áswknak azo~nal ~·éget
kell ntm czcknPk__ a hitansagoknak ! Azonnal ~ztraJkha kdl menn'. 1_uin?t·ni olyan helye.n, :h;\:
1
n·gi hanya:-.zokat \ ala. a ~ J
1.etni enm·k az on:o: .;
"-i:1cl) rc nc-in a,! ne\..., l ,;:
veny sem.
. F.lég ~a~_\' ,:agyont .rabolnak
1
O~szc ~~~ ma ~ .a s~rg~~y m~_n:
ka;; 7.,;ir1an,
elei,!!-;~ kifosT.tJak
uzyis a ~~1l.1;ozó_~ 111bercket, nem
engedhet1uk tchat meg-'. hogy a
heteg, rokk~nt, _az el„rcgcd~tt
te~tvéreket ehhalalra kfirhoztu-

tt'ndti
akár föti 2:t\"i t•liinck, akár az cl\z alp!!zahálytervczet .-19-ik ol- lc116rzó hiwlt;;ágba, mert e;;ak
tlalán a harmaclik hekezrléshen ez Jl1gó Je5,z Cltt. cle az eio·letnck
:i.11
5emm1 has1.na, hogy ott van .. ·e·
„Ila a kozponti tisztikarban kunk nem azt kell nézni, hogy
úrescdés áll be-, a m_egtiresedett hogy lch~tne :i munkásokat kihelyn· azt a nagygyulési tagot semmizm a föt1sztségbol ,·agy az
nevezi ki az elnllk, a kit erre a ellenőrzéslKII, hanem cllenkezOk,.izpo::ti tis1.tíkar ajinl :"
lcg arra kell t0rekcdni, hogy a
\"os ht1t e ternzct ~1erint a ro-- 1,zellc-mi munká.'<c,k mellett CJ'.!:Y·
clnelk olyan egyént tehet he a s1.erú munkbokbúl is legyenl'k
ki'.",zponti tiszh·isel()k ki.izzC, a ki elegl'll hedlaszln, kik ne cs.ik
nem a tagok érdekét. d." a föe\~Ok l(,gjanak ott, hanem nlöban i:1Crdekl>t fogja i,;zolgálni. Xekirnk Jcmlrzök ltgyenck, mert mentól
pedig olyan tistt\'isclök kellenek. t,ibb munkás lesz az cllen{,nó bi•
akik a fík·lnokkel sz"mbtn i!l ké- 1.othiighan, annál nagyobb len a
!!zek sikr~ szállani ~z e~ylet ér- II bi1alom a I,itisztika~ iránt is.
<lckeiert e• a tagok Jogaiért s ha
Ugyancsak az 52-1k (Jldal leg·
i.zabálytalans.'r.got látnak, készek alsú bekezcliséhtn ez áll: A folyó
azt a tagok tudomá!>ára hozni s lsz;ímlán csak olyan ii!!szeget tartellentállni_ még a fótisztikar in•: hat, t. i._ a .f{,pCnztáros, a minöt a
ti·z'kedescmek is, ha ~~ok h~trá• k07.ponh tisztikar esetrfü-r~t'tre.
nyusak az egylet tag1aira nez\o"e, meg:határo7.
vagy a\apsza~álycllenesek.
.
Hát ahelyett. ho~y a föti'-z~i~
Azért inditvanyozom, hogy min- karnak ily"n nagy rendclkezc~I
den fi6k delegátusa szavazzon e jogot acln!mk a pénz ke1:elését ilpont ellen, e helyett pedíg \"ites- letóleg, mondja ki a konvenció,
sék be az alap~zahályba, hogy hogy a foly6 számlán 20 eze.r dol•
ure..;eJ1.'..s esetén az elnök 3 hónap• !árnál nagyobb öss2eg soha sem
ra ideiglenesen betölti az állást és lehet. Ez untig eh:1?', hisun ha
e 3 h6nap alatt a fiókok szavazat tán fogyt:ín Yolna a1. iissug, a
utján választanak uj ti~ztviselöt a fi'1J)t:nzt:'1rosh<>7 ugyis 11::1.pon1a fo-megüresedett helyre, illetve '1· lyik he pt."·111., a mi\"el a hiányt
sák..
.
.
Jásra.
p,",tolhatja é-s !!einm1 szükség na:\lmdny:i_1an im:g fogunk_ t>rc.\,: :;.z-ik oldalon felúlról a har- g\'obb OSH('gc 1 ki!I kamaton hcize!lni ~.s el_ fogunk RF•ngulm egy· marlik- sorban t'Z áll:
~rtt'tm.
11
ner, és hizony· ahb"l ~ kere~et
"A hevételckrUI és kiadá~krVl
Az alap!i-zahálytcrnzet a1. _i;7-ik
001, a mit nekunk a banya-urak a kctt.",s k,,nyvvitel szabályai ~ze- ol,ia!on a 7-ik ~zám alatt valami
juttatnak, r,gyikunk sem fog n- nnt konv\'eket \·e2:ct, t. i. a fó- jcloJ,j Lizottságr.',I beszél 'I a S-ik
gyont surerni az <lJon-ndö ,reg p~nztáro~."
pc,nthan azt mondja. hogy a jdi.,J
kora.
(:;;uil;ilkozo111, hogy !!za,·azhal• tekct mcg-.·1ngálú bizottságba.
, 11.~ mát a • fi_atalságunkat. _a7: ták meg ezt az alapszabályt a a U)füztikar 2 tagot, a kon\"Cnt:ió
clctun~ ~.unkaJ;it_- ~ _tc~tu~k- mm multban a na~yohbrészt muuká- pt•ilig 3 tagot nevez ki. Ha j,-,1 Crclen 7.!'llrJat els7 l\")ak toh'.nk a sokb'll állú ddcg[ltusok, mt'rt hi- teluwzem a dolgot. encl azt
hatalma,:; hány.a-urak, le_~a\abb a !IZt'n ez a pont lchetctltnnC tc,-zi. akarja a k, 1 1.p1mti tisztikar elérni,
hnycrúnk:t' nem ~n~edJuk a ~e- hogy munkás cmlitr fótis1.t\"isdó hogy ezután a ki Jeli·,1\"c lesz \·aiünkhöl kic:uvarn1, es nem tur• leht!,sen. ha 1~dig méi:::is m,·g• lami ti!l7tsign·. elí:O-.zár egy hihetjük, hog!,' a ~eli{r~k~antabb választják, hat annyi, mintha ott zottság n1eK\"Í7'<g-álja, hogy alkaltestvéreket a1. utcara lnkJék
sem volna, mert hisz a kettt1!', mas-e u áll.;"1" hetiiltésl:re. ,·agy
--•-------=.1k,mynitelht'z még sok i!!kolá• nem, s mint minrl{'nutt, a föti~zti·
zott ember sem t'rt, a munkás kar itt i, mai;ának akarja a haember pedig , a ki csak az elemi talmat bi1.tositani, mert kl·t ta!{ot
iskolát vCgezte, a1.t se tudja. mi ö akar kim·nzni e Jc;;iJö bi1.0tt
fán terem ez a cso<la, mert hil-zen s;'1gba.

:",g:,~~~~

1

Verhovay értekezlet.
A Ne.w Yorkhoz közel e!rÖ
Vcrhovay-ííökok értekezletet tar•
toltak. a mult héten, hogy a konvcnciö előtt megheszCljék a ter·
vc:L°t'.tt alapszabályokat.
1,. ncw yorki gyüléscn roegjele.·it vagJ- harminc fiók delegátusa, s Lir alapjában vé\"e nem
a;ok eredménye van a ~yülé.nek.
mint!encsctre hozzf1járul \"alami1,·el a Verhovay dolgok tisztáza~
sá.hoz.
f.átni lehetett az értt'krzleten,
hogy a íiúkc,k legnagyobb rl'.sze

Mind_tobbcn eit mind cröse.bben
kö,·ete.hk aL általán,,s szavazati
jog behozatalát, 1 rcméljtlk, hogy
ezt feltétlenül meg is fogják
ttnm.
I~rősen ellene vannak a tagok a
kor•sz<·rinti hcfizetCsm:k.
a111i
alól pedig bajos lesz kitérni, mert
a testvéri '<zeretet é-s egyeult)ség
mellt'tt ti'.'!ztába kell azzal is jönnünk, hogy a nagy eg-ylctf'k i.iz+
Jeti alapon dolr:oznak, s csak ugr
tudnak boldogulni.
__________

Magyar bányászok

maga számára biztosi tani, a mely sd.ib munkas ember, dl ki legalább csak a korm.inyz~j_a az l·gylt'tne:k,
ugy tincol majd, a hogy a fötisz- az clt·nu 1skol:i.t t·Jq.:gczte.
t'JffSursmmd birnJa 1s legyt·n an-

===================== i t1kar hcgedú\.

11cm_i'I tanulta ~ha.,
).ltután pedig a \ erh~vay Se·
gélyegyletnek nagyobbik
fele
munkásokból áll, kell. ho&y az el•
lenO~.zésber, részt \'egy~n az eJ.('r
~uru niunk:\_s cn,hcr ~s. Hanem
a mo„tani, konyv,·czck„ n:iellt~t
bizony hiaba leS1. ott, eltibc is
tehetik a ~Onyvek~t, dc hogy
azokban mi \·an, bizony azt nem
fogja tU<lni soh.a sem. hanem t'!
kell hinnie, a mit mondanak neki
azok, a kik értenl'k a dologho 7·
Hát ei: nem cllenörzé~, ~ ha nem

~af~~::

llát ~~ lea\~~ó a. mi
egyszcru d~ _Jozan cs lx:_c_t~ .
munkb ncpu'.i~re. 1.ntht\ anyoznm, hegy a fi,Jk uta~itsa, hogr
clelegátu'.'!a_ szavazzon e pon~ rn ·
1~~· Azt h~<1zem, hogy a ko_n e ·
~m 1~ein ~tskoru__ emher~k~)l. fo~
alla~i ~ n'.m~en 1.izsg~ ne~k~il is.ki
t~dJa Jei<,lm, hogy ki mil)en a_~lasra ~lk_~lma!'I. __ s ha v~lctlenul
o\y~t JC.l'.llne ,ki nem kepe~a a;/
e:lvegezni, a~ ugy se~ fogadJ.
'
vagy ha cl is fog.ad~a, ugy ~s_le
fog késóhb koszonni, h~ latJa.

"litéli a ter\"Czctt alap~zahilyn•
UJtts& meg mm.denki idejében hiszik e1:t a tagok, hát ajánlom, hoizy u a munka nem neki nl6
k .. • a tagoknak C!-zukben amcs,
h()f!'y a lt'gkl',zclebbi ~onvrnci<',n
Kár ezzel lealázni a Verhnvay
hogy te\Jc~en a mrndenkon fő-- & lapot, hogy ne kirolltlanak vála!l'-Zanak a t. deleg;\tuS urak a ~egflye'l!')"~"t taRiait
alá
meg
bcnilnket
ebben
&
nagy
drá.,
szám.vizsJ:;.!i.16
hi1..ott._ság~~•
mely
Az
alap'l1.abálytervczet 11•ik
tisztikar korL'-tlan uralma
guágban & potyin ol't"l..láaaal. 1a sz.imad, sokat atv1z.~ga1Ja ,c"-.lk frje,-"t :z.jl pontjában ez áll
h<'l~•ezzék az egyli•tet.

fő-elni,k

!~~~1~:~h{t~:k•.ró"~f!=~ldftin~o~~•::~:;?~
lok • .,d ...,u,ok a legjobb mlnW-,:WR ILÜAln kaphatók. A TI BOLOA.R
TE:STV~RP'TEK VEZETI AZ CZLETEMET

City Pool-Room

Joe Brown, Logan,

w.

Va.

Western Pocahontas Fuel Co.
CUAi. F~ SANDBIRG, Gna1 Mrr.

DOROTHY, RALEIGH CO. W. Va.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BANK OF MOUNT HOPE
ALAPTöKE: $100,000.00

Mount Hope, W. Va.
Ahol a2 állami pénzek biztonMigban vannak, olt az On
pénze;. j6 helyen t.'Cln.

Belétek után 3 százalék kamalotfizelünk
•
•
:
•
:
•

Ne vigye pinzét ismeretlen. bankokba, ne küldje el a
pénzét idegenbe, haMm helyezze el a ridék legjobb, /eqrégibb éa leger6aebb bankjába.
FELMONDA.~~ IDO _NE_,lf SZOKS€GE_S. _ ...
A magyarokat azerel1ük é• 16 kiuolgálá•ban. re1zca,t1ü.1,.·.

L. S. TULLY, plnztár,wk.
747

•••!!,!'~~~~••••••••••••••••••••••••• ■•
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•
BÁNY.ASZOK KERESTETNEK
:
•
:

■

:
:

Jó llltn}·,bzol.

,u,uuló ,....

l'tJ.\I, • {'OK~ ('O.

hb.to<1

hli.n.,,1'-.,..•.

mu1tk,t ,.aUlhawak •
OnA.S1'1'0WN,

w.

VEDKRA.I,
\:A.- A fl!le-

~=•.::g,;t~1=~'Z :Of~:::;=~~<'.l~!h~.:!t'~;,~;::
b■
na ,1 •· (,.. 3 1killár i.,>%, ,-tllaltul.lk. _
1

Jt' 0 •11,~t

11l.11r

f,,.

•1ua.,.MI

lrJon ma,o,a.ntl.
toinmk r-i vüauohtl.

Federal Coal & Coke Co. Granttown

frldlá-

:

:

:
•

w. Va... :
•

•••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••=
- -- · · ·
-

Magyar Bányász
~~,~•j~lr ,!l.,;~•••1~t':i. •:be[Ce/"'j,~i~c~ ,;;-::u;-1,~!.,~"'~;;;,. t':"'~
,i::~b
~:~r;:,..~::lnlri~:,.' ;;;!1 .• e1:t~ric. 1itd!J7JWL",c:öN:~-v1i."t
&ZOLN1

Alma Thacker Fuel Co.,
/JfcCarr, Ky.
néhin}' sort irni s m;\s az e~yletet
igen kládröl t."-rdekhl dologról a
S1.erkeszt6 ur t·ngerldmé\"Cl.
!lliiilllllllilliiiitiitiiltllll#iiliiiilil!lliiiiiiii
Ei,yhen feihwom a tisztelt fiókok figyelmét ama fl'.",ti~7tikari
k<irle\"f·lre, melybt:n fclszc",litja a
fiókokat, hogy irásbelileg utasít•
uheeen ad munk.lt na11 C"&Om6 macyar bAn,-A11nak Dante bAnJll·
11:ik dclt-g!t~u~aikat. hogy a kon· 1
ban, ugy a Laurel munk,n,1 WILUER, Va. plé:r.en.
\'Cnci,Jn nnkt·nt r;za\"ananak a
Jó lalc<1la van mlndk6t pléu,n, melyekben II h6napl1 tanltanalt
Katbollltu1 h proteat.lna templom. J6k u életvlHonyok. olcsó fú•
Hékhelyre 1.onatkozólag. - 'Cet6an1a1. •lllanyvll"ILUOa blnk, ele1endó •I•. N&"J' macyar burdo11húak, amelyekben ,f,0 emberaf'lt •an hely, tuban,--fúrd6Tel
kintcttel arra, h,,u· e-z az !tldatlan
ullll.lrdclal N kusll•ó•al. A burd Ara baTI JO llolltr.
dolog már uk kes"rú:.ég<'t okoJ."11<"tiU1k a lcö.etkeaO bl!relt arerlnt·
zott a tagoknak, mé,: tiibb pénzt
Motoroa U.00 nap<>nta
t-treckea U.00 nap<>nt.a
Brelnnen $2.tO naponta
BtrttkN belpPr U.,f,0 naponta
1-ml-sztt'tt (1·1. a 11-ik fiók indít
Tlmberelf'knek és 11lét•elcne1t
Helperekn•k s:.40 naponta
,·:'un-ozza. mondja ki minden fiók
$3.00 naponta
Ma1lnboknak U--SS naponta
Ladol6k kapnak •llJ' dolltrl61 60 centig ltlrénk#ont a k,re11. na11hn~ a chart<'r maracljon \"álto-,
a.lga 11erlnl.
Alt! a blrdfflre ma11arul lr, magyar •lluu roc kapni. lrjon t-rre
,atb.nul és a i-zékhcly továbbra
a clmre bOTebb fehlltcca:tlatlrt:
Í!! 1Ia1.h·ton, Pa. <:; hog-y ecy kon•
Mr. LEE LONG, V;ce Pre,;dent, DANTE, VA.
\"<'nd,'1 se \"áltoztathas!ia meg e

A Clinchfield Coal Corporation
DANTE, VA.

h,1táro1.atot.
ll•i:•c■o:::i:■x:■~■~■!■~■~■~■!■~■~■!■~■~■~■!■~■~■!■!■~■~■!■~■~■!■~■e'■!■~■~■~■"'•"•"'•"•,tj
Kc(hes Tagtestvérek' ~tkiink
nem azt kell nézni, hog:-y melyik
fOtisztt·ise!Onck mi a kid.nsága,
C.a.rbon 611 J«,put.Uc. W•t \'lrgi.nbl. teleJH"inJo-e, lt~I Charle,,.ton,
W. \ -._.Jun. Kltiin6 •a:iuU 6a YUla,uoec 1iMM-kut1el/Ja Charham·m ho~y mi \.ilik ja\·ára az
l~tonnal. Kitüo4 hely up caal~, rnJnt n6Uen m11n~egyletnek, vessünk vég,:tt egyD&lt. -Tla bhyi.nk un. - A nén ~ n ifóQ' 6■ bk 16.b lrn„
szeri-min.Jrnkorra a fi,tisztikar in
.WU dJtakoVk. - Maalna mnaka.
MINDEN NAP DOLGOZUNK
Jokolatlan ti.irekvésCnek, hogy a
1
?li&.fOOD ul-p uJ b.i.L.Ak, rtllaoy.-U'-g(t'-1, Tin'f'zrtifókltel ki
c,7,l:khth-et HazletonLól ehihesbeker-loott kertf"kkt-1. llaromfl N tRh/nt.rW me,een14!(h-e.
i-ék s ~ondja ki minden fiók,
~:rk11 lakolAJ., templomok 6' luih.inböz.6 „órllkoió ht"lye-k a
tA:-)l"Jl'l!kPn.
hogy nt"m a,I felhatalmazást a föNYOLC óRAI AIU.VKA/Dő.
UNION BANYA
tisztikarnak a t-zfkhcly holygatá
Telf'P('IDltf'n 10k magyAr dolgo:r.lk N minden t.eldntlfttben mf!f
i-ára nézve. Ha már viS!1.a került
t-!t"tte<ht1.
HazletonUa. ma.radjon is ott.
Ji;JJOn uoonal ~ I J ' ~ , nlfT lrJon bGffbb fel ~ I ~

MAGYAR B.ANYASZOKAT KER.ESUNK

•-nak

Mt. Carmel, Pa.

JQI]

-,.rtN"ntadmrt1:

sze")t. 8.

tagtáni szcrttettel
Garay Ger6. a Il-ik íiftk tagja.

K D. QUARRIER, Supl.
•

The Carbon Fuel Co., So. Carbon,

w. Va.

': ■••••••••••••••••••••••••••••••• ■■■■•••

COLUMBIA

J\

LEGUJABB ÉS LEGJOBB

DANOLÓ GÉPET

l·

\
l,.inyatulap1ouosok un.isi tunlr, ahol clúbb \·oltunk. Száraz n.:tM.:zo
fonto~:.,tgu mo.tgalmat inditottak I kcnJérre telik c!>a.k a megteszi- cclJabut

maguk között, s nagyon

DUPLA~RUGÓS

harcolhatunk
kesael ea villával!

1li1

Megalakították az Országcn Szé nbányatulajdonosok Szövetségét.

Rendelje meg a valódi C O L U fii B I A

TÖLCSÉRNÉLKŰLI

1Hogy

A bánya-urak szövetkeztek
félunk I tett munka gyúmölcséb61.

tóle, hogy ennek is a bányáswk
fogják a len'.·t meginni .
Srovctkczctt az or-.dg minden
srá.motlé\'Ö
bány.itulajdonosa. 1
ht•h-Y kcizö:M.-n ,·cd,ck meg az ér.Jckcikct, állitólag a mCltánytalan
torvények bozatala és az igazság·
i.alan ki,zn':lem~nnyel t-zemlx-n.
Hogy mt'"nnyi az ig.azság a bevallott célban, azt nu 111:ni tudhat•
JUA, de hogy a munk:isokkal
zcmbeni harcaiknil 1s ra fognak
a. uö..-etkczct ercjt."-rc támau:kod·
m, arra .Jc.ár mérget ,chel min•
den b.inyászem~r.
Az egyes ,·i.Jékeknck eddig is
meg \"Oltak a maguk b.inyatulaj•
donos-szü•,etkczcteik. Eddig is
1
' egyuttesen járt c1 eg}·-egy ,·idCk
minden b:i.ny.i.ja. ha arról rnlt
-.zc'J hogy mennyit $rc">IQ!janak ki
;1 s1-l'Oért a k1 ,zün-.l-&h.",I, \"agy ha
nra került a sor . hogy miui-1 kl"•
:c!lltbb inunkad1jat adJanak a
1unkásoknak.
\mig a bánya-urak k zzel-lál.l•
bal, tuzzd-vassal tiltaknznak és

.x.l

I lnJ!>ti,jj.tlVll ól

uAk.ct

AulU.c l>e lc1iWt1c ..

Ha 1cln:&&,rnk

Munkásemberek
Munkás-egylete!

lr.v·

a kcst cs nlliin-

ÜJév után (ha clöbb nem) itt k,n, mondjuk mimhg onma1,:uu--.
lesz. az ideje, hogy uj,a mcglcbetós nagy fizctésja\"ítást kapjunk,
· .l:.zzcl a ket icgpcrrel CJ>
s \"lló~nnll, hogy a b;i.nyatóJ.nmsá- UJ,::) !-cg1tbckru Amer JWt, mmt ii.
gok 11cm hozzák azt c:11:tlk ezüst trencslkbcn kuzoo 1..atun:i.b.
tálcán.
\merik.a bu...:atcr uelcsc az l.icu
Küzdeni kell Crte, féhg-meddig ke\!cs, cs 1i;y \·an ez t:bben at e\·
er1hzakkal kell majd kicsikat· ltt..:11 mmdcn onzjgi;.iL ,.\linél ke•
nunk, de mindenesetre méltányo \cscbb l.iuzal..en)crd iogyaszlunk
sabb munkabt:-hez L:ell majd jut• m1 cl, annál tobb Jut a katun..ik•
nunk-.
nak es Amcnka bZo\·ctscgcs,t:mck,
Akkor bizonyosan mi binyá• ezek c.saládJanai,; cs ID cr uckei•
uok is szem~ találjuk majd ma- nck.
gunkat az országos uj nagy szol-,;cm kell teljesen buzaken)ér
n-tséggcl, s a bányabá.rók egy 1 1dkul dm, csak meg ~ell próbál•
akaratul és egy táborban védik m, hogy mcrsckdjuk a 0uz.akc•
maJd k.i az ujabb táma,list z.se- nyér foe·antasat. Am,:ril.abac
bcik rllcn.
sok kukoi 1ca termett e'lbc:n az évXagyun j0 ic!;z h.h mindeukre bc:n, ;('hetne tal:i.n a bu,:ahntet
iclrjl·brn gondolni majd, figyelem• kcv,:rni egy ki.s kukoricah.uttd
nu·I kell a binyász-s1:ervezetck· és u~y kéuiteni krnyerc:t bcliilc.
nt'"k kisérni a bánya-urak !>zcrve- Ez olcsöbb lenne, a n;•pnck is ,:p
1.1·tét utina kell nézni, hogy mire ol~ JÚ, mint a huzakt•nyl•r és szolhas1.nitlj.ik a szl!rVezctt cn•jüket, gilatot tcnnéuek ezzel az onzig•
t:s hogy mikl;,en sz:i.ndékoznak nak.
ellenunk eljárni.
\"agy lt.h<'t ha."z:nálni ,irp.1, zab,
Bár a nai::-yobb zén.irak mii- ngy roz ke-,,yeret is. Ezek mind

I

fl!::===;;============:!.J
Felhívjuk a magyar b.iny.bzok figyelmét a

„t,lnzalot. mikor a ,·al ◄-Nlit #,,, Jót nAlun lr.a1.J\Atja,
\ 111:•P kaph.1.', di'<ZINI"' fÍ"D}l"f.leU. tohofahól "'a«)' Mk,k bor-1\,.\
mahllCOfln) fAW,J. \ hanl[ja ""-,.., tlvt• f. '".-tf'lnw. ••\ .u-rllrs.N.••
tnrt6. k llonn\f'n k,-.·Uwui. Kl"l ~-• rul[Ú hajtja •
ami
rc-eu-rl rcllnuk•ra S da]I Ját.a.11•. l{'I. Mtn,l••n a(·r,-t f.NJ..., frl•
Nrn""IC-1. k'1>rúh0Ílha fa

-•tori.

Teljes jótállás mellett küldök.
Ila h,r,nnl ol..n.iJ fo,:,a nlnc-. n·ko mfltN'i<!iti;t."CIYe fa .-1
a i:#1""-. hl.Ili"} ,,.1a1ml ,·I :r.a.kiddüm a 1.fau.tl.

aakuMI

Ennek a danoló-gépnek az ára 6 darab
dupla lemezzel együtt részletfizetésre
32 DOLLÁR.
HOGYAN FIZESSE>

A n>ndeltnel az eliJleg . ... • ············---·$
Ela6 részlet els6 h6napban ......................
,r~O<Jik részlet má&odik hónapban. .... •
Harmadik riazlet harmadik hónapban.."
Negyedik réazld negyedik hónapban. .......
iJtridik rétrzlet ötödik h611apban ....... ........

7.00
5.00
SJJO

5.00
5.00
5 00

1

és ~l~~:e::1

li!!)

1

.,

1
1.·,1.

,·I

]

flwU•,; m•·lh:•U

llf'fht-Uilt n)t

1

fi

li '

A Kob.lnyi Tiba.m€r Egyletet munkbeinberelr csin,Ut.\k, azok vezetik ma is.
A Magyar Bányászlap sziveacn aj.inlja ezt
az egyletet minden munkiscmbcmek ~ lcü)ö-n6sen minden bútytszteatvémek, mert meg
,·an r6Ia gy6z6dve, hogy az egyletet becsllle.tes bányászok vezetik, becsülettel.
Bővebb felvilágot;itiaért irjanak az egylet
bányász-fötitkArának erre a cimre

;;\

Box

12~LIU!o!~~~~7,

Pa.

,,,

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

■

Moore-Summers Hardware Company :

1

l<~escknek.
•
Ha pedig Lu. ü.caycret hasz- ;:
1
11
n:ilunk, a megmandt darabokat · •
nem sza~ d eldobm, lehet be.öle
■
kcnyüpuddingot csmáim, és min- •
.atopaa m•c llsletönlll:,rt. Ila W•lcbbe J~. Nlluntr. eu.11.1.1 • lq:- :
•
Jobb Arut kapja ,a olctObba.a, mint btrmelylk ü1letben .. .-ldfllen.
den morzsát fel kell ha 2'11Alm er ■ t•:ttetl!lnll a vuutl Allomt.atao1 tr.6a-l, a u.aa 6a Scharrer-féle •
re, ami csak megmarad.
~
mac,-ar -..4ad~11ou: uembtn:i.
:
lia egyszerre sok szelet .en)·c- ••••••••••• ■■■■•••••••••••••■■■■■■■■■■••
rt'"t tc!>zunk
a•z1alra, cbb ·

naelvi:.
A b.i.nyás:wkkal sohurnt h¼n•
tak ugy, mmt ahogy;m h;'.inni kel·
1lett ,·olna, ..:s hár az utols,} egykt!-t é,·hen megfeleli) kenyérhez
juttatti\k az emberek t; egy mor•
zs."lnyit sf"m adtak .ahhr,t a kal:S.cs1,61, abbol a mttc• jótiiból. amit
lik i">sszc-hadcsoltak a k1 ,zons,!g

kezdte! kell rajta 1enni, hogy mi
nél t")őbh mr-i:felcl,'\ fizeté,javitá t nynhcsscnek.
Eljutottunk mái ahhoz az iciohoz, mikOT rwm csupán a rabszol:t emberek kcnykdiJát.
di· a
:1as.i.nos uzlr-t hasznának. egy k_is
1--iszft 1 k0:1vt.·teljuk. am,t eddig
aoha nem ak:i.rt~ \"elunk meg•

ci.o•két darab megkem n}dik és . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
megsz~.rad Termo!szetcse"1 i:b 1
1'·het \·sinilni piritott k, n:, eret,
Befőtt
ngy t.:t·nyérpuddingot, dt- sokkal johh nein v:5.gni le a ke•
nyeret elürc. A legjobb <>datenn\ l
.iz a~ztalra az egé-.;1: 1larab ktn) e 1
rct e csak ~kkor vágni t,el<jJe,
ha szuk!ég van ri. lgy a kenyér r

1b6::t~~l félünk, hogy az

lil-rjf'1' na«1 k ~ ..-Jf'CT.l-li.t'f mln<INl-fi•lf'I 1 ~ ú-al"Úl.

Ez az üzlet J,iUl2 Február 2-án. alapittatott. llarmiMöt
ü~ rárom ~ndeléaét, ggéiziidjün mrg róla. hogy .ajót
irdekében áll cehm iamenUlgd kütni.

77 FIRST AVE.,
NEW YORK, N. Y.

I,:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

0
OS!IZCJZO·

/ira olvan hihetetlen mi·rtl•kht"n
A b!mrászr>k .11 a h:iny:í"lz•111.er•
,ziikiltl fel. ho;z-r a hfi.nyászok fel- ,·rzctt'k \"i~yázzanak é-.. éber
t'mf'lt fiutése nem tud nyom;',ha t1Zt'mmf'I fiitveljék a nagyurak
érni" ma·ho\nap u1ra C!ak ott tar- uerve.7ki:déseit.

A Pond Creetr. -..61.::yébu. UJ banya: • 1&411 4-1 ltb masu
Blorcala,u embtrell uép ~DJt ter•hetnelr.". BV'p uj bbak 11:0sel a lttnya bt!JS.rata.hoa. A telepre uabad Italt be-..lnnl. A mac1at"Okal uereUk H aurdnénl!t mfc •&1 n6h.l.n1 macar bin1'dt
J6 muatr.a 4111 J6 blniam6d bli:toeltn.
J6]JDa asemflJNE'D n.u tr,oa a 111:ö-...ttr.u& clmre fp\,-11'-oaltWrt;
Mr. K. ~. Wagut"T, G,:,Den.l t;upt-, OriaOC!O Kla..lq Oo., Oriaon>, J[J

Végzetes kirándulás.
0. A1

a

Glens Run,
.,U""Zh
1)- :l ,a helyeztek
lárgyali.sig
~zentm:irtoui Lt,.·:in e KO\lC:. dollár bail alatt.

WELCH W VA

1:

' •

:

•

Leves - Hus - Tészta -

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

~a:~i'm•n ;-s úct'n megl.c-ructt ~.,~: =;1:~ ,n.iuJ.._J,lig, amii;- e ok

ntktzett hatalm;, cröt is a bá· eur milliókból valamennyi ne•
nyhzok ellen forditJik majd . .'\ kllnk i Jár, t:5 ha czentul sem
munkisr,k gyengébbek az ond.g 1akarnának abból egy kenset adtÜr"\"tnyhozisárúl és a nagykö• ni, akkor nincs mb hátra a ~zá,zonséj!n!I, s lgy a felgyülemlett munkra, minthog-y az ósszes
cnS nagyobbat tud rajtuk ütm, sdnbány.ák kisajátitás.í.t i-s államint a fogyasztók ueb~n.
mositiút kóvett'ljük
Ha a h:iboni ~11anclí> ku és a
Amint 1-itni fOJtiuk, hogy az ui
folyton nyomasztóbb terht'k még l7◊vetkeut
ellenünk ir:,invul.
jobban eme1kednck, ujra c~;i,k vonna\ ,·édckrznünk krll a tárnarcndezni kcll a. hányá„zok fücté• ,1:h f'llen és a.z ec-c1lrn \"é-tieke~ét. A7 éle\mis1:cr és a ruhhat zf._j mód <'1' a ko\"ctt"iés lehet

a.k)k.

ORINOCO MINDIG OOIIIPANY,
ORINOCO, XY.

a~:!tai~:\1i~~::::é!:

dig v,lunk bo,ony m,·g n,m .,.,.
l"tták, CS igy nekúnk ha znu~k
még akkor sem lenne. ha ikcnilne a binyabárólmalc ujr.i. maiz.a•
salib i-ú·nár.akat kapni.
llajdnem bizonyos bit. hogy u
ujfaj1a t1Z,,v1"tkczés nckunk cs.i:k
ártalmunkra iehet, épen rzért a
h.inybzoknak még naITT1obb igyt

Rendelésével küldje be a $7.00 előleget!

EMIL NYITRAY

.:;:!::

giük • bajban levő bajtársakat.

>:lát ,k, hogy " HÖ • smvcz•
kt; le~bcn van •. és miné· zM'OSabb
tcs: llet ·k~ tomorulne1
ti _;Ól m1 ;értjuk, hog:,· a t \"enyhozá:J és a kozonstg maga
tartása .nem ei;:észen helyesen ki!<
zeli a hányatulajdonosokat, de a
1
mostan,
ellcnsiges
hangulat
nag~ rt'.Szt ki lelt :íltaluk érdc-

(jt h6nnp alatt üuznen
..... ........... •..$32.00
HaaU1álJa ff"I a 1;..-.,...-1 a lkalm.t N .--,lrlJe ~ mo1<t a
~ IIW'l'f a &u1ol4--ft(•Jlf'k tln,c;ábhak INDl.-11:.

K'-Pf'••

'.f:

amely ezid6sr:~i~:gj:b~eg:~~: ;iunk.is•embe-

mlenek. a munkások urvnt:te lióiból egy m:hány ent ne~unk s jók. ts segítik az országot i:zzel,, &• ■■ •• •• •••••• •
ők maguk na.gyoa Jul 1ut, a :rcttc-:u tes nagy profitot ed· hogy adhasson e~clmt·t a aso,·ct ■

llcn, addig
""e< '~" aa

,}
!,;

Kohányi Tihamér Egyletre, ,

Ebben az fvbcn

sok, nagyon

MEGMO!WJA A LEGJOBB SZAKA.CSKONYY

sok krumpli termett Amuikában.

Ez is jó eledcl, aokkal oks,:>Lh,
mint a buza és ép oly jó izu. X"aRYD" sok benulllott amerikai
fa1nwr AOhscm euik kenyeret, ha
az ebédhez krumpli is nn. F,,,gy
darab kcnylr helyett együnk egy
darab krumplit.
Ha czt valaki mindrn n•p mC'gtes1-i, nagyon !l<"git Amrrikín. Te~
gye mt'g mindenki köteles11égét a

~

lrta: ANNA NtNI

1W' Ára

erös kötésben 2 dollár. - Kaphnt6:

KISS EMIL könyvesbázában,
133 Second Ave.

New York. N. Y.
~

;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;:;j

1

kéSf;el és villával is és akkor 1
tiíbhit bátran rá lt"hrt hi1,ni azC"\r 11
ra a katonákra. akik Európában a
tri:nc.-.ekk~n kiizdt-nrk

A keményszenesek

200 UNION B:iNY.-iSZT KERESONK
SAN TOY, 0. te.lepUnkre.
KM modernúl !Mre:ndeutt bbya. Jó m•c6IhetNI 11noayo11.
MOJ:1, alabl.t., llOrhú 61 llltQn6 -..11 a telepn. A .Un 114 IAb N
ÚHt.a. Rumba.n U r.;, centet f!Ht41lll l&MI.U6rt. Áll&Dd6&n dol
co1unlr.. Jöjjön -m"ye.eD ,.....,. lrjon reh'IIAaoe1tWrt e.ne &
ctmre:
BtJCDYE COAL & ll&ILWAY CO .

követelése. l!:===V=u==
••U=·=·;~=:,=::,=·=':·=
, :;
=·~=~=~~=ro=
· =~"=
~T=
' :=~·=O=ID=O=.===·=·=·=:!J

ezer

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1

Gyc,rgy magya.r bányászok kirán~
Szerencsétlen tcstv.éru.·· nket .auA kemo!nyszén-bányászok, akik r 1t1t1t„flUIIMll!t. . . . . . . . . . .klt.lUt•t10tllt..,..,JIIUtJl'.ltlltltl'ltM:JUl!:ltll'.IUPt10ut1••
dultak a kozeh erdőbe, amely az g-usztus 21.Cn a Martms Ferry-i
1
!
ottani bányatársaság tulajdonát temetőbe helyezték órok nyuga- az utolsó
Ji,)napokban vlgn:
i
WALSENBURG, Colo.
llZ W. 6-ik UTCA,
amennyire-annyira nyugalomban
1r
~
1
P'ft1kf:pns,-1t!'."~~:~~"~·l"~~:~~~~'.m~~~ Kodall-U,et
Íképeii. J6kedvüen elbe:.uclgrttek lomra. A& elhunyt testvCf"únk dolgoztak, most uíabb követclé•
Flcittlfle.
Mlndea munk.Hrt J6tillunll.
01~ Uall
és amik(>r hazafclC indult.1,k, szed- nem t.lrtozott semmiféle egyletbe &ekct támasztanak. A társaságokl!=====================!J tek egy pár kukoricát, meg vala~ és ig-y bizon ke\·C-St:n kisfrték ki kal fennálló szcr...:Ödc.tseikben cl•
CTAlr.Oroltufl:ibi.DJl.aollt. J.llaad6mu11,tr.a. JO füetM. Sdp latr..i•

Fine Arts Photo-Studio

m~~·:~j~:':e~ ~~e:t~z~:::~:~ utolsó utjára.
1
n
pár lépést, előbukkant egy far~ A KOHANYI TIHAMltR

West Virginia három legnagyobb patikája.

j

Columbia beu,l6glpek I• k~zek NJQII rxU.aaztlkban.
a

poata

m•ll•lt

"'

Jir. t:J ulopoe biaya.
F.I.31 GIW\ F. (-0.&.L 00'\IP.a.NY

1

.•• ~ : - ; , ~ , Y . : ~

.

Columbia beszélögépek és lemezek
1'.6ti„yii

rfioJtot.fiJlt,U,lltt.

s.

bouAnlr.
JöJJiin
l~Dlft.C"IDkrt.

N

halli._... mf"I:

ROSEN & SON'S
G, 10 M
ttn«- ti.al~tfl.
N ORTH FO RK, w. VA.
~

EGYEStlLET •· FIOKJA. '"'

m'"

0
"'"'

MtndlS .-an eleseadG llir6. 81or1elmu emberek u,i,en

fflhet.aell.

Feh'1lt.1'oelt1..16rt fordu1Jo11 a

ll►

:

Hitchman Coal & Coke Companyhoz i
Whee1ing,
· , W . Va. i;
!

kény,mi«n;.

r

::;;z;~~:.e:h:r.::~a::::;~eK:.

1.·~ JO.'lri D.L"\"l..A.SZOK JUU\.DITBT~EK
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j
f

,
•
k
\l,~t a b!,nvá,,ok azt k" ánJak.
~
k ot és fen) egette öket A k<t
6
magyar futá,.,nak eredt, de • ~u ru~ ·::!:t:u' ·~:an e~ ~~:a:::r hog") • b.inyákMI "z:í.rt'' muhe-hos farmer utánuk l~tt és Ko\aCSIE I
k
·1 . y k { .k.
hdc.t:t c~1nal1anak, ,ag}JS minGyorgy azonnal hah a e-1ctl ouze
gy etl 4 'k oo,ktha anaTh m J\~~ iicnkire né,ve kott'lez6 Icu en a
zt'ntmártom tcstvcrunk c1:után ~
ync i;zc e1)e
orpe, ,, IJumohoz ,a!0 ca,atlakoz1s.
A binyill Den'fl"ood ,n -..aana
30 P 11 rcaytr. -..!Uamo.011
;
berohant a lézre, értes1tették a, \ a - a ko, ctke~,5: ti!'iz.tikar 'ezcWht 111 1stöl
!
'tl
.p
k
k
ti cin ,k
Ra<lnód:1 Jozsef, a1el
~la természrtszieruleg hne1 \3;
nC>L: U1~ely1 !Asz16. titkár K?"° gyunk a sztruzkedésnd.;, :te ni
ács G)orgy te-tvfrünk hohe,- nk lstvan, ak1~cz. a le\elck mte, h1~szuk. hogy az er0 .. ~akos
l - - -- - - - -- - - · - - - - - -- - ét 1d 2'ld
t I
tt t'J!'.Y álla- zend&k. A t,tk~r C"lme· box 126, veus hasznO! a munklsokra 'ez 1 • uull II IIIUUI I I UIUI II III II UII I I I IIIUUtUIIU
, a
oza u ese
Thorpe, W \"a Az egyesület -4 ik ,e
a nem tartJuk hcl)c ... nl k •
•
u as farm« 1ndol-ola1lon duhén<k,
S
tm.
I t ·á t
val hblqa Ep olyan szt p ered menyek hogy az t'g) lm szabadail{ 11 , ,. ,
_
1
_.~:u far kel is sikcrr:~ ~uköd1k: m,?t a n\ omont.is."\val akarnak JUrn t .. !
•-"-'t U.pNt • o1a1a •• c-i e. .....,..• ._. •-. 0 .,. D'"-'-"
1om~..:
1: :od
k ha
~
föosztJly A1:i.nlJuk a k0rnvélcen gokat toborozni
lf ...._ KIUIMMa - i u.. _IM...,,_........
*"- N• ..~ •••aa&
17
mert, a ' 1 • t magav~ 1 • zen 1 lakó magyar bányászoknak hogy
~ "':'~
ca!",:-'_::;.~'l.--:=,_...:.,.~
mártom elé ahtotta.k, aki a.wnnal
k
k
• ó
.\ s.urvnct kC1zponh , c1-etósbu.üi ~~ 1q,a1 • 11•1♦to-"•
•
I
megi~merte a ~ ilko,;,t, aki a1.0n : ; \ :u~e~~::: ~am'"~:-=:gy:~~~~~:n g-c állant!óan fekme\1 a sza, át
h,- .,.u
mM.,_A•U-R-ER.a. u...t ,...
h an tagadia hunét
lT~\ancs;ik
ö ~ dk
k
őri
k
ué
lism~rt""' t,t c,zy lcnr, t'I f,u i!, naprol-napra cr 1'i •
a utott s,,:erz esc
szc-n gc
ki látott egr farmen: fryvverre\
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TTJtlif'lt, \alósz11111 azonban hogy
e
enS
Un
II.
vállán ., ., 1,;b<n i••k!,tm
Lapunkat Oa,y, ' V&. Is vidi- u n6mkos ta~ tobmzls ,11,n
vagy
Ü.
zek ,fadn, a farmrrt szabad láb kh Csa.nidy Pit~ r k•pvueH.. ne= t·ltakoznak majJ,
11•1111111111111111111u11•111111111111111111111 u . i
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WEl:;T ,·mcJNIA
El,VGRO\-Y:.
telflopflnll:611, V.-'HEELIXO -..Aroa mellett, atao-..i a ~Jlt61 -..tllaQl0t
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.~á"~::~ta~'~ vaa~yu:it~e<!:

lchct t-enkii°' a !iizcrve1-cthez uló
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Minden patlkaacr, Bctt&ir \"& Tea, Pala &zpeller N llüliinfi-le ~ k bpbatök.
MOl.TH 1-ilDE DRC'G 00., Thurmoad, WMt , ..._
MrOONALD DRl'O 00., McDona.ld. We.t Va.,
PA:C DRl"G 00., p._. WeN \·a.
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i RUSH RUN

!•

,
magyar b,anyasz
R

Co 1 Co.

DJLLONVALE,

ii
i•

i

A világháboru.

.-iz onosz HELYZET.

Látogassa meg

\

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H y ma n s

Az orosz helyzet ~a R~kkal tisztább, _m.int _amult héU'n volt.
,
:
Riga ele5te valamennyire 088ZChozta a külónb<izö árnyalatokat,
■
A B~KE DOLGA.
:
1hogy a fövárost közösen védelmezzék, de hogy ez a közös akarat
Wilson elnök békejegyzéke még mi~dig az egyetlen_ vála:z állandó le.sz-e, azt egyel<lre nem lehet_ tudni. Most hire jár ana pilpa felhi\,.Asára. Ezzel is, meg a Jegyzék tartalri:iaval 1r;, na~ 1s,_ hogy Japán kuld__ valamennyi katonat Oroszorszá;rba,
•
c.lyan fontor;ságot nyert az elnök üzenete, amilyent eddig egyet- ami mmdenesetre hozzá Jarulna a harMereg harcképe~égenek
fa Ré11 Bank tpilletben.)
:
len világ-okmány flem ért e} a történelemben. .
..
a~ emeléséhez. Az orosz k~r?1án~ klilönben nagyon_ erél~esen
1
A SzöveUlégesek véleményét nem nagyon 1:;1,mcrJlik, mert lat hozzá, hogy rendezze a z1lalt Vll-\Zonyokat és ha a JelentesekJV
nem nyilatkoztak hivatalosan Amerika válaszáról, s maguk 1•ek hinni lehet, ugy Oroszor3zág rövidesen ujra tényezö lesz a
~em válaswltak még a pápának.
háboruban.
Férfi, nöi 6s gyermekruha raktá.r.
A Közpotiaknál a jegyzék különbözó hatást i-rt el. Nagyon
természetesen, a német tulzók, a háborus uszitó párt kigyót- LENGYEWRSZAG SORSA.
Jobb iruk, kevesebb pénúrt.
békát kiált az elnök békJs hangu jegyzékére, de a nép zOme naSemleges országokból érkezö jelentések szerint a Központi [
'
•
JrYon kedvezöen ÍOllndta az Egyesült Államok üzenetét. Külö- hatalmak vissza. akarják szi\"ni a Lengyelországnak adott igéÍ.Í
11öern helyeslik \\'ih,on jegyzékét a radiklilüt elemek, a szocia- rl'tet és a szerencsétlen ország egy reszCt Németországhoz, nalisták, a katholiku:Jok és általában azok, akik a Központi ha- gyobb részét pedig Au!\triához cMtolnák. Allitólag azt tervezik,
talmak országaiban a békére törekszenek.
hogy Or08 z-Lengyelo!\zágot egycsit.enék Galiciával, amely szin.
j

Quality Shop-ját :

A~IERIKAI

M

agyar

FELVÉTELI DIJ KORK/JU,NBSÉG NÉLK/JL $Z.00
ÉVI TAGSAGI D/J $2.00

l6
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81 k 6

' M" ' 1
;i~~ :'~!~: :'C:":!;::1~~
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$1.00
1.06
1.10
1.15
1.20
l.!i

..

23

28
29

éVM

U
3!
J3
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ao

!J: 1::

"

uu

fl.60
1.66
1.70
1.76
1.80
1.85,

„
••

l.90

..

1.95

36

J.00
lt.06
2.10
2.15

I"

Ufi 137

""
"

1.50
1.55

39

.f.O
<l
.f.2
.f.!

év•
••
••

U.20
2.26
2.30
2.U

.f,.f,
.f,5

..
••

%•.f.O
J . .f.6

.f.8

••

.

.,
"

:uo

2.56
2:.60
2.65
Z.70

50

Minden tno a felvételi korának megfelelő har:idijat
fiteti telje• €letében.
Régi tagok a jelenlegi koruknak meglelel/J havidijat
fizetik teljea iletükben.
0Bzttilyok ala.kitliatók az Egyeaült Államok éa Canada minden réazében. A/Jol oazlály niru:B, három egyén
is alakitltat uj osztályt.
Minden kérdezöaködésre azonnal válcuuol éa nyomtattvi.tryokat küld a titkári hivatal.

:-e:~~~:~f'.~~;:;;

~!r:~c-~ .

d

Bri geport, Conn.

Tagja lehtl minden testileg éa szellemileg ép é•
egi-11zsége11 16-50 h• közötti férfi éa nű, t.Yrll6a éa nemzetiségi külünbsi1g nélkül.
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HAVI TAGSAGJ DIJAK:

c•g,ve~::e~:d:k::::bel~Ji~~t~~eta~:a~ik ~:r::o:;~1g!i~~de::e~
a~:t~zh:r~:d~=ló~!~mb~:
ÖD OlVOSa tanácsolná
zono.."litják magukat az elnök demokratikus törekvéseivel.
zonyul, akkor a Központiak nemcsak megszegik a LengyelorHn f'lmt'nne hllllA #f4 arrlil panM7,..
Ez a tünet annál örvendetesebb, mert a bt'ke közeledé~én szágnak tett ünnepies igl!retet, de árulást követnek el a meg- ko<lnfk, l><lkf roti,.% 112 emén:t&.e, feJkivul azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok és :\tagyarorszá.g uyomoritott lengyelek ellen, ami semmi körülmények közt :sem ráJá....,. '"'' 11 · eh-et-1:teu„ u fti-6.«r-'t. a
nyl'lu, r.-h<-r, 11kkor ttt ajánlarú. Ön• 1
közt teljes harmonin van a háborus célok dolgában és egy f orma hozhat bi·kl!t. A harmadik állam tervébe különben bele szól nf'k, hoc) 11~1:nAUon "C'aloruf'l"-t.
követeléiekkel ülnek m~j_d _le a béketá~gyalá~ok _alkalmával .. majd Austria is, amely igy eh·esztené Caliciát; de bele fog i:;zó,.
Lehetség.. , hogy a Jóvo héten a Kozpontiak ... meg a Szo- tani Magyarország is, amely egyáltalán nem óhajt még egy
2C O fCmOí eS 3JplfU 31:
ve~ég~ek is ~álaszolni fognak a pápa jegyz_é~ére, !' ,vagy ~eg- partnert a Monarchiában Magyarországnak teljeRen elég volt ::-:~~111~;111
1
0
nunte~. a valasszal e_gysze~re a béke-e~hetose~ek tárgyala~át, 1vz Austriával való természet ellenes szöveLM!gböl, fa nincs föbb ~, :r.anrc,khan •tb. an(-JkUI, bon niMv~gy elJon végre a mmdenutt egrforman óhaJtott nagy kibé-1 vágya, mint szabadulni az undok o."lztnik sógortól. Nem
~
t=u~\.nn~
1 1
kul&!.
1 egyeznék teehát semmi esetre Magyarorszil.g népe abba, hogy hlU1aa1k.
most Au.stria mellett még egy társsal kös:ie össze a sorsát. De
c„11k tar fellltel al11tt vehf't IM.-ló.IZ EGYESOLT ALLAMOKBAN
meg Lengyelország meg is érdemli a teljes függetlenséget, és
!:u~:
a háboru11 ké:uülödések lá:aRan folynak, 8 vaskövetkeze- talán még szerencsétlenebb lenne, ha Au~tria ~zipolyozná azt n. 1111tlkM,a bl ,·1saukllrl a p#nU't.
,~~~;~:~~1!~ ~Pt~t~
tséggel ala~ul ki a \. ilág egyik legnagyobb had!\erege. A beAo- 1s, mint ameddig a muszka-cár uralma alatt kinlódott.
rozott ujoncok egyrésze b4:vonult már, 8 a többiek is rövidesen
a kikép,és helyén lesznek.
ELLENTÉTEK MAGJ'ARORSZAG ÉS NÉ,lfETORSZAG
Charleston, W. Va.
Ugyancsak erélyes munka folyik a felszerelések elöállitá~a KiJZőTT.
dolgában is, ugy hogy katonáink a lehető legnagyobb fe)RzereRövid hir jelenti Magyarországból, hogy az ott tartózkolt~.sscl és a legjobb esélyekkel mennek a harctérre.
dó idegeneket kiutasitották, ha csak be nem bizonyitották, hogy
A konnány mindent megtesz, hogy a lakosságot a háborus feltétlenül RZüksé~es ott lakniok. Azt akarták ezzel elérni, hogy
nyomoruság minél kfaiebb sulylyal sujt."la, s ugy az élelmiszerek, fele..-.leges emberek ne egyék ott az ugysem tul~ágos sok ennivamint a többi életszükséglet árát zabályozni fogják.
lót, még akkor sem, ha hajlandók azért jól megfizetni. Minthogy ott osztrák és német embereken kivül nagyon kevés idegen
Meglehetös gondot okoz a kománynak a háboru ellenzói- ,an, szemmel láthatólag ellenük irányul ez a rendelet. NémetAppalachia, Va.
nek az elhallgattatása, akik most már minden megengedett
országban
ne mnagyon tetqzik ez az intézkedés és megtorliissal
Mint a neYe I• mutatja, n a
határon tul mentek, hogy a háboru, előkészületek elé minél fcnyegetödznek.
Az sem tetszik a német háboru.s pártnak, hogy
nl!pnell: a ba.nkja.
több akadályt gördit.<•enek.
.Magyarország bt!két kiván, még pedig hóditás és harL~arc nélDEU;TEK CTAX -i11. K.Ut:\TOT FIZET'CNKI
Elsö helyen állnak ezek között az I. W W. anarchh1ták, küli békét. A német uszitók minden békés h'lngot szeretnének
1.a.tánuk kn\"etkeznek a szocialfoták és végül azok, akik akár- 1' Központiak országaiban elnyomni, és ialeltetöt mutatnak a
John Salr.er teklnt~IJea mamilyen áron békét kö\'etelnek. A mult héten mindezekre lecsa- íenyegetéseikkel, hogy milyen lenne a népek sorsa, ha a j unkegyar kereskedel egyike bankunk rt1-Hv4!n1eeelnek N t1as1,ott az igauágügyi miniszterium sujtó keze, s a német-párti rizmus teljes győzelmet aratna. - Természete8, hogy :Magyarga.tóln11.k.
Forduljanak bor.izgatók mcggyöződhettek róla. hogy az onizágban háborus ál- országban nem sokat törödnek a német háborus-párt ugrálásádnk blr.nlommal minden ba.nll:val, s mindenben igyekeznek az idegen befolyást csökkenteni.
lapotok vannak, amikor az emberekkel nem tréfálnak.
0
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Northfork, W. Va.
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The Blacko Medicine Co.

rr===========,i

Dezső

The Peoples Bank

János

Bölcsluízy Ferencz

elnök.

Walk6Jánoa

pénztárnok.

titkár.
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Ültessen, itt az ősz!

.<\~ GIUI a lf'CBlkaJm.,...,t,h ldG<lu.k uUmóla1rák, rú7;11afáJ,., tll„Lfllk ("! dl„"tbökrok. núlő
c·ttem(>lfk, tulipán. já('Lot. ..tb. of!mii. i:-lkkek

tillf'lé!wN'.

Qgyben, mert nilunll: minden
sukuerll ellnth6at

CYOrs h

.tz EVROl'AI HARCTÉR
,IZ OROSZ FRO.VTON,
1
,\ mult hét leynagyobb e,eménye kétségkívül Riga ,Iío•1alAsa volt, amely sokkal nagyobb ,lelentö1égU lehrt még, mint
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Leve,Iva, lfas
,

MarryarorszárrfTal. ,___
6
l:»f:t

I■
:

'-,/,Cll,ü.

l-l• nilk"'«'tt Yan • rentlt"kN'I lrjon a.,,n_l
ll~ IJU 7. t'-Tl Ö,..d JO ii111.iil<'f<•, ,..,__,_ (-ll di._.,.
rü.rol. ""'"' ('>,("metfkrúl, Tin\glUlj[J"fflákr{,I
"'- miotlMIIM'IUÚ n}AfO·Ak.r(il o,'116 irJt"fQ•
a.t'-lti.inkl-rt, IIIIW'llN. ill!Qt'n luildunk lllt"IC ~
J,hwk. 'l~ltl"f'lllk-1,,,.,.kN blrloo"-ÁI( n,rllelt
kiil<!Uok. .\mt-.ib hilrnwl) rb.,_.ht"~

NEM E,,.LET : ===================
KÁLLAY BRQS. CQMPANY
EZ AZ ELET

Olaszor."\zág egyik vére~ támadást a múik ut.an intézi a
Monarchia hadállásai ellen, s reménykednek, hogy be fogják
Triestet venni. Azt jelentik, hogy eddigi tamadá.<iaik alkalmá,·.11.I harmincezer osztrák-magyar katonát fogtak el és hogy az
osztrák v~zteség eléri a ~zázhU!lZezer embert. Kétf\égtelen,
hogy a Monarchia venteségei nagyon nagyok lehetnek, bizonyos viszont az is. hogy a támad() olaszok még többet ve~zthetnek. Triestet a támadá...,ok egyel<ire nem veszélyeztetik, 8 kato.
nai körokl.K-n nem nagy fonto:s!lágot tulajdonítanak azoknak a

A levelezéa m6dja.
ÍttV'izsgálja es Jc>gukhan áll \"issza
llebrirtuk lapunk mult heti !-Z::0 1tartani azt, amelynek tartalmát
:
!l;,orgalom, ~yanu~nak találják.
========== :
PAJNSVJLLE, OHIO.
amit a nemet~~ magyar sajtó!
_.
_
,,,.
•
kezdí'tt. ert·dm(nynyt·l járt: lehet
:\ Wa!-hmgtonba kul.dt·n<lfi le■■•••• ■• ■■■■•••••• ■■■•••■■■■•■■■•••••••·
már .értr- it.:.-st kiildem ,tagyar-, \·tlet lehet magyarul is 1rni.
\
or:.zaRha. \le;;n}·ugt:1thatj11k már
f\.iV"iil a levélre a ren,Jes két!===========
, DR. ""
ab,god,i -.zülc'inkrt. tl'~n·frdiik<'t,, centes bilyeg ragas.ztaml,\ dr- b\'·
IClfTER'S
rokonainkat. c'.:rte:.ithetjük már\ lul a ,i1lasz bcszt·rzésének céli:,i- !, mc jo étv;'. va '"• a t'm
fiht arrM. hog-y j,',J ,·aK) unk. ra szintén csatolni kell két da rah hcrnek. ·:tvagytalanság, t•mesz
1
Fáj<lalru11.\:t.JI mn1ekül és nagy
hogy :\~wrik:i.han a háhuru óta; ké1 ,.:en1cs hélyeg(•t.
té!<i zavarok, nékrek<:dés a lej.!'·
icl<l\f,LUteWRf't t.&1.:arit mrg, ha rhe•
1
uma,
idegbajok, klfframodlí.,oli:,
:~;~(~:k~;t~;;;n! (;:a~~~l~~~t:~:;7,~ ! ._Tt·kintcttcl .r.:-ra, hogy egy ilyen gyakoribb betegscgek, haszn:i.lJ.
köi-n<-ny, Izom mrrf',edé~, horz~o•
dol~un~. van, mint akirmil;:en 1;,:~a~r Lhe~::·r,:~:e at}~gJ~~\
a v_ilághirii Partolát, ak~or
lé.s(,"' 111rghíll/>1irlmt'l stb.
europ:u allamban az ottrt'kerlt 1,k
r g
'
aztan h1ztu'i lehet IX'.unr-, hog-) a
11
gcnnek ~l<'rt hizon-.ara ,an ag l~tar há~i)á zl~k
n,Hd i<ló (h g,talan~1~. emcszte!'II 1.a\a
Dr.ltl(llrERPAI\ EXPIJllHJ('t
go<lo szuló odaát (ZCfSl 11nra, a ~tt ~"
n,l ' ~arngtd ruk, fzékl'reke<lés ni!a, tiiOh31t'm
ha,uualJIL. Ha t!Z('ll fcluroulh11.tat.akik rwm tudJ 'k, hogy mi tortcnt Jl~:-1.i~) ~:~~~: :,",n:;,",~IJ",, ..''m·1••gg)•, r kell maid szem eclnl(:
\ J'artola
lrm aurrt I a f11Jl.l tt 11trtazt-l.:rt
1
\( kk 1
1
bh
.. ..,. .. ~
"
n•ggr-1 t:11 f'11te hedon:lk>h, biztos
gJe~mt-~
/ ~ :i t:~ro~'l!Z-1
I lehe a nnuk mellé o.-!a1r1ak e o nagy doboz.1t egy dollarert kuldt
gyógJuliuit. n,er lhu,lcu g,ógyezent _
0
~~ , :/; k(:
;;:rl('h:::tle:
1
~ungana_n
Mrnrrs
Jour_nal,
136
a
Partos
Patika
16o
Second
l>flll
35 il!fi.i ~enkrt hpha.t:.. "Úgyel1en
1

;:i-~:Kkn~: amelyek i-zerint az olaszok rö\'idesen Bécsbe vo-

1 olt

ahogy_ ma meg, tudju~ állapitani.
_
,
,
_ .
Riga. mngaban Vt\"C .8 _na1:· fontoo_8agt_t varo.."\.' fel _m~ll~6
lakoss~I e:- roppant fontos kikötővel, de 1g~z1 ".~~ Jelent<i~eg~t
az ad.,a meg, hogy Petrogradnak, az oroi-z fovárosnak tulaJ<ionképen Riga volt a védelme. Hogy Petrograd eset.legtls elfogl~lá:-1a milyen hatá!iS~I _lenne ~z oro1-1z~kra, az~ ~em le~et
tudni. A. né~eU'k ~zt ius1.1k, ho.'° az oro~zokat_ kulon bék~~e
~ny!tzer1tene,, a azove~égesek .v1~zont att remélik, h~gy a. (o.
,·~~~! elC,~glnl~~~ egy~~~~ne minden oro:-1z pártot 8 haboru to,·a 1 ere yes O ytatá!. oz
AZ OLASZ FRONTON,

mi~an, Ji~gy _az a

PijN fXPELLER"
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Av~nue, New York, N Y.
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St.,J.Y.

seg1•ts magadon

\menk.1 be1smcrlc hogy k<>tc hr-i.:rl..ezni, amn m1 mind, n e~t
•••••••••••••••• ■•••••••••••••••••••••••
t _\'J'llG✓tTI FRONTON.
lcsségc tz .11: itt .lő magJ,H<ik _hc-n unnnal to\.tLL1tam fo unk ő![r.:=========:;i ■ ,_~~~~~~-"'
nl'mt•tc.k~cl. zcrn~t·:_i. ·rermé·· 1 t·im7cttnek. 1·:n ·1 dlt aka.,.'uk .,.
,
:
A nagy nyugati fronton váltakozó aurt!llC~ével folynak a 1;.zctcscn azert nu nwg1~ na~yon érni, hogy a magyar h.in\·.iswk
~
!
legvéresebb i.ltközdek. Hol az angol é!. franciák támadnak, hol hálá,ak \ag.rnni.: ezért. mert h,. biztosan hozzáju„s.anak az lJt}'
11
• •• i. •
•
•.
1.
ü1 -Ildi• •
,. németek mennek át ellentámadá:-1okba, de az elmult héten f.7t•n háborns 1,l,ibt:n. ntCg i1 J.;nt('• kapott \";i]aswkhoz, mert tu,ljuk
~
~
E-gyik fél sem ert el nagyobb eredményeket. ~Iinthogy az Ö8Zi 1 • f
·
!tl
b
k 1
11 ;o •1
1
1d0 beállta \;&ló~zmuleg lehetetlenné teszi a nagyobb operáció- e,oga
l!I megv. tuzik.
j,"il. hogy ki tth b pt>Stalmatalok
l;!§:;i!r-----=W;~
\z crt..:s1tc:s .hauku!J1 séntk nem a le~ 1agyohh lelk1i"m"rettt 1
1•
_
r,
·
1r.
kat. nagy változásokat és dontti utkozeteket aion a fronton a
k
k
JJIOST
ÉRKEZETT
•
~,:.,"J•i...n'
.
,'
;
.1
~,t,,.=,
közel 10vöbcn nem s 1gen varhatunk
,no,. IJa a (1\f't c-zo
kezeld.: a 11á1 tii oltozc,tt b,1n\Í
•
r.; -~ .. .., ~"u..
, 1,onte k k 1, u1 a 1ü d Crc.s
•
:t(lk te,tlc1t
10.000 D A R A B li■
t-,,,t~·
~~
~•~k::•
:O:.l:
Grwa a41a,. ....~,.,.; N,c1 ..,....
LEGI TA/f-lADASOK.
Burca~1
oí
Lommunu:at1on,
\ \L.gyarorszigg,d ,alo érmt
u.,.a„ ilt.1.I i.,..ac,u
Németország n muJt heten több legi tamadMt intézett An- \~ a"hmg~on, 1) L' c1mrc kuldl'n- kezes n}<>mtat, 'injok utpn lesz
Angol-Magyar úvelezlJ
gha ellen, 8 évek óta talán m08t aikcrult nt·kik annyi, hogy tt•n) - do A lt·, dbtn pe(li~ bele ~cll irm, ld1<.>n) oht\ a, de n11, el a 11) o.mtat 1 • l€"1tlobb i11l11Í>Horl{i1, klblrJ• a
::
•'-il\,'Y",l
étJ önügyvld,
leg- katonai fontos.<1águ helyre dobálták le bombátkR.t Támadá- hog, a frl~do _kit kl\an 1.:rksitt dn)i•k neg nmc$em·k ke sz en,
!
"1'1'!'\lr-~>.--.._
::i•i::-:.,~='b&J";: 1:!:'":..,.:C~t1:■ ..!'~-
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PI OCA

I

HAZAI PIÓCA

Il

i,;aik közül az e-gyik lil.tszólag fontos tcngerl!l'zeti tercpekben 111 hog~kterol, .termr-~Zll~sen addig khtt e!lak levcll,rn
okozott nagy károkat, a többi azonban i:imét c~nk civil emberet l·sak,~ egés.z~~ ron,lcn, ttsz.tan a fr- 11 t lt·irt mod(,n

felesll•gea legyilkoláRát eredményezte.
ldeérkezö hir~k szerint különben a francia-angol front
mögött is meglehetiis te\'ékrnyaéget fejtettek ki, s 3.llitólag nem
kimélték _meg a kórh.izakat 1:1em, söt egyes jelentések nerint
~okat kulöníiis előszeretettel választottAk célpontul, Hir szerint amerikai áldozatai is ,·oltak az egyik kórház-támadásoknak.

A SUIJMARIAOK HARCA.
A német h•nger.alattjárók a mult héten is el3ülyesztettek
annyi angol hajót, mint amennyit átlag mindig az utolsó héten.
Tekintélyes angol 11zakvélemények ~zerint tbbb az el!\ülyesztett
tonnamennyi:1ég, mint az épülö uj hajó és az eSQ'etlen hatás<kl
\'édekezthd mód még mindig a hadihajók kisérete.
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/,~iy: h~·'t~~;~
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rm

het l'ítl'!!it' t ·\l t:rtt· 111-.hen
ne-:n s;,ah;nl t·mmi ná nak: li< n
lenni, mint tiszt.in a ~.zemély· olétrl' rnna1kozó lolgoknak, me·t
az iroda minden le,·H t rtilmflt

kat
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.Amennyiben _ezek a 11yun:itat~
11: ::tol~~
irni a óin1:ctt l'11·tkor:it. í,.,glalko- ,;ui~·ok t·lkts.mlnck, fatesiteni
zás:11 ~ 5 pontos ..:iml·t. azon\..:n·ul foiuuk a 11121-!"~·ar h,inyászok."tt,
a feladl, printo!J nevét, foglaU.:oz". ho,g~ houa~ kaphal!la~ mcgfelesát és azt a cinwt,. aho,·a a h, '6 zámban Ilyen nyomt.,tvánny!I- i
;onlú tatt.t!mu \.llaszt kérik.
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fog ,issz t·mJi:.kczm Am~nkára
Szállitáasal eggütt caak I dollár.
t·z, rt a J' e~lt-k('<letert, amely·
1i1,,,e...s.n.e16 • ,.._. ,161, ... 1>e1tGld... -neu „ 11w1~1. 111,d, e•1yd rnili
bnn\'N tl,rill k ne
77 FIRST AVENUE
B. Grttn,
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