vot..

IL •Vl'OLTAIL

... u. ....

[MAGYAR~

SZLAP

Az egyedüli magyar bányászlap az Egyaült Allamokbán

The only Hungarian Min~rs' Joumal in the United· Slala

75 Eaatl<>th .street

GYURKÁNKMEGHALT
AJ. ELSŐ HALOITUNK
Gywkinak

hiffuk. m-1.

New York. ·N. Y,

AMERIKA MAGYARJAIHOZ

A MAGYAR smfll.Á.
NYÁSZAT~

Az "Amerikai Magyar Báayúzlop" aámára írta Dr. RAFFAY SÁNDOR ev. ref. püspök

Ama ■ürün ftlbanip.6 panauokkal bpc110latban, melyeket a forgalomba ktrülll magyar uén ,i.
liny, palival, agyagdarahoklral,
ktil'el ktve.rt, j6 réulihcn Ui1elk-

amd,.

ayijan .uretiik. Twtririlak
1'0h • nemae\NfiiüblJa, i.tririink • nehh muuiaonbu. k

wn-ermik vol\ el•J't,51 fara a
kudtlmtinkbm.
Nthu.n UI mk a rend• ~
So.ha nem vol t ~ olyan lle- kodb&timk. Macunk itthon uq~ ftbú tcrror rbnKgunek hirdeirci, mikor ime u\oJ&ó. ~ - hú btlyu.te U a ...orsa &zqffly 11y,e:lr, fáradtak, betqelc..naunk. tett korualdb&o nn-e bárnol ia

légkfpen

ea "riript abroll: • hu.ánlrnak, mint mosL Euré-ru Amerib maaan.ipnak qtu- 1ufü, e viligon bifkl U nagyobb

igy8eml, nem. miD4lc a map
basmir&, nem is uúndiC' CNk I

éltte ab. tt ntm tgyH U volt !Úr
mq-tiporva, ösuttörTt. dc hely:r.etébm ,Plindic ~olt. nluii bilta~6., aoraá b&n mnw.:111' volt ...a1am, igéret«.
Mikor I t~tárok v4J,upoatik,
em~r atm igen mand t a hau
fóldJén, dit le.galább clle.n&q aem
ni.radt batirainkon. Iu • nC1Q.t1
ta!prúllhatott.
Mikor Mohácsnál porba hullt
•. Kmttl, m~aradt a m~rAS vucklti _?ntudata., -.ndy 61 ,..
mét librúllttotta.
Mikor a torúk 150 éven it nétdarabol~·• tattotta !hgprondpt, a l..i.t Etdéi:, ~ t t c a nem uti öntudat pariul6 tüzét C,
mqtart.otta a harit a nemzet
ntk. • nemzetet a haúnak.
MiJ.or a· ue~ncal,tkn outri.k
hizauill; nCgyub év~ ház.! ptt
patnri eméntr:ue a magyarság
r~Jét. a„fft nem tudott pro\;nc,:íd 1\ja•uam bennúnke1 a be-

l éf" vb'it kell belénk átömltu•
tcrü, hOfY uj vúkcrin,ú indnljon mer en.iMbea. •
Nem att monaom én n.:r.el,
hOI)' minden maoar jöjj6n h111
fs 11yomoro1jon itl vtlih1k e. ki•
foutott ornigban, hanem ut,
hoC}' akinek van in6dja itthon
menteni a Dtmu.ti v111ont, lpi·
teni a romokat. tcr{ttni 11. eleaet teket, a.e. tartsa btt1ú.l etbeli ki).
ttle.t~ek akir 'ha.e.ajtive, akir
kintm.aradva,
minden lehető!
mCRf-enni a nem"1 talprallli tW·
ra.
Be.nniftkt1 ne.ra üar a kül ~ökl
me.pl llptru. Jaju nankn 1l.l&U
~lt, 11úatuikra IQCI 11i". Elbp,Ortak kó1Öolyi,a lélekkel ; . tbrtéuelmi uolgilatainkat, mel yeket a kttcsi1én1MC"Dek é,; anyu•
itali kultu'?,na.k .-6ddm~bffl vé~utiank. llt'm vrtrtték mérle,tt,
mil«N'_ nlt~rtWn ,.C,dmJhank;
ipa.mirai ~ . Km hall«a tti~,

bír.ton.Á,rban, miot a kócairolt
C.Onb-Magyaroraúgon?
Amuika ma(Yarjait61 vújuk 1
mi i.-1:1lok H érdekeink butró
ftl'karoláaát. Ott kint is lehet a
huát 11olplni, 161 ma talin jobban lehet kint, miat ide.bent. TcfYe mq hát_ ,siindenlci a map
honfiui kötcltaaégét. é, akkor mapnk is neki bátorii:odunk a C$ÜC•
lfe(INMI. odá~iinlc ae elgytllf1Ílhb61 • uj vlrkcririgét. indili mes tfflnkben, mtlyt61 tettre buzdulva ftlépitjiik a rom.okba
d6ntött t'labaút. Mert nekünk u
6-i _Mlt!n:tk kört me.pe91ktt máaodik e:r.m:léve.t be" ia lrtll -fejei•
nünk. ~ e.hbes mindm beaiilcte.s mac-ar e.mbtr hiségi-re .uülr:
eq-iiak nn.
Ame.rikai rnagylf'OC, 11.0lgiljátok H 6a ma(YU' 1luitl
Mttt amit e11ca f~cl6tlen elr
IDtt: és gonau.ldki fdbm:lt
arcnt provob1':'rö' itt-ott dkö-

~ j a ~ ~b. S:tékelJ' OJTTl!T er& hiu.l, biló
izalonn:nal, t ö r ~ ~
t,..
• uJ rifrt.a II ut&t Y_elünk -rJU.tt..
~ milldn,ijlll ,abbl.n boldo.

~:::;~;~
t'gyestk hazaárulö meithódclúit
11emlrge.~ilf'tlle a ntmut ~,.'4
nd: hü'légt'~ litllrtha
Ma 1zonhan nrnu:~k Ó\Uc \"I•

:~oJt~::::i:\i~:;ud;:j!:j!~
Amerika m1~1 rj1i.,tól d rjuk u:t
a ltnn~•1-"lC1 t.1ufi1t kótel CIM•
grl, hngy amit t61ünk mq- nrm
hallgatnak. ók kiiluák bele I vl•

:~~~::trnt;,
és a táraadalom súmlijni. A
fiiw tl en magyar birósig u:
ilyen tlemekke.l érdrmük szeririt
tlbint ff e.lfo,t bánni e;entul U...

S:iktly Györ'I)' idrja föW kml1.
A becrilésímk, a uemetiink, •
mon tnl a nló J"ICU&kodúuk
noiiu,r11 'ririgü.
A u vtlrt.llu. m ~ a iörekri iffekuetünk Jlön u volt u tJ.
lÖ iful cupia, uút rink ldildöU
l Gondvbel•
lka kellet.\ ilbnmk a fftlÜn..

tii kótben. boe,- u elenn tm1Nftk számán k6utl16 hl.Dk el6U
aináljUlt mer a piMIUIJ \át i.i.
rit uám&ra u iiro-U. f...._
A ma,gJV lemet.ót,, a ~
plbjin.
Sina aaial.lhlr -.-.
Viri,gnánlapja mél~ Ill.
D.ltot,, fekete '7ÚS\ hoaou Kimkrvillere.
Akkor ~ Ml .W halo&Lunka.\.
O,urlláü: ?11,ff ~
&tti, ~ emMr voh-. t. la.

s....,-

:u:,~r::~~~

1

tula:-::- e.ltö

:,::~·:::t

11

~r~::,:~:::':

akart W1AÍ a bb,t- ~:::.~et'~~;~t ::d~!cn::~0 :~ :!:~::~:~:::t~1:r
!:~i:ek :a~~7:::~e% • ;;::
&zok boldagulúin. töreilv6 mo.. Ma ,mnc:uk •~•htéptl!k. h.onrm li kóvettlt ip:,;tala n"'okat. Ame- uolmak • hitvinysága/t a ma

fi.lomb•~:
_
Is ra~ll.ik, .meE" is fCkmliletlék
.Az _elaök kiiSt. adia a pim6\ • ot a ncmzelrt Ma erötl~.
bánnuolr bl.nyt.jüwa, a to,&Wk kimeniluig, caiirp:di-., éhK~.
~ - ~ bel•a ~ • w a r- ruhatlan,J,,:-, in~ bl nyomnr.
f~ldi ?Ogekbe, bon" mepp~ nemzeti ~Mg ~ OMJ:eranb
nk & tll&f1U'Clr örök& !.akku hi:í.n:,a ura lkodik rajtunk e!! bé!.gyenlt Alla.mokban tl a Jep1a6 nitja ellenállhunkat. rongilja a
volt, alti pinst h■lye.ett & bin7',- jobb jóv6be vetett mnén)'5qÜnk
aok bankjába.
alapjait. Ma ninaene.k Hgyjai nk,
~ 1, IIIC'iaJ OJUTkink. T■ akike.1 mindenki kúué~J költttB u eltö, aki ldd.61"61 kösöt.- ,·e1ne, mert a 1ekintélybt •~tett
tank,• magára haa1n i"'8 ma- bizalmat leromboltik. Ma ninu.c.radt esikinyodlt,, u tbó ~ l r ntk hatalmaM.ink, akittl össulet~ a 111111V \elnet.6ben.
f~hatnink, men a· bolaeviamu!<

rika m1K)'araár', t&I várjuk.; hOf)
amire mi u ellenünk fordul! vlligpolilílra rntlflévcMw mia tt
Uptelentk ,·agyunk; lik lepluzik le a kiinnyii prld.i~ éhe•
An»n5zMnk alattomM- ha7udozá•
A it.
Amerika maca rj111n fordul ma
meg n e,ép. oraúg 10na lb
nt'm 1■ q:btben, dt igen Jrlenti-ktn}' ~ rt ~kbtn A kiilföldön ro
ml« mind ig ksnpak u ilmagyarok, akik ae t.lltn-':ggt:I c:i mboriln1l s ön:,;ésiik al1e90ny S7.0l•

~ g yh :~ ~~ ~~~;~ t~l!j:~ e;i!';r;l~ u~!~:7u:

!!!at;.~~ &I ~: !:tk nt:i:i,:i:::: ;;,~;:iés ~:~rdemel!

1

~~e{etünk:_ il a

lq-eW ,.:

1ii~!1;!:~it~~M
:

~:t:ie

l'.ij, nagon fáj, b6gr eetákén\ kodi1 é$ a vakmerö5lg u!'almit ho~n i nem képl'!Jtk Ezek ne"':
:ro~i ~: ~-:;6o,::~:~: ~:tn~:
db;iit kivédeni mi nl': rti ,·agyunk
k~pese.k. & ek lelep\u.éi.c. t.lhalllfalta1ba, . mt~féke1-ése •~l~tén

fü m&r&du. nllink, Itt 61 a~- T1Ínc;9e nek. Senlrlrr 15Cm timas:,;• ~ f : : ~ ~e~e:'!:;e~agyar1a1n~k
kmit\link, 41 bbouJ
Rémblrek sú.llingótn11k a kiil•
~ ~zeretj ük u e.mlékede\ eun • aettal idefönn iört.et\4il ipa érd.e- f61dón a fehér turoról. Amerika
~.tpen, hogy •nnil jobbau 11em mekkel, becltileWII mukilkodi- magyarjainak m~g van a módjuk'

iemed ml

ebet uerdni.
aocldal • 1ege1'6 sorba.
arra hogy- tte.ktt I rou t aka~tu
.!sth.ként, ha a mtmb uU.U.
- ha néha Ml i1mal4 aa.nrni hireÍctt ktll6 értékükre dtvalvil-

·"/:

:"!:o.~:l'ül:U:~

1ö~ényc•

h: : ;:~ :.~ n7 a~aaz! ~. : '!rt!l~ilct~~:: ~

~!~iiuzéttöbbet velünkére.,,-ütt ~~;~k la n oktuk meg oly 1chGgy ~ yeb61,~~e l1BY • llilk, Nekünk uj lélekre er6a öntu1ír61< ~ ~em v„Lunk meg Uiled da to9 nemit.ti életre ·\•an u iikséutino~.o
asan a gyáuol dél. gü nk. A népr k kör.t barátaink

~

gya r f!emzct j6u.n . tirvdalm:11
ittli d Jegjobban. Dt u komoly
vallidg, hoer ill se.m nem voh ,
se.mniocs fehértrm)t' . mt-rtmég
s vörös lt.m,t" r,áu011 és vérr,,,
h69ti i• hiztond gban ~ hinta•
lom nélkül drjik törvén yes Qltgittltrtúiiket. Magit a zsicffikfr.
délt i, h&&cn igyeksr.iink mrgoldam, pogrof'II o.em nem \'Oli,
Mm nem lur.. Ett61 a magyar
ember ltlke mindiR it-t6z\)11- Ra
itt-ott megvrrtek nSaány nid6t,
11ért • tetten kapottak mindig el-

~~a==
'4tt6.n~; és bámt jól tudjnk, hogy san ~ majd, hllff ha. actal'llantikor mind.annyian c:ak ládod ám. 1-1 6huábaa,. Te 6a a
~H&i lekaziiuk mi il a himlerril- Te 11rnd. n■m mand itt krin,
',~~•löbe.
·
mff\ hiuen OJUTkink vol~ N
, __~}~ rendelte t.a1b u Öriilr: OfD!'llú.k man.dss Te tt.l mfnd.
~ • hogy oda il lépd rudelt ann:,:lunknaknún.dörokn. ...
llöntk.
htea veled t.ettvér, Iaten nled
1
Te ott UI olyap. igyllkuett.el 1„ GJtlTkillk. , ,
llel a u6116l6nk, llnll:,eu igyelre.
RIIIILl!at IIUllTOH.

!!~·

k:i~~d~n~ik~a~!3:n:~fö~;
1ajtójihot houáférhet • legalibb
azt teheti mer, hogy meiinvit!lja
a kül[ó\det a magyar földre. Nlt•
ze meg birki, ninc- Itt teljca
rrnd, 1remélyi 6 VIC)'lln bitlond.g? Núte meg, nincs~ olyan
ujt6nabadúg, mely I nyill izptáscn kiviil minden JfOl!dolatot repiiJni enged? Nénr meg. hon, a

Fenti cikket budapesti kép
viseltink küldte ho:n.ink, mert
ar.t Raffay püspök a Magyar
Bányáulap utímira irta. A
Magyar e,nybzlap kh1.aéggcl kö:r.li mindenotthonivettt6 magyar embernek a:,; ir:ísit.
akirml az illettinek a hitvalláaa vagy a politikai mcggyc\i.6dét.e.
Akkor is· kör.öljük uivuc:n
ezeket.,az irásokat. ha a Magyar B:ínybzlsp nem ért rgyel
noktartalmival.
Raffay püspök alábbi irá.u
nem tetszik a Magyar B:ínyb:,;l1pn1k éa a mi utaink ne.m nonONk a Raffayl!k utjával.
Mi is aton vagyunk. hogy
uolgiljuk valahcgyan az &hadt, mi i1 azt hlrde1jq uünttleniil, bogy !iuudtak, tr1ali•
utosan buudtak elleulgeink,
mie16tt az ondgot uéjjel bir-

1ák azakitani, mic hnnlinket

dsok, ~:ikro~-~ind::iitth na•

1

~::~~al:::;t,

~

:~~~~:;~n n!~r:~~~;~tla:i:~

7:: ~ ;ff:~:::;;~:;::~:öi
!~=~~• ::p-i:r::~ :;1;,•~;~~;l~~:::::~ v:::::;:~:
~;:yi~ érn~. l

ri tm„J:~ uekb61 a haiur-

m '

;é::;::i:~~~:UO~!t:::;
~•~::y~~-=t~~!:~~::,',nt:.

:~:~~h~k~~ f:b~:,\:

onr.ág,IQkat uéttlphenék, art
mind v1lód1r' tttték otthon
a Samue.llynk fs a Hejjaaok:;
aldk aúudokra tartó gyaláutot hoztak a fejiinkre.
Ne. lrja ntlrüitk kit .e Raffay
piispök. se. wnki mb, hOfJ riplmauák a magyar nuniete.1,
bor, ttljta i rend, teljes a bir.toaság, teljea a aajtóyabadsig,
mert mi nem v..,.11nk kis 1yermekck.. alr.ilr Ulfft'.SCII a homokba d\l&iuk a fejUnke.t, hog, ne
lb.d.k a aaját l\rmzetaqfin\
ryalhatit.
•
& ne akarja11&k velünk
ol,an va16tlanaárokat monóat
ni a külföld aajtójáb&n, amit
ellenségeink fl1jl'.1Ön me,cáfol
hatnak ; m«I ha ha:r.upi«okkal jiratjuk lf' magunkat, .akkor kéMbb iJraUink •em taliJnak meghallpt\sra.
'},fil rt lrja nekünk Raífay
püspÖk. meg I" többi magyar
ve.iér, hogy "fele16tlen elemek
kóvetnt.k el ill-ott" eiry gu
tettet,
Elcaukták mir 11. kccskeméti, az orgorinyi gonoutev6-

:~
bizonyitani, bog)' val6tlanságolcat akarunk a vilá(llak beadni.l-lt kújék att t6Jiink.
• Adják meg nekünk a becsűlctes lebe.~et a propagand:íra, siiinte.asék inc.g otthon
uokat u állapotokat, amelyekriil egyd6re büiba irja Raffsy
piiapök, hogy nem léte:,;nek; s
mqrl.itjik akkor, hogy mit forunk csin.ilni.
Dt, amig a fent elsorol! gyilkouigolc & bC!itiá.litbok h6ati
aa. urak otthon, amig Héjja9&tól re.tteE" 11. oruig, amig a
e.ugffl1 népet ntthon botoúsi
1örvénye.kke.l gyötrik, amig numeru1 daususokat tudnak a fe..jiinkre olvuni. addig nekiin.k
nincs uemiink mindut let:o.pdni.
Men otthon nagyon könynyii lecsukni mindazokat. akik
a sú.julrat panasr.ra merik nyit•
ni, hogy a Raffay irhát megcifolják, de ha mi irnink igy :i.
klilföld sajtój.iMn. :i.kker csak,
hamar hefogml.k a szán~! u
ellenégeink az
igauiggal.
amit a kiilfóldi illamo'kban

lag II kovetku6keL mwdotta:
. - A palhnl, külöuböi.6 egylib1
idegen anyagokkal
keveredett
valóban D tcl'Dl,eJ& bizonyOfJ,
an'.1ak en'IIWése kö.vetkeztébtn
hc1ll6 go11dath11u1ágának tndinénye. Aitlcin • fejt&be.11 a báoyW
mlig a ninpillér lerobbantása el&tt
lrirestlte • palarEtegel & c.t a t!r.
nibau gondoaan termelt ue.net 1
l&llin felett 11 outilfoióba, • vilogat.6 mwiktnak alivetve még tovibb jnitottü:. Mo■t mindezt •
termelés lhaaaága, mádelal meg
u, bo&)· tudják, hogy & megazoroll lr.köuafg i.(1 is megadja érte
u árat, nagymértékben hitriuyoaan btfolybolja. Ar. igy termeli
uén bl6rii bAD közti egyhumtd
r&.sul l"evesebbet tartalmu, mi•
utiín n,integy bW!.11 stáulé.k benne
• pala, ami annyit jelent, hogy 1
napi eierhatu .h tonna termel&•
Ml e,mknem három!IÚ1 vaggou :
k&.
Mi minden lebet&t e.lköve.
tünlr a termel& uen. rendel!Cnes
légének kikuuc:iböl&ére.
En'lyea
mun.karw,d.uabilyoklral
igyeb,:iink ~lérni, hogy Jut a

~e;:::~;;::::,;~;';ksi:r~r
ki haramiák ' A Britarinia bu
liii ?
Mcn u t tlllk ntm me
ri Raff■:,' pÜApök i llitani, hor)
,\ \·agy a mar,ar korminy ntm
t udji k, hogy kílc voltak n<>lt
1 "feltl6tlen" elemek, akik ue

:;:m~~~e.tm:;zu~::a::.=.:~~
,ron
Atyafisigos u ereteuel azt
:ijinljuk Raff.iy püspöknek is.
meg mindenki mbnak. hogy
teremtsenek otthon m~löbh
olyan állapotokat, amilyenről

sóban u. Ütemek több munkatr6t
ilütaanak be, hogy igy fokou!k 1
•álogatás. a javitb munld.jiL
•
A mi termel&! további fokod.d.t
illeti, uagyminbt!n hitriltatja

~!"~~::~~j,~1 c:!~6::~

~?
dc:r.r.ék meg u int,nt miauiók
tól.
e Miért irj1 ntkitnk Raffa,·
püspök, hogy ~agyaroruá
gon 11jt6su.badeág van? Miér,
akarja, hogy- er.t.a mesét mi a
külföldnek hcndjuk' Hiuen elltoJégcinJtvck. enk arra Icu
uükslgülc!, hogy egyetlen ma•
gyar lapot 11.djanak it • nyilv,nos!6gDak é, fülön vAn fo~
va rögtön a hatugdg-unk. Hi,
sun jAr mi hozdnk elég huai
lap, hogy merik nékíink n,;t
mond1ni, 0 hcgy ollhon sajtósubadsáR: van? Mininttttk.
illamtitkiTok beuédét huujk
k:I II uj ligokb61, ptdlg hát
a.tok csak nem itgatndc-)
Rout, nagyon r011ar. «tolg;\•
latot ltn. Raffty püapók is,
meg, mindenki mb, 11.ki arn

~rd ~;:1,k:~~

;e::~

lcjáru

:~~~]

1~k~:l

ma- :~!:~:stt d~~;e90

~:,;: ~~~~I=::.~:; ~::!'

1é~~ ::r:!:::!::~ ha~r:~.:

.

m.ith1111n1k.méfr a uén árih11t.
és uaal a feltétellel, hoc dnll hl-

~=tt;:~ =d6;:,:,:=--..=

1
ná~nd~~ m:l;:-~,-•,L-,------(Fol)'tltia • I-ik oldaloa)

a dltalan fii vaNtlan cá(Olfra• tqja vak.

.

~~;::~:•~1:::~~::/!'::S:,t;::

m~r ':::
?.~~'. :~:,t:tt~~~6;~kk=tt:.~~:
JO'UO!'llt:Íg többé •·é(lt.lemrt ny i '! ~Jdiul, ha hataú munkb- .._
mert az, Ij«luág önmagiban i~ 111 több ,·olna monkiban, napi
~x.
kéu.ú.1öt1·11n Vll(tgon uénnel t.DlfllHiuen a 11z6nlkm! is valt ke.dnt a ttrmolée. Ninoa elég mun.
mi ilyesUlét tanit a ketf.117.• katelepün.k. Ri ,·agyunk utalva 11
1yt!n i s a kereut6ny egyh.h.
köERgi 1ak6aokra, kik mez6gaz
iforiggal !oglalkotllak ée csupán 11
ÖNGYILKOS MAGYA'R BÁ- téli .hónapokban ih:ik mell~lr.log.
NYÁSZ
lalkaih gyanlnt 11 bányán mllfl.
terAéget. Nyiro!\ ttv.után el6áll lll
Stiics btvin magyar binyi,:,; a htly&el, hogy s bányiuok vin.
teatvériirrlr. aki mintegy hu ~r. esz- azavedlc1lek met6jj'&adasági mm,.
telld6vel e.nlött a venprém• kAaokká, 111-l'Y, hogy abban ■t id /1
megyei Ajka tcözségbol kerü lt uokban, mid6n I közelg6 széu
Ameril<:!.ba, Ri\..esvillen, W '. Va. uüksf1tlctcit kclla11e hatdnyo1att
ónktt~el vt.tttt vEget életének. M6,•el bbt~han11ut, ~u.lme m 2.'i
Rövid pár aorbl\n mrgirta, hogy ,thnléklr.al eelk '1'1111111 • ttrmtlés.
megunta ar. életét és berrtvi- f:• a lehetetlen ,Ulapot na1n·
val clvá.i,a ~ nyaki~. Mikor. ri- m~rtékb!'n uiib~gl!IH teui, hog~·
találtak - mar nem ,·olt ben ne ,uandó mu.nkútÖl'lltket &letvet
éleL
11lnk. Jgye.ktJnünk kell a bln11vi
Szücs htvári betyár burdcw, la- dékrt kötni a mmik.iaáaot A bi

h ~;:.;!:~ ~:
!!:;.:~n~t:1:
alapuló propapndit. tielye,. tet folytatott.
zünk cl. ta art nem 11 fogjuk
Eultt';'t nem tartoiott
t~~~R:Ya~

™n

.
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.U lla
ANGOL
8Zi&NJDVITBL 1111
SZtNtBllJIIll.lla
I.oiido11bólirjlk.hogyafebru,r 26-'n Yep6dö• nq)' hiten
belill az angol W.ny6k adntu·
mtlliae 17,369,100 tomJ.t tett kJ,
Február hadban J.729,000 ton·
na lff.ntt exportáltak Aneliából
Uü.000 font 6-akben.
A

szb ARA

SPANYOL-

ORszAoeAN

A barcelonai piacon.,-z aaturiai

nén ,,a mull ht!ttn a kövctktzö
volt: .Poruén 115 peseta, di6uén

EGY MILLIÓ DOLLÁR
BETJ!TET AKAR GYllJTENI A MAGYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA.

EGYNEGYED MllJJÓ DOIJ.ÁR
már együtt van, a háromneued millió
dollárt most fogjik összeachd. illetve
bankunkban elhelyezni kamatra a magyar bánfú:zok.

UO pu.ei.., bor&ónéll 85 pc1cta.

Ki támogat minket igyekeutönkben
és ki támogatja eientul is az idegen
bankokat7
A magyar binyúzok baakja hatalmas,.
eröa ülami bank. A dolgozó toKéje
nagyobb egy neuedmilliónál. - 3 szá•
zalék kamatot fizetünk minden betétre.

BIZTOS

BANX-tlm:T

....
-...--•
....

Pénzt küldiiak olcsóbban, aiiat bárki
Európa minden réuébe. PróMJja meg,
mielőtt pénzt küld, hocY mennyivel több
koroná.t adunk ml eu dollárért, mint
bármely bankár ebben az országban.
Binyúzok támogauák a binyúzok
bankiáL

al~fOl'JUu-

Oa . . . u 6haába
kllda1, t.eJJ• blslon-

mlad.ta WNd.i.mMl"1 Liu • o:imantuk
Uau 01,.,. bldouifO\ ajMlluk u Oa

IIMlf",brit.ou,-..élbo,,_
OnndaMik, - 0a takuilJ,
Jah aihmk hel,ea,6 el

HIMLER STATE BANK
WARFIELD

KENTIJCKY

111••···································
Megérkezett RED D. a mqyarok,barátja !
Am"rt 011 •P<tdl'I 96 .... ro. mladH manw lli.tn.dt •JU.
A Ullilat• J61 Uait.tt ttal. moly Y'-oml.llatot u IPSI
J6llual16rre.
11'- 11:dl tGltblif6cai.-.-1..,.,__. ....... Mdtoa.
.U emlleri lttlomllo,-q' inoet&l'Jta. amlN •17 "'11111161:11•
lflUH •11.tMCilak ffll, Off Upl&16, ldlt.6 llal. WJ-. cll,ja;ltn,
mak fflcl ken bont k - 1 .
'
Kl]4Jn bo ~ ft,U•l mow.oy ordlrt ,....,. MIJ11pt M ml
111:tldl..al: hHI: p0rt.6a•t-- "7 llaau. RaD OA, ...i,yt,61 H

.... 1-m•t-bb tuti ltalt.roe Do•L

ÓYakodJN-•---lOll\6L

No IUOQ (11.ome bn.-t) .bbl

96n.

111el1 ......,,... M &na!IIIU

. . . .~ .

c-1: ..,_

11em •dJa.

I

1:e11, 1100 • RED D-t ••nr6W.1Ja •

lrjoa • ctmno:

..u

rei

UNITED FOOD PRODUCTS CO.
743 Forest Avenae,
New York, N. Y.
Cl[11IIIUl<mladaf.U.__..__

-·-·····························••11••·

l~:---=-=---,8
THB

K'ANAWHA V'ALLEY BANK
CIIARJ,ESTON, W. VA.

...._elt, ma_,...• ......,b.

&lia_.6'"'6ta........,,.becdleuelbo!teYllle.rel..,.II: ,

a

~

t!Cfllttal

a lepa-

lY~ls...!,':,.' ~
~

• 11Unfl JllL!.16 DOLLART
A ~ - Unyttm.1,n. llöLl'öLDI 08ZT.U,YT tart

"-"tUS~

'-•'-7" "

Pil.llluctLDlll8

R,Uó,JEO\' RK

ll6UIDOY7.0I CGVEK • B0SM.TARTOZ61NAI XIHOZA·

TALAdolpltaaYtr...f~aCbartelt-.l~ballll•
boz.abol~leaklailplYa.
...,_..öadly -.S: CAAXADY Pffl:R.

KAN AciiJa1.E~'IMi ~~A.BANK

A.e ..t..o.,,,o;i - . t a i ~ . c ro,p4,lü:d•aac-Jr.ad....ud.hba1Jboa.

Á

berilU.. alll&lm&Hl U A l - - -

balltolui&I a NdlU..1 dl) olr kaYN,

110.-,

a

eh:dhu i.uaa J6lorma11 a dol•

ll>' telJ• YUlrl6 •11'161. UpJa mar,
öa &,,ll6rt llUd, 9"' boa a rioaaeÚ
l a i ~ ~ dollú tru,,k- lulp)o11,
Hallg1.M011 uot,a a 1101,t,-, am•

!Jelletod.dtrdl U.11,

·,~I

KISS EMIL bankár
133 SECOND AVE., NEW YORK
(AS-iltutc.aa.rkin.)

AJÖVÖHrnN

Tbe Bank of Athen1

a Magyar Bányáulap,
10 OLDALON JELENIK MEG

ATHENS, Ohio.
A.LAP'ITTATOT'l').._BD

a rendet 8 oldal helyett, ,
mert

SZOKJA MEG A FOGKEm.
O,.enneke!J ·m~ kic:m7 lbrib&n uolr.w.aa. rt.
fogai tiuLi.n tartWra..

4j6egtu5'rr.1apja 1u·iw.tte1J6mapmlut..'8~1ú..
A rous fopk eJmqu1k a J6 fopbt t, 61
ennek erecim6nJ• cuk bet.ep6g lahet.
Ha riapont& kMl.ur "OOLGATB'8" fo,duüt,6
krimme1 timoptja foph. uu1 houijir1ll

~J•fent.anúih.OL

.'\~1100.006.00

T~-1:1-tl..tect
~

"NEMCSAK rnLLEL, DE
IGM:L IS á AZ EMBER''

\·aa-

1111,t,

•••,eoo.oo

....e 11,aoo.eoo

---

NllíZ'tll;IUd•rlWc~

~-J~úfol,-

--

ltUólJtOnta:M.,.,__

Magyaros üdvözlettel

1-kn•~.

LlkroUBB tolnJ...._ ha-

r~~-

P~nnonia

*6rtAd.•o•n.

Jllh'OJC&l.01

MAGYAR KÖNYVESHÁZ

~ YORK

208 E. 86th ST.,

~

Vigybi:on, figyelje meg a vere. vonalat a cipó uárin. 60,000 viszonteJadónAI k&phat moat Goodrich
gyirtminyokat.
TBE B. Y. OOODRICR RVBDER CO.
,

&Jrpoa,

Oblo

-

CITY
Pontos I Gyors Biztos 1
'

KÜLF LDI P NZ BEVÁLT
BANK BUDAPESTEN

VI. VILM08 CBA&ZÁR-1,T .a
,
AlDerllllban la.kO .,..,.rok OoUúJelt ff ....mka ml11d~
e,1• Banlr.ja, P•11•lDlaeta
Buk.ll&aa ~tal .... aott dollittaelr.bkal • dol!A!'otal•&orO&el ml• 81depaU l l h - ~ lll.pl le&·
mapu.bb utol7elll,UI rill.Jul: be .. • - l i k s,ec,

„

Kl!rJGlt u emerllr.al 111.aud.aot " P&UlUtOs61Ut i., bon
Jler~k fel mladea•or t1IJM blu.10111,1:ul 1.-,4,111„ Bulr.la.U11-11bt.
Ml d<>IILrJiúllal, doUt,...a,.kJelbt
mi.d11111„II do11'1"ut&.ld117&11ut 1. Buda-ti llrt611.t6A41 11&pl lesad;-bb &dolJ&mlo

„

•lltJIUI: be ••&a&rolJllll mer.

Róth.,_~~':.'""
Uto.,•lla

Egyre tlföb & tl!bb bányász veui
&lre, hl\8'1 a Goodrich VU:mentes és .
nem lyukad lri, nem Is lyukadllat ki,
mi~n az egéa.z cipó egy darabból
Uazill.· Ez a Goodrich-téle gyj\rtás
m6dja.

lla'1b6ftelN....,_...

''JÓ POG-JÓ BGÚ.ZS:ta".

.u.,tt.,.;

Ennek iga:tán egyazerll oka van:
A Goodrich-féle cip6k sokkal tartóaabba.k, mint bármilyen más gyártmányu cip6 és a bányáazok rájöttek
ene. Az csak terméazetell, ha valaki me,vásárol, eu pir ~m-Press"
Goodrich cipat éa tapasztalja, hogy
mennyivel tovább tart el, mennyivel
kényelmesebb, mint bármely 'más és
végül mennyive-1 olcaóbb, akkor elmondja ez.t a kellemes tapasttalaiát
baritáinak.

llllmU llAPOII

DoDár - Kúldeméiiy
11.lOYllOUUOlr.&.

....

Kom-.t..16,,0J•~
~~

--·-

SIBOU.TAL '.U: 6aiuML
J[UOI.BOBK, UTLaVm.lZ
1u,..,- • l"IIICSOOU IL\M1lS'l!,

I

Goodrich
H~Preu

Rubber fbotwe_.

-- --------

~
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP.
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) '
7!

1
1 ,u

East 10th Str e et ,

N e w York
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Réziistök ,endéglök éa aáliodák ré~ére
un11tat611 so111boo1 6-1 a lu11>[11t11m
6d6117et minden 11-.nMA'bu rende1'-reJnt1.n1oa1ron tapbat6k,A"11•

delNh,attr-emulnUmon&Yorderbe11boadeu.toJ11l.
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l&llat.u•~!

Hl,

=~~:,:,~b:~

•16„abo1....,lla laW.

-.,, •rat 8'n1'

.-..,nu: • 1--.Wtotr.

1allo11oa U.OG~ &&llonoa U,U
"

01.00-10

"

Uplloaoeut.oo
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5/lt111cb•rúml:IYelllt.bJaU «ut
3/1 l11eb• •ihelili•d: llbJa 16 ttllt
1/J h1eb• r'-!inlr. libJ• 40 cent
'11 h1cb„ l'éaal:lnk libJ• n "'llt
A rn11,11111: m,rto utt.11 tmaiut.
.Bhm!IJH Da.p'lqot UuttOnt q ...

400 P11011t1:• .t. r.ao...,. danbb(il Y&D
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Vldft l r~de16u,1 mi rlletJ&t •
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ABAUJ TORNA VARMEGYE BÁCS BODROG VARMEGYE hogy rö':'dtten_a_ ~mpéu-tiraa• ban öaneköW%t& A rabl6gyil- Igen ~k romin YO.lt, aki~ b..On- ~pok k_érdése'. A magyarjogpin ,vldoltak. A birólig a:ual indo- ~
·
__
-tág többi tagjai II lr:Nn:ikerlil.
k<n ildozat,tól• hctvcnnér, t!p- ló &zmte lelkeJied,nel unnepel- központja Losonc lesz. Az első kolta itélctét hogy a cldt ~ a tót

j~=

BIHAR VÁRIIEGY;
;:n:z:::t:,n,b~~~:fc\a}! téka nagy magyar uinéPt.
. Na&JYira•n e~ tl.Dcrnelt~ otkor_onh aranypénzt, ötven da· MÁRAJIAROS VÁRllEGYE

ú~~;:~il~á,'.~:!: f : · n ; z l ! ~ = ~ ~ ~ = : a ;
bin•· !,('Irt'~ ködc ményt adott k1 badkiról J~lent1k: _A u~b kO:-•

::::~1~:-::u~: i!:,::!~~:

1

1

:~a:;;:. ~ é : : ; :
l•orP,ch Antal ill.

~o~:n":;j:s~a~~~~:~t!~ i:~:6!e!:~:~!:~/~~1:a~~~r!:
::n~~~th::i!~~a:l.hu_:::i:i;~~
Miflm&roazfptct clnttfk a PEST
~~n: :ár~Ít. A nagysnbbu po- birós!~h_oi. A kin_evnett jegy- diadalmatkodó oUb miiveltaq' uj illamrcndllnég biinügyi ontJ.lya caeb,ek. Mir•.m~roaliirct viroút

1

1

fü~i-~~::~~:::::/i.~:J·=~~c,:&

~f!i~:~

lDI'

még Odcuu katorm k.orminy• muten biród„

"

\ ,wmom _ügy _kezdete • a
,,,n!t tv fcbmárJára ea1k. Dr. K.e-\n!Ltn Btlla cpct"jc~i ügyvM laki•
sin mci:jdcnt cey főhadnagy, a
.,,jnl mO"t a t!rgyalás torin ki•nnt. tulajdoo k4!pcn a C.Se'b•Szloci.k Thirati Tff'da egyik alkal111,1.tottia t,<'ut mondta Kelemen·

f ~~"{~Ol~~at:ag);r h!j:!::

ve z ~ : ' . ~ e : ~ : : '

rója volt.
BORSOD

VÁRMEGYE

Piutolypirbaj - aebcsül&ael.
Miskolcról jeclntik: Szenti,·in)'i
Ferc9e me&&dti f6szolga.biró
piutolypirbajt vi,-ou a mcz6a.i-

1

'::!!~!t:

::i:1~emt~~;:
A táncmutert
azonnal a VII. litetéti obd,lyba
léptették, UI)' litPik bdemeinek
dismerélcül, mert• du& ur ti.
illó uztcndeig tanitotta 11.old•
vában • blqyert, az anlclcinut
Ha u.irbb, Joei képetitésc pcdi1
cali: annyi, mint mindet1
ae•
gény olihnak. hcc"t pár bónapl1

~orha~::1:-~ ~: ~!i~~::.,

:r:~:;:;~yoU:o':. •

legnagyobb : ::,!:~tii:~ué;.:;a!:!:
Rengetq- menekült vuutu úke-;r;ctt Debrecenbe, akiket a virot•
ból rögtön a megnál1'1 után ki•
uta1itoU1k • cachek,
A nemaeti ki.cbblécek minitz•
teriumáho.i: rú&letca jelent&ó:
érku.tek6a miramarou1Jgeti tath
mep:rilliuól, melynek inditó
okairól él a me.pdltás rúzl~tci·

PEJltR VÁRKEGYE
•
A ufkca!~ kifli. A&ok a
mutuck, akik SdkeJifdiérváron
1iitik a kifliket és a uömléket, az.ul a Urlucl fordultak az árviup.16 bizotlaqbo&, boey • kifji
ir!t qy korona ötven filléZTe

=~.:~=

~7!• ;~1 :~;:~::~i~~)~:~i~n~e:6~!:~n~;
h:gatást, aki egyik nemictiséget

PILIS

gyűlöletre

SOLT ~S KUN a m.isik ellen
iigatja.
,VÁRMEGYE
TEMES VÁRMEGYE

Autó.irerenc:Ktl~r lwlJC'tcn
A minap a !kispesti sz.inbb cj6tt
egy al½tomobil, amelyben köriil•
belli! heten üH:ek, öaueütközött
egy fuvaroakocsival. Ái összeütközé1 rendkivül hevu voh, mind
a Wt jármü felborult éa u autó
uluai u orfflgut melletti árokba
catek. A tel~fonon kihivott men·
t6k a,: autó megsériilt utasai kö-

:~:!~~:~ ::nr::;:

AT:ne::" k:=y P~!.~U::;
viros, valamint Temeavir és Torontál Yarmegyék rominok által'
mcg1úllt réi,1:érc dr. Imbrdlac
Miklós volt vCTscci ügyvédet neve;r;te ki prefoktu&~'
UNG VARMEGYE
A csehek letart6na.ttak ,~
lapa,:erkffzt6t. Ungvárott elfog•

i: ~!z?6J:~~

~~ :;r;::;

k:;:i~z ~~::
k~ttm~~ ~~u~::~:~k!:k':
étE~!~::;:a~ci
~:o:~~:•.
el• bajról a leglcü1önböz6bb hirek kt- bok a tincmüviuetet hoc, iktat• tcidnak kúziteni. A bizotlaq,
- A 'l:llehck óriási öuzerct fi- llrtbbe.li leány lcimnyü ,eriilé-- nyel~•e n mcg-jc1~6 Pravda eimü.
itrtntni a magyar kqrmá.nyboz. rii ltek forp.lomba. A nlósig az„ jik u; iPuicüD au>lgilatiba. mid61t - döntött volna, próba- ictteli: Miramarou_ziget itengtdll- aeit bckötölttk. A nCTencsétlen· lap ar.e rkeut6jtl.

t,;,rmit, am,t Keleme.n ribiz.

-:1.•i:;::mae:at=~e~:nnin~
• -emmi tlkUld011i valója. •
.
i
óbál~t k
Ezut~n.; ' u~~/." ugyn-~~
O
~-ma!! h ~,tt
t
kiild_<>tttk az~, li a ' min. te~
I
~• 11 lap mun
rsa. 7eain ~
1
'.vola Kel•et~nt . a:r_oveM ti
i1!2pot~kro' z l~le~•Jut HUK n
~~- ..w,·e~ut~id~ nt.
eI
lcmm által ku ott Je
t_
e:t
-ci~a. Enel Kelemen el •• V(! 1

~-m~!=ü~/u;:o1;,::~:
mfflyeit qyébkbu a legnagyobb
titokban tartjil:. A púbajowk
ellen me(indult az cljáris..
A uj61ta.qi Wn„tilt.. Miskolci
jelcnté1tk Herint a:t fg6 sa.jó-kaui bjn ariPt aikcriilt elfalu•
tatn· ~/ hogJ a lejtl!s akniban
lap~n~ 'wnyatiizet tel'eaen lokallúlták A lécvonat f~rdbét.f.
lé.
,;..ó k:éu Mlé ~ t ol
: uo lm-ült ~ll'ta ~ h y
!llluot
: .::~k~I kiiram.ló
1
1
Llndnert is felkcre1ték ügy• kck ne hatolhuaaaak a ~
aókök s állitólag itadott ~kik dali timikba. A tü..z el6relJ.that6-

.~~ ~ '!r:ÖS:!::!:!:t~:::: !:

~~;,1.tv„á!k~'t.~t~r
adás fOOka az volt, hOfJ Mánniaroauirct beleuik a rutfo ten•
gerbc ú a naténföld uéld:ielyéal
Huszt nem alkalma1- A vuut;vorÍallal it baj YOlt, mert a Miramaro.4örölmei6i vonat caeh
és romin területen ment ii.
- A cacbek nagyon félnek II
magyaroktól, mert fppen most
ke.llenc tartom,hygyülúi v'1u:r•
HAJDU VARMEGYE
tá.at elrendelni, A békekonferen•
-eia nem itélte oda a ~t&t földet
Elhalaa.ttottü: a debncm.l Csehon~nak:, ~ ehamerte •
~ k n n "'!"PJitúúak na~ ruté.o temlet un1oiit Cacho~d.~·

roe.sa~riája alól hu.r:ták elO, első
segélyben Téatcsitették, ahol még
vasárnap megoperáltik. A2. autó-uercncaéttenség ür,ében a fe•
Jel&ség kérdésének megállapitáaira a rcndllrség vizsgálatot iudi•
to.tt és megiUapitotta, hogy &.
fépkocsi n egy nw.lató tá.rsaaig
Monor kötségb61 igy"ek~tt vi,z~r.a a f6vir011ba. Az. autót nem
.• hivatalos !Klfför, hanem Gurdllyi_ Lajoa, a Palugyai--c~ igu·
gatÓJa veutte és H 6 V1gyhat•
lanaága oko;r;ta a katasztróf!t.

~ b"nük hoC)' Linden él Kel~

tiiL bida!ból Pctro-ria Györr7 dr.
""
~g a
ya
polgármester á Tarnay hor ri.rMecmdu)t buda
• -miakold mqyei flljqyzll tolm,élolt.lk
cplll6jin :..
:
. Malr:6 yffllS mqhl...Wt I Vl'J
~ 1
: ; ~ I • n_ ~eg Appon1i, miflt Rikoli k ~
J~ cnt a ·1ooszt1~
min~: meaigirték, bocJ' a m4jU1 elején

ra
baluztottik pú- hétre. Ugyanak•
kor oruqo9 CJ-iils-e hinik öu-u:e u Oraúro• Refonn,1111 LellcéPegyt16lelet is. amely három
é-r óta. nem tartott k:ö.qyülélt. A
templocnautbra mir mo.t nar,•

!:~l~n~e~:ro~:t:ne~o:d~::
horr az autonomia- keretlln be!ül
népanuúa l'{)'en. Ezért . huzdk:•halautjik • cachck az autu-nomia életbclfptet:ését á ezért
igyekeznek mielllbb mepzabadul •
ni •a nitén földön lalr:6 mar,ara'r•

POZSO}(Y V ÁRKEGYE
Jit&bankot terffZIICk Pononyban. ~ _ff;9btl j~entik: . A
!.udove NoV1m értcsulése s1:en11t
egy kiilföldi t:iraaság Pouonyban, Monte Culo m.inláj4,n., já•
ttkbankot kész.ül felillitani A

kó~yae tibe.z tartoi nak.
Mikorar."csetet"üldöl'.nikudlék.1cscbbat6-igolc.épe.n1nem-ittgyiilési vilaut.bok e16tt illot•
u.k. Tanácsosnak látták, hogy
~zabad u\janak a magyar tö-~~c~ ,·cr.etóitól, tdi1t er,a~,:tn ~~zcfogdostik uokat, ~ik:~,~i',"d;;;
7;,na:;::

:~;. · ~";:tp!ly 1:tvin. m~oki
polgá.rmn~er:nél h bcJelentetv,
I
hogy meg,n(lul
re nd1 urcs ~piil6 for~alom Rudapcit és M~k?l~ ~~iot,t. Egyk azeml:11:,;állt-1 11
tu, B ~ ~~ M~tt
re· •~,~~\~cbb e. ·
órái tart.
á J éh
dem~yndc aú\Jitása a ~ lai dij-

M~6n
__
.
CSONGRÁDVÁR.IIEOYll
__
R a ~ I S.i:epdcn. S:tcgedca St:abó J!noa fíiazedcue„
kedót a lakásán ilmCTctlen telteack meroilkoltik,, a •e1e együtt il6 BodoC' JuliannU pedig a.i: ir,-

adnyu ell!k:bzületcket teunck.
HEVES VÁRMEGYE
-Ertt vúoii •dománya Girdonyi
lrlllr:a.dntlt Eger várOII ~qyülése Gbdon',-i Géza jö,-end6 örök61e.inek adominyozta a2. író háza
tll!tt eltenil6 kfftet, mdy m01tanlg a vir05 tulajd c~,han volt.

tói.

;;;::l,:~!t~;fga~á;ö:~s
!bit.
-Tót ember nem izpthat a caebe.k ellen. A po%SOnyi csth tör•
vény11:& felmentett egy tót vidlottat, akit ,cachefünes il:gatissal

:! ,

•:és
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q 1 kiildi. M egisz leir!a k:illön- :.;mnaib-e 1 ~

ben mtc' az eset e16tt cr, h&tcl

tg-jelent a Pnger Ta~blatt•
A mbik két ha1'lrai1éltnck.
Polb.cseknek és R.adinak meg az

~

'fi:

;:e-an~~~c

0

bán

~:.U

kiirüi"

:tül'~::•r:él~

Jr.

~=;,~;:~!~ete~~.,.~
magyarokat mqt.incohaua .,, .
-•
CSANAD VÁRMEGYE
-Appoayt Albert él Rákoel Jet1&
Makón. Makó v!roa képviae16tH•
tiiletc lcgut6bbf k6zr,61étén Ma•
kó vi~ diu.polpn.id vál111:•
totta Apponyi Albert crófot - H
RJ.ka.i Jcn6t 1 'l)'be.n dh.atJ.ro,:•
~. bou az ujonnu mqv'1autott dinpollffllb,t fölkirik, bos,
Makóra mca:e n~mélyutn •e•
r,& it egy 11.Dnqnu keretek k~I

=~~/d~~~~t~:,.ai:l~:~
m.b.sa liu1&b6I nem k&c.i:er, hantm:1 2280 darab
kifli ,iithet6.
Ezen u alapon teh!t a biwttd.r
mqtqadta a lddnúg teljcaiti,.
-'t ú I lrini irh darabonként egy
korou,bat1 '1l1pított.a mer, u.em•
ben a 2.1ömlével, amelynek ira tovibbra 11 kh kO'rou. ötven 6111.r
marad.

=-=:~~.:a: !; Lm~~~=~:-'~c::~: :t
:;::~qyilhen

~

NóORAD VÁ.RIIEGYE
-'
11.,,.,r joc"pirt a Fclvi.Ubn.
A póltyéni értekeiletr&I vissu.tért politikusck 11erint a magyar
jogp!rt ibzlóbontba rnir CNk

~~~r:~

Uncviron ec,etem k6ulil. Ar
ungv.iri ruténföldi cseh kormillly•
r.ód.g Iskolaügyi ositálya jelenti.
hogy Ungvbon rövid id6n be!ül
egyetemet létesitacseh kormány,
elsl!sorban a rutének szellemi
s2.ükaégleténef kielégithére. A
$ 1ovenska Politika cimü ujd.g
nonban he\r;esen jegy2.i meg,
hogy korai dolog egyetetnr61 be·
uél ni ot_t, ahol még a népiskola
sem jutott át a 'ke.i:det nebbllégein.
S~e~~=!1:;nonyi

egyetemr61.

':t7.

:,n:1:r~:I:=u k:;~t~m
litének id6tart11m!val I e2.irt an•
nakszorgalmazáú.tólelill.EhcJyett kéri a kormányt, helyeize
Sr.ombathelyrc- valamelyik ipari
f6iskolát, vagy litesitsen a vin>$ban •kereskedelmi akadimiit.
. '

·

1

~a;~~:~::~:~~inn!~!~
Wdoltak ki most egynéhányan, a
mikor a dd mir teljeson tanha•
tnbn vclt. Kassa börtöneiben
<!!tg mt'St is sokan vannak politibi ,·idakbl terhelve K.a11a lalro<~ már !Ok hó~p óta Htja
ti öktt Clelmuéssel.
A tanuvallomí.sokból kidr-nilt.
bogy a ,•ádak nao-részben kohol•
lak .-ohak, kisebb résr.ükben pe-~ie c~ak nt tán.ik fel. hO!t)· a vád
lottak:it, jóhiuemü,l,giikket vis 7 •
&ué!ve. egyncriien "bccigntták"
Yindenki fclment6 itCletet 1•ár1 ;
1 nt~- hlá1os itélct tch!t
nagy
1~Je~~cslcént hatott a felku•art-a
tf,k,,fok egyész magyaNgának
11Ytii,;almát.

;:~~:n~~~e~:~::. ;1 : : :!.~:1 ~ - - - - - - - , iJÁSZ NAGYKUN SZOLNOK
~ogy a amiett_ek meg aznap kapQ.
VÁRMEGYE
Ják kézhez a kuldeményit
Holttest a Tiu:a partjin. Szol•
nokon a Tis2.& partjin egy au•
A fclYidiEld mcnckilltck viazat&hctnck. Gróf Haller Jóu.cí dr.,
uony 611 qy leánygyermek holt•
a miakolci mene'-ültügyi hivatal
teatét találták, akik rabl6gyilkoe-ver.ct&je a minap tanácskozott
d.,rnak lettek áldcutai. A "gyil•
menekiiltügyi hh·atal központi
koaúg- uinhelyén sunmi nyomot
1·net6jéwl a menekultek helyzenem találtak, mclyb61 a tett~kt&61. Ez alkalommal a2.t u
f'C kö,·ctkeztctni lehetne. ~dig•
információt kapta, h{ley' a c&eh
elf u. '1402.&tok kiléte ilmerctlen..
kormány nyal me11: ,·an a;r; cgy'cl;A rcnd6négi ~j1rú, folyamatbao
lég, amely a.ttrint a fr'lvill,;ki mendcülte.lc: viuut&be1nek elhagyou blc6helyiikre, állampglgiri
KIS ~0X0LL0 VARMEGYE
esküt nem tartor.nak ten ni éa
mint magyar ilb.mpolgiiirok a
Kqlviacll!riluztQ Dka6nent•
nemzetköri jog uabályai 11terin1
H.UWN. AO!
mártónkn. A dkl6ucntmúton1
rCSzuülnck ,•édl::lemben.
BOB·b&l ......_ t&alomat,.
dlur.túon mcgvil.autott.U: Prie
A 80B-lll,on■ IOk blrlllllt Ital,11,mtitkárt.
A válantbt a2. elnak 111epdJllr. ,.. ....i.au m..leniék m~elcbbc,:te.
MilHót; lócaemp&z&. A mi11- lr.oU lll, l&Dlalot nlnt.
kolCi és környékbeli nyomor.ó ha ,
Lm. na., ~ i i a ,
~gok houzabb idó ó1a erélyes
fflrium, T:11;~&,•,
KOLOZS VÁRM,Ji:GYE

Három betü : 8.

B.

„

Evett-e már Mazola olajban sült
amerikai 1ánkot
A Ma--. a • Uaá.a aövblyola.j, ha. aülésnB bamláljik nem
ah-6dlk fel, 111!1!11. a pllridil6 eledel ha.mar bcvonódlk barna felillcttd, amely
.acpbdil,- - olaj felalvódúit.

T-'-e&.IND Cl UIJ'bu hoaijárul ah.boa, hOfY a MuQla hanail&MIM:k fhk k4uUélén6L A fonó olaj.,.egy-li:ett.ón barna felületet alkot a a Hnk belM}e Wetce & kellemes l.ü 1 -

A Muok tcen p,daaqaa/ 100% erejéig liala a nem tartalmaz
••mllyi-n ..,-ol,4 foly..U.t. A Maso1a többuör Is haunálható. .meri
• • marad

vtóbe.

•
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Lü- 1
0
1111
::it:};~o~:;:~~a ~;;!~~~J:: :!::~'~%~ !~:::.::~tte~rc_:;fi
1~~-:-:~1:•::::!::& •ntlll Szent176r,yi~iD
~!~ í~n~k inditani onnan a ha.- u6-társaaág kF.r:rekeritésérc. A =~:~~fl'.io~: .~~:!~~~ jit1zl.k. A kolouviri
AR AD VÁRMEGYE

Aradr6J uj vonat indul buda·

hatvan be
Nem2.eti
S:rinhb a napokban ünnepelte
S.i:entgyörgyi htvinnak, a nagy
ezeket a leglciilönböz6bb fp:rfangRAD MalUS08
magyar e:zintJ1iiv4':!izne.lc: hatvao
pi eaempbiték
a demarkiciós
... 'Ml IIWOlffl " ' '
ttu müvéar.i. jubileum'it. A kivonalon, A csempúz táua5ag
MTl'IIBUROB, PA.
Hin6 müvé112.t, 11ki ma is te5ti éa
több millióra men6 kirt oko:i;ott
ue\lemi erejének telj~ssigt!ben
ilyen módon ar. államnak. A esem• r•••••••••••••••••-~---•· van,.Janovies Jeni! igaig:1tó üdpl,azek a fl!féuke Úzd, Hangony 1 : A Kllifp-Nyupt epedOli
vözaltt a Wnpadon, amelyhez
S1:entsimon ,·olt. A;r; ói;di hatóaág ;
_giagyar hetilapja •
immir ötven év óta hü maradt.
figyelmutetésére a mi ~kolci kir. 1 St. Louú, '• YWlte
As üdvöill! besdd utin leleple2.•
ügybuég inditotta rnq a vingi- : & , , , ~ : IULDOK SAUIU
r_éli: • uinpad kö2.epen elhelyuelt
latot, •melynek eredményekét>- : EGY flVRE I DOLLAR
Sientgyöfgyi-ar.obrot, amely Sr.a•
pcn besttllitottik a miskolci : ........, .... fffd" ..,.,_
bó Vera uobrist.n6 alkotiu, E:2.•
f

~lt e~ v1ssu. A vámviug.\lat banda tagjai H

Alföldön lovakat

Kurt<)~ lesr.. A MÁV gondos• és uarvaamarhákat vásiroltak ,,_:-1

kodon_arról, hogy ennek a von at•
!lak ~•rzvetlen csatlakotba le•
rJtn Budapestre.
\ 10min

birik & Ugyvidek ta•
lirbtn. Ara-di lapok irjilc:. hogy
~ r 1-tln a román törvlnysr.~hk-~ rn:i r élnbe lépett az uj rcn•
~Itt í-s a hirák, u.it,u intén u
-,._,.b:ld,; talá rbati jelen ttk mef
l ~rgyalbolron. H~nu _,,., etc
1
;~;::.lne~·~::~; ~~~ü1~:~
flmtti ITl"fl' ai ügyvédekt61, t.ogy
1
!_tlli!r hajtókijira romin nem·
let:i llinij szalag van felvarrva.
0

41

OtullU rflelln:e1".

01.KUWOOD PJlAJU(.1.01'
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i si:'i:::i:V'üih

~ : : ' ~ ~°ll~ibjór.s!t:~t
retked6ket, akik elle.n•több ter'- : ,oa IOUTH BI.O.ADWA.!'
hel6 adat van. A vizsgálatot to- :
St Louis Jlo
vibb folytatjik és valóuinii, '
•
'
•

GARANCIA:
Ha fi.Ina 'lntpieplwe a Maaola.
111ln6aéa:llvelm...,...__VC11Ulval.
.f~vfaaudja . . .t.

waM' PKODUCf'8 IUlnNlNG COMPANY
::dt:'~~!k!:~t.~i~=
a nacynerii müv~t mqbató
&nnepl&ben riueJidettc. trdckn, hot:f H Onnep16k.. IOl"liban

n

Bau., PJM., N•• Ywk.

hogy

Tudvalevll,
a
pozsonyi egyetemért" -Gyl!r és
Szombathely .között vcnengéa in•
dult meg, M1utin a.umban Szom.
bathcly lqföljebb idciglencacn
nyerhetné daz egyetemet, a várm un. a belitbra jutott, hogy

-

A KORONA ÁRA VÁLTOZIK
A MOSTANI PtNZT BECSERWK

LEGYEN ÓVATOS
NE Ktlt.DJÖN PtNZT
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B1:1dapest

Califomiában.

Egyea lapok ,Yalótlan i• to•zakautu t,madáaSBl illettek bennünket ;em óbtjtunk e·
helyen e ~ad"!okka\ _fogl~lkomi. A lap mai 11d,miban telje11en külö~ ill6 hirdetkben
megt.111'lhatja mmdenki oyilatkeu.tunkat h abból meggy/lzódbetik mindenki Ullk va16tland.gi r61. Ili baladuk e16r. a m1tgkud8" uiun1ton 61 örömmel jeltlltheljlk u UD.-tka1 ma,.
~ boa • oalU'onu&I. Blldapen me,tmmitéle i:tagJOD 1Sép llqrrel bütd e16n

=-n.~~

ranc1"!.:ie:~ :=u"'r.ui:;:::::.,~~t!::==:~.=

j:!16~~-:.=,:-iJ;,..,~:re::~

Bilipen

caHfonrlal
.. M11rt ma mllr n,emcsak_ mi mo'!djnk_ h hirdetjük Budepeetne.k és környékének nagyszéruaigii1 be~CU.k !11' pi.o~_dJUk éa h1~d etJ1lk, hogy milyen i:,nmpáa ott at égbaj-t, milyen felsbgeii a \'IZ, milyen Jók a foldek ú milyen nag".azeril a közleked'é-, ncmCl:lllk mi hango~tatjllk
hogy a.ki ott letelepazilt, az megveti 6nmaguiak és c,a.IAdjinak a jii\'lljét ~ boldogd.gát
ut mondják azok n ma,yar honfitJ.~ai.uk is, i!.kik ott mit is leteijlpedtek, akik oU mÁr is
lo!{laltak 111 magukn11k foldcket b •akik ut uemélyeaen tekinteti.ék me_g l, gyilzlldtok meg

dé

mmd,o"1I.

MIT MONDANAK A M,4R LETEIEPED'fEK ?

'

•

Sem toriinlr, sem időnk nincsen 1rra, hogy a mllr J11telepédtekoek éli doknak akik már
földeket fol\'latt.&k" le maguknak, a nyilatkozatait égétiz terjedelemben leközöljük azóhban
köt!ünk beUlHik egy pár at.ót és aki bllvebben érdekllldik; 111: egyene5en hozzájuk ' fordulhat
lcvelhei,
Lakatoa Iatd.n, aki
8n lDÍJlden

.
■

■ •

Matewan é, vidéki
magyarok!
NI ktlldJetet ~111t ld,e&M b&.akotba. J ilJJ<!tek boaún, ahol
beolllle-11b.tlmalt,eletdt.
1lr-A.D.Oldle,abultp41Uu.n,01<a, • manarot l&".., J6
b&ntJ...

Betétek után 3% ksmatot
{ifftünk
~PTOKlll U0,0~0 -00

1HE MATEWAN

NATIONAL BANK

rIIZtelt Bányásztestvérek !

T!atetettel ~rt•ttem, llorr .:

Vlrl111 lai Hotel és Pool Roomot L<)p.11ban <1ladtt.m N 1

. WALDO'HOTEL-t
CharJest.on, W. Va.-ban
mesvettem.
a

11:aen jOI hraclflfftt 11,t~II
Uutelt bADJUll•t,,ttlm

ru4„t....,..boc,alJtom.
9-pA,Uoatd.tUtl

Jalin Gyöngyösi
111 . , _.... Sl.

CHARLE8TON, W. Va,

"'l

