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TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK

HA/IORlf-E 1'.IGY BVNTET(J HADJARAT?
.'1uikoba mlllliroznak az U. S. csapatok.
Lángl,un állnak Európa legnagyobb ond.gai e ugy láUzik

• hntalmas, pu~ztit6 tU:z.nek csóvái kezdik n-ujtogatni az E&'Y&-,ült Államokat is. Wilson elnök, a kormánynyal egyetemben
dá.ia' minden

lehetőt

phel a háboru borzalmait. de a türelemnek is van hatar4.
Mexikóban évek óta tart a pola-árháboru • a &'YUjtoptA9.
mCffYilkolás mindennapi. metBzokott dolon-A v•tt. A1 utóba
1>1 ld6ben mir nem elé~tek meg a testvfrgyilkoláual, hanem
mq" a.z: fde,-eneket 1,11 kezdték lövöldözni, ha nem hav-ta maPt
z6 nflkUI kirabolni a val)'Onit elpu.sztitani. uétrombolnl. feJ„
retnL
Az Eaeaült A.Uamok kormánya t6bbször megfenyegette a
~ 6 1 meir.,·adult rablóveúreket. hon kimélJé.k u. amulka1ak életét éa ,-al)"onát • ne meréneljék a hAtArt engedMy nél-

K~szüljetd, mag11ar te,tt-trek az uj mcirciusra.' Az igaz, uabad
ad,,, az igazi ~11enló-'g I• te,tt rWg uj nuirdu.atira, amel11 eljün majd.
mert el kell jijnn~, merl eg11 akarattal fog dolgozni mindtn igaz ,na„
ggar, lm1111 eljojjün i• teg11r 't/JIUO mla)uira boldogabbá .tlagyaroruág
nipit.
A hajdani. az tll6 mardu• ggl,1111öriJ.,zjp, naJ111u11arca igbl)l fakadt
taro,zi. hajt" t'Oll, anwlll nem ;.. blrt megidnL J'irbf- fojtották, ~fa~
IIIJO.lrlotlák, legá.zolták 1, az utdna k6tttker6 1111áuoe idők. amrlytkd
egéuen elfelejtenünk N~m azab(Ja, me:r,tanitottak bf-nnünket arra,

•·~~::~~b6~ =:~~:1~t'Z:~:!pa~~!a~•~:: :°i!

hO(III t:aak ,:abad nJpMg alkothat ~11 uabod országot.
6Ja1111arors::á11 nll"! nem roll 1:abad t, nem •zabad most ,em/ l\'en,
a politika han.goa ualxuhaga, uri lulncut.óga kell a dolgozó magl/Cfl'Ok•
nak. ltanem a boldoguláa, a m~gtllwtl• ,zabad,ága, amely nin<"sen mig
meg a mi azlp haz6nkban.
A azeginy1Jéll azolga11ágában tartottak bennünket, a füldet t·ették ki.
a lábunk alól, kolduabottal Jöttünk rl hazulról, koldua ,zegények azok
a teatt-érek, akik mo,,t a Hazai r·hlik I• kolduaember 1ohaffm U'het ,zabad ember.

u•

l)Utlan la.kMd.git a akit hamarosan pu111kavégre kaphattak, le,örkijlték. tekintet nélkül arra, hogy férfiak, a.ilzonyok, gyerek k az illet6k. Még a katonai táborokat is meg-megleptl•k, de
n m Alltak 11ohn em becsületes harcot, megfutottak u eltő ágyu
uóra. - Nem tOrhette tovább Wilgon elnök a csi!Jago. lobogó
ilyen me~albAIAt I kiadta a parancsot: bet·onulni lftexik6ba
• {,fr~ MDII halt'O, kbreker1teni a haramiák vezirét, Villát • elQJllli ,-aa J méuirolni harcoaait. Neh& feladat )('Sz, mert a
•"e■%Ut fncS bandavezér nagy sereggel rendelkezik II kétséabe-.
rtt f~a malit védelme%ni. Ie.:dk.6 Je!cnle,i e1n k Car
ranu. álht61~ beleegyezett a hatirátlépésbc. a6t aeaitenl 6 jt
a vele is harcban illó lázad6k elfogatásában, ugy, hon" as
S.
~patok bevonulása egyelóre csak bQntet~ hadjáratot jelent,
n m h.6.borut.
..incs kiúrva azonban, hogy vélttlen kl'.lrülményele miatt b,boruba sodródik: bele az Egyeeült Államok.

A mogyar n, p ntr(IIJ tr,;n,,e, nag11 di<"s6,ige az a csudmzfp llRII,
hogy uegén111l11anJ:1Hn ú o/lJOII 116"?'>11 e:rr~tjiik azt a drága f6Ud a
h.arpatok aljalKu,. ho011 az otthonlaaq11oll Mmlll/ tht da('(l-ra la a ltlklú
szakad. me:o Itt, az aranylagw jólilben. apálnk földjétrl i• n adja mtt1
az őrök jogot arra, hO(III gazda.dgi uabadNllol ternn.t&ünk 11Wgunknak,
hO(ly tiuzat~(ll/ük azokat a na1111 birtolwkat a nép réufre, amel~bt a
na1111 urak eur lcen Qt magul,:nak aajáti.tottak ki.
Az uj márdu ott l.ezdódik. ahol a rioit ~fojtottók! ,,h akkori
tacaui hajtá.nak ,·hzid.tar tttrtt Nget, az eljik-.endö mrirt:iut NrleN•
oerböl fakad!
Otthon lfrö te,tt'-'rrl.nk met1t>f:dik a külaö ellenaigt6l a ,u-retrtt
,zülöfOldd, mi ~dig, c,eliJk eoviitt, mrgtpitjük belül az or,zógot. ők
,zabaddá teszik az államot, mi •zabaddá te„zük majd benne a nip,t.
Vtget t"f!tiink otthon a ,zeginu ig uolga-Mnyerének, erü• tll,atáro•
zással, nagy munkcira termett11looel térünk majd meg az óhazába, hogy
a csatákban kif6rad6 le,frlrelmek 1egit1ünk a nép}ogok kiküzdltlben.

r.

4 TE.-,,,.GER IIAZATJ;RT HIJSEI.
Hazatért pthenni a németek büszke&éK'e, a tenaerek reme.

u angolokat retteK'ésben tartó segéd~irká ló a "MMt ". Hetek
6ta kóborolt ez a kb hajó a nagy tengereken a !ogd ta &sze az
ellenséiree hajókat. melyekből az "Appamot" behosták a vak.
mer6 német ten1rerészek amerikai kikötőbe, egy mAsikat a •P••
nyol uigetekre hurcoltak, a többit pedig irgalom n<-lkill elló\ü•
yeMtették. Az angol és japán hadihajók egéu rnja kergette
hekken át a ~1oe\·et R nem e1rY!\ZCr jött a hir, hogy elfo~tAk a
re telmes hajót, múkor fen,kbe lötték. A végén ki111illt. hoK')'
199 badi!ogolylyal 6 183.000 dollár értékil 11ranynyal Atuökött
az angol kordonon a most nyugodtan pihen a Vilmoa et1atorná-

Magyarornáo kormánycinak, Alagyarorazág uralkodójának látnia
kell, hogy a mag11ar nép, a munkái magyar nlp rettent6 ereje tartja
meg mo.t az oruógunkat; t, hogy jlelirdeke az ort.zágnak, l1ogg ereknek
a ~rzü hö,üknek 11 az 6 unokájuknak J6létet teremtaenek otthon.

J,an„

A kapitányt magához hivatta a német c~WAr, hosry azemélyesen t1lzze mellfre a legnagyobb kitilntet.éat, olyan érmet, amit
naa b6aök kaphatnak. A bJ.tor le;'ényaé~t a vaskereszt.

l";SA)I:

t~=~!!

tel
elJcnsé

emréi foglalkoztunk mir a
mag,)ar libyú.zok azon roau a.zokásával, hogy a dolgaital n
tartj!k .reudben H ha baj lri G
nra.Uanul jon rmndcn uenn
leué&' 4a mecirtui, hogy e
cgfny ,-}hunyt testTúünk
a )'Ja tal!n gészen lesik u
lamsc!g 1J t 1. m rt n m tarto
me&' u ill ta a vednyeket a
uküld tt pbu3I.
llod a ~bar estom maCJ'&r k
zulitus ve t3je, aki a teriile
lakó magyar báoyúzok uof
mlD tig a legJobb t&'f kezettel k
rolja fel, a magyar bin)'Wok e
nagyon roa,; szokására lüvta ffl a
figyclmll.nkf·t, amely u1n"n nth i,é teui a kona:ulok munkájJ.t,
ba esetleg w renes~tlenség éri a'
búyáat éa kártéritétt kell

UJ MÁRCIUS LESZ.

elkövetett, hogy elkerUltesae Amerika né,.

.na vetemedtek, hol)' megtámadtik az amerikai viroaok

MEOSZIVLELENDO TANACB A JIIAOVil BANYASZOII. :uaö
RE - A CHARLESTONI MAOYil 11.0NZULATOS noYBLMEZTEHIIB.

Mrg krll uüntelni J,Iag11aror,zágban a magvar Nr, a maglJtrr f?let
földet la kenvrrrt kell adni a munkabir6 emberdMk, mert
lmun minket nem a j6Ut I• nem a kalandr:ágy, hanem a nirtt11telen.,lg
I• földtelenalg hozott át a t·iztn.
Szabad.dn cMk akkor lthtt, l,a .,,..,enlőaég é1 tntrlriai.n nin ru
•
-••
•
oruáoban, r1111enl6•i11 ~ig whaum le,z addig, amiq a tizezer-holda·
tK>k Amerikába Ozik a ,zegi.nv emberd t.
r„tririug hogvcn l,gg•n ott, ahol •gg;J, ember m,gful • v,irjában, a má,ik udzezret meg elüzl a ,zeginyaége tengereken tulnan1

kWzőnlllét,

ezt acsepp

hoaY
haj6t többszbr elcs1pték az
hadihajók és bi.r fenékig átkutattik, nem találtak.

mm! gyanu dolgot és tovibb engedték futni a "n a·• lobofós
..,mllUó" hajót. Azt mes'-lik, hogy egész hajó fenekén volt
8
elreJtve rrorstozelö ágyu, melyek egy villany gomb megnyo3

mása által ea pillanat alatt a fedélzeten voltak, tüzelésre ké,zen. Mikor ellensége■ hadihajó közeledett, akkor a Moeve értatlan kereskedelmi hajócska volt, de ha egy pzdagon mean,kott &DK'Ol hajóval került öasze, megdördültek a rejtett ágyuk.
Többet fszazel, mint erővel!

Meglátta mo,t Atagvaror,zóg kormánya il bizonyára, hogv annak
a nlpnek, amely fekete J.:enyirlrt il olyan nagyon ,zereti a mi egyetlen
hazánkat. amely most már 2uhatagokban i, uivesen vini a vérit a haza
védelmére; hogy annak a nlpnek n,m<"Bnk az országot kell meotartani,
hanem J6lltet L, 1.'ell adni ~,erlbe.
Nem kellene md,fll millld magyarnak itt ,orcadni, nem kellene
mo,t a kUzd 6 A/agyarorudgnak má.lftl millió derlk, erö• magyar katonát nélkülözni, ha elBbb i, beláttdk t'Olna, _ de jobb ké, 6bb, mint ,oha!

l;Lh.'T-HALAL HARC A FRANCIA F(JLD(JN.

Meg mindig tart a gyilkos harc a~ oslromolt francia erőd
könil, • mint a jelek mutatják, tartani fog még •lrY pár hétig,
ho,ry a vé;'én a francia hiromulnü zúz16 helyett, a német
lobosr6 !ensrjen felette. Sok, teméntelen sok fiatal élet pusztul
el a pincéi er6dök romjai alatt mindkét részröl, de bármilyen
kldoutha fi kerill a vlr meghóditása, a németek nem engednek
a Jip r6J.I
szoritjak ki a véd6 aereget. A vi.r környéke
un nh ki,, mint egy tüiokád6 hec, tóbb ezer áio·u d rögve robban6 IavesrJl.nek villan6 t.üsH61. tjjel-nappal szól a lélekOló,
KYilkoe hanrvenenY, melyUH sl.áz.s:ú.mra őrülnek meg a vAlnak
hUly~v~ a t01:ben 1116 katonak. A németek idái8' el!oa-tattak hA·-om er6d t
12 falut a ,•ár k6rnyékén, el!ogtak 28.000 embert
• uilaninyoltak 200 lgyut, sok Jrépfegywrt és nan- menn~
tnunk16l

■as

Jloat, hogy előuür irzik meg otthon igazán a mi na11v hiányunkat,
hogy előuör l~nne ránk igazán nag11 •züblqe a hazánknak, mott blzonvára rájünnrk az orszóg t· zrtlii, hogy tiibbé ennyi maglJ(lrnak nem t:abad ~lhagynl az országot, hOf/V akik kinn tYJJUKJk, ruokat haza kell majd
hirni, haza ,de.gdni. - ami naglJOn künnvü dolO(I.
C,ak a ,zegtnu,u.:g ,zolga•tit16.ba nem kit'ánkozunk! Szabad 4Vagvar•
onuigba, ,zaba.d emberneA: Orömnt, boldogan mer,uünk mindn,/ájan
haza, boldogan dolgozunk k„n,·nv kitartáual, aak a m,gilhdi• l,h,tő,égtl adják meg.
Csak füldet adjanak/ C,ak adják oda a magyar /üld egv részét
azoknak, akik most t·idik a magyar fQldrt, csak a maoyar hű, án6Já•
nak, a megcsonkult katonák, ~,ak a magvar nlpnek adják igazán a föl•
det, de szil:eun mrnni:nk haza, megyiin.k haza mindannyian!
Az leu aztán az uj, az jgazi márciu,a a mi orazágunknak!

El,FOGl.A/,T OROSZ S.i.\'C.IRKOK.
A jobb ldúk közeledtével kezdenek él('dezni a Galíciában
farka lf'Inet néz6 ellenfelek is. Múkot I hazatér6 fectike mu•
tat a tavasz; közrledt~t, most az ágyuzAs cröa&léM jelzi azt.
Jós ! Ferdinánd főherceg hadoszlopa törte meg el6SJór ~ téli
pihPnőt arznl, hogy megrohanta 81 or08z hadállásokn.t • mintCiCY
t-zer mHer houzu aáncárkot elfoglalt tőlfik. A németek északon

HIA/LER MARTO.'V.

&DP:t

m rtehetik uok

lpu nev kon flnU de
1U nkiJu'k Am nd,

leU
ben

,_
Jlu'6

ezlh • ~
ok lt'c~
mindenki.
h
nev t, tar
tózkodáiu he)y(,t, IJou.A tartoa61
n v~t l-■ lakh('Jyrt a konzulAtosr

ta

t
kat
t h t.
rr61 Tan a6 hoa nagyon eolr. k

bány

u.

.tna~ar mber mú nev t b.u:má1 r&lik a
tt, mint u fdesapJ& beolultt b~val
mag)ar neve
ha
tlen•
0 ~ch::k!:;:.:'~k~~r~

:!~
...,

1

t.t

Halálra gázolt
fj
magyar U.

n: ::!;1:" !;~ ~::1~ J:,:
0

m~c~h

A
ib
1
;~u~lii J krna az J::.ur6pk au k
lt
DobOA Jó f testv, r,mk
".es J!' ue
~ gy<'nOl' cink• a CMah\tlji\t
az <>lmult h trm, ru ltor
mit
Vl cn
i l8 utal anoa aa nyo O I V'?tl ki■ P la f=A1 haülr
illamuak • kártt:itéei alapja, a ll olta a ,ona,
hol ~,nilhd lllf'góli a bt.nya
Aka fi t-1 ■D,YJ• azet.n 11
lgen ,m, de Slll.lth Jó-nak • be- rak rült • robog&
n
1
'esUlct.. neve Kováes Jóuef & ic I ali, amd., k D)• r.nhan b&l lr.a K'
a seg ly1 Kod.cs JÓ%:st fn
evi
zolt.At • IW'K' ny k1 mag:var
1.

~

•

'"

L ·

80

• •-

a.t!rt • -.onra · acon • ,.,.JJ&l
k tJ,r, nac,on sok ntáDJá.rú:ba k:e
Oobotltk hagy K.)UÚ
utin. amig bizonyhani !ebe d k
t
totlk, ami a •
1hor> Sr1utb az.onos a Kori
I alott t '11 t n ia megny,lvin t.
& mmtho- ez k::et u u-rket
r o pi'- ap-•• n•~J• • k,
1mind azigornhban.
-e.r
•
k zcli.k:, JDC'C r,,. a kopon6l a I mett,
fog t rtln.ru gyakran, bogy ilyen
+
uelben • a rencsétlenul J!Nlk
csalidja nem leu képi' aeg lyt
kapni Akarja-e ut. Yalam lyi.k
akab L&j -;;- ue16U l'llbc
b~~' Kivinj•~. ~k tl7
te~ W,Va.. ~odott_ d e ~
k6z~lunk, bogy a m1 konnyelmil eltJ.
tt ui eaked "ék UOllDa1
afgunk miatt az Arváink lhrurVOIO •
v
l
konnl1u
esetlt>g utólt'nrn hrnnni1 irni •
~ .i.atokf't a h6.nyász.halá1'
bot (lmpe V~Oo~- OJaar.
.\ lt•gtöbb magyar b!nyimut.k Hunpria.n V
~7'"'
uin cn •<>mmi komoly oka atra, i..ton.~)J'mert kúi6ril6d
hogy H igazi nevét eltagadJ&, <'IU· ~ kivlnnak- : : &rintkeal.
p!n_eaak uért teszt~ m rt a ko
Jakab LajOI a.nnak ldejé llepima angol embel"t'I nem tudjh · ·
k6sdU Fiibertr6l, de ol&
jól kimondani a macara■ nev~
~t~
udta. 61 me,ta..
!:' ~el a doleokk:al ntm azabad ~ J'alk6rjilk 1 ~
ftC1 a
torMnünk. ha • ■.tb J6 nü k, a róla d6bl. al: eü:edjenek ..,._
m.tt kil&dolunk, akkor a ne nnk: 1ll
f tf ;;_,.
legyen j& nekik & nem uabadna ml
• en
•
m a,örUnni soha, ho,r ec m•
10
1
" " ,mber •""? """' "
':"""'
nevH, unpa bináe'b6l H.1 ad<J' nli
apja hffllul te ma<r•• CD!II :UG&NYlllfK EZBlf .t.
nevét, annak esetleg a fia il na. HaTl!N ELMARADT, Alll&T
ryi,o ucgyénl(;Ill fogja majd ,u OLVASólNX: SZIV!!S J:LB.U.
apj61, s u olyan embert ut6n saT bRJOK., LAPtJNX IOVO
ocm ia nagyon le'het sajdlni.
BEn SZ.UUBA.N A JLEOOY
.\kinrk valami küUlnös oka van l'OLYTA.TllAT as A ••N.A.QY.
arra, be,r;v a nevét dltozt.aSM. •• SA.008 tJR A lfAIN.ABAN" CJI.

„

1

! rf1l

~.

- ·~

i■

1

I

k, ha

Jakab Lajos jelentkezzü

char:t'!s.
n!..

t!:.t

fa

A Bányász Lánya

„

;:::==============================~J kin11 ua Piti
retnenevfber
elfelejtfüz&hk
valam1t.
al': lf'ra

L&zbbU 16rosdnze~•~ptaa:-"'támí
ahad~~~tkra
a nemrég verték viMza egy ki- 11
.__ •
..-.
L'.:
0

alibL anuyit t
en meg, hoe a
kr:ruli tt-.bez tartozó konzol4tuaoa.
·
h<- a helye, N a f Ivett
J8 tart.6üodúi h&-

01

lltt
TilOilOVATUNK
SLIO
~T
18 KOZOLNI ro&nJ&.

MAGYAR B A NYAJIZLAI'

BÁNYATELEPEK HIREI.

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
1

IIUNGARI AN MINERS' JOUR.V,1L

214 East 13th Street,

New York.

GLENA.LUM, w. VA. Glenalumból irj& ,•gy- magyar bajtárs, hogy
b ec,edüU maSTV ba.a7Mt.lap u Thf,, OnlJ' HunpriaD. Mlnen .JolU'11al a munka ott most jól megy, rendl'·
Ka•ü.lt ÁllamOk.baa
ln tbe t:nll.ttd St.atel
aen hat napot dolgomak egy béten. Egyenes bányában bat-bH
.'t/:erkeut6 H I MLER MARTON
Editor MARTIN HI/JfLER
suk a azén, viz nincs, lejár6kö
l "7.intén nim.·N és u.11.bad lA.mpá.val
Klöt~I ú:
Subacri1>Uon ft.atet,,;
dolgoznak. LáncOti maii.Ín& utin
~~.l.Uamokban e«T
\•h:!:,~'nlted ~taw.
·: 1·oo doljlowak és kA.ré számra 50 Cffl·
- - - - - - - - - - · ! _________._..,,_0 tet fizetnek. Azok, akik pik muuPublJ.,bed EttttJ" Tbw-edaJ
kát végemek, 70 (•entet kapnak
ef!.y kár~rt. Szerenest'itleuség nem
Kiadja: a ,tlaqgar Bángóazlap Kiad6L-állalat, R. T.
sokszor történik. At. élelmiszer és
- - -- - - - --- la.k.áw. elt~g driira . !.Jagyar munká\ M-.r>ar llán1•m110t liá.n,rM"M>k lr,l&k. bánJ'1ixokrtll h,i.nyálówknak,
i.ok miudiit kapnak pl(.1.t l'bb1•n a
bány6.b1rn
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U}:ih~ é11 ~fit-n,e,z{,rt jú, l1a u oda
.~u1111lt ko1.ok_varnak, m1g ~••ngy,•I
,Tiino„ 11lml't 1r a ~bgyar Banyinlap oh·all6i réul·n-. ·v1:,- ~ frl
11uk magHS szén nn a bányaban.
lejárók~ Yan
"'uk<m, \"_iz i"'
Rkad 1whol, gllz mucs fltmm1 f.s
i!{y nyitott lámphal dolgoznak.
Liiul'08 masina utá~ 39 cent.et,fizrtn... k, ,·t>gyes m;rt"ael. a az1•nert.
:--;ég~ uohás )akla nyolc dollirba
kerul havonta. ,\1. t-mhi•l't'kkt-1 e,J(-g
jól b4nnak.
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Illinois magyar bányászai
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11I.ND OTT VOLTAK A SEGITi:S JroNli.TANAL. - EGY MAB.OKNYl MAGYAR TESTVi:R A.LDOZATUSZS!GE . • VE.
ZETTEK A W ASSONI B.I.NYASZOK
(
BI..I.Uké orvw1.11d iruuk II leg- 110 ,16vt<!f t'K ucJ IO' tyflkot, y.,_.
,hbször tllmolS IJl&g}&l' báo:á.- .fán~ t',:Y iwrteirt llfl!DJn""l Uéza
z111ról, akik nundig az 1•ltölr:_ kozt és Kw R~ael egy-egy aonki,t.
\ nnalr:, ha & azepben es a JÓb~n ~OMIIOli Ju~f k t oougyt:,.·11kot,
v zetm ki,U, altílr: .ob11. nem ISJ·· Somi y .Jouef eg,v dohoi: cukor1áJJák a n_~h~zt·u keresett _d_ulüir- kát. a Salin,• ('ounty Coal Com•
Ja1k:at, ha JOtl'kouy efh-.. k1•nk t6-- pau.\ két load 8knl'I, a Waaon
.uk & akik megmutatta ~ tnult ('oal ('o. két load lttDf't az O'Oara
h t.cn, h~gy mit tehet egy k1& n&• ~•oal Co111pany ery l~ad ucnet h
va.t dett„ mHgyar munkás. ha egy Znra Oll!ttA, egy \\ altham u:erakarattal törekszenek & közö1 jó- , k, 7.Ctii arunJ'. órál Mikor e,zek('t a
a.. a baia J1n·.•ra. a h11z:ánk v~lel 'tArgJ,akat k1SOr"Molt!k., Rajna ,Jú.
1 zórnek aegit& l"I·
&KeÍ aki a
rt&t met,,"Ilyerte \.'lM1-én~n a; erült a m..lrcius a.a aJandékoda azi n~. hO!fY 1a,, ·gyed1ken tartott inalt) 11r hazár 11111 t t-lllJ1ui.t Lik a ugyan1'°' ee1.•le-tuddyn, 111, ahol nwgjl'icntt-k keilt-tt Kiss AudrM ia, aki 87. t•gyilr:
a J4rriab11rg vidéki h.luyat4 lepek elyem inget nwrle meg.
~ .lerék magyarjai, hogy le- Szeretnénk mi mmden magyar
•1•JJák nemz taégunk kotele11 ad6-·rt
d" Jre . k.
k
.
1
1
.tát, a haza vé,lelme7.ÍÍi\,•l iu:emhen t~:it~: 1 :l'\;1
~t ~ f{m:~~
1
JtJg, n nem 1.§tott az a vidi'•k any r, dmrudiez de ura beh IÍnCti
11agyar e1D11tt, 1oba uem ver" :t; ujd.it,an
·,e , uk ~knak
talin öesze uttv a an k dobbaná
.,., emlitJuk, akit
tulon~
8 119
u, mmt ezen a ma~ar lmm•pen kt>p ('11 ku·ették a r-uulr:et
fá
ftl u"' több
mint
nilgyszAz rad~ o~ munkAh61 KoYie# 1-'e
ollar ami a ki11 uárun magyarg ·.
•
.
,,
!lágt,61, ~jött. a legszebb bizo- :'ne;. ltaJ?a ,Jo~C, Kivéa Uabo,_·
nyitfka a neheun dol~o:t6 bá.n.)'á.- tii Kts11 RAndor ~ara1l k_ fa á!do:r.
.ok igu a.Í\·t'uek, magyar lelki tak ~a?áu a leglohbct, m1g • Jf'g',.\"·
Dflk.
~ll!t.úhnu_ .~a,zy i_evékeny~get
\ 1. ünn<•11lők 7.iime W1Moub6l Ít>Jtl•ttt>k k1 (,1111 J,aJOll. 8ar:;n::
terult ki bár minden telPp ma- Tamá~'. Dudás EIPk. Andr • .
Oarwága ·kellő uámban volt kt'p- n;!I, Kn-és Kár?]~·• Bóra G~la f1I
Vllleh-1:'1 iuoo; • lr:iilön~ örömet hrlt• BJ!la" Zura Ousr:ti
lr.rltett a bányáswk lr.ilzt, hogy el•
\ rt>udezö86g a nyilv6.nM tláJóttek arra M\l(ldy tel1•11 ruthénjei molbl lapunk egy közeli azá~mlMl t6tjai Is, akik 11.inti'•n dereka• han t4"sz:i közú, a,ldig j 11 könonesan kintték a részüket u adako- tet mond a megjelent mauarolr:d.lb6L
nak a azivea pártfoPIWrt kJ AJclo...
, jAnclPkokat a kö,·etkezök ad- tatkészaégért.
tak a bar.árrai Kiss Sándor és KoA ma,zyar hti.nyW.ok példit verica Ferenc egy be&M'lt'Sgfpet. betnc-k u iJlinoMli teiih·Prelr: munkial Andrb két selyt>m inget, T'a l:Ajiról.
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PRE~. __ w. V~- ,Jancanrák
,fór.s('~ _1e11twrunk 1rJa, hogy ott
1110.i.t Jol mt•,cv a munk111. hat napot
dolgo111a.k hetenkl-nt.
E~enea
hányiban hár~m _H fél láb ~iras
szen un, dt> v11 1s akad, leJárókő
ngy g!L.z eemmi sinca. R7.aba~ lAm~
páva! dolgomak. A a%1·nt·l rl1golm
kell ée k6.rénként 50 rt-ntt>t fh:1•tnrk. Sr:í'ffneaHlf'nllfg ritkán tört1~nik az em~ttkkt>I f'lé,r j~I bá~nak. az Plt>huiKz r ára. kiindbelill
olyan, mint más plhckt'n, a laká"
ira k(·t 1lol1Ar 11.ohlnkPnt. Aki
a:e-re alarJWny Wnben dol~mi,
annak ,Tim,. ,w"llk hnjtil"II ajAnlja
,zt a h.111~·.,·
. ·&l
McDONALDTON, PA.. Ko_v ~
.\.tulraís rna,zyar te tvir t·rteattkP
-.1.erint H- munka ott mo11t megil•J1P·
t6,wn mf'gy, nen-öt napot dol(ro1.•
nak motrtanfthan ht>lt•nként. ~7.lo1>os a b{rnya. három-ni·!lY•TiéJl'Y ~"
fí-1 láb maga11 a ~1.t!n bf.nne ; v,z
akad a ht>1lingben, l('Járókö & p:i,:
ninfil 6s irry az~bad lámpákat
használnak. Muma.. után \"l'P:Ytll
mt'r~AAl'I á3 centet f:r.ttnl'k tonnánkért a 11.énért. Sr,erene~Ptlen~g nem tulsAgOA f(y1kran fordul
l"léS, az t>mbt'reklr:t>l a plé~en m~_K·
leh_etÖR:n ~6.nnak é1t fi h1r bekulrl.5Je aJánlJa .a telepet ?lyan em•
brreku('k_ akik mt'J?ÍOl'Jlik a dolog
végét.
_

~

MILLIÓK FOROGNAK MEG

1

Klu E mil bankházában és minden u nt pontosan rendeltetéai
helyére jut, mert a legtökéleteMbb pénzküldésl n nduerl 6
cal6aitotta meg, Próbálja meql
Küld.ljön ~le pinzt 11 ""'0 l og
gy6z1Jdni.

KISS EMIL

100
korona

$13.50
a magyarok
bankárja

NEW Y OR K, N. Y.
133 SECON D Al"ENUE
J.'ág ja ki e 1zelvényt é, küldje be a pénzzel erre a cimre:
Háng dollárt küld :

.v, az ön nece:....- - - - - - - - - Mi az ön cl~: ...................

Cimzett

-

M l te.' .... .

-------•··••···-·--•·•····•-

König r:aqg vároa
U tca é1 ház,zám •.. _ _ _ _ _ __
U t o/lJÍJ poata : _ _ _ _ __

1916 MARCJllS lti.

!Jl eg11e .•• _............ - - - -

CE NTUl!.Y, w. VA. Q.onkaJáno:. bajtfuw azt irja, hogy a munka ott gyengén megy, három-négy
napot dolgoznak egy héten. Geesel§ a bánya, öt-hat suk. magas a
Nzén hlillne, lejit.rókö 6- viz csak
h('lytnként van bt•nne, gáz nin~
11rhol, karbA.jd e& olaj lámpával
clolgoz.nak. Masina után dolgoznak ~ a u{,nfrt kár-&7.árnra
á2--- --57 centl't fiutnek. Szerenl·ai-tl1•us~g ritk6.11 fordul t>IÖ. a bányáuokkal megleht>tÖlen bánnak
;,_,. a mt>gélhet& eem tuld,go11 dri.-t,:a. '.\losl nrm ,t;ok káré jut az emh,·rrt>, nu•rt nRJO'On t<Ok hlt.n_,·át.z
nm II plénn.
SPB.INGTON

W. VA.
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CH.AB.LEROI, PA.' ~lunn h1t.,an
magyar t
az_t trJ&, h_og:,. .
mnnka _< nar!ero:ban deg Jol
m,<'(rY,.. mmdeu )u·teu ___ dolgo1.n~k
nt'JlY·Ol_ napot a ~ímyt1s1.ok; E1t.H111,; a buu)·a. 11 H1:l'D maga'."""R'& hat
i-s ~H- uk kóz:l '"iltako7._1k h~nn~.
LeJárok,l van egy kny1, "'lZ 1s
akft<l néhol. gb ie van valami ke\'{•R. '.\)itott "8 villanyOR. lámpákkal rlolgoznalr:. l[a&ina vllgja 8 uentt ~ tiuta méréuel, öh·en t't,D•
tet fizetnek érte tonnáukfnt. Sze-

,h't-1

Rüldje pénzét
MAR MOST 1/OZZAM, S BIZTOS LEHET. HOGY A

Megváltó feltámadása

DOR.CHESTER, VA. Azt írják

erről a telepről, hogy dolgoz.nak

.'VAPJAN A Pl:NZ A CIMZETT KEZl:BEN LESZ.

mindennap, d1 sok a bányán 61
igy tul van a bánya z. 1úolva emherftl.

100 korona 13.50

OREENVILLE, PA. .A munka
itt eg1!1&:1:en jól menne,, de m!rdus
ut gyt>dikéo ellopt!k a mérleg húhói a roérlc-ir f'f{)" alkatréa1.ft és
·
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l'l•théS lf!'y_a a ~.('tt ag;\'luaj::i 1 st

,U,74t·f lt>slv(•r hiradlÍ.AA 1.1•riut a
munka ott rn01t megleh t~en
m~rt il.-::óan \b:!.n ~•rt
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, L~CHO~LLY, W. VA. A.1.t 1_rJa
Soltl•!tT. f,yula magyar tef!;t\ér,
bog)'~ munka IJO_,·hgt>llyhrn naK)On Jfil inPK)', nuo<lcn héten h_:t
napot dolg_omAI fi oscs • b~~- '
b~m E~ ot láb map:auA.g kQzott
;·~ltakor.1.li: ll az.én hénne. ~hol ]eJ~r(Í, kö van. _az~rl , me~f1utnek,
,· 11. lS .1kad n_i•hol, gu. ntnea 8 bá.nrában :\fai.ma után Vt'!,fft"~ méréYf'l :W l'<'ntet fizetnek a -.1.én
tonnlijM-rt a rnmokban. :l.'j ce,ntet
az t•ntrJkb1·11. Rt.l'reneaétlenség
ritkán történik, a1. embeM"kk('l j61
bánnak. 1117. i:-1etv;.,,.onyok meglehet,S..k. ~ ~ltéaz Gyula ajAnlja ezt
a plP~t 11 ~a.-,·ar b111jtlirMknak.

:t>r:::i
f:

Közeltdnek ahusvéti ünnepek

KULMONT, PA. Odoc Jóqe.(
te11tvéri.1Dk hirad'6& 11,2;-~rint a munka ott gyengén megy, attól ia félnek, h_~gy egy rö,·id id3re egéazen
meguunik majd és a bányászok
jórd8Ze más vidékre ment a
plhriH

!

Németh János
volt cúuári 61 kirüyi ügynök

NEW YORK
11.zt UJJH) ut>m pfÍtol
S95 BROADWAY,
OARETTA, W. VA.- J,;g_,1,ilr: maVilOSI :FIOKmODA.: 1697 Second Ave. (83. utca aarkin).
1nar hatjánmnlt lliradá.sa azerint
VID:tKI J'IOXIRODA.: lSGl Oermantown A.ve., Philadelphia
a ~nnka ott g_yí'llll~ll megy, IPg-Pa. lG0-2nd Sl.reei, Pa.aaaic, N. J .
fPIJt'bh, ha három.-negy napot dol-1
gozuak t-JO' h~fru. E,r~·eues a hit- ....... .. • U • • • • • . . . . . . . . . • .. • U • .. U ...... , , .. • .. u •
nra, 3 ~ ~fel~ -t _n f,~: ~uk
♦
nu1.gu a sun h nne, ll'J!r6ko _van
TORVeNYESEN ENGED~LYEZETT es ALLAhll
:
e,,cr r~·KZ_Pben, atmi-rt külön f1zt'tFELOGYELET ALATT ALLd BANK
•
m·k v1z, If. van \'&l~rn1•un? i, gb it1
:
I
akad nt'hol. dt' u1•rt nyitott l!m.
pik~•l. dolgoznak. Ma-.!na után
kárt"!Wlm~ 50 e<'nlt-t ~u.t•tm•k a
:
ul-n!rt. RtrrenesHleml•g ritkil1
for<lul elő, au: t>mbt-.rt-kkrl t>lég jól
'J
,::, 7
::
bánnak, _csak n•~.ou dekkolnak,
az t.lt-lmuu:enwk Jol meg van 87.
F6üzlet.
•
Ílnl, a lalc:iis tl..50 í-s 2.00 u:obi.nkfnt
Fiók-üzlet:
;
ATBENS, 0 . A1.I irják arról a
979 E. MARKET STREET,
"id~krt'S,1, hogy ~unday Creek bAE. AKRON, OHI O
ny61 Ml'll most sem dol~o.znak, de
PCNZT J6tálláa mellett ggor,an, napiórfoluam uerint
& virlfk többi plt'zjt-in meglehet.aküld Magyarorazágba. éa a világ minden réizébe.
~eu mt•gy mo.-t a mLmka. Sokan
attól tartanak, hogy e ak ápriliA tengeri haj6,táraulatok meghatalmazott üg11nöke.
"ig dolgo,-.nak "P9Jldesen éa uutAn
Amerikai• maggarorazáqi Jogügyleteket pontoaan oéqez
♦
ha nem
lt>s.t utrájk
m,,iz
:
n1iikkPn 1\7. 111.rm
.............................. ...................... :
fllUIIC

I

I vory J. Jozse f

::

banka'r e' s haJ·o',iegy u·· crvno··k :
333 s. Mam
" Street

AKRQN, Ohio

:
:

:ii

i

is

OUCUMBER, W. VA.. Verbó
Andrb magyar testvér l.l'J&, hogy
~rwind hét t.f•l.-pén a mnnka
moirt jól megy, vaÁnlapot kivéH, miniit'nnap dolgoznak. A uén
magRssá,ra hat lftb • se viz, se gáz
nim•IK'n a bán\'!ba~- Lejárókő böwn van azéri yardonként $1.50et füpfn~k. A 10:(•n káréjáért 75
centf't kap a bánybz: ..Jó JakMok
vannak.
villauyvilágitással, a.z
éle,le,m ára olvan mint más bt•l)-·ekPn. Ilb i"-. ~u~ka ia van bavt>n.
M 11zivestn veszik. r..l bArmikor a.
lllflll~·ar munkht.
A.MERIK.UilVA.
.\mrrikafaln "avira majdn„.m
mindtn tt>lf' en !e, indult a gylljtPN éH i . 1t unkh! mé CK&k három arl:~ánp· frker.t>tt. !iiol gyüjt. f "k Y
e-dménrt
1
a:ua: ~~~j::n:~jt:a.n;; foJrjuk
.. ..

_

.

kozolm (de l'~~1s bánya.pl(,zrk és
hAuyáH1:ok_ JlYUJ~t'-sH) ~zoknak 87.
a~o~inya1t pl'd1g, akik hou.Ank
~uldlk a pénzt, ~4r hH ~1 ln foirJuk f'IZ':'"IW"IT<' kimutatni

Security Trust Company
1145 Mark.et Street

Wheeling, W. Va .
A.LAPT~KE J!:S FELESLEG $600,000.00

Pénn kfildtink u óhuf.ba a legolco6bb napi
árfolyam aerint, teljes felel6uq- mellett.
Miel6U pénn küldene bua, k6rjen lllltink
irjegydket.
TAXAR,j:K BEHT:ZXB.E t~

li!IU.TOT l'IZETIINK,

PJ!:NZT VISSZA l'IZETIINK l'ELMONDAS

Ni LKtlL.

Leveleit cimeue macYVUl erre a cimn

SECURITY TRUST COMPANY
1145 Market Street,
Wheeling, W, Va.
_

1"f'ne8étlem1ég
ritkán történik, ~ .~ ;............... , ..................... • .. •••••••• .... •••••••••••••-;-..
az e1nbt>rckkel a pléze11 f'iég j61
bánnak, a mfgélhetélli ria:onyok
Első
e\Pg jók. m~rt a telep tulajdonképt>n a vároa,ahol elegt"ndö üzlet
,·an. Marvin István ajánlja er.t a
helyet a magyar bajtársaknak,
A.laplttatott IM2-ben
akilr: kö1:i.il kapna itt munHt PllY

-

Második

pl.,-.

Nemzeti Bank Pittsburghban

AlaptA.e 6e felal. . :
as.000,000.00

100 koronát $13.50
küld most az ó-hazába
teljes felelősség mellett

1911 IIIARCTUB 16.

A világháboru.

Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz
Alaplt1'a t87(J..ben

Pll..'liZT IOLDO!Ot AZ óRAZA.BA

;;t4.

. I BankThe
F11st National bank
"•""••'"
TbeFilíSt N3tIOR3

J!.~

tFnh 1tá8 a1:

~a,·os

Pölöller • .. ........ f'(),000.00

Thl'

81 ~ c1~i:~,/m,r

FOGORVOS
,hmtce 6plllet,, • Leader 8Wl'W!
felett

r.

u

II

:·::r~f~pd.l
0

u

• •

A et.te = . ° ! v ~

:

felett.

WA.LSENBtJRG, Colo.
•• ••1

11 1

~~•
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.L('r!:;:;

Kfr1

1 D W N HAll„ 1'°-=========::--••••••••••••••••••••
GABE FURPHY
:

PémU.rnok .. lL L. SNODGUSS
See'dpénstárnok J1. z OOWING
.

A bojnyikok gyanus viselkedéi.e arra kényszeritette az
osztrák-magyar monarchiát, hogy nagyobb csapatokat küldjön
mellett,-- a román határra. Hogy volt alapja a ~-anunak azt bizonyitja a
'•gutóbbi csetepáté a Duna mentén. Cszrevették a bolgár határ-

Dr. D. 8. AKERS

wai.enbu-r,c Auto, r1umbln1 and

• . . . . . . 111 • 1 11 1111

Elnóll:· • • • •• · .ftBD. O. B.OOI'
~ : ••• •• . lAB. B. DIOX

Magyarok Figyelmébe!

:

----Ol('!IÓ úak, Jótülú

l
WALSENBURG, Co O

TISZTVISZLG)[.:

:

. . - MI J'IZETttNK ONNEK 4% KAMATOT , i a

:

■

oldalról\

'ltcOORMCK BLOO.
TRINIDAD, OOLO.

N71t•a 6JJel-nappal
Lllr.TPIOltOlt
Phone 46 F. 2.

BJZTOHB.lGI

■
■

DUNAI HAJóK Tt'ZELTEK ROntAN KATONAKRA.

re1M1es .....000.00

TJUNIIl&D, COLO.

of Walsenburg, Colorado. -------~-~
,\. C. WLL
R.\.LrB o. WAYT
BefiseteU alapl&e. • • .$60,000.00 AUTQ LIVERY

f'h1ő

·································--••

V:VARQ.:

:

TEKE"l'Jl'.EZMI lt8

:

ZASJ V-'LLALAT
Pllane: tN JI'. 11

=
•

Orök, hogy a 1-zemköztí román parton municiót ct-empésznek az
oro~zok ré~zére a Jelzésekkel odah1vtak egy osztrak-magyar momtort, mely a román haJ6t át akarta vontatni a bolgár kikötőbe.
A románok ellenszegultek a parancsnak, m1rea momtor gyorstuzelöi megszólaltak és golyózáport zud1to~k a parton álló katonakra Az OS8Zeutkozeiinek mmdket rt!tlzrol volt egy par aldot ata fél6"', hog;v ez az eset még Jobban elmérgese1b a két or~rag közott fennalló amugy sem valami barátságos viszonyt.

SOK AZ ES(J A TALIANOKNAL.
:
Télbe nem tudtak előrehaladni az olaszok a naJQ hó és h1: deg miatt. A tav&fl.Z közeledtével meg az esőzé,ek akadályozzák
• meg a győzelemben a nagy::;záj u fövezért. Csodákat meséltet ma~áról és hős katonáiról, a kik ugyan jobban sietnek hátra, mint
előre. A legutóbbi ö.szetüzé.sek alatt 700 taHánt fogtak el a monarchia csapatai.

socÍ•Óotnp;;;,;

WALSENBtJRG, Oolo.

••••••••••••••••••••
Per

Quart

Buci( Creel<
Old KENTUCKY Whlak•y
a...k ~ ~.:nare.. 2b':

T/JR/JK VERESi:G t:S GY/JZELEM.
Az oroszok még mindig nyomulnak előre a hátráló törókök
nyomé.ban s egyelőre nem igen van remény török gyózelemre
:•••••••-■■•••••••••••••••••••••••••••= I
J!",r.z'f:~~ & 1~~ ezen a harctéren. Vigasztalásképen a kisáuiai mohamedán csa~o~~t;!;i!":;'!:Uk::: patok megverték az angolokat, kik kétezer halott hll!rahagyásáJ• r,zt u Italt mA&utt n1 val menekültek a tengerpartok felé. Egy héttel ezelott még azt
4rban.
,;elentették Londonból, hogy az angol expediciós csapatok erö8
-~~~~ , '2,2G flitést kaptak és diadalmasan verik le a törököket. A körülzárt
18 fél pint Buck
nngol sereget már megmentve gondolták, mert a felmentő hadMegtr,lel a~~ i,;.~= testek már ceak egy pár mértfölnyire voltak az 08tromoltvártól.
OSCAR BROS
A legutolsó török jelentés megcáfolja az angol győzelmi híreket,
,M mac,..,. #-lc"Jr,k, unca qo~k. ~ " " ~ otthon, • magyarok
IIH3 GC!!IINM St.. Kan... Ott-,, iUo. mig az angolok csak azt tudatják, hogy csapataik \ i."szavonul1alálkod.,,I twh" Dél.<:oloradoban. \tindcnrl-le uU,algul~ ""
tak, mert elfogyott a viztl:k. Már megint?!
t•nlitt>,al ~,•t'!.f'n li:IOl'ti,I • tulaJdOHC)lj
,,t,tfET HAOl}ZENET PORTUGÁLIÁNAK.

:

• pénse ulán, ha nálllllk helyes:i el. Lilogauon meg minket. :

•

THE COMMERCI.A.L S.A. VINGS BANK

•

TB.INIDAD, OOLO.

•

•

,

..............................••.....••
THE HOME HOTEL
Mag„ar Szálloda

walsenburg, Colo.

,

7

A portujfálok már régen piszkálják a németeket. Előbb megt,madtákaz afrikai német gyarmatokat 8 elhitették a vil,ggal,
••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••
n urg, 0 O. hogy a németek kezdték meg a támadást a mi iaen egyilgyü ha- - ----- - - - - - - - - zugság volt. fdogt a portugál kikötőben horaonyz6 német hajókat sajátitottak ki a maguk részére, jól tudva, hogy Németor■ ,zAg el van foglalva hotzá méltó ellenfelekkel s nem ér rá szemll1
: telen piaci Jegyekre vadbzni. Hadüzenet volt a német válasz a
hajórablásra s bizonyára ez a kis zavargó korcuzillött is megkapja a méltó jutalmát. ~rdekes, hogy Olaszország ugyanezt
tette a németekkel és még máig sincs hivata)ol{an háboru a két
ország között, dacára Anglia és Franciaorgzág több,.qzöri íelszóEZEK A MI HIRES TAYLOR 41 WILLIAMS
litásának, kik nem tudják mire magyarázni az olasz...nérnet baYELLOWSTONE WHISKEYEINK
rátkozást.

Hunter József,
~

IA'IC'l•l<~úhb automobil

..,,~t....

T"ldoa 184

"STOIII•"'UNDUlSfil'.>

eI

Walse b

•••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••1'ii.

co Lo RAD O MAGYAR BÁNYÁS ZAJ f

Amagyar pénz ára

Uj év óta Colorado állam száraz lett

s

R. l'f. B. "O'°OGR\..'f plJonja , . . • . 1"2.60 1- .
IRJOS- T&Ln:R A.RJEG\:ZllKf:RT SOR, BOR i:5 P4Ll'"K4Rf\J „
n-tl,,,lfo,ekf't a-,nna.l n.UJ.ltunlr..

. . . . . . . . . 111• . . . . •1•1•111 . . . . . . . . . . . l . . . . . . . 1 . . . . . . .

J. D. GROSS :.~::t:i~ Í
1930 South Broadwa,,-.

PJ.l:Z

Tizenhat vértanu.

. . . . VAGJA EZT KI t:S KOl.t>JK BE K.ITöLT\E ~

Wyoming Commercial Co.
Box 924,

303 West Lincoln Highway,

St. Louis. Mo.

a Wn74nok plrtfopát k&t

CHEYENNE, WYO.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kempton, W. Va, Stl'fán htván

tt•tit,·í·rünk tudatja ,·elünk rtlszlett-sen a kemptoni uagy bányasze•

rencsl•tlt'USl'g törtEnetH, amelyről
a mnltkor pár sorban mir meg,•m .

lt'k1•ztü:1k.
ft>bruár :!9.Jin rt'ggel robhaut
b a hány11. amikor mltr hetven
h·"tvt'riink lement, ho,ry a napi
krn:n•rét megken-s,;P. A bejárath,11, a robban'8 hallatára azonnal
CJ<oportotan siettek a szegény
g_Hrmekrk fa feleafgek. akik s,.fr.
u11ggat6 jelenrtr,kbrn kértkk visz.
aa f'ltt-ml"•C'lt tt'rjeikt't, apáikat ,
._ 1~•1111 „1.0nllt hrtvru bányá!Sz
k;\z:il 14 m:•g trnn R halálát lt>Jte,
tiibht>t IDf'P,'llt-hcsiih·r hoztak ki a
híinyáb61, • az utóbbiak közi.il ketti, ~1.intén mf',rhalt. u,ry, hogJ ösz..

j

tizenhat

bímyW teatvé•
riink Mt i,1111Í'l a munkánk vérta•
nuja.
.\ tt>leprn mindi,M.Ze kt'-t magyar
bajtá.ri; dolgozik akik tzl'rt'nesfre
rué„ n1•m \'oltak lenn a binyában,
mrrt c•k hPt 6rára kPllett le-meoniök k igy magyar áldozat Dt"m

iszet- •U

\"Olt.

Az elhunyt bányietok o]a.

szok éa horvátok voltak.-\. u:eren~tlt-naf.g okit még
m·m tudni biztosan. de nyilvánva
ló, ho,Q· a bán:ntáru.ságot frrheli
1\ ft-h•l&ls~g. mt"rt a hflnya-insp,·k•
tor "<Zerint n16'4inülPK a felgyt1·
lt>mlt>tt 11,:Pnpor, pWok, okozta 11,
robhanüt. .\ltalában rrndetleniil
tartották a b!nyákat és a bf'nn
dolgozó emberek régen f~lte-k
ilyenfajta azerenesHlenaégt6L

Cor. SmJthfleld and Sec ond ATe..

_________
PI_TTSDIJltGH,

PA.

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

: Pénzküldés Magyarországba.
\ hiOOru DIii,;}' D)"(lmOrt okos & a pé~ D ~ Ul b--.
küJdJi1k 1Wnlt1 n On honitartoWI ~ a.a alantJ banlr.ok
b'-rmelylk,Ehes:
'-'"\IET ,J,:\IZFTI 0.\.:0,,"1{

lllilll.d!\

(-.... bi KIH. H.ITF.Lfl.\YK • •
• •• •
, • • .•.• • l l ~
\la,oar 1--..Utitol<i H P(-ozdltl• Baak
IJU)APEST
l'Pffl \1\0\".\R KERF.SKEOEr,.,n ll.4.'1\'X • • • , • SOPRO~
(·-.•~H u-:sZ.\\IITOLó ll.:\\K
PRA.G.\

Quarter Savings Bank.
KCLFöLDJ OSZTALYA

MARKET AND 16th STREET0 IVHEELING, IV. VA •

•

6li6ta a háboru kUört az amerikai magvarBág álland6a.n a legnagyobb zavarban van a ma•
gyar pinzt illet6leg, mert folyton változik an.nak
az ára I, aki plnzt küld az 6/uuába, a-0ha nem
tudhatja, hogy mit fizet azért a jöv6 héten.

A magyarokkal dolooz6 I• a magyar lapokban hirdet6 péruküld6k legnagyobb ré1ze az uj11ágokban hirdeti a pénz Urát, csakhogy mire a:
ujllág kűr az okaa6hoz é• a ~nz bttrkerik a
bankárhoz, addig is ráltozik a magyar pénz ára.
Ezt a C"iazá1 helyzetet alapo, tanulmány
tci.rgyál-á telte !Vew York ráro, egyik. legnagyobb
é, legtekintélyesebb bankja, a STATE BANK
(ÁLLAllll BANK) i• houzaa tanulmányozá111
kisirletezé, után sikerült megtalálni a legjobb,

230 millió korona

l

1
.....................................................

BOX, VAGY UTCA

■
■

_Utbaigazitás az amerikai magyarság számára

a mely a leglényeaebb bizonyitéka a State Bank
napyságónak i• megbizhat6,ágának.
Tud~ másik bank ilgen 6riáll biztositékot
mutatru, mint ez a kltszrizhuu mUtíó korona?

\"igja k1 est • hlrd tt-i<t, Jt,ICJ'f'De Dlt'lt, hogr núbt'n hány pllont kiil~k

Beteg ember olvassa el "Az
egészség utmutatója" cimü cikket.
Saját érdekében teszi .

■

••
•
••
■

DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJAT HASZNALATARA.

önDC!k N 11::ü.ldje a pfn1,t a N"ndel"-"l .,-tilt "one1 Or&-rcn. B~to8ltom.
hnu ltalahnmal mf1f INIII el~•e.
. plloQ do ,,. .. YELLOWSTONE gallon Ja
• n.u s .
.pilon
6t 4u• YEI.L0WSTONE plloaja
O.7ó S.
,&'allnn bal f1'N YEI.LOWBTO?-:E l'•llonJa
. • J,1.25 S •
.pllon b4t ,,.... ' íELL0WSTO~'lt pllonja
U.7ó S •
. pilon
DJOIC ..... YELLOWSTONE gallon.Ja . • . . Só.2ó
YELLOWISTOXE UOS-DOLT, PEOiffEJ,T e\'EGilES-,
4 TEUES Ql._\RT
• . '6-00 1

■
■

legpontosabb 111 legbizt08tlbb módazert a pt:nz.
küldé, szabályozására.
A STATE BANK (ÁLLAMI BANK) Z6
ive áll fenn New York t"tirosában, é1 anrerika•
nerte ugy ismerik, mint a dlág egyik legnagyobb és legerJsebb ba.nkját. Azt uokták r6la
mondani, hogy "erős, mint Gibraltár niklája"
I• ez a mondát teljeun m~felel az iga.uágnalc.
A STATE BANK (ALLAnfl BA.VK) a/apt6kéje nem ket·e,ebb, mint K~T JIILLld Kgr.
SZAZEZER DOLLAR, roggi, kőrülb,/ül TIZEN/JT MILLIÓ KORONA,
A STATE BANK (,1LLAMI BANK) leltitlen n~gbizhat6&6g6t I, na1111aá11tit ummi um bi•
zonyitja jobban, minthogy az Egyaült Allamok.
po&tatakarikpénztára i, ott tartja a ~nzlnd
egg réuét, belet'6je to00bb6 New York állam la
New York vároaa la.
Semmi két1ég, hogy a magyarok rlazln
nagy elönyngel jár, ha a State Bankkal kllldlk
a pinzt az óhazába, mert hol van még eo, ma•
ggar bank, rogy pinzintiut, amelynek az alapt6klje é, betitátlománya nem kf'ruebb. mint

~!!:/:~~

cl/.RN5TfIN'S

■

.■
1•

Husvéti pénzküldésre
n a l~alkalniaaabb

•

idő.

Szerezzen örömet hozzátnrtuzóinak baráttJJ.
nak a szent ünnepekn. Küldeménylri;/ megkapja az óH,IZAI EREDETI POSTAI VEY8NYT, melyb6l l6thatja, hogy ]Hnzét bttHiile•
te,en tovdbbitottuk.

Legolcsóbb pénzküldés
Pénzét ha.zaküldjük uon legalacsonyabb il".
folyam mellett, mit BARMELY BANK, Vaf1
BANKA.R hirdet BARMELY MAGYAR
LAPBAN

Okoa ember mrg tudja gondolni, lwgg men11•
n11ittel eli.ingüubb, ha ü11en naqy J)enzlnttzettel
küld pinzt, amely nem~ ak hirdeti, hogg JdT·
ALLAS MELLETT küldi a "'nzt az 6hazóba, hanem rendelkezik 230 millió korona felett, amely
biztoaitéka a jótállá.,nak.
Hatalmaa öuzekötteüseit'4:l J:eresztül ritte
ez a bank, hogy teljes felelűaég mellett adhat
el hajójegyet olyanoknak, kik Európából akar•
nak ide utazni mig a h6boru alatt és ebben az
QgylH!n il 1zkesen adnak bárkinek fefril6goai•
t6,t.

Nem hit.'lltkozunk egyébre, minthogy %5 évt'f!l ezelött a rendelkezéaünkre <ill6 t6ke c,ak há•
rom millió korona t'Olt, amely imm6r 230 millió
ra emelkedett, amit becsülete,, egy~na és hU.éqes működésünkkel irtünk el a közönségnll.
Köztudomá,u, hogg a State Bank betel'6inek a száma közel rnn a uáznerhez.
A SAJAT t:RDEKi:BE,V KttRONK MIN•
DEN MAGYART, AKI Ptt.VZT KIJLD AZ óBAZABA, HOGY IRJO.V HOZZANK ARJEGYZt1Kt:RT i:S FELVILAGOSITASttRT.

■

The State Bank
(ALLA,tfl BAl•iK)

3 74-3 78 Grand Street,
52·54 Norfolk St., New York.
(Department M. B.)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IIAGTAR BANYASZLAI'

1916 .11ARCI1:~ 16.

EZERHATSZÁZHUSZONÖT MAGYAR
NÉMETH JÁNOS
központi és fiókirodáihan 1916 február 20-ig a harmadik magyar hadikölcsönre a következő jegyzések történtek:

BIZALMI N Y I L A T K O Z A T A.

A legbecsületesebb magyar bank.
Az amerikai ma.guaraó.got ~io iaméUlUn kérem, jeo~zz,n m a g y a r ~• ..,-t ....t .,,,,

100 kor. kötvény csak $13.50
•• akik

1916 április hó l-ig
nálam kölctönt Jeo,,ezrwk, a J~11utt 6uzer, utáa 1% l:aaa:tol

1915 november hó

l-től

NÉMETH JÁNOS
volt csáozárl ,. ~ -

a,,,,_

New York, N. Y.

••••••••••••••••••••••

Vásárolja
Rosenbaumnál

ről ezelött nem is hallott.
,I /<'l;RFJ ÉS GYERbtEKRUHA OSZTALYBAN

u h.'1{roa10·obb \".6.1-lkkot taJAIJ•, amJ aiall van PlttJoburJth \'á.

i:,"'!,~~~~':;;: ~:~u,~~!:

1

1<

az ár11ok • lf'golcsób-

\t:~.~o:7.t'~s:~::i~~

bak.

R~i!N
~:a!:"fm~:!!'!:!~~;=a~
it'K.iobb anya~l)ól nnnak kélóldtve, "
1

7kpek,

,.

cr<l"!ek bt

·

kh·ánatra

;.~~~:~ce~IZET~llE Is adunk f'I belo:JE"". JiiJJön h ,c1o·4zékJ„

STONEGAI MAGYAROK
GYIIJHSE

VIRGINIA EGfSZEN SZARAZ
LESZ

.\ Uont•gai magyarok gyüjtéséhez, amely a Szibéri6.ban sinylödl>
v~reink javára folyik. ujabban a
k0vetke7.ők járultak adom6.nyaikkal: Kuttor ,Jáno, fl. Rr.uromi )fi.
hály $1, Var..ányi János 50c, Lahvi,•tika Mihály 5~\• Az eddigi gyüj
t.h!, ösaze!lC $45.96, amely a charlestnni m. kir. konzuli hivatalhr>7.
küldetett be.
- -oNAGY J ANOS TESTV:t:RöNK-

Virginia 111\nm törv~nyhozba
inárciu,s h(1 4-hi azt hatltrozta,
hogy az állam l'Z év november elKf'j~töl tl'"lj1•sen IIZBraz lesz t'11 hon
mii.~ állambM is t·sak egy kvartot
ho1.11thal e~y ember magának havonta. Xem bi!l.'lzük, hogy Virginia
llllam lako.~Kiillak uaJeyon tetszení·k ez a hatllro7.al b. való~zinü,
hogy novemh<'rhl'n épen olyan nép
,·ándorlás indul abból az államb6I,
mint ahogyan most megy a nép
West Virginiából a száraz törvény
tul11.Zigon18Aga miatt.

NEK.
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gyllkoe! . . . . . . . ... -60
::s:~u\!~'!&k raJtok • : ··
Jáno■ Vitéz . • . . • • . •
r %0
lt& r;:;-:.:::!ótA~nitol-_M•· __
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1

!:!:~t~!;::; ~!::

·

• u.oo

.. :t:!~

S k

., • ..

~ 1-sak uérl küzlik az

t'g.)"eM !(')e.

pekriíl a k1•1•1.rgt.ető híreket. hogy
illrt6 hHnya (rendt•~"ll l'rtt'ktelen, rl'-.;zvPnyeit annál könnyt>b·
brn l'liulha!Umk a hi,i;zPkeuy kiizliu ég1u•k. \"",•111 Mjánljnk. hog-:-·
kmnoi)"HII foJrlalko1.úk a ,lologp;al
Andrew Kovács, McDonaJdton,
BrlJ!'iurn ·1~gyobb ... -~hauj-Tnrnameg)t> ha.uiros Oahcu,val

u

Most semmiféle fájdalmat 1em

~:; :~:ö

l/

Tiszll"ldtPI F.ged .Jli.uoirnt'. Hi12 Marvel Hldg. Pittlburgh, Pa.Frf'emont. o.
SZEPESY JA.SOS testTér Tonui
••
~!~~t.V&Fe~a:1~~!!:tt!!P~~~~:
Ilyen el.iRmer4 levelek érkez, sek rei-vételére.
nek be mindennap az Egyesült Al-1===========
lamok minden réazéblSl. Ezen le- •••••• ■■■•••••••••• •
\'eJek a.zt igazoljálr, hogy & vi16.g■
hirii ROYAL BABY S.AFETY 8
-Gyermekek Barátja- megóvja
:
a kis gyermeket minden bajtól
Eldora.d.o, Waaaon. Jlttudd7 •
Különfüu•n j6 hatással bir ezé!- és
és Harrisburg, ru. é, kör- :
<tT.ékrekedés, valamint kólika ellen
nyékén a kösiamert kösjegy.. :
Ha a gyermek nyugtalan éa ai.r,
só, P:fNZT Kö LD u 6-haá-. •

ZVARA ÁGOSTON:

~.\=,.::;,::■::::l::l::ill::'1:;:P::■:='1;;;!1;;;,;;;■;;;ll;;;·:=•;;;'l;;;pl;;;■;;;,;;;";;;';;;';;;l;;;r;;;~;;;~;;;·;;;~;;;l:;;;';;;";;;~;;;";;;p;;;■;;;■;;;,"7 / 3nálats
ROYAL BA.BY S.A.FETY hauután j61 alszik ét k.itüntl

A

1

cn nyug,izik. A ROY AL BA.BY
SAFETY minden patik6.ban kapható. De vigybz:on, hogy a ROY AL név rajta legyen a akatulyin. mert ha ROY AL név nincs
a skatulyán. akkor az hamisit,.
,·ány, ne fogadja el, hanem uta
c;itsa vis<;za. Ha a valódi ROYAL
BABY SAFETY ott helyben
r,em kapható, akkor küldjön be
3.5 eentPt bélyegekben boz.tánk és
mi uonnal bérmentve, postán
16
:a:!A~~-

Ll..--•1

l)Örk.lTonat Unta ,1ALJ.T.\ , A.RP.'\
KO,n..ól\O"L van k~lt,·e,
k.honatot uta~ltAt<unk n.erlnt riuel

~

k~~e~"!;:~~.._.::~!ó~l~~A!:.:1 aört
törvény ~zt méc a "SZARAZ" 6Uamokban
.em UJtJa.
Küldjön m~ ma F.OY DOLLA.RT, akir ~n... lev'1ben, .u, •l'""· .,,... • dm~,
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Products Company
80 FIFTH AVE.,
NEW YORK, N. Y

CALUMET STATE BANK
CALUMET , MICH,

Töke, tartalék és haszon: $170,000
BE TfTEKRE RENDES KAMATOT FIZETIINK
KCU"öLDI O~ZTA. l, \'l;~ K !\U:LTA.X\'08 A.RB.\ N KCLO Pt\NZT

Kérjük & magyarok pArtfogl.dt

~~J~~;;.:

:e :~:~;:~e;:?,ü:!k ~~! :j~:
1
:

0

1

be egy dollirt papirpénz:ben, :kö
zönséges levélben erre a cimre:

;~~~ P!~G.

A PARIS! ROTSCHILDOKAT.
A

d.im, in!l:ren kul1\ik az oh·at;óknak Frnwirk 81

"1,;:

éa

SZENVEDETT HAT- :iS
KERESZTFÁJÁSBAN.

?'tJ

,:yakorolt itreelr.•
"kit aegltö streclr.M (b.elper) tein)~~/lr. T~~~oJ:r~;:,~a.<,;!!!t,~~~~J~;\,);:
f."ork, ,Jl'ffeNin ("ou.oo·. Ohio.
llán)·A..,.-,.ok. loaderokat kerestlnk
~:'~::ra
1:mri:!t~o\an~lla~~~
1
i.-ff("~n· ("oal <"o„ PlnPy-Fork, Ohio.

11iil"U

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••~!!_;

rnd· gb .

,·li.llalkn-

!,ti

~ ROSEUBA1JM
e
. . . . .+.~-~- - y,r
_..._~. '·- _. ,...,,_

k

rl'k. rtu.vt>n_viigyniikiik

::~;k!~t>~;~b:l~

.,. AllomAARlll ■iembeo
FRFO. mTTORP, tnlaJl'lonOfl
l<f',ltjohh IUilokat tart.o.nk l'llk:Uron.
"a,o·arul 1111 llf' :Wlünk. Kérjük a maJff•r hRn,·i.•mk flártfo.-Wt.
VINTONDALE, P A.

1:S:

ffARRJSBURG, ILL.

egy pl.r élelmea embert, Ismeret~f::i~k~t ':~~f~k~ldé!énlellr.~~!~
réa1.lf'tflzt·1~re ad_;11k. lffirvArosban, ahol ptr ezer ffrtl ff n'5 kap
IIIUDkfit. Aki dol~o1,nl &kar éti tud, jO\ )u,re,,het. Ugy a1 011:)'llÖk, mint
a vev<1 \"HUii j~g-yet kap. hogy a telket megnhbeuék. Uiletünk 30
t'-VPI.I
Thf' llroolr.~ &. llrook,- f'orvonllloo. -1~ W~t 31th lit., New
fork, \". Y.

a

mi

$1.00.

Hosuu. fárad.taigoa munka éa

"';1;,~á.ny eredménye e ~...'...~ely
nttJ.a.Wözhetetlen minden W1o1W1U éa
caaládn.ál.
Kapható egyedül a felta.16.16nál
;,, kizárólagos kétizitl>n~l:
Korona Gy6gysurtár, u &mtrikai
mai;tyarsát,! patikijában, 2812 F.
79th St~t. Cleveland, 0.
.Minden mb bajbal forduljon
bi1.alommal e patikához.

Tagja-e mar

";:;~'{::;;dé~:~á~

tagjai szcrl·pelnek. A liires milliomos cealád lf'rancia 6.gából minden
féle pályára jut.ott egy-egy esai6.d
tag; van köztük költö, tömdefejedt>lem. nagyfejedel.-m és sportférfiu is. llost egy nagyö.Zabfum
perrel terelik magukra a figyel
met. A pári11i feljebbvalói törvény
szék ugyanis olya~ ügyet tárgyal,
am~lyet a Rot.s_ch1ld család négy
ta~Ja, a ~~tec~dd Cli&lád tá~ul_~_Jdon0881 m~tottak .. Ra~_enhe1m
Samm•l Ab~l f~máru ugyook el!en
.\ m~lt h J~1118áha? Rauen~enn
ot kel h6na~1 fogl111zra, ket'>zá.z
fr_an~ ~~nzbirsá~a_. kétezer !ran~
karkr-itt>&rt> és az 1téletuek ot UJ•
ágban való k~zzététclt'Te itélték,
ml.'rt. a Rotschildokat megrágalmazta. Mint. az itéletböl ktünik,
Raucuheim egészen 1914 okt6beTig. 110k éven é.t összeköttetkben
v~lt a Rotsehild céggel. Ekkor lewlben arra kértt' a céget, hogy
61ombányAioak egész tcrméi.ét
m•ki adják át értékesitésre, amint
hogy r,ldig is, részben a intézte
el ezt, hwu:onöt éven kert•sztül. A
levélre nem kapott választ. Df! ebMl azt következtette, hogy Rotaehildék többé nem
tartanak
igényt az ö szolgálataira. Egy h6nappal később levelet irt az állam
ügyéaznek, amelyben azt áJlitotta.,
hogy a Rotscbild cég még a háboru alatt is ólmot szillit titokban
u
elle~ges Xémetországnak,
'!Öt hami~ eég alatt éppen a Krupgyá:.n.ak. ~é~ány hónappal k~!'llSbb
191.> JamtárJában és februárJában

ba jótállás melleti, as olcaó • ujabb leveleket irt az ügyészség-•
árfolya.m umint.
nrk. amelyben H7.Zal \'ádolta Rot,..
Késnél tartok ima.könyveket
!!ehildot, hogy 1914 novemberééa mú huai árukat is.
hen, tehát már 11. háborn tartama
Ugyuintén, mivel helybeli
al~tt. egy hajórakomány ólmot
képvise16je vagyok • COkilldött a Krnpp gy6.rnak. A képLtJJlttBIA P bonognph ComvUIP!ahúban az egyik képvisel6
P~Y-~ ~
n tartok I
néhány nappal később interpellált
konnyu lefiaeté.lre iruitok
ebben az ügyben Rauenheim ada6
::.:~ :.ép::::.•m=
tai alapján {>s egy erre ,·ona.tkozó
6s aene-lemezek.
törvényjavaslatot is terjesztett
A környékbeli magyvá,g
ell>. A j&\"aslat hazairulóknak Muivea párl:fogi.8'.ba ajblom
1:-·egn:te a Rotsehildokat. akik er& jöv6ben is ü&letemet
re rágalmazli..<;i pört inditottak az
Vagyok párto16im. jóbaritja
ügynök ellen. A táTgyalhon be•
vallotta Raut>nheim. hogy a följeZvara Ágoston
lf'utrst ö irta boazul~l ée nem is
tudta bizonyitani valódiságukat.
A birósá.g e-zért auly09BJI elítélte

KERESU
" NK

aap uj,

életerős, munkára képes IAbat va
rázsol, olyan lábat, mely uem iz
zad többé, nem szag-011 1 nern tyuk
A1.emes, nem bütykös és sobuem
fáradt. A2. ilyen IAb lr.és6 öreg
r-églwn i.,,, megtartja rnganyoesá
gát, erejét.
.l<~gy e~clru,;ze.r. melynek t..aa.má
lat& legkény('lmt.'sebb. Semmi U,b
fürdő, vagy míu; alkalmatlan ke
t.t·h'..~. Rzórja a lábii.ra a PEDJ
HIXT. nem 1•11ik lt- róla és
!áh
ff"lfri&1;ű], és uj életre kel.
Az a l'J<.mn•n".'>J a lábnak, •
l'flY szomja.'l. eltikkadt v6.ndor
11ak egy pohár forrás viz.
-i,;fly bádoKdohoz sz6r6kéazü
lékkel dlátva 50 c<'nt. - Nagy do
boz, hliromfrl.or annyi tarla.lommat

@)@)@)@)@)@)~@)@)

párisi elökelö körökben na~y

COMP~iu~~) F•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=:•:';•=•=•=•:a::a:•=•=•:;;a:;;,:;;ü:ag':a'n:;;ö:;;ko:;;·t:ará=g•:alm:aa:a,:aáa:aér:;;t:;;.=:; IIIIIIII

VJLLAGE HOTEL

a

t>I

Vásároljon Rosenbaumnál

!,'.:•

----~--,--

.-\ JJO<."KO

re11delke"W~""• magrar k.lszolgA.U,I v•nnak
nyl'lvén Jx>uélhf."'t nfhu,k. bármit vWrol.
Ali .o.z ön

60

*:1!;!,r~~e:,,~"':ter

A.1. 1•mberi tbtt minden legkisebb kimerült lábból minden

r{-sze mcgkivlÍnja a maga táplált'kiít, mely táplé.lék egyik Iegfontosabb része: az oxigén, az éleny .
A7. r.mberi k:it minden legkisebb
r,t-v.e me-g is kapja e táplálékot a
li>n•gi')höl, mely kiiz\'etleuiil iri a
tt·~tet, vagy pedig a ruházat lika1·,;n1 r{,,;z\'n sziirödik knesztiiL
('.;ak a LAB. melynek a legm•h1•zPhb -.zerep jutott a szer\•ezetlwu, az m·m tudja mcgkapui a
SJ.tik~ges Í'ltt>t3 elemet. Egés,:
nap, 1~vröl-évr,• va.<1tagbörü légmrntf's cip5be vagy csizmái>a 1<1zoritrn.
van uírva
levf'götöl,
mrlyböl pedig Í'ltetö táplálékát
fi•lsúvnll• Ez az oka annak. hogy
mi~ testünk mindru rt•s.ze frUfl,
munkaképe~. addig a lábunk izzatl, felpiiffedt, tyukszcmet, büt.y-

kiit kap. fllr1ult, k<"llemf't\1•11 11zau rll la,1.San-l,al"'8dn le,lsaltny:_ul, ugy
;-... " ..aJát
101,ty uu>g az t' te e t'll t'VO ember
mí1r munkaképtelen. mert nem
birjltk a lábai
~
fa igy vnn. .Él! hogy igy van,
coJ FOREIGN DEPARTMENT
ezt sZliz ember közül 99 érzi.
Ez z A N J NE FLOOR •
;\!ind e bajokban \"ftn hivatva
-;('gitt'ni a PEDTSTX, a 16.béltet4, a
ml.'ly & fáradt lábnak megadj& 87.
SATICS MARTON T1Z :iVIG HAZAARULASSAL VADOLTAX Htetö táplálékot. mely a fáradt,
k(,.,z,.(,ggel

Bacsa József

~crN"kN<"k! Ktit

Ha a

legjobban lx>l'l'lldezeu. oa,o Departmf'llt ü.dele
_\z áru, amJt Itt Vt'tl:11 .,,ELTi;";TLJ-)~t'T, •~f,S6-

Bú,yáulap ol„uo~ irja a Korona Cy6s,-11:ertú, . . - . i b i - ·
IJ'&nÁI' patik.6.ja, 2812 E...t 79th Suect Ci....la.nd, Ohio.

,\'~t.A;~~~-:;;;/;;:-'-;.-;;Go;\:;L;;:G~~o;:;i:;~;;·UNK

lüpvi-«'lil: Rács József,
U H \'
~:;· k k
T
Keanarg~ Mi.ch.
PénWó<"~ l'f'nd~lksel e,o-üu f'U'11
. .:
·
on ~~ ic ne .' a _vi ag&ia.ak Miehiganban a rézMnyákt'lm"" külde nd4 =
hi_ru_ 1!~!gár \ er Tea ~'.zárol~g~s
ho.n. álJandó a munka, s a b6.nyá•
kt>SZJtOJt'llt'k azon klJ~lenteset.
uok minden nap dolgoznak. Kt•ALBANY ST.
ho_gy :un ~odahatá"u, bll7.t~ te~6
mt'nyen kell dolgozni. de munk~
u~t>s.7.e !~" iyogys.zer m,·g a egr ·
azért mindig rnn elegendl>, épen
NEW YORK, N. Y.
g;hb 1~ 1':'gcl~a?y,agoltabb betef(1
az;rt, ml'rt. hizt01-1 6.Uanrló az iizem. j~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ js':'gc~nc_l ~ kivalo gyógyh~tással
~yolc órai munkaidöre két dola ~:l~~;:e~~! to~:~:;~
!árt és hatvan 1•cntet fizetnek,
K ábultan összeesett. ~atai(•8 )lltrton. p, 0. Jlox ;")4 Star
amihrz most tíz százalék b~nuszt
' . . • --,.Junction. Pa. honritársunk aláhbi
UI adnak, ugy hog:-· a munka.s nnE'.'-1 1rJa Ep-1-J J8..llotm1:
lewll'.
ili kforescte 11:-·ol<" órára össz"sen
;1sztelt_Royal M:fg. ('ompauy"f;ri tiibb mint
10 évig Rzcm·cdkít Uollúr ,~s nyolcvanhat. cent.
:'.\Iar anny~t !i.lmatlankoJtam, hogy frm knf!u.t !!S hátflijá.'lban. ___
.\ mf'g!lbet(,~i .'"iszonyo~ ~eg\t,.. "'.>ks1.o_r k11bultan_ eijtem össze. ~ Gyomrom éR ftijem is állandi)an
hi>t5s.rk M a v1dek m11nka.<11u m, I:!', fiacskam, egy honapon krreaztül fájt Ml láhaimban mindig f6.ra<ltfik 'f'"t'dve a sorsukkal.
llior;:lltizto kínokat <;,:em·edett.
,
,
.,
-o---Fol:-·ton sir-t , Soha nem hunytam ~~?gro\:~~zt:~~~=~~t;íi;I~~~
le a szPmemet. egy p<'rcre Rem· _
•
•• •. ..
,
zer esztOI UZeOete • ,Iióta a Babv'11 8afctyt ha...zná- tl'lJeS<'n :l~ultak. orulok ege,zséKárpá-ty. Kiiszönjiik ivf's 11n lom. kii1 fia~skám jól alszik és gt>mnt>k es elete~nek s hálá: a!~k
1s
8 Bol)Z' r er
...• A ,irdrt"'s kozlélret
01111al uein sir ..\7. Isten áldja meg a fel• az , lrnurk. aiwe,~t
0
bt-s,:ímtPtt~k A máatk I p rlnlgni taláM urakat f'Tte; TU kiildiik eJry Te~~,~::-: :a;.~Ónapra elegrnrlö
ha nl'm uul1111lnnk bel1 _
tiollárt {, 14 kfrl·k erte azonnal hú•
d
D á Vé T á
1
0
Divernoni tudakozódó- Arr61 a rom liv1•i,c Hah:-·'M ~afetyt. Dl' ~~ , ~
~1gk~ld r
t
tf'le-pr,i\ 111•m i~l.'11 tucluuk. ilr az azom111.I kiil<ljék. ml"rt már kevt'-.; 0 1l:lrert 1iar ova u 8
arve 1
ujKá(t'riil a1rnltl tiihhd. P~nzemb,-... \'11n az iivl"gben.
Product~ Com~any, 19 l\larvel

. ·agy ,rárton 5fl(•, Kozma G{u1pltr
:-,oc Vitók Flóra $1, Búrsony Sándor 2":w. ilol,li?.Nlr András 25c és
Pctzik LW!ó 25e- )learlowbrookr61. llest VirginiáMI. 7\agy ,Jáno11
1.'t. 1ido~ emb,•r, rtÍ!-tzorult a j6 t'mh rek adomHn:-·ára, mPrt beteg, l:Íi,;
ak m•k \"fin egy frl1•tdt>gt·'- dollárJa. vagy h,;dnja, az ~-iildje el a
~rgény rna!Yar~Rk. (1m: .John
. agy Ro:< i Roiutl'r, Pa.
-oMUNK.AS-SORS PENNSYLVA.
NUBAN,
.
P nnsvh·ant f.llam h~leset b1~
tol-\& m~st mutatta k ...z e'" el.s& kel
ho1 apJ.anii.k 11111nkú uere,.ncsé,t
le P-ge1t és .. jP\i-.nt:Oséböl ho~l111u Jolgok tuunc
rH). r,,mpau
l!lll január t>s fi.ill'11iir húaapjáhno 'l7 !140, vag~·1s majdnl'm harniinenyolcezer mitnkb ~-rült meg
P<"n~~ylvama ltltamh•~· . a~ik kii:1:111 ,.,t b4•lehal~ a ~rufo111mbe._ -~
1111.ir:v munkbt.iimi•g az amer1ka
gylhwok éa hltnyatulajdo11011ok
JM'ntéheaség,:nf'k az Kltlo:,.ata. mert
& hirlelru 1 t-llendiilt muníció iparmi.l es egyéb hllhoruit munkánál
v~~'Jgfltá.'l nélktil veszik fel a n~un•
k8han járatlan embereket, ak1k 1·t
l'l rog}áJrill' hajtanak a m1111kl\j11k

ban

:t~i

:i\:

('8

Pit..,.borghnak.

!i:: :tii

Michigan államból.

~:ba~o"uiá:t~~~t

a lt'"i:tna!Q'obb

vagy Artatlan 3 kút. $3.00
~~~;~:~~~= 1_e~nyaa3.•.~~t
Istennél a keiuelem. 4 11:6l. $3.00
Pre!Atus klncu ... 3 köt. $3.00
~Ör:~~~~!erenc_ - :
Peatl hóhér . . . . . . 6 köt $3.60
1
1
~~
1'rroejt:~~=:~~ . ~
Elrabolt leAny kalandNa~~ M~ "N~Ptá~· j ; :~t_-.
1 1
Yagyar Vértanuk könyve • • U.00
BiinÖLe

--o--

~&!ly Ján.01 bett>!l bá.nya!'iz test-

~:~~kk:i~;~·

F..'MLEKEZZÉK! A ROSENBAU/11 COIIIPANY

KÖNYVEK

Ma,-yar

A

az ESKOV<JI RUHAJAT, mert
a Rosenbaum-féle üzletben nagy
választékot talál a legfinomabb esküvő ruhákból, olyan
árban, amennyit Dn a ruháért
adni akar.
ROSENBAUt,INAL nagy választékot t.alál házi ruhákból,
ünnepi és kimenő ruhákból olyan olc~6 árban, amilyen-

,~;~'~ITTöni!~b"a~;:!~t~:: ~ 0
denkJ mt'gtal.i.lJ• • nt>kl lf'~obban tet. z4t,

Az egészség utmutatója.

AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR
EGYLETt:NEK
önmagát és családját a legbiztosabban

Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja.
HJ:i.~I Hl"AK:

16-tól 80 ii,·eis korJ.c
3U-t.ól 40 6,·ee korfa .
<lO-t.ól 4G

6vee

. .

korig •. ,

• ..

•

·• a.oo

. . W 4.00
• • . S G.00

~úfl 30 év11111 korts ......•....... s10.oo
--6&-'61 IMI évea korig cu.kú ec11ete11: CNt.lakoáaa allm.l.11.1i..-a1

vétet.aek

fúl tapk.

minden b6napbaba ...... • 1.50
x.i:bu; hld.JJt.a,p4&t
dlJ kltea _____, .. etl.00

Tapágl

AZ EGYLETNt:L A TAGOKRA SEM/111 N&VEN
NEVEZENDŐ l([VETt:SEK NINCSENEK,
TAGOK CSAKIS KERESZTt:NYEK LEHETNEK
Pbetunk baláJeaeU dlj clmea
Félse-gély dlj clmea . . . . . .

. • . • . . . • •• , • • . . .,1000.00
_. . . . . . . . . . .
. • 600.00

Csouk:ulial dlJ ctweo, eu 11z.eun elTNlllláe ..•....••••. S ~.00
C...On.kul'8-I d.JJ ctmeo, ev;r Ub
e,a kéz e1....u.e .. f.f00.00
Re~Kl!io9Cé1Jt a fiók 0'!2t6Jy h!rom hónapig bet,ealr..lmt
1 0.00

••a

A

közponU JH'.ónzt.Ar kilenc hónapig betenltént

•

Jt'ol)""ton beteg t.agJIWUlk ~IJea kk. liYI& kapna.k

fenti

értelemben.

0.00

~

a

UJ ftók n onr;zAg rnlnden ülamAbaa a k~ntJ ttllzUkar Jóffto
hagyása

rueUeU

18 t.agpl alakJ~t6,

Egyletek csatlakozásra kéretnek.
Mvebb fe1Yll6gosl""'8al u.olpl

GABOR ISTV AN, k, R, titkár,
Room 322-327 JENKINS ARCA DE, PITTSBURGH, PA

Dr. W. H. Sperow
FOGORVOS

NORTHFORK, W. VA.,
A Fim Nat.loul Bank felett
Kbt 1, magyarok pll.rUogiú.t.

J. H. MOORE
404 HANOVER SI,

Martins Ferry, 0.
órajar:it6, j6táll61 mellett.

Legjobb italok alegolcsóbb árban
OLVASSA EL HIRDEHSIINKET J!iS PRóBA.LJA MEG
ITALAillKAT, MEG F OGJA LATNI, H OGY A LEGJ OBBAT A LEGOLOSOBBAN ADJUK,
lRJON ARJEGYZiKIINliRT ; RENDELO LAPPAL
~S BORITJ!iKOKKAL E GYIITT INGYEN KIILDJIIK.
1ME NJ!illANY KtlLöNLEGESSfGtlNK,
Shenner-fé.le n'.XX Jtóuapülnka, 8 é.-ves, &•llonJa . • . . '3.00
ó-hazal fajta SUvovlc él J1orovle1ka, 8 évee, pllonja .. $3.00
CaillornlaJ Konyak, 8 é.vea, pllonJa . • • . . • . • .. .. • . . • .'3.00
P1roa vagJ Fehér RóuapáJln.ka, pllonJa .. '2.00, S2.50 '3.00
Igen öreg Tiszt.a IWzaapállnka, pllonJ• • . .. . . '8.50 '4.00
:Sag7 Tom Moore Pálinka. gallonja . .
. •.....•..... $8.00
Sz.llv6riwn, ,:allonJa. . . . . .
. 82.50, '3.00, '4.00
1Jorovh:11k... Törköly, Rum, pllonja .... , .t2.GO, t3.00, '4.00
OaUforoJaJ & NewYorkl borok, p.llooja Sl.50, 2.00 2.50, sa.oo
Mag>·ar IUtlb,g Bor, JO pllonw korsó
.. eio.oo
Igen Jó uvanykQ bor
r-l'eil.Vlft" PáU11ka i:h-egekben, 1 IAda (12 td,Jea quart) '10.00
E PALINK.A. RENDES ÁRA AZELOTT SOKKAL NA
GYOBB VOLT.
PRóBALJON MEG EGY LADAVAL $10.00,ért. BIZTO.
SITJ'OK, HOGY MEG LESZ ELl!GEDVE VAGY HNZfT VISSZAADJUK.

Próbálja meg!

Max H. ShermerBraddock,Co.Pa.

1210 Washington Ave.

ANDRÁS LöRINC, a uállitáai outily vezet6je.

•AGYAR BANYASZLAI'

191' lU.RC1C~ 16

- H a z a 1• h 1• r e lz ~

ABAU.J-TORNAMEGYE
ki.."ebb-nagyohb, de inkább naSzélhámos ta.nitónő . ~t!h6.ny hét gyobb lopásokat és osaláaokat
egy- vea„edelmeaen \'&kmerö hajt végre. A misztikus hölgy
uE!himosn6 operál a nagyobb fel- megfordult Ka,w;án is és ott bizo-

')1111,

·nd~ki városokban éa falvakban, nyitványokat C$8.lt ki, melyek

IK'·

:\ki mindenütt mint okleveles la- giL-,égé\·el iillllst. kért Kern Gyula
nil.ón6 sterepel 611 áll!Ult Hl vállal. márknsiah-ai upátplébiino11Dál. Itt

.\ azélhámOIIIlő lehetőleg rövid
ideig tarl6:,;kodik egy-egy helyen.
Befurakodik a legjobb házakhoz,
kellcme11 niod.orával megnyeri az
~mberek bizalmát és aztán "munkllhoz" lát, ami abból áll. hop:y

azonban pechje ,·olt a szélhámo"nönek, mert érdeklödt.ek utána fii
m.ite az informác iók beérkcJtt:,c,k,
megszökött. A li.llélhámom6 Kait11ii.n Eckert ~t argit okleveles tanit6n6 oklevél másolat.át CMl.lta ki,

holmi naiv ürügy alatt. A tani.tónö beugrott éa nyugodt.an adta át
,az irományokat. Az ismeretlen,
evikkert viselö, 26--30 év körüli
í~ltanitónö ooman Eperjesre r6.ndult és itt Himehfeld Jenni tamtónö oklevelének másolatJ.t ue•
rezte meg. A csaló aztán egyéb
machiuációkllt .is végrehajtott,
persze, mint állA.sta.lan, telj&;en
elszegényrdf'tt tanit6nö csinált.a
ezeket a dolgokat. Egyik helyen
könyöradomá.nyokat gyüjtött, n
másik városban hadiárvák rt'.érl•
pumpolt. rokkant tanitóknak kérl
igy tová.bb. A7- eperje3i bat6sii•r
most átirathan Prlesitette a kass.1i

rendör.séget a edlbámos !1-tanitónö dolgairól.
Hetvennégyéves öngyilkos. A
11apokban Kónyi Mih{1lyné, szül.
Jár6.nyi llona hetvennégy éves
pécsi asszony fela.k:asztotta magát
és meghalt. Kónyiné szeget vert a
falba, felAllott egy székre és miután nyakára er&itette a burkot,
kirugt& maga altl a széket. A
szomszédok vallomá.sa szerint az
öreg ,uarony az ntóbbi időben betegeskedett illandóan, ez lf'het az
oka az öngyilkoasé.gnak.

boru elején az or097- harctérre került. SzeptRmberben elmaradtak
tábori lapjai. A:I. .anyja hi!ba kérdczösködött az ezr!dnél és a Vörös Keresztnél, •emmi hirt j,,em
kapott fia felöl. Yégül ho11Sza...
kcreséti ~s kutatás után arról
érh-sill-tte, hogy Rudin~zky Vinet'
eltii.nt. A napokban lcvelezölap
érkezett a ré gmeggyászolt fiutól.
Azt irts, hoJzy Tom!!-Zkban hadi:~
goly és jó egészségnek örvend.

András
honvéd-husuí.rv.lU'.a.doe,
id. lladházy Kálmán nagyazalontai ügyvéd fia az olasz harctéren
bősi halált halt. lladházy András
mint iaktiv tiszt -ezolgii.lt a badscn•ghrn. Elöhb a 2. ho1m!dhll8Zároknál, majd & 17. honvédhuszá-rokmíl miikiidött. . \ hál.ont kitör,~1,;e óta liibb izhrn volt a fronton.
LC'~utóbb hónapokon át harcolt nz
olas1.ok l'llen. A cloherdoi fn1sikon el?y aknantl' harcban az t'IBIH.ARMEGYE
Jpnc:éi;;r aknája <'gy sziklához ,ftgt» s itt tüdPjét és karjllt ~olyók
BACSBODROGMEGYE.
Ha.dbály uá.lados hősi ha.Iíla . jártíi.k !t ~ulyos S('bf'kk<'l M7.á\li.
:t:l meggyáuolt fin.. Rndinsz- A nagyszalontai táM&dalom egyik tották l.taihaC'hha, ma j,1 omian
ky Vince 112:abadkai hom·éd ahá- Te'ndkivül ked,·f')t tagja. Hadház.v nudapt·strc. .\ gondos ápolás

„

ar.onban ne.m ffl f',D thette meg
lehalt gebeihe.

Egy-.pénzügyi titkár tragédiáj&.
Juhász D,•zs,1 csikazeredai pénz.
iigyi titkár ez llnnepekl-t lluda
p,·.~lEm lakó •iileint'l akar t.a. eltül
tr·ni t'S az iinnrp első napján f,• l
iilt. a Buclapnlt folt' imluló vona t
rn, hoJQ· ha1.antaz.zo11. A pt'ln1.iig-y1

titkár Keri·lii-~1.cntpál ií.llomli!IOn
kiszállt .11 rnnathól • alig 1;pett 1,
a kor.:sir1íl. llOtr) • pályatesten ú.thalacl jon, ri;;ry berobogó ,-on at
mo1.do11y& t>lütiill<' 'I ,Tuha"2: pá r
per<' mulrn ffil'g"halt.

AMERIKAI MAGYAROK OLYASSATOK!
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki siessen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte!

Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt!
Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen!
10.000 korona ára
1350 dollár

100 korona ára
csak 13.50

ts vegyék meg a badikölcsönt a lentebb jelzett bankárolmál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot beaiilettel, a.kiket
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, a.kik benneteket beaiilettel kiszolgálnak.
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az nj Hadikölcsönre. A hivatalos jegyzést a következők eszközlik

JOHN NtMETH bankár

KISS EMIL, bankár

HUGO LEDERER

RUTTKAY JENö

SCHWABACH és FIA

b&nkhúa

106 Ave. B

13'7 J'int .ln.
ll!!W YORK, N. Y.

395 Broadway
N lt597 Becond .A.venne

133 Second Ave.

ll!!W YORK, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

ll!!W YORK, N. Y.

Alr.pitn 1898-b&n

A. J. NEUBAUER

150 Second Stnet
P ASSAIC, N. J .

JOHN RIZS.AK

RIZSÁK MIKLóS

pén,köld6 11 h&j6Jegy irodái&.
127 Second Str
P ASSAIC, N. J .

Carteret éa Chrome, N. J.
Roosevelt mea6város

NYERGF.S BROS.

A. METZNER

hAJ6jegy II pén.lküld6 lrod&

Metmer Bldg.

1783 Wrlght St.

We,t 25 Str.

CLEVELAND, 0 ,

J. DUSCHINSZKY
2160 W . Jeffenon Ava.
DETROIT, MICH.

ROBOTKAY NANDOR
P6mküld6 11 kösjegysll !rodáJ•
1683 Wrlght

s,,

cmoAGO, ILL.

John G. Santa Co.
J'orelgn Exch&nge B&Dk

Cor. Jtuuel & J'nderick S-t.,
DETl!.OIT, l!IICH.

Stephen F. Payer,

CLEVELAND, O.

l'oreign Department.
r . A. ltAIL,
OONll!!LBVILLE, PA.

Ma....,.

972 Ma.nhatta.n An.

-

BROOKLYN, N. Y,

JOSEPH PEARL
319 E. 3rd Str.
80. BETHLEHEM, PA.

A. Greens, Intemational
Exchange Bank

ll!!W YORK, N. Y.

EMll. GERMANUS97 Mercer

s-, •

21' F9rr7 Str.
ll!!WABK, N. J.

JOHN NAGY & SON
2012 Front. Streei

TOLEDO, omo.

S. LOEWITH & Co.

CHASZAR VASS & CO

LOSITZER & ENGEL

Branch Office: 349 Hancock A.ve.
Manager: J'r&Dk Bolcahaly
BRIDGEPORT, Oonn.

BONDTOWN, V.A...

--·

HENRY. C. ZARO

336 W . Federal Stroet

JOtlNGSTOWN, omo

Dobói Dobay Károly

ll!!W YORK, N. Y.

8820 Buckey llo&d

PITrSBURGH, PA.

122 and 124 Cbestnut Street

B&Dken

McKEESPORT, PA.

1318 W. Dúot& Bt.,
DAYTON, omo.

CLEVELAND, omo

M. Fodor

P6nskiild6,

~Jtt"Oi..•

kösJea-

1
ffi S. Chaptn St.
80, BEND, nm.

HANNA & VARNUSt

PEJtTH AMBOY, N. J.

L KLAWIER
313 Helon St., MoKNs l:.oct, Pa.
667 Preble Ave.,

pénskilld6 !rodáj&
13 l'Nnch s~

3616 North Broadw&y,

AURORA, ILL.

ll!!W BRllNSWIOK, N, J ,

ST. LOUIS, MO.

EUGENE KLEIN

NYITRAY & POKORNY

GROZA GÁBOR

STEINER BROS

1936 Milwaukee .A.ve.,

cmcAGO, ILL.

593 Monroe Str.
W. BERWICK, PA.

775 l'rr.nklin s~
DETROIT, Jlicll.

JACOB GOWBERGER

BANDR
LYNDORA, PA.

JACOB KUPSKY

DAN POLOSCHAN

Joseph Eskowib

:ronign Exchange
116 Nll"W York St.

Állami Takarékpénztár
és Keresedelmi Bank

JOtlNGSTOWN, omo.
E. YOtlNGSTOWN, omo
SHARON, PA.

J. J. Steinbrecher's

John Philipovic

, 1lam.ilag en.gedél:,•et. b&nkf.húa
937-tsth ..A.ve.
NEW KENSINGTON, PA.

Intemational Banks
C. V. HAMORY

1708 So. Broadway
ST. LOUIS, lltO.

FUCHS ARMINNE

1125 So. Main Str.
AKRON, 0 .

230 Warren Stnet
HUDSON, N. Y ,

Bteamshlp Ticket Agenq
LOGAN, W. VA..

1 Third An., cor. 7th Street

LEOPOLD GYULA

BRIDGEPORT, CONN.

EMERY KARDOS

A. J. DURCHINSKY

ll!!W CASTLE, PA.

JOS. ROTH & SON

UNOS

333 liaDcock An.

9117 BuckeJ9 Rd.
CLEVELAND, OHIO

VICTOR E. FAITH
JOHNSTOWN, PA.

-

DEZSő

JOS. L SZEPF.SSY

H. WINDT & Co.

McADOO, PA.

Citizens National Bar

66 ..A.venne B

168 Center St.
MASSENA, N. Y.

JOHN KISS, Banker
NORTHAMPTON, PA.
_,___
JOHN BALLA P. SON

4328TATB8T.

85 Prench St.
NEW BRtlNSWICK, N. 1.

II. 8. PITTIIBORGH, PA.

H. BLANKFIELD

ARJ111co rouro11 CLUB

GALVESTON, TEX.

LOUISCSIPö
477 St&te Street.
PERTH AMBOY, N. J.

b."--

CSIKMEGYE.

······························································-·······································································

1OOO korona ára
$135.00

8

FREDERNST

MIDDLETOWB, O.

TólH GYöRGY
BAN!til

eos.

80.

1. Chaptn IIEND, nm.

,ll'AGYAR BANYASZLAP

Dr. L. F. Lawsc.n

ITALOK 1

LEGFINOMABB
f P?EN

I'

AMI LYENT

gyobb pAliu.kafllzdéb61
01

...ia••·

0

aJ.ú.lJa a mauarok:n.ak ftpel~
m6be ~ed iill re.taw-tJAt a

·

Ml eaalt egyenNen a ro17aut:6ltnall: adunk el
Finom til!:i:ta w b lllll:e7 gallonJa , 1.30 éa reUabb
T inta n l&u Br a n dy gallonJa , , .M N feljebb
K on yak-féle Brandy gallooJa '1,'-0 • te!Jebb
I ge11 Nnom rum ..•. gallonJa ,1.M 61 teUebb
TalJ• raltU.r unlc n.n mlnden t 61e ltalb6I,
lida n p mért6Ulimra. - Mlnde.
11illltunku EgyeaQlt J.llamokba . Randc.láeeel
taPék a pénzt belcQldenl va11 ll:lnAatra dt ott
flwtnl a bankt,an, mikor u Ital u Allombra
ér kazlll:.
K frJe1. ln10"et:1N !rJ~ket.
Mlndll" 1iol1il1tra Uuen Ali

~

Wn7,ban.

GARY, W . VA.

ti••

Pénz küldés
MAGYARORSZÁGBA
u

Amerlca n Esprf:IM Oom paDJ
legblúosabban éa leg-

.i.ltal,

THE SCHUSTER CO.
.._ Dnt. Z

P app Ferencné

1

uh-ee pA.rtfo&hAt kér i

Williamson, W. Va.

\ "w·hu„rr•r- n1;~ 11.'lif'" j„t:ill:\ ..1 J.-lf·nl, h<1g )
,.,, llu\ok 1t lf'1,1t1„i1ábbal., U.. a legjobbat
11l.a1·J• kap ni u. Italból, rendeIJen a l e,;na-

Schuster Company,

,w

...............
NtMETH ANTAL
1
..........................

Ktv A.N 1

t\N

F OGORVOS

u1tt~~;1r

gyorsabban a legolceóbb a a pl
i rtol7am mellett.
a liZBESITltST B lZTOSITOll

OLE\'ELAND, 0 .

Anton Cifaldi
Second St rcet, Olllo nvale, O.

Pénzküldői

Bányászok

l „elealeF'~ a p6nxét New rorlr.ba küldeni tovAbbltú v6gett, a.mii.
'11&1 Cll8k k 6t-bl.rom aapt lr.Medelmet okoz. Te)Jea t elel4-6g
meUett a legolcsóbban & lea:70,..bba.n lrWdJ ii.11: p6au.k 6a u ...
bNltJük Ono.ek a afllatit. - it1'eYG •Jil.kedl aláiri.■A .-al.

T.\llBULATOK bán,-..ok&t k.,._
só hirdetése : inchenk:ént $1.50.

lrjon még ma pénzküldő ivért.

P t.ber Lajos baritomat kereM>m.
K•rem tit ,·agy a r6la tudOkat, ailvealr:adJék velem clm4'-t tudatni. Stepben
Ya,:re1f, Boi: lU. Lore Clt1, Pa

Vl&GINIA LEGISMERTEBB :t8 LEGIOBB
lllAGYil P ilNZKt!LDOI.
KOZJEGl:ZGI 6a Josl, m.lnt. katonai il17eket nakneriee

K ereaem Szabó 8'1uJor , Hevaa megye, ballal llletOaé1ü magyart, aki
nemrfg Coloradoban járt, kérem lrJon e clmra: Joe Hunter, Wal.enburg. Colo.

allnl.6aü.nk.
M ~ k a t , ■-en../Sdéaeket, klkelen&IJelr.et.,
valamin t mi nde n
f aj ta okmúc7oll:at llllWt.ak 6a 11:onsnll
hitelt,ll t '-<el el!AtDik.
EG"llrEDOLI lLYF.UT A ffiOOA VlROINIA J..LLA.MBA1f

ELVtlNK : PONTOS l!S BECS1!LETES KISZOLGALAS
T&nioocu.l mindenkinek blgyen
ozolgálUDk.

K - m Mit6 G7örpöt, 11:1 utrlJlc
el6tt Itt do lgoso tt I nilam volt b ardon I a burdért m6g nem fizetett,
lc4ire1.:1, r andazae llsJlit, a r6la tadókat kérem érte■ ltNnek engem. A.les
KaJor. Box 181, Barton, 0.

Ponto■

d m:

Császár Vass és Társa
Bondtown, Virginia.

ru ~kM l A,c:i:16,

Damabldal lllet 6él Uion:,I Sándor
föld\mat kereaem, fontoa O,c:,ekben.
K éram Okf't ngy aki tud r61uk. ulveakedJenek velem a elmét lr:öiölnl.
Papucta 1Jlbl1.IY. P. 0. B. !5-1, Wal■en, Colo.

. . .il IIOgoromat

H

(P I RU LA K AJ..A. l[JADAN.)
H--'I 01I 1- • NOK 8ARAT]AT,

-n

lé1 llltU.il•

61.,,,,...z6
cnn1m0"6;
ulllitl.aaal

FOGORVOS

l<ERESl<EDJ!:UBOL

l<"oghuú.9 fAJdalom •élkiil

2225 Franklin Ave.

®

St. Louis, Mo.

....,,,..-'f

Sommer Sándor

• •• U I• • •• •• U U • •

GRAMAFON J!:S ZONGORA

HIDMUNKA
FOGTO, l&S
1.'.J FOGA.K JC4SZITJtSB
l rodim a •.Jit. ~ llletemben :
a l'!IAlN M POPLAR 8T. aukon

Harrisburg, ID.

~ _,

LEGNAGYOBB VALASZT:l!K lllAGYil HANGLEMEZEK
BOL. - !UiR.TE TARTALMAS AR.TEGYZJ!:11'.EMET.

=
:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Egyedüli magyar
közjegyző

Clinch-

field vidékén.

• PA,

··············~························
Dr. R.ICHTER.'S

.....................................................
Magyar bányászok!

Pain Expeller
Alapittatotl 1904 ~

Telephon:

ben

Seel:, 1168

Eredeti hat-százalékos

l-:IQ' h annl nc fH'III ma,0·11 r- f• m w r .

ki $1500 vauonnal rendelltex:111:, egy
18-28 61' közti mauar n6t kerei1
t.ársnall:, ki boldo~ otthoni akar, -a nflnd1 300•--400 tloll l r ral 1tell r en- ■
de lll:e&nl. Titoktarth bl:r;toal tottatllr.
J('#'- FMr ·11r. P. 0. B u, Gar:,, w. Va.

100 korona $13. 5~-ért
VASA&OLHAT.
Ca:yfe le ln knek a. eredeU hadl k öle80n kötvénreket. adJ a..lr. At.
11, m l• de n .-iúrl6val szemben teljee felel.s■.6pt. .. v.i.lla,.
h1 n.k. Kld.- tra az ertldeU kötvényeket bl.rm elJ 6-hasaf dm·
re kéd.i81tt.- tjük. Pénüül df-t aa 6-h aú.~ a Magyar Klr'17f P01Jt.atakarék1~ nzlAr- u tjú tel~ fe lelo.ég me llett a legalaceo nya b b n api A.rfo1,-a m welle>lL - A clmz.eU saJá Ute:2.Ü aWr-Wval e llát.ott poatal bi,·atalM ignolif<I neh ·én Jt m ln~n p(\nik üldli nek kézbetlt ünk. Khllna tra a ,1a,n·• r KirálJ I P ostatakarflr.~~I. na
loá.rmely 6- ha W ha nkn'1 betétet. elhelye:2.ü nk 6a a betét,.kön,-vec■k ét. lrl.hozatjuk & Itt ~ '--1.tjü.k. Takarék-betéte k s,ümölatözóleg kezeltetnek k telmondA■ né lltlil birmlkor viHu.tlzett.etnek.
Kérjen irjel}'3éket a \\" est. leffl"{clbb 61 lea-cJobb t..Dkbhit6L
ás

~

100 korona csak

$13.50

~!~!~ f .~~:~~J~;~~t!~A~~~za
~ i ' lóK-IRO OA DUR NSIDE-ON·

I<

Fekete és Kassay
9331 OOTl'A GE OR OVE A VE.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Olcsó pénzküldés
JóTÁLLÁS t.S BIZTOSITtK MELLEIT

100 Korona csak.jl3.50
.\. J. Durchinszky

Box 132

•

Logan, W. Va.

HA SJ!:RVKOTORE
n.gy BAllKOTORll
van uük:Nge. ne for-

Osua, köuvény, rheuma.timlu,,
idegea&g, isület- 61 izom-merev
~g. hűl•, gége, iorok-fijú •
fogfá.jál ellen.
Itt van u eredeti cao~ képe. a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kötvényeket nálunk

2- ,k é■. ! - lk Ave. közt, New Yo r k.
.\ l kalmaz.bt. tahU • :i: !Hami mu11k.,
kii:r;,·eUt.4 hJ.-a t11I k ül'J.lf'njiit t.#Yel.
1Uvatloa 6rAlr.: naponként d. u. 3-tOI
e■ U 10,.lg. Va!llniap éa ílnnapnapon
d. e 10-tOl M H 12-11.

SZtlX:SJ!:GLETEIT RENDELJE

Dr. MIDKIFF

•
•

A.B.VASS
BONDTOWN, Va.

BESZÉLŐGÉP ÉS HANGLEMEZ

-

'Rtu.

Magyar Nemzeti Hadikölcsön

■,

■,

N EW YORK, N . Y.

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

•• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1• • • • • • U

: ,

••••••••••••••••••••

125 AVENUE A, Dept. C.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a 1:J-i~ 117.0bikhan. a:z emeleten

:•

■

RÖTH SÁMUEL
"Megváltó" Gyógyszertára

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

ienuh,.,1-

llill. fthir•
lc,,,1l•po1-

F.l• d ó n yolc 11Zt-p éa értéket bitztelek
Monroe, N. J. vA.rodban. a Perth
Ambo:, Avenue a Konutb éa Rik6cy
ul.clll: közt 260 dollirért. B4,-ebb tell'tlágoaltbért t-■ élr. lrnt a kllvetke&6 ctmre: J obn Jobn Marci, P 0. B.
3-1 , La Bella, Pa.

!;treet,

CJ ölt.önrötec. Ullthea na.bva,
Jutl, n f08 irban kfli;zltiln.k. Bubit Javt tunk, tl!lztt t.mk. vaaahm k mérei-.kelt irba.n
UJ,:SU:LCXX ,JAGY,'\RUL IS.
:\lü hel r a )lldkl ff épületben van

JOHN L. LENGYEL:

•
:

megmentheU mJnden a gyomor- é8 ,·érb.51 n.Arm.N6 bete~lcl61,
mert ttndetJ, min dennapi nkkel&-t Idéz e lG, »egitt u em6nt&t.., .-&bajokat elU.,-oll t fii a munkit ruegkönnJebbltl. ROLA..""t a -14d
nél kiUözbetetlen orvOM!ga.
Kü ldjön be EG 'ti" DOLL.UtT t-,ry borlt.ékban, mel1·et lgy damaen:

Harrisburg Tailoring Co.
Harrisburg, lll,

■••• ■••••••••■■■■••~

~~~!~':w••

RO LAX gyógycukorka

•••••••••••••••••••

Mn. J'&ANlt PAPP
S32 Ea.n 18th Streei
NEW YORK.
(1. ú 2. ave.-k közt)
Magyar egyletek bizalommal fordulh&t..
n.&k how.m. - Mintákat uivesen küldök

Ua,16J,"7 "'
..
aho l
DUnden búiJianak val6 d.lr.k
rr..pr..tó.
!\ e feledje. hogy én m1nden
ÜIO"felemnek karM'IIOnJra Pép
aján<lékot. axoktam adni aa
aJAndélr. uehén7elmért.

felet& van

t o1Wt kért.

a wbeellnci m&l'J&r k.Orhit
lr.épvlaelOJe, nemi te nöl betegaégelc Hakorvo■a
Vlugilat uük-'S Netel beo.
Rl5Dtl"8n 1ugar-akkal történllr:.
Irodai 6rik: 1-4 és 6-l•II",
vu&rnap dt!lelOtt 10-u-1,.
Vidéki betegel..et 11 meglAtop.t
Iroda: Quarttt Snlng BH k
6p01attbu, a B. and 0. illomAlaal nemben. 16-llc éa Mar11:et Str-eet.
W lfEELING, W. VA.

Saxm.an, Pa..

2-&0 Ea,i t 71)U1

l

Egyleü áazl6, ,.pk&,
&r&nY· 6' ualag jelvény, vá1lu&lag 6'
egyleü k&l&p kéuitll.

ll'Odim a We lcb Dra& 8 tore
A kOrnJ6kbe ll ma1Tar■i1 pirt-

Dr. Weinberger

•·M•n hoi,

t.i

HaJk6 "lhál1 "' HarnAth J(,_t
J6 barAtalmat, Taraczkösy BAiint.
Gégen,- Elek éa RémJU Jóuet kereHtkomilmat, 1.-;en kérem. tudauA.k
Yelem clmilket. A2oll: a ma1:,arolt. a
Jtlll: tudnak r6luk, ulfeakedjenek velem tud:i.tnl e,c:, postak.lrtyln
C1r:aam Joaepb Killay, P. 0. B. 18.
Semenole. Pa.

HE\'il'\001\L.u.l TL'l>AK OZó
l~T'°.ZF.T

Ahol a veszély fenyegeti
L ENT A MAJNAllA N, ahol a le veg<J mérgN gjxokkal tele M aat
lé lepi be, ahol - Htet4 Dllpfé ny hiá.nyAb&n a test tel.Jaa - J6vel
vépi napi m u.nliját, oU fÜlö lte n apon Tipiz:r.on aa ~
~Tigrtn & a vér ttsztút.artMira.

K ó R HAZI FOORVOS

P.\RM H é9 hAromnettYed akeros,
fele n'U.ben feltöne. hárorn u.ob,b
1..a.k6b.UU.l. egyenN t&laloD, Nortb
í'!arollna államban elild6. A vasutl
tl!omútO I 1000 yardnJlra van, haaon!O kbielaégben vannak aa h lt>.tek
éa u: t■ kola. Ára 900 doll'-r, YR.&Y
g· O dollir ké-11%péni. Mellette egy 10
akeros ta.rm (Ulret\en töld) 360 dol:\Arfrt ulnt6n elad6. Bővebbet a tulaJdono• lr. John ~rojzer. P 0. n
-173, Holden, W. Va

Külföldiekhez.

1••••••••••••••••••••••a•••••••• ■■■■■ m

WELCH, W. VA.

a 111a,10·a., toánJinolr. 16 é"M :

'tLADO illletek "'IY birlokok ~
tollként l& cent.
>ilZASSAG 6, .,Ulérl köalemiDy
IOrooként 2fi O!nt,

i!:rt• t á tanát'9 C. utruu ta!M
tnaen.
Jöjjön uamélJaaen TagJ lrJon

-

Dr. L. L. BELCHER
"•lu i . ~-;;;OSOoal On.

Trauger, Pa.

KJSHIRDETtsEK ARA.

Keresünk (200) uénbónyt.m,
ül&ndó munka, unio bá.nya., leg.
m agua.bb bérek, sztrájk ninct.
Greenwich Mines, G arma.n $tation

l'l 1 ti .\f.\R<'WS 16.

= = = = = = = = = = = = == = ~ ~ ~ ~

duljatok ldegenhes, ha.nem irj&tok bouink
magyarul. Akinek d&ganat& viuere, rheu.m.a.tim.US& nn, u viaeljen gummi harilnyit, &kinek gyenge a u ervesete. IUJtadáaa vagy ""9 nn
él er61 munki.t véges, &nn&k feltétlenül Sa&VKOTOT llLL
HORDANIA. Irjon bou.!.m mindenki képeo irjeas'J<én
" kimenti! magya.r felvillgoliiúén.
llr' Minden 1érvkötlli j6Wlú mellett wllltnnk. . _

hogy ut i.rulitjá.k. Ne foga.djon el
csomagot., b & nin01 rajta & HORGONY védjegy.
Kapható minden p a.ttká.ban 2fi 61
50 centért 61 • kéuitc51m6L

·

F.Ad. Ricbter'&Co.

1

P. Wolf&. Company
70 Avenue A.

74-80 WASHINGTON STREET
NEW YORK, N . Y .

:!!■••·····························-

FlóKO'.t:~!i!';0

New York, N. Y.

!t~N1~~• (Eze14tt ~ ~ :!:~)~ köa
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ROTH'S STATE BANK
TISZTVISBUJlt :
J aoob Roth , Prea. 8 . Ji', Loeb Vlce-PrN,

IOAZOATóK :
J acob Rotb. 8. F. Loeb, B. 11'11~.
.loa. 8krak, 8 . 111. nram..

ALAPITTATOTT 1886.
ALAPTOU $11().000.00

NOKNEK l!S 10 IIVEN ALULI GYERMEUKNEK, ltIKNEK VAN JO OKUX UTAZNI AZ ó -HAZABA, ELADUNlt
HAJOJllGYEl<ET.
PJ!:NZJ!:T AZ 0-HAZABA ltt!LDJtlK JOTALLAS MELLETT.

100 KORONA hazaküldése $13.so
$13.so
100 KORONA
magyar
hadikölcsön

Jegyzői

és jogügyi ügyek

ROTH'S STATE BANK
110 Smithfield Street
NINCS SEMMI J'IOKUNlt. -

Pittsburgh, Pa.
nTTSBURGHBAN MA.S tlZLET t!NK NINCS

