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.Ili.kor e aorokat irjak, még nafO'OD sok bWlyz.ik a bányúzok
le!Jea egyer.ség~bal, de küliSnö1en
a puhuienelr. ,·idékén most mir
teljes bizonyo;.,Ana} mt'.g lea lE
11,labb 11te-ri6d.éa, més miel6tl a riCl lejli.rna.

Az oruig ipar& ét kereakedelme a legjobb időket éli, a hiboru-

nak, .ajnoa, ma még a végét aenki IIE'm látja rüvid id6n belül éa
nem lehet tagadni, hogy a biboru
követkei:tében lendült fel a bánybzat ia:..
Ha pedig a mexikói hiboru it
komolyra vüna, aminthogy nló.azmüleg azú. vilik, akkor bihetetlen m6don fellendül minden
munka éa még az edd.iainél ia
jobb id3 lr:övetker.ik a binyi.uokra.
Nem akarjuk réwetekben közölni a meg,llapodúok egyea
pontjait, bár a puba.u:enetekének
legnagyobb rénét már mOBt közölh('tn~nk, de amint a szerzMéa
teljeun meg 111& mindenfelé, azon
nal ianlt'rtetjülr: azt a kell4 Tészletffffggf'l.
,\ mnyar bányúzot pedig ne
bigyjenek egyf'II lapok éti a köztük jlrő fizetett pwl@Nk h fi •
no.lr.ök ha&Ui' m mck, mert sem•
mi, de .eemmi kdAt.h ninet arra,
hogy rnunkazavar következ.ne be
iprilil t'leejbe, kivéve qye1 plf..
uket, ahol ki akarják játuani a
munkásokat mindenáron. Ezek a
réulegea u:trijkok uonban nem
tartanak b007.o ideig.

A kcm.~nyueut>k vidékei ia rcndene Jeunek rö-rideaen fs semmi
t l ~ bJDCI benne. hogy ott. i•
teljaed•be melfY a bányúzok
re,-több kivinsá.-a.
Az. eddigi tanicüoúaok & meg
illapodúok mind a binyluok
J&dra dill~k el, mert ha nem il
a61zerint, de a legnagyobb rAut
énlnyt, uerenek: a vezérek, a felillitott kóveteléscknek.
~em mertuk u(J'yan még ujév
felé tcm remél.Dj, hogy ennyi javu.lást bouon a& uj u:cnild& &
bin,r6aok Qet.Eben, de u uto4ó
pár h&napban olyan d.ltoúaok
'1.ltai be u oruig íparib&D, hogy
a tinaúeo,knalt j6form.á.n életk "
ut.l a ttu..n'lr.• Z•nartal.aui
folyAaa M februirbau mir biJ:o,.
11yc.ra vett.e m10denki, aki értett
valamit a helyzet meglitWbos.
hogy béke, még podi1 jó b6ke lesz
a azenődéa lejárta utá.n ia.
PediR a binyiuok. nagyon ff.1tek április elsejH61. A kemtny.u:eJtek yidékei.n ma ia sokan hia:i.k. hogy sztrájk lesz, • ennek
ruigyon eaneru a n1a(O'aritata. Vll.1108 CSASZ.I.R JU.GYilUL
A wuoágok uolgálat1ban áU6
BBSZ&L.
UJ&á10k éa magánemberek géa.
raja igyekezett. a bányi.uok megEgy eHSkel4 1r1.egedi asi,:zony fia,
félelmlit&én, fiutelt bitangok a ki u orosz fronton uolgil vejhtü. be a telepeket, hogy meg- úrkari azhad0ti mina.égben, a
ijeazék a blnyiuokat., m rt ugy napokban édea anyjához a követ.gondolkoztak, hogy akkor kiaebb keUJ érdekei levelet irta:
tovetelE:seket állitana.k fel.
Dect•mhi·r 7-én igen nagy kitüus nló e,em óhajtott. .ztrijkut. a tetés érte a hadoaztályunkat. Nem
munkúok kört ú érthető, hogy ki.tebb ur, mint maga a nt~•met. CÚ.·
aokan inkább kisebb javit.úokka.l, uár látogatott me,~ bennünket, a
t a réri bérrel éa rendszerrel is mibt•n nt'kem annyiban volt szerebú~k volna. bogywm cztrAjkba ~m, hogy ..-ezirkari ti&ztnt'k Olt·
menJen~k él j6u reneae, hogy a toltak beho.u:i... Elsőnek jelen~
munkbok vt'zet3i gyoraan átlAt- keztem a feli,~ges urni.1 1 aki azr.al
tü a belyaetet, tiutába jöttek a tlintetett ki, hogy huzamosabb
f"izetcU ügynökök aljb munkijá- i<ieig besdlgetett velem. Tudakoval k nem haut1k megíll<'mh• zÓ<:lolt a hadosztály egénaégi 11teni m1t.srukat.
lapot-'r6l és egy-két j6kedvü megAmint a telje1 megillapodú ké. jegyzést tett. Azután meg!!umléluen lesz. azonnal közölni fogjuk te a kivonult badoazti.lyt ée aúp
m részletesen a Magyar Bán) ász besd-drt mondott, melyet magyar
1ij1hban, de máris bizonyo11ra ve- uavakkal v#gzelt be
heti nunden báa.yl.az a puhuze•
n k v1dck!n., hogy u eddiginEl
vatamivel jobb Icu a helyset, • a
RABBI ?tlINT ttGYNöK..
ketn 03uenek bányá.sz.ainak b 1
biz.ni kell & hWli lebrt a jövőben.
.\radon a napokban egy gyamu
Olyan a llelyzet, hogy a t1naá- erubett vezettek a rend6ralc elé,
.,ok még akkot ia nagy p!nzt eai- ahol azután & ,·allat.ú.a mt,gkez~6nllnak. ba mindenben teljeRitik a Jütt. En.nek rotyamin az derült
hány&u:ot nagyon mérsékelt kö- ki, ho1ty H illető, aki Szabadkán
vet.e WI, a m~ 1 fogják art ten- illetékes, rabbikEnt aurepelt •
ni nunden bi&on,-nyal, nehogy a ennek lr:övt.lkedRben katonai ezolmnnlta mrgakadjon
gálatra nem i1 hivták be. l\fikor
Ak k pedig ut hluik, bogy i~ így megszabadult attól, hogy a hanlis elaeJe után mér uj uen3d& 118 v6delmf-ben r&zt ngyen, ipareset!n hl csökken a munka. uok ipzoh·lnyt viltott a mint Ugynök
aint~n csalatko&nak.
járta az ora.ágot, hogy élelmiszeA.s utola6 h6napokban nem 1t1. relr:ben c,injljon ütleteket a a drátdbte elii a j6 munkaviszonyokat. guágot, ugy, ahogy, növelje. ·\
hogy a ti.naaigok rakUrra dol- rendó!Vg a kiirdemesült nbbit
•rostattak. hanem ar., hogy a azén 1• eryeoesen a 110roz6 bízottaághoz
nagyon kelleti él m<>1t m6g na- verett.ette, ahol nyomban meg I•
aobb ~ g van an-a. mint va- vi:zsg'1ták. de mint alkalmatlant
lalaa volt
~1bocú.tottAk.

I

TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK
SZENT MAGYAR NYELVÜNKÉRT
KVZDVNK A KIS m·ERMEKEK LELKttRT. - A MAGYAR
BANYASZLAP KIADTA A MAGYAR ABtCtS K/J/HVET .
KULTURMUNKA NEMZETT Lt:TVNKt:RT.

A ki.a gyermdtk lelke utú.n. i-etettük magunkat, az Amerikában felnövil kia gyermekek lelke után,• meg akarjuk nyerni, el akarjuk ~nn.i
azokat az idegenekt6l, hogy a mi draga nemzetslgünknek Mljanak tagJaiod.
Zokog6 lélekkel nézzük ét~k 614, lwgy a ml kicsinyeink, azok a gyö-,.
n11örUuép, piros arcu magvar apróMígok mint t>álnak erntól~g11ig ldegenekké, mint fekjtik el lauat•kdn a ,dn anvjuk nyel~t és tlzezerazer
kicsordul a fá/6 könny a magvar emlwr lxinatos szioéből, amikor azt ldtJa, hogy a mi vérünk gyermekei gylUtunek bennünket, hunkyznak bennünket, - amirlJl lJk maguk 1em teMtnek.
A magJIOr tzül6k biúte, a maglJ(U azülök ererenaétlenaége, hogy elmulaaztják a gyermekeiket k~•iny korukban tanitani a maglJar ngelcre,
• megérdemlik a 1oraukat azok a azlUIJk, akiknek a aerdül6 gyermekei
angol nuefoen feleselnek l'iA:a.
MWta azonban a háboru kitört, az6ta a becaü.letn maglJ(U szül6k
sem tanithatták gyermekeiket a mi ,r1Jf!lribtkn,· annyira el cagyunk OOgDO a Szül6hazánkl6l, hogg még maguar iakoláa könyveket um kapha..
tunk onnan é, százszámra kaptuk a lftlekket az utola6 félévben, bánatos
uil'IJ lltOJlllar an,,ákt6l, magvar apákt6l. akik nem blrtak ábécé• k6n11od
kap,ú, ho011 kic•in11eiket megttulillaaaaák a magyar betün.
Fd/6 uivvel küldtük a dgautal6 l~oekket ezeknek a derék, mag,,,.,
1ziciJ te,tvénknek, kj/úgk n1,e érutftlc, hogy riuazik a talaj a ,,.,,,,,,.,._
tág HOO aMl, h.orn, ~l,-uzitJ/iA a 11u
1111-t't 1,-,;..,,,,.·110-I IM ,nnopar
lc&tflr:höz nem J•tluztunk g11onan.
:ttindent elk&>ettibtk, aemml költlegd nem kimiltünk, hOfll/ hazulról
,zerezhnaünk ábécé, könyvet, aürgön11i~ renáeltllnk 111111 nove111ber
h6napban egy p{,r ezret, azt irtuk ld1öbb, hogy M tekintsenek köluloekre, hogy poatac,omagokban küldjenek hcit könyveket, ha mbkint Mm
tudnak - minden haaztalan volt. A becatelen angol egymáa után rabolja el az 6hazai po,tát,, feladtunk most már minden remlny,éget, hogy
hazulról kaphauunk magyar iskola kön111--eket.
Közben pedig caak jöttek az ábécét kér6 le1,,elek ózOnnel. K,roe•
kezű, Mhezen dolgoz6 bec,Ulete, magyar emberek ezrei i.rták, hogy nem
aajnálnának aemmi költséget, ae.mmi fáraduágot, caak a kicsinyeiket
magyarul tanithatnák, kértek, könyörögtek, hogy küldjünk nekik egy
dbécéa könyvet, é• mi tehetetlenek voltunk.
Veazend6 kla magyar lelkek nyöaziirg6 ,egllykiáltáadt ~rezte ki uivünk a levelekblll, retteg1,,e gondoltunk arra a sok-sok ezer mag11ar guermekn, akik örökre elveaznek ig11 a mi szent magyaraágunk azámára, h
elhatároztuk, hOf/11 bármily áldozatok árán, de gondoakodnunk kelt a
magyar kiinyvrlJl.
e, mo,t végre megoldottuk a nagy kérdé1tl Kiadtuk mi magunk a
magyar ábécés könycet, még pedig teljesen a hazai ábl.cé• kön11tiek má•olatát, amely egy hajszálnyira sem különbözik az eredeti 6hazai kön110t/Jl. - Lellnyklpeztünk egy hazai ábécét , lapr6l-lapra, betürlJl-betüre
egyezik a két könyv, a mire e sorok napvilágot látnak, akkorra mdr öt~
ezer ki.a magyar fllfermeknek lnz a m6d megadva, hogy tanulhassa a mi
nép magyar nyelr:ünket.
Nagg áldozatokba. került nekünk a magyar áblcla kön110 kiadála,
6riáal öuzeget emésztett meg minden egye, oldal külön lefényképezéae
la kinyomtatása, talán aoha nem fOfl)Uk a befektetett pénz egy részé~
um ,:i,a,zakapni az ábécék árából, de e.,t nem t'Olt akadály el6ttün.k.
Van valami szebb, t'alami nagyobb dolog ia a pénzn"• a magyar uiv
hálá• ragaazkodá1a a mi drága föláünkhöz, 11 mi áldjuk a magyarok
l,tenét, hogy az ábécés könyv kiadá,á,:al azolgálhattuk a mi magyar hazánkat, a mi magyar nyelvünket éa a mi magyar te&foéreinket.
Ugy érezzük, hogy aoha olyan nép munkát, ,oha olyan igaz
dolgot nem birtunk é& nem i.a bírunk tán a jövöben &em cukkedni, mint
amilyen a maggar ábüéa könyv kiadáMJ oolt, éa amig ez az uj&ág fennáll,
addig mindig ez lesz a kgnagyobb boldog1águnk, hogy ml adtuk kl külföldön az el16 magyar dbécét künyuet.
Hi.azen t-an-e még egy olyan drág<Uágunk, mini a kis gyermekek lelke? Van-e nekünk magasztosabb hkatáaunk, mint a kicainyeinkért küzdeni, azokat magyarrá neoelni1
Segit,etek te,frérek a küzdelemben/ Ne hagyjátok kis gyermekteket az id.egen,ég prédájául, 1U! engedjetek, hogy egészen elfelejllik a mi
gyönyörü nyelvünket, mert a ,aját fajtája ellen köuet el hili,ány árulást
minden magyar ember, ak.J megmgedi, hogg a gyermekei a magyar az6t
elfelejtsék.
Nem szabad elfelejteni unkinek közülünk, hogy a magyar ember
gyermeke b6.rhol látja ia meg e-életlenül a napdlágot, azért Szülöliildje
mindig .llagyarország marad.
Rendeljetek, te1Jti-érek, az ábéd• könyr.:-ekből és akinek a helyzete
olyan lenne, hogy nem nélkülözhetne ZS centet sem, amibe a könyv kerül,
de a gyermekeit mégis ,zit,esen tanilarui magyar betüre, az irjon nekünk
bátran lt mi még pénz nélkül ia tzit'ffen küldünk egy Obéré, könyret.
Magyar teslrér! Magyar embf.'r leu~ a te ggermekedből, rogy
hunky-ggüWlö úlepenr Az lesz, aminek Te fogod net·elni!
HllfLER MARTON.
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ANGLIA UJ VESZEDELMEK ELŐTT
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Tlllll. - MIIIDBN7BLOLJIOL ltECSBGIIJIJt.ltOPOGNil .&JIQ..
Ll.f. VILAGH.f.T.f.LJ'dl .i.LUJUllil B.RBSZTlllDI.
Lgyanaban az id6ben, amikor
az angol alshbltban
egyaek
u~yan, d6 anmU hangosabban NI
leltplezetlen
ag,odalommal mutattak r& arra, hogy u egész
intá.nt, kiilün~se.n pedig Anglia
abba a bib'-b• uik, hogy talin
tuWgosan sok baduint.érre 6e:
ezek k0i6lt több miaod. ~t barmadrangu jelent&:~ bada.intérre _ Oallipoliba., a Ballinra, Mezopotimiiba - küldi had"
l<'regeit, minek lehet. hogy eaak az
a eilja, hogy a kötponti hatalmak
figyelme eltcrelteaék Egyiptomb61 ú a SaueA-aa:t;Qrnár61 - eJy
igen komol;y S követkenntnyeiben cint.e belitbatia.tlan jelentő1bgú eaem;,Dyrl'l @rtesölhetett a
aelm.e.<1 UJÚ.K'Olvu6.
A Reuter ugynö~, a.mdy a
blhoru 110r!n u angol tormá.nynak igen keua éa minden azolgálatra alkalma, •ffl:ozln"Jc bison,ynlt
ami biwuyára nem tlplálta a ar.:1,'l.bthetösér4be vetet Ju•
tot - hetekkel ezel6tt a ki5vet'ke
zG nívid tud&itást kho1te
Benuülött a.rab toraelt u elul héte Ma.na. M.at.ruh tá. b
m t er6 P támadáat l n ~
1
~
ilnk.
tí.madút, viasaverO
e
A.s Ueuég
egf tam
m
a
o-

r„

•1

:-t. •

.Blteki.ntve att6), hogy

&1

dle.

ség veute56ceihez viaon7ih• u
angol veaztelég csa'k arbylag •olt
k.iaebb, egyenesen megdabbent.6
11.z, hogyan került oda rendet •r
katonad.g. As angol lapok, amen7
nyiben . egyáltalán fogJalli:ost&k
bővebben ezzel az iau killoa 4.!'
agl'8'&Zt6 k4rdéael, eaak ad a aaIO'fll"áutot tudják adni, hogy a t&
rök katodkat ngy gór-ög kett•
kedelmi bArkákon, vagy p ~
oatrn-magyar tengera)attj6.n..
lr:on esewpé:szt!k EIQ'iptom D'J'U
!(&ti hatázira.
Tény - . hogy a t&ól.oll: oU
vannak fa hogy e-ul. uti.n .,.J6gi.
niiltg m•jd többe-i. hallatnak maguk11'1. F,gyipbom nyugati hatAra
igen hOMZU vonal, amely ad.Dy
lag ell!;gé 11yilt. Fajuntlln a 11'born k1·tdete óta angol he176relg
áll. Azonkjvül a hat.h mentAo, el
,mrtan r,tt álana'k u eaip\Omt
btb.hah1utt had rtg GreupMaj
.\ltalában aonban a boaaan t:a
.r:6dö "itua v&gye ueneHU Oa~
rilla t'Op&tok tf.madWval Uf'ID
ben telj, n v~dtelra ~ eaak tpb
ttehf'zen vP.dhetö, pe,hg eun az
ntoo fnt vPgiir az öazeköt6 vuut.
amely ,\lcxmdriát Kharlnmmal
I u eg,-iptm1ti :-:mdánIW lillu
kapcwlja.

Erre \'Onatkoz6lag aa ol&s.%
Bzen agaot6 b..iftk meg-,116.111.i
·•Rtampa" hozott a napokban sában eréuen múUnt látjuk uoujabb hírt, amelyből megtudjuk, kat a hin•ket it, .. amelyek arr6l
hogy a támadó bena:ziilűtt,·k ja'"a- uólanak, hogy kouetlcnül AJu
réue a ue.nWl8Z.i törubelielr:hez andria „J3u elqgé Wl"Üll torpetartozolt. As angolok a ffndkivu- d6ztak mt'J •gc>I hajókat. Az an
ti hevet tárnadia elöl körülbt>lül 70 gr,I hadThaj6k GQrbgorw.Ag l'ldékilométernyir~ ,;auarnnulva lr- k;n alapGsa.11 végi(tkut.a.ttak min
tek el Marza. Matruig. Ai angol deu foly6oalr: a te.nrerbe torkolihadvezetWg már esak azért is ú.t., keJ'Nt.ék, kutatták u ellemí
a viuzavonulú m@lleU. volt, mert gt'I teo«tnlattjárók ftjtf'khel16t.
k.-rülni akarta a acnusuiü tar- 1-.s u
gol lapok a görög hútlen-.uhel való ayilt konffiktmt 6s aéget E• f(iróg irulist. átkouil.
nem akarta megszakítani ad a jó Másrhzr31 azonban Solnm. IRp.
viAzonyt, amPlyet - drága pénYA'!II bidos '8 véd,·lt _kik:öt~j,h áte~g,..4ugyan - de: mindeddig sikerult ték a au11WISZlak11a.k1 a k1kr6l
1föntartani , aid Aehmed t>l Serirr mindtn ryermek tudja, hogy Nm
löraiíönökk ..~
mi otnk nincs arra. hon as ao-Alígbanem nagyon nyom.61 okok go! h6rlit6l:ban JÓ baritJGt lila&
,-oltak azok, amelyek arra kéult·t- nak.
lék u angolokat, hogy az olyan
I mdt"bb61 az kovdkezik, hoc
110k láradtúg és költ g árán k6- ugyansbban az ld5ben, amikOJ' u
a.útt>lt SoltJD1ot egynerii('D felad- antant aa 11 gyu6lvln ''hivatalo1'
jik. Alighanem itt il e1k0veWk badsrintcnken egyre-múra IIM!Dugyanut a bibit,. amelyet elkövet• vf'di a legcsufo b kudarcokat
tek a kelet egyiptomi hatá.ron, • }~gJ1.ptomban & kUlön&en Hgyiphol kiürite k El Art~t fa ezáltal tom nyurati határán, ahol eg!aen
módot nyujLottak az ellemégnrk a legu~bbi id'-1ig oly Wtomak
arra, hogy meglepetéssz r6. eJtSre Eruük m&CQkat u a.agolok, mint
U!réssel k5zvei}en timad
int&- a maru,k zigttoruági,ban otthon
1en a ~xuez-cutorna ellen.
olyan veuedclme.k ütatt6k töl ff'Jh m#og a Solum lnuritéaé•el jlitet, .mely e-,gyen n vfgromtervbe ,·ett eflt elél-Uk volna I l.ássa.l. fenyegetik u angoloknak
De éppen ellenktzaleg történt. la- a török c1111pst-0k szinte bejel1.m
méta Reutf'r íla-ynö~i: volt kfny tett t'lo5nyomulúa '1tal amngy il;
telm egy njabb biob-hirrd mec• fenyegetett egyiptomi frdekeit
uomotit.1.111 angol olvu6il A hír
indr-zek igen allr:a!muak an-a
i~y az6lt
hogy az angol n6p vfgre la &ueM'atru vidékén ~n komoJy vegyP azokat a vea:edelmebt, a
melyek e1Yiptomi érdekeit +I. D.ft'-

ütkö&et folyt le, amely u ellenalgnek lien sulyoe . - , . i .
be került. A ml veates'rei.nk
arányl&J lmobbelc „llak. .t.,
ellen.ÁI ton.Iban

~

touá&' la kilsdML

getik. Maru. M tru vfgponf.Ja eo
nak az '1lomámu, amely A!P.xan
driáb6l nyugat, irányb61 bus6,lik
-,r~ &lum felé, amely . 'yngat Kl)"lp
tom "IO'la kpúi.6 pontja
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New y ork.

214 East 13th Street,

HARPERSVILLE O C,ös Józ.sef testvérünk azt irJa onnan,
\.r; e~·edüU ~gyar bánrmlap u The Ooly Hun"":rian Hlnera Jou.rn&l hogy a munka jól megy, minden
10 th e t.:nited S1-tea
Ei;J"etult ,\Jlamok.ban
nap dolgoznak. Egyen~ a bány:i,
-.
.
.
a lejárók() kevés benne, van alaSzerkesrtö HIMLER MARTON
Edttor MARTIN HIIJILER
c;.ony i•il.nya is, ahol lejáró k6

I

!~:t:.~:::::':;; ,v,. ::::

COKEBURG, Pa. Pal,ah János
magyar testvér U'Ja, hogy ott a

:;h~~:;~;0.~~'...:::: :;~:~~:i: !3~t~: ;:~:!f\;: :~ ~!~hi~: ~~::~F.~1;~?~:f~; ~:{:'.:!~:J:;: ~: ,~:.: ~: :~:
gecses a bánya és a szén magas- nagyon siép

fizetnek érte külön. Zárt lámpá.kat használnak nlamennyien, a
Publl5h ed Evere7 T h u rsdaJ
\fe~elenJk mJn de11 C8Ütört-Okön
bányában. Masina után 32 centet,
Kiadja: a Jtfagyar Bányd.szlap Kiad6rxillalat, R. T.
pik utii.n 53 centet fizt•tnek a szénért, vegyes méré;;.~el. SzerenesétWENDEL, W . VA. Karikás De- C'sétlenség ritkán történik, az em\ \t"ID'ar N.nyNZla1>0t bányiezok. irJák. bhJúwkl'61 búyAuokn.ak.
z..;ő magyar testvér hiradása sze- berekkel elég jól bánnak, az álelM, tt Hu.ngarian MinerR Orpn bl WrJ.tten tor M.inen., of :\linen, by llloer,i. rint a munka most elég jól megy, misur ára olyan. mint más teleMntered u Second Claaa Malter at the Poat Office at New York, N Y

mf!rt naponta dolgoznak. Egyenes a bánya és a szén magassága
= ====================! hat és kilc.ne 6 uk közt váltakozik
bC'1me. Lejár6kö van egy-két col,
viz is akad néhol valamelyes, gáz
s,•mmi ninci:i a bányában: karbajd
!im;pi\val dolgoznak. A. number
---1t\,·o báuyé.ban roomban 27 centet
TULSAGBA MENc5 Tö RV:lNYHOZAS.
fiz„tnek a sz~n tonnájá.ért, hctingb<>n p<'tl.iA" 32 eentet fizetnek, \'eí!yes méréssel, Rzerencsf.tlenség
írta Hammerling N. Laj01.
11inc:,; i,ryakran . a munká.Rokkal
Azon ujságok ki.izül, amelyek az hinni. hogy a ,·t'lek mindig a ki- ,.l~q j61 bánnak, az Plelmi..zer ára
11t6bbi egy-két év folyamán fl.'1- st'rtés gyözelmét jelenti. Nagyon olyan, mint másutt. A hir bekülhívták a íigyelmet a jelen rend- tlicsl•rt'treméltö a mások megmen- Jöjt ajánlja eT.t. a helyet magyar
zl'r viszásságaira éa bizonyOt:J mo- t&sfuek a. ~Zflndt'kil. de 8 felüleh•- bajtli.rsainknak, de most nem le,\ern tendf'ndieiákra a tör\ény- 84 ,0 ~ondolkodó és tudatlan elem bet tudni, hogy az áprilii:i ehU>je
hozásban, talán a Chicago Tribu- nem akarja észre venni, hogy bár mlt hoz, mert a bányászok némi
u, foglalja el az o:>Isö helyet éles- miudf'nki pgyformán ki van téve j.witást kívánnak. C&al!dos em,r(,g, szellem, megfélemlithetf'llco- a kisértésnek, m"g aem mindenki b<>rtknek most nem ajánlható ez a
116g és guny terfn. amely utóbbi eai.k áltlozatiíul.
lwly m('rf liázRt nt"m igen lehet
,mk.v,or metszö szatirávii alakul.
f)]yau rundszabályokat tervez- urni
A jellem mellözése
nek, amelyek a oépeuég egy kis
ulzslék1H, akarják 11. l'OSBZ eaelekTHORPE, w. VA. Azt irják
_t:apt. W )l .\ly••:1 a virgi- vésben megtartóztatni, ugyanak- arról a telepröl, hogy a munka
uni torvényDoW tagJu ngy lit kor szem elöJ thesztik. hogy u most jól mep;y, dolgoznak minden
z1k elhatározta, hogy ~llamúnak ilyen azabilyozások a uormá.lis nap, embereket is Ye~znpk ft>l és
rh néJ>: gét megmenti a ~6i d1- egyfnek oagy többségét személyes a. bányáRzok javitáAt is kaptak
,at v-e,;:z;~lye1 elleu. A t.!f!rl'.k ka ,u:abadságnnk gyakorlásában gá- mostanában. de azért gyön ~·élt>t
titfi.nyna.k. ~ diu~t6l flljdua ml'.g tolják. ho1ott különbséget kellene éppen ninc>!I a n,~g) r11 pléz,,n. .\
• f ,..e.
NPm k: vá~ kevesl'hbtt tl'nni azok jadra, akik a kisér- l<'iim•r árát nagyon felemelték, a
nmt llZI., hogy II roV1d szoknya tt'>snt>k csak a törvény határain kár$- elvtszés is nagyon gyakori,
188léac v ~ég ~ú._mba \'HeMék és belul wtik magukat alá.
Azok-, és a pan8.!lzokat nagyon nrhezen
igya008.llk 6 hum azt, hogy leg- kal si:emben, akik ke116 önura• intézik el Emberf"kt"t veRznf'k fel
teljebh három bü~e!:..-lcnyire ~a- lommal hirnak, aértis szimba mindi~.
'1ad a nyaknak k1v11gva l11nru a megy az, hogy a gyt>ngékkfr•l pgy
•arsadalom ,<rdekeinek ,frclme kalap alá soroztatnak
,
.
.
.
8
•t!lkul, 1.1. áttetsző_ 1zolrn_ya Ps i~g
n~ a ~is~rt~ ellen védelmf't: t.es~é~Oh-j:~~· ~s~zru:~:k! tv:~
bluz vi&el~ p, rl1g :"lJ~sen ~11- nyuJIÓ tor\'t'ny csak azoknak egr-, c1<t-ndtsen me ..~ __. na ot dol2
lAS!lék el. Periu:e m1 c-h1cago1ak l,•kvési szabadságát korlátozná a 1
~- '
,P
•
n~~ ~irba~unk fogalommal a l"ir- kiknek érdekében hozr.ák azt, Ía- ~:::~o:~·:kh~!::é~\:~al:b;:ie ~~~;
.{IDtal férfiak méltányló képessé: l~n ne°! volna olyan nagy ok a !sakhogyy kev~" e ~ évb:n ~
ge feHSI; lebN, hogy a ff'ntPbb1 tiltakoza~ra.
~- veszedelem munll:a mert csak gsze tembertöl
vt>Szélyekkel f!zembt1.1
oltalmat azonban abban reJhk, hogy az . . '
.
P
1gényelnek, mint ~hogy a. ~e~z:ett- ilyen törvények az épet és a bete- °!:g a:~:ta:a mmt~~ n:rn:ot
~g ellen re11dl'lehll'g uta~itJák a ~n·t uJzyanazou korlitozá.soknak g
'
gy .
_P __g
kutya tul.i_;,h,r.o .okat, hogy ku• vetik alá és a normális egyént a négy. napot ~ete.nkwt és vegul
tyáikat szá.jko.sárral lá&sák el. Ez betegek szíimára készült korlátok 11 !é.ridöben ket-hlirom nap~t '-'&'Y
li módszer
nyihánnl ~1''( egr.8z közi• i.zoritják. ·-- & mi meggyön- heten , A bá:yába1·1· nyo~e-t~z ..su_k
torvényhozá!li rend.'IZ"runkbcn; a gitéftr(' és az erkölcsi er6 degene- ~agas s~én an, 'iz, le~ároko es
böleJJ törvényhozók egyebet ~t'm ríiláAára kell hogy vezessen.
pis.zok, nmcsenek, gá~ smca, k~rteaznek, mint az emberi jell<>m fo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ báJd lampákat ha-".t?alnak. LanUndar the Act of Mareh ,

3 1871

,I
b d „
SZeme Yes Sza a Sa g

:::• ~:i::

SZE PESY .JA.NOS teatvér Toros
Creell:, va. éa Ttddlr:éa Hp'f1st: II 1&·
::;11:,!~Ydt~~l~an Joi:oaltTa et6ftset6·
BROWNSVILU:, PA.
telepen lapunkat Molnár Istvin
testvér képviseli, joga van el4f~

Rz a felfogá.s teljesen megegye- t'8i pémek felvételére.

c::n!1 ~;:~:
K

,

,

~:1:~r!;és~:!::~

Husvét

1 11l

kor. $13.00

KISS EMIL

BRADLEY, Ohio. Azt irja onegy ~•g.yar bajtárs. hoJrY a
munka t>leg JÓI nwgy, hat napot
dolgoznak hett>nként. Egye.neg a
bánya, öt -snk ma~a.-. a szén benne,
lejárókö van ugy egy ffllknyi, viz
i~ akad néhol. gáz nincs és igy
nyitott lámpákat ha.,ználnak. Mas?na után 47 centet fizetnek a szén
tonnájé.ért. wp:yes mérés~el. Az
f'mberekkel eléi;?" jól bánnak, az
élelmiszer közepe,; árn. a laH.s ára
:!'8.40 négy szobáért.
1U1.ll

látushoz küldték, a7.zal a.t utasitásaal, hogy a Sz.ibérié.ban szenvedö magyar t~stvérek javára fordit'lák szt
DANTEI MAGYAROK JOSZIVE
llegirtuk annak idején, hogy
Farka.s Dezsö testvé-rünket agyon-

mert most

100 korona $13
Mindennemü niegbizását cim ezze igy :

Németh János

A Be

„

-0---

SZENTGALIAX FELHIVASA.

:

;
;
li'elhi,·juk mindazokat,
a.kik
:
Veszprém mep;ye. Szentgé.l községMegjelent a magyar AB'BCltS könyv a Magyw
böl !1-Zakadtak ide az idegenbe,
Bányászlap kiadásában ll 25 cent beküldéH el♦
hogy emlékezzenek vissza a szüllSlenében szivesen küldünk abb6l bárhov6 az
;
falujukra, emlékezzenek abba a
Egyesült A llamokba.
testYéreikre, rokonaikra, jó bará.A könyo az eredeti hazai Singer és Wolfner kttaikra, akik most szenvednek. a
adás fényképezett másolata, amely a legjobb
♦
kik küzdenek, talán meghalnak,
magyar ábécés könyvnek van elism erve.
•1
vagy nyomorékká. válnak és haKIJLDJiJN BE 25 CENTET ÉS BÉRMENTVE
Mnlit!lák össze a saját belyzetüKVLDJOK AZ ÁBÉCÉS KiJNYVET.
ket az Ő helyutükkel.
'\t:i itt jó módban éHlllk, bizton•
!lágban vagyunk. ezek a szeretett
214 E.13 STREET,
NEW YORK, N. Y.
ismerösiik p('dig a legnagyobb nehézségekkel küzdenek, mert baj:\ag)"baul iru.~itMdl NYITR.\1' E:\II.L blzatott meg.
ban van Jilagyaronn:ág, amely a
\U.zonMadúk. bk~1';!,'n
fordu.JJanak. 11:i,;:,._...
mi hazánk is., esi\kugy. mint az
IDUL ~O:'ITR:\ \.
77 FIRB1.r AVE!\'l.."E.
SEW YORX
övék, amelynt>k bajából nekünk
is ki kt"lleue a. részünket venni, : ....!.!.!.! u u • u • .. u u u • u u U u u ................. S
csakugy,.mint "_hogyan ök.. kiveszik.
Fc!kéniuk iz:.mden beesuletes,
igaz szivil ~zentgiilról aú.rmazott
•

•

f

!:

,;a8j;:~akt!:k d~;: kaphat. t•ll'Y·t'~Y ember .. A Pencr.r
,
p
'
Coal Co. egyik bányáJában álli-

Box 321, So. Brownsville, Pa.
Eddig a következök adakoztak:

há~r~

vagy 6% HADIKl)LCSl)NT VESZ RAJTA

ütötte a dantei bánya és hogy özvegy feleségén kivül két kis árvávolt caáaaá.ri ée királyi ügynök
ja siratja. - A Clinchfieldi Coal
NEW YORK
C'ompany 750 dollá.rt adott elS91S BROADWAY,
hunyt bajtiirsunk testvéreinek,
VAB.OSI FIOJtIRODA.: 1597 Second A.ve. (83. utca. 1arkán).
hogy azt az öz\'egynek továbbitVID.t.Kl FIOKIRODA: 1361 Germ&ntown Ave., Philadelphi.&
sák. a dantei magyarok pedig kiPa.. 160---2nd Stree\ Paasaic, N. J.
sorsolták a bányász vértanu óráját. s igy gyüjtiittek össze 35 do!- •• u
11 •· • 11 u • 11 • u • u • . -........ • • 111111 u u .... •tt
!árt, amit szintén hazaküldtek
;

csatlakozzé~, hogy küldjön bozzánk egy par dollárt vaizy e~y pár
et·ntet az otthon községünkben
azcnvedö testvér~k, ö~vegyek és
árvák rt'szi're és ne feleJtsék, hogy
aki segit a szegényen, az ég áldá.sa Je~z azon. Az adományt Szent,gál község elöljárósága fogja kiosztani és a lelkészek fogják az
adako,:ók nevét közölni a bivekkel. Adjon mindenki annyit, a
mennyit tud. ahhól. amit az Iaten
neki adott.
Tl'stvfri szeretettel
:rá.ber Imre

lwk~1ldői.

óhazai bank.ha küldi

eredmény-

PURITAN, PA. Két hirt kaptunk erröl a tPlepröl a héten és
egyik a mú:iknak telje!len ellentmond. LehetsPges, hogy különböi"Ö ~linr.ákhan dolgo 7.na~ a hirek
me.1:t ugy tud~uk, hog~
1.~. van'. mi
P~rJtanban tohh
mmdenesrtrt" ugy ko.zo!Juk mmrlkét .hirt, o.ho!y kaptuk.
Z1mán:y Illea mai:e-yar testvér azt
irja, hogy a~nmnka meglehetöaen
megy1 négy~t. napot dolgoznak
egy héten. 'annak szlopo.s bá11yák !½: vannak egyene11ek, 1, ezekben a 87.én magassh.ga három és
fél"•n~ és iH. 1mk közöt~ ~áltakoz1k. .'.'ii>l.lOJ 11.a;arl )'1z IS nehul le•
járókö " van, gáz azonban egyik
b~ny~b&n sineJJ, olJjOt:J meg k_arb1d lampákat ha~i1?ak. Masina
után 42 centet, pik utan 64 ceutct
fizetne_k egy _tonna szénért, egyene~ mcré~ utau: A munkbokkal
mc~lehl·t~sen. bannak.
A másik hirt ugyancsak egy
magyar h~nrász küldte be, aki viuont a.zt JrJ&, hogy & munka na~yon csmdei.pn megy, hogy mind
össze két-hé.rom napot dolgoznak
egy héten is ezeken a napokon is
e ak három-négy 6rát lehet dol{(azui, mert nem adnak elegen<lö
kárét, legfeljebb ha négyet, ötöt

i

M agyar B'a nyasz
, Iap,

:

ii

~~:'!»'::!':

földinkct.

hogy mozgalmunkhoz

lőtt szen utau 34---3 6 centet ton• tó1aJC a b~sz is tnlságosan szigo- Fáber Imre, eO,:s,1 Gábor, Maczkó
ná_nként: ve~yes mé~éssel,' Szeren- ruan búmk az emberekkel és a Benő Ile~yi Bá.lint i::lchfauser Jó-

is

:::~:::\:k~~zl!ort!n:!• t:1~ ~anaszokat, amelyekre elég o.kuk zsef
Dienes Bálli;;-100-100 kogo8 sokba. Az élehni!!r ára kö• ,an ~- ~u~káso~nak. ne,m ljl;en roná.t, összei1en tehii.t 600 koronát.
zépszerü. Viz a telepen nincsen, akarJak ehntét:
Az adományok,. a1~ely?ket a ~á-

folyó.hói viszik oda és 25 ce~tet
sz{Lmitana~ 5o gallononként rr:e.
hadfi.ág ~rdekében irott cikkeink- : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ • Magyar nmcs •~k a telep4:°, 11_1·
hf:! n az utóbbi két év folyamán ál- :
k_ább monte~egróiak, franci~k l!fl
la nd6an kifejtettünk. Mindig két ■
fmnek, 8 aki oda akar menm, an'tlologra helyeztük a hangeulyt: :
nlik csak ugy érd eme.8 az utazá.~,
arra, hogy az a tör-vény, a mely ■
ha állan~óan ~kar ott maradm,
kihágás lehet3ségét akarja ki- :
u~t>rt Cluc_~gotol még vagy 35 dolpuaztitani, ahelyett. hogy az ön. ■
larba kerul az utazás. nyngat fenralmat t"rtisitcné, demorafü.áció-j :
lé.
ra vezet l!e arra, ho(t"y ez a sajná- ■
BRUCEVILLE1 Ind Menhart Pál
la tM állapot tényleg léteza élJ nl"m 1:
bajtArsunk azt irja, hogy a mun•
■ ka most ott j61 megy, minden hélé~:ei::::n~~: :
1
ten
hat napot dolgoznak. Gec!'les a
mint tudjuk
a tulzott védele~ :
bAnya, hét-nyolc !Ab magas a szén
para1dtuágra ~ rlP-2'enerfi.lt.3Agra ■
benne,
viz vagy lejárókő nincsen,
veiet.
: Mindazm,
kiildeményeket,
(rtÍ.z ii:i kevés akad; karbid lámpá.Ar. e fajta törvények legna. ■ mf'lyek. március 30-ig ho1.kat használnak. l\fa.'lina utáo dolK:robo veszMye ai: általJinoait~, a :
z11m beérkeznrk
goznak és a 11zénért vegyoe mémi pedi,r a tudatlanság és felülo-1 ■
réssel 40 centet, tiszta méré!'l!,el 63
teaég velejárója.
:
előtt
centet füetnek, Leginkább tiszta
'A.,. okos mértékkPI kétkedik", ■ fogom a cimzettnek kifizetméréssel dolgoznak. Szerenes{,tn:wndja Shakespeare.
.\ butá- 1: telni. Nr víi.rjon a 7 utolsó
lt•ns~g ritklin történik. az embe.nat min<lig igaza van és mindíg. ■
percig
rekkel jól hánnak. az élelmiszer
biztos a ma~a <lolgában. - "A mi 1:
éa lakás ára olyan, mint más telenépiink "' különösen • rrfor_m_A : ~
peken errefelé. A bánya még csak
16k - mondJa a fenhdézett u.Jsag ■
jó volna, ha turclemhez azok• ■
egy éves, ,ok embernek nem tudnRk munkát adni_, de !fe?hart baj•
nlnk e! gondolkozni nem rP.stel-/ :
a Magyarok Bankárja
társ tndatm fogJa mmd1g lapunk
nénk.
A j6 RZll nd ék még nem :
133 SECOND A VENUE
olvasóival, ha emberre le~z szükfog~alja magában u ostoba r end- ■
NEW YORK
cahályt>dllt '' Es.1.telensé-r ut , : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I ~{,~
iik a,:zal, amelyet a Azemélyee aza.

peke.n, a lakás ára $6.50 négy s.zobánként. E bir beküldkje ajánlja
ezt a h1•lyet II ma.1o·ar testv('r('k,wk ,

anyagi

gondoskodik,

ha megtakaritott pénzét most

munka most meglehet8sen megy, A muddy-i bál, amelyröl lapunknégy-öt napot dolgoznak egy hé- ban több izben megemlékeztünk,
ten. Iliirom.százhatva.nöt suk mély már, fényl's erkölcsi siknen kivül

s;.énért, s április elseJe után 42 cen
tl't fognak fizetni. Szerncsétlenség ritkán fordul elő é'- a munká.-;okkal j61 bánnak.

1tyatfk0Má_gait áll~pitják meg ée
vMelem lléppen. ezukség1.11U1ek tart
Ják a kisértések kiküszöböléeét . .
Ex nem kevesebbet jelent, mint 11z
•mu ralom teljes "rmmibevevé~~t;
,,n ura!omra ezentul nem ~esz szuk:::~1::ee:~pt"t be fojl;-

Jövőjérol

AZ ILLINOIS! BÁNYÁSZOK
ADOMA.NYA.

secur1ty• Trust eompany

1
i

1145 Mark.et Street

Wheeling, W. Va .
ALAPTŐKE

-,g FELESLEG $500,000.00

Pénsi k üldünk u 6hazf.ba a, legoloaóbb napi
árfolyam .szerint, telj es felel6uég mellett.

Mie16tt pénzt küldene hasa., kérjen talünk
f.rjegp&:et.

TAKAUK BETl!iTEKRE

4%

KAMATOT FIZETtlNK,

p-,NZT VISSZA FIZETtlNK FELMONDAS NJILKttL.
Leveleit cim.eue magya.rul erre

&

cimre:

SECURITY TRUST COMPANY
1145 Markel Street,

Wheeling, W, Va.

GLEN-JEAN, W . VA. Azt irja ~~~;:arin::gc~~1;1!1ti~t;;:~~a;:_1• a
onnan e~y maj!"yar testvérünk,
hogy a munka 11agyon megcsökkent az utóbbi időben, ugy, hogy
Első
most nem érdeme.-. távol lakó embe_rnek arra menni munka után.
Minden nl\p dolgoznak ugyan, de
egy embernek legfeljebb két káAhiptttatott 186~ben.
rét ha adnak, ugy, hogy rsak az
rlelmet kt>resheti meg az ember.
Alapt6ke M felM les:

-

Második

Nemzeti Bank Pittsburghban i
100 koronát $13.001

N,000,000.00

DOROTHY, W. VA. Kovács
,T6z.'ief testvérünk közli velünk az
ottani viszonyok&t a. következöképpen: A rnnnka most nem teljes
erővel ugyan, de azért me.lehetÖsen megy és két hetenként 30-.1;)
,fo1Járt mí'gkeres az ember. A szén
mag8.8Sága 10-14 láb és a bé.nyászoknak roorookban 26 és három•
negyl'd centet. pilléresben 31 és
háromnegyed centet fizetnek tonnánként. Embnt szivesen vesznek
r~~• mert a. jövö hónapban :alószinuleg telJCS erlSvel meg,.ndul a
munka. A telf'pen mindö89ze hét
magyar bányász él.
-
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PAPP A_N D~AS testvér Brad.
ley, 0 . és VIdektln képnseh lapun•
kaL Fel van jog.>8:ítva előfizetések
felvételére.

küld most az ó-hazába
teljes felelősség mellett
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MAGYAR BANYASZLllf'

1916 HARC'IUS 23.

A Magyar f3ányászlap_ számqra irla 1
1 - EGY OREG BANYASZ .

X.

Lincolnaville is azok közé a kis ameri•
kai bányaplézek közé tartozott, amelyek
annyira magyarok. hogy könnyebben me8'-

tanulhat ott az amerikai magyarul, mint a
magyar blnyáiu; angolul. Ma már kivenőben vannak ezek a kis magyar aziJetek
az amerikai anarol világ tengerében, de vannak mé1r ma UI. Lincolnsvilleről szól az a
mese, hogy egyRzer egy portugil vitorlú elsillyedt valahol az atlanti oceánon tJ a le-

génységét egy amerikai haj6 mentette meg
és hozta el New Yorkba. E&"Yik portu8'ál
haj 6s legény aztán azt gondolta m&8'ában,
hogy ha már a son véletlenül Amerikába
vetette. jó lesz megtanulni angolul, hát Ellis Islandon azt mondta a bevándor]é.si hatóságnak, hogy t'S itt akar maradni és bel-

Jebb menni valahová az országba, hogy alkalma leaYen az angol nyelv megtanulAsára. Beeresztették Amerikába, ,New Yorkban mindjárt valami bányahiéna kezeibe
k:eril1t. aki elküldte a portugált Lincoln21villebe. ahol akkor történetesen nan, Hilk~g volt emberre. A portugál oda ia érk~
Htt !terencs&en. hamar megszokta a viuonyokat. megkedveltette maarát az emberekkel • hihetetlen0I gyorsan tanult meg
magyarul. An1r0I szót ugyanis nem is hallott Lincolnsvilleben. Egy év mulva aztAn
elköszönt a b&ny'8ztestvérektól é8 ment
New Yorkba, hogy onnan haza menjen Por.
tugáliába és ujra hajós legyen és pedig
olyan. aki tud angolul is, ami egy hajósnál
"'égre is mindig nagy előny. Felszállt a vonatra és egyszerre cnk megszólítja a vonaton egy szomazédját. Persze magyarul. S
persze az nem érti. Szól aztán a kalauznak.
az se érti. Végre akad egy magyar utu a
vonaton, aki megérti és megmagyarázza neki, hogy ő magyarul beszél, nem ana-olul.
Ott állt tehát a portugál Amerika közepén
8 nem tudott eay szót ~e angolul, de elég jól
beszélt magyarul. Megtanult Lincolnavilleben.
·
El lehet képzelni, hogy ebben a kis magyar fészf'kben magya!'08 volt hát minden.
Eljegyzés, eskUvö, keresztelö, meg temeté8
pedig különösen.
A Harai:tzti Rózsi elj egyzé8e is olyan
volt, hogy odahaza az ákáclombos kis faluban JJe lehetett volna magyarosabb. Haraszti maga tözagy-ökeres mauar ember volt, a
u.erb nemzetiaéiü Dumcsáéknál is jó báC!I-

kai magyar szokás járta, hangos volt tehát
a Dumcsáék portája a muzsika.szótól, tánctól, énektől, jó kedvil fiatalság kacagását61, incselkedését61 a Haraazti Róui és a
Dumcsa Mirolád eljegyzése estéjén.
Valahonnan a harmadik határból hozatta el Dumcsa a cigányokat, sört, bort.
pálinkát annyit ihatott mindenki, amennyi
csak beléfért, nagy volt hát a jókedv éjfél
felé, amikor a szép Rózsi megcsókolta a
Dumcsa kövér orcáját, meg a kezét és nyugodni tért. Boldog vőlegénye, akivel most
váltott jegyet, a Oumcsa fiu, büszkén nézett végig a legényeken, akik még ott mulatoztak 21 élve a je&'Yes elvitázhatatlan jogával, hatalmas csókot nyomott a Rózsika
arcára. Mindenki nevetett, éljenezett a
mindenki azt várta, hogy Rózsi visszaadja
a C!lókot. de nem adta.
A meleg szobAban kipirult area mintha
elhalványodott volna egy pillanatra, de
azutAn elmosolyodott és nevetve mondta,
hogy "nem. nem, van még arra id6, aztAn
különösen nem annyi tanu eJc5tt."
Fél óra mulva már csak öten-hatan mulattak a ciginynyal. Maga a hAz népe is
nyu&'OO-ni tért, de Molnár Jótsi ugy tett,
mintha esz~Afában ae volna lefeküdni és
ivott irgalmatlanul, nótAzott kegyetlenill éa
huzatta a cigánynyal vonószakadásig.
Odafent az emeleti kis szobában egye-dül volt Rózsi. Miután elköszönt a boldogságban uszó édes apjától, Haraszti Sándortól is, becsukta mag6ra az ajtdt és leült az
ágyak szélére, ahol ugy elgondolkozott,
hogy észre se vette, mint mulik az idő. Egyszer aztán azon vette észre magát, ho&'Y
t.ir, csendesen airdogál, pedig mintha maga
se tudta volna, hogy miért. A csende21 sirdogálás Jassankint mind erősebb lett, végül
keserves zokogás lett belőle.
Dumci:i6ék aludtak már, a boldow vő
legény talán javában hortyo1r0tt. hiszen
21zemmel lithatólag megútott neki az ital,
amit a Rózsi egészségére süriln hörpintge.
tfatt. Haraszti bácsi biz.onyosan arról átmOdott. hogy a DumcM vagyon hogy' 111eg- fog
nőni majd az 6 leánya a a leendö unokija
kezén. Csak az a pár mulatós legény zavarta még odalent Lincolnsville éjjeli csend
jét a Molnár Józsi vezetése mellett.
- Irigylem azt a nyavalyás, semmiházi Dume1:ta fiut, - mondta az egyik legény,
- szép menyai:iszonya van, büszke is volt.
mikor megcsókolhatta.

Mi történik
•

0' Annunzio a levegőben is hazudik.

- Aszondom !..•..• hagyta helyben eg1
másik legény.
- Igaz-e te, Molnár Józsi? - kiáltottak most mind a ketten Molnár Józ.sira.
- Hogy is van az a nóta, te füstösképú
bracsás, te, hogy a lincolmwillei faluvégi
kis házban ...... vágott közbe Molnár Józsi.
A ítistC:Ssképü bdc.sú, aki minden nótát tudott. de ezt nem tudta. Sose hallotta
életében. Lincolnsvillei faluvégi ki.s házban? ...... A primás se tudta, se a cimbalmos.
- No hiszen ez.ért hozattunk el titeket
a harmadik: határból? - veszeke,dett MolnAr J óz.si. - Annyit se értek, amennyibe a
vasuti tickettetek kerüll
- Csak meg kell kezsdeni. instálom, aztán tudjuk mán mi.. .._ szólt a primás.
Molnár Józsi teletöltött egy poharat,
fenékig kiitta, odavAet,a a poharat a sarokba, aztán elkezdte mélyen, lassan, azomoruan, amugy magyarosan, csendesen azt a
régi nótát, amelyik ugy szól: hogy "az ug~
rai faluvégi malomban, vig muzsika, cifra
lakodalom van, ...... Porge mónAr Julis lánya...... a menyasszony táncot járja ..... sötét buval, bánattal a szivében ......"
- Mér' nem mondta mingyir, instálom. hogy az ugrai malmot akarja? - szólt
bele a ragyás brácsás, ki a devla tudja azt,
hogy az ugrai malom, meg il Lincolnsvillei
kis ház· egyre megy?
- Ne beszélj annyit, hanem csináld azt
a nótát, vagy elvágom azt a négy kócmad.zagot a brácsádon, te...... kiiltott rá Moln6r
Józsi.
- Csináljuk már, na, - sietett a szóval a clgtny 9 odaszólt a többieknek, hogy
igy van, ni. Azzal belekezdett a régi 21zép
nót.6ba s Molnir Józsi velUk nótázott.
Van valami csodálatos, eredeti, a magyar paraszt legény énekében, amikor mulat a legény és boros már. Félig beszél
olyankor, féliw énekel. E&'Y kicsit mindig
hátra marad, nem nagyon ereszti meg a
hangját, de néha nagyot rikkant közbe. Kinek nem csendülne meg a fülébe, ha erre
gom.lol, milyen ia \.01t. •-'• mikor valahol m1.1lattak a faluban és messziről kihallatszott
a nóta. Darabosan, oda, oda vetve, nót6z•
va, nem énekelve, duruzsolva, majd meg
kurjongatva, valami sajátságos volt az ......
S most itt, nagy Amerikában, a pennsylvániai lincolnsvillei faluvégi kis há2:ban éppen
olyan volt ez. mint odait valahol az ugrai
faluvégi malomban.
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A f 6vé.roa fóldmunkát vé det
Egy ol~ ttpíil6 a ~map Tr 1• gMro! rak nagyon hu1..?.J~~~ van. \.:t; Egyiptom ,·t!d.elmére va.ló e
ik kültf"lki részén a fo ~ ba
0
eazt .felett 1.1~ét Ga.bnde D An- ~kn m[orm.álu. Ily korulmt"~yek elökénületekröl a ~olo kair61 ·!:ott or08Z katoniklr:al gsMgoat
nnn.r..io ev k1áltd.n!át dobta le, k~zott ne~ lthet ea?'1á.lkonu, _l1a levt•lezöj~ ~g~ __ Í'rtesúl, hoizy ~ ~é~ kkön vil.tgQaodik 1 ·az oro-

notia ezek a folyton 1JDDéU4d4 ~gilyoa nyllatko~to~ m!r gyakoriú.gnkn,J fogva 11 a11~ érde~~~~
ÍlfZ'Yelmet. a lerut6bbira megu, roriden Vilwolunk, mert u er,r~t azt igazolja,. hogy milyen öninutók uok a lnrek, em.elyt'ket
u ellcna6g .a jelrnlee Triesztben
,1ralko<ló V1UOnyokr6l 111.erzett él
tDSéat., mert afrt.é9e'1tet tartalinu a trieut1 lakoaá.ggal uemoon, amelye~et ~ell4 ,m6don ~zcza kell utUJ.tan.L D Annnnz:w. a
ki má~ •~tett a':61. hogy mint had,iagy trJ& maitat alá, a Iako88ág·
oak, mint annyiszor, m011t is az
->6Ztrák j,rom alól va16 küszöbön
ill6 fe.Luab&ditAa,t igéri, oly igéret, arnely ut bizonyítja, hogy
Oluzoruághan a aaj!t !rontjuk
mbyeir6l ét a.a olau csapatok
folytonos v~gteljes veTes!-

D Ann~110 ur ~ h e z ..'nt
íoly_tatJa mo~damvalóJát :
Mi
tnd~1r"k, mennyit aze:nved. azé~~•
a hideg, lealacsony1táaok éa uldo:
zt'Sf'k, a rablúok és tttégyenteljt·:-.
~~ol~~11ág m:n~en for~nája k~•
zott.
U.. rr1eatt D Annunrio
számára n~ vo~• annyira elérh~tt>tltn, mmt m~d~n _01887.orszá.g1
brrre n~ne orok 1d4kre. ,akkDr tudná, tiogy a város a ha.tusigi "'--D~bá!yok folyün a hlhoru alatt 11 böaé~n el van látva
élelmiuerekke~, fut4an)"llgga1 ~
hogy 8 87,.,geoy tllk:oRSA.gnak 111
jobban megy a dolga. mint OJa.q:országban, az uUai koldU.90k ha:r.ájában, még akkor ia. amikor u
olau állam~ kincst~ az. utat:ó
1émetek, outrákok éli magyarok
ri

l3ltotH•k a:neg

::/::;:;::: e1;;~;!:: 1
1.;ok htlyt'n átlépték Egyiptom határát. Az angol paranrRnokú.g ,·é
lanénye uerint a nagy aunusszinak 5000 embere van 6a hogy akPi<',júiak csak mell~ke• azerer"
1, ·z && Egyiptom tllen tOrök-né-

E\·k ideje lrcivrtkrzik. A sialon
ugy fogják. ahogy nAlunk f~luhelyen u okú. Egy-rgy alma lfl
akad a falato.úa után. Evés után
ös:szeülanak • ha m!r 6ten van•
nak, akkor nél)1" hangra bekel•
nek.
embef'4k hallgatjá~ e.ie-

Templom _~• "RR. Egylet tagjai 8
~hboru ..kovl'tke,:tébl'n nyomo~ba
Jutott ~,:vegyl'k is árvák segelyalapJa Ju·ára 27 dol1'r & 75 eente_t adományod.~k. Az. adomúiyt
Timkó .J6zaef kuldte be a konzulá:
tush:z, ~b:t~!~ ar.t rendeltet&:1

kd a nótákat.
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1930 South Broadwa7,

St. Louis. Mo.
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snAgeiket Egyiptom tllen forditani mert azoknak nagy rév.ét
Tri~oliet & L;vbia foglalkoi:tat-ja.)

Az

Szerkesztöi üzenetek. tiszt\"il('lf,ket
•..,. •gyb,, 6ngyu6lvi.n
..... """" ,l[l.
& mm,

New Yorki olvu6. Levelében bo~y az a ,r.i·ul~ még eaak f4h,r
nagyon aok u iga:iúg, de egy ki.a volt ~yih-ímos, nt-m volt, aki e:& el
thfdéa is van.• ti AOha nem ir- len t1ltakoihatot1 \.·olna. Olyan a
tuk. hogy a Transatlantie Truat ma eéJu mozgalomról nn .u:01>('ompa.nynál nines a ~ 01 bizton- ban 11-ó, hogy abba ermmiftl
aágba.n. mi·rt a bank er3s (hitt tj,. olyan dolgot, amely unrná 11
mogatja a magyar kormány\ & mozg~lo1.n ~gy ~t. 11em aabail
elt-get kerestek a magyarokon. bPlev1?DL _
mióta 8 háboro kitört. fi e& ellen· Ami a Kohn-Konta-tél
a Uru.úg ellen azért irtunk & kozást" 1lfoti, t.eu/.k l'lolv&llli lairunk folytonosan, Jnl'rt daefara a punk már('!~s 2-án megj1:!ent. ~
magyar kormány nagy t.Amogatá- m4han a ~iu·inttl.-nffg e. •••
aának. igazgatói a legnaayohb Cl'• ket
mérmetlenséggel azállitjA.t a muS&aDiuló Lajos. A cikk fol#- ~
nici6t Angliának éa Franeia- Vl'dúböl került annak cune II mo■t
oruágnak, mm magyar badiköl- most 1nlr nem te-nnfnk jód a m
e.önt nem vettek él ml'rl m.auar bát, h~ hoszasa~ban irnink_ u a
jótékonyúlra ma{l'a a banlt soha dologrol. c.sa.tád1 ilae•tie m1 nem
egy i.rva centet ~m ad~tt.
~Tatkozbatonk, tfe mindeneaetn
Igy keriil a raJtunk 18 kereattl J.-llemtelen e.mber az olyan, aki
pt•n7. a& ellen~égeink uolgálati- a uiileit nem tiaz:uH ét rOIU emba. hogy azon municiót ,·he, a ber, aki ilyen uerencaH1en&Egbea
--ouját tatvéreinket öljék me,g ve- tenl kett i fel u édc1 apj4t.
P00A.H0NT.l.S AZ ilVilNAX le. ~ .Arnel'ikaf&lva mozga... 0s. T~Hont.e. Ind Jelenta6k
lomnak azonban ebhez köz~ nin- on~k fel a T't'.ndc5rsfgen, ha 11
eaen. Az eliu\ gyülPlt a főkonzul
a dolog
A d:iarleatoni konzulátus émsitése uerint a pocahonta.si., Va. !-ln. ••••••••••••••••••••••••••••• ■■■■■■■■■■
Erzsfbet Rúmai és Gör. Kath.

azok nak u O olc óra felé kez.
dik a mnnkZ[. C~Hnyt e lapátot
ho.tnak uile. villuk.on
__
Előbb & csá.ká.nyr& kenll a aor.
11c~uhitj~k,_ felvágják-~ kemény
talaJt. A k1cB1t __ fagyo1 fold azerteporlik az _erős uté~k alatt. H~_taJ.
maa leudulett~l 1nJtan~ a k?vecsea utra • m1k~r a fold~ er a
e~ká~y, me~ha.Jolnak • p1llanahg pihente 1k en a _félelmete
~ruá.mo~ ~zután nJra felkap:
J~~ .~ fél~or7_ 1rnak Vt'le___a rtggeli
ko_dos leve(ló_~tn a feJok fele.tt.
M~kor a félkor legfelsö pontJát
Pr1 a rsákány, a ka.~tán 01 alak~k
egyszerre, dE- l'gy pdlanat.ra, ~r1áaok~á. n4nek. A_z E,~ :el6 nyuJtolt
karJukban a föl~toro a:zersz6mma.1. amrly_ a 'liiru pá.ra kezdetét
6rinllleh, <ileanél 11auob~ embe•
re~kt! n8nt'k. -~a\~ ~gy látJa öket.
urnte f~lve kozehl! meg.
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.Moat má•.• l~pátn~k i., dolga
akad , Valamivel 1gy konnyebb a
m.n.nka, (igaz, hogy a másik ,em
nehéz) . • ~gyik-másik a_ néhány
percnyi p1he.nk alatt ll énekbe
kezd.
R4'ggel óri.úok, eett-felé caak a
tán énapka t,taik ki a áncból
Mi:denlr:i megáala a maga J"MZét,
a ew-l Ktállá ukra térnek. ~ itro 0~ktöl b
k d k
.
m: ; ak .·ne,n: ~ na akmanar
~zerb '~:::nté~p:s.
..
k
·1rók 13k k" --u. f::
1
1
:zv:~rn~:kt !.k a: arcu~z:t 11 ;
zi. 6uro lll'm u:azi, hogy ezek a
cúkányoaok "ellen&ége," orosz
k&tonik, akikral ut mondják,
bog-y foutogatn&k: 1 kegyetlen•
kedne,k ; legfeljebb ut gondolja
j{iúgoll tekintetükből, hoRY b6kes!lég011 117..ándrkn I jóakarata
munkásemberek.

a1exandr1a1 k1kotabe. e_gymúu~n
frke~oek az auutriha.i él UJÚ·
!~n•h t"Upatokkal m_egr_akott haJok. A csapatokat a kihaJÓ>:áa: u~n
uonual u ország bel.i.ejébe küldik. Kairóban Maxwell, ~gol tiboruok a legnagyobb t•puleteket
ldoglalta hadi eélokr!. Többek
kii,:iitt a. Savoy hott>lt is, _ smel):~t
a vezérkar ~á.lautott ar.,•khelyul.
llaxwell ta_bornok de~?'ét~mmal
rendelt.e el mrndu:on foldb1rtok~~ ler~gl~Wt, a melyek a za.
ga~e-1Sma._1la~ kettóav~g~n~ vasntvonal k1ép1téséhez ,-wk~ti_gt'eek:
F.nnek a \.'Onalnak az en1ptom1
hiboruban . U ~ fontoa 11-zerept'
l~u, _ho~ b1ztornts~. l\7. orat.i~ bel~ - rt.>Ue1vel való k.ozvötlen osszek1~~~t&t. ll'ár eddig 10.~ beunaulott munkást fo1tla1ko?.tat a
I vuutEpit&.
.
•
F.10:iptom nyugati ha.tirár{.l azt
jelf'nbk, hogy 17~n.nnztta haduák

~~e!ö ::r oit

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

- Llncolnsvillei faluvégi ki! házban .... gyerekek, ez az, ami a feMrnép azemébeD
kezdte most l\.Iolnár.,-óZl!f éa ahogy beletet- sz;ámit. A nép Rózsiéban ü1..- El hagyta
te szivét abba a nótába, ugy csinálta, hogy a menni az Andrást világgá a Dumaa fiu
brácsás közelebb huzta hozzá a széket s sziv. vaaonáért.._ eJ.__ Semmi no._ Uyenek
vel, lélekkel mu.u likált az az egész kis koca a lányok, a uép lányok_•..• Jól tette az Andbanda véle és néki.
rás. ho&'Y nem maradt itt 1zéaenszemre, él
- Dumcsáéknál a jegyváltú mostan nem v6rta meg- az eljegyzést, mikor mindenun,...... folytatta Molnár Józsi, inkillb ki tudja, hogy 6 is szerette a Rózsit á a Rómondva, mint énekelve a nótának ezt az ál- zsinak is ö tetszett, nem Oumcsának, a gas.
tala igy átgyurt második sorát és a banda dag burdos gazdának a fia.,.,_ Huzd rá ~
olyan Jasaan jött utána, hogy még el 1\e gány, mit hallgatsz, nem vagyok én pap,
igen érte, amikor ő folytatta, hogy Hara.qz. hogy prédikáljak ... .
tinak Rózsi lánya, a jegyesek tácát járja . .
A cigány megint ráhuzla a azomoru nóeötét buval, bánattal a azivében._.
tákat. Odalent tovább ,folyt a nótáús, oda·
Vége \·olt a nótának, a legények egy- fent meg a 11irás. De mo~t már nem zúk~
má ra néztek, Molnár Józsi megint kiüri- gott olyan keservest>n a IAny. Csak liÚP
tettfl a falhoz vágott egy poharat, a cigAny r.send~en és la.ssankint abba hagyta a aicsak ugy zümmögve utAna csinált még egy rá~t.
. ,trófát.
- Hit aztán mért is ment neki a Vl- ......setét buval, bánattal a szivében .•.. !Agnak az u András? - uólt most egyik
Icg~ny.
- Neked tudnod kell JóZlli, mert
gondolkozott hangosan a brácsás és nagyot
te voltál a legjobb bodija.
sóhajtott ...... haj, haj ......
- Tudom is, mert nekem megirta, Mindenki tudta, hogy i&'Y igaz. Hogy
Hara.!lzti Rózsi bánatos menyasszony és nem pattant fel Józsi. Onnepllyet-1en megkérte
Andrú Haraszti bátyánkt61 a Rózsi kezét,
szereti a völegényét.
az. meg- azt felelte neki, hogy abból pedill'
Haraszti Rózsinak pedig majd meg
,emmi se I z, mert lS már megegyezett az
nakadt a szive, amig mindezt az éj csendjében végighallgatta. Mert hát aludt min- öreg Dumcsával ée a fiatalok egym.úéi
leunek és már ma meg- is leu az eljegyzéa.
denki a házban a későig mulató leg-ényeken
Hát ezért ment vilAggá az Andris. De nem
kívül, csak 6 nem. 0 ott sirdogált a szobAkell
őt félteni. New Yorkba ment, tudom
jában, amikor megUtötte a nóta hangja, azt
Mindig i!1 odavágyott ebból a rongy011 fa)o
énekelte, hogy- Harasztinak Rózsi lánya a
ból. Többre viszi majd ott, mint mi itt
jeayesek táncát járja, sötét buval, bánattal
- VallY ki tudja? - vá1r0tt közbe a
a a.zfvében.
másik legény. - A aurelem elveszi a Jeg.
Lassan .kinyitotta az ajtaját odafent jobb ember eB.zét is.
Róui és hallgatózni kezdett
Hit észreRóz.cii most már nem sírt, aöt valÓ8á,jrvették azt mások ia, hogy 6 nem nereti a
gal repell:ett az i5römében.
Oumcea fiut? Hit tudják azt a legények
Hát igy volt? Hit ezért távozott
is? De tudják-e azt is, hogy ö csak azért
megy hozzA, mert szónélk0I itt hagyta, még Coopak András szó nélkQI ! HAt szereti.
igazán
szereti
öt a Ci'opak Andrú? S Ne11
csak el se köszönt tlHe az András? Tudja
ezt legalább az AndrAa jó pajtása, a Molnár Yorkba ment 6t feledni? Abból nem lesz
aemmi,
elmegy
ó is New Yorkba, megleli
Józsi?
Andrál't és hozzá megy iziben feleséa'ül.
. - ...... bánattal a iizivében, - kezdte
De mit fog szólni ehhez az apja?
megint beazélni a boros ember eaujáráúRózsinak megint k6nybe lábadt a nem•
val l\íulnár Józsi. Persze. boa bi~ato"' ma,
p6rja.
Gondolkozott egy kicsit. meg nézte
hil'zen csak nem tetszik neki az a haszontalan Dumcsa fickó? De meddig marad majd hány óra. Ké!lö volt már na&'Yon, re&celre
járt.
Az
utol"ó legény i21 lefeküdt mir odameg a bánat a szivében? Meddig? Semeddig! Gazdag legény mégis cnk jobb, mint lent, a cigányok i" ágyat vetettek ma«a,•·
nak
a
földöQ.
holmi szegény Caopak András. Sokkal
Róui leült H írni kezdet
„KedVN
jobb ...-. Annak van automobilja, háza, pénze, mindene...... Az Andrta mellett meg sem- f'det1 apAm ..._.
mije M! lett volna a szép Róuinak. Ez az.
(FolytatáAa következik.)
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Amagyar pénz ára
Utbaigazitás az amerikai magyarság számára
Afi6ta a lláboru kitört az amerikal magyar-1ág állandóan a legnaggobb zavarban van a magyar pénzt illetőleg, mert folyton változik annak
az ára éa aki pénzt küld az dhazába, aoha nem
tudhatja, hogy mit fi.zd azért a Jövö héten.

A magyarokkal dolgoz6 és a magyar lapokban liirdet6 pénzküld6k legnagyobb réue az uj1ágokban hirdeti a pénz árát, csak.hogy mire a:

ujság kUr az olvasóhoz éa a pénz beérkezik a
bankárhoz, addig ia oáltozik a magyar pénz ára.
Ezt a vlazáa helyzetet alapo1 tanulmány
t6rg11ává tette New York vároa eg11ik legnagyobb
i• legtekintélguebb bankja, a STATE BANK
(ALLA~fl BANK) i• ho,,z„ tanu/mányozáa i•
kú,érletezéa után 1Ucerült megtalálni a legjobb,
legpontosabb é• legbiztosabb 1n6duert a pénz.
küld~, 1zabál110zására.
A STATE BANK (ALLAMI BANK) ZB
éve áll fenn New York r,árotában, é, amerlka•
uerte ugg ilmerik, mint a világ egyik legnagyobb és legerö,ebb bankját. Azt szokták r6la
mondani, ho1111 "er6a, mint Gibraltár aziklája"
ú ez a mond6. telje,en megfelel az igazaágnak.
A STATE BANK (ALLAMI BANK) a/apt6ké/e nem keveaebb, mint KgT MILLIÓ KgT.
SZAZEZER DOLLAR, oogyia körülbelül TIZEN•
OT MILLló KORONA.
A STATE BANK (ALLAMI BANK) Mtil•
kn megbízhatóságát éa naggs6gát semmi sem bl•
zonyitja jobl>an, mlnthog11 az Egye1ült Államok
poatatakarfkpénztára il ott tartja a pénzének
egy ré,nét, betel>IJJe tovább6 New York államé,
New York oárosa la.
Semml két1ég, lu:,gg a magyarok réazére
nagy előnynyel jár. ha a State Bankkal klUdlk
a pénzt az -Oha.:ál>a. mut hol oon még egy ,_.
ggor bank, vagy pénzintézet, amelyMk az alap.
tőkéje é1 ~tétállománga nem ke~•ebb. mint

230 millió korona
a nwlg a leofrnllffl!bb bizongiUka a State Bank
aa11yllágának é• megblzhalóoágánok.
Tud-4! máa8' bank ügen 6ri.áal btztoaUikol
flUl.latni, múlt ez a ldt,zázhuaz milll6 korona1

Husvéti pénzküldésre
az a legalkalmsaabb id6.

Szerezzen örömet hozzátartozóinak barátai•
nak a szent ünnepekre. Küldeminyérlll meglrap/a az óHAZAI EREDETI l'OSTAI VEf'INYT, m,/g/>6/ lálhat/a, hogg pénzét bectüú•

,_,,. tooábbltotluk.

Legolcsóbb pénzküldés
Pénzét hualriUdjiik uon lega.lacaonyabb árfolyam mellett, mit BilMELY BANX, vagy
BANKil hirdet BARMELY MAGYAR
LAPBAN

•

Okos ember meg tudja gondolni. hogy nwngn11ivel elöngöubb, ha Ugen nagy pénzi.ntéuttel
küld pénzt, anwlg nemc,ak hirdeti, hooll JóT•
ÁLLAS MELLETT küldi a pénzt az 6/aazába, ha·
Mm nndelkezik 230 milli6 korona felett, amely
bizto,iliko a J61ál/áanak.
Hatalma öa,uköttetéaelvel kere,ztUJ r,Uu
ez a bank, lwgy telje, felel6uig mellett adhat
el haj6/<t111<I olyanoknak, kik Európából akarnak ide utazni még a hdboru alatt é• ebben az
Dogben L, ,zlveaen adnak b6rkinek felr:ilágoat.
táat.

Nem luvatkozunk ~ggébre, minthogy t5 lr,cel ezel6tt a rendtlkezi•ünkre álló UJke csak há-rom millió korona volt~ amely immár 230 mUli6
ra emelketktt, amit bec•Ulete,. egyenes és hiilioe, mllködé•űnkkel értünk el a közönségnél.
Köztudomásu, hogy a State Bank betev6t~k a azdma közel van a azázezerhez.
A SAJAT ÉRDEKÉBEN KÉRIJNK MINDEN MAGYART, AKI l'ÉNZT KIJLD AZ ó•
HAZABA, HOGY IRJON HOZZANK ARJEGYZÉKÉRT l:S FELVILAGOSITASÉRT.

The State Bank
(ALLAMI BANK)

374-378 Grand Street,

52-54 Norfolk St., New York.
(Department M. B.)

--••-•••••••••••••••••••-••••••■■

A világháboru.
110 MÉRFOLDRE AZ U. S. BATA.HATOL.
Megkezdődött a nagy hajsza a mexikói rablóvezérre, Villára,
Az_ Egyesillt Államok csapatai rövid pár nap alatt 110 mérföJdnyu-e nyomultak be Mexikóba, de idáig még nem találtak komoly ellenállásra. Villának van annyi esze, hogy nem méri ösz;ze kardját sik területen a nálánál sokkal erősebb amerikai csapatakkal, hanem csalogatja maga után a hegységekbe.

Idöt akar nyerni a ravasz bandita, hogy nöjjön a lakosság
dühe az Egyesült ÁJJamok ellen, a miért átlépték a mexikói határt. Nem lehetetlen, hogy emiatt a kormány csapatainak egy
része is hozzá fog csatlakozni és akkor komolyra fordulhat a
most gyerekjátéknak látszó kirándulás. Nem valószinü az sem,
hogy Villa elfogatása sikerillheflsen, akármilyen kis haderő is
áll rendelkezésére, mert neki nem kell egyebet tenni, csak kereket oldani, ha meglátja közeledni a csillagos lobogót Igy kergetősdit eljátszhat akár tiz évig is. Arról szó sem tehet, hogy
egész Mexikót megszállják az Egyesült Államok, mert ahhoz
nincs elég katonája, de meg mert abba még más idegen országok
is belekotnyeleskednének.

1916 KARCIUS %3.
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KISEBB CSATA.ROZASOK A GOROG HATARON.

ZVARA ÁGOSTON

A Görögországba betolakodott angol-francia hadsereg nem :
flokat hallatt magáról. Eleinte ugyan elindultak nagy lármával, megmenteni a szerb testvéreket, de mikor látták, hogy az
Eldorado, WUIOD. KuddJ
egyesült bolgár-magyar-német hadak egész komolyan rájuk
6s Harrlaburg, Dl. N kör.
másznak, tanácsosabbnak tartották visszavonulni görög területnyékén a kölismert kösjegyre s ott elsáncolták magukat. ts vártak türelmesen és várni is
aó, P:f!.NZT JtttLD u 6-haáfognak mindaddig, mig a központi hatalmak meg nem unják az
ba J6"'11.á.t mellett, u olCl6
ottlétüket s ki nem ugratják öket a görög partvidékről. Az elö6.rfolyam amint.
örsök csapnak &sze néha-néha, de csak éppen szórakozásból.
Kéznél tartok imakön,veket
Komoly harcokra tavaszig nem igen van kilátá."I.
& máa huai ú-ukat is.
Ugyuintén. mivel helybeli
NOTLENEK UTÁN JONNEK A CSALA.DAl'AK.
képvisel6je vagyok • CO.
L UMBIA Phonogn.pb Compony-na.Ic, rakt&ron tartok •
Angliában is kötelező lett a katonáskodás a legényembekönnyü lefisetéare inuitok
rekre, miután a verbuválás nem járt kelló eredménynyel. Nem
beuél68'peket • nilam kt.p.
igen óhajtott elmenni az angol fiatalság a véres csata.mezőkre,

hogy nem szeretett királyukért h6si halált haljanak. Mikor bire ment, hogy minden n6tlen embert elvisznek katonának, egyszerre nagy lett a házasodási kedv az angol fiatalságnál. Soha
még ennyi esküvőt nem ültek Angliában, mint ép a háboru
alatt. Szivesebben szánta rA. magát a legtöbb legény ember a
kényelmes há:tasságra, minthogy bevegyék katonának:. A nőt
lenek jó része már a harcmezökön vérzik és még mindig kevés
a katona, még mindig nem birnak a németekkel. Jgy rá kerül a
sor a frissen sült férjekre is. akiket ilyenformán két csapás ér
ELHALLGATOTT OROSZ VERESÉG.
egyszerre. A törvényjavaslat már a képviselőház asztalán fek.Az orosz hivatalos .jelentések gyanusan rövidek voltak az szik s a leendő családapák caak 1-2 hónapig örülhetnek a drát:lmult héten, Idáig hetenként jött legalább egy győzelmi hlr, a p-án visárolt szabad8'guknak
~a~:;khie:: ;ö~~::~ s;:tv:~!n~::z; ~:!t~;:a:~~sm~~:- D$LAIIIERJKA A N~METEKKEL.
8

:f~•i !~~t~~n:z~~c!::ka~=~~:nr::~:::!0 ~ ~;:~:~!:·aks:;
angoloknak és hatalmas támadást intéztek a német harcvonal
ellen. A nagy arányu támadás teljesen letört a német Agyuk és
gépfegyverek aYilkos tüze alatt és a
d é
•
á
volt a zárt sorokban támadó hadakr: ~ m
ig~n I gy ::::
mint kiJencezerháromszáz orosz haloÚ he:~ : 1~~lv: yae:émet
sáncárkok el6tt, a teljes veszteség pedig meghaladja a 4 o.0OO-et.
.likor a törökök vesztettek: csatákat, az egész vilá2' hangzott az
nna-ol sajtó felfujt diadalmi jelentéseitől, de az ilyen szép győzelmeket elhallgatják.

Angliának sikerült beugratni Portugáliát, hogy vegye el a
k;kötóibe menekült német hajókat. A hü, kis ta.~pnyal6 ~ngedett a hata.Ima.s bar!t parancsának, elvette a haJókat, mire a
német kormány haduzenettel válaszolt. Ugyanezt az otromba
fogást akarták hMználni Braziliában. de felsültek vele. A braziliai kormá~y szivesen átvenné a német hajó~at készpénzér~,
ha a német tá~aságok beleegyeznének., de sem?11 esetr~- sem baJlandó elra~lm azokat, csak azért. hogy Anghának öromet, magának pedig egy hatalmas ellens~get szerezzen.

HOGY HALNAK MEG A FRANCIAK!

Az 01„zok nem nagyon erőltetik meg magukat a hazasz&retetben. Szívesen kiabálnak, szónokolnak ugyan a hazáért,
szükség esetén le is szurnak "hátulról" egy pár embert, de a saját_ bőrüket nem ó?ajtják keresztül l!ukas~~ni a _szent Ugyért.
A.kinek vo!t egy kis _befolyása a hadügymm~zteriumban,. vagy
magas állasu katona1s~er~se. esetleg egy kis pénze<:skéJe, az.
minden nehézség nél~u~ kiszabadult a katonáskodás alól.. Sok
helyen csináltak mumc1ó gyárakat, hogy a harcba menru nem
ak~rókn~ munkával láss~ el. De az ilyen ~árakban. nem a
gyaros fizetett mu~kásamak, hane~ azok neki. még pedig busá!-an. Persze nem 18 dolgoznak az 1_lyen gyárakban ~ fabatka
érőt sem s az olasz hadser.eg sem ~~ lőtt az_ lllaYarakban készült lövegekkel. Eqy-ké~ ~lyen ha:8f1ata.lan b~tangot _elfogtak
már minden alkalmazottJaival egyutt, de anny1ra elterJedt ez a
baj, hogy kiirtani cgaknem lehetetlen

ty

HOGYAN A NÉ3IETEK1
Még mindig· folyik az ádáz, b6sz viadal a hires francia
és a vége még beláthatatlan messze van. A sok vérpazarlásnak csupán csak annyi haszna volt, hogy mind a két fél
kimerill és kénytelen kelletlen ráfanyarodik a békére.
erődért

E&Y-egy er6ditésért ötször-tizszer rohannak előre a halálra
ítélt csapatok. A vérszagtól mea-vadult katonák nem törődnek
többé gyerekkel, családdal, élettel, szuronytsz:egezve mennek
előre meghalni a hazáért.
Hogy milyen ktllónlJdzök az emberek k hala, kapujaban, ér':
cJekesen irja egy amerikai haditudósitó.
Rohamra indultak a franciák, visszavenni egy elfoglalt eródött a németektől. Zárt sorokban indultak előre s ha az esöként zuhogó srapnellek és golyók véres utcákat vágtak az eleven
ember sorban, az nem állitotta. meg óket. Csaknem teljesen learatták a német fegyverek a közeledő ellenséa-et, melynek megmaradt kis töredéke visszamenekült a gaját sánca mögé. A sebesültek ott maradtak fekve az őrületes ágyutüzben és énekelték
nemzeti dalukat. Hangosan szól a dal eleinte, aztán mind
lassabb-laflsabb lett, a végén az utolsó szájról i~ elmaradt a
hang, meghaltak mind mint hősökhöz illik.
A németek támadtak aztán, ők is zárt sorokban s a francia
tüzérség rettenetesen fizette vissza a kölcsönt. "tljen a császár"
Jdáltá8sal indult a roham s azontul egy hang sem hagyta a német katonák ajkát. Szó nélkül mentek előre a megmaradtak,
l>s hang nélkül adták ki lelküket a lelőtt sebesültek. Elhullott
az egész csapat és meghaltak egy jajkiáltál'J nélkül. Még az elJenségnek is megfagyott a vér az ereiben, mikor ezeket a néma
hősöket leö1dösve látta. De nem volt idő a sajnálkozAsra, jöttek az uj német csapatok, felhangzott ujra a kiáltb: "€1jen a

hatók u öw:a magyar dal-

A

" 1ea•lemezek.
kömy6kl>elt magy&rÁjf
pirtfogúib& &jinlom
a jöv6ben t. tiJletem.et
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Vaaok pénol6im j6bartij&

Zvara Ágoston
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Dr. MIDKIFF
FOGORVOS
Fogbuú tijdaba . . . . .
HIDMmi.'IA
POOTO!US
U.J FOGAK l[fSZJT.SB

lrodAm a uj:it fpllJet-""9.:
a MAUf N POPLAR 8T. aadr:oa

Harrisbarg, Il1

A TALIANOK HAZASZERETETE.

1/AZA~RKEZETT A MEGGYILKOLT HADVGYMINISZTER.
Hogy mennyi hitelt lehet adni az angol. hirek~ek, mi _sem
hizonyitja jobban, mint a török hadügymimszterrol elterJesztett halál hir. Napokon át hozták az angol lapok, hogy Enver
pasát megölték az elégedetlen törökök, kik beleuntak a szerene._qétlen háboruba és .külön ~ékét akarnak kötn~ mé~. ~. hadüaYminiszter élete árán 1s. Legyilkolták a lapok a vitéz törok vezért,
ki a napokban tért vissza Ki!'\áz....iából, hol az angolok ellen küzdő csapatokat ~zemlélte meg. . ~nver pasa nem hall ~eg. a:
·~ngolok nagy banatára és remélJuk, még 1,1ok borflot fog törni 8
armánykodó angolok orra alá

London a föld alatt
E eem1 ~ ból 16 k .
resk!~a. a~~
a .;:et
várol:!ban íd6zött á aki hosuabb
idöt. töltötL ela.t&n Londonban.
(>rdekes dolgokat mond el egy lap
hasáb. .
tte . rat
61
melyi;,~a,,: =:oloka ~ k !~ep.
ptlin támadA.sok óta.. A londoni
földalatti va.mtak egyik tisztvitelOje elmondotta nel.; ho & mult
nyáron, amikor a.z
etin
bomba Londonra .etl, ~:aoda
félelmetes jelenetek j,tu:6dtak le
a földalatti vasut&kállomúain A
közölllJég a bombA.któl való féieJ
méhen olyan Tengeteg tömegek
ben ostromolt.a meg a !löldalatti.
á.Jlomá.c,okat, hogy a tolakodá.15
Metves.zélyea volt. A földalatti
vasutak 110ha olya.n jó \ldeteket
nem csinilta.k mint akkor. A uo
folá.sig megteIÍ koes.ikban azok a
rucrC'nc.<1<. embrrek, akik betud
tak jutni oda, 6raad:mra ututak
a kezd6á.llomáa:r61 a végillomuig

mio':;

f;

:i.5 i

=,..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.~ és vi'!MUI. Ezt u utat tiaur n
megtették 1:gymáautAn. A kö~ön
lll""El.....,........,..r.:.,p:1111111....11,s{,g, mely ni'.m fért már el a kQ•

eaiikban, egész éjszaka ott veazte.

LIU..;;.L,,A..,.1,,11,,11,..,._...II.&~,~:.Ji.i-""~'fllllil:''lt,
félrlmébf'n i:;zorongva a har
minc mi·ter
földalatti

császár."

JÁ

mMységü

áJ

... ,;~~~~~~::; ~r:e:i:v~;~ altc8!

._,......-

tí-,,zti~atóknak, a kik a,: éjjeli
közlekPdé1 meg!-%Üntkvel. jó p~IJ.
z{,rt zÍtrt la.k6helyet bi1.to~tott.a.k
lfa a 1Jürii khooatot uta>Jtúunk lhf'rint. Tiuf"I
~C.
& kocsikban a legfélénkebb embl"
hl,ttJ. a fel, pompA"'- habzó, J6, eröa. lgu.l ,-;;H
,:•
reht•k. A k;~hbi Zeppelin-láma
kéKlthet waginllk Wrm.lkor otthoniban.
dli'-ok alkalmával f'.J: a földalatti
A WrffnJ' ~ m~ a „SZAR \.Z" AUamokln#-p\·ándorláH már nem tartot.t
.em tJltJa.
eirl•,u: t'j11znk&. hanem eaak egy
Kiil11ju11 m#,t: ma EGY DOLLART, •kir ren•
egy 6ró.iJl', mnt már tndta a pub
,......... akA,
dm~, .
0
likum, hogy a \f'l!lr.e<lelf'm t-nmi
::JA:,:::,.ui::n~:: 80 FIFTH AVE., id,i alatt el uokott vonulni Lo~
J"f"llodel#-M-t.:u#-1 fflnlC'f'(lmt•111·.
NEW YORK, N. Y 1lon népf' mPgtflllulta, hon mi
kt"pp kell vt'1l1>kn:ni a hQmhák pJ
len.
CALUMET STATE BANK
\ ziik,ég 1nPi:rtanitotta Londont
arra,. ho(Ey hb0nl6 Zeppelin-biz.
CALUMET, MJCH.
fos földalatti helyisl-gt"kt't JHesit,
Tőke,
Ptt. )[inden Vl"ndégllSbC'n bes\•&t
tlik a törzave.ndégektt, ho~· v.BET:&TEKRE RENDES KAIIIATOT FIZETUNK
KN,FlH,D1 OSZT.I..LYl,'")iK MIIU,TA.Sl."OS ~Rll.\.."1; lCCUl NNZT
-.1.e,lr,lf'rn esetén hol talltlhatll u
Kfrjillt a mqyarolt pf.rtfo1taa.,
ilyen z~ppelin-cel1ar. A londom

A LEVEG(J HARCOSAI.

A BOCKO IIÖrkhon•t tinta MALA.TA. ARPA
N KOllLóBóL nn kéldtv.-.

A repülőgépek alaposan kiveszik részüket a háboruból. Ezelőtt lovas őrjáratok kémlelték ki az ellenséget; most ez a feladat a repülő madaraknak jutott. Esőben-hóban és golyózá}Jorban kell sokszor elvégezni nehéz munkájukat. Vigyázni kell
lefelé, nehogy tulalaesonyra leereszkedve. könnyen lelöh~ék,
de olykor-olykor tanácsos felfelé is vigyázni, nehogy egy ellen)\éges gép kerüljön felibe, mert akkor biztosan veszve van. Minden nap van egy pár áldozata az ellenséges repülők harcainak
s csak a legritk:é.bb esetben ér a földre életben a lelőtt gép gazdája. Az ujabb fajta gépek már igen hosszu utat képesek megtenni leszállás nélkül s igy messzire behatolnak az ellenséges
földre, hol bombá.ikkal álland6an nyugtalanitják az ellenfelet
és rettegésben tartják a városok lakosságát. Angliát támadtAk
meg az elmult héten a német repiil6gépek és Zeppelinek. Kilenc halott, 51 sebestilt és egy pár romba döntött aYár volt a kirándulás eredménye, igaz. hogy az egyik gépet lelőtték az ango.
lok. A lelőtt repülő a tengerbe zuhant s valószinüleg személyzete is odaveszett.
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Products Company

tartalék és haszon: $170,000

SIKERES ROHAM AZ OLASZOK ELLEN.
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!!;,,~!!:n

Az ötödik rohamot verték vissza az osztrák--maaYar csapatok, ötödször szaladt vissza véres fejjel a talián ~ereg Görz falai
alól. - Hogy pedig ne legyen kedvük és idejük a verést kiheverni, igyekeztek a mieink visAzaadni a látogatást R t!gy éjjel váratlanul megrohanták a mit sem sejtő olaszokat. Föl sem ocsudhatott ijedtéből a meglepett ci-apat, mikor már ki>rül voltak fo2'rn • nem volt igy más vál„ztásuk, mint letenni a fegyvert. Nyolcszázötven fogoly került az osztrák-magyarok kezei közé,
köztük tizennyolc tiszt Elvettek azonkivül két ágyut. 7 gépfegy-

:

11yugalomra, mirr éjjt>li ,izekré•
11~ ukre ki ntm kéfiz.itik a gyertyát
Itt f'fzy hossrn. Pro!I kötelet. A kl>tél arra val6, hollY av. ablakon át
lt- lehessen hOf'!ffl.tkmmi az ntelÍ.ra.
ha a bomba eMtlC'g öeazC'romholná
• lipu3hh.a~ • .,... ,,.. pe,lig
azPrt kell, holtY Zeppelin-támadú
esetj:n a lakó 1etalálh~on a pin

vert és nagy rnennyi.<1égü municiót.

NE
FIZESSEN
DUPLÁN
__
_ _
__ . . _ _ _ ,
ha GRAMOFONTvásárol

■

:
■

:
:
■
:

saját k#orzltm<•nyü, el ,in-ndii ina.fr)ar

a,-am.nio-

phonok. du .. ,·áta.ztékban.

ALEXIUS RODER

212 E. 73rd Street,
;..

---

N,u, l'ork

HannAlt JC:!:!~1~k~rátbc•to5ol mf'JIHt

■ JAVITASOKAT ELVALLALOK.

Lemezeket csertlek.
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.IIAGTAR BANYAIIZLAI'

Hirek Pennsylvaniából. !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jaj, de keserves
P~•:....-.:=m~::",t. "f~~--= :

==k

libal h ~ , ha ckreltit • RHEl~.-\ klnoui1-

PENNSYLVANIAI üzletvezet6 JENEY JANOS ur
BANYA.SZHALAL.

DT:4.ZóK1
1--uJnp JÚHH

Nu Mille, Pa. Réme. attrencaétlenség történt a minap az itteni
bányában, mint arról Kia J6zscf
tei;tvér érles.it bennünket. Eg-y
olasz bajtin a fiával dolgozott
együtt, de aliK fogtak a m11nkAboz, rájuk uakaJt a tt>t.6 köve és

~:1!~~~~:~~=:~~~ora~.
1„110, Pa. N1eraea Jrnre ur.

~~=:~.
PP~ ~ 1 :~~~- ur.
~ . Pa. Moln6r Súd<>r ar.

~=-:.:~!:'"p)!_ •c!,= ~dd, aza fiutapátpedig
e.ulyoaao mepeb~tette,
nyomban megolte. A
6

0

111'.

n.....eu.

~6-ef

ar.

uerencsétlen csalAd iriot Alt.aliLnoa a nagy réuvét.

BA.LATLAN TOLVAJ.

'

/

,

J:LIIUNYT HSTVil
Dabytowu, PL C..unya hilitlan.slggal fizetett Pék Iatvb,
Zemplén megye, tolcavai aúrma•
Roaiter, PL Egy clrrék _lllagya.r
wu magyar ember a burdot caz.. te11tvf'r elhunytáról értf'S.lt ~en:
df.ja j6uiviWgl-ért, aki c'St pir hét nilnket Rumi.n 1!-"ity~ rOYJten
el6tt mepd.nta &: jó az-i-ne,I igye,- képv~115nk, alu 1?egillt·t&lés.el

,

raita ,egiteni.
tudati• Tomor, Miklóo, Boraod
NyugOdtan
A t enger Ura Kallay Jozsef
, • kezelt
Erjavecz Jánoa tutvérünk vilt mrgye s:r.endr6i i,1h•tf..
maifyar
-szenvedese1.
a tolvai lldozatAvl, aki nemrégi- ~.nyá.& elhunyt•!.
.
k
lh
t
a a Ufi • Aunak bizonyságául, hogy
ben mepzinta a Pék L,tvin n~oTomory M.iklóa .~ lcgk1vilóbb
~gü

Ang•

Ezt írja Kgt'd Jinocn••
Tiatelt Ro al )Hg. CompanyMlir annyit i.Ímatl&nlr.odtam, hoey
aobzor lr..ábult.au estem öuze. A
fiaeaUm egy htmapun kereutül
borzaut.ó k.inobt utn,·edett. -~
p lyi
• t.. s ha nem bunytam
re°. .:.:~et
percre aem- _
Mióta a Bab,-Ca .· fetyt bMZOá1o
Ül fiaoaklim j61 alszik ée
m., • A Isten áMja meg a fel';;1
frte. ltt küldök egy
:loll&rt • kérek ~rte azonnal bá•
rom &-.er RabT'• .'af tyt. De
uonnal kiildjélr:, mert mir bTá
n.n u ÜYegbcn.

·e:,.

':i::-~

TUll:telettel Egt-d .fimoanf 1512
F'f'n wick St„ Freemout. 0
••
.
fl,a. ~er6 levelek ~kez.
uek be m~odeonap az Egyetült AJ.
1
lamok m~d•n ~b6l. ~ •
veltk ut iguolJil. hogy a vilighirú ROY AL B~1: ~~y .a
--Gyermekek: BaratJ~ m..<-&~vJa
, ~ uer-~eket mind~• baJt6L
Kuloa6teu JÓ hatiaal b1r uél- 6t
adkn-kedlil, valamint kólika ell~
lla • 11ermek nyugtalan M 11.r,
a ROY AL BABY SAFETY hauoilata uUn. j61 ahrlk '- k:itiln.1-n n.:,ul'Uik. A ROY AL BABY
SAFBTY minden patikiban kap•
ható. D• vigyi.uon, hou a R.Q.
YAL nh rajta legyen a ~tn'yio. mert ha ROY AL nh ~-Cl
a akatolyln. akkor u bamwt,.
vb7, ne fogadja el., ba~em. uta
tQtn via:ta, Ila a valódi ROY AL
RARY SAFETY ott helyben
r-em kapható, akkor küldjön be
15 ttntet. Wlyegekbfn boz.zlnk M
mi azonnal bérmentve, poe;tio
Jrüldjulr. a nl6di ROYAL BA-

R\" S~Y-t

~-•uar ha~i
ah "'lt&11tbu.l egyutt. Ila S U"V&nt &kar Nlndelni, akkor küldjöri
be egy dollirt papirpin&be~ k~
zhs#.gea lnllben erre a cimn:
r..OY.A.L YFO COHPANY, Du•

onesn,, Pa

(Hinl.)

__

liát hat.Íl.rtalan rlvaknltliá.gáb61 TöR.:tSEN :&S VAOUON K.IVttL moruaigit 61 Pocahontasról, VU'- magyar emberek kozé tartozott, a
él féktelen uralmi ~ágy~ból mé~ T.&Lil MINDEN M.\S BAJBAN ciniiból elvitette ~eDnByld.niába, k.i mindig kiv~tte a szép_ m~k~
a.z a ok cupú Rm Jóumtotta k1,
SZENVEDETT
ahol akkoriban Jobban ment a ból a maga reuét éa aki mmdig
amelyet a hiboru eddigi aorán
__
munka. A hAl~t1an .uivAny nem- kéu volt akár a k6zöa ugyek,
szenwdt:lL é• amely_. egyre köz~- MolR vigan kel"eli 10 tagu csalf.d. eM&k, hogy a tarto,:Wt ne':° fizet- akAr egy-egy magyar lblvérntk
Iebbrül . éa e~yre kozvetlenebbul
ja riuére kenyeret.
te visua, hanem még meg UI lopta s:r.olgilatAra illnL
fenye,reti. mmden
magyariz1:1.t
.
. jótev6jét.
Tomory még cu.k negyven évf11
néllr:ü1 kOzöljük a lforning Pofit, ll H. Von Sehhcknek, • Bulgar
:Mircild 12..fn éjjel feltörte u volt és u~p caaládot, feleal-get N
egyik ltgut6bbi u.ániftMl ,·1•tt kö..! Vér Tea kizá~lagoe ~éazi~jének, ajtót &i •l1Wk8tt a Jakúb61, de öt ki• árvit hagyott bitra., akik
vetku~ aorok~t: ,
.
ki a ~legek._tiz 6s tiaureivel il~ ma,riva.l vitte aa Erja~ec& ~ dol- lrint iltalánoa igu réazvéttel van
A nemet •JtÓ UJabb&n 1ge,n ac>· landó ouukottetálbe.n áll~lt • Jr.j 16rjit N két utibórit 11. lhndkét a r088iteri maayard.g.
kat bt'ué_~ a tenger uabad$1tgáról, 111:1.ponkénl tömt>get1t>,J1 lr.apJa a hi- óra F.lgin uerkeietü volt és talin
Temet.él.én meg Ml jelent min•
az ~gy~nlt .\llamok pedi_g bd b·n lilkodó IHele~et, _Káltay J6aef, ba ut el akar~• adni: megtaUlja den épkblib ember I teatületile1t
gereaet1 proe-rammot i!btott fel. P. 0. Box 78, ~a_i-mole, P':" honfi. valaki a tolvaJt. A.ki bollétúöl vonult ki
Verhovay Segélyegy8
ami tokban fedi azt, amit. a né~e- tArau.nk u ~bb1 levelet irta,
tud~ uiveakedjék. a károsoltat ~r- let ll5--ik fiókja, az Eh•norai Hutek a tenger_ ~~adúp ~latl ~r"tn ~lulirott nagyou meg v_a- t iteni erre a cim_re: John ErJ~ nyadi él Árpid Egytelt'k fiókjai,
tenek. Azt h1R8tuk, hogy __ JÓI eeJt• gyolr: eh~g1•c:h-e u ön által kfazit- VGU, Box 522, Da1aytown, Pa.
u Ell5re Egylet pedig, amelynek
jiJk, ha ebben a véletlenul ar.ono" letelt •. a Marvel Producls Com·O--azintén tagja volt, 97.{,p kOflzorul
fel!ogá8ban; a.zt a nem véletlen tö• pany által árusitoll Bulgár Vé-r UJ szi:NMEZö P.BNNSYLV.l- hel ezett airján.
8
rekv6at lf.tJik, amely egy Német- Teinl, mert e,: H ildott gyógyNUBAN"
y
or92:ág {ia u Egyesült Allamok kö- M&er talán még emberen annyit
RA.TSZAZ BANYA.SZ
zötti megegyezésre ir'-nyul. Már 11 em .eflitctt, mint én rajtam. :Qn
Greembur,, PL Uj uénterüleSZTJUJ][JA.
pedig ezt Angliának mind,·n ren- a törélt'n éa vágá....on ki\·ül t~lán tel nyitna.k
meg
nemsokira
delkezéaére álló eazkÖ1:Z(ll mtg kell mindf'nhen 111.envedtl'tn h pedig.• Ort1tllaburgt6l éuakra, ahol tiz.
hpedit, p F"T János tud6gitolnia és ne_m 111.abarl tü:rnie, mi legkinzóbb, a ~-yornor 68 láb- ezer aker kittinft mimlaégü uéore aitóuk értesit~ u ~:rint Expedl~ogy az E_gyeaiilt Alla~ok flottá- Wr giirmi ~ enla munkit61, d~ akadtak..
. tl'n mlr 'Ht hf'le utrijk1Jlnalr: a
J& olyan nuonyba kPrulhf'88e~ !';' r#k ff hátfáJM, béll>g~ h- "f>"knVuuut a1uu·naa a teruld .ku- bln úzok mert azt akarj,k,
ellen"ae "Sbieton:d~- fiotl.tt,Ja· lx-n. ugy, hogy .mir M hvel ez- zl>p pontjára fpiteni, hogy- a auy
~6dés nerint f"u:PS.Vk
val,_ hogy eutleg brnnunket., len- rlött operál~t &Jinlottak_ u orvo- 11et piacra aJbM.ld.k é• ha _u ~.r- hogy ;etvenk.ét cent 'ima nekik
i{en urahounkat _veul-lytrl.'9W!.
"-Ok . .A Hnlgar Vér Tea hit.la lst.-n- dc.kr:lt bpitaliatAk tt>rve sikerül, ö~r.t. e
á~Urt, dd'
~em uabad tiirnunk. hogy S~mf't nek ezekt.61 mindent.51 megl!Z&b&• akkor rövid id6 alatt egy néhlny ptk utin a uéo tonn J
ek ~~
oruág jövője a tengeren lecen. ditott ugy, hosey mOO vipa ke-- aj bMnyit fop11k a vidéken nyit- azonban caak 54 cent.et ka~ta
1
A teng-er alatt, a tenger fenekén rc>ae ~ 10 t.ag 11 ,-alidl)mnak. a ki"-- ni. A d)lalatban főképpen a eam. Magya_rok ma~djanak ,"!- 0 "-t v;
nn mnltján11k éa jövftjének be- oyettl, holott azelőtt -aundeot bria St„t>I Company lenne érdelr.el- Exped1tt6I, am.,g ~ ntraJk n~~ r
lye. Angli,riak pedil( további év- 1ronclul,am, t'.sak j6t nem. ogy f'I ,·e amelyntlr: mal{ánsk UI nagy ,·égf't. Annak idt~~n tudatm ogu::tL7.adokra Ül korlátl11nul rr,ndel- voltam kf!Sf'l"t'dv.-, hogy döttem u ,zÜJr:'6gu lenn.., a Wnre.
juk, ha egyeuég JODDt• )Hrf'.
kez.nie kell szabadon, filll'J(t'tleniil i-Jet 11t'm i11-0kat ért, de uht h_e•
,s:;rdekeÍI, hogy m6.r t i i b b a z ö r l - - - - - - - - - - , - : : a világ ttnll'erei felett.
k:ia nem adtam fel a remfnyt, mllic ,·iugilt:6.k a területt>t Na mérnö•
---omt.ft nem jött rtiMemrt> a megvál• kölr. vélem~oyr- mindig u volt,
u l.llornbul aumben
MISS CA.VELL !'ELJELENT(S. tó Bulgir Vér TeL
hogy nincs j6 uén a vidéken, mig
FRED. DITTORF, tulaJdo-noa
1: 1:
JtT :MEGGYILKOLT~
_
F.zt nem azé-rt tei.u:m közé, moat véletlenül fel nem fedezték,
J:~;-:.,JÜ1i:~:!:
1
Emlékezetes, hogy a brucPh hogy llf"gilltek a Bulgár Vér Tea hoiiy a legjobb min6,égii, gazdag
uar binyú&ok plirtto,tiút.
német katonai bir6Aág nt'mréai- Arusitójinak, hanem azért hogy uénerrk bu,:fdna.k el a föld alatt.
VINTONDA..LZ, PA..
ben halilra itélle és kivége,:tette olvaaa minden egyes hoofüá.r•
Miss F.ilith Cavell angol ápr>l6n6t, .. m, aki ezen, baj valaroelyikébenj======= = = = = = = = = = = = = = =
akiröl hebí,;ouyoaodotl„ hogy ai ucnved, hogy ö is litha1U- ezen
a.ncolok merbiúúból lr.éimkedttl tra ha.anilatAnak er~ményét, a
ÁS!

„

lk't-ot. C'
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Legjobb italok alegolcsóbb árban
OLVASSA EL BlllJ)ETtit)NKJ:T 118 PR.OB.U,JA llllJ:G
ITALAINKAT. MEG FOGJA UTNI, HOGY A LJ:G
JOBBAT A LEGOLOBOBBAN ADJUL
IRJON .il.JEGYZJIKONUllT; IIENDJ:LO LAPPAL
l!S BO&ITllKOKKAL EGYtlTT INGYJ:N KOLDJt)L
nu: Nl&HANY Ktn.ö!ILl!:GES8t1Gt)NK e
t-ihermtt-rfle xux R6uap'1111ka, 8 1-YN, pllo•J• • •
...00
6-hua.l fajta BUroYIC! 611 Boc-o1•fcaU, 8 tv-, pllo11ja .ta..00
OalUornJat Konrll, 8 hN, pllo■Ja , . , • •, .•• •, · , , • .A.08
PI.roll YAIJ'" Fehér Róaap,lllnU, gallon.i- • ,a.oo, ea.GO f8.ot
1 , - öres Tinta Róaapillnka, pllouJ• • .
. •.• fa.68 f4.00
NAQ Tom Moore PAUaka, p.Uoll,I• • • • • , - •• , . . . . . . . .00

=:'::: ~::/;, R~-pn~
.-:... -~. :-_:: ::::
,ca1.-,.
Oallfonwai ._ ~n,\'orJ,J borok,
,1.ao, 9.00 LM, N.00
Mac:far RWlAc .UO.-, JO pllouCN kora6 ,
, • .11e.N

(

lvn J6 un..aylt.ú bof'
.-:n,e Pil.laka i.Yf!SPkM'a, 1 lida (Hl ce(JN QIUlrt) ......

E P.I.LINKA llNDJ:8 ilA .I.ZJ:LOTT BOKKAL NAGYOBB VOLT.
PR.OBAL.JON llllJ:G J:GY UD.lVAL $10.00-'"- BIZTOSITJUX, HOGY JIIJ:G Ll!8Z J:LaGBDVll VAGY PO.

HT Vl88ZAADJUK.

Próbálja meg!

Max H. ShermerBraddock,Co.Pa.

1210 Wasbingtn An.
ANDB..l.8 LOBINO,

a IIÁllilÚl

~

-je.

~:!i

FEIJUV

a nPmct Belgiumban. A t>aily
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
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NAGYSACOS URA MAJNABAN
HOi, rOLT A NAGYSAGOS UR ILYEN
SOKAIG?
Sokáiir nem hallottak a

Magyar Bá-

nyAszlap olvasói a Nagyságos urról.
Alsó és felsö tornyai Tornyai Mihály
urr61, valamint nejéról, született Lapos
Lldiáról, aki annak idején az olasz burdos-

aal tünt el. A nagyságos ur akkor világgá
ment és nyoma veszett. Sokan azt hitték,
hogy noha a felesége szökött meg ö töle,
mégis 6 jónak látta szökni a feleségfl elől
és attól való féltében bujkál ismeretlen bá-

nyaplézeken, hogy valahogyan ismét ecmásra ne akadjanak. :Másoknak meg eszökbe jutott, hogy a nagyságos urból kibujha-

tott talán a hajdani nagyságos ur és hu-

szártiszt és valahogyan hazajutott, hogy
beálljon a régi regimentjébe szolgálni a ha1át.

Akadt bizonyosan, aki azt hitte, hogy

már meg is halt talán a sokat hányt-vetett
honfitál"l:I. Pedig dehogy is~ Mindebből
Kemmi &e volt igy. A nagyságos ur nem
bujkál a felesége elől, haza se .izökött uolgáJni a hazát. de meg sem halt.
ts most itt van megint.
Egyszerre csak feltünt megint, mint a
hogy tavaly eltünt.
- Hát aztán hol volt ilyen sokáig
Mi.-,zter Tornyay? - kérdi tőle valaki New
Yorkban, a jól ismert Fehér Kertben, amelyet sokkal találóbban neveznek koplaló
térnek.
A nagyságos ur ránt egyet a vállán, és
.dühösen néz a mellette ülő bodira. Haraguik, hogy ráismert valaki.
- Mi köze hozzá, - vágja vissza rosflz
kedvűen.

- No Cf'lak nem kell azért mindjárt haragudni, - folytatja a szót a másik. Ha maga nagyságos ur iR volt valaha, évekkel eze l őtt az ókontriban, itt bizony csak
tef{tvérek vagyunk a nyomor uságban. Aztán én is csak olyan becsületes, tiszteaaéges
ember vagyok, mint maga.
A nAgyságos urat meghatotta egy ki-

csit ez a beszéd. Tetszett neki, hogy becsliletcs embernek titulálja az a szegény magyar, akivel történetesen összetalálkozott
ott az éhes gyomru bevándoroltak kertjében, New Yorkban.
- Hát hiszen nem haragszom én, szólt meg kis vártan-a Azelidebb hangon a
nagyságos ur. - Akkor meg ktilönösen nem
haragudnám, ha magának honfitárs több
pénze volna, mint nekem és elmehetnénk
valahové. egy ..... .
- ......egy falatot enni? - vágott a
honfitárs a nai)'ságos ur szavába.
- Enni?! - álmélkodott a nagyiiágos
ur.
Olyan száraz a torkom, hogy majd
megfuladok. Soká voltam oda. Hónapokig nem mutatkoztam a magyarság előtt és
ez alatt a hO!'lszu idő alatt mindig volt enni valóm . Még hozzá aránylag elég jó. De
inni való, az nem volt egy korty sem.
Az ismeretlen bodi azt gondolta magiban, hOaY szegény nagységos ur bizonyosan Rzáraz kontriban dolgozott, hát nem
Cfloda, ha kiszáradt a torka. Igen ám, de a
nagyságos urnak ugy Játszik, egy cent sincs
a zsebében, neki meg magának sincs t.öbb
egy fél taUérnál, hát kér azt meginni, mert
akkor nem lesz mit enni. Az evés meg méa-is csak elébbre való, mint az ivás.
- No, mi lesz testvér? - nógatta a
földit a nagyságos ur és már nem is átaUotta testvérnek szólitani, mert hogy sejtette
már, hogy a testvérnek van még egy pár
cent a Zl'lebében .
Az egyszerü, szegény ember rendesen
felül az uraknak és elég bolond, hogy mégis csak hat rá az, ha tudja valakiről, hogy
legalább valaha ur volt. lgy volt ez ott a
Fehér Kertben a mi magyarunkkal is. Sajnálta eleinte az utolsó fél tallérját, tudta,
hogy bolondot cselekszik, ha elissza most a
nagyságos urral, hanem azért mégis azt
gondolta, hogy Isten neki, eddig soha életében 11e trito1t még nagyságos urat, hát most
megragadja az alkalmat és megtrittolja ezt

a hirest. Ezt, akiröl annyit olvasott már.
Nem minden nap jut ó ilyen szerencséhez,
mert a nagyságoB ur mégis csak nagyságos
ur.
- Tudja mit, nagyságos ur - ~zólt a
kis gondolkozás után a honfitárs. - Nekem
van egy fél tallérom.
- Akkor induljunk, testvér, - felelt a
nagyságos ur és már fel is kelt a padról él'I
indult a legközelebbi szalon felé.
- De talán jó volna előbb valami harapni valót venni, mert ha mind megittuk a
fél taJlért, akkor nem lesz mit enni, - bölcselkedett a jó ember.
- Azt csak bízza rám, barátom, nyugtatta meg az emberét a nagyság<>R ur
- Enni valót mindig kaphat a szegény ember Amerikában a szakácsnéktól és házi
asszonyoktól ingyen, de inni, azt ugyan
nem. Hát Cl'&k menjünk elöbb inni.
A bodi ment, de Rehogy se fért a fejébe, hogyan tudhatja a nagyságos ur enynyire a kéreietés mesterségét. A bányá8zok közt nem talilhatta azt meg. Pedig
majnaplézen élt eddig, amióta Ameriká-

ban élt.
Talán bizony, amióta eltünt a világ
elöl, más mesterségre adta a fejét? Csak
nem lett bom bel6le, aki koldulásból, meg
naplopá!ból él?
No de majd megoldódik a nagyságos
ur nyelve egy kis ital uUn és majd elmondja akkor, hogy hol volt ilyen sokáig.
Elérkeztek a legközelebbi szalónhoz és
a bodi be akart oda menni.
- Ne ide, ne, - szólt a nagyságos ur,
aki nem akart abba a szalonba menni, mert
onnan már tegnap kidobták. :Menjünk
csak tovább itt a strek mentén, aztán a törd
leftben, ott jó sört mérnek és a pálinka is
jó.
- ólrájt, - hagyta helyben a bodi, a
ki maga is bányász volt, de bolond észszel
feljött New Yorkba és itt let.ört tökéletel'\en. ó lrájt, switcholjunk hát balra.

A banyá~z tedtvér utolsó fél tallérja
hihetetlen gyor~an lec~uszott a két szomja.-.
torkon. Es lecsuszott volna a nagyságos ur
torkán még akár két tallér ára ital, csak
lett volna még két tallér. De nem volt. No
de így is jó kedvre kerekedett és megoldódott a nyelve. Nem volt már olyan rátartó.
Azok közé tartozott ö, akik bárányszelidek.
ha kicsit italosak.
Hát a nagyságo:-i a.<1szony hogy van,
mit C'Siná17 - kérdezte a bodi ivás közben.
- C~k azt ne emlegeS8e, testvér, ~ak
azt ne., ha ,·elem jóban akar maradni, tiltakozott a nagysAgoM ur. - l8tennek hála, nem láttam, amióta ellépett azzal az
ola~zszal. Nem is akarom látni, - hiszen
öreg anyámnak C.!\ak beillet volna, de feleségemnek nem . Í:R mégis ö csalt meg, az
tígetni való.
- Akkor hát nem egyiltt töltötték az
az utolsó hónapokat, mióta maga eltünt a
világ szeme elől? - jegyezte meg a jó ember ártatlanul.
- Együtt? Hát hogy töltöttük volna
együtt? Hiszen ottan nem volt egy fehér
cseléd se, testvér, - kacagott fel a nagyságos ur. - Még színét se láttuk egynek se.
Nem bizony.
Sehogy se értette ezt a magyar, de csak
csak nem akarta tul8'gosan zaklatni a vendégét. Azt még csak elképzelte, hogy valami száraz kontriban dolgozott az öreg,
hogy italnak hírét se hallotta hónapokon
át, de micsoda Isten hAta megetti binyapléz
lehet az, ahol még csak egyetlen egy n6
sem akad 7 No, 6 ugyan nem m enne oda
bányásznak. Nt!m 6.
- Valami nagyon messze es6 helyen
dolgozhatott a nagyságos ur, - vetette közbe a bodi.
- Nem én, - nevetett a nagyságos ur.
- ltt voltam az egész idó alatt a közelben.
Aztán hü mar adtam itt is a szénhez. Egész
nap szenet sufliztam.
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,\ ,olo,a<loi~ ~!:·a,t,ájk alkal:uAval történt, hogy Dr. Leatert
t!i, a. gyilk°'1i8ággal 4
uuio bányáezt gyanusitottak, akik
u6ta fogva iR voltak. A munká.oknak
Mikeriilt
kieiu:kiizölni,
hogy máA megyében
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mull héten & leadvillt•i blinyWok
kör.t, akiknek nagyobb ré.ue, mint
ef(y haWázan. 097.trllk éa magyar
11.lattva\ók. A Hzlrájk oka a btí.ná.a
mód komh;Zsága volt él a helyzet
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(1•lmcut1-tt.ék és d.zel a ztrAjk
kov„tkezti!,en kezJett perek egyik
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~~~t:b:~é:g:ál!g;:~~::;~
jal tudták a ,:avarokat eliaimitani
éi, eaak az OMtrák-magyar konzul
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rOvid munkauimet után j$.Jét
hel)-1' ,11ott a lwke
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napja vau

annak, tyuk!llcm, bütyök nöjjön rajta.
Ha még oly
nehéz munké.t ia végez, ha egé87
nap talpon van, aoha láradtsé.got
lábaiba érezni nem fog.
A PEDH:HN basznAlata a lebet.511.'gkényclmesebb. :N"em kell aJ..kalmatla.n lábfürdöket használni
vagy rnh hosszadalmu kez.elést
végemi. A pedil<Un u por, meh
bádog <Jobor.ban van és rajta ~
uóró k;..zülék., Reggel mielött
mu.nUba megy, uórja a Pediai.nt
a kéuiill-kkel mindkét lábára. A
Pedisin nem e ik le a lábáról ba.nem azonnal rátapad & a
fel
Rivja.
Ea,y nagy ~saládi dobou:al $1.00
ha keriil k caakia a feltalálónál
h kid.rólagos kéazit6jénél a Korona Gy6gyuertirban, az' ameri-kai magyar11ág patikájában, 2812
J-1 79th St., Clt>veland, O. kapható .
Minden mú bajával fordulja
nak ,~ 11111 rlöfo:etai bizalommal t'

... $411,000.00 hogy a PEDISL~, a lábéltet.5 for- hogy lelpülíedjen.

:

N:tV •

8'a:,bdap olwMÓilllla..ll h>- • K - C:,6puertir, ... ~ - ·
.,........ p - . ~

::~~Y!~á~j:~és:~:!;;öt:1~"':b! patiklihoz.

r; :

N7ltva fJJel--ppal

K AnBN Ott,", Mo

M.nu

:

wai.e~!:if/~:;:.,~blns -d

EZEK A MI HIRES TAYLOR & WILLIAMS
YELLOWSTONE WHISKEYEINK

303
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~~~~lt .12- 25 AUTO LIVERY

OSCAR BROS

-Az Isten é ltesse a nagyságos urat.
- szólt közbe a magyar szalonos, aki végighallgatta a beszédet és elébe toltaa whis
keys üveget a nevezetes férfiunak.

alapt&t ... $80,000,00

F o1öoleg

Orttk ' · · · · · · · .,aao Thfl
~ t ihe,:ml.DW.-nelt
BICIKLIT I S IA VITUl\"K

l 1:"5 18 ~ SL

- Hát bizony a sztétprizonban, testvér, amit dutyinak neveznek magyarul, hanem azért ne ijedjen meg tő l e~ mert nem
becsületbe rigó dolog miatt kerültem ám
oda, - adja meg a magyaráz.atot a nagyságos ur. - Ugy történt, hogy vágyott már
a szivem viMi:iza a majnákba, hát felkapasz
kodtam egy tehervonatra New Jerseyben.
hogy azon majd eljutok Pennsylvanába.
Alig hogy elindult aztán a trén, hát meglátott egy bakter, kiáltott a kalauznak, megállitotUk a trént, engem megfogtak és kiderült, hogy puskaport szállitottak azon a
vonaton So. Bethlehembe az ágyugyárba.
Igen im, de kiderü lt az is, boa én magyar
vagyok, pláne magyar nagyságos ur , hát azt
mondták, hogy azért kapaszkodtam a vonatra, hogy felrobbantsam N mivel találtak is a zsebemben egy szál gyufát, hát el
ítéltek egy évre. A felét leültem, azUn m egkegyelmezett a kormányzó. Nohát testvér,
azért nem hallottak felő l em ilyen sok6.ig_

galomba került.
A Bányászlap több mint száz
e1'5fizet.6j6' l\asználja mA.r. Ezek
legnagyobb re:,;::e azok közül val61
akik már baaználták. a köszvény
egyetlen orvol:lllágát, a REMO kanalaa köszvény orvo111á.got és tudják, hogy amit a Korona Oy6gyunt.ár, az amerikai magyaraág
patikája hoz forgalomba és aj6.nl,
az; mAa, mint j6 n.em lehet. Ezért
van a PEDISIN J.ránt olyan itta.
János érdek.IM~ amilyen ~mmiféle mú szer iránt még nem volt
Arra a kérdésre, hogy kinek kell
haamilni a Pedisint, csak egy lelelet. van ! mindenkinek. Férfinek,
nönek, gyermeknek, öregnek éa
fiatalnak egyaránt. Az emberi ~t
a bőr likacRain keresztül a le'"·cgö.
böl etivja magába egyik l~gfontosabb táplálékát, ennek ltgfénye&ebb bizo
.. nyitéka ~z, hogy ha va-

fél pint Buck

Uj év óta Colorado állam száraz lett

Box: 924,

---

of Walsenburg, Colorado.

!;;~a~n~e~~b~
TRINIDAD, OOLO.
BIZTOIIUOI Ll!:TiTJ'16KOK
Ieg .detel!ebb & legegén- ----Olca6 i rat, JótAl.1'8 melle t t ~o~~':!;t!i,n;!!.!"1t;::
TISZTVISl!lUIK:
Ja m u Italt tDMutt DJ A. C. filLL
RALPB G. W AYT

DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJAT HASZNM.ATARA-

BOX

j~

ÍÖO...,P;;;;; .::$4.

Old KENTUCKY Whl•k•y

- A kor....mány ....zó? ! ? kiált fel a bodi ijedten . - De hát akkor hol suflizott maga 8zenet egy félévig, nagy!'lágos ur! 7

Az egészség utmutatója.

felalea- 121M).000.08

Buci< Creel<

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COLORADO MAGYAR

t.

TIUNIDAD, OOLO.

- Miért? Hát csak azért. mert megke
gyelmezett a kormányzó. vé.gja ki a
nagyságos ur.

PL"íZT KOLDONX AZ óllAZI.BA

Ala.pll.- 1915-~

Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz The Ftrst National bank The First National Bank
AlaptAe

- Akkor hat hol volt? - álmélkodik a
bodi.
- Itt a szomszéd New Jen.ey állam fö'"'á.roMában, Trentonban, - hangzik a felelet.
- Trentonban? De hiszen ott nincs
szénbánya, - vélekedik a bodi
- Bánya az ninc!ó!, testvér, hanem suflízní való szén, az volt mindig sok is, folytatja a beszélgetést a nagyságos ur.
- Hát akkor mért jött el Trentonból.
ha volt elég munka mindig? - ével6dik a
jámhor, becsü letes honfitárs.

m,..,,.r ft""l~k. 11.~n.a iszobi.k, barilbigo• otthon. • rnac,-arok
1.1t.li\lkot.i"1..J hfol)t> ~J.(:Oloradoban. :\llndenfélt' u U , a l ~ ~ • ,._
t.an~I .u,·~rn •~la:il a tulajdo11011

J6

:■ HUOter JÓzse f, Wa IsenbUrg,

:

_.. 1~111,~,l(íhh .utomobll „wJg&Iat. .._

eI

0 0.
Ttlelon HM

a ■■ H ■■-■■•■ HH■•••••••••••••••••• ■•■•••• ■ 11 ■•■•■•••••••••• 1i•• ■■■•••••••••••••••••••■•■■■•■■■■••■■

ttstréazunk elsatynyul. ~em .bor.
dunk légmente• rnhRY.atot, hane~
olyani, amelyet a leveg.5 kereaztul
jár. Cfóak a lábunkat dugjak bele
nap-uap után légmentea b6resiz..
rniba és cipöbe, csak a 16.bnak
nem adjuk meg a 1111.iikségea tápláll-kot. :8.s ennek következménye
az.ut.6n, hOJlY a lá.bidegc-ket megfojtjuk, a lábidegek elsatnyulnak.
a láb ir.zadni kezd, elveszti ruganyouágát,mnnkaképemgét, tyuk
uem, hütyök nő rajta. felpü!!ed.
A láb lassan.lassan meghal, meg-

b6;

Ad,
-0-

UZBÁNYA.X
Kö,:Ji

vm•UB

Ries J"6uet, michigani
képviselc'.lnk.

Xebéz. iddk jú-nak u J!:ua.k
Michigan Mmezöin dolgoz6 ~ 2
blíuyáuokra, a kemény tél követkertt!ben. D@rékig ér.5 hó födi a

ruld,t lo nemcsak, hogy nagy ki-

nyf'lmetlenaégnek, de veszteség
nr.k is ki va.unak téve u emberek~
mert a. nagy havak tizcm.z&varoAdjon életet haldokló 1'.bának. kat idér.t"k elő. Az elmult héten
rtasr.nítlja a PEDISINT, a láhélte• k1~t nap nc-m dolgo.thattak a bi
töt, .-iely nem engedi, hogy a láb nyákban, mert képtelenség volt
fullad.

f'líliradjon. hoizy izzadjon,

hogy iir1•1 vasuti kocait kapni a telepre

1916 M!RCTl'S 2..1.
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BACSBODROGMEGYE.
iagyar életből jóizüeu ettek. FőZombor v4rosának közcgéamég• leg a hadizsemlyék izlettek az
ugyi viszonyai nem elég kedvezők. oros.1 hölgynek, aki emlékül ma\ ragályos r-yermekbetegségc.k gával vitt huazonöt darabot I kijeazám.a decemberben 31 volt, 75 ha- lentette, hogy azokat Oroszonzág.
! lesett.el aemben, a születések ban, mint a "kiéheztetett" Madma csak ~
Az egyeneaadó gyarors7..Ag éke1enaz6ló cáfolatát
vétel a rnu!J. évivel ue?tbcn fogja megmutatni. Kecskemétről
1"2.000 koron.áV11J ~ev~ebb. A köz- almákat vitt el. Ott történt m~g
g::itntúi b17.0ttaig i.ilé&én, a hol vele, hogy megkérdeztp az eiuik
" clent~kl't
elöt~.rjesztetté~, orosz fogolyt~l oroaz nyelven,
-~rgly Sandor dr. ffüsp&JI elno•
- Hogy h1vnakf
, ..
kolt.
.. .
- Jtlentem alá.san, Kovacs MiAs oroa vorcil kereut. küldöt~ hálynak, - felelte magyarul.
lég utj&. Az oro1tz Völ'Oskereazt
- }j;n nem értem. Bauélj orokét küldötte Maslenikova asszony szul, - szólt a nlSvér.
.-s .Myliusdán elezredeSi a minap
-Jelentem alúan. t'n nem bt•Szabadkán jártak. Tolmi<>suk és súlrk többet oro~1.uJ. Én ezntin
v zetöjük Gyarmathy föhadnagy magyar k:suk.
lll A mias,,jl) nagyon ml"g volt
Az orosz asszony elsápadt.. tfo
légedve a BZ&badkai orou fog- nf'm vUaszolt az orosz fogolynak.
yok helyzetével, majd a ,·im'1álat
BIRA.RMEGYE
1tA.n Szabadka TÁroA hatfogáA08
A nagyualontai gazdák gyttl6,.
béddel kf'dveakPdett nf'kik K a .se.. •.\% idei tennél biztositá.sa ér-

•

MAGYAR BANYASZLAP
dekében megkezdödött a na.gy
elökéaútö munka. A nagyszalont&i
Gazdakör választmá.nya határoz&•
ta érdekében az összes ezalontai
gazdákat nagy értekezletre hivja
ösae., amelyen a tavaszi meu1gazdaaági munka programmját meg•
állapitják a megtárgyalják, hogyan lehet a nagy munka.elvégzéaére a szükséges munkaeröt bizto.
eitani.
Uj posta.ügynökség. Bihar vármegye Kománfalva község~.b~
Kománfalva elnevezéssel müko~öt_t és 19915.
május hó ~6:_ óta
1~_e1glenese.n szun_eteUS posta1 ugynok!Wg folyó évi febn1ár hó l-én
ujból életbe lépett.
Baleset & vadá.szaton. Msrgittán
Fráter József géptulajdonost va•
d'8:zat közben aulyos baleset érte.
J<'rátt-r J6zseí Keszthelyi LAszl6
utbiztossal a minap délelőtt vad•
disznóvadá!I.Z&tra indult. Vadleaé,
közb,·n Fráter .József egy közeledl! vaddisznót vett célba, a golyó
azonban elté\-esztette eélját. A
vaddi.!l.!llÓ letep.-rte Frátert, de

~:i

Segitsünk a

amikor _• vad _másodizben akart mina. p a büoügye~ éa: bár az ügyész
ráugram, sikCri.Ilt a ,·adásznak lő- a lt·:,rsulyosabb buntetés k1azabáút
fegyverét a vad szájába nyomni kérte, a törvényszék dr. Némedy
Ezzel időt nyert Fráter J6zef, István védelme alapján eaupán 6
ml'rt a. kutyák &a kopók a vad or- hónapi börtönre itélte az öreg Feditú.ára elórohantak éa Jehm:ták bér Andrást, a fia gyilkosát.
Fráterröl a véreJlgzö állatol A
öngyilkossági kiaérlet a szegedi
Yadőrök az.tán végeztek a vaddal. Csillagbörtönben. Mandl Zsigmond
Fráter József a lábán sulyo11 11érü• makói milliomos, nagykeresked3.
lé&ieket szenvedett.
a kit a mull év október~ben a azc.
CSONGlL\DMEGYE
gedi törvényszék csali.sért hét évi
Megölte a fiá,t. Tavaly novem- börtönre itélt, a szegedi Caillagberben kH heti szabadságra jött börtönben a szájába lött. Sérülése
haza Szegedre Fehér András köz- sulyos, de nem életveszélves.
honvéd. A viszontlátás örömére az Mandl ~litélése még n;m joge~&i:
e~ész család: az_ apa, az anya és ~ Kuria most k~zcli ~r~alm
fm holtré'>zegre itták le magukat, ugyét. Mandl a Cs11lag-bortönben
végül ö98zeverekedtek. Ar. öreg vizsgálati fogságban volt, 8&ját
Fehér András a feleségét kezdte költségén étkezett éa hetenként
verni, mire a fin anyjit védelmet:• egyszer látogatót fogadhatott s
ve, fojtogatni kezdte az apját. Az irodájában dolgozhatott. Elöször
apa szorongatott helyzetében e16- azt nllotta, hogy a revolver tá~
rántotta bicskáját és tövig fia kájában volt, majd azt állította,
mellébe azurta, a kinek éppe.n ui.- hogy a bundájában volt bPva.rva,
vét járta it a kéa éa néhA.ny pilla- kk.óbb azonban megtagadott minnat alatt kiszenvedett A azegedi den felvilágositút. Az ügyéaul>g
kir törvényszék a gyorsitott bÜ.b- szigoru vizs~álatot inditolt, mh-el
vádi eljirú azernt liffl'Yalt.a a kéll!:~gtelen, hogr a rt>Volvert ugy

haza-védő

s mpésttfk be a börtönbe .Mandl- bcn bouzabb ideig szülei hltánAI
hoz.
tartózkodott.
EBZTERGOMMEGYB.
Katonai előléptetéeek. l~nk.i
A u.almatolva.jok bossnjL . A Gézána.k, ~ drmegye alispánjá
kiibölkuü pl1•bános földjét Lu. nak két ttuérzáAzlóa fiát, Lukies
czenbacher Pál kismualai birt-0- Jl1>lát a ki a (j.ik tibori tarack.-.%
kos bérli és a a:zalmát a falu hat6.• redhea Lukaca Endrt't, k1 a :J .. k
rábau tartJa. A szalma azonban onvéd tüz~rezredhez van eosz1
er6s1•n fogyott, mert ismeretlen \'a, az UJéYl kin 'Vezés.ek alkallll1l
tettesek 112ekérszámra dézsmálták. val • király hadnagyokká n zt.,
Ezért a tnlajdono1 azt egészbt>n ki
eladta. Az Igr kijitts.zo'.t toh·ajok
Köz·e
öi kinevezés. A'I. az
1
e"; i•gyuf'rüen felgyuJto~tAk az ságiifl~rn'?':isztrr a Knbtm .J:nOi
eges1. 111.almát. ~\. vevő 1gy mflr d
· lh 1-'
··re ed ti
1
esak a biztosithi kárt kapja.
:~.H~ISt"~~ir n·:özje;;.,e:~; A~H..:r"
11
' . G~MORME~YE .
l•'abinyi Lrt, tlr. kolovivári k·r·
H6:u kitun~ Ká,polZtas ~~ kii1.iesrvz,}i hrlyf'tte t nHrzt4 ki
ll
rotsny6i 11zul. bt1nysmérnok
~ ·
hallgat6t, tüzfrzás.zlóst. KR.ro~1.Halálozások. Burátosi T&th
tás Pál fiát, az ellens~g elött taim- Oyula nyng. ,·uuti fllt-llrn<lr Ro':8"
eitott bátor és vit& magatsrtáaá• nyon •n ghalt, hoaszaa hetegsc}!
nak elMmeréseül s II. oszt. ezüst utáu. li:! t'\"es korában. Hal!lla
vité7.'Wgi fremmel tirntett/>k ki. nafiQ- rész\ ftet krltrtt A gyúz
.\ kitüntetett h& résztvett a a:er- húnil Rh J.,bzl,í r r. elkéiu:
hiai uagy offt•nti,·ában és a Dunán mondott hnöauheazédc• felette
,·aló átkPlk alkalmával auly01 se- F.lhnnytát g.) ermekein és a "l&g_,
bt!t kapott, melyből azonban s.te- rokonsAgon khül bani.tai t'i8 11117.
rPn-M'n ff'lPpült II az utóbbi idö- 1 telöi igu sz.int! ,inttá_k_ _

„

testvéreknek!

Nézzétd. e képel, figyeljétek meg, hogyan szolgálhatjuk a hazánkat, hogy segithetünk a hazavéd/J tratvéreknek a küzdelemben.

~

A Badi•Kölcsön árán ágyul é• muni.ci6t N?sz a magyar kormány la

a mi hazaküldütt doll6rjaink erősekké teszik a kihd6 katonákat. Talán minden 100 koronás hadikölcsön egy magyar katonate,tvér életét menti meg.
Van•e küztetek, amerikai magyarok, csak egyetlenegy i&, aki sajndl ja a pénzit a Hazától, aki nem nwr kölcsönözni a mi orazágunknak1

Amerikai magyarok, jegyezzetek hadikölcsöntl - Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen!
1000 korona ára $130.00 .& 100 korona ára csak 13.00 .& 10.000 korona ára 1300 dollár
8• vegyék meg a hadi.kölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek 6ta szolgálják a magyara6got becsülettel, akikd nem segit un.ki pénzzel éB befolgáual, akiknek tiaztnlége, Mreit ti már
iameritek, aki; benneteket becsülettel kiszolgáltak. - Tehát csaklB nálunk jegyezzetek az uj Hadiköle1önre.
A hicatalott Jeggzlst a következ6k eszközlik:

JOHN NtMETH bankár

KISS EMIL, bankár

8M Bro.dwa)'

133 Seco11d ;h •e.

NI 1307 ~ u d An•nut"

l!l!lW YORK, N, Y.

NEW YORK, N. Y.

.'\Ja11l tn~ 1808-bllll,

lM~ndSU"t!f't

PASSAIC, N. J .

JOHN RU.SAK
PNlllüJdú N haJ(,Jf'IO" irodája
J:?7 bt-rond 1:-it:.rl'et

PASSAIC, N, J .

NYERGF.S BROS.

RIZSAK MIKLóS
('.4Hn:IU:T

.......
~

n~\-cll

CHlt0:\11-J. N. J.
111(•·,6\"irOII

A. METZNER
.'1CUlUT Uldg.

\\"etrt 2.'Ub Str.

CLEVELA!!D, 0 .

HUGO LEDERER
M

NEW YORK, N, Y.

A. J. NEUBAUER

.......

072 Manhattan Ave.

CLEVELAND, OHJ'O

ROBOTKAY NANDOR

McKEESPORT, PA.

Pl-ni:küh1_, 6a kii7Jf'OZIS trod!,la
10S3 Wrlgth St., CHICAGO, ILL.

John G. Santa Co.
Forelp F:·u·hanite Ra.nk

Oor. Hu rl and Fredcrlck SbeeUI
DETROIT, MICH.

Stephen F. Payer.
McADOO, PA.

Citizens Nation;I Bar
Jo"urelstn rw-1•rtmf"Dt
J. •.'\. K.'111„ Mana.-r

CON!!ELSVILLE, PA.

BankN11

FUCHS ARMINNE
1>6n:c.küld6 JrodiJa
13 Frf'nch St.

NEW BRUNSWICK, N, J.

GROZA GABOR
t 123 !io. Main Strfft

AKRON, 0 .

Állami Takarékpénztár
és Keresedelmi Bank

-----

A. J. DURCHINSKY
l;«'&Wlahlp Tl<'ket. Agen<'J

LOGAN, W. VA.

LOSITZER & ENGEL

HENRY. C. ZARO

JOUNGSTOW!!, OHIO.

ulal(Jar bankár,

NEW YORK, N. Y.

Dobói
Dobay Károly
meo Ilnd<.ey Road

NEW CASTLE, PA.

VICTOR E. FAITH
l!..'2 and 12-l Chetrtnut Strfft

JOH!!STOW!!, PA.

LEOPOLD GYULÁ
J 818 W. Dakota Street

DAYTON, OHIO.

BONDTOW!!, V A.

336

1 Thtrd An., CM. 7th SlN!tll.

-

M.Foclor -

..1-n2kii1t115.

haj6Jf:,c '8 k ~
INMlu.
422 S. Chapln St.

SO. BE!!D, ll!D.

EUGENE -KLEIN

STEINER BROS

MA.SSENA, N. Y,

Allamllila' •naedflynf'tt butkbúa
037'-.l'Slh Avt'.

JOHN KISS, Banker

W. BERWICK, PA.

l',g~

HANNA & VARNUSZ
t 708 Elo.

IlroadwaJ
ST. LOUIS, MO.

H,mker
LYNDORA, PA.

ST. LOUIS, MO.

CfilCAGO, ILL.

CLEVELAND, OHIO

Joseph Eskowitz

3(116 North llNlftl'h1,a7.

11):1.'i '\fllwaukf'<I" .\vf'.

Federa.l 8t.reet

Fo~lgn F.Jtchanl{e

John Philipovic

JACOB
KUPSKY
'\fonr(»fo Stl"N'(.

w.

J. J. Steinbrecher's
ll6 "iew York Street

NEW KENSI!!GTON, PA.

AURORA, ILL.
161fc..ntf"l"St.

~

w.

Jf'fff'PIO<)ft

P.

SON

.illtt.nQ.f'

DETROIT, MICH.

NYITRAY &-PO_K_O_RNY
_
8.J Fren<'h St.

NEW BRUNSWICK, N. J,

NORTHAMPTON, PA.

JOHN BALLA

.......JANOS

333 Hanrock .\ve.

BRIDGEPORT, 00!!!!.

EMERY KARDOS
230 War~n ~t.reet

TOLIIDO, OHIO.

CHASZAR VASS & CO

PITTSBT.J'RGH, PA.

JOS. ROTH & SON

Vl 17 llu('keye Rd.

:!.012 J,'ront Streel

SO. BETHLEH!:1111, PA.

H. WINDT & Co.

DETROIT, MICH.

JOHN NAGY &SON

......

310 E. 3rd Str.

CLEVELAND, 0 .

t:100 W. Jt'rft'n.()11 Avenue

EMIL GERMANUS
JOS.L SZEP~F.SS=Y~

JOSEPH PEARL

DWő

1:W7 J,'I.nt.Ave .

l!EW YORK, N. Y,

'lercer Street 6'I 214 F(!rTJ' Str.
l!l!lWABK, N. J.

ü7

SCHWABACH és FIA

NEW YORK, N. Y.

BROOKLYN, N, Y.

J. DUSCHINSZKY

1783 Wriw:ht Mt.

JENő

100 Ave. U.

A\"euue B

A. Greens, lntemational
Exchange Bank

baJ6J~ <--< pfnx.Jutld,i JrodAJ•

RUTIKAY

.........

H. BLANKFIELD
GALVESTON, TEX.

. LOUIS CSIPö
◄ 7'7 i,;r„t,o

S1rH"t

PERTH AMBOY, N. J.

HUDSON, N, Y.

S. LOEWITII & Co.
Ortltt-: 319 Han<'O<'k Aventlt'ManaKer: }'rank IJ.öh-,;JIJ.n
BRIDGEPORT, Conn.

Rranch

lnternational Banb
C. V. HAMORY
JOU!!GSTOWN, OHIO.
E. YOUS(;~,:ow .... Ohio.
S D.\ROS, P.\.

DAN POLOSCHAN
77~ Frauklin Sttt,r-1

DETROIT, Mich.

JACOB GOLDBERGER
432 SUltt"J 1:-itrfft

PERTH AMBOY, N. J.

L KLAWIER
31:'I Hele-n SL,
~lcK""' Rock. Pa.
667 P'Pe-1111' .\ '('f!.

N. S. PITTSBURGH, PA.

FREDERNST

,\R\f ('() F'ORF.f(;', Cl,UB

MIDDLETOWN, 0.

TóTH RankJr
GYöRGY
602 "'· nu,nln Sln-fl.

80.

BEIID,

Il!D.

MAGYAR BANYAIIZLAP

1016 MÁIICIUS 23.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dr. R.ICHTER.'S

KÖNYVEK
vagy ártatlan 3 köt, $3.00
Csempészgróf s leánya 3 köt $3.00
Király nevében ..... 3 köt. $3.00
Istennél a kegyelem. 4 köt. $3.00
Prelátus kincse .... 3 köt. $3.00
II. Rákóczi Ferenc .. 3 köt. $3.00
Vörös &!arcos
.. 4 köt. $3.50
Pesti hóhér ........ 5 köt $3.50
VUág_város rejtelmei 3 köt. $2.50
Börtön rejtelmei ... 3 köt. $2.60
Elrabolt leli.ny kalandjai ............ 1 köt. ;t.60
Nagy Mese Naptti.r {1916) .. $1.00
Magyar Vértanuk könyve .. $2.00
Pesti néma koldus . . . . . . -.40
Titkok l'émes homá.lya . ... -.60
KI a gyilkos? . . . . . . . .
.-60
Bosszut á.Utak rajtok ..... -.60
Bogá.r Imre
. . ...... -.16
Jé.nos Vitéz ........... . . - .20
Magyar-Angol, Angol-M&•
gyar zsebezótll.r.
. .. -.50
Angol nyelvmester
..... $1.00
Bizonffi Sz6tál':
Magyar-Angol rész
. $1.50
Angol•Magyar réez ..... $1.60
Pénz&s7.eg rendeléssel együtt ezen

Pain Expeller

Bűnös.e

Ha lg&J"J Jó, tiszta bort akar, ttszt.és!léges
irért., ogy rendeUe egyenesen a termelc'.SkWI
Legels6 sorban Is saját érdekelt néue és
ez ,u; ön érdeke,

Ohio
Claret Vörös Bor !;:-::.
tét) tiszta öreg bor, egy 46-50 gallonos
hordOval $US.OO.

Régi Vörös Boro1"" ,~~~o~k~~.0!~ 7 •00• l,'120.oo
Tiszta Fehér Borok ';,\":i..oo'!i;":.~••~•·/•0
U1u•szintén jó pálinkák és egyéb italok mindenféle vála.slltékbu
Mindenüvé szállltun,k u Egyesült Allamokba. - Rreneléssel tessék a pénzt beküldeni, vagy ha akuja, a bJ.nkn4I tl·
.tetnl, mikor az é.ru önhöz megérkezik.
Kérjen lngyene.s árJegy:r.ékeL
lrjon most, m.lndj.i.rtl

THE
SCHUSTEROLEVE.Lallr.'D,
COMPANY
Dept. Z
o.

clmre

F. Ad. Richter'& Co.
74--80 WASHINGTON STREET
NEW YORK, N. Y.

-~······································

Bacsa József

Hadi adó gllllononklnt Se, hordónként $4.00, amelyet a
fenti é.rakon klvill kell még flzetnl.

KJSHJRDETtSEK.
ARA.
--

küldendő:

Csu.z, köszvény, rheu.m&tizmus,
idegesség, izü.let- és izom.merev.
ség, hülés, . gége, torok.fájás éll
·fogfájá.s ellén.
Itt va.n a.z eredeti csomag képe, a
hogy azt á.rusitják. Ne fogadjon el
csomagot, ha nincs rajt& a HOR~
GONY védjegy.
Kapható minden patikában 25 és
óO centért és a készitóknél

6ALBANYST.

Jó-1,,__________,:

1-"eleslegee a pénzét; New Yorkba küldeni tod,bbltú végett, anf\
által csak két.három napi késedelmet oko7,, Teljee felel68&ég
mellett a legolcsóbban és leggyorsabban kiildjük pénzét és késl)f'lfiitjük Önnek a nyugb\t az Atvev6 saJátkezü alálráÁ.val.

Külföldiekhez.

Jakab Lajos jelentkezzék

::;e~:.:.jogositv& előfizetések fel-

Pénzküldői

Bányászok

NEW YORK, N. Y.
Calumet és az egész Michigan
állam északi részében Rácz
"ELADO üzletek vagy birtokok ao- zaef testvér Kearsarge, Mich. _ _ _ _ _ _ _ _ __
ronként. 15 cent.
képviseli lapunkat. Fel van jo.d.\ZASSAG és n,iltéri köalem6BJ' gositva előfizetések felvételére.
aoronként. 25 cs.t.
Ét'tesltés, tanáoi és ntmutatú
ingyen.
TARSl/LATOK bányászokalkereMOLDOVANY GYöRGY bajJöjjön személyesen vagy lrJon.
s6 hirdetése: inchenként $1.60, tArs Martins Ferry, 0. és vidékén
képviseli a Magyar Bányászlapot.
BEV ..lNDORLASI TUDAKOZő

lrjon még ma pénzküldő ivért.
VIIIGINIA LEGISMERTEBB ÉS LEGJOBB
MAGYAR Pl!:NZKtlLDOI.
Rö~Gl"ZéH éli Jogi, mint kMonal ügyeket 11zak-riien ellnt.éZllilk.
Megha.tlllmazásokat, szen&lésekf"t, kötelezvényeket,
ralaruint mi11<le11
f11jt.a okwá.Dyokat Jw\WtllD.k és kon.ud.l

INTEZET
24.0 Ea.st 70th Btreet,

hltelesltéssel ellátunk.
EGYEDtJLI ILYFAJTA IRODA VJRGI1fJA ALLAMBAN

ELVtlNK: PONTOS iiS BECBtlLETES KISZOLGALA.8.
Tanácscaal mindenkinek Ingyen
szolgálunk.
Pontoe dm:

Császár Vass és Társa
Bondtown, Virginia.

Régi bank. Uj név.
Zavarok, félreértések és ezekből kifoly6 kellemetlenségek folytán, melyek ezen

·Roth's State Bank.
mostani elnevezése által okozva lettek; Pennsylmnia
állam Bankügyi Osztálya megengedte, hogy ezen állami. az állam felügyelete és ellenőrzése alatt 6.Uó
bank neve megváltoztassék
KEIIESl.'.EDJ!iSJ!i!IOL
Keresem Mátó GyÖl"gyöt, ki ntrll.jk
elótt Itt dolgozott a nálam volt hurdon a a burdért még nem fizetett,
kéreu, rendezze ügyét. a róla tudókat kérem értSllltsenek engem. Alex
Mafor, Box 189, Barton, 0.
F4Rl'll 16 és hAromnegyed akeros,
fele részben feltörve, három szobás
lakOh!'i.zzal, égyenes talajon, North

~~~~~e~ót11:ro~anya8i:~:ira Ava:.ae:!~

sonlO kö2.el11égben vannak az üzletek
és az Iskola. .Ara 900 dollé.r, vagy
850 dollár kéezpénz. Mellette egy 10
akeroa farm (töretlen föld) 360 dollárért szintén eladó. Bővebbet a tulajdonos lr, John Molzer, P. O. B.
-l73, Holden, W. Va.
U..Jkó !IUhAly és Hnrnáth József
barAtalmat, Taraczközy Bá.llnt,
Gégény Elek él'! Rémjás József keresztkomMmat, Igen kérem, tudasea.k
velem clmüket. Azok a magyarok, a
kik tudnak róluk, SZIVSllkedJenek velem tudatni egy postakArtyli.n. Cl·
mem Joseph KAIIay. P. 0. B. 78,
Semenole, Pa.
JÓ

El11d(, farm. HatvanbArom hold, a
melyblH 40 hold tlezta, a többi erdO.
Szép nagy gyümölcs kert, szlHövel.
Van a birtokon szép hái:, Istálló, kut
és minden szükséges melléképület.
Magyar tarmerok szomszédságában,
6Jombi1.nya közelében, ahol munkát
1111 lehet télen kapni. Ára egyezer egyszAz dollár. Clm: Titlzer Antal, Boi:
7, Fiat Rlver, Mo.
Ft5rJhez meru1e 19 9éves, Uszteaséges sz(lke Hl.ny, akinek 400 dollll.r
megtakaritott pénze Van, ttszte11séges 28-30 évnél uem Idősebb mun•
kásemberhez. Nem pénzt és gazdagsAgot, csak becsületes férjet, rendes
magyar legényt keresek magamnak.
Cim; Szőke lAny, e. o. Magyar BA.nyáulap, 214 E. 13 St., New York.

St. Louis, Mo.

MAGYARORSZÁGBA
u American Expre!M Oompan7
által, legbiztosabban és leg•
gyorsabban a legoJC86bb napi
árfolyam melletL
a KillZBESlT~T BIZTOSITOM

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

:

Dr. Weinberger
KóRHAZI FaORVOS
a wheellngl magyar kórház
képvlseiöje, nemi és nöi betegségek szakorvosa
Vizsgálat szükség eseteiben
Röntgen .ugars,kkal törtéJtlk.
Irodai órll.k: 1-4 és 6-9•lg,
vaati.rnap délelótt 10-12-lg.
Vidéki betegeket ·le meglAtoga.t
Iroda: Quarter Saving Bank
épületében, a B. and O. a.110mé.ssal nemben, l6•lk és Market Street.
.
WHEELING, W. VA.
•1111•11uuu1111111u•u•

Dr. L. L. BELCHER
Main hland °"6k Ooal Oo.
FOGORVOS

WELCH, W. VA.
úodám a Welch Dru.g Store
felett van
A környékbeli magyarság párt.
togé.sit kért.

.a

Sa.lánk, Ugocsa-

m~:::::~: ~~::rokat keresünk
maelna és plkmunkAhoz, á.lland6

:.~:!:;~· 00~~ 1~}~:!;.F;::; o~:
SZABADALMAKAT
tinnkö~é~;~t

~!~:~~,1:'

azok

HERZOG ZSIGMOND
U En-esült Allam,;ik IU!,hfllllllml hi1
:.:: !b:nb~!~'!!tft~:~!':1~~'::.e~

■

t:IO

Nv;::tt, s~~lea ~~~~ORK.

:

FOGORVOS

■

lusU<:e épüJet, a LeadeF Stoft

felett

LOOAN, W. VA.
Kért a magyarok p~tfogáút.

~1111

"1'U.Ú'nap

~dA•e.

kötvényeket nálunk

:
0

■

100 korona $13. ~-ért 5
VASAROLHAT.

A.R. VASS
BONDTOWN, Va.

Egyedüli magyar
közjegyző ·Clinch-

100 korona csak.

field vidékén.

$13.00

fekete József és fia Bankháza
1957 GRAND

AVE.

SA.JA.T itPOLET-'.:BEN.
(Corn. Rube;r Str.) CmCAGO, Il.L.

FlóK-IRODA BURNSIDE-ON:

Fekete és Kassay

PÉNZEKET elfogadni betétül s fizetni kamat•
kat félévenként.
HAJóJEGYEKET árulni Európába és Európából.
K/JZJEGYZől

és JOGI VGYEKET elintéznl.

Eddigi pártfogását köszönve, ajánlja magát a
tisztelt közönség további becses jóindulatába ezen
állami felügyelet és ellenőrzés alatt álló állami bank.

Pittsburgh State Bank
llO Smithfield St.
Pittsburgh, Pa.
JACOB ROTH, elnök.
PÉNZT MOST KVLDJ/JN,

100 kor. $13.oo
JACOB ROTH, e bank elnöke kivánja a bank
tisztelt üzleti barátai tudomására adni, hogy ő Pittaburghban semmi más bankkal, pénzküldli, vagy haj6jegy ügynökséggel, közjegyzői irodával, vagy J1UÍ8
üzlettel összeköttetésben nincs.

OSt'lt OOTTAOE OROVE A \!"E.

••• •• •

•••• ■• • •■• ••■•••••••••••••••·••••■

: ■•■• ••••••••••••••;!
haria-1 JOHN L. LENGYEL :

~to~:~~

gana.ta. vis.Eere, rheumatizmuaa van. a.z viseljen gummi
nyát, akinek gyenge & szervezete, sukadása vagy aér.ve van
és er6s munkát vége,, annak feltétlenül SJ!iRVKöTOT KELL
HORDANIA. Irjon hozzám mindenki képe.s á.rjegy1ékért

és kimerlt6 magyar felvilágositá.sért.
..... Minden sérvkötőt jótállás mellett szállitllll.k. ..._

P. Wolf & Company
0

■

Ogyfelelnk:nek az eredeti hadikölcsön kötvényeket adjak át,
és ezért minden váeárl6val pemben teljes felelc'.Ssségét 18 válla,.
lunk. - Klvánatra rus eredeti kötvén;rek.et bármely 6-hazal clmre k.é2.be!lJttetJük. Pénzküldée az 6-hazába a Magyar Királyi Postatakarékpénit.Ar utJán teljes felel6sség mellett a legelat:80nJabb napi 6.rfolyam mellett. - A ciDü-ett eaJátkezü aláiráshal ellitott postai hivatalos Igazolási e.zelvényt minden pénzküld6nek kézbesltünk. Klvli.nntra a Magyar Királyi POBtatakarékpén:rtAmál, ugy
ba\rmely ó-haza..1 banknál betétet elhelyezünk és a betét,.kÖRfl'ee8•
két ldhozatjuk é8 itt kézl>esltjü.k:. - Takarék-betétek gyümölceöz6leg kei.eJtetnek és felmondás nélklil bármikor vJssza.rlzettetnek.
Kérjen árjegyzéket a West legrégibb és legnagyobb bank.há.zAtól.

ne for.

FJóKCZ~~;; :~~~:;!~3~~••

:

:

: Magyar Nemzeti Hadikölcsön :

Dr. D. B. AKERS

nülmige,
dalja.tok idegenhez, ha.-

70 A'?'enue A.

Telephon: SeelJ U68.

Eredeti hat-százalékos

vagy B.ASKöTőRE

li1!!~s;;niit;.aolj:,_~:;eo~!~::, van

tudassa. velem a elmét, John D. Hort•

Ala.plttatott 1904. évben.

:

M
...a..gy
....a..r....b..á••n..ylláUsllzlollk
....
! ........I.

Homoki Andris,

A bank ugyanazon vezetés alatt marO.d, mint eddig, és ugyanazon. ügyeket fogja végezni, mint eddig.
Ugyanis fog PÉNZEKET küldeni Európa össze,, erszágaiba gyors'an, biztosan és rendes piaci. áron.

Anton Cifaldi
Second Street, Dlllonvale, 0.

Keresem
Horváthllletöaégü
Gyula. Ugocl!amegye,
mátyfalval
unoka· ••••••••••
öc11émet,
kérem öt vagy a róla tu·
dökat, szlveskedlenek velem elmét
közölnl. László Zlbor, Box 13, Whltmans, W. Vll.
HA StB.VltöTőRE

~:;~~

Pittsburgh State Bank-ra

2225 Franklin Ave.

·New Yo~K. N. ~•
(F,,:~U'itt :: ; ' :;;~km:~~6.lc kozL

T
ranger, Pa.

■

:

a magyar hányászok 10 éves :

:

i
i
:

v::d~!s:!~zlet,

Ha.JóJegy
ahol :
minden bányásznak való cikk •
6
Ne fdedje;kl\::;;. ·én mipdep:
!~:~~~n~~e~z!;i~n!~!i sz:~:
ajfmdék swlTényelmérL

:

llllllllll•••1Hllllll• . . . . • . . •••11111••11111111ueu • • • • • • • • ·4 ■• ••·•• ■•• ■

Olcsó pénzküldés
JóTMllS ts BlZTOSITtK MELLETT
100 korona csak. $13.00
;\. J. Durchinszky

Box 132

Logan, W. Va.

