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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban
136 East 17th Street

THE EFFICIENCY OF THE
'
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The only Hungarian Miners' Joumal ín the United Stale3
New York., N. Y.

GYERMEKBÁNYÁSZOK.
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JU.LlLOS SZBUN.
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Bányászok kerestetnek.
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SHARONDALE, Ky. . zt .rju
onnan s, tér Gyorgy magyar t atvér, hogy a mnn.ka J61 megy, dolcozn&k minden na11 és magyar bá11 y'8zokat mindig uivesen v sz
1if'k fel. .A.1. t'mberekl:t.el Jól báu
llllk éll kt•reani le!U'l tisztcsal"gl!

Nős és magános bányászok

kerestetnek!
A Blackwood Coal & Coke Co. Virginia államban.
lfrii bán yáiban. Masina azén, nyitott lám pák, j6 top és
száraz bányák. A azin tiszta, a magCUJaága 4 é• 14 •uk
közt váltakozik. J6 kereseti dszonyok, fizeU• kétheten·
ktnt. - Jó házak, jó fo6ciz, kitünli t·onatküzlekedé•, i.a•
kvla, templom a telepen. Kere•et 3 éa 5 dotlár 1 közt naponta. - Fel dldgositásfrt irjon magyarul e cimre:
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THE COLUJ4BUS IRON 4' STEEL CO, MARTING, W . VA.,
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Folyó b6 14-ikén megbizói.m .:imére elküldöttem u uaanu<1n na.pon európai bankomtól érkuett 61 u auguast.us 2.ikáig
ods toribbitott pénzküldemények kifizetését ipzol6
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szahlld liulpákkal dolgoinak I.P.- · tam, teha a Wnytuoknak
A.1jllró ku nint'!M'n.
Tonna Wm~ lamióbb lesz• mnnka.
r11l'tnek ;11 masina utAn egy tOD•
-na uénl-rt 42 centet adnak, veg}es
SCRANTON PA. _ Okt6be,
mfréaael. ~urencsétlenaég iecn hó 11-én az 1t~ni l)ányában robritkán turt~nik, az emberi•kkt-1 banb volt amel; alkal,)mmal brit
1·IIK j/1I báuuak, az #lt•tvi111.011yok bAjtársunk mt•ghalt, egy pedig IIU·
ol)-·anok, mint miÍ11 1Mz1•kt't1. Em IJ,u fin megst•besült. Ai utolsu hP•
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4000 óhazai feladó vevényt,
2650 hivatalos átvételi elismervényt
A CIMZETTNEK BAJATKEZtl ALAIRAJIA V AL.
192 HADIKÖLCSÖN LETJ!TI JEGYET,
67 POSTATAJ[.AUKKöNYVET

&D.It.&k bizonya6.gául, hOfY u iltal&m küldött pélllküldemé.
nyak

pl,~2; ,·ízes, csak egy réaz('ben nmcs ~ak,.. az egt'lw!, 1dek ~11111,t,·n hun:i,6
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JAVULO HELYZET COLORA :
DOBAN.
:
FARR COLO.
.A.n trJa on- ■
nau egy 'magy - teah·erunk, hogy :
a . ;lttka moat elég jól megy fa az ■
embel'<'kkel is roeglehetósen ban , :
llak. Sokat kdl ug)an fizetci. nél•

1W 111. E1nberek t IIUllde'l
MARnNG, W. VA.
.\ t lep- nap ,."" zn k '• l t-CJt>t-kl'ttót. dl'
re• táuad.g báu)á:szokat ker - tá,oh , dd, magyal")ai ne utazza
tey elegt-ndö ott a munka. A plez nak még e. refel .
)lontgowery t,_z 1 ·ben !e~szlk.
1n.inthogy a v1dek adllitas1 · azko- VIRDENBEN Vt:GET :flRT A
»:t'i most a _vi,:i _ut_tal ~tegsz:ap?ro<l
SZTRÁJK.

BRUCEVILLE, Ind. Kopcs6
f háu rnagJar baJthn e?'les1t hcm•
nunkct, hogy• munka ott most
elég jól megy' Ot napot ,Jolgomak
,, héten.
Uecscs a ti•u>·•• a
széu magassága Ot. és nrnlu iit1k
k1izt váltakozik bt>mn·; ~ ltgt.öbb

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

Keresünk 20 jó magyar bányászt
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BACKWOOD COAL & COKE COMPANY
BLACKWOOD, Wise County, Virginia.
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CLARXSBORG, W. VA.
Magyar tesh, rewk an Jelentik_ cll
a v\dt'kr 1, hogy a banyák
r:szben [éli~Öket ~o1goztatnak, r1•szbru pedig eg~zen l~ vannak
úna, mert a vasuh ko 1ban aa~y
~ l1iány. llis u álla11otok sokáig
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hogy II bányúzok ''lS$.UtÉ'rnek •
~unkiha fa lil~mn fngják u •
llg_ut leti\rg\ Kim t\!1 t'li11téz111.
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iránt csak akkor lehet nyugodt., ha én küldöm ut el.-TOLEM
MOST IS MINDENKI MEGKAPJA 6-7 HUEN BELIIL
AZ OHAZAI FELADO VEVJINYT.
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rendelkezési helyiikn érkeztek.

4000 AMERIKAI MAGYAR
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ZAVAROS A HELYZET

100 KORONA - $13.00
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COLVER

CLOTHIER, W . Va A Coal
Hiver vidékén uag~ htiny "~1
-. vasuli kocsikban, ami a munkat
meglt"bl!t~n ~lá?°áltat~•· .\,: •:·
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Ebensburg Coal Company
COL V ER, CAMBR I A COUNT Y, P ENNSYLVANI A
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Lansford, Carbon CoUBty, Pa.
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Kállay Bros. Co.
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The Lehigh Coal and Navigation Co.
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Ver hOVay Sege'lY E 1etne'l b"tztOSI"thatJa.
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agyar b6nyás:r:t A fizeti':& nyolt>
GLOtJSTER, OHIO.
.\ ,árOAra1 munka1dö mellett muwbok ka koze1t>hen f,•k, >;?: az!mu 1>!! nll $"J .. 10, helperelmek ♦SOO t'" nyit r-videaen megnyitJilr: ff tel
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The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co
ELEANORA, PA., Jefferson County
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395 Broadway,
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keresőn

n11óink;:~,..a~!i!1o~;:i;~:- ,::~:a~n;:n;iz:::r:senek
Emlx:reink Jelenlegi keresete 80 é• 100 dollár 1-üzt
ráltakozik.
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Németh János, bankár
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,ilácttánal. i.kolák, cewplotnok, küfün Jll8■óterek • pe-rmekek "" afu, 6■ .auu,1..0~6 h<"l>ek • fl'lo ttek r#,u,&e.

!~,!~."~':'1:~•1t~~=!~;z~!u::-C:7'=~~

,a.nnak a báu~·h r;loa.z Pm~:r~ 11h~~ne-~~-n -~~t;~k.
ll1 :r:tráJk
idl"jón netn aka-tAk
fi..t,nd6 16rgöny-köllaég fejében.
~k •t • junlt6l támogat"11 0 holott
CONNELSVILLE, PA.
Azt itt-ott már igazán ·heztek u l'nt
irják onnan, bogy n knl ztl'l ne!·~ beri•k dacára ann11.k, hogy állan
,·alamin•I államl<íau P iikkt"ll tu !t ,J6Aii PZ"l'•kl't a,ltak a llZPrn.zel
IIZ &lllll!Z) i irt'zhe-ta :nuukA.stuány kauzájába k ezlrt b.inyászok UJ
r;olt c,á,zári I• kirdlui k onzuli ügynök
hoz most még• ,·uut1 koi sík ln, munká ...ut'nc:r:etet csinállak ma
11, a jA.rt1lt
R in hk ho,o ·árom guknak. ,\ tánaság az UJ szer
n'gy bt>t muln inepimmk a n u- l'P.ztte-t tsme11 l', n bb a l'nitt"d
t1kocai hi.iny, dr hogy • munkáa- ::\Ime Wor .-. embeJ't'it ill f h'r•
h"á ·t ·k~ pótolják arra nén - ·k
káb
I t
1
1
n~,:l'té';;seka tánuigok m,goi'
:~:r:k•~1;" 1,azme:;:sumeu:t •••••••••••• ■■■•■■••••••••••••••■•••••••
kórh~:"~ _' •lv
ehetultJen·el.
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UJ MAGYARORSZÁG

Amerikás magyarok óhazai
sorsa a világ-háboru után

XIX.
Kenéz és a feler.gée azomoruan ültek otthon, mert végételenül bántotta 6ket, hogy az
a könnyelmti Au:ódy ilyen kellemetlen11l-geket
okozott Johnnak. Erzsi meg Maryvel bujt
öasze és tárgyalta a dolgokat. Egyikük se
tudta elképzelni, hogy hové. fog fejlődni az
egés.z bonyodalom De mindketten aggódtak.
Steve, a .suhanc Kenét-fiu, nem szólt bele
a dolgokba, de amerikai eszével sehogy se tudta megérteni, mit akarhat egy becaületes férjtől egy becstelen udvarló, ha a férj olyan udvaritu1 és kiméletes volt hozzá, hogy nem is
verte meg, hanem csak egyuerüen kiutasitot-

ta a bázáb6L
John maga odakint ült a porcson eddig s
mig uorgalmasan 87.i\·ta a kis amerikai fapipijá.1, gondolkodott.
Megnlzte az órájAt, felkelt a bement a többiek közé.
- Art halljuk, hogy a. kaszin6ban az a felfog.l11 knd lábra kapui, hogy miután te II bo1ond amerikai" vagy, hát nled szemben nem
kell AllZ6dynak er~zkolni a dolgot, hanem
abba kell hagyni u egtlZet, ha a,; öss.1.eiilendó
becsui('tbiróaág ki fogja mondani, hogy az c5
egy&u bff8Ule1'hez kétség nem fér. - mondta
Kenéz, - ellenben va16súnüleg már holnap,
ngy holnapután meg fog vert>kedni RavaRZ
ln:
e1, aki Ulntén meg!tértett(', de minden
pillanatban hajlandó neki elégtételt adni.
Rz ~riiltség volna Ranszt6l, - mondta
H„a, c5 nem amerikai, - n•tette ellen
Kenéz:,
6 nyugalmazott huszárkapitú.ny, neki musr.áJ légtételt adni annak, akit megsért.
Én magam ae értek sokat <'tekböl az öriiletPS
•l!'ltobaságok 61, de annyit tudek m6r, hogy ez
1•t 1gy van.
ús mégia őrültség volna Ravlt.SY.tól,
::nert az: a.z Auódy nem tiutessi-gei. embn és
n fogadm merek, hogy a beesületbiród.g i~
gy (og; a e,:t találni,
mondta -John mrgJQ·Ö-

1

kc-rge,i.st• a pokolba, - hangzott A.azúdy indulatos válasza
Erre némi csend kovetkezett, a 17.olga as
ajtóhoz közeledett.
- Várjon }'erene, - szólt moal a DOiga
után A87.ódy.
- lgenih, nag:yságo11 ur !
- Ila mli.r itt van, eressze be ml·gtl art a
Marmareket.
- Beeresztem, nagyság~ ur.
Steve odalent a kapus lakásában m 01t
már izgatottan várta, hogy mit fog halla1111
hiszen Marmarck hires, helyearbben :mondva
liirhedt ember volt arról, hogy nem & Jegegy
uerübb uton llkrz.i & vagyont, mint vállalkoMi.
- Jó napot kívánok föjegyző ur, - e an.nkkal lépett be Marmroek Aszódy irodájába.
Remélem, nem zavarom.
- Dehogy.
dehOJ!'Y .. • az az 10k dolgom
van pel'87.e, hant>m azért jut f'gy kis id4 mm
<lenre, - morogt.a Asz6dy, t-lég kellemetlenul.
- 'f:rtem, - ruo1ulta • [armarck - S,ik
dolgot ád a föjegyzÖJ hivatal, aztán ráadásul
méJ!' itt vannak euk a ka111.in6i beeauletiigyek,
mtlyek a föjeg) 14 ur uyaká.ba azak11.dtak.
;\e is emlil'ie azökat,
,'Hgot, koz he
_\uády.
Xr ia t"mlitsemf - esoJálkozott Mar
marek.
Xagysieru lhszen 11zok miatt JOt
lt'm.

- .llagn 11cm ezek mait Jott, Man arek,
mondta Aimídr,
ianPJn a v llú mut.tl
\:agyon j61 tudom, hogy holnap Jar le a a
!ezer koronái níltóm.

HAll=============PtNZKULDts

Szikra távirati uton

szólt közht Ke-

n :mé.
Pedig amilyen eg,rurrüen, olyan ht>{.ycs llZ én okoskodásom, - folytatta ,John. Am11 A 1.i'ldy velem tf'tt fa ahogy azt tetti>, ar.
k taégtelenn~ teszi, bogJ,· nem iiszt,ssége:; jelemu kJ gondolkodásu emhn . .
A;iar:ony1 dolgokban, kalandokban
sok ernh r nem veui komolyan u tiRZtrsiu~get,
J gy,,rte meg Kt>uézn~.
IsmHlem, - mondta John,
az 3 egéfu
elji '8a annyira alju ,·olt, hogy ö mintlenhf'll
aJJas I bet ~ remélhetőleg rA is fogom e,:t b1
zony tam.
Hogyan!
kérdi ztfk valamenn:, ien
gl pc veTudsz már r61a nllam1t T Oh, leple:t.d
le az:t az embert é-s ne engedd, hogy még kárt
• g}. n Ra asz Tmréb n, - e f'ngett )[ary, ncin
go1 doln aual, hogy :::u:gyon el.lrulJa titkos
uelmett a béna Ma iránt.
Még al'mm1t sem idok r61a, de csak
ArJatok, - mosolygott John.
)lost kimegyeJi: a vaauthoz ulakiért
Jlo:r:zam 15.r az ant.omohiltf - Jr:frdez•
e Sf.rve.
• ·em, ne houl, majd caak gyaloi.r megyek kí, - ' lt·lt ,John - . · em szuk égea, hogy
1111ndenki láasa, ki j(in hou:ám.
~lét estfl ,·olt már I f'gy félóra mulva
John a hátsó aJtón át. jötl be t'gy ide~E>nn~l.
Tetiit minden rendben van f
kérdezte
John angolul a , l'nddgi,tlU.
• r;nderi itt ,·an ,·elrm, - frltlt amaz.
Akkor bemutatom önnek ar. l'n emberemet,
szólt John • elöhi\'ta az iirei;l' Farka.<11.
T&gyokeru iireg magyar volt Farkas hái. a megybáz. kapusa és hádelugygelc5je.
S mégtS angol 117.Ó\'al kivtnt jó estH, mikor bej0tt. Husz é\'ig volt AmerikAban, pár
6nel a blboru elölt jött. haza a most kapu,; a
megyehú.ln• Ottan van a lakáaa a.
Ez Mr. Farkas, - mondta John s ő
v 11'! kell ·un k dolgomia Phhen az ügyht>n )Ir.
Rltter.
Reuclben Yan,
monclta 81. idegPu, kit
John Rittt•rnek uólitotta a ha rll. Parka nak
gy tuik mdnlbatunk is mindjárt, hogy reggelre k~szek 1t>i)-'Ünk mind('nnPL :\fost mt'>g
eiak a armadik társunk hiányzík.
IU lesz a,: .a mindjárt,
nrondta John
a bf'l:: Altot~ ~ltveért , a ff'lesége )pguagyobbik
flv re rt.
Ste,·e nag:,·ot néz<'tt, mikor ott 16.tta John
u bá,,Aban az tireg r~ukast 11 az iclt'geimeL
IIallgu id , Sttv„ mert igen Contos

1
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dologban akarlak igénybe venni, - kezdett
Mindent értek, John, - szólt az fiu finom drótvetetéket egészen FarkM lakásába.
John a fiuhoz beszélni. - Ott voltál az el ··bb iirümrepeave - i. örülök, llogy szolgálatodra )It'g rcggd .11e volt s teljesen elkészültek, pedig
te is, amikor megmondtam, hogy az, aki olyan lehetek.
csak a detcktiv lámpájának a világitáaával dolhitványul tud viselkedn i egy barátjával s an- Helyes, - mondta John, kezet szoritva goztak, nehogy valaki észre\•egyen valamil az
nak feleségével szemben, mint ahogy Asz6dy a kis !<Óforá.val. - Ti most átmentek a város- utcáról.
.Megtartották a próbát is· Rilter felment
viselkedett velem és Ensivel, nem lehet tiaz- ba (,s az öreg Farkas feltünés nélkül bevisz a
tet;iSéges ember. Xoa, ebből kiindulva, azt g,o-n- megyeházára. S :Mr. Ritter szépen elhelyezi az A.~zúdy hivatalllban, mig Steve lement a
doltam én, hogy ha mélyebben belepillanthat- majd Aszódy föjegyrö irodájában a kis készü- Farkas lakásába s amikor Ritter odafent benánk ennek az embernek az életébe i:!s ügy,úbe, léket, a dctektophont s a vékony drótot leveze. s.-:~lni kezdett, Stevt képeb volt minden szót.
okvetlen találnánk abba.n más tiszte~gtelen- ti Farkas lakásába, ahol te fogsz holnap egész lejegyez.ni.
i1égel is. Ez nekem szent meggy6zc'Sdé.em. Tu- nap ülni é11 hallgatni a detektophan drótjának
~ggel kilenc óra tájbRll uután St.eve meg
dakoztam tehát, hogy van-e Budapesten Ame• végén minden 12:ót, amit Aazódy irodájában hallotta az Aszódy hangját is a .készüléken
kerci;ztül.
Akkor jött be a hivatalába, mogorriká.ban járt magándetektiv és megtudtam, kimondanak.
hogy ,·an Mr. rutter az ..•
Farku, a mf'-J!'yeházi kapu~ Kenézék meg- ,·án felelt viaza a azolgája köa7.Önlésére, pa- Ob. . . csodálkozott Steve.
hitt embere, Ritter a ruagáudetektiv és Ste\'C ranri;okat adott ki, feleket fogadott. lgy ment
- Mr. Ritter magyar ember, de ~ew Keni;z éjfélkor már bent voltak a megyeházán, f'Z ci;aknem délig, anélkül, hogy Steve bármi
Yorkban tanulta ki a detektiv meaterségf't H H nagyban dolgoztak a nszedelmt"s kis készii- t'r<lekeset hallott volua.
Déltájban aztán a következőket. hallotta
volt esze, hogy hozott onnan magával többek lék felállításán é,s olyatén való elhely1•zést!n,
hogy észre ne Vl'Jr)'e senki.
!-,tt>\"t' a titkos dróton keresztül.
közt egy detektophont is, - bes.zélt John. .Az Allzódi iróasztala aljába rejtett, t•l
A llarmarek ur van itt, kérl'm nag)'liáTudod, olyant, amivel Buna, a detektivkirály
sok embert, politikust leleplezett. Nos kezded Ritt~r a hangokat felfog6 kiesi kf-.;ziiléket s a go!I ur - l'Z a hivatalszolga hangja voll
Hag:,·jon
nekt>m b~két az a llarmorek,
„ziín:,·eg
alatt
vezette
ki
a
szobából
a
rendkivül
már érteni!

el
Xf'm frtelek, John,

A Magyar f3ányászlap_ számcjra írta
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A cimbe beleirhatja a t·ezetéknevet, kere,ztnevet, helyi.Béget, utolsó poatát, megyét é• az elkül•
dend6 korona östzeget . Ha t'<llak i a cimbe még több ,z6t akar beletenni, például utcát, t·agy
házszámot, vagy id61, if jabb, öwegg, ugg minden k ülön az6ért 65 cent fizetend6.

KISS EMIL
a magyarol~ banl~árja
A SZIKRATÁVI RATI Pt:NZKIJLDt:S MEGTEREbl TOJ E

133 SECOND AVENUE,

NEW YORK.

Hadikölcsön 100 k orona 13.00 dollár. Postai pinzk üldl• 100 Kor. $13.00. Korona betétkönyv 100 K or $13.00
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ARRA SI

A némt"t hivatal-Os jelentés beszámolt annak idcjCn arról, hogy
Arrast rommá Iötté-k és & báboru
áldozatává esett az arras.i kated
rá!is is, melyet a németek kényte
lenek voltak elpu.ztitani, mert a
franciák azt. hadicélokra. megfi.
izyelö helyül ha;;zn!lták fel.
Az arraai katedrális axonban
ellentéthen a francia i;irámokk.al
épen~ggel ntm k~pvisclt valami kh·álóbb müvéui, V&J!'Y müvéazet-t0rténeti t>mléket és értéket.
Ezt a,; épületet Uf?)"&nis 11em 1za
bad öuzetéve12tt'ni azzal a hist6-

SZÉKESEGYHAZ.

riai ewlékü aié-keaegyháaal, a
melynek helyén a mo!it rommá lött
templom !!:'!épült és a melyel a
nagy francia forradalom rémaé~e.~
viharzása pusztított el.
A m01,Jta.ni arra.~i .uékesegylmz
igen nagy mnetekben épült és a
falait figyelemrem1Htó fet.tmények
ékeaitették, 111Delyek között egy
"Kriutus a Airbsn ", és egy "L,,.
vtitel a keresztfáról" nevüek a leg
bcctesehbck, amelyek1u•k alkotója.
két Yan D:,·ek-et és Ruben11-t em•
lt·(l'ettfk.
A kereST.t!olyosón voltak a 14

117.ázadbeli flamand iskola rucste
reitöl \'al6 képek is, ezek közölt
kettő Jean llelgane remeke Y.olt.
.-\. !~oltáron egy arauyoxott bronzbt1l kl>Mziill haisrelief is állott és
modcl'll festményeket is lehetett
ott látni, ezE>k közt.itt )[onsignorl!
Paris, 11z arrasi érsek mü,·eit ja.~,
régi arrasi azékeS(•gyhá.z egyik k
tékf's á Jegsztbb korai gót a1ko•
tb volt. a fra111•ia FlandriAban és
JÓI meglehe-tt-tt !igyl'ln\ ezen 87
átmentet a román atylusból a gót
épitészeti stylusra.
.Mikor li93.ban ~\ troli.a, a bir~edt

Robe8pierrt lakhelre is belesodródotl a nagy forradalom. vihartásá.
ha, & 11ompáa kathedráfü majdnl"m teljesen t-lpusztult. A nagy
forradalom Arrasban - amely I
)lik.s& eúazár alatt, mint Rurgnn,
dia egy r{-'Ut' Au11.triáho1. t11rto
zott
rl"ndkiviil aok kárt okozott. fö1gebben Arraa egyib T"Olf
l•'ra1f'l:iaorazág l<'gfontosabb ipar,·Aros11inak es k11lonöaen a aza.
nyt>g ipara volt reudkiviil l:iires,
mrly ua~y jólétre jntlatta a lak,u.slfZ'ot

0 ~a.z mo t mellí•k~
&1ft1 t•
tar
rnllrt•k kör.be\á~ni.
llost az a ro, .1gy inb:r:.m
1•! a föjeg_\ZÖ ur hN•iuleth1•li tigreit, hogy ,,gy
e pá.sra két lPg,} et uu1111k agyon.
Hogy érti ezt!
k~rde&te AtiZódy
l'gy,
fele,· ,Msrnu1,N•k,
hog) ha a
a bt"esulethirúság l'ri-lye11 lesz, nemisak 11 taz
ru fo~jll a fii jegyző ur egyéni bt csillet~t. h,
11c-m c•h·an trkiifo i arcu\iité t s juttat annak
a !wlle~1t"\leu amt>rika.ina&k, a , J1 Kt:nil-:,; ve~
1wk, nog.v egysznre elmulik maJcl Kt>n :r:1 k
u1i1Hlen tekiirtélye és E>!olyásn, nu lyet ugy 1
riagyou b1rteltn IZt'n!Zl· k és am1•ly ugyis nap•
r1íl-111pra k1•ll u1•tleu11ló kl'ul válni guk n
Ki•ru~z-fél, amenl.:á& magyarok nagyon 111 n .Jt
l'tZii, fUggetlt·D t•tnbc-rek, a kA.kun I
soruot
kerí'snek, jó tiíliik. minél P 1 iihb 1r:egszabadul11i
\"agy azt iqi a föjegy211 ur, hogy 1y 1godta11
fuh·tathattnk volna s háhoru alatt 1 ket•• na
hu;H.1an rizt't1i ka lWIZ ,1>adiásokat hi;.
a
1
11t[}Sl"g már itt e voln 1 11 hog,:
1 E •
leuiin:ik rzek ma m az f'~• u ntgye·
P:11:t' 1 g a falnak és but t•uik:
ule1
lehttu, k,
tU!öl: A~ódy
• · o~, az cp:yik legyet agyonu1 ,)ttuk, lu1
,Johnt és általa K, nt"& ht leJáratjuk „ m•·gy!bE"n, - fn\y' tta lfartn&!"ek
\ mM1k legy t
uonlJ&ll, azt hi!i,Zem, 11 m<'sak így l'rkoh !cg
kt•II gyonútui, h ..n1·m valósAggal. \ ! lkezu
nP n,:eti höd, ltüvasz lmrH e t .
JJit heucl, ember
pattan1 fel \
tly

Ran,s.z Imre ,n o~an ,1
kint l.'1'8,
magya1. ta a r
!o e,:n:an,•k a ,·1 iutegetö nielt"
hogy kl;'ts,-•gtelt>1uil il lesz a 1
pánunk, h1.1. t"l nem tei..-u:uk 11.
if ,an az alkalom, mely u m fo
111t>1ú11111 tlíidni. önnek 11zere11e é
li u~:,e kercked~tt velt>, tehát
vivni a párbajt u.inél «-liSbb. Term
pisztol:,púrbaj }('tJz, mmtán 11l•k1 , sak télkez,e
,·an s on le fogj4 lit-16uni, ,wnt egy ku
. 11 m
mint s nemt"a vadul
- llallgas.<tOn, lu1llgaason,
azólt rá
.\isz{,d:,- rfmult l1augou.
)lindjii.rt elhalle-atok, csak I ilprn befr
11!Zt'm miir e:r.t a dolgot,
szólt :.\larmarek
s Psak azt akarom mér mondal'ii tisztelt !ÖJPgy
iui ur, hogy mintán mindez Ígt>n aokat jrlent
r,•ám né:r.H. ha mindent ebhez k!p t teta1k
rhn~irni, nt>lll•!aak a holnap <'IM dt-k
leatr
koronRt nem k,·11 megfiutuie, mert osuet4pt'm
a \'áltt~ját, hanem riadfüml még Otez r korona
kt'S1.peuzt leu.l'k hi'nor tt feltjtt'ui az: iró11Srta
IH1L.
) IC'njt n, meuJen, maga re• ti net s e1n
hrrl
Iil•soda go11dul11tok ! li so,lrt t, rv k •t
kJáltotr A z6dy
t-::ondolJa meg jol,
vo t Marmar, k
ntolllÓ izaya csend lett
8tt," még egy darabig ballgat6dzott
det<'ktaphónon ki>l"f'.&:1tnl, 1le llf'-m hnlloU már
semmit. .-\.111.ód,· jg rl111eut eb del.ni.
· (Folytatjuk
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Ha valaki az állami t~rv~nyho•
z.úban olyan törvényt Jav~olna,
Wl'ly a lőfegyverek árm1itásat hati».ág~ engedélyhez kötné, és a ja-

~ulat a lőfegyverek osztályába
sorov.ni a revolveren, pisztolyon
és pukain kiviil a esi1:mt\t, cipöt,
8 1.: -~eadrótot ég arcport, a tönény
Ja.,·ll.Sló körnevetség tárgyává. len•

~~~le~

ing up mi"u'.Hlf'rstlu~ding~. on ac. t~;~;s tj:~;:~r:egil~e~~-

°

am.1 e
ctlunt of wh1ch forf'1gu rum,•rs -;o
)foat r·ahkt'ut vi1Zvé.rnak minCreq.11entl.r lra,e.
tl!•akire, 1u·a11t..s mimil•n ember, a
"". canuot_ do mueh. toward ki t'l ols mowini mt•r. s ugr vi
~h•n__~111g halni~ of cleanhu~as, but ll.' :írnak a [elfrj.!yverzett bánya
1
;~~IZ:;i:r~ :~ 11:'/'t:r:v:re:ai:~~~~;i ;i
te!rp~~• _ho~r mé~ a ;"za•
1 ;;ri)k
Miners' Journal lias alwa ·s done with as muC'h 1.eal a-; the,· han- had -.,:r~lö beJ~ru~t 1f.l betiltR1111k.
itll share in the past and '"wm al- shown in the ao;t, tlii:-. r;t.iuulanl
.\ kőer~ a b1_rn.:,·aban aznti~ sem
. 1O
. th f
. b
p h.
fognak f1zet111, a crou-harl•t l'Z
11 1
11
wR~s e RO m e
nre.
wt
N'Ome m,w I1 ig 1lt"r.
:1tiin j,- in't~·t'l1 lillitja. fel a bá.
100
1,yi f;zemlwr, ki hR a anpninlt"II·
90
1lf•nt11ek ugy td1<iik, e1.11tíi.n is huz
:· a-vc nja a ,;zi gény eml>rr kerPsl"80
;o
ti•t, ahoA'r 1·,ltlig tette.
,o
~--~
.\ho~r a ~ztrájk kitört, ugy lát•

!~r:::

n

:,:::,

,,kpe,sol) ek elaJá.sát, a kovéle_ ,es,ben azonos ouya•ból készul-

IO

gyözelmt> o's mi is ennek a hat-á,,a
,1latt írtuk mrg lapunk __ le~utóbbi
tmim.lhan a közlemt'nyunket, er•
,e a dolo•,a , nnalko,óan

illető

3tl

•

1 1- 1 !• 1· ~ 1.5s
i
j j i ] ~g'

1 1
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tf'k llmden maláta tartalmu_ ital
1 / ' 1•
!
t11raR11ftg t'mhel"E'1 ~1.onban htr
ez alapon rf'11zeg1tö, holott neme
t:l a,
::1 Í
!;>
• 1 ..,
.:! 1 ~
telen is1.0nyu erlhel leptek fpl az
1)1khen JMormán
mnn alkohol
]
~ ~=
~
f'IDbt>rt-k <'llen, amilyen gyo1"8an
2
,unes. KiterJevkedö ~koskodá;
~ ,:: m ~ ~
~ C, ~ T. : .= ::,~ !tudták, ol.:,an ~yo!"san <>s"-~t·urd
alapJan IJt'Y a grape Jmce se~
Tlw Etftclenc) or Italian ,11ner„ utl R
tl-k_ • Vi_ \'tzeto hauyásd e11 ugy
~KJéh, mmt bor, tehá_t proh 1b1c10 11
k1s•rtrttek kt öket a tt"lepröl
11.llamokban a grape Jmce eladása
Although our pene'"erance U1
ln the matter of mtclhgence ,1 e mintha gonnszte..,ők lrttek volna
t'PJll'll ol,an 11éerelt•m, mmt a bor not exactly what 1t ahould be, 1t can do much more than illlfllllg )[111l1('11f1~1,, ft>ll~tgetl-....el tiltották
[orgaJ.omha ho7.ása. Az eltiltást is encouraging to note constant supermtendents and managers. _.\.I el nekik, hogy a ion a vidt"ken ma-

f !

1,1.chusctti tiirvény példb.l a PC éfJ 1;1.abályo1.list célzó rendeletek
azes italok köié toroaa. az b:rok c•Jja csupán a:r., ho~y a réazegit6
11 aor ~ a bor mellett pl. a cidtrt italokat kuAZübéiljt'k ki a forga.
holott két[<.>ir cider ,·an: az fdes lomból. Hfljnos, ,.ié,mo!'I határoea as u. n. kemény d,ler Az t'dca 1.nt, amely prohihiC'ióa r<-ndelf'ten
cade-r erjed~tleu almai~. és maj~ , alapul, nemcsak tul l_ö,a célon, ~e
nem teljesen alkohohuentea. nuglI sok csetbl·n az hunusegnek e~Je8 k<'mény vagy t>rÖ!i c-i.der a már llMI 11.rculc1&pá.sa.
Ila más téren
megl'rjedt' almalé, magas alkoho~: Cortluln~ak elő ~u·k a~ ah~?.Urdu
tartalommal. A mas11achu!ietl81 I mok, ahkha turn,•k t"I oket , de 87
törv'uy szrrint lllind a kettö ré-j'alkohol t"lleni elöitélet, ugy látiut"gitő ital holott ftz éde,i chlt1r 111.ik, a jóum gomlolkodá nak ill
11 Jkoholtar~lma le_llfeljE"bb rg.ri luulat üze1~\.
.
fok, Ua:t. egy azázalfk.
11 A legsaJnAlab08abb ar., ho~.:, az
Ohio állam abbau a kivá.ltság.)91 un('rikai. n~p a\ávl'ti magut n6helywtbeu ,·an, hogy SBját bl"li- hány megiirgúitt fanatikus akara.
túa, acnnt bírálhatja el, . ho~· tána~, a_kiknE'k bogara a1: alkohol
m~lyik italok tartoznak a r,.,.7,egi-, t"llt-m k 11 1.delem

Amerika prosperitása.
lJ .,.,. nini ul .mk ;1 i,iokat :i,·s(•rt ;•nw1·ik~i 1,rOKJleritá11 >1al -

1

•cmJ,,g•·a pr0t;pPritií.-.nak i, neveznek - c•rre vonatkoz~lag bizoTelJesen elte-kintve a 1nuniciós prot1peritá.at6l, amely cgye!i munició- éa fegyHr•
t-•yárosok uebeit a aakadá.a.ig megtöltötte, t"ltekinh·e a milliomo1
rokerek 69 bankirok haaznát61, akik 6riási ö. zegeket kcre,;tek, hogy
tiitelt uereztek, vagy hiteleztek a azövetaégeseltnek ~ az élelmisz~r
apekul!nsok és uzsorások is alaposan kivették a részüket a prosperit:\sb6I él bus&s baaznokat uebeltek be, akár azállitottak a hadvi.sdó
ft>lek ré&zére. akár itthon helyezték til a portékáikat indokolatlanul
1a;t

'\\'08 kormií.ny„organumok atatiaztikákkal szolgálnak.

iagaa
A& árakon.
amerikai népnek, A.merik& lak098ága nagy ré 1.ének, IIE'mmi
mca 8 proiiperitáRb61. EllenkezéHeg, meg kE'll IIZl'nvednit", nuig kt>-11

koplafn;a a kevés k;váJa.-,tott prosperitúát.

improvement in this respect, and
we believe it i.s buta question of
time when tbis pha.se of our charactrr will be aa,nearly perfect as
it ia humanly possible for us to
make it. .
ln caut1ouS11esa we do uot rank
wry high hoca_u~c accidenta among
llungarian mmen are relatively
mort! frequent,· than awong onr
Amniclln comradea, but with tbe
mcrease in our akill our cautiousllt'S'i will. automaticall~ beco~e
greater. Alucb more w11l be t.a1d
llb.out this subject ina book which
we are uow preparing, and which
w1JI be one of the fi~t strpi;. i~ a
long and thorough-gomg ef(1c1e11er campaiyn among IIungarian
minera.

though lack of education canuot
be entirely made good, knowlt:>dge
is a good substitute. We arc peri;istcnt in l!fring morc and more
information to mint'rs and can
show· suhstant_ial &nd continuon!<
tlcvelopmcnt11 m tim; respect.
The co~Mming abilih of Hungarian mmer-.
small ..• This wi.11
dE',·elop only w1th the r1se of their
stanJard('I of li\·ing, which it h:
,Jifficult to hasten. This will
~owever, <'Ome of its.'Own ac1·or_d
lll tbc second gen('rat1on, and th•
factor too, will d. M·t•lop :-.lowl.:,· bnt
1mrcly.
_Takiui;r all th111~>1 iuto ('orn.i,i,•r
atwn, Wf' C'&ll "aft>ly t-a~· Ihat thr
dficienry oí Tlune;arian minC'r~
('811 easil;v be raisctl, hnt it i, t"'i

,'!::~

gyermekk

!"

11
~,::~ké. '"';!~eal, ti ~ :~- g;;ei-;,:7tö~
1
mindenkorra megkiméljék a tt•Je.
pt>ikt·t.
.Jól tudjuk, hogy cikkeinket le
.szokták fordíttatni. hogy mindig

1
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V,s1a k1 e&t a •:r.elvényt ,o.011l
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eloh·aRSák, a~it róluk irunk, teNew \'ork City, N. \'.
g;vi·n~k hát ~1vételt ebben az ~set- f:uk~~ftie~':Y•;;~ng:i
bf'1\ ei;; okulJanak abból, amit e kffn:,vecd:ét a "KI• Babik Jölfte"
lapban ol\'asnak. ~luta11.•1anak ep:y ~~!!i!!,~ly megtanltja a cermek
kicsiny kis emberi érzést a mun
Nfy;
kásaikkal szembtn, emeljék fel a Clm:
.••..•..••. • •.••
kl.'reRetüket maguktól, met6leg fiM:. B. Okt. %6.
uuenek valamennyit a tömérdek! .,_ _ _ _ _ _ _ _ __.
külön munkáért a láthatnák majd,
hogy ,okkal has,:nosabb az elége• - - - - - - - - - -
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f"1rst Nat·1onal Bank

d
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.
sz:rcteltt~ 1 0 1:oi.und azon, ~m~
: ava :'\ na~t t~-'bb \~zer~tn n
enne ".8 •;nve :~ ... anya.sz ké
1
~e:g~t~ • frst~~;:ei:~!~~ ~;r~te:!~'.
ALAPTOKE $100.000
k • lk
k""ld ... S:.ék„ k
A legrégibb bank
n~á a 1ma b,:an,, -~. Jon n un
a Ar:~~::ru::~:i~::,~~:f.l"n irni
SALINE COUNTY-ban.
r
k éa
d
. f . k
A betétekre kamatot !intünk
.?:un h tu
ogJu n&R'Y·
Ja 8 ~• ogy b mi f's: ~ t~~lalma,
0. M:. KAR.AKK!:n, elnllk.
;;;:ithou::aa: on~<ro~sérede~:~h;~
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0
, ték
g)d ..gr6
l
bá
,•.f'nni..
.
er·ák es tu ru~a t tarta maz a
· 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■.,
1
)fost hiít Priml'rohan ujn1. CM'nol ll} r& vonat oz6 ag.
t's reurl \'&n !=::1.:útlanul v{q{ja a
HATRAL:tKOSOKHOZ.
rm•nrt ml'gint II ki1.itarolt murikálf
~ág najly tömt>f(t' ~ a társ1tsHgok
Azoknak, a.kiknek lejár az elöli- : ■■■■■■■■■■■■■■• ■■ -.a
hohlo~an pihemwk gyÖT.elinPike1 1 zetélle, fclszólitút küldünk a tiaz. ■
)íi azt hi~zíik, hOIQ' " (•aend telettel kérj~ őket. bo'!. ne ~éa- :
100
1u•rn t11rt soká. \:rm kívánjuk II senek a.s elofuetés beküldéaevel. :
90
hHn~·ászokRt sehol sem sztrájkrR A ~etetle~ n~ papir drágaság ■
i1.~atni, dt- mJ.lli~ azt j(')soljuk, _ folytan a kiadá.a&1nk nagyon eme}. :
00
70
hnsr~· f'Olorailohan l"ll_\'!ilt'r, 111'111 '10- k-~~k, 1 ~ ~ ~~jnk kike . •
1·
kára, IIH'A'int c~ak felvr!IÚk a há- rulni u eloftzetés1 d1J emelését,
m·ií.vok 8 kü 7,lrlmf't, ha a társa- ha. & há.tralékoaok pontosan figet..
EOYEDCLI lllRTEL.'1".ES nA..
K~itok IIE'!ll hag~-j/Ík ahhn a jt"len- nek.
nom:s TltRKIAP.
le1ri mc'.)lh.zrrükrt.
Négy hétig küldjük mindenki.
/
1·!P.. Primerohan, mint ll tiihhi nek a.3 ujsá.got, h& • felu:ólltást
Tartalmana as ~ eur-6pal
,
ll•li•prkl'n na~rou (•i;un_vlÍn vii<sza. megkapta uontul asonban kény.
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Amerika nagy hustelepei - mésaán1:ékeknek ign:r.án nem nevez.
'tetők __ a azövE't~geaek hada('rt"gét etetik. A fri!UI hu.skivitel hat
mill i6 fontrt)I 231 milli6ra emelkedf'tt. És mig 19l4--ben 455 millió
'1111tot tett k, a,: Egyesult Allamok husexportJa, addig 191 5 lx>n 1 miiiárd és 3.19 mtlhó fonttal az tlözö évnek tol>b, m!nt három.;i.oroRát
1•rte el. .. .A hu'ltclcpesek termhizetesP_n '!aA'Y muvesz~ttel azipol~ ozd,k a S?.ovetlW_gea hatalmak kormányait, al~and6an •-f~_IJcbb éa felJebb
raavarn u arltkat, tudva, hogy portéká1k nélkulozh_eteUen.~k, Mlt 1zolgilstuk sem nélkiilöi:heta. De amennyi-rei a háborus szovetségea hatalmak drágábban fizetik a bu.at, ugyanannyival a békélil Amenka nfpénf'k is drágibban kell mrgfizctnie azt, mert a uövetségcsck
mlvari 1zitllit6jllnak fclceapott hus-trÖIJ1:t Aamerika piacát is uralja.
f.:.enki nm tudja vele sr.emben megvédeni a közönség érdekeit.
a )111110n kivül ugyanez & helyi:et a kenyfr-alkatrészekkel, a
1
,uzával él rozszsal is. Az amerikai pékek hihetetlenül majlllll öaHzel!eket fizetnek a lisztért éa terméflzetet1en a kenyh árinak felemelével kárp6tolják magukat.
81.:6,·al a n~p11ek, a prosperitáaból kizártnak, kell a Mcbébe nyuluia, a nagykereaked3k & apeku.lán11ok érdekében. ~ a nagyttkinté•
ru World" 1n(,g einikuqn mt>gkoC'ká?.tatja a mtgjtgy,:ést, hogy az
mcr1kai nép ércz1:e m1tgát bol<loguak, hogy rg.:,·általában kap hust és
k t17er,,t, P..a igaza van a "World".nnk. A,.: amerikai nép, amely
megt11r1 a 'ié111zipolyozókat a tMtén, ki amt>ly megtiiri, hogy az orri•

Our ■obr1et.:, 111 practlcallJ un
unpt>achablc
<lurmg
workmg
hoUl'fl, but not 80 m prnate hfe
fn spitt" of the Cact that thiK papcr
ha.'1 fought again1it intoxieatin
.
·
. g
drmkll for 8 number of yE':irs, improvement UI vcry fllow &11d we
need more co-operation and en•
couragement before we ean show
marked results.
The inMucnce of this papcr O\'er
punctuality is unfortunatcly rath.
er limited, for only the W('!íare
Orpartmenb of iudh·idual rom•
panil"lól are near en.ough to the
pi•ople on camps for hringing pro.
per in!lnence to bear. We kn<1,1•
that the managera and !111pl.'rin.
tendenh on a number of camps
have do1w rnuch prnW'worthy

lJC•nllal that emplo~ er~ cin then
part Just as the men Jo tht1r.-.
We ,Hll 110 eH•rJthmg \\lthin
our power to brmg about th1s e111i.
~u r aml>ition h, to make apprec111ted wherr tht-~· are employt>,l
11.nd in great d1•ma11d on othei
eamps. We will persist in our
campaig11 anrl hope to raise the
efficiency of Hungariau mincNi to
at ltast iO Jltr t-1•nt in the cour~C'
of the next year, anrl to er,-ater
percentagcs thert>flftet".
We have alwars done muC'b iu
this din-etion, lmt our mesns wne
n t !tuffidMtt to &C'cOmplish morc.
.h our E'Xpl'rif'n('e gro,u and the
means at onr clülposal improw, we
,.an rendf'r a correspondíngly
grellter l<'rvice and are alway!I at
tht' commnncl ot Tiungarian min-

11il fogva vezessék, u hmt nem érdemel, df' kei1yeret aem.

work in this respect.

ers in t~is work,

".s

radja.uak ~s a !.?.t"gény emberek, 8
kik nngyon jtil emlékeznek a lud
lowi vErrn~Ú:<1t>k idejére, öriiltj>k
hol{)" mtl-g mej:l'f'n1C••1IIPk a távozúi;t
nt'kik.
:' _'iihhi bánrá.<szlt.>Stvt'r, R~i_k
~nutf'u ri•meJp·r gondoltak a nuhe
k111011ák puska1•11iivf'rE', mE'gtörtrk
u erll~11kos~o,lá11
gyori ~s
a]Hpn,an ,·a\o alkalmRzaJt& el/Ht t'~
t1•lu·tetlf'lllil ,·i>ttt'k fpJ ujra u
ig-ltt. hO.llY legalltbb a kf'nvrrükt>t
m,•gkf'I', 11hf'~k Pzntltn i~
ue
k,·UJ:11 8 vandorhotot a knukbl'

=~:~;~ké~•

1;1a!an t':b bim•

'.."·';,r::;;;..,;;"~~:,::;~; t:,~'·m~~:~t f•gymekkel ö,;,,,_
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HOGYAN NEVELODNEK.-AZ
EG:tSZS:fGES KIS BA.BAK'1
1'.gJ, llo,-y jő, tiszta éa tApliM
tejet adnak nekik uil.letHükt4l
n!e~rot~!!!:!tJ:O:
}!!e\~s
t:~v,-lt ,i~, .-_l: ~

,ég,•t, a r":"'";t5

:~nyaJáh~n; 8 ~~~kul,. h_o:~ ~-e.iZ~del~m,wk

,u.:egés(,nek Ulinösitené a közforg8.. tii.n lrhetővé válik az olyan italok
lomban Jé\·Ö és gyermeke~ a%8má- árusitásának az t"l_tilt~a is, amely
ra készült revolver formáJu taka- it11lok nem réf.zeg1tli italok, habár
ttwny valóai.muleg u
b1ro
elincbeh á\laptonff.nak a megv1zs
gá\áaá.t kmet<•lné.
Mibcl)t a;:onban ,•~ alkohol t~r
tolrnu tlalok Ar11111bu1~nak kérdesr
forog szóban, 8 knzvelem+-ny nem
Eudut f<'l olyan ha1nat", lehetővé
tt"\e a JÓ1.:8U éu Jeg('\rimbb kove
tchnényeiuek a mellö1.:é&i'·t. A ma.-1-

az éhes emberek kenyérért való
kiáltását és jobb1m tennék Prtmrro, meg a többi bányák urai,
ha a brutalit.ia helyt:tt az oko88ág
és józan~ág állá.-.pontjára hrlyez-1
kt"dnl!m>k a javitanának valamitjl
;...z t•mb('t~·ik aorsán .
A primeroi sztrájkot már levertt'k s igv a nag~· nagyobb bajt gi.
került ~ekik elhalasztani valami-

1:•:.•·,:;0:~.~~::~•=n~•~:'.:;;~• b,,,. uj,a olt. '.ágja a'"'": llocke- .-el, ,.,.,,u,k

,.,. " . :~::t::~ ~:b~:,1 ;~~

:~ a~:.;::~:..:~,1: ,::~~: ~:~ dé~;k ~~7.::;~:~~::::1:~:1:;:

AHOL A SZELLO SEM JARHAT
SZABADON.
_ _ __

much ln hc dfSited. Hundred$ of: Priine-roban letörték a kU.Zd6
cars tnight be stolen by olliei; hánvaszoht. Elfojtották esirájá.
/H'oplc bef~r1· one JI11ngaria11 wjll han· 8 bímyászok küY.dclmét, !a 8
t-olllow lbeir eumple, .
kik azt "·e1.ctt;;k, azokat fegyve. 11 pcrmanenec th nt" is room &>r ré..-; bitangok kísérete mellett szál.
rnlprove~f':nt, _anJ wc have wo~k litottiik ki a bányaplézröl.
~d harci m thlil _rí'spect ~.r adn,t~\z emberek hajlott báta meg•
ir_1g all Tlungar1ans agam"t con. t,irt a tá~aság cröszakoskodása és
tmually mo,·iug irom ramp to 11 , herif!ek pu~kacsöve előtt, éti 8
camp . • luch effe-c~i,·l' wor~ can kúz,-1 n~g.:,szá7. ktu.t:Sorázott em.

:~:•~=~•;.;:f..,,";'~~•;:;~"~! •;;' ::,:

th~re would be Iew complainta on
th1s scorc..
Jn phyi11c~l stre_ngth we shoul.d
rank .ve~y b1gh, dul_ not the habit
of dr1~ki11g undH~me he!lth. Co-

t~ 1t~lok katcgorrnJába, ~elrin!et
nel~ul a~ra, hogy Yan-e rt!szegitö
l1at&!'!Uk. Ennek u volt at ereJmh1ye, hogy minden maláta tartalurn italt alkoholos italként ke•
1:l'ln('k. Ugyanígy Xew Yorkban
a ~1.ea1.es ital adó vona_tkozik min•
drn maláta tartalmu italra, akár
rt'szegitő, akár Dt"m.
. .

UJRA. _

do s not leave

fendera wn~ laid off 011 all CAmps, ating ·littl~ eomplaint<; aud clea~-

N. Y.

.

Szeme'lyes szabadság•
Trta Ha.mmerling N. Lajos.

honesty

Th~

Effkli'nt')

ur .\merica11 \Uners uo,

Küld jön érte 25 cent
bélyeget.

vE"l, millflPniitt
fiz1:1t, küldhetünk
mert • mai sekinek
viuonyok
közt
wliik
ingyf'n, i-okat
?~ ha dol.lloztatnak
nz trnbNPk nem
ingyen
kii\•ttelöilzni mt-réllzelnf'k, ol}·an ujaá.got, aki fiutni tud érte. A.sok
o.attan6sau va,j,k s,ájon ök,t,, • bajt!rsak, akik betegség, vagy
mint u:t lll(l!il a primrroi11kk11! máa uerencaétle.n.ség mi&tt rosa:r
Kl rJen nqr kfpe:11 ,rJ('a:,iéket
tették.
helyzetben vR.nnak 8 a lapot kf.
AMERIKA LEGSAGH>un
Ezekt't 8 '"i~1.0m·okat nrm fog vinják, irja.nak egy pootak:4.rtyát
M .\G\.AR A.RUTf(7...4.Tc'H,.
jffk soké.i~ türni a· bányá-;zok.
mert természetes, hogy ebben ar
lfo,;;t mégt<öikerült őket lnrrni eaet~ azi~esen ktildjük U ujsá.
+-!{~· idt>íg talán J..lu•t111~j:l't'S Jl',.t. n got hitelbe 11.
. ..
hán~•ÁJ.zokat hékí-hNl tartani. ,ll'
.Potya. ~lvaa6 ~ t~bb va~
77 FIRST AVENUEJ,
111.t j,. csnk puskacsi\"t•I hánra- lll.lDden UJllágnak, mrnt fiz;et6 ol
,iri;kkt"l, lllf'JZ' gJtf'riffrkkE'I, dP hM vuó, legyenek legalább & magyar
NEJW YORK, N. Y.
rl!o!ZY az tmhnl'k tiirf'lme, akkor binyászok kivételek, akik nem
t"lö\r111 kr1.cl ik 8 nótát ujra (,.,, ujl~' uornlnak arra, hogy ingyen ki- ,'ll ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I
n hányá.,r.oknak, mint a táNJllAA- vánják & mis l&pj át Q}vaani.
i:roknflk nag)· kárukra 11"67.DE'k a
kiujuló munkb küi.dclmek.
A Rorkeft"llrr ipartelepekrt a7
f'15tt okosan \'f't.rtt,'ik. rug„bbf'n
menjen v&gy irjon
hPlátá.1!-lal hÁntRk az rmberrkkel

EMIL NYITRAY

PATJK.ASZEREKérl

ú egy kis jaritással, meg tmbrr•
g(,ges hfi.násmóddal majdnem n,in
díA' elejM ,·ettf'k a 1.avar,rhoknnk
- uey J.6.tszik 87.onhan, hogy az
utol!'l6 öt évben tltértek a régi jó
és- okos politikától.
F.röszakkal nem ll'het E'lfojtani

S RDEKY KALMAN
gy6ggazerészhez,
aki budapesti egyetemet
végzett okl. gyógyRzerész.

3964 Second Ai,enue,
PITTSBURGH, PA.

■•---------•

A.R VASS
BONDTOWN,
E düJi
gye ·· magyar
közjP47V7Ő CEnch

•---------.a
-r:,J„

field vid~kér,

6IAGY AR BANYASZLAP

1916 OKTóBER 26.

ELMÉLKEDÉSEK A HÁBORURÓL.
b.i c8C-wéuyck, \Blarniut a rvmá1 felfogás nálw1k 1s l(agyarol"S?.á• arra, hogy a háboru bármilyen be- alatt tannlta meg a viS1SZavonu
b('a,atko:/.b ii; azt a .nézetet eroal- gon.
Cejezéae után a régi lliértet már lást.
1 meg, hogy a háboru még evekig
A hadvisdö orszií.gok badvezé-- ott fog leselkedni éa ott fog min•
A központi hatalmak had,cregei
ha1·that.
rei és államférfiai ma már annyi ket fogadni, ahol a háboru előtt tehát a hftboru ,·égéig szétválaszt
..l lcgkedvezól>l> nAmitAsokat ra ismerik egymás crt'jCt és egy- elhagyott, - &Öt nehezebb lesz a hatatlau ,k, eppc-n ugy, mint a szö• amit m g 1u•m h ,lot , amid,J Vt'\"
alapul, melyci. leginkább máa gyengeségeit, hogy a báboru helyzetünk, mert hi.szcn mi egy vets~p:csek hadseregei, s igy lla 11
az Jsigok
•
.r~k. k kü- 1:11ucr1k1:1i katonai sziikcrtők 6s eem vt'gercdméuytivel teljesen tisztá gyÖz('delmea háboru után hazánk gyarország is teljesen végig fogja
1 1 06en , ,ami o ,at, ami egy ha- il•gcs ltllamok szakértői é.s állam- ban vannak, ezt azonban sem a függetlenségét láttuk a messze bnrl!olni a háborut, határait na.
o át I vo esalatljaért - ferf1ai elíoga<lhatókuak tartanak harcoló katonák, aem a lakosság. láthatáron felragyogni, mi azzal gyon val6nzinü meg fogja tartani
g fo ma,ra1 erubct- le ké e meg- a háboru bele fog nyulni a.z 1918- uak tudni nem szabad, azoknak biztattuk magunkat, hogy a meg• mert Xémetorstágra nézve ma fon
m nyt
IZtatást ik hbc.
csak egyet aiabad tudni, éa ez a mérhetetlen véráldo~at, a magyar tosabb Jlagyaron-zág határainak
na csepegtetni
Bz a .számít.is elfogadható és mit minden hadvi&elö fél ma ifjak elhullott vére nyomán ha- ,·Melme, mint a háboru elején
Ua lelkunket vall másr fog- konnye.n me-g i.:s magyarH.zható.
111oud, hogy csak mi győzhetünk. zánk függetlensége, egy jobb, egy volt. A.. háboru legfonto11abb té
Juk ken)
te 11 hogy untsc ki
Augolors1Jig a központi batal•
Az iga.zúg pedig az, amit sem biztosabb jöv3 virágai fognak fa• nye ugyanis a Balkánra szorul "
agab
nind azt a ,·ir,, at, mim.1 wak legelkeseredettebb ellenaég, njság meg nem ir, a mivel sem köd.ni, - s mit remélhetünk e he• ott Xémetország esak ngy nyert H mma azt
ke- a háborura c.sak ez év tavuzán had\·ezí·rek, aem államférfiak nem lyettf...
h('t, ha Romániát Szerbia és llonly· amit nagában 1 „tegi,!t, kii. endc1.kedett be, miután meg,.·e· dicsekednek és nem is dicscked
Vegyük csak fontolóra a követ- lenegró módjára elplliiztitja, a mi
JJ ,e
('gy rm!n torh ki ruiuJ: tte a központi hatalmak Altai E betnek. -- hogy mindegyik had• kezőket. Mi Magyarország hábo. önmagától maga után logja von
, a„unk I lkébol a kuL.ltas
na- sa:eJ·f'ncsétltn Pranciaor1'Zágot, a ,·Nelö ftll eddig már annyit veszi- ruját ugy képzeljük, hogy a. ma,. ni 'l(agyaror!l7.ág határainak ,~p.
yar kat?nák, böso
ivadékai 111 ·lym·k leggazdagabb r~sze a né- tett, már annyi reményteljes ifju gyar katona otthon harcol a hazá- ségét és igy maR'}"ar szempontból
g öz.z te
semmu.itst"tt'k
ucg md aeregek birtokában v1:1n, an l'letet telt tönkre é!l semmisitett jáb11n, mindig éa mindenütt ott Magyarország megnyeri a moga
mmde•1 ellenségcteket, a ti gyü1.el- gol hidegvérrel nézte, hogy 1 llll'll, annyi nyomorékot, annyi ár. van. ahol a legnagyobb a veszély, háboruját.
m teE. cg~- na háborJ utol..s6 fel• magyar tüzér!'.l~g hogy pusztítja, ní.t t('remtett. hogy egyikre nl!z mi ug_y képzeljük magunknak a
Ennek l'llrnében azonban polionúa. a
1om1oka1toko11 ro- hirl's btlga ,·árakat, a hogy kerül ,e ,wm lehet a háboru b.i.rmilyen magyar katon~ lelkeaitését, .hogy tikailag Ausztriával e;fyütt Német
gyogjon a lel!Ilagyob~
uémet kézre eg~ Belgium, meg el'edm!'nye,
gy/belem, C!!ak a parancsnokai azt mondJák a ország befolyása alA fog kerülni.
bab r koszo11.1J1t, a ti m vetl'khez verette a központi hatalmak által n•s.zteaaég.
m11.gy1tr katonáknak, fü,d, vágd hogy ez l!a.gyaronzág jólétét
fu:: a tt,rt:. uc~e4l. a !1iooru leg- kH izben L'I Oroszo_rsz_ágo~, miáltal
A mi <;:,cn~nCSt'tlt>u hazá~kban ne~ apád, ng:r_ azt, !iogy ,ű.td az emeini fogja-e, axl még ma kiszá.
nagyobb e1>adalaat, a 'lekel. . lgy Orou-Lengy('!or1ozag 18 nemet kéz ~[aszyarorszago11 s,•rn remen~•tel• 011·t1t 1uap:yar, k1 b!.ntJ& a hed!. .. mitani nem lehet.
ma az p„ 1g_\"" , oln JO, de vi. re kerlllt, elpusztult Szerbia, cl J(•sebb a helyzet, - 1\ kárpátok viIla a dolog ng;v állana, akkor
t a 11:: tely azt kiá1tja, orosz, puaztult :\lontenegrú és elpusz. déke rl van pu1tttit'"a már má.t;o. ma nt>m lf'nne M.>m orosr., E"m, ro
Károlyi Mihály, & függetlensé•
1:1h tap081Jll 11atánk zrnt folJjét, tult az az angol ábránd ü;, hogy dik !'Yt-, ErMly p11s1.tulli,- alatt mRn II mag:-·or földiin, -- hanem p:i párt vuére e napokban a ma.
1m rt nen1 ,·édelml!zitck, hol vag:-·- ~enll'torsJ.ágot rz l:liatt ki lehet ,·an most, mert teljesen mellékcs e helyett a magyar katonák nagy gyar képvii.elöházban a követketo mr.gyar katouik, honí. lett be- letiz fhezt<'tni a központi hatul k~rdéi;, hogy a román pusititj& el rt's;:P az o,utrák-magyar monar- z6 interpell&C'iót intézte Tisza mi;oJ tea: az ,ls1 harti szellemé!
makkal együtt.
akkor, amikor elfoglalja, vagy ak- chia i\rökö" tartományait vMel- niszterel.nökhöz:
lluskomo1
járunk ebben a .\.nglia tehát k(:uytelen volt ezen kor fog a pn$1Zt11lh bekövetkezni. mezi az 11la1.z ,-JJen, egy máiük
Ez arra enged következtetni,
g,- ol"Wgban, n máu rejteget azéK:-·enl('tes kudarc<ik után e10· amikor a romAuokat fogják ott el- nafly része Or08:r.-Lengyelország- hoflJ lfagyarország sona felett
JUk 1 kunkbeu
zeu rz lml'ket, 111gy hadsere~et SZf'r,ezni, bogJ pn-.ztitani, az eredmt'ny ngyanu, l1au Yérzik, bngy ft7. orosz hadse- m.6.r most is Németország rendel
nem tudjuk m!g azokrlu
Jotutait fel tabaditsa.
am„J~- országrrszrn ett:-- ellenaé'1"es rPg át ne törhea~Pn ~P..rnet-Len- ke1:ik
s m, ak1kke 1aponk"ut •alálko
1)11magilrúl .\nglia ma ia büsz. had végigtnegyt•n, annak nyomáu JQ'tior~zá11ba, a lrg,·itlúbb ma.
Yan azonban .llagyarországnak
mnk, hogy m lnk az ell 1\&égunk. dn mondja, hogy eem szárazon p~tulás támad, a m('nekiil6 hatl J!"yar eirPdPk az olasz fronton tiin- egy erÖ$1, egéauégea életforrás& a
:nely._k a ba it_inlC, ten:. merjük Isem nz~n ml'gn-n·e .nineseu, a1:ok ~yüjt, pti<-<1.lit, rfll)(ll.. mert ezt a tették ~i. in~gnkat, 11'.i'- ~zzel ~zem. melylyel talán egy hadvisel3 ~ronaam, hogy nm eu bizalmunk! a kts k1rilyok pedig nem sokat báboru <:.zell('llle magahan hordoz- hen & Karp11tok11.t.n hroh •·adfl-57.ok K.Zág ,em rendelkezik olyan méra gyoulemben I Il('Ul mcrjli~ mon I u!Ímitanak: .\.ngliának,. Frnncia ia, _a ~g~·ő;:t~,.:; katona .. n~gtlelkii, ?: "itf'z bajor katonák vf'delmez. tékben, mint Magyaroruá.g.
l ani azt sem, hogy van, 1111 csak onizáp:nak i•s Oroi;zors.:agnak har elnezo e, bus;:ke, a;: uldnzott ka- l1•k \"f'~_,•e f'n
heh ezrec1ekkrl, a
V
k- .. b r·i
"ll'ó
1
~ ánjnk, m1 esak 6hajtj11k, kön•• e<>lui kell addig, a mig megs1.(>gye- ton& hgyetlt>n. varl ~s emherte• kik fr-g:,·\·ereikei eldohva énPhzó- . a.n ;ru \~begy
.mb~1
Jk on~agunkt61, bog.v gyln- nit~s n~lkül ht'két _köthet.
1('11: legyt'n az hiirmilyf'n nf'mi:Pt- \·a v:unltak fit az orosz táborba. !~:~~arhan~:_1'1 Jeg:::~ke:eb:g!:sti
, a ni kqiz::lettin~beu ~ k
\.uA'~i~ 87. Eiryei,;ult .\llamok ~· Ue11.
T1<:.7.t1Ín magyar katonákból, és lelki tulajdonságokkal felru
egy kép a1akul k1, a m1 dgyamk moguta&l\·al, ?ros1:orszig pedig
:t:;11 telje~"'" és lelkrmból meg mag:.·ar ti.-utPkMl ill6 magyar házva, akaraterővl'l, báto~ággal.
saa: ~gy m goldá t f~ga~uak l.
Hu~o~utaú\"81 _a h~borut ,·agyok ~·vzöclvt' arr61, hogl mi- l111dser1•g11ek "l!'Y nal!'Y tö~egben és meré.uaéggel, 8 ha minden erói
h gy )fag,,·a1 18Ú~ g~·ozt. n, mert t'\·ek1g ('lb1rJak, ed elntatm nem l'lött a hii.born befe~l'úshez jutna nf"m lehH, nem zabad egyutt len- i~ kimerülnek 1Heért folytatott
IagyaronzAg a mi baz,ánk, a ml lehet.
)faJ!}"Rror~iág teruletén, 1em a uit> )[it~yarnrs1.ágon, mert az1.&l báborujában, jövendő sorsának
tlen hazánk. a hon tes1 mk, . )fag-yarorsr.Ílgnak te~;lt ~arcol- Klirpátokban, Bí'm Erdélybe~ el- ll!Z.'' az o:z~rák, '"~}amint ~ 11éml't irányit.Asában, _ s a jövndő llakunk n!ISZ&dg)
.
n1 kell ml'g egy ;agy ket éng, né- lensége..!i katmu1 nem lt'9'1., kivéve ha,hrz<'losep: telJesen
tisztában gyarország ujra
felépitésében
Tag: dhatatlau tcb!t, ~oiey- IJ11 .• mf't segit~ggel kí kell kergetni a hadifoglyokat. Kiirtják, kiii,:ik. ,·an, hogy l'!Q-. ilyen had~reg meg- ('zeknek a segitaégére biztosan
hi!.borJ mwd~n alakalúnt e~k'.1 Ertlélyhffl a románt, ki kell még kipm1ztitjii.k öket, mert bizonyos 11rrrn(' l'gkz bizonrMltln )fagyar- f!zámithnt. Ugy legyrn 1
gyar uuuk
BZl"mpontJábol eg:-·szer é.s talán utoljára kergetni hogy mi ott in.·ózni fogunk, és a orsrág háboruját.
eztilk fa ez az érzea természetes a k:ArpátokbcH ll.f. oroszt, Triesr.t h mrghami!Uthatatlau
törtéMlem
~zerbiAt, )(ontf'nrgrót )!a(•kennnt 1S kn·Anhatni!.nk mi egye Toreutino területéről az olaszt.
éretábláj!i.n ('111('; gyii;:elmünk iirök Ren nfmet tábornok Mditotta
e ·:nmt egy gyiize:l 1 me .'.\la
Bt">kéröl ia!mo(lozm. bl'kfröl be- re frl lesz je(Q·ezve • minket hol- me~, Kihes.., generilis caa.k al~
gyarorszigot kikcr,11m lát11i a szélui tehát ma mél!' nem lehet ,logJ1;á fog tenni él'. büszkt•kkii fog rf'ndt'lt hPl:-·zptbeu volt, a Kárp6.agy harcl:161 • bo\! l bUszkén hiába fogja Xt'metország ez öez. tenni u győzPlem tndata, hiszen tokból u?met tábornokok renil('l.
boldogan t doánk visszatérni. szel ujr& közii\ni a feltételeket mit i!I n}·rthrtünk mi ep:yehet eb- k"zé-.e mt"llett üztik 1:l az orof>T.t.
•·KOPP'S BABY"B FRIEND co:·Ránk magyarokra néne tehllt melyekkel hajlandó b~két kötni
& háboruban, . mint ha onzá- F.rdHr ntddmér•• most is óriáiii
a c~~:~h;~~-o~:~~:
~en a hibonban •·· o ,rban és mert a l11í.l1oru to\·llhh fog folyni gunk határait meK tudjuk '"édel- n~met haderőkt't hoztak le )Ja. nyl anya ildva emlegeti. Mn. Oraee
ta 1An t..úr.Slag csak !\lagyaror• nag:-·obb elkeMere1l{-a.-..-,J, nagyobb mezni. meg tudjuk tartani. l"I': a g:-·arori;zli.gba. )Iiértf AZl'rt mert Slaambaugh, Harrlaburg, Pa. u alAbg jon do aoraa fontoa I ezért hen·el és a győu•ll'm remfnyhe' Je~na!(yobh jlyií:r.elem, melyrlU a egy magyar hadat'reg veszélye- bl levelet lrta:
adisomban kulono.eu eucl ki- iuindeu rfszröl.
háhoru kezdt'te óta magyar ember M'bhn('k láttn:ik a hadvezt>tffség
••t,t gyermekemnél tlz 6 ,en ke.ánok foghllkomí.
.\ lu\horu mai állapotálrnn p:yő- ,ilmodhatott.
szrméhen a )fouarch16.ra nézve reaztül haaz:nl.ltam as önök kész:ltKellbképpeu megnlágitani azon• zelmet remHni minden haclvi8t>l8
A \'al6..ághan prdig ez hi1:ony mint a kiil('llenségre uézvr, mrrt a mén:,ét. a "KOPP'S-ot. en nem tudhan ezt a kénVst sem lehet anH• orstli.gnak egyformlln ,·an jnga f, vr-.zte~,-;t'I{, melyet hosszn thtize. rnag:-,ar had!J('regt.ől l-fagyaror- nék nélküle meclennl. HaunAltam
.a.ul, hogy bele ne vonjam az•)ktlt niindeu hadviseló országnak \'~l' J<'k nehé~ é~ kellf"rves ~unkija !'i'..ág _legnag~obb elleuRép:e AuRzt- ::~ ~:;.i:eu:en~ó 1~!~t!~mé:ek;~;-;!e
a e Jokat és escmén:-·eket, mely(·k rt'ménye, ha ez a r('mény nPm tnl fog tndm csak hPlyrehozm.
ria fel a legJohbsn.
"'KOPP'S"-nak nyomiba. AjAnlcm
a hábor:ib&D le-rö többi 1J.agy és tem~ t>l a katnna i,:h·ét, hogy az r
Fájdalommal, keaervvel teli el
llagyaro~dg, mint hadviRel3 ezen 1:r:ert minden anyinak."
kia nemzc•· k ,·ágy&1t és ábrintl hazája fog gyö~ni, ha ezt a re- pusztul~ :áro1.~k ki falvak fii~töl- ál~am: az egé!:iz háborn ~.Jatt ao.hs
""KOPP's·• a permekek baratJa, 1
Jalt képezik.
ménJ·t nem táp!Alnák a hsrcoshan gó romJatn gyoz<1nPk marA.dm.
mmt ilyen nem érvl-nyeault, ammt legblstou.bb 11er a ki• gyermekek
Az első éli eg!ontoaabb kéniéa a,:. ö f('lehhva_híi éli ha a,:t ~ re)fagyaro!"llzág állapota t~•hát ai n~m v~lt szabad ~(agy~ro~ágnak
~:8~tl~~!i6a~~iA:~~k~!~~t
1
ha:r.ankra nt-ne az, h,)gy medJig menyt nem t11plálnák a l1adn11el3 ralmas a háboru alatt é1; s1ralmu mmt ilyennek bf'ke 1deJen érvé- lan,iga ellen• topU Idején.
fog a hAboru tartani , s bo~y 8 ors,:ágok álh1.mft'rfi11i. a lakos.~g mara~l ~ háboru után ia é-M reánk nyesiilni, ugy nem 11zabad most pa~:,:!:' e!:!n!u:::ir8a 1,az~~~.l~é:ld~
bábor,J •·lhuzóUása new fogja lla- ban, n katona lt'tenn«- a fegy,·crf amer1ka1 mng~·arokra mll már "('fi, és ~Iagyarol'$1,:Ag anal a ta. Jön egy paplrdoll!rt levélben a g-y&gyaroruigot kimerit,·ui fs eiet- a lakos."ág fellázadna • nem lenn(' nem ann:-·ira a hAboru tartama nulsággal fog a h6boru nagy is- roanak él azonnal killdenek önnek
11·g gy kulön é8 kedn-zőtll'n bé- tovább háboru, hant>m fPldi.ltauf alatti állapot a fontos, mint a há. ko1ájáb61 kikerülni, hogy függet- két liO centea hergel.
ké1"1 kényszeríteni
a háhorul egr olyan rs<'mÓny, n horu utllni állapot, m„rt nem lenségH csak egy ujabb háboruKOPS BABYS FRlllND CO.,
Ar.:
:na már mindannyian mil~·ent még a világtört~nelem ll~abad ('~ per-ere eem elfelejte• \"al t('remtheti meg.
YORK, PA.
tnd ·uk, hogy }lagyai 11 z!Íg nem- u.-,m jpgpt>tt fel a n;pek törtfnr mink a mi politikai és gu.ila<a.ági
Ezen kivül leRz még egy tanuT~ Onmag3.ért har.-ol. Hazánk télwn.
hel;p:efünkd, mel~· a háboru kitö i;ága a magyar katonának, hogy
,uazadok óta bekés időkhen i I Ez a,: igazi állapot az fü~,:e1 hac' rP<a.e előtt llagyaronzágon fen némf't gl'nerá1isok alatt ment ~in
v t reodeh·e a:s uralkodó hú ,.1„el5 or!!zágokban éa ez az igazi állott is el kell készülve lennünk dig elöre és Oflrlrák generáhllOk
Caak euel as alAlrúeal valódi.
3

"~des kedt'ff Apám

g t rün I m leguaf,>obbl
or~a ak
ar-.nadik e, bon.
> haoor f
sást)! mdc1Joggal
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1

311eas6gl

mi/
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Nem tudna nélküle
meglenni.

h~

:;:~Y:::,~;t

-

Ne haragudjék rám, édes kedt·es apám,

amint én sem haragszom magára, pedig talri11
mindkettlJnlcnek t·olna okunk a haragra .....
-

~n elmegyek New-Yorkba szerencsét pr6-

bál,,l. Ne féljen, édesapám, nem hozok szégyent

a fejére, tudok magamra l'igytízni, meg aztán
Isten segedelmlrel csak

megtalálom abban a

nagy r:-árosban a szfoem párját, Csopak András,
becsület.n bányászlegér,yt és akkor aztán édeaapám is eljön a lakodalomba.
-

Isten t-elünk, j6 egészséget kirán édesapámnak, szeretii leánya,
RóZSI.

lgy irt Hamszti Rózsi, egy magyar 1ni.nybz
szép leánya az édesapjának, amikor éjnek idején szökött el az apja mellöl Lincolnsvilleböl,
hogy megkeres~e elbujdosott szerelmesét, akihez
nem akarta az apja oda adni, mert gazdag férjet akart az egyetlen leányának, nem egy MZegény bányászlegényt.
Mi vezette a szép Haraszti R6zsit erre a lépésre, milyen tragédia hozta öt az édesapjá,·al
együtt Amerikába, milyen szerencsével járt a
nagy városban, hozott-e szégyent az apja fejére,
megta.lálta-4! a szegény bá.nyászlegényt, vagy e lnyelte a nagy virGs pénzes bUne a binyászlAnyt,
-

mind e:a: meg- van abban a regényben, &mely

most jelent meg a Magyar Bányáazlap kiadásában .
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, hanem aJllerikai magyar iró irása, a ki nemcsak a
gyönyöril szép leány gyönyöril történetét, hanem az amerikai magyar'\ág életét, a bányiszok
sorsát, a burdosházak dolgait is megirta, ho&'Y
.szórakozzanak és szór akozva tanuljanak abból,
a Magyar Bányászlap olvasói.

NEM PtNztRT ARULJUK,
pénzért nem is adjuk ezt a könyvet.

INGYEN

ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik megrendelik egy évre a Magyar Bá.nyá.szlapot, vagy
megh088.zabbitják egy évvel az elc5fizetéaüket.

A Magyar Bányászlap előfizetési díjat
egy évre egy dollár
ts ezért a dollárért nemcsak

n agy, nyolc ol-

dalas hetilapot, de gyönyör il• nagy képes naptár t

is adunk és azonnal megküldjük minden r áfize-

tés nélkü l ezt a szép regényt ie, a melynek cime:

::,•i:;

.\wu:tr1a rdekeinek • a háboru - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- --

-----------------•■---------•------------1111,,.

kezd,·e pedig
n154 oa.pjától
t él :li keltségbe
esett aésnagy
aor . .
\ IQ'OfflOI". ~ k , mij, l~p 61 bt'lek külő obö:W mt'gbelefr'dé"'t'I. rheuma, ldt'~fl'. és me«sa most már te\Jt'9eD '.\"émetorsvi
hülfc<b{IJ eredc'.I fejf.i.f~, •zl-kel Eoo-J &; embt%tésl :u...-,u•ok. fhigJ·Ull.n.8.ig, ,ryen f(Ml-g ene-n a
i,r.. zelm hez vagy ;\ 1 metország
lt'itblnoeabb 6a tc11:ronllbb hatiltu gy6gyuer, a l egjobb vé.rt.lsztltó, a nm< ild.isa a
hukáúnoz van kötve.
11. H. VON SCllLICK•FeLE
Világos rek azt'rinl. hogy llag,·a1 · rs&ágnak a,ldig k('ll arl'ol
01 a ·neddig '.\"émetorsrág l?s a töh
b k rponti hatalom harcolni U
pea.
CSODA.!; OYóGYH:\TASA.T A GYóG\'lJLT BETEGEK 87.AZEZREI BIW!t.&-iTJA.K.
Abban agy u o.,w:es baNokban
F,~y nagy. öt hÖDI\Jlt'A l'le,:enM culi1U doboual I dolli rfrt, 0 dobou.al l'i doiur+rt
· , országok, nlamint a világ
hár?1O,·.i küld a
sszea •
eges orazirai egyetir
t nek, ogy a háhoruoak 11l'm ll'
t bl'láthafó idön bc 1 ül olyan
PITTSBtnGTI, PA.
10 ,r~n\T.TJ nn r.m1'io
f rdalatot vánu, am yek a "1U.o
JF.G\'Zf;T: "Ra a kÜlllt'nlfnyt hlrtOIIIUlnl óhajtja, küll1Jün be 10 ttntet külö11.''
k
li bdejeds t ercdml-nyez
Wt t: l nker6leg, a lf'"gu•6b

Bulgár Vér Tea
M A RV EL PRODUCTS COM PANY

H. H. Von Sehllcknek, a Bulgir
Vér Tea kliir6Jagoa készlt6Je, ki a
beterelt 1zAze1relvel illand 6 6u1ek6tteté1t tart fenn I naponta töme1e1en kapja a k611zönt6 leveleket asokt6I, kiknek a Bul1Ar Vér Tea, ezen
tinta. termé■ zet.el alkatréazekböl i.1ló gyOgyuer egéluéir;üket adta vl,11IP.a, Krmpotlc■ Ill.._ P. 0. 1'ox 113,
Ronald, Wash., az aLAbbl levelet lrta:
„Kérem. küldjön még 3 dobol
Bulgtr Vér Teit, mert arra a
meggy61ödéare jutottam, bogy
eien CYliuuer kltü.nO hat&aal blr
a 11erve1etre I azfrt melegen aJinlom minden szenvedő emtK-rtiraamnak; én be tudom bh:onyitanl.
hogy mindenkin HKltett, a kinek
Cll&k adtam belőle.

A

B A N Y A SZ

L A N Y A.

Irt.a : Egg iJreg B6ngá,z.
A .Magyar Bányászlapot ismeri az amerikai magyarság.

Magyar munkások tulajdonit

képez..i ez a lap, bányász volt a szerkesztője, mun-

kú emberek irják és munkások olvasaák. Küzd
a magyarságért, az igazságért éa szolgálja teljes erejével az amerikai magyarokat.
A ki jó lapot akar oh•asni, a ki ezt a gyönyöril -

nagy, 142 oldalas -szép regényt tel

jesen INGYEN meg akarja kapni, rendelje \~,.,g
a Magyar BányAszlapot.
Küldjön be egy dollárt erre a cimre:

MAGYAR BANY.ASZLAP
136 E· 17th Street, New York, N· Y·

•
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.tz OLASZ FRONTON.

A világháboru.

Az o1asz fronton a taliánok még most ia támadnak, de na-

AZ ELMULT H~T.
A kö1.ponti hatalmakra az elmult hét kedvezö volt. Minden
fronton velünk volt a hadi szerencse, a bár tulságos nagy zy6zelmet egyik helyen sem arattunk, Dobrudjában, Mackensen seregének hősies és eredményes harcai nagy hatással lehetnek az
ecé,sz román hadjáratra. Ugy Játszik különben, hogy a román
hadjárattól eltekintve, fontosabb és nagyobbszerű hadiesemények most már a tavaszig nem várhatók, mert az ellenfelek
mindenütt leásták magukat és csak ötlet- és alkalomszerüen fognak helyenként támadni.
Európa harcterein téli időjárás uralkodik és a szemben álló ellenséges emberek a közös ellen!lég ellen, a hideg ellen igyekeznek védekezni. A katonák szenvedéseiról fogalmat sem alkothatunk, de nagyon megvilágitja a helyzetet az osztrák hadvezetöség minapi jelentése, amely azt mondja, hogy szegény katonáink Erdély hatArain olyan rettenete~en szenvednek a hidegtői és fagytól, hogy nem lehet szavakat találni a dicséretükre.

gyan nagy áldozatok árán, nagyon kis gyözelmeket arattak. Minden jel azt mutatja, hogy legalább ezen az egy ponton alaposan elkészült hadvezetöségünk a határ védelmével és ha aháboru öt évig tart, akkor is meg birjuk Trieatet és vidékét védelmezni. A szomoru csupán az a doloa-ban, hogy mint a legtöbb
veszélyes ponton, itt is cak a németek és magyarok védelmezik
u. határt, ugy, hogy a mi vérveszteségeink sokkalta nagyobbak
az osztrákénál.

DDRNAI VAL~ SHL~

··············••1••·································

A BALK.iNI HARCTÉR.

kitünő szó1őt
A balkáni harctéren Bulgária és a török seregek folytatják
nagy kitartással és h6siességgel a védelmüket az egyesült angolfrancia-orosz-ola.sz-!lzerb seregek támadas&ival i'zemben. A szeramelyből elsőrangu
bek irtózatos elkeseredettséggel és nagy halálmegvetéssel harrolnak és ók el is értek némi eredményeket, mert a bulgárok pár
felelő
mértfölddel kénytelenek voltak előttük visszavonulni. A Saloniki körül tanyázó angol és francia seregek eddig csupán a véd.
szőlő MÁR
telen Görögországot tudták legyőzni, ahol manapság teljesen és
AZ ERDÉLYI FRONTON .
uyiltan a francia-angol parancsnokok lesznek urrá. Most már
A román-erédlyi fronton különben állandóan véres tusák ~rról beszélnek, hogy elcsapják az erélyes görög királyt és mást
folynak. Az Erdélybő l kiszorított románok után behatoltak a Ultetnek a fellázadt nép nyakára uralkodónak, mert a király
mi katonáink vagy tiz mértföldnyire Romániába is, de onnan nem akarja a népét háboruba vinni.
szőlő
vételétől
vis.szaszoritották őket és az elmult héten egyik fél sem voJt képes a mt.lk felett előnyöket érni el. Minthogy a mult hét vé-- A NAGY NYUGATI FRON TON.
gén megkezdődött Mackensennek a támadása, valószintl, hogy 3
A nyugati fronton hosszu idők óta a mult héten voltak a
idő
rendelőnek
románok innen visznek seregeket Dobrudjába és akkor Falken- legvéresebb összeütközések a németek és a francia-angol-belga•
hayn ujra megkezdheti az el6nyomulását a meggyengitett ellen~ csapatok közt, anélkül, hogy egyik fél is elért volna valami nasJg ellen.
gyobb eredményt. Az angolok hihetetlen erövel és nagy elvaA ROMAN-BULGAR F RONTON .
kultsággal támadtak, de a németek mindíg véres fejjel verték
Dobrudjában volt az elmult héten nagyobb jelentöségü üt- visn:a 6ket, ugy, hogy a hét végén szégyenszemre jelentették be
j;özet, mely a mi győzelmünkkel és négyezer román elfogatátrá- -i nagy angol győzelmet, hogy három mértföldnyi széles terüleval végződött. Mikor e sorokat irjuk, ujra óriási csata van ki- ten 300--500 y.udnyira visszaszorították a németeket. Ilyen
fejl6désb<-n és ugy látszik, itt fog rövidesen eldőlni Románia gyorsaság~al haladva hat."lzáz év alatt szoritjilk a németeket saelőzetes
sorsa.
ját határukig. - Olyan véresek voltak az elmult hét ögszeütköAZ OROSZ-OSZTRAK FRONTON.
~ései ezen a fronton, hogy mindkét részröl legalább huszezer emdendők
A Kárpátokban az oroszok a mult héten borzasztó erővel L,er ef'ett el s ezuttal a németek is ve~ztettek legalább annyit,
támadtak é8 csak nagy viazteaé&e]c: árán sikerült őket vüu~zaver- mint az angolok, mert néha a németek voltak a támadó felek
nilnk. M.ndenáron szeretnének a Kárpátokon keresztül Magyar- néha az l'llenség.
'
,,rszágba hatolni, hogy a románokat üldöző erdélyi csapatinkat
. ·tt-.a támadhassák ~s vagy megsemmiaitsék, vagy elfogják Fal- ELDO.VTHETETLEN TVSAKODAS.
kenhayn egész hadst-regét.
Olyan nagyjelent0ségü vesz.
.
.
.
teség lenne ez reánk nézve, hol[Y megsemmisitö ereje UI lehetne, . _ T~dJa mar nnnden Józanul gondolkodó ember, hogy a nagy
épen e:z rt a német-miztrák-magyar hadvezetöség nagy erö~i- \/Jlaghaboru eldontetlen marad, mert nem lesz képes egyik fél
téseket küldött a magyar határ védelmére.
·
· ae11,1 legyc5z~i a má~ikat. ~zázezer, meg százezer ember puntul
GALICI ABAN AZ OROSZOK.
evente mmd_ a ~t-t_ részrol, anél~ül, h~g:}~ a legcsekélyebb' dönHalic111 körül most már az oro:-1zok inkább védekeznek, mint ~o e~edményt is_ er?_~k el és belátJák mar az egyes hadvezetösét:imadnak éa az elmult héten folytonooan a mi csapataink ostro- gek 11-,, hogy gyozniok lehetetlen moS t már. Lehet, hogy itt-ott
molták az oro11z hadállásokat. Nagy eredményeket nem értünk l~sz~l'k nngyobb c!laták, lehetséges, hogy ~agy mi, vagy az ell ene], mert nem sikerült öket vis.~za vetnünk, de bizonyOl'I hogy az ·1~ge1_nk n_agyon nagy veszteségeknek nézunk elébe, de legyözni
')ro.qzok feh1.zerel~e ujra hiányos lehet mert caak: rettenetesen t,,bbé egy;k felet sem lehet és sem~i értelme nincs a további küz1
nagy embcr-'ldozat árán bírták magukai megtartani a helyükön,
;:nekbékZt~k
ekmberek, atek,kk _•ézl .?rs~Agok SON~t intézik,
1
c1mit ők is elismernek.
,a
o ,
ne a nemze
1t 011zeke elé állni, hogy fe
szó1ő
OROSZORSZAG GYiJZI EMBERREL
:elős~egre v_on~~anak s„nem b~rják megtalálni a nagy zür-zavar.
.
•
.
>61 k1vez~to utat. A kozponb hatalmakat nem verhetik le ~záAk1k azt hitték, hogy Oroszoraúg is kifogy az em~ranyag- raz ~földön soha.sem, ezt az ellenfeleink tudják, viszont nekünk
ból, azokra nagy és llzomoru csa!6dá.<1 v.á~t. A muszkak ~nger b~ K~II látni, hogy Angolország tengeri hatalmával nem lehet a
n yi katonával rendelkeznek ma 1s, és mmthogy most mar nem /(üzdelmet felvennilnk és iiket a tenger uralmától
b' · k
/
megy a háboru olyan arányokban, mint kezdetben, mikor száz- lo~ztani.
nem tJu meg111:1
ezerszám fögtuk el őket, bele kell nyu~odnunk, hogy OroszorAi3
azág_katoná, •ohaaem fogynak el, mert évente három millió gycr- .1 HATTl:RBE\" LESELKEDIK A SARGA.
&
mekuk lép embersorba s ennyit mo!'ltanában nem pu!'lztithatunk
__
AI E WS Kohányi Tiham6r .lmeri
Románia is nagy oro!'lz csapatokat kapott segitségül, FranAmig a fehér emhe1·ek egymást gyilkolják halomra addig
Kölni t~viratok !.zerint Beuedek k:&I. 61 Magyaronú.ai :z.,,..ült
eiaors:zágl'>lln és a Balkánon i." harcolnak már oroszok, mégis van .\zsiaban ugrásra készen leselkedik a sárga hest·a
•
'
pápa
a
n
met
pÍ.l.$p,;,khoz
inth:ett
llagy&r
Mtmk.á.t BewgNc'1ys6
1
e leg;nd6 katon6juk ell~_nfink i~. Szerencse, hogy f~lszerelésben, m~ly ,·igyorogva n~zi, hogy mint öiik egymást az e
::e~~nja~ pbztorleveMben njból hangsulyoz.. Egyl9' '- 11lunkú Blaretk•ete
hadiszerekben nagy hian~oasagot azenv~nek_ és 1gy embereik pan moi;t szövetségben van Angliával éa segiti a háboruban a u., hogy még mindig nem adta fel elhatározta, hogy húom hónap•F
a.agy s~ámának nem veezik olyan hasznat, mmt má." nemzetek tE:hetetlen Oroszors:zagot, mert az az érdeke, hogy a fehérek hA- a harcot az ellen a gyülólet ellen kedve~_é.o.1 mellett veu fel tag~..
>:c'l.Uáuló,ooplla,
katonái.
l>0ruja minél tovább tart.~on, hogy a mi fajtánkból minél több a mt'ly most dul .az ellenságea né• kat a kovetkez 3ké~pen:
aran7-6oaaJacJel15 éveatöl 3o év~g · · • · $2.25
r•mber kerüljön a v~góhidra. Egyszer csak eljön a nagy ütkö- pek között.
ria7, rilla&lac 6o
3
40
egylatl k&lap
1.Ct a népek fajtái kozött, amikor a sárga arcu japánok és kinaiA p,pa ar.erint u borzalma!I vfr
o éveatől évi~ · · • • $3.2;>
40 éveatől 50 év~g .... $f.2l,
ak együttesen támadják meg az ös.~ze.s fehér népeket az egé~z problémát és p:ipirral igyekezne\
Mn.
Plilllt P.&l'P
50
55
,·il.~gban és na~o~ megkönyiti a sárgák munkáját, ha a fehérek ontu föl.ötli két __ é~beuést erősen
év~töl
éVlg ·..--~-~
S32 11!1ad 181h RKWYOIIJt.
•••• ••••••••••••••••••••••
AJ.pit•• 1975-bcm
elobb ~gymást trtJ~k. Vilmo~ császár figyelmeztette a világot mcgtetéz.i u_a ~orulmény, hogy s
Eze.n !izeté• ..me~ett rogtom ~
(1. M 1- An.-k t6st)
ugy t1z évve! ezelott, hogy vigyázzanak .mert jön a sarga ve- béke ,n1é~ mmdi~ n~g)·on meau_e gélyben r~uül mrnde_~ u~n• !1
,...,.... e,:J"le&eJt.,...
-1zedelem, amikor a fehér fajok vállvetve küzdenek ma·d
, . uu l'& h14bn,·alo mmden er6lki► zetél nélkül. Egyuuletü.n.k 7f.
Jolllllllll túi"dalhataall
FOOOR V08
.\laptlAi:e & 1e1.e111q: , 230.000.00
gil: _világuralm~. e.J.ten; öke~ tehá! a japAnok kUlönfü,en ~:lö5;;, d~a, a Wke belyreAllitbba tóre~- cen! _havidij fejében _fizet hetei?
~ Nlatüal
Ah-kllld6I:
& Btace 0 ..,..._ 8-11:: releU.
TllllflDAD, OOLO.
nnnal nagyobb oromük tehk tehat az egész vérzuhatagban. tii vo lép&elt l pten-ny-omon caö<lot tagJamak 8 ~?llir heti aegél,t. u
Papp Fernca6 illle1i6I
WALSBNBtJB.O, Oolo.
- - - - - ~ - - - - nz elvaku lt fehér emberek tehetetlen nemtörődömsé
..
'k
mondanak.
,
rlhunyt
tagJ&.1
részére
100
dollár
a
M'"ffar
Btby'-lap
1
aJ'-U• a W n y ú ~
1 111111111 • 1111 • • • •,.......
Per Quart a flárgák irtóza.~oa támadását, közben pedig egymáR t:::á/i:;Je~- J,._,,·,·ll't czzC'I a mondattal fejezi teme~6-:i költaéget 61 ö~k6eeineJ.
~zenek keresztul vágni.
he a zPr1tségts atya;
annyi dollirt, ahiny tagJa van a1
ro"o
fü llClll lehtt más a föla<l, ,gyeaületnek. Egy„iiletünket
'l'be Wal.eahlll'e Aato, Plamblas -d
1tunk," minthngy w•bnk Yéget a óhaú.ban hazadndorl6 testvére• , ••••••••••••••••••

trtesitem a magyar bányászokat, hogy

zek be és szállitok,
olcsó árban.
A

szer-

bort lehet késziteni meg-

szállítható és gyon-teheráruként a vasnton

szállítom azt.
A

a rendelés

alatt a

számitott lehetó1eg legrövidebb

megküldetik.

500 font $28.00 1000 font $50.00

_. 500 FONTNÁL KEVESEBBET NEM SZ.ALLITOK. -Rendelések a pénz

beküldése mellett e címre kül-

L. Viirhelgi

~!.

New York, N. Y.

223 E. 14th St.,

1:

West Virginia magyarságát értesítem, hogy a törvény értelmében, a saját maguk használatára csinálhatnak mnstot a
háznál és nekik különösen ajánlom a
rendelést.
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WALSBNBtrllO, Colo.

ho~~ bán~·ászai 8 ki.izel jiivo~n
RZtraJkha mennek a akkor a 11.1.traJk
ho~u id1• 1g fog tartalll
llótia
:~sa:~o~e;;:kb:.
~:é::ma
1
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ko
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KEK EG~:f: GUE.
, Az_ t>g1-sUl··gt>ll, hol elog, mOllo)y
k1~ hRba 1llinden 11i1, auak a
V'!,!.'Jiag, ohh orome Bg~: /.!( s e
nös az öu f~ 11 mrkf'Y .Jól al11.1k t
Ha uem Pgt>11zségt-11, ha l1)ugh1.lan
1-s nrm gyararo(lik, akkor nem JÚ
tf'jf't _v.opik: 1,apnnkha~ talá~. e~}'
U:<'h_l'~)t, ,;igJ_a azt: ki és kuldJr
el kitoltveIDl)'en kap egy 52
old~I~ kön:vv t 8 kis bab.t.k egt'.,u.
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Tbe Fi1rst Nat1003 an azon
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CJPO, PBH ll:RNR'.\fl~ 1':8 RrH.~

TIBZTVI811:L4Jt :
Elnök:
• . l'llED O &OOP
A.Jelnök : • . . . . . JAB B. DICJ[
PnsUniok: ll. L. SNODOllASII

P"'dig hirom oaztil7ban, tehf'ctai,teihe,: képest. mert bi1on7 öregH
~likre aokan abba a llaziba uta:r.nak, amiben bólulSnk ringott h
etPn egyeaületnek akkor i, tagja lehet. Minden egylet nélküli
magyar ~•tv~met eld.rTa ~ bő,·ebb felviligos1túért fordulJanali
• titlr.irhoz. B~rbol is tiunlr.ét
taggal nj fi6kot lehet alaldtani.
DnNk J inol., elnlSk.
8tpoa Oyala, lllltk.
Rom• otty, PL
Bos. lfo. 420,
llo1Mr Olty, Pa.
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•
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:•

::t:"~ ~:g:;~~~·~·,~~: .:::.k: 0 l e s o' p e' n z

ket,bogynjrend,•lkekelmArn,m
vehl'lnt'k fel és hogy DJ uzletfeleknek állolában ne,n k1vánnak
u,n,I eladni, mert oriilnek, ha ,

l!::::=========!I' iltll'4dpiuUrnolr M. II. 00Wll(Q rég, vcvö,ket k1 birJák ozolgáh,;
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Hazai földbe caoma,ol1&
5 darab ára ......-..._...$1.10 darab ára ..............$2. A Mboru miatt CMlr: l'Hkúi •
kor1'1olt __,....,_ llblC;
u 6haúb61 ldboiiMm, __.
ren deljen 111o.t, llllel6tl eUoa,.
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Ml' mJadeaaemU.

tul11jdono,mi Alluhhía11

panaszknd11ak, hogy kevés

Be!isetett alap'6ke .... $80,000.00 d~seket tettek. amt'l)·ek «' t kétPölöol&f ·••·· · ...... U-0,000.00 s,gtel,nul h;,,mi;tják. KiJelen
BIZTOlfSA. 01 LBH Tl'IóKOK trtt k f'• f'rttsit<'ttik a rendPJlii

.........., RA
•~KTAR
,. .....,..,.._
WA LSENBURG, Co/o.

Allit.ault \'"WIU uJból a tr6nmira a
kriutmi azerefdtt_ mC'ly minden•
uek az alepját k ·rezi e,zen a földi
l"iligon.
-BUKAREST BOMBAZAS.A..
llukarC"stMI táviratonák, hogy
n'mt't repulők majdnem mindennap homházziik a romin fö-váro■t
E<ldig ie több, mint kétar,böt
ven tmher e rtt áldozatául a n&mrt rrpulllk tá.madúainak. A romin korminy tiltakozó jegyzéket
kiildött a aemlegea államoknak.
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AGNES BROS.

SZOL.

Ha 3 jelek nl'm csalnak. ükla-

A'l"bul.

~ l"UVARO-

ZAHI \ ' Al,L.'\LAT

hart. 2.oo OKLAHOMA BZTUJK.&A K- i VIGYA.ZZON A KIS GYERME. nemzetek lr.ozt dnló gyüloletnek éP in ~pugy fizethetik m.int itten, M :
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Dr. W. N. HAIJ.
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77 FIRST AVE N UE•
N E W YORK, N. r.
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MAGYAR BANYASZ:LAI'

1916 nK·roBER :?6.

1
1

Bányász temetés. ! Gyermekké lett hősök. ;:-:~:·:~,!~·g;·;~·. ~·.~~ :'.h:::~ Szerkesztői üzenetek.
I
~-;; ;~~ni~
az
vilii,i.-At a többi emberek~től elvi-

Reynoldsville, Pa.

,Tt'I nté!lt

ELDORADO, ILL. - Szomuru A MEGVAKULT KATONÁKNAK UJR.A KELL MEGTANULNI~~~e:~e~7('~~ze:::::; ::ttuu~ a dologró
l11•l1 k II ha
esös, sbcs, 0:-1.1 idöbt-u zonioruj OK MINDAZT AMIT A GYERMEK, AKI LAT JATSZI KöNY. ma már olvasni és irui tanitják. _1~gua1, ill' hogy lt>sz f' foga~r.•
1,nmt--g ,·01111lt k1 uktúbe ho 15-inl
'
NYttS:flGGEL SAJÁTIT EL.'
A vakok 11:úmára kiemelkedő be- Ja, vagy 11tm, l I n tudha1Jut.

va.lllmint u

:\t~~~:~~ih:~:~:.~::k

osues eddig megjelent magyar hanglemetek
legnagyobb válustekban kaph&tók.

1

b"~~'.\·d:~~~

..

~

. ..

~a g·ar testvt'l;t akit az ~11 t de•
A h6sok hOSl'l ok, a h~b.~ru~an
~)
..
•
.... megvakult katonák. IIosok ,ol~-kan szolltoft t>l 8 haül kow- tak, amig a vér és tiiz özünében
hm~.
. ,
•
kil%döttek értünk, és hősi, égük
! Bardos :'lhk_los magyar báoyasz csak fokoz6dik, amikor elveaz.it•
GRAMOFON KERESKED:&SnEN
'tei1l\·ér, aki n~md~~e huuonnégy n azt, ami az embernek a legdrá.
éves volt, e ho eleJL'll ,.,ulyossn lUeJl gább, bátran, törhetetlen hösi léj betegcLlett és ro\·id rgy heti SZ('ll• lekkel veszik fel a küzdelmet uj.
Beue1o gépek e lap elöfizetóinek kedvezö feltételekkel is.
vedés után e~e:ulest·n kiruult ai ra a dolgozó élettel.
. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • I E r n n s v i l l t - i , tud. kúrhlizlian.
Aki twlni akarja, mivel tarto___________
Halálát külimösen tragikussá zik a mai és az eljövendlS nemz.e....... , ............................................. teszi az a kiirühn"ny, hogy arnig Jék az egyszerü katonáknak, akik
: RENDKIVULI ALKALOM MAGYAR B.lNYASZOKNAK.
O ott halt'idott az Hnn„villei kór- életüket és az életüknél is drá♦ \1 l■nU tluuAa:nll l<:tecen munk.bok méc uam \·oltak alkalmai- : ház halottas ágyán, az alat_t a fe- gábbat áldozták a valamennyiün·e: .enne 7 5 Jő magyar bAnyAn:t. c,al!do1 emberek előny• : lesége gyt>rmekágyhau fekúdt el- kért vi\'Ott titáni harcban, gon-.
a:u~z~ ~ 1 6 n ' 1
k!J~~i"n't rfa~'f :::~tyü~!i:i!z:1~~-"z~::;::~
iloradoi lakásukon, ahol három dolja el, mit jelent a megvakult
tetJe• er, d dolco:i:unk. llaca.e uén. JO t•tll, g!l:i: ntnl·s; unlo Ara•
(':yes hé.za. iiguk mii. oclik gyt'rffil'- katona számára, hogy mint a ki.e
1r:a1 ffzetftnk, 11tr4Jk ntnc,. JO l1koJAk, k~nyelme. hbak é1 temp♦ kfn('k adott í·pen élt't,·t. (J.ak ktH gvermeknek kell kezdenie megta
10
91
•
::n~::.k~öze?';:!~f!,~;·é! t·o~Íg~~':;.,a ~~:!,wk\~tl~ : napos volt az ujsziiliitt kia gyer• n~lni mindazt, amit játszi könnyű:
That acnrul 11 • d_e Jobb ha ,aem4-lye-.i•n Jön u.onnal le. \egye : m('k mikor a g\'IÍUhir 1P('S8J)OH a sfggel sajátít el a kis gyermek is.
~ !:._C natol "tnltrad• Junctlonlg, onQan & tl.rl&dc .-onatja : 11.el:({,ny esalá1t;a, akikre- a c-,apáa itki lát, de aminek a megtanulása
:
WINIFB.EDE COAL COMPANY
: kiilö,nös nag~· _ully~ I llPht-tedik._ nagy éf erös küzd~lem & felnőtt
♦
WINIFREDE, Kana.wha County, W. VA,
Bartioff ,rikJ,,,; f111tal ~·olt, ln• ember számára. akt nemzete Yé•
:
ntX\K n. 11\RRff\. l<iu 1,t.
: 7.0tt a rnaJl& két t"rl»i karJáb,111 #-s delméhen l'h·eszitette '-Zl'meviJá.
nem tartozott St>mmir·tp e-gylethp1. g{1t, amelylyel eddig eliguodott a
val:(y biz.tm1itó társuágboz, ug.,, ,·ilág d(llgai és jelens:;gei között
hof{y ÖZ\'eR"yt'nrk 's kt't ftn-ájft.
,~an-e, lehet-e látó ember egyál'IF.GH.\11\:ITOT'I'.\ _\ ~.\r
nak nem marad ,mi', mint az a talán, akinek elég elcve11 és részt
l'St'kfly segély, amit • b8nyás1.- \·l•\'Ö fantáziftja van ahoz, hop:y
zen•ez.c-ttöl fop: kapni.
megtndja ma~ában állapítani.
A szenezet wa oni, IHH t;z:I- I_JO~- igazán el tud~a képzeh~i, ~it
nm osztálya telitiiletileg jelent mi•g Jelent a kattona. ~1.amára, ~k1 el1_n
temetésen s lll'lll tartotta visz.- dult, hoizy hazaJáért életet &dJa
8
f!za 8 ross:z idö 8 ri;azl \'('\',j mairu- ha kell, a. mcg\·&kulái..
Amerika h
bb ar• ·. pi
IU1TH UI IO:\I C"Uf:\I u:, 4m<'l)'f'l>I mimJen nc'J kilün6 61 blztOII
ri,kRt aem, akik ~i.,•rt>tték, 11 ,,0:üt ... A vaksilg 1n!n<lc_nkor nagy é•
ere<lnu··r.rt ull é• & m<'lrm·k 11':i:t'r l ezer nő k011züubetl gyönyörü
f.k ,
. d f' . 1 1 1 1 ált k t,1prengö problemá.Ja volt a gon•
kinhkt'lt l-a hoMoplllwi,1. Kegyed la N"ntlt'IJe meg a:i:o1mal.
~:. ;· te:f. d~lkod6 ~mbereknek, dt" ma, a
8
(.'t'{•m, szt>1•pan N puder: klH ada&: IIO"tán ,1so; nagr adag 1!11,60
vl'rünktöl.
m1k?r a hab?rit~an ~u•~·ak~lt kaPonto, clm:
A ko orst.t f'lhoritotta a roko- if'lkt>hf'z, meg .~~etőbh, mt.<g naP_,
•
.•
k gyobh hordert'JU ll'tl ei n problé•
8
:1;:~110é:u J;i~~r 1/;:~ •• i' k:;;::~lJ:ll~i- ma.
"
•
125 AVENUE A, Dept. C.
NEW YORK, N. Y.
,
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J '
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Ll'gC'lsu orban termeMzeleaeu

Sommer Sándor

2225 Franklin Ave.,

St. Louis, Mo.
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Róth Liliom Krémet,
Szappant és Pudert
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Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára
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te1:,fn J6ul.1, gudad.CI s<!-pell fi uenzAmok., vetőmag baromfi ffll t&karmAn,- ha ...... l.Mz d"ll-"r leílu-t•rl átu•hehi. ♦
•lsö f•I me111•1 kollNgetra né1711,:lls dollarJanak keli az: uj ♦
tel•peanek lenne. A uaklrt6 ember ua· EZEn DOl,1...\RR.\I, :
~~-:nér:~e~
:~:Z~e~e~f'r.::::~~ :
sek
pfou la marad tartalékban. Sok 116n.Yörü 1:1Zomuédoa :
f
I biz n11tJa, hogy a talaj termo'ken1. a YII mennyllég bó...-es,
11
1
1
u ~
u:~~~a:~· :.;::u~ :r:6ru:;~~ilz~öj~~1:.
~ot'te-:i:et: •
k a t
e11 r Inentlt Jő fa.rmoknak u utolsója
elkel :
,nd
fitt:, ro. 1egédkelfft n,-uJt d!Jtalanul
:
M

~~~r::..~l ,;"~:!~~tt~'::n~:::

„

i

:?.

'!!:íJ !

1 it:r:l~;·t

1

sr.ó,

~;~:i~áfa.ul,
.•ogy8 1
tar'.l
akik láttak
1
1;; m~t azokrfil vsn
1
·
s ~ag,.~m,
e .~
'::)~ „ és a háboruban veu:itették el lát6•
0
11
~~~:k u;,:~ 11 / : ;.~~ld~t-~.t~Jlt~,lol~ kfpesst'giiket. ).[.el"t a vakon at:Ü·
,
\
•
,
,
letett emh<-r, maJilnem azt lehet1 1
1 1
1
1
:,a; ~::~:: ~:~:"•~\lll:~y~rtl~:~ ne mondani, hogy sokkalta t;ze~
reneséaehb htlyzetbf'n Y&n annu_
nyáazok szivbo_l Jo,•ö r,•.szvt'lf' t.a akí kés6bb vrazitctte el l!zemevi
lán mt'gkilnn)·•ri 8 ~ idt•!!'•·ll lian•11ái\'llt, amf'nnyiben a vakok kiizül
ttikut 8.1 clhnurt·O-l;&Jtirs (,,lett.
eg_~·általán lf'l1et.olyan meJlki'.ilö·n··
hoztetéskd tcwm, hogy melJ·1kuk
un ke\';sht' vagy töhbé 17.erf'Ueaét
(
• ,.
len Jielyzet~en. Ila azonb_an m.ég
is me,ll'trsszük ezt a megkulönb{)z.
trtéi1t, eg~ 7.t•n bizonyos, ho~y a
A Union Pa.cific vuuttá.rsa.sá.g vakon született ember helyzete
nagy farm telepítést csinál
annyiban jobb, hogy egész idt'g•

i.!

~) . . . . . ·

Egy egészséges
te eptteS.

,

.

teri~iszet mlllt~a drpo~olm akarná okl't nagy ,eszteslgukfrt, egy
egész sereg olyan csodálatos adomán~-nyal látja el öket tiibhi érzPkszen·ük révén,, a melyekn~k
még csak közelébe aem jöhetnek
a. látó ember dur,·ább h a nem
gyakorlb köntkeztébf•n sokkal
fejletlen◄•bb érzékszervei .
Jsniert dolo~ p,~ldául, hogy a
vakok, aktk soha sem láttak, ol~
megfoghatatlanul ée bámulatosan
finom tapinf<í érzfkkel vannak
megáldva, hoK:r a tiírgyAk, dolgok
(.,- eml:iert>k kiilsö tapintlui utjá.11
tökéletei1en. hajimllnyira ugyanolyan pontol!.lllggal tudjAk it'irni
miutha csakup;van látnának
\
szaglásuk. ts ~kkal Pr7ékt'n-~·ebb
és miutha valami hatodik érúsiik
(ejlódue ki i.okszor, amely r,;~intr
póto~ni látszik s~mukra a látást
llmdez1·k a &aJatúp:ok azonban
nim!Sl.'nek elziín-a. a ké!Whb meg"akolt embPr elOtt sem, akinPk
vi'lzoot me,ll'van az a nagy áldósa, hogr ml'g\·akullasa elott mégi!f
16.tott h ifQ· ~akugynn azinrül
azinreismeriavilágteremtményei.
nek formáját és kPpél. lj!'&1. vit
~o~t, hop:y ~z ,l'sak ~üveli veszt:•
~•guk 11egysagut, dr- t'pen &7. a ho•
s1esség, a mt'lylyel a megvakult
emht'rek AO~nkat vi!11 lik, vaJ().
~~gal ft>lrmPl_i ,ikt>t a~ ~mbtrr-~
feJe fPlé és n11ntht1 a ot,•t~t'lg b1amelynt>k 11tji'ia_~n jür
ni .ké~ytelenek, nlamely folduutuh b1rod11_Jom le~ne, a !t"lekerö1wk és lrlk1 nagyttllgnak a ,·ak emh_erek -~nnyi tanuj('Jét adták leg.
tobbszor. hogy a látó ember há-

l'(~lalmttllau,

Wma

tiikkel nyomtatott k;in.nek
egé-:z ~önp·.tá.rt tö_lt ma meg már
A Jnbli6.n kivul mmdeuféle könyvtik van a "akoknak, sót folyóira.
tok ii jelenik meg. .A nkok ir
nak is. aöt ma már irógllpen trnak.
emelkedO hetük vannak, amely t
órint, ép ugy. mint az ujja hegyévPl olvas.

Omari magyar.
li<>K)' ,st
m_i utazo esirkt•fogö SZI ta ezt
uJs!got' \nnak Jr1tunk R
lenn,· a nagJ ar b nyáuokra s
meg rd.nk n n·e s, h az utazo
bii•n.ák dic nfk a !fatQ ar Ba
nyá :r:lspot Jól hidJ/l.l,;: 6k, hogJ
('Z AZ w.jKg ~ szP,i•ámog "o
lg;J,
tók J,•gnag)ohb ellrnsiáge,

Az emberi azellem egész hiro
Holdeni m&gy&r.
\1 6.b
tl1tlnu1 nJ_it\8 mAr~'.l '.gy a ':akok kom H't e!kutd•. ik Öuo k .
1zám.ára is és.• kolte~zct vigasz- 1ék megm~.nd,u_u a huonlu h lv
111111 •
talás~ és feled.-_!.t nyuJt szimukrii, zeth<'!1 h:rn _&ulo t·k,
bá_rm1kor. Ammthop:y lnl'g"m~.~aJ. ~en~mek u_n·esen elkuldjui;: azt
111
&zamukra az t'mb,·r legröhh foldt 1!'~t•n,. hOJt) a g_~·ei nekét mag~a
, ígaRJ~talúja is, a munka.
ni! tanita a. llat 1n1e1t n 1ll kt>
Külön módszerek se~él~•h·el ta rtk nz -0I ani magpar (''l:: tol
11itji'ik me~ .a \'&k(lkat a lep;kulön hoir)· mai,cyar ,·a~rnap1 i k !'t
r,!~ébh k~.z:i~unkákra i~. Mostan tart 011 8 !{ft'rmekt•k rfsz '"1'
mmJeu(i,le ilyen munk 3 tanfolya
m~ka_t reut!Pzuek a Yak katonák Telephon 313
li7-llmara és csodálatos az a ~gyor
cas.ái;e. amt>lytye_l a vak h6sök el•
sajil.titják & kúlöníéle 1nestf'rsé• TEMETKEZ~SI VALLALKOZO.
gf'k fog!,;ait. Aldás rá_juk n~zve
,t~~~~T n,~~~..._
e~ 8 munko, nemcsak e■ nem ~l'
sosorban a megélhetés azempontJá

110~

Peter Madronich

Louis Joo

ból.
A hiboroban meg,·akult kato-

I

MAGY.A& SZALONOB.
uímsk ol~·an adó&a az egész: tAr•
ALLOUEZ, MICH.
sadalom, amely ad6u6.got _az ado- ~!l~p:o':"~:~. ul'f't:9 pártfocWr..
mányoknak és uerettelte-1Jes gon•
d0sk0tlfomak minden öziine aem $1.40 EGY GALLO.V WHIS•
fogja egf.-.zen letörleszthetni soha KEY JóTÁLLAS MELLETT.
A munka azonban foglalk.01á11t J.SI
A blNI ·'Luck,- Tlg~r"
nyujt a léleknek és kiengcszte\ÖI
. wh111ke1t mo,t olyan
hatás& me~beesülh('tetlen . . vak
:::ta~t
höM, aki hazájáért életénél u1 cl.rá.
donoaok kaptlk hord6gább árt adott, saját sorsában tii• l.licKY TJC,111
!h~l•nkoe;i
relt"mmf'l megnyugodva feledést 1
. , fellftlen jl!tlllú m1l,zbrako1,bt talál a m~nkában, a
'
![,u~;:!.~
h\:!~:
1
melynek végzése tclJesen bi·lenonan ,·fauaadjuk

A

•fn~!~nt~~rr
:'~~~~:t

:~t

P'n1;"~ 1
0

mulattal éa alázattal eltelve ké.ny- kap<"!lOlja. öt a közös nagy eOlberi annAI '!,hb
~ ka::fb!e/Wrol,
l('len meghajolni az emberi H•lek mnnkagt:pe-zctbe. P..s végíil nn STULZ nnos„
Karui.1 Cltf, '\fo.
neje f'lött.
még nlami, amint'k a biro,lalma
Dept 110
.\ vak azonban ma már ninc.sen P-ghzen megmarailt a vak h&iok
f'lhagyatva. Xt>mesl~!k'.~ Pmherek námára i!J é~ f'Z a ,·alami, a le11WSGD
hosszu aorozata muködott ember na!l'_,-obh Jd,.;;_ a zrne.
FOGORVOS,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · A maoaru 1 HITN p.&rl.fos:AIIAL urt

D L f La
r. • •

:.,JUUUOtlit.UJUfM.ltlllf...l'-".l'lt.l'IUtlt»~w.atl'~litll!:.....,JltlUlf.ltl'll'..lflltli"II':

~
a:
~

I

1;

ft

Ezer mag'"ar
nóta
.,

i.

Gyoi .. (irl. z<lp magyu gramopbon lem1,.·il nagy rakt.tron vannak
DAlam. Árje,:y1,·let u:heaen küldök a 1,_1auar blnyAazoknak, nak
1
~~~n6:f'!rteDa!~6::~enk ~~~~ 9:!f:S~!~~~!~~n~I : :
n1Auok uJ1AgJit. pArtclJaoa.k a bbyúzok l• eng.e-m. Clro:

;!~~1!~1~

1

H•

eA

720 /(anau:ha Strttt,

L p E RIN

CHARLESTON, W. Va,

Williamsön,

w.

Va.

,ti

1

i
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Dr. W.
H. Sperow
POOOR\'O~

,:

Kfrl a magyarok p,ArtfogAút

s
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1

NORTHFORK, W. VA,
ClarklOW'D Old.a lon.

r1mlzm• !'a mindi•n sz.-llemi ké• •••••••••••• ■■■ 1.a ■■■■■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pcssége a vaksáp:ra re~dezkedett :
-ii
he m~r megszületésekor.
: Magyarok előnyben részesülnek Van ürea laká.sunk hat vagy nyolc calád rilzére éa &1.kal- :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ r1ks 1·,tvik _lei,rna~;\'~l'.h ~a:".11t-tí1~ l:t. .\ \akon . , iiltet1t ember1_érzékbe; : muha.tunk vagy 20 jó ma.sin.& l~olót. Dolgozunk minden nap éa la.dolunk folyó és vasuti :
,
: Sft>1iíga nag) ll'll'p11ls1 akewt kez ossze 1ia~on 11t11atat anu 1 1~oma · : CHESAPEAKE MINING CO.
szenet.
HANDLEY, W . VA. :
1
■ dPtt, hogy ll vuutvonalak nwll1•tt hak, nunt a Iá.tó embereke és a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• ■ •!
. .
• l'lt'ÍB7.s<·g,•.~ farmviST.OIIVOkllt j('
i·1•rutsl'll. E1.i"ii,zt'ri11t f'olor1t,lo 1
■ hnn, 1>1•11\'er k,izt>ll'hen telepiti a!
C1,1t1,
köuvén:,, rheumatismus,
: 13rstlS#i$!; ll !iil,lmiin•:1i•kd és ol~·an;
1degeuég, ilület- és tsom-merev
: 111lap,1iwiftical. dyan t>lÖrelatM,"1\
aé,r, hUlés, gége, torok-fá.jáa '9
■ végzik nt a nnmkát, hogy az ak
fogfájás ellen.
: 1•i/mak f1•ltt'tl('niil sikeriilui kt"ll
kött.-.ég elő irányzattal e héten kezdődött meg LORAJNBAN .'lz óriá:;i acél gyárak épitése.
Itt v&n u eredeti csomag képe, 1
■, .\ \·Huttíi.r..asiiJmak 1wn1 Jll AZ ér
Ez a körülmény Lorain történetében korszakalkotó és a város jövőjére és fejlödésére órui~i hatá~. al leaz.
hogy ut irmitjá.k. Ne fogadjon el
: i dekt>, hOK)' a fiil,lPk~t Pladja a ,-i
caomagot, ha nincs rajta a HORMi ezen tnár kifejlődött 40 ezer lako::m varosban, ahol már is óriási gyárak vannak, és ahol már is 18 ezer
■ ll('k mn1tén, hanl'!ll ai, hog)· olya
GONY védjegy.
emoer dolgozik, amely város lakosainak száma az uj gyárak épitése által mégegyszer annyira fog növekedni, Aru: noknak atlja „1. tikik ott holdo~ul
Kapható minden patiká.ban 26 és
~itjuk el honfitáMiainknak a kezeink között eladás alatt levő :elkeket.
■ 1i is tudnak, h
iilih·p\ j,ímódn
';0 centért é, a ké11it.6knél.
Telkeink a város kellő közepén, mindjárt a gyárak mellett fekföiznek és mindennemü improvementtel, mint 21ide
: tmhert'kk:; iw ,·Hlnak,.., a vasntnak
walk, villany és vizvezetékkel el vsnnak látva.
ihh•tfelei h· Zll••k, mint lt'rmelök
Ilyen alkalom telkek vételére, és pedig ilyen telkek vftelére, mint ezek, és ilyen olcsó áron és kedvezö fizetési
: 1fs a,;Allit6k
feltételek mellett csak elvétve és minden tiezed évben egyszer fordul e lö.
74-80 WASHINGTON STREET
■
A települők A farmon uj és ren
Ragadja meg az alkalmat és \'egyen még ma, mert pénzt nem tudja gyümölei;iöztetés végett jobban elhelyezni,
NEW YORK, N. Y.
: drs hlU:11.t tslálnMk, toní.hbí1 sziik
mint ha még ma vesz. Az árak még most alacsonyak, de de egy pár hónap mulva rohamosan fognak emelkedni.
•••••••••••••••••••••••••••■■■••-....: sÍ'ges felszt'n•lt':,._,, s1.er,zámot. kM ! 1
jó lovat és t'g~· tehr-n('t, llllY, hog)
Vegyen telket, költözzék Lorainba és alapitsa meg ott saját otthonát. Jobb önre és családjára, ha egy olyan
1
a gaula~ág teljf'R('n hl' \'811 rpn
feltételek mellett csak eh·étve és minden tizedik évben egállapithatja.
dezve, s 87. pp:f,z bnentlf'zí,s kii
A Ml AJANLATUNK IJNMAGAl:RT BESZl:L!
riilheliil 700 dollíirhA kt•rü\, A
A nII AJANLATUNKHOZ NEM KELL KOMMENTAR'
uwlynf'k Azonhsn eHAk a fpl ·1 kPll
& Chriatopher, Zei.gler, Buckner éa környéki magyanágn&k.
Ml ZSAKBA MACSKAT NEM ARULUNK!
mejlfizt'tni.
A
másik
felí,t
..
,
a
farm
Besz:élógépek és aubbnél-uebb magyar lemezek beszerezhetők
Jobb ajánlat és kedvezöbb alkalom telekvételre már évtizedek óta nem volt Amerikában!
árával együtt nagyon kiiunp1
a ZV ARA AGOSTON, CHRISTOPHER, ID.-i üiletében. Jöjl\li tisztességes alapon és becsületesen szolgáljuk ki vevóinket.
rfszletfizetfMel liitl~lli a \'P\·Ö
jön be és hallgassa me, kéznél Ievö magyar lemezeinket. hek 50rán kere:.zllil, kt'n~·e\mp<>
Mi is óva intjük Honfitársainkat attól, hogy nem létező, •·vagy mocsarakban (svamp) Ievö", avagy az árral
Nálunk beszerezhetők minden nyelvü lemezek.
ki11 ií~<i?.f'gl'kbf'n. Az egéfiz tnület
arányban nem álló telkeket vegyenek az ujságokban hangoztatott szédelgóktől, hanem arra kérjük földieinket,
el
vnn
látva
M,•en
vizzrl.
amit
hogy
ha már vesznek telket, ,·egyenek olyant, mint a Lorainiak, mert azok sima és száraz területen fekil~znek s
~ Beazélögépe.ket eladok a környéklH!li magyarságnak
mf'.'ltert;fges <"satornik a.zolgáltat•
már ma meg van azon értékük, a melyért eláru!\itj uk éH az a jövöben csak emelkedni fog.
kormyü riszlet-lefizetéare la • ....
nak.
Ezen telkeket mi 10, lefizetéssel a vételkor és $10.00 havi részletfizetéssel ajánljuk honfitársainknak mea-Tiutelett.el
A vasuti táN&Ság azt akarja
vételre.
hogy aki letelf'pszik, annak ne loIrjon még ma magyarul és mi levelére magyarul vála~zolunk vagy megbizottunkat Ieküldjük önhöz.
l?Yf'll oka megbánni a dolgot, f'tt
Honfitársi üdvözlettel
igy csnkiR ,ryakorlott fiihlmivese- •
ket vpsznek r„1, akiknl'k legalább 11!:I
212 MARKET ST., CHRISTOPER, U.L.
í'Zer tlollár készpi•11ziik ,·an.
Telephone 68.
A tt>lepités akl'ilÍ vez.-tésc !ó;tri 1
nl'r
LAjoi, nrra VAil biz\'&, aki ~1:i
.II
Igali Szvetozá.r, iir:letvezetó.
Dixon Buildmg
vf"ft'n uolgiil miluien hou:á for
p
1
eml>1!rnek frh;JigositA'W!ll

it

LAJOS STEINER, Connnissioner,

ISOI (.;\Hl \'il) lll;·::~;~(,~At'lFIC SYsn;:y

'

.

.

t

i

Denver mellett

--

Kerestetik. 20 bányász ....

.

\'!':,';~~~ .Az l'nion Pat'ifie Systt>m, Amr

.... u .......................... , ......

.

Dr. RICHTER, S

Pain Expeller :

0

..- 38 MILLIÓ DOLLÁR-,..

F. Ad. Richter '& Co. •

"ÜZENET"

August Zvara

Dénes & Company,

435-7 Fourth Ave.,

'-====================:::!Ji1dnll)

Real Estate Office
Ingatlan eladási iroda

Pittsburgh, Pa.

•

MAGI' AR BANJ'ASZLAI'

Megszállott olasz föl dön.

-Takari
___
t _me_g___ Bolgár kato:~tette.
25-50 százalékot
borokat, likőröket 61 minden egéb nen.ee Italokat magf.t.61 a
termelót.61 dsárol.
~günk 'J'he Schuster CompanT, Oevrla.nd, OhJo, ~gr 1~ben
alapltott kitünli ·nillalat, • Arulkat telJea felelo..éacl n.állltJuk

ha

b'1-bovL Elsőttndi.i Ilk.örök. i.rJea')'J'kke a következlJ:
Tluta Tre.terper pllonJa $1.76 $2.- $2.25 $1.!i0 $2,75
Tinta Bllrnvlts
"
$1.76 $Z.- $2.26 $2.60 $2,76
Tinta Cornac
$1.li0 U.76 U.- $2.26 U,60
Tlasta Wbt■key
"
$1.60 $1.76 ,a.~- $%.26 $2,60
Igen finom Cordlale: Ro1toi,.chlu per ir■ llon, • • ... $!.74 éa $3.24
ECYéb Cordlals per gallon $1.99, U.24. $2.64-, 6a $Z.i4 M olca()bb
Creme■• M•ntbe, Vlolet, Coffee éa ecYéb per rallon $1.04 és feljebb
Kl1 éu,-mac per gallon .
.U.79, $2.04, $2.24 N U.74

CLEVELAND, 0.

.i::.

~:~ ~:;: j~7j'-~;~~~éreJ~?!!=

re ~~l~e:':~don

döt rendez."
:-i':;,.!~"t~~:i:~~!~ké.~:b:?.:
A mieink papirjait, a parlamenm::~1;i; :::, recgel 8 10-töl
dink.
A
Unlted
Mlne
Work
ot
ter igazolványá~ kérték. ~em volt
Eaatern Ohio n~n blnJi.nk
I+.____.._____,.:
Amerlcan munkú anneiettel
igazolványa, mire elfogták. Elecrezméuyt kötöttünk
junl
mondotta, hogy degradilt benagel!:~te:
<u~t:r;.>0
ditlieri tiszt. A báboru kitönén, lirJ el•ntkeuen uemélJeaen ai •
.on jegyet Ceader Gro..-e. w.
mesternek neve.ttRk ki, mert kevés
alAbbl ..,...,.gn<l
10
TBE .JEFFERSON OOA L 00
Pll'l'EY FOR.K, Ohio.
as &llomlaaal 11embe.n
[!t:!!~:,~jüö~:,n~~lll
ion erre• clmre:
vetkeztetnek, hogy dezertörként
!...o1'Wíl.....-~~~
FRED, BIT.l'ORF, tWll,fdonoe
CHAS. O. GRID-~ANG,
jiitt, vagy állé,~aink kikémlelésére
LegJobb Italokat tartunk. raktMOn.
Aut. Gen. M(r.
kiildték
ldUNltAT KAPHAT 1~20 em.- M&fD'aru.l Ja benklilnlt. K&JWt a maber uonnal a Tomkim Cove-i k6l>'IU' b&nyúz.ok. pArtfop.út.
Kelly• C'reek C'olller,- C'ompan1
Vála!ó!zul az állit6lago!l parlaVINTONDA.LE PA
WARD, Kanawha Co. w. Va.
menter iir.enetére, önként jelentbányában, a hol teljes erővel megy
'
·
••••••••• ■■■••• ■■■• ■ kezö katonáink a Monte Peralték éa • legkisebb kereset f2.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bára vezetö nyaktörlien meredek
.f!:-l-4ith A ftl., Plttlbura:h, Pa.

bányászokat

„

.t::!•~:~:~:::Í.

1f VILLAGE HOTEL ~~~~:: ~=~~~~0:1: ;•1:

1

~;~1:~;;;;

:; =i~::-1

WARGA GYölWY, P. O. box
66, Tomkinl Oove, N. Y.

Irjon részletei PA.LINKA- és SöR-ARJEGYZ1:KttNK11RT,
a mit s.z:i.veaen küldünk INGYEN.

Martin Distilling Co.
Departmenl

408 west Street,
ffomestead, Pa.

SZABADALMAKAT
bf'-J. 61 kilJmtMIII, -"ErUkClnt&ét ltöPrt1tl

~ltbtöl

HERZOG ZSIGMOND
u l.l:«J""1ilt A.11.am-olt aa.Mdalml hl•
.. ta14han bt'Jt-~tt n.l,-dalmJ liJo'·
1 a hndapeatt ldt", m~tO"etem•

ri"'

Tf«a"tt otleTlea m&nök.
NEW YORK.
9153- 4nd AN.

110 NA~AU 67'.,
Este h ,-,v,Araap

Dr. D. B. AKERS
IIUJtkle

f'OOORVOS
6piUet. a Lead<!-r 8tore
lelt!!tt

LOOAN, W VA

•

lla ~... ~enneke hfllcta.J.llll 61 nem
Ha gyermt-lr.e k6Uka, hqgiirca, fóttlt-

N h&8me,nhe "Tan, h„mtl.1Ja •

T A MS' W. V A.

Tlli,:hJru

.1.ra

hM7-

nAlaU utGlilt.-aJ ~iitt S3 «-nt.
Itt van ftl eredf'tl C90ma.it kfpe, "'.lt·
J11 ~zt ki 61 amla.-uia hlt'fit • raliku#ln11k. akkor •JG e-H-1teUt follfa ka11nl.
·\ RA lff'S RA F"'ET\" karh11U. miudt-n
k0P!(llinla UlÓI'- & patJk,ban, - Ila
ott hf'lyben nf'm k1111hatnA. akkor
küJflfün ~ 1 p111>lr 1lollil't fJfC7 le..-flht'n N ml Pf'"'IAn l,frmt-nlve küldünk
3 ÜVf'C R:\UY-S S.\I.-E11·-t.

ROYAL MFG. CO.

TRO,AJA.

:
:

■

■
:

■

BÁNYÁSZOK KERESTETNEK
■
n;.~~!~t~~~i t ~2:D-\~'; :
:
!:a~~~::
~r:':'~•
:
Federal Coal & e k Co G tt
w V •■
~l':,n1i~~~~t'~.d~~-,~~~:,
pen mes van núndcn modern tel~rl&, Jó lalr.óh.ú.ak, ti.koWt·, terup.
;~l~k~zt
;;/~~!:f~k;;:
1
go,ilti~t ak.u M ma11Uftrul ro,nmk. rA ..-AJA1-wio1.

O e
•, ran OWD • a. :
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Elkins CoaI:& Coke Company
MORGANTOWN, W. VA.
Feh·euünk l'gy néhby Jó biny4.ut, a szeretnénk magrar #11, tót
embereket, lehe-t6Ies ceali.doeoka1. AllA.ndó munlink ,·an, Jő 11:r.etéhel. Kltüm5 Jak.úok, lngJenes 1·1Uu1yvll.Aclf.M.-l, A mq:flhet.& 11em drAp. Jöjjün ••.mnal, vag7 lrJon f" cimre:
,1.-. J. ll. HA....''O'ORD, Ge-neral !superlntendent,

Elkins Coal &Coke Co., Morgantown, W. Va.

KATASZ.

Gulf Smokeless Coal Co.
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na i::~f'•::.~i:~~~=által bl.gyadt, •lr & JbN;, báa,-

BABY-S SAFETl'-t.
A BABY'S SAFETY már ezrekre men6 gyermeket megmentett a /,alált6l.

ALLITOL.A..GOS

Kérdezze meg az itt élő magyarokat. - Iskola , templom,
Verhovay BetegaegélyzlJ Egylet. - Szükségünk van 50
jó magyar bángá.Bzra. - Jrjon további felvil6go1itáBért,
magyarul, vagy angolul:

Z! 1:"!::!!::":t~~tt mnvednL
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i~t!:~~a~:~:r::1:a~::~k~éa
pei biu,nyitanak. - Vorderherberge, Ilinterbigel, Karl, Hinterkerl nevü csuesok és faluk vannak
a kö,:,-Jében.
Az olasz á.Jlásokban zsákmányolt
tölténycsomagok fölirata következö: Palottala. Armi mo mitrag-1

TAMS, W. VA.

Ne hagyja gyermekét airni!

üve~ n.,n,-·s

zó1knak.
..
..
:trde.ke1, hogy tuzé~égunk egyeneaen betalált az olasz árkokba.
Az olaszok vesztesége legalább
hatvan halott volt. Saját veatteségünk öt könnyü sebesült.
A megszállott vidék közelében

Kitün6 kere,et, igen j6 ltázak, egéazaége, r:iazonyok, j6
báná1m6d.
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Miért nem él
W est Virginia
Legszebb plészén?

Ne tegye kockára gyermeke életét :
II------_;
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N& & magAm,• ~mbettk a STONEGA COKE and COAL 00'.\IPASY
u at,
a tuzvona
veze ,e
vlrgtnl11i b6.nyiibA. l'ik N ruulna. nén, nyitott IAn1pa, Jó top 61
az egész támadást. Az o~~oknal
~~i<':,óe:ne:'kélh:~~::::r~llíl!:~u:~
talll.~t k!peslapo~at a ~ 1~.mk ha•
&hebb tehiU.goe11,8ért lrJon e clmre 11Ulg).t1rul STONEG!I. COKB
z~kuldtek. A i.z.1klák koznl hava,.
- d 00:\.L 00,' Rox 149, ST01fEGA, \'A.
,u „g~:opár,t :zak1tottak. A front l ■■■•■•■■■■■■■•■■■■•••■■■■■■■■■■■■■•■■■ I
mogott lt>,·o egkz meza tele v o l t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - alpesi ról.9ákkal. Azt letarolták 6a !• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■••~
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Xagyon szép jelenet következett ewtim. A katonák han~os

Lak a ('suci-r6I, vnl<íazinülf'g olau
raktárakat. Tüzérségünk néhiny
A magyar-oazt:rák fiotta egyik
llrapnf'llt küldött .- sitrakra, az legnagyobb csatabaj6ja - zürichi
olaszok elfntottak onnan II azóta jelentések szerint - a pólai kiköm~g fjjPl ~<'m mertek vi zatfrni tlJben robbanás következtében el•
a rakU.rai-kbor..
'liilyedt.
Az olas,:ok most meger<Ssitették
A hirt Dalmácián keresztül vita Monte Ciadinit, melyet egy bcr• ték Sl"ájcba, ahonnan aztán a kfil.
11aglicri em•d egyik zli.szl6alja vé- fültli sajtó vitte szárnyra a gyá1
dett. Juliu11 eht>:jPn, hajnali hé.rom 111.os jefügü birt. Hogy mi iga7
órnkor, támadásra indultak csa- a dologban, még eddig nem sike.
pataink s :Monte Cittdini ellen. rült tg1~11z bizto!fÚggal megállapi.
Bravuros
tüzérségi ellikészité11 1 tani.

Régen fenálló cipő reperáló üzlet más vállat - - - - - - - - - - - - - - - - miatt olcsón eladó. Jó,
forgalmas hely, 4 gyár
van a közelben. Bővebb
fölvilágositásért irjon
en cunr·e;
ez
Samuel Bordy,

•
=

é~ néhány khigránátot dobtak
k zéjiik, mire megfutottak.

::arn:: :~~a::

545 Main St., Kansas City, Mo.

Co.,Ky.

■

el!n etQ barseglieri ezred egyik
ubad& megkisérelte u ellená.1-

saglierik l'lmenekiiltck. A Rio d' JO
Avan,a ,-ólizyében s,\tortébort lát-

1 gal. 2 gal. 3 gal.
MAGYAR SZILVóRIUAl. l sz. min6ség $3.00 $5.50 $8.00
IIIAGYAR SZILVóRIUM, legjoób "
3.50 6.00 8.75
MARTIN'S 100 fok u:hiBkey különleges. 2.55 4.47 6.63
OLD SECURITY a legfinomabb
3.00 5.50 7.90
Minden üveg ital az Egyesült Allamok itallön-é11yei azerint kéazül é• jótállást L-állalunk minden cseppért. - Ha
nem megfelelő, l'ÍBazaadjuk a pénzt.

·••·Bányakovács kerestetik, aki a munkáját érti,
ugyszintén streckes is.
Magyar embereket akarunk és előnyben részesítünk családos embert.
lrjon felvilágosításért e
címre. 0. W. Evans, Gen.
Mgr. Sharondale, Pike
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!Ast. A csucsról oldaltüzet kaptak
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Junius 16-án emeltük a fizetéseket

KF.REStSK S-EGY\"Y.X' \"AGY
öT\'E;li
Gl':\KOHLOTT ma!i'":~k/•é~~a:?"'::~- lAb

ségek, ~e.lyekE>n
la,ltak allast. A

BÁNJ.ASZOK
KERESTETNEK

& oem unJo. bAnyikba
Pltt.-bw-ch közelében. A Dén. 6
IAbn,-t, 11rmmJ r.avargúok., mun~
ka mlndE'n nap, a.nuJI a Un, a
mennyit .képea megrakal. Fl.seU.. tonna nertnL Orea házak.

16 hlrdetéoe: inclaoDként $2.00.

11tAn hajnali négy órakor gyalog;;águnk rohamtávolságnyira ju
tott u olasz állásokhoz. Tüzérségiink rkkor beszüntette a tüzelés!
1 gyalogságunk gépfegyverekblSI,
és pu!lkákb6l golyózáport zuditott
az olaszokra. A bersaglierik sebesültjl'iket sátorlapra fektetve, ha

u olauok foghadúze_net utin
h
P,a~,',1"6'vpaplaelg~~rolal.,~~nt~:kmeenstte~e ,.é,~
J
._.,
u,
•
lent me állásaink elölt a következö üz:nettel:
"Az ola!IZ diviz.i6 parancsnokló
,áborll<Jk&. !elszólitja az 011 ztrákma ·arokat ori oni álláaaik kiüri~
~
.
t~sere, ellenkezo esetben tu_le~Je

UnlOI

.!UZASSAO •
Iköalemn;r
TARBTJLATOK bÁIIJ'.uokAt k..-..

,·ölgye nyilik meg. A% Origoniszoros elött. ola.sz területen állannk a kétezerhatszáz kilencvenhárom métere, 11onte Oiadini a a
2495 méteres Monte Avanza hegy.
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SZl:NBANYASZOK
KERESTETNEK.

IM>

hirt tovább adni n('m lehe.

tud6sit6 holttestére akadtak.

ÁRA.l ◄•..••••
....•..••••u..1+1♦10."""-'·;+M+H

ronkfint lf:i oen\.
nyilté
aoronkén\ 215 ~nt..

kilométernyi darabot birtokukba lottaikat a hegyről leguritva mc- ■
nekültek, !t7.ámos fegyvert, tollu ■
Valamikor a régi velencei köz- süveget, kijpenyt, patroncsomagot
társaság birtoka ,·olt a megazá.l- és h-itir.sAkot hagyva állásaikban
lott terület, a középkorban épi- - Gyalogságunk meg&zállotta az
tett régi utak •·annak rajta, mö- oluz lövészárkokat.
götte a Rio d 'A,·a.nza termékeny
A :Monte Ciadini als6bb gerin•

j,t,.

egyik bolgár katonának aikerült azonban elsEabadulni éa 16halálban a betörés hirfvel Ruseaukba dgtatni, ahol azonnal ai
öaRzeR intézkedéseket megtettC.k "
betört oláhok kiszoritisára.
H'ahováná.l a harctéren ötszá.zötven oláh tiazt és két francia hadi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ZLADO wletek va.,y birtokok

távir6 meg a tt'lefonvonalakat

AJ,,

Sbertrf 1tr„t1 Markethtznak.

KJSHJRDE'ftSEJC

Ar. olasz háboru egyik 1egé.rdek~bb fejezet4ne.k voltunk tanui
az Origoni-szorosnál, amidőn ott
öt kilométernyi tá.,•olaágra benyomultak magyarokból, karinthiai•
akb61, lengyelekböl éa horvátokból Mlló c.~apatré&zeink az 018.87
területre és tizennégy négyszög.

tet.

THE SCHUSTER COMPANY
a

Sz6fiai tiviratok uerint egy bolgár katona hősieuégének köszön•
hetű, hogy Rahováné,l olyan gyorsan vissza tudták üzni a Bulgáriá,
ba be1ört oláhokat.
Az átkelés helyén csak klitszb
bolgár katona volt, ezeket egys.:erücn és hamarosan legyőzték és a

t~sitő

Ml FIZETJOK A HADI ADóT.

S:a:emben

Bányászok kerestetnek.

vágták, ugy, hogy a betöréisröl ér- tartottak.

IrJor, teljes irJegydkünUrt borok, lllr:llrlilr:. eordlalfs, alcoholmentes Italok, .zlrupolt, cldert., borecetrOI, atb.
~;c;illit.i■ l feltltclck: KázpEm1 a tt-nde-U
1 \&CT dralt a azilllt~
lcva.lcl ..-ala..melyik. b&nknl,

Dept. Z. 2214-16·18 Eaat 4-ik utca,

1916. OKTOBER 26.
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Jó kereset
a binyálnkban,

Jó élet
• telepeinken, ezekr61 Ismerik a maararok a mJ
binyiln.kat.
Etf"~&:t'• a binya.
magll8 •tfn van benne, 1
Jó le,·ew'J. Pikkel & 1naalnával dolgo~m1k, a munka Alla.ndti;
több f}in:tt
ke~het nl.lunk, mint
bárhol múutt.
\'annak. t.emplo111&1nk,
lskolilnk, \'erhov4J'• &
mllllki■ botf'pt'a:éJ)'z6 ~ff
letek.
ló \I\Gl"Alt nrnOOSH.AZ.\K .\l:\{,A.'.\"OSOK Hf:SZtRt:.
Sok D1.&st)ar <'N.lid, ea:b-1 mft,o·ar. falu van a tele1.en; Jé, haritok
küzt, H Itt as ember, 6- e:t, meg a Jó kt'"N'~Cl tartJ" nálunk í·vt"k.lS
• mae,ar munk.A8aúnkat.
UTIKöLTS~GET, ME(;"FELEUJ E'.\IHEH\"F:K. El..OLE(óf:l.t'~K.
.lüjJüo axonnaJ, , ·a&7 JrjOu nuigyaru..l ft"hllúgo,dtWrt.

CLINCHFIELD COAL CORPORATION
DANTE, Va.
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ARed lacket Consolidated Coal & Coke Ce.
UJ BANYAKAT NYIT

fii hCY njahb embereket h•JIAndó alkAltt,axnl. A bAnyik
n,_lnden DAJ) telJea ldlh dolll()t11ak, kitunff mu'!ka vi11~
nyok ,·ann11k. - ló, uJ 11ta.terozott. l•kóhaZltk ~11nalt ti,4nyl,.ualnk rendcllr.ttkal-re; Jó J,;kolilc N temp ..-,...
mok ~k ma,Q·ar f'IUberiinlr. ,·ai1 NI kH nua10·ar l><'te-•
'"'11,"i'-lpll t-iule-t van a t.el<!'tien. .\ hánJAkban mhult-n kiM'~b lf'f"ffklfll külön lf'gfdloremanunk ,·an, tilttlmN: N
tii ...:.Rke-mllf'N!k, a lr.llr. a p1tkorl.atl1tn mnnki.Fn11k -zlvf'M'11 adnak utha ~Wt N küfünÖ!I na«J" gondot fordlta.nnk h4n)áua.lnlr. te.ti '1Ml6gl-re, nlamlnt. a.rn., h•l1!:J
mimlc-n t'IO
emhf'rnek illando\an elegendl'S kArlJa lf'-

W~~
...~'"":U~~ui!~X:: !,\~:~::":~:
1r.1~!~~
óra.l munka h'lő m~ll<"tt
dolliron tetiil kt>n'll<ll~ h.,.
11,7.á-z
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a hol lf'tl.d.11. "\I\TE\AS, W. \'\ Da f'lóbb 1r bo:aánk.
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S ORIENT COKE COMPANY
~

:

s

ORIENT, Fayette County, Pennsylvania

