VOL. IV.

•• .,.aua

ll'✓FOLYAM

MAGYAR

SZLAP

Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban

The only Hungarian Miners' Journal in the United States

136 East 17th Street

THE LABOR QUESTION
IN THE VIRGINIAS
WRAT IS TID!: MATTEB WITH THE IMMIGRANT MINERB?
BliRXS AMO!IG THE l'OB.EIG!IERB.-.ol PillPHLET Oli THE
L.UlOB QUESTIO!I Ili THE VIRGI!II.ol8.

New York. N. Y.

Testvéreim, beszélgessünk!

A MUNKA ASZÉNMEZŐKÖN
UJAJIB BAJ .ol UMlll!YSZllÍI VIDJIDN. - K11ZDBLBJI IOZllP-PE!ll!SYLVAJIUB.olll. - .ol RllGI HilO WUT VIIUIIKU

UZ.UU BUZJIBBK.

BAROM 1'V ELMULTAN.

Wbat ia the matter with thel these three poiut.a the people are
workingmen, or rather thtt miaaing fairly well aatiafied.
workingmen, hl the two Virginiast
Why ia it then tbat they do not
Th.ia topie il be.ing di.eusaed in ev- 1tay permanPntlyt Beca.UN thtty
ery aecond eamp of the two statea. ca.nnot l&y enou,h money uide
During tbe put few yean ao and becauae, aftet' all, it il not
many theoriea were advanced. on 10 much t.b.e grou ea.nuJJgl u the
the 1ubject that at the preaent net: aa'ri.np which count witb. the
time it appeara to be morc eom- inu:z:dgra.nt..
plieated than it waa at the be•
And the minera eannot aave
ginoing.
t'nough money in epite of their
The question waa diaeusaed by good wagea bec&Ule almost all
all who could rea.ch tbe publlC. that they would put aside is taken
Some attempted a real aolntion. away by the aharks-popularly
while a large number of people known 113 "hyenu"-who are
w-anted to make theIDMlvea im- usually countrym.en too luy to
porta.Dt io the eye1 of the people work aud yet proepering among
or were aimply trying to wring or, more correetly speaking, on
profit from the aituation.
the minen.
A f'ew daya ago we received a
Mine owuera have 10 far not
pamphlet published by a IIunga- laken enougb intereat in the minna.a notuy publie in \oírginia. en to find out that the nume.rou.~
Tbe pamphlei renW 10 many "countrymen" who under variou11
mist.a.ken notio1u, ao many un- pretexta live among the people
-..erti os and 110 ~nch bomb- are w1tb a tew u:eeption$ Hke
ignorance, that one ia &1- 1e ehea that draw t e blood out
mod inchned. to sm.1le. lt 11how of the mine workers.
an incompetent man at work in
.Mine owners eould not havt
attemptiug to earry out eertain k.nown that the 11hiftles.s penon,
schemes all of his O\TII in a moBt em111oyed as labor-agenta, who &rP
lundering manner.
dlilhouest even with their employ·
Tbe &ubatanee of thUI pam1,hlet ers; also the bappy-go-lnc~,
1t1ll be dUICoaaed in our futu.re ia- rmooth-tongued traveling' agenta
u"'. Por tbe preaent we will con- 11ome of the dt'alen, the notary
í'10
ounelvea to one stat.ement publie...... and in general all irre•
from tbe pamphlet to illuatrate apon11ible peniona apparently octhe author'• good !11ith.
cupied with Jforopean or Joeal
Be writea among other thinga legal affaini-carry on a regular
that no leaa than 68 per cent of bu11inei;'i of extorting money from
the p&afl(>ngt'r ahips were sunk their l'Otmtrymen. We doubt
ainee the begin11ig of the European ••hether any mine owner woulcl
war With thia 11tatement be hu hne tolerated this worthy eollec•
loat the henefit of the doubt, for tion in ita camp if it had knowlthis maket it erident that un- edge of the,u~ íacts.
ecrupulooa aeheming rather than
These excellent people make a
ignorane& ia rl'spon,ible tor the üving frum an unbroken aeries of
exiatence of thit little folder.
lies. Under innumerable pretexts
Figurea eanuot be juggled about they eonvince tbe supcrintendents
with impunity. F.nry thinking that they &re rendering aerviee
man knowa that since tbe beginn- to the operating coropanies and
ing of the war not even 20 per thu.s gain a free band for plying
cent of the tranutlantic liners their ,·ietims.
were 1w:tk. and a man of thi.s
llow 11hould the miners dare to
type must t'Otuiider ,·ery atupid in- harm any man who tbey know ia
deed a w-riter who hu tbe audaei- in friendly relations with the m·
ty talt of 68 per cent. Speaking perintendent t
in fraetiona and keeping ailent
\Vhen these gentlemen have suf•hout aetual numben wiU not ficiently established tbemselvea
eover up ignorance on any sub- among the miners, they begin
Ject. and doea not establiab the lheir extortions and mereilessly
tnith of an ueertion.
keep on in this work for years.
To pnt 1ucb a 1tatement into
They cba:rge exorbitant fee1 for
prmt ,peaks of Jow intelligence, allegedly aettling the affaini of
creat dari.ng and glariog careleu- tbe mincni in the old country
e• for a printed word can ne\'• Wheu the. miner11 have something
r be recalled.
to .!lettle in local eourts--and ü a
Having illllltrated tbe eonscient- eountryman i11 on the local police
C.,iJJmea and good faith of the foree, he tnkes eare that there is
author. we will now leave thi11 KOmething to aettl~ne ea!4t'
_ aubject or rather the pamphlet alom· yielda t'nough profit to profor the time being and will try „ide the bleased "protector" with
to 1bow what réalty ia the matter an incomP that lll st1rri<'ie11t för
witb the immigranU in tbc Vir- rnontbs.
R'UUU.
llow should the managemcnt of
Mine owneMI aaure their work• the mines know that when an ungmen of fairly good wagea and furtnuate inunigrant meel.ti with
at the aame time a. humue treat- an &l'(•idtnt anrl liring8 a damage
m nt. Fm1hermoro l!onditions of ~uit, only about one-qunrtC'r of thC'
1 nnr am ng the minera have amount awarded.:.i11 actually paid
be n so mueh improved lluring to him f How ahould they know
e Jatt ~ouple of yean that on
Contiuued Pagf' •

Három ét.•e hogy először t•iszont leittuk egymást, magyar bányá,ztetJtvér. Három b,,e, hogy visszaUrtena a leoelaő amerikai foglalkozásomhoz. a báng1zathoz é, a bány6uokhoz; hogy először indiU>ttam utra a
bán•m=ok uj,611/át.
December tizenkettedikén, zord t'1id6 közepén küldtem ki az árlaupapir ntl/11/llÍOU lapoc,d:á.t é, er6,en féltem tőle, hogy befujja a gyenge ki$ lap utját a h6, hogy nem hallják IIU!O a magyar bányá,zok a tnt1.,-éri szeretet eo11behiv6 ,zaPát.
A tl érdemetek, maol/f11" bajtárNUII, a ti naoy erőtök, bányán teatoéreni, hogg a.z akkori 011önoe 1zavu UHlwt hlrvivójéből három év alatt
er6• 1zavu u6az6l6t csináltatok nuqJatoknak.
Nem képe, ef/11 ember U~•mlt alkotni, tisztdban vagyok vele, hot/11
a Ma111rar Bán.11áulap nem az é11 IIUUlkcún end.min~. hanem az anwrl•
kai maogar bán11áuok akarata; • oll/fUI llálá, azü:vel ellU!lem ma a ,ni.
leté,napl lilutep ér1fordul6jdn a Itala,,.,,. előttftek, bá.n.gá.,rte,toén-im,
mbrt a mllllffl. hál6Dal é, azerdettel fogadtalak benneteket kJJlön.•klUÖII
éa Öll&ze1en., mikor a kibontott bán.,,á,z.zázl6 mellé aorakoztatok a lt4rom év folJl(Uttán.
Három nztend6 elég nat/11 üli m ember "etében. • elég ntJ/111 ld.ll
volt a MaolJOr Bángáazlap életében it. Sok gondUrM, éjjel átr:irraaz•
toti kiud,,lmel, ,ok kinl6d6 bánat éa úizakod6 reméng1é11 ,zépuoel /u•
•tottok ez alatt a h4rom év alatt oulál117"éuemül, de igari MOii c,apá
tK>ha. nem érhetett.
Ha a MaglJClr Bán.yáulap feJri,. lddt ott fengeoetett eo111zer~11•zer a mindent öuzezu.z6 lejár6 k6. N félebnda küzdel~k gondja k6ze-ledett hozz.ám, mindig bennetek bizta111, bá,q,d.,z tntvén-im.
U n - . ltotl• ,...,
lffJi 1'öN, nwrt raJ·
tani idcül tiuzn bángd,z ba.Jtára n6a karja tartja azt f&ftllnk,· , Aa
CMJlódáa, ha. bánat ért a küzdelmekben, mindig ugy érutem, mlntha aolt1ok ezer derék }6 magyar te,tvér baráti kézazoriláaa nyulna felém a ,ne,z.
,ze•éob6l; é, ez mindig eléo erőt adott a további munkához.
Tudom, ti la iglJ éreztek, /6 bányász bajtáraak! Sok hozzám lnUzett pana.azoa levélben felc,Ulant a j6 remJngaéo fénye, mikor a ,zeren.•
caétlenül Járt """11/0T tntoér bizakodva köngöroött a többi bánl/ÓBzleoz,
'""111 U(lilunek rajta.
Azt irják mindnyájan, hog11 6k i, lrzi.k az öazetarlozbunkat,
hogy ,wldk ia vit,a.aztol6}ulc a bajban éa u~nvedéaben a többi magvar bá-

•~,,.,._a

ni,á,z, akik

=lllrllk már "llg,n,úl.

Tartsunk önre ezut6n. ia, te,tvén-im, mn-t caak uo11 boldogullultunl: ebben. a.z orazáqban. Az e/nett bajtára özveo9't. a bángá.,r 6n:rá•
}61, a /J6nl/(ik nl/Offll>rékkj. vált mag,,..rjalt, a bajba jutott ba}t6r,akat
éa a rouz ,araban él6 maoyarolcat caak uo11 ,egithetjük„ ha n6aen öaz1atnrtunk ezután ia. ~pi.taülc ki a bángá.uok eldönthetetlen vdrdt, ö,zazdartáunk, et111U.tt érzé,ünk é, a tntwri ,zentetünk leggen mJ.nderÍ

°'rll.nk

amerikai magyar bán.gá.,z re-mén11úoe, minden rouz ,oraba jutott
mentaéoe.
A Maouar Bángáulap három ér,a azületlanapján uj nao11 munkához lát, magyar tntoén-im 1
Hált& uh1vel akarom uluzaadni a bángduoknak mindazt a azerrtetet, amiben nekem részem volt• uj vezet6ket akarok nevelni a mat11/f11"
bán/16,zoknak.

Az egyik bángd.u overek már itt tanul hat hónapja , ,wm,okdra
gam. A maollflr bá,agá.,zok Mm jöktnek ,egitaéoemre, az url honfitdrNlrat én nem akarom. a bányáuok közé enqalni..
N~lni fogok tehát bángúz-vezénlcd, akik hlien, otlaadá,aaJ la
il1fU -1 ,zol(lálják a bán/,6,fflig lltn,lt.
... _ Pénzalapot taemtek„ ti&rtán a Bángá.,zlap aejéból, awwlllffl. a
JODO e1:tendlJHn nio11 ki.a árr,,a bángdazt akarok eg~llJn- Ut New.Yorkban iskoláztatni„ hogy tanult, derék emberekd Mveljek bel6lülc.
A~ eogik bángáaz gyerek már itt tanul hat h6ndpja , Mm.aokára
a többit la öuzev6looat}uk p6lgázatok utj6n.

Jgy akarok becaülete,

munluú„zülőktől

,zárma.z6, becaületea bá-

111/tÚZ ggere-keket nevelni, akik hálával fognak minden. tudást a magvar

bányáaza611nak köszön.ni , akik hU.éooel la odaadá,,al, tanultaáooal éa
b«sülettel vezetik majd idővel a bángtí.&zok üggeit.
Minderröl blJvebben irla.m a jör:6 ld B6ngá.,rna.ptdrunkban, csak
azt akarom. még itt lm!gjegyezni, hot/11 a négg bán11á8zeg~rek után több
i, köt'f!tkezik; • h.O(IY ezeknek a ki.a bángáuoknak a nevelé,éhu nem kérünk &enkUől semmit„ tlaztán a Magyar Bángáulap fogja a költségeket
vlaelni s erre kezdjük meg a pénzalap megteremté1ét a három. éve, lvfordul6n.
Le-emelt kalappal ujból köazöntelek, magyar bdngáu te,toér!
Köszöntöm azt a maqgar bdngáart, akl mellém állott a három. év alatt„
• köszöntöm azt a b6ngá1rt, aki nem áll mfg a Bángállzlap táborában„ a
ki felé most ngujtom a szere-tó bajtárs teal.t•éri jobbját. Mert itt a helge
minden magyar bányá.aznak, ide huz a azfoe, a lelke minden föld alatt
küzd6 magyar te,ttiért é, ide várjuk a Jöt,/Jben. mindazokat a bánv6azokat, akik elhagyottnak érzik maoukat, akik te,tt-éri azeretetre v6g11nak,
akik azt hiazik, hogg a közö& ,or, éa közÖll nemzet,lg eggmá,ra utal ben•
nű.nk.Pt az idegenben_
Jöttök-,, teatvérek?

HIMLER MARTON.

A kf'ml;ny,,.zenek nyugtalan
dékén ujabb bajok vannak.

'VÍ·

emelni, akkor lalkan a iobbiuek

A ia meg kellene azt lenni. A bijelvény utrijkok még alig értek uyánokat egye1 táraaágolr: ily'tá
véget, m'-ria ujabb küzdelmekr fojta beeste1t>naége nagyon eJk1a.
,·an kilátb es a kfiddmeket tz riti, s most m{u- bizto.ra ......
uttal a bánya táruságok idéz.ik hogy ha a kiv4nt WN.melN& aeg
fel. MindenAron azt akarjik, hogy nem adják, azn'Wd& ide, meliJlaaz emberek vaú.map és fhmepna- podw. oda. ki fog a utrijk rO~
pokon is menjenek be a bU,ikba desen törni az egéaa ke-rüle&ben
vagyia hét napot dolgou:anai: mfo•
We.t Virginia luaki r'-Ou
den Uten.
a régi harc még m& sem ért wrpt
;•,fagyon tennéueteM, hoJy ezt évekkel ezeUStt tör~nt, Ml)"
az embertelen és lelketlen követe· Whet"liug-en Dayton bir6 búnt
lést a b!nyáazok meg aem hallga\.. bAnyáazvezért elitélt ec, ..........
ják a ujra kiéletedik majd a hely- aedett uu-Ajkb61 kifol1ólac a
tet a munkú és mnnka adó kö- u eütéltl"k mar búom he ölaek
zött. A b!nya urak, ugy láu.ik büntetblüknt>k méf m.a ;. fl8U a
nem tudj&k megérteni, hogy a111ig Ít"le járt le
4k a nagy városok kényelmében
Moat a hányW s&ervuet ..,....
egy lépést sem teunek gyalog, ha- t t-ge kegyelmi tlJ6.rút inditett
nem automobilokon járnak, addig (-s wiudent rlkihe1nek, "°11 a
a u.egény munkásnak a telte el• mm1kásver.t'ttket kiuabaditilü
törődik a hat napi kem~ny igahu
Baj, hog_v az f'ljárút a aurve
rá11ban a i:i88Zf'r011kadna mihamar zct Plnöke tapintatlanal hSdte
ha pihen~ nelkül h~t napokat dol meg, mert aual f'enyeptiM&t_
gozpak hetenként. HelyNN!n Uaiik hotr.r a bányászok zav&f'ISÜ t..a majnerek, hogy nem veuik !i nak ha vezet4iket nta -,.iik
l'Ye
b nt a iuemtelu ludn.ei uabadoD. Bz a t,n, ...... a
got • eh·Arjuk a macar bbyi- helyen elforcfto1-ta-,
VAkthl, hogy ök sem fognak kivé- a rokonaun,et #-s mod IIÚ"
telt tenni a bányászok közt • 6k i~ dés, hogy mtg lPH·f' a
távol maradnak a l'&MÍ.rnapi muu- a réazükre.
k.fi.t61.
Ohio államban nf':m
A Delaware & lludaon l omp- ji'i ,·ilág jár a bányál!Zokra. A.a 61any elhatározta, hogy véget vet 1am keleti rkún a vuu.ti kNlit
az igazaégtalan kontrakt nntlsier• hhin)'a !oly lán mindenfei6 ny~
nt'k fi nem testi töbW lt'het1hé h!MigOAD dolgomat e bir beaa-bogy a majnerek léberesekkel dol- nek hat nap a bányiba alit k•
gortaaasnak s munkbtA.naik ,·e- ream·k ann~·it ami a rntsflHtán
ttjtékea kinlódásán szedjék meg elegendO.
magukat. A majneroknak nem
A Hocking völgyben nem lok
nagyon tetszik a dolog, de va!6azi• kal jobb a helyzet s bir egyik
nüleg bele kell majd nyugodniok nyát a máKik ut/Ln 11yitjü me, M
a mt>g.áltozbatatlanba, e remél- helye.tik üzembe, a bb,-ok •
jiik, hO!lY rövidest>n a. többi tér• hol sem tod.Dak illa.ad6an, $eljll
IUAg ia követni fogja e-zt a pél en'h-el a muukáhcn 14tai.
dát.
lllinois, Indiana éa Iowa .U.Ug)'anezen társaaág pár hányt- mo.kban minJ.enfe16 lenne aab
jában megakadt az üum a mul1 a tavauig elegt'ndő, de a . héten. A motorosok a kialkUJ.ott kocsik hiányát ott jobban 6nlk
és leazerz6dött 24 ctnt órabér be· mint bárhol az onzágban 6a Clllli
lyett 28 centet követelnek tlJ val6- eh·étve akad itt-ott egy Wu~ a
uinüleg meg is fogjik azt kap- hol te,ljes i.iz4'mtt tndnak fenatuni, mert belithatja mindenki, hogy tani.
a folyton növekvcl drigaágban
A távol nyugatt ,namekbu biri
nem lehet a ré-gi fiut&ből kijon- jobban, hol gyengfübe.n, de
ni a munkúembernek.
dóan dolgoznak • azt hiaik, ha
Közép-Pennsylvania áltambu a tél meglf'hetöa Jern miodfon •TRrnind uélesebb rétegekben terjed gati bfmyiban.
a bányA.szok legujabb mozgalma
Az irebányikból u eg6u-.,
Itt-ott már megadták: nekik a 25-30 11iilt Allamokból elég j6 .......,.._
názalékos béremelést, de a lám· lrnt jelentenek a ta1'n énbuyut
Ngok ll&gyobb része ellent áll a bajtársa.inknak ,·an a lerjob)) aJ..
bányá.azok kiváns!gának és min- kalmuk illadóan éti mepaa)dM,
dent elkövetnek hogy a többieket nélktil dolgomi. SajDOI, a ....
is rávegyék, hogy ne engedjenek téa at ércb!nyikban 11ea
Igy például a MOflbannon Coal dett u utol86 b6n11.pokbu a___.
Company, amelynek bányá.i Clear binyúzok keretet~nek aNDyüu
rield County-ban fekszenek, baj• • a. nehéz "8 te«tet ÖI3 mnkiaalr
land6 megadni a bányúzoknak a mindenütt nagyon 11nriny . . .
33 Hfu:alékos javitist, vagyis fi. most ia a bért'.
r.etésiiket egy harmaddal akarja
emelni, legalább is arra a.z idllre - - - - - - - - - a mig ~ hihetetlen drágad.g tart
BBNaY W V&. _ hí irjü
dP a táhbi b6.nya tiraaág mrg- onnan ma~.; te.-tffrtink, . . ,
akadályoua benne.
a munka jól megy Uland6u. io)..
Azzal fenyegetödmek, hogy pe- gomak rendt'9t'n A n6a a bu1'-nlní fogják a lf011ha.nnon kornp6.· bao oi láb magu, felette 14 ina.
niit. ha (elemeli a bányi.uok fi.ui hóna van. lfaeina otin do....
tffiét, mert a bán)'atul&jdonosok· nak a elég rendeeen tintik • IIMnak 12er&adéaük van egymúaal kát A binyiban -.illany 16ap6bo11 tgyfonna. mllll.Ub&eket fi kai baanilnü. Jlacyar b6n16-
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fONTOS UJITÁS A

PfNZKOLDÍS TfRÍN
Az amerikai magyarság meggyőződött már arról, hogy én MINDEN EGYES PÉNZKULDEMíNY KIFIZETíSíT MOST IS AZ óHAZAI POSTAI
FELADóVEVíNYNYEL BIZONYITOM S HOGY A MAGYAR KllW.YI POSTATAKRíKBA, VAGY MAS BANKBA KULDöTT BETíTEKRőL A
BETíTI KÖNYVET MOST IS BESZERZEM, amikor az angolok postarablásai folytán a legtöbb bank és bankár az óhazából sem feladóvevényt,
sem takarékkönyvet ide hozatni nem tud.
Tudom azonban, hogy az, aki most pénzt küld az óhazába, teljes megnyugvást csak abban talál, hogy annak keze írását látja, a kinek a pénzt
küldte.
RENDES IDőKBEN AZ ILYEN SAJATKEZULEG AUIRT ELISMERVÉNY ·íRTíKTELEN SEMMIStG, mert hiszen amugy is mindenki levelet kap
hazulról. De most, amikor csak elvétve jön hazulról egy-egy levél, a sajátkezü aláírás tényleg becses bizonyíték. Csakhogy most ép azok hallgatnak mélységesen, akik azelőtt teli szájjal tele kürtölték a világot és vívmánynak tüntették fel azt. amit minden bankár pár fillérért meg tudott tenni

,,,..

Ezennel közhirré teszem,

hogy mindenki, aki velem küldeti pénzét az óhazába, az én közvetitésemmel, egy levelező lapot fog kapni az óhazában élő családj~tól, illetőleg attól, akinek a pénzt küldötte, amelyen a címzett nemcsak a pénz kézhezvételét ismerheti el, hanem megírhatja mindazt, amit a pénz küldőjével
közölni akar.

A levelező-lapot a pénznek itt történt elküldésétől
számitott 8--10 héten belül mindenki megkapja.
Az első levelezólapok - 1532 - darab már megjöttek s minden ut egyeugetve van, hogy a jövőben is akadálytalanul megkaphassam a levelező
lapokat.
Mutatóban ezennel bemutatom két levelezőlap fényképmásolatát. Az egyiket kapta Gávay Kálmán, 42 Cedar Street, Stamford, Conn., a másikat Spiegel András, 230 East Crosier Street, Akron, 0.
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költséget nem számitok. 111

A levelezö-lap

13 DOLLÁR
100 KORONA
$2.50
Sürgönyi uton külön

sürgönyköltség

NÉMETH JÁNOS

BANKÁR

volt császári és királyi konzuli ügynök

New York, N. Y.

395 Broadway,
1597 SECOND AVENUE,
NEW YORK, N. Y.
227--10 AVENUE

NEW YORK, N. Y.

1416 SOUTH BROADWAY
ST. LOUIS, MO.
1361 GERMANTOWN AVE.,
PHILADELPHIA, PA.

150 SECOND STREET,
PASSAIC, N. J.
2411 MISSOURI AVENUE,
EAST ST. LOUIS, ILL.
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Amerikás magyarok óhazai
sorsa a világ-háboru után

XXVI.
(Folytatás és vége.)
Az uj magyar országgyűlés képviselő
háza ős.'lzeült, megalakult, közben megtartották az uj választást Ujfalun s bevonult
a magyar képviselőházba öreg ameriká.s Kenéz is, mint országgyülési képviselö. John
kisérte el az öreget, aki nagy megha~tt.sággal állt meg az országhiz küszöbén, mie16tt
belépett oda. Levette a kalapját, mintha
ternplomba lépett volna be és felsóhajtott:

-Megfogadom, hogy ebben a házban,
az ország házában csakis és egyedül a magyar hazát fogom szolgálni az én szerény te-

hetségem szerint, legjobb lelkiismeretem
sugallatának merf'elelően. Isten engem ugy
eegéljenJ
Viharos, hatalma.! éljenzés fogadta a
képvisel6ház termében Kenézt, mikor oda is
belépett.
Még a kormánypárt ama tagjai is éljenezték, akik rég megunták azt, hogy a hatalmon lev6 pártnak minden gazsig szabadjon a vilasztások alatt. Hiszen az okozta azt addig is, hogy mindenféle nép bejutott az utóbbi évek alatt a képviselőházba
a a biboru kitörése előtt mir igazin nem
volt dicsőség, vagy megtiszteltetés képviselőnek lenni.
Kenéz szerényen hozódott meg a neki
kijelölt helyen a kormánypi.rt és az ellenzék között. hiszen őt tulajdonképen pártonkivülinek tekintették hivatalosan, mert mind
össze is egy maga volt az ugy nevezett uj
párti képviselő.
Ám nem sokái8' maradt egyedül. Egy
másik, tősgyökeres magyar kerületben me8',•Alasztották képviselőnek, még pedig pártonkivüli programmal Ravaszt, a félkaru
hőst, aki egyszerre csak délcegen illott az
öreg elé a két karral keblére ölelte. Az
egyik persze mükar volt.
Ravasz hamar hozzá csatlakozott Kenéz mellé, aztán akadt egy harmadik kép-

viseló, aki évekkel az előtt azintén jirt kint
Amerikában, aztán egy kisebb politikai válsAg alatt még néhány olyan képvisellS csatlakozott az amerikás párthoz, akiknek a keril lete tele volt Amerikából visszavándorolt
magyarokkal. Ezek mind a saját szemükkel látták, napról-napra tapasztalták, hogy
még is csak rengeteg sokat tanultak az ó
magyarjaik ott bban az uj világban, aminek
most nagyszerű hasznát veszik. Ezeknek az
embereknek a háza volt mindenütt a legszebb, legkényelmesebb, legtisztább. Ezek
az emberek éltek legemberibb életet az egész
kerületben, ezekben volt meg legnagyobb
mértékben az önérzet, minden felesleges
hencegé!I, vagy a hatósiggal szemben való
kellemetlenkedési vágy nélkül.
Lassankint már egy tucat uj párti, hélyesebben mondva amerikai párti képviselő
Olt a magyar képviselőházban, akiknek az
volt a programmjuk, hogy mennél több oly
áldásos amerikai intézményt kell létesiteni a magyar hazában, amely amerikai intézmények odakint Amerikában ildvöseknek
bizonyultak.
Minden kezdet nehéz s eleinte bizony
csak nevettek a régi, nagy tekintélyű politikusok, amikor példának okáért öreg Kenéz felállt és egy amerikai izil javaslatot
terjesztett be. Aztán egyszer a közoktatásügyi tárca tárgyalásánál emelkedett fel Kenéz és törvényjavaslatot terjesztett be, a
mely Wrvényjavaslat azt irja elő, hogy az
e~sz országban, kivétel nélkül minden nyil,·ános iskola, vagy egyetem, állami, vagy felekezeti vagy pelig magán iskola, az előadá
sok alatt a magyar nemzeti zászlót ki kell
tllzni a kapu fölé.
Ez egy pillanatra megkapta az embereket. tszre lehetett venni, hogy tetszik a
gondolat. A belügyminiszter azonban egyet
intett s a kormánypárt már nem helyeselt.
A kegyelmea ur arra gondolt, hogy ez sok
ellenkezéssel fog találkozni a nemzetiségi
kerületekben. Ám elkezdett öreg Kenéz beszélni arról a csodálatos átalakitó képességr61, amely az amerika iskolákat jellemzi s
a mely a bevándorlók gyermekeit pár év leforgása alatt teljeaen amerikaiakká teszi s
rámutatott arra, hogy nagy Amerikában is
ott leng minden iskola felett a nemzeti zász~
16, pedig ott van ám csak igazán sokféle
nemzetiség minden iskolában.
Végül győzött Kenéz s az ő egyszerü

UJ MAGYARORSZÁG

nevéhez !iizödött ez az igaz magyar s még
i~ amerikai törvény.
S ez csak a kezdet kezdete volt.
Mind nagyobb s nagyobb lett az érdeklődés országszerte az amerikás bányász, az
érdemes, bár egyszerü Kenéz vezetése alatt
tilló uj párt iránt s mind inkább belátták az

emberek, hogy azok az ujitások, amelyeket
amerikai mintára csinálnak, egytöl-egyig
jók, egytöl-egyig az ország javára valók.
Mikor már mind ez igy volt, mikor már
megvolt a nagy tekintély, akkor már John
i!; elérkezett ahhoz az idöhöz, ame]yben mint
uj polgár ö is felléphetett képviselönek.

A Magyar !3ányászlap_ szám<Jra írta

Valami belpolitikai okból feloszlatták
ugyanis a képviselöházat annak rendes lejárta el6tt s uj vála~ztásokat irtak ki. S
ekkor már odáig vitték az uj párt emberei,
hogy a pártok nyiltan azzal a kérdéssel járultak a választó közönség elé, hogy kell-e

Nemcsak postai nyugtát, hanem irott üzenetet is kap
szeretteitől

az óhazából, aki KISS EMILLEL küldi pénzét
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S amit Kenézék olyan bámulatos eredménynyet csináltak meg szükebb hatáekörilkben Ujfalun s a megyéjükben, azt most
mind megcsinálták az eg-éRz ornágban.
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A választók belátták, hogy van immár
tényleg olyan párt az országban, amely neni
üres jelszavakon nyargal, hanem mindig és
kivétel nélkill arra törekszik, hogy jót tegyen az országnak, nemzetnek é!4 népnrk 11
minden egyeg törvény, melyet az uj párt általában megszavazott, bevált. Hát m01Jt után hálás volt ez a közönség ehhez a pá.~
hoz és megtörtént az a csoda, hogy a:r. uj
párt nyerte el az általánCW!I választásokon a
nagy többséget. ·

Ez a felfogás jellemezte továbbra is az
uj ptrtot, amely aztán most már alapoeao
hozzá. ]áthatott az igazi UJ Magyaronú.g
megalapitásához, felépitésébez.

U1b,wtQ pOIM.lnT&\11.1 Jbl

,. do$(,..

.llagyarországnak az általánON, titkos va~
lasztói jog?
A kormánypárt ellene volt, a:i. UJ párt
vezetése alatt nagyobbára mellette vott a
legtöbb ellenzéki jelölt. A választásnak az
lett a vége, hogy a maroknyi uj párt óriáai
módon többségre jutott, az ó jelöltJel mirMI
gyclztek mindenhol.

- Nem én gy6ztem, barátaim, nem mi
gy6ztünk, hanem az elv gy6zött, - mondta
Kenéz - mikor az emberek vállukra kap..
ták Ujfalun a választás éjjelén, hogy .megjött a hire annak, hogy az uj párt van többségben a képviselőházban.
- Győzött a:r: elv, győzött a2., hogy mi,
akik Amerikiban tanultuk i.gazá.n megismerni' az életet s tanultuk meg, hogy miltden ember egyforma és nem szabad ember
és ember között különbséget tenni, ezen elveket hamisítatlanul ithoztuk ide és esen
elvek apostolainak állottunk be. :&Jjen a
magyar haza és éljen az nagy, diceö, l'IU•
had közttrsaaág; a melytől tanultunk I a
melynek igy olyan sokat köszönhetünk.
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EGY OREG BANYASZ

A fpnti sz.ikruiirgönyi péndciildemfny küldője· Jdadocky honfit,niunk Detroitból. A pénz no\·ember l-t'11 kiil<letl'tt . 'ew Yorkbiil, novemOer 7-t'-n Bu<lapestt>n kifizetteteH • deet'mber 1-in a
l'imz1·tt ~ajátkt-1.ii aláiní.1:,\·al rllli tott nyugtát megkiildtem a félnek

Az uj onzággyülés meehozta az ,11.a
János titkos suvazati jogon alapuló uj v6lasztá.si törvényt, rendezte a munkás viazo.
nyokat. eltörölte az ósdi törvéI?yeket meg.
találta a módját annak, hogy a kis embe ria
földhöz juthasson, megszüntette a hitbist>
mányokat és az egész kormányzá.st a lehető
legnemzetibb, de egyuttal a lehető leglibe,.
rálisabb és legdemokratább alapokra fektette.

S multak az évek és Magyaronaá,rot
most már világszerte Európa Ameriktjának
nevezték.
Aki pedig Amerikából Európába Jött
és meglátogatta lfagyaroruágot is, a:i. igazán csakne mazt hitte, hogy otthon van
Amerikában. Lasaanként minden átalakult
amerikaias formára ügyesen, észrevl>tlenul.
EZT A. LEVELET és ARCK~PET KAPTA Ta.asi Imre, 209 W. River St., Elyri&, Ohio, a.z 6ha.&á-ból Kias Emil bankí.r utjin. ön ia kaphat levelet, arcképet, hirt-, üzenetet honátartoaóitóL ha
Kiss Emil bankán-al küldi péru<ét StlRGöNYILEG SZIKRATA VIRA TT AL as 6hazáb&, men hlue.n ez • legbutosabb utja • pénrküldésnek

KISS "EMIL
A SZIKRATAVIRAT! PIINZKOl,DÉS MEGTEREMT(JJE

BUCSU A BANYASULETTOL.
Ismerő11eimnek, a különbö,:6 báhyatelepekt'n dolgozó bajtársaknak ezutlal mondok bueliut, aminthot?y a bÍlnyá&z-élett61 i11 ellmcsu,;tam egy id8re a mull h1ínapban.

C'lariJge-on dolgoztam, ahol a
Manor Ga11 l'oal Company t>:gyik
tisztviMt>llíje nem hánt Yl'iem ep-ye,
nrsen li uért hagytam ott a bi•
nyit . .\""ag:,·on klirem azokat a ma •

Tizenhat éve, hogy Salgótar"
jánben a bányás7.•viz.,gát letettem
11 azóta mindig a bányában ktres
tem a kenyeremet. A bányához és
a bányáu testvérekhez eaak szép
á kedves emlékek füznek, 8 remélem is, hogy vis.'!zamehetek hozzájuk rövidesen.

rnn, értt".J'!it.11enek felölr, vagy le•
\·{·lben, Y&b,'Y a Uányászlapunk utján s nem le111.l'k h~látlan. Isten
·velünk.

J,l"yarokfll , akiknek

j{1

ID.unklijuk

Testvéri azc.•retl•ttel ,
Bokor Elek, hányás,:,

16 Priesella Str.
Uuqu nr. Pa.

NEW YORK.
BANYASZVIZSGAK
ILLINOISBAN

lllinoisi

bajtársaink

többti.Zöl"

fordulnak hozt!nk le\·élben, hogy
a hlinr.aiszokat vizsgáztató bizotl
d.g kiazii,11881 idejH tudhaMnk.
Ebben a hónapban a bizotttaág
a kilwtkezö trlt>peken fog megjelpnni.

~IR.uton
Eldorado

deeembC'r)5
deeember19
West Frankfort decf'mber 20

lgy lett nagy, dicsö,
Uj Magyaroffizág.

erős

es gaz.d&I' az

S amikor évek mulva óriási temetési
menet kL~érte az elköltözött Kenéz apó hftlt
tetemét a kerepesi 11irkertbe, ahol a f6viro.s diszsirhelyet adott az l>rdemea halllf1
nak,.az a menet elvonult a vár~ligetben 61
16 Washington szobor el6tt i.._ s mig a ha..
lottas kocsi ott Allt az Egyesült Allamok
apjának, George Washingtonnak szobra
elött a:r. óreg ameriká!'. bányMzb61 lett kép..
viseló hült teterneiveJ, addig a zenekar az
amerikai himnuszt játszotta. Az nreg ameHerrin
decembtr2l
riká!I hű.nyúz még egysZE'r és utoljAra I•
DuQuoin
december 22
rótta az adósságát az uj világ, millión,t ma
Taylorville
deeember2fl
gyar uj hazájának megalapitója el6tt. As~prins-field
de1 -•mbt-r 29
tán leeresztették Kenéz porhüvelyét a sirba
de t1zelleme meg1tlaradt, pártja tuMlte 6t
dicső, szép uj Magyarország Grökre mear
Lapunk elaö oldalán megjelent fogja őrizni annak a nevét, aki megteremKi.as Emil banká.r hirdetésében tette. S aki megmutatta, hogy beeBtUettel,
megjelölt 12.- dolliroa árfolyam odaadással és hazaszeretettel a legkisebb, •
nem érvényea, mert. la.pd.rtakor legegysZE'rübb polgár is órifud dolgokal ml
vettük a. hiradút, hogy a korona velhet, hatalmas eredményeket érhet eJ.
ára id6kö.1ben mapaabbra. uökött.
VJl!Gli.

a Inagya:rok banká:rja

133 SECOND AVENUE,

Hatalmas ipar, nagy kereskedelena feJ
lödött ki s a kormány nem hogy tiltotta volna, de Rőt jó szemmel nézte a kivándorláat.
Az volt a hivatalos magyar körökálláapont,..
ja, hogy a magyar nemzet c~nk nyer a:r. ,i.
tal, ha fiai nagy szimban mennek ki abba-a csodáltoR országba, ahonnan olyan egées-,
~éges elveket hoztak haz.a az apáik a nqy
világ-háboru után.
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP
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Burdosok es gazdak
f1gyelmebe!

also takes a large part of the reroammg paltry sumf
The author of lhe pampblet
ment1oned 18 perfectly aware of
the trufh of these statements because he knows how often we• had
to intervene in behalf of defrnud-

after a few months of unequaJ "
struggle they admit fa.ilure and
start out for other reg1ons. When
the coal comparues wil1 make 1t
1mposs1ble for sharks to rob tbe1r
Minden pénz.kladá11 nélkul au-rt ~
workingmen when they will es-1 0~n~~h~,.!~~lt6g!:~~=: :i
tablish a stronger hond of symt"811ük, elhatiroxtuk, hogy 500

ed miners.
.
How ~hould the supermtendent
know that every real estate shark
who V1s1ts th& camp operatora m
conJunction w1th the local well
to-do eountr)ID&n .and that the
good for·nothmg countryman li\·
mg among the m11wra 11.nd appar-

pat~y betw:e11 themselvea and
:~-;:
~~k:!!:
theLr men, w1ll closely watch the
'1Utúu. k11rt.né]kull
daloló- •
day-hght robber1es wh1ch are con lt
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0
stantly gomg on almost before
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M:1 tortent a magyar bauk11,rok· nébe, esak adJák meg nekik a le~alf atiért hallgatnak a,: uj, a,: het3séget.
~..idik magyar hadikölCSönröl, a
A magyar lapok pedig, M?elyek
melynek ,egyzés& megkez.dödött s tele ~i~á.nkozzák néha a v1l~g~t,
amelrhll része8iteni kell Amerika hogy ilyen meg amolyan kozm•
agyarjaitT
.
tézmények, • ilye~ ~eg olyan á.1És mi van a mag.rar UJ.Hgok dozatokkal szolgálJák nemzctaé·
kal, amelyek 'agyon ballgatJák ezt günkt>t, azfotén hozzá láthatná.nak
a nWikOksö~Lt Miérf: YIÍ.rna~ a a h adi- k~l_csön ISll~ertetéséhez.
1
banlrirok f1utett lurdetéSt·1re,
. e ak11.rJanak mrndenképcn tulhogy MM( ai:után irjauak a hadi- 1i"Lgos nagy hir~eté1eket kapni_ a
köla.<10n érdekében- 8 miért nem ban~ároktól, ne 1gye~ezzene~ l:D.'._n·
t m,Jitják áldozat hozatalra az denaron Bnpot huzm a •hadi kolamerikai magyarságotf
csönből, mutaf!Sák meg egy11zor a
A bi,.116 ma~yar b_aY.~. m~_st ve· mngyar lr:itü.ntet~kre, meg elÍB.; f&l. aic öl6dilr: haQ1 k1>lei.ont. A merő le\·elekre varakozó és. alkubt,oauletc~ m11.gyarok nemr.sak a. do,ó szerkesztők és laptula3donopbru.:illrot, Oe llZ r.letliket is oda :!-Ok, liogy szereti a kunyorált és
adj!k az ol'S!'.ignak a keszséggel f'h'ire alkudott elismeréseket meg·
mennek meghalni a ha!'í't••rf'i, a í-rdemlik, mert önzetlenül is kékik otthon vannak
tzek szolgálni az elhagyott hazát.
Hát Amerika becs~tetes DJa
Amtrilra magyarjai megteszik a
gy&rJa1 al'.'mm1\·el nem tamogatnák,kotelcs,lgukd, ha a.rra lehet~sé

kiiz.dő ma(U a.r ltnd.t t Hát az
eg,- anlh6n) i maJ{)'ar mint1o88le
ant171val v41tJa ~c.g a 1wm1.ct.~égél éB a l~~zaf~~-ü, am'.t edd~g
ad•tt T Korülbelul hal'lllme mil1

k"!!Jnával! Hát a mi m~gyar
beo.nletü ak caak liarminr kornnát
r e~e mMra!
. . . .
H i.azen a ha:eban a mi pem~nk
~kugy ~&A.mit, ha oda adjuk
mmtha katonának rnennénk, .mert
a p6n&re ia ép olyan nagy azilkség
van, m int a vitizekre.
R,_,n a péiu;iink<'t nem ingyen
nem örökre kéri Magyaronzág
banem köloeön, j6 kamatra s nagy
btr:lotfi.tékkall
Amorika magyarjai ti.aztá.ban
Tannak a köteleflllégeikkel I mindig kénal-ggel nyitottAk meg ('r·
uényeiket;, ha Magyarország pénzt
k r& Miért nem kezdik meg hát
a bankárok a hadi köleitön áru.qitút;. mi~tt nem adnak alkalmai
mellint a b~letea magyaroknak, hogy eegitM8St'k a f:lzü löfi;I.
h4

deO

meggondolatlanul akarja más ,á}.
lamok magyarjait West VirginiAba csAbitanÍ. Az faten 6rizzen tőle, hogy mAs magyar testvérem
k
ét
. k
1
6
en~e; . ~ vei!em, Vil~ró; J
11
r~i.e eb : re
az~.k ,a i.ze:
1
::~yszo:!~\':"\ ~~t • :a va:
6
d
é .
'llgyk ll"éi k
t:n:m gi~i:zt ea
~evél~ró m~~
'.
ás
gyar birad a.
Igaz, menne ~tt a munka mindenfelé nagyon JÓI, de nem tudunk
dolgozni, mert a vasuti koesi~~an
itt~ nagy .a hiány s ne~ b1rJák
a kis kárékból a szenet k1dempelni.
llin~en nap d~lgozunk valamennyit, de nt'!ba bizony esak kéthárom kárét kap két bányász délig, ugy, hogy marad idő a hány&ban bátran a.z alYá&ra, meg a. malmozásra; lehet gondolni, hogy
mostaniban errefelé SP.m fenékig
tejfel.
Lehets(.ges, hogy egyik~másik

~:i

:iá11~~

C·

u8:ir

ors upon t~e unCortunate mmer!I
andil ~e u1 h1s due shart of the
spo 1 1 1
llo'; should the munagem~nt_or
tlie mmes know that the maJontv
of the countryman df'alna tak~
the 1mmigrants' money for "safe
keep1ng" aml nt>vrr pay any mterestt
T~e supennt cndent. ablKtrbed m
the unportant prohlem of getbng
laborern ha, e no tim e to frnd out
!~at the_ine~pt'rience and gullib1hty or 1mm1grants are so heartle~sly taken advantnge of by hlle
good-for.11otbing ,'f"hO liv(' among
tlit miners, who apparently neYer
iio a stroke of work , and who neverthl'!ei.~ prosper marvelo1~sly..
Th1s 1s the rel\~on why m sp1te
oí good wage8 the immigrant min
er l&ys aside bnt a comparatively
~mali amount and finally grows
SQ disgu~ted
with the aitnation
that be startrt out for a plat>e
where there i~ a lar~er colony,
and where somal hfe 1s supenor

a

\ an most a korman): relhn:atalo nyában, de 11gy Altalában bi,:ony
sn.~ ha ezekhe~ a nag) 1d ökben ki- c.sendeskén megy most a munka

Részvény-hiénák
leleplezése
•
,,

.. ..
_-·\ n~•w·york1 Kosaut~-Szmház
rMzveny·eladé.srn. ~lap1tott vállalatra ugyancsak ritJárt a rud az el
mult héten. A ti.'>ztelt társaság
a legs,.cménnetlenebb népbolonditásra merés.zelt vállalkozni, mikor azt hitte, hngy &zPmtelen körleHleinek fttlülnek s a hiszékeny
magyarok bedülnek a hazug igérget/•.;;Pknf!k, de elMedkeztek a
magyar uji.iigokról.
Eg!ik mai:eya~_ lap__ a má&ik utAn
k?PI)_~ntott a kormukre, s tH'm
hl.S.<lzuk, hogy egyetlen áldoz~_tot
találtak YOlna a magyarok közt,
aki a sze_~telen kizsb('}Hli kisPrletnf'k berlult voln11..
)Iintán a kisebb-nagyobb magyar lapok egéftz sora alap08a.n lerAntott& a legujabb rés.zvény-hiénákat, j61 esik roegállapitanuak
hogy a Magyar Bányiszlap volt a
legelső, amely nyiltan megirta,
hogy ki akarják zsebelni az amerikai magyarokat.
,
A ~!agyar Ban3:ászlap novem:
ber h6 30-~~: ~ nap1lapo~ .csak: d~
cember otödtkén-hatodtká.n fiizyelmeztették a magyaro~a.t, hogy
őrizkedjenek ezektől a h1énákt6L

-lc magyar bankárok ~ind ig .8
huafiaAgnkra utalta.k idáig. Egyik
a núaikat licitálta tul a binietéNiben, kogy ő milyen hazafi~ ..\
DMllelT1'1tnek igaza is volt a lurde•
* ben .
. ,
Hit mOHt hol van a hazafJ.Ba·
pkt ll011t miért feledkeznek
mes kör.megf:'lgyezéaeel a KOTELB8SftGRfKROL 8 miél't nem lát·
nak houá minél f!löbb és minél
uaobb e,rövel az iitödik magyar
lladik.<'i lcaön .Árusltásáhozf
A• egyik magyar bankár a,;t a
kijelentést tf"tte nem régiben, hogy
u leu valóninükg az utolsó, a
ldll-RllIKöLCSöN.
F.bMI
.as ntols6 er6megfeRzit;.sb6I az FIZET't:S JA.VIT.AS
amerikai maizyar1Ag i!l ki\'esú a
rádt.
.A.LABA.MABAN.
Soha f'llll Ji felgyülemlett pén
.
,:p nem TOit. méf,!' Amerika ma•
..\ Tennessee Coal Iron & Railff&rJamak, ,ioha olyao JÓ alkálom road Company bányáiban a munolyan &1.üuég nem volt még ká.sok november hó 15-én iizetbsoUbon a mi segits~günkre. mint javitást kaptak, amely Altalé.bao
most nn, az utobó eröpr6hánA.1. 8 százaléknyi béremelésnek felel

nrefelé. Persze az embert felveszik, hi~7. a társaságok maguk i!I
szeretnék, ha több vasuti kocsi
jutna; s mtg aztán mlért ne vennék fel. ha munka után jönnek.
De bizony eAAk azt keressük most
ki, ami a megélésre s,;ükséges
„a~v nagyon kevés~el többet
:
.
'\;em mondom, me~I erre mm·
den ember, jöjjön tehát ide, akinek ennyi sincsen 8 dolgozni akar,
de kár lenne azoknak helyet ese•
rélni mostanában, akik a megélhe•
tésért
vidéken is tudnak dolgozni pAr napot egy héten, mikor
jobb világ most errefelé item vár
l'ájuk.
Nagyon kérem, szerkesz.tö ur
sz.ive.,kedjék er.t a levelet is épugy
közölni, mint 8 másik magyar levelét hiszen becsületes szándék·
kal i.rom azt, hogy megmondjam
a valót a munka-keresö magyar
bányászoknak.
Rajtársi azeretettel
T. A magyar bányász.

=
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1
1

1
l
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AJnerika magyarjai mindig hiz- meg. Ebben az évben a fenti tár- j6 madarat
Hazánk
gyÖ,elmében,
de a,á, .......
" már vehetö
a har•
ntak
orosan
bimak
abban Románia
madi J. bányájában
javitás 8 biztosr&
legi.tolás& utAn li készséggel Irk- hogy a többi"bányatársa~Ag is kötetik bele megt11.karitott pén,:ei- vef11i fogja a l@gnagyobb alabakel as ihödik, a b~k„ haclikiit,.,ö .. mai munka• ad6 p~ldáját,

Labancz

Istvánnak

h;vják
s s,ünteleniil
a binyatelepek
közt
csavarog, mindig
ujabb
meg ujnbb áldozatokra lesve. Vigyázzanak rá B magyar bányáRzok.
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Jakab e's la' rsa eI

423 E. 5th St., New York !

' lEGAJA...~DtKOZR.AT.

::U~:

V=~::yr~vJ:0
dell baritJit & .. maga otlho:f~~~a~:~~::k•
dArnbJait. \le,gemJékeLhetnek
iu 6-haz.Aról aúltal, hogy meg!~,•l:t~o~t!~~,~ef~:c!,,~
Szintén meghallgathatJAk a bl:::'oo~:~!::~a:." a. legu.Jabb

~;: :~~;;1;;;~~~~

;:!~.J~!

,r-..:::::::--

-:--.c:::;::--,l!!!l:"j.,:,i
_. _,,,_,...
1 11

OL\'ASSA EL REN OK lVCLI
AJA.'H,.\ TUXKAT:
18

más

. A wideni ~nyiszok arr61 érteintenek bennünket, hogy arra a telepre csapatoatul hordj& a,: embereket egy magyar emberfogó, anélkii!, hogy az ott lhl\. bajtársakna!.: mt>gfelelö kereseti alkalmuk
lenne. Különösen f!zért vigyázzanak a magyarok erre a ''honfitársra, mert hetet-havat öuzehá•
zudi~, mi~or a bányA~zokat a ~e!epre csal3a. Mo~t álhtólag OhlO
West Virginia és Kentucky telepeit járja és hazngnál hazugabb
igéretekkel bolondítja. a gyengén
dolgozó magyarokat a telepére. A

dollár

N

00 centért küldünk

~N~~f~•J:eH..:~s:;;:_~
dupla lemttt, amJt Dlflga v~
~~zth ao/e!e:!:;; t.'=k~r~t"
ad~k önnek. EWt it III n hhe!;n~i:;;~at~t,et~u!'t
pfnn érte.

---- ,,__,,,.- o

,~;n!

....,.'iililÍÍiiíi~~fíll"

FON OGR.4.F TUL A JDON OS OKNA K:

;E;:;/~~Z!li:i'~'l ~ T t...~t~~~gn:~~~J-t'~~.tsz

A,nm·1KA 1t.\X. REl\" DELéE 2978(Eate a lövénf.rft:/JU'O-' J'liOYEX ARJ~ E~~!f~::~r~ilrü erdő f.rnyAban
fSzékebvér.
1A faluban egy bAnat01.
E 2979 (Kumanovo bevétele ut.An
E 2909 (Ritka bu:r.a. Mért ne tenném tenem 11.
E 2906 1: 6~':;!~ ;;e~!~~e~a~~~dú.J
~si~;~ta~o~:f.1té~,~:~.e~::::n::1~ra.
/Egy kraJe.Aro1 Jevélpaplr. {HallgatOl
( clgAnyseneka.ra.
21
7
E 07}~!t~~~r0e~a:0 :o::.•~~:!ia(~~~:~-l~k
E t S%~~t:!a~l~ti1.~~r~l::.o~;~~~~~f■-bOI
( (Cs.A.rdb.)
i,; 1727(Haeaef.ré. Duett. Clgf.nyprlmhból.
E %764\Vé~e~~gkf.an:k:;:~~::r Bartok,- Matild
~Ka~:::us:r~~'Ju!t:.1 .~ ~:;'rror~böÓI.
(Vén elgAny. H-lk réaz. Bartóky Matild
f Komló■ly Emma M Klri1.Jy ErnO.
( zenekar klaérettel.
F. 1168(LArl-fArl. "Clg.ti.nyprlmAa"'·ból. Harmath
75
8
Ez
:s:r.Ji~~:.. ,~\~';!y!;i~fa·'bOI Harmath
8 ~~:;:;ö::a~7:.lOk:, Matlld
E 280S(Nem nyul sslT a baka ■zlve. enell:11
f Ilona é• Király Erna.
~o~f:t~!~1!~~!k11 Solti Hf1rmln
F. lS6H//[:r::mv1;!«i:t~~t.
E 2867 (Hymnua. Munll:11.ay Olga olgll.oysenell:ara F. t659(8ok■zor ugy 1J:r.eretnék alrnl
~R'!°:::a::~uló. irunkt&eal Olga elcf.nY· E
(c::!!bo~~~:k haza ballag
1668
E 2868(1!:letemben egyazer „oltam eaak boldog
fPraxt edrdAa.
~egse~e:~::ho. MunU.e1y Olga elcAny- E 1122~':;~:i 1;~~:~·(CaArdAa.)
(A bihari hatf.ruélen. Megy a gö~ö• Jere- F.1682 (Mikor engem ~,oroztak.
E 28ó9:R1::~ ~:~:.~r11:~1::p!~g:1~i!ei;.:~ra
E 215%~:~~: ~~~a~Clfmv,a:11:~:r.·:I;'o, rnegyf!nalt
( Mnnkli.cey Olga elgAn:,%enekara.
(S:r.ép auzonroalt kurlsli.lok.
l:ne~~é~ 1~~~a E~~~n!!,!~~=b~ 1::~=t~!r.
E 2153 ~::fa~:;b~r~,!a~;~etö:yt:~1:::r.l 11.lmok
E 2904 fHa kimegyek a temető mély 11.rkAba
E 20ZO(As Isten önnel.
fAkl nem zilllött még soha. (Hallgató.)
CA vén cigány.
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Pittsburghi lak osoknak :
KariC'tlOn:rlir u
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:t:0!:1,!~;~:· m~~:~~'~:~ meg heu.nil.nkeL

P'tt b h~Ph r ph Compan ®~
J)lbla
SPeunrgn Aveo.,n.og Paittsburgh, Pya. ?ó, ...~"
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EMBERFOGóKTó L.

MIL,K

Olyan köonyü haasnll.lata, mint az
an:,atejé. A megfelelő mennylaégü
meleg vl:r.be.n, megfelel(! adag
"Eagle Braod" ée kllsz a kla baba
eledele.

"i:;:~~~

I

1-":lff CSOlfó EGY \AGY K eT DOLLAROS .-UA.~D11:K NE.\l EL~GJT KI SE~KIT 8 \ JW l !ói SOKBA
trnRt'J,. \O-t R T !\' EM VA.SA..ROL VALA.lflT, A)JI VEL EGYSZERRE \IAGAT ,tS ,nx-OEI\ KIT

OVAKODJUNK AZ

BRAND

CONDENSED

w11l tl'.en }1~v h1s i.avmgs safely
~~eJH.'k:re könn,-e-n Ö.UCffÜl a
d~p,,ostithed m a r eputable bank_ k. , t.: szuksfgK'."I szeh;(io~á· lat
ut ow t~ gt>_1 new w_or m~- •
U önös OJ n
'.uen' We w11l d1scu:s th1s topi~ f Aki óO cwma,r N.Wl'ES 00,
m one of our ucxt 1ssnes
11.Uii:ir n.mdel $7.GO-ért, an-::!t.
~::gmc.!°:;ti..e:~~
N4r . 8
AZ ÖZVEGYEKNEK
,1G.OO-ért, aonaQk egy ancker
Cl
:&S ARVAKNAK. f .:~•rt,aJ:md:oo e;'0 ~ ~ ~ i:.
m: . . . . . . . M.·é:~: ·ú·
munkAli 6rit vagy egy faragott
1
'a!() Mártou magyar testvér
pi=~
/::a°;
SZOMSZ:l:DJ
TANA
1
(Meadowbrook , W Va) két dol- :; tententlltctt DU,OLőGtU>ET
AI
CSARA
Járt Juttatott hozzánk a mult hé-küldjük meg aJindékba.
HALLGATOTT.
ten: h~gy azt."- ~a~yl!-r _öz-vegyek; hA!r==!.:~~~n•~~ §
Kopp's Babys Pried Co., melyé!t anak alapJa Javura Juttassuk • m1 fbetJük:.
nek csodahatásu gyermek gyógyA pénzt elküldtük a rendeltetési
A dmet lrJa Jp:
szere, a "KOPP$", 40 év óta milhelyére s egyben felkérjük a töblió és millió gyermek életét menbi magyar bányászt, hogy legallibb 1
1 tette meg, Mrs. T. Schmidtől, a ki
karácsony elött ~ondoljanak nz ér- ~
~ 908 Lemon St., Baltimore, l!d. latünk !'lzenved6 magyar testvére~kik,·~ alábbi levelet kapta:
rr, a szomorn rabaigban él6 had.1-----~-~
'' Alig tudom hálámat kifejewi
foglyokra, az árvákra éa az özve· _
- - = = = - - - - a jóért, melyet gyermekem a
gyekre, és küldjenek a részükre
MAGl"A.R
"KOPP'8"-t6I, a gyermekek b&·
valami adományt. Vagy mindig K:tP-, F1:NYUPN.A.GYITAS 1:S rátját61 él\"ezett. Egy szomszésiránkozni, koldulni és könyörögK:tPRAMA VALLA.LAT.
dom tanácsa folytán rendeltem
8
ni kell, ha az embtr ezeknek a eze- l8 7 W, JOb:t ST.
~'"EW YORK oly kitűnőnek ta!Altam, hogy töbrenc~étleneknek a javára akar kér- ~~:!~ 61J!~; !:'1t~::!en~;i!:::: bé nem lennék nélküle''.
m t'~V pár centetf
- Pontoa kbzolgál.is. KOPP'S, a gyermekek larátja.

1

esmyf'knek bizonyulnak -

:EAGLE

1 VAgja ki ezt a u.elvényt moat éa
küldJe e clmra:
Bor~~
;~ 1 ~~ Co.
éf, 11:ap egy magyar-angol hu%nf.
lat! uta1ltAat él egy 62 oldala,
könyveeakél a •·Kis BabAk JO!éte ..
ely megtanltja a gyermek

i ~~~~~~~iiiii~~~~~~~~iiiii~iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~i
M1·t fog va'sar'0l01· Kara'cs~nyra?.

t:<--t
sdnak nt>k1k; ~~ megbAn3Ak bányában nagyon Jól dolgoznak
k1•vr, e_scn mcgbanJak a. ma~ar az 18 lehet, hogy egyik másik cm lffi

lilp(lk es l maitYar_ h~nk~rok, (ho~ hf'r nagy<ln Jól keres mmden bá-

.R,ait73c,dP,,

1

1N'gyes doh ,ny

UD~~~-

a

Kil

Vl,ryll:r.on, bop a gyermekét ne-.
e■ak rendea Jdtlkö:r.ökben, de jO
eledellel 11 !A.Ha el. Ha nem tud·
ja maga s:r.optalnl, ne habonék éA
hasznf.lja a tejet.

s§

~;r:
;v ;~ sa~o l
éd
. ently protecting their interei.ts migrant mi.ner stay contentedly in I eR"r Ilyen !!U"lvfnJt tartalmaz.
Mi van a bankárokkal?• aho~
aki az: a l;v:f~t irt:,\;:~ lct~ loose whole flot>k of
o~e camp ro~ y~ars, ?ecause be 1
~'o:J:1;! <t~~,.:e:,~~:n~
.

: ; : ~ : A H ~ ~ ! ~ uT.

\

I
~ J

25 és 50 centes üvegekben tn.indi>n
gyógyszertárban kaphat6.
..na. __ Iakhelyén nem_ kaphatja,
kuldJon két ~o e~n~es tivegért egy
dollárt az a}abb1 cnnre:
KOPP'S BABY'S FRIEND Co.
No. 18 Kopp Bw.Iding,
YORK, PA..

~. g,;:,

_R_

':1-tf( 1/

, w-" W'
Caak enel u alAlrAual valódi.

1:aa ■■■■■■■■■■■■•■■IIJ

A valódi
HA.BORUS TtRKU
Csak most jelent meg
EG\"EDOLJ 1tR TEL~íES

HA-

BOR US T ~ RK llLP.

T artalmazza az Ö9nell eur6pa l

Allamokat, Olaswruigot

111.

Küld jön érte 25 cent
bélyeget.
Kérjen na1t7 képm irJ~

ket

AJlERlKA LEGNAGYOBB
MAGYAR ARUHA.ZATOL.

EMIL NYITRAY
77 FIRST AVE NUE,
N E W YORK. N . Y.

1•■••················

Kérje Ingyen nagy ltépeos , rJekJlttkemet, h11 bármllyen han~.-.
~ van u:üktJoége. mel,-et kldrólq
nüam 11:aphat a le,:rtnomabbtól a
le,rol Clllóbbll{.

1UTA.N1i°OS AR AK.

Pontoa ltbz.olRilú:. - l'gyWntén
JA VITA.SOKAT I S ELFOG ADOK.

John Koleszár
6115 E . 6th St., New York, N.Y.

MAGYAR BANYASZLAI'

1916 DEL lIBER 1f

BÁNYATELEPEK HIREI.

Bányászok kerestetnek.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BZERENCB:llTLEN BAJTÁRS.
WILLOCK, PA.
Szomoru
hirt j~ent az egyik magyar bajtin trröl a telepről.
.\zt irja bt>nne, hogy egy 8%erencsé'tlen telt.vérünknek, Ilövizy Lajosnak az elinult h6 végén elborult u elméje 8 olyan iulyos lett

BANYAROBBANA..8.
_PAXTON, IND. - A.s itteni
\\ ooley bányában a mult héten
adcilbra • BNCb Bottom-1 M.n1
n. ,-lien6dbflnk van egy n&CY
r1lJT&1 mtndJ,art a b,n1• m• · · ·
h· a,:erlnt kötelezve vaaunk
két robbanás történt egyazerre,
•nn k • a:Tlruk n•ponL& l,Ou wnm• .nn.et ar.lllltanl 35 •vtc.
k~rülbelül negy\"en pe~~nyi időA klrfhl.6 1 ben11Qnll:et ruiltalán nem hln.t, mlvel unnak nJlt
ki!'ti:ak. 4 nln 1 \,í lib ma.sas. cts ll.lneaen, uenödWI ir•k•t
kozben . . A robba~ ot embert
flwtUnk "· nem volt IUtn Ulrljk 11 ,v 6t•. Blnyúulnk kerffmegi:iebe11tett, valÓIZlDU azonban,
ne:t ICIO dollirt61 160 doll4rlg huonta. Jel•nleg vagy 45 mahogy egyik sérülés sem \·égz&lik
1:1
d lr Kik .uekl1nk 911 mér tt>bb ,ve nllunk vannak. J6 l1koltk, utrl tar k. •tb
CNk 15 cent k,rrert kell fl1etnl Vlllnc
11,z állapota, hogy közintézetbe kell halállal.
tWe- na:) •A-At6I.
12:Allitani ahol a mull. héten meg•
Charlton Dixon, Superintendent.
ha1t.
:-; zegény bajtánun.k tüTHAYER, W. VA...
irjil
.főv&.z.cs volt a. caaládjáv&l egyútt onnan, ho17 a. munka J61 megy,
bctfggécuk
feletti
bink
dU
uu_
emberek
mindennap
dolromak
1
6
rta
lmé"ft
Mint.hogy a telep a C. 4 O. fóuBEECH BOTTOM: lllINE
va
meg u. e
J
11&1án fek.uik, vaauti kocsit konyWellsburg, West Virginia
SULLIVAN, IND._ A Vanda- ~yen kapna.k .• abban bi!ny nem
■■■■■■■■■••••••••••••••••••••••••••••••• li11. t:oal Compa.ny bejelentette, igen van. UJ ~ . V&Illlak • a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hogy a Uugger azénmez:őn, a vá- bánya !elnercl&e 11 JÓ és a.z em• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ro.,.t6l keletre uj báDyát nyit, a berek twteaégeaen keresnek re.nős és
melyl,41 naponta háromezer tonna dea binúm6d mellett.

Keresünk 100 embert

-:Azt

1

Richland Block Coal Co.

N

magános :

, , k
banyaszo f
k erestetnek •
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uenet akar bJ.nyáutatni.

.\ ll!Mkwood Oo&l A Coke
<:n. Ylrld.nl• iUamban lé'f6
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VABARN~MUNKA.

A
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a
bán.J,bzaln.lr.

kit

klhunn

lol.lly4b&.

A.llaad,) jó munka.

bateukbc 4t1ac ötttnt61-kll-nNt

~~• ~, 1'-..;~~

A Qli

doliárl&"
6

,=:;u,_~ :!:'!·

~:t:

1r..,_"1r..

J'~k

\'annak

:~.!:

na Jú""'.!:!Út~oc!-~ra~
f;].:4:1r.1r.:=e-6locet
aur. • u _,. alr.arJa. holtf , _ • Jó w..r•h•a. rea.4- fbeU.
awu"'~ dol,routk. ak.lr.,>r

J
i

•

TAYLOR SPRINGS.

i

négy évre

megszabott rendes fi.zet.é(I.

ILL.

is,

A

mint m/i!lft'lé. Mikor ember kell
8 ~ • . PA. (Bow~ ajánlható • tf'lep a magyar háMine) -- Ad irJa onnan KaJla rn·á.v.oknak.
MIDDLETOWN, ILL. _ As it-. htván bajtárs, holY a munka j6I .

uj évre elkezdhttik benne a ez:én
kittrmel&ét.

teni blnya. ugy akar .egitem a va :e~y & • ::en~·Wok IOraa. mnadl'A.RMINOTON, W. VA... (No. 9)
1
suti kod!Í hiányon, hogy aukere-' ato,i a p
n.
Hári Jino!I Mnyúz:testvér 6rtaiken ■z:állitja a l'Z~net a sromsúCRESCENT~- Tóth ,János tésc ueriut a munka ott mo,t&n

~=~',~:::ok~=kr!;,:ii!~~::::;~apn!k1s~g~t;~
.

r

I

éu

k,

\~:~oll:rt
tonna azén fnvsror.iaá!rt

R

:~~~

meg): mert narit nem kapMk elenem ~f•wlot.

POTOM A PÉTER.

Box 262

HEJLWOOD, PA

■■■•••••••••••••• ■•••■•■•••••••■•••••••-

:::::,!~~~luf.rokbaa.

•::;:t~ee&Jk

git ·

a pléun • •

CJeJeaetek • nau wt1&1blberub6J

1

0n,_:\:!..:i!•!'t.tr:•·

fJ•lenetelr. • t.tlMirl fl•tbOI 1
2ht !Ha kimegyek• temet4 m,11 ~Uba. (hek Klrlly ErnOtOI)

® SQMMER SÁNDOR 4\
(... u,

~~- ll~:.:!~~~\::!.':bt~obb T'1•11J1tklr.ba.n

.._pbat6k.

GEOBGETOWN,ILL.-Anirú'ai
ja oon&n P,rkánazky JánOI ma~/)
gyar test,·érl.ink, hogy a mwi.ka
OILUIOPON URESK.ED:&stlllf
moat meglcbct6aen megy, mind n
F
muukanapon dolgoznak • embert
A keruet
lap "Mn.t.6t Gramafc,aobt l'Mlde1 ftaH.bore J,,, llapt..itisak •
11 veamek ft"l néha
meglehetöa. auermt, hogy ktnek
l"COlaóbb Arbaft
.1
lé
•
Xt:RJE'.\ AJUEGl'ZitKET
:~t~e:fke;t ~:t~~~i::e:en~::~:-i
·J
p
.................................................... .
..... • .. u 11

~

ZZZ5 ranklin Ave.,

l!I! •

he!iil hf'tv,m llW.aMkát
kapni.

tndják maga.a. !elette van egy 1,bnyi lejár6 kő a e1egendlS viz: i• kerül a
blnya C'fTY réuében Az .-mbt-~k•
MT.-OARMEL, PA.
Ar. itte• kel elég i61 bánnak
ni Mnyat.árwa.ság,,k elhatár01:ták
hogy ezentul nc>m engedik meg a1.
STEtJBENVILLE, O.
Szo·
uton-utfélcn elhulló ar.énnrk a fel moru eredménye !fitt a vaauti koutdegrtését. a. mi td<lig nagy 11e,- csihili.nynak e plbrn a mnnkA ok
gitJl#R' volt télid<lben lV u:ettény ra n6.z:ve.
embereknek.
Fi!"Yelmed.etúf'kA Riverside On~ tl•lepH le
kc•I rakták meg- a váTOBt ú 4rök- úrtJ.lr: • 175 "m rt igy munka

Első Második

St. Louis, Mo.

Nemzeti Bank Pittsburghben

0

·····································••SJ
300 magyar bányász kerestetik!

=~~•. :

H'rl

uu

__

mea■ze ffllli

•

\:gyki~:~r:- 1 ::~5!'::

magya.r tl"Stv6r tud611it bennünket m:gleh~t~n ::::
8
'"bbf' . • · ' hoJry a munka ott elér csendesen ae_' _uun. a
~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • kt'l vi,ráz:tatnak ri, hogy ...-alaki
CfrY darab aenel el ne vigyen.
---------------------ROBBANA.S.
N.A.NTICOXE, PA. - Két emhe_r mPghalt, egy 8lllyoaan megd4 PENN-MARY COA.L 00.-hoa.
rült annak a. titokzatos bányarobAll&no16 munUra. HElLWOOD. PA., IXDIANA 00, t.dep&e.
banú:nak a. következtében, a ll'U
~.::_
~
'
:
:
dec,ember
el111'jén estt történt a
1
n,-• ...,._ 6a s:iJl:mentf'II- - 'la,o·ar búJ'-okat cHln,-bea ~
plh:c>n, a ftlvono6 épülettbcn. A
1
t~
robbam\s
nagy
erejii volt s
1
1
•lue-.v-tiU.l'I «-llátva. hlwta. róm. lr.•th. N refonútu• t4'mp..
yardnyi kt'riilethen mindenkit éli
h.,-• m&l!a at6
mindtnt leütött, de ma 11~m tnd•
Oóttbh rrh·i.l.4p&lt.Wrt fordu)Jou oemt1,-n. TAff lejik mr5rl\l111pitani. hogy bányalég
ffJhf'a e c1mre,
v1iry dinamit robbnnt-f' fel, V&flY

!inZ:'::~•~';!~~t~t!'.'i\~~:::~/i~~
,::,.:,.~t ~!:i~ ';~t "~7~n~;;~~t
:-; ~!~~'.\":ia;:.~~~:~~ :!ta~~~-

.::.-u ~!f.~~!o!::e:!:!i~ :
w.

él

következő

Washington County

PE, .NSYLVA1'1A RAILROAD, Monongahela Dlv!slon.

ut irja, hogy társunk, ~ogy a mUDka

The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co
ELEANORA, PA., Jefferson County

reseket, kompániai munkásokat, külső és belső munkára.

CHARLES SMITH, l'nion Coal & Coú Co.

MARIANNA, Penna.,

MEADOWBROOX. W. VA. Lesko Já- Azt irja onna.n Nagy .Márton baj- :••H,••••~•~••i,■■■d••• ■■■••■■■•••■■■•••■■
moet jól :
aki ~:f~!'!:t::k
ott a. mnnka elé,1 U('ndescn me!y megy, mind.Ni héten hat. napot •
nak ,·-1Wt. Bii,etih feh-tJ4-c,ú~.rt trjoq ~ u u l
:
mert a ur, kev.r..
TRB y,1rmF. ('OAJ, 4 COKI: c,·o,u•\:\\
-. bú hctulr: ent dolg9 1..n8 k· A bán ya ~venea, 8 ••
,,.-. E. wF.1"Snr.RGF.R. Buprnncendcn( 0 ; l•bor
•■
ha\ apot dolgomak. A b4nya uén m~gaága hat-nyolc & fu ~
Landgraff,
Va.
·
■
egyent'I, a uén map.mga három llba.k kdtott dltakoz:ik. Vi.% akad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
él fél_ llb btDll(', viz aka~ néhol. néhol, de aok ninesen, gáJ ninca,\ t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~z: runcs, a topnAI 4 fa 6 incli ta. karb,áJ<l IAmpJ.k.kal dolgoznak • a
zott ,•áltak~6 vutagd.cu b~nft munka ntán mEg 1:11:éntop ..marad
kell leszedni. l)olgozn_llk mas1?á- !elül
magyar testvfr

BARTON, 0, -~irjaonnan
Lvíltakozik.
'te) t • IJ.afralo-Roeheatf'r
Pltt..hU-'kh nau •• ,
taniolr
egy mag;-; ar tt>atv6riink. hogy a
wonatot P1ttllhR1'11hl•n. N ,-41t.an Jaud m,c: n-, TaaJ' PunQu.
munh Dlf'O;t el6a j6l megy, hat na~
,.,...,.,. Alioawra. aboa._ l"illa•J"OII l"UUlOII (all'N't•kirii) D!f'bflt
Wa) .l.lalltioa #a Jt-1-tkm■'.k a a■ putnt.e-•df'9tDB.
WELCH W. VA - .A vidéken pot dolgouia! egy hften • a ~ere• munklban '"to,atlan. h,lyut .. , m,.M,1" A mog,!lhetw vt·
,·~ hi.nyAk ti ,annak liha rende- uonyok ol.}anok, mmt mWel,
!caacl II a rnunkáflhuí~Jr6l panau esnk _a lakáa do!P,ba.n. ,an baJ
kodnak. dc> a tneglé"o tnnnkha1k mmd1g mert. igen kev,•a u uret
ka! •l'ln k1•pe11t>k állaJUló11n telJt' lakáa
ha akad eg)-egy .néha
1•r,nel dolgoztatni. mrrt a v.ukllé- né 1ia, &"'llnagyon drágán adJáli: A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ge1 ,·asuti kOt'siknak cuk körül- azén a bányában öt--öt~ és fél láb

alkalmazhat keményszén bányáiban bányászokat, timbe-

bá"'' .,.

aJAnl,,t #rt"fn}'"" fii 1111,r Ul'ft l,A:,ak lr.aph•tók. \ batou
\UUU!rsa..... illom.bin. fel~,,., adni 111' fflnl adoU"' n1ro k Nln•
tfa arra• C"lmre k U lrnl mn.nka. .-..,. bi.nul uti ■ ,,._
\ a.ln "1P:'n hin}i.kball h•t Uha7I daJ1ta 1.r..fn
, 111••> t-'••
pik m<!llrtt doqo:r.aaJt a W•1&ba•.
\ ácJ'k ki n1-n •l-r#a7 & boaálr.- ,aapklr.aL
•

,\

kt'l~ azt :ulaá,oan

The Lehigh Coal and Navigation Co.
Lansford, Carbon CoUBty, Pa.

9d!Ht'8 ft hutGITa 1 :r. 1·!, l~\l', •le t1Lakl• J6. 'Ila.ad, ar.,f,nblin!úa m_unkúoknnk, kii!. mlmlen ■•P •k•rnak 41,J,roznl. \J,i.ol 111k
Jo l>An~11~:, mwill.Aaok11ak, holll) 1nlndjárt. kÖU4=CnC'1, ntl•
n

gyon hoUEu idei, volt lezárva. pú ritUn tört!mk,, •. ~ 6 d meg- l"gy Urf •do.irt Ez t.,.t6bbi heh6t mulva ujra melJlYÜik • tel. leh t&.. a.z _fleumszer a a. lakis 1,yen • powden 111 ingyen adják

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - l

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

fnklr.ldcln.l'k, bnte7 hou4

jea erővel fognak bend dogomi drigil. UJ embe~knck mostan Szerencaétlenkg ritkán fordul eli!S
ja,it,1,; munkilatokho• má, adrt n,m nagyon a.,ánlhat6. me,t I az emberekkel meglehetl5$en bán•
ho,.zl fogtak 8 azt. hiszik, hogy • munka cae nd escn Mf'frY
nak; az életviuo~yok olyanok

l l-l : Jöjjön Colverra l l l
Hli-nebb r,•h-tü,roalt.Wrt trJ„at: e drnre:
~:_~~:!!i~'Wil~~

„

atán

fonlul,Jaaa.k #ti kiild '"h'dii,roelttáort 1Uini:lf,11r61. HzJntlta kh1n
t,lnqla1q1, !-OK> mindlWla ~ . kik m-i■ n. 11c'l-nnhc-r hon 1,
han o,~kolloml'k. lr.al•aA.k: l14rom (8) hónap K IDK)l'h ill&i..... .k 1
h~IJ'. of, UC) hat IIZIOhia hibalr.at. IIOU4 tn<.'a[ J1a m~rJá
n
ho,a '"«} trl<1•r6l Wbbeu aidmlt■-k od.itmen.nl, ti~) aa 111111. J

viil
me~pwk utAn ~ • ~aama
Kárés:támra fizetnek• roomokutÚI 4!). pu~k után pi•dig 7a cen- ba.n 42 ~ntet, b„adingckben 48
t, t fiutnc>k a aún tonnijlért, 't'C· eentet, rippt>kben pedig, abol d(C-,
Taylor 8príngs binya, amely na gyes ~~~L S~reneaEtleDRg golni teli, 61 és fél centet adnak
tudják rhenni.

1

=••Wll•Wll". .

Allandó munka éti a azervezet Altai a

„

na, Qfntln qolr,nak_ luk n.1unl•

. .RA.THBuaN, IOWA. -An a.rJák onnan. llogy a munka t :.1rhetlSe.n megy, nurt ha kári van, ak
kor állandóan dolgoznak. Shaf
tOd és czlopo, báuytk vannak, a
melytkben a ■dn 36 inch magas•

HASTINGS, PA.

1
1

200 bányászt keresünk

saaponta. .\ml • l..f'n'lle1et 111.-U, • ~ moadJuk, hnc, ua dóllámkat
k"" nek napo•t.a. df' ml ■d. nr„I• al.k•lom mc,r ,an ad,a a muü4110k1U1k. hocy ~·1 ...r a i . - - l q t" u.•n.ak 11u1nt.úot, Ulr. k
~ kk hH ai.u ötTCll 1Jol1,1M ■ ll'hll. .\ C.l"Pf'II , •• l:C., rzy
Cllal4dra fpU.-tt t,!,pabu. • húakba■ bldf11:- h mi!'l"1(11JI hl'n-11.S...
- , , illan), 1th N lurdű adntnlo • muukMOk rNMre fW1«Y türdöhli,1 • binr• mf'llctt, IIÁalwr h,nonta qohánk~nt ki't dollár ,Utahi'
han,nlA f'IO' flnUár, 1tb 11111 nn}it elhnumi.l; \an1U1k k t ~aublt 1
lll'"k aJIObnl,r a h.ú&lr.. •'- tC"lci-•n rő,_i N aűröa- knth. NI, ml.,
nllá,,u km11lomok, -«.1 l11kola, -'nhl,a. hott'l & 11Ulou nd•1ll'nUI,, u1INf'k, S ) i i l • ~ k a rulm1r11 nlA,i, a 111u•k„nf•• li.f~)'1 lrn
\ rnnnlr.á..,k d.ú.rolbatUU Wrbol 1„ ret.al.lilr.
<Tfnt, farmerulr.
N •U.n...t. beJiruak a k'iq•"'·
\ tánmlalnil 1'11■ f'JQ 111 ar
ho11flfinli•k alkalm••n. ki
t«-lepe• honnt4"iilnlr.
t
,....

van.j

P~mt1ylnnia ke,n~nyuén vid6- nos

etve ntasitjlk viaua u njabb ren
del~sekct minthog. a ré iekct
10~ krpc,aek szlllit:ni 11! azt
neretnfk bevtzetni, hogy az emberek vasárnap is dolgozzanak, 8
mire azonban a hánvhzokat. nf'm

ELE,11\'ORE SllAFT és ELEANORE SLOPE bányálnknál, ELEA.\'ORA, Pa. Ulepünkön. Nincsenek
munkazararok, állandó munka, j6 ftzetéa.
Embereink jdenlegl bnaete 80 éa 100 dolldr 1-Qzt

,·•n Wva. h<>ta· k(>("III hli,n,11 miatt n<" h•1me 1>1u11ka, N lll) "••

mlnd,•nnApl munka Jó nu1nká"'°k. rénfl'flo J.:.a-n. tli,rqlaln.&1 lpn
aok 11w-,r1·J.'1,rrc:11.'tt m-.:;yar rnunkúa rnn Ult) KJiralkbtui. m .at bAnJliklNin, lr.llr. tllár fttk (,la ,lolKoan•k 111Jn,ll!'n lúl'oda a IUiJ, mq
1-.ak eNt;edl'e mJndeJ:ln,-J, QIIH'l a UX-..lat J6 h4aAam6dt:aa ft.
-ILI aiunlui-1L 1,.'Rn binyák na.lAd • bin,-"'8 1""il01'ii•hoa ta,.._
~ . - I I I H ' ..........rulr. ni•
l!lr.. DJok 6r•I n111•lr.• Idő

•

•

El~11sburg Coal Company
COLl"ER, CA.MBRIA COUNTY; PENNSYLVANIA

•;,a('..•

...,tcktl·"'. n•io Vatljil),raJh•n. mf'lyelu,•t t.öhh uaa,-ohh IJ'j,,-1 ,aroac,kt>an ld1f't találuJ. '\lár rtllll<t&D l11 m.lml.,.n-,t clol,ro:11mak, nc-m
n1lut n1'~ kl-hb u~ulntnál, hol 1'alAIII koc11llr.nl ncn1 ka11n11k; c-u-n
d,1."1oulat a "'Ját ,- utl ko IJaJl ha,oználjit. a 11zia a:uillltúr• 6., ki

~~· néhol 1emmi. Ai: emberekkel
Jol bánnak • a munka álland6an
megy. O<la igyekvi!S magyarok a
flhonalon utazzanak Rexi.sig a onDM mehetnek it ColverrL

41

- - - - - - , . . ,. .,..,.,. .-.,-.,-.....,.,. ., . kén olyan nagy szénhiány nralto1
•1111t11t._..••.....~CQLVER•1111t•11t.••11t.••1V1t.llllllllf.lllQ·••••
-• tlik hogy ._ tirauágolc kétsécbe-

TIJ1 mb-tfoldn,1N> Mi. ztk ,-1.toniw". hl Ittad•~ hat mhltöl<Ia 1 ire •:1-at■ rK ,ir°"kátúl, - Kitum'5 TOo&I ó•Hekött.elAIMll.

Df-'l"f'JI fogj• do)go&Ulnl. '\lá.r 1,i • 01unkl,k li•IJt'tl oac,- ü ~
n,trnak, U,l[J' a bia1•k. ml111t a kolr.H lr.•-ttll #w a Ju,&bc-a m°""
lADtl•l kni:hl"' itlanrl"-n locnat dol4tOZQI, mJadt·n f'CJftl aa,,.
tir,,ulat • urnet n"m "1..U..ra l»n1úJ1tatP,, hane1n • ..Já& .:r.ük-

1

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

i

Tu•latjuli. önökk••l, hoc>' " l'il4c011 a l"JPIAa)"obb hl l"'&l(aalt.,r,t,bb Attl I: l' . . T á ~ a \IJl)\-.\1.1:: "'Tt:J,:L ("t'l'\ll'A'"\ u. Öllz..
-.e- :\faria•n•-1 hlin)•atf'le1""lr.M JDl!l·d,,árolta
rz1rkct u •luat h1

centet, pik után 15 centet. katen
16d ~cut and load} utin 60 ce.n
tet fizetnek egy ton uél:lért. A 1
szénben néhol hirom-négy ich b6-

e;;

f

:"e-tn~~Jwrtlr_:.;::
e>·•Mll • da:are:

BLACKWOOD COAL
& COKE CO.VPANY
BLACKJYOOD·~

!!~;,in~~::t~~i°!!~
t [.
f

COLVll, PA. • Azl órja oun~ Pente Sámuel ~agyar baj•
társ, hogy a munka J61 mee;r a
pl&:en 6a azivcsen vesznek fel mindig ?1agyar embert. A uén magasaaga • b~nyáh_an bár~m '8 fél.
négy láb kozt valtakozik; a hánya egyenes, j6 a IeveglSje, u:abad lámpákat haunilnak, caak itt
ott dolgoznak a atompokban villany lám~kkaL „llasina után 4J

gassigá. nyolc láb, amelynek kö- ennek ~ koz:epb egy négy 1neb 1
:
k
'd1.k
be
zepén iiz: mcbnyi vut.acd.gu pu~1vutapagu agy&g-réteg vonul v6- 1
1 1
a v~ ~
~ n~ú O _ v ba k~ v&.tJ.
yitbtt l!m.pilkal gig. • ·_yitott. lámpJ.kkal dolgos·
: mu adija •;, l.%~k humJ.':"2: muina. uUn dolgomat a a rendes Inak• mmdenfelé p1ek munka.
•i • 1 :~to!1i::\n~ln&en az:re- ueneze•. mikadijat fiz.ctik. Az l.lac:ar csak egy-ketta van~ plé: , k és !veaen , esznek fei mon embt. kkel elfg _Jól bi~nak I pa- zen, inkibb horvltok & taliánoll::
: kára 'elentkez6 mag"ar bAn ·int . naszra oka nkmot ninca. lta- dolgoznak.
■
J
•
>
gyar nagyon te,·Ea van a plfien.
--

riliakodk. J6 k~tl nuon)ok, tb1:t6' lr.ft hcte11lr.é•L
u-mpJom • tf'h-Qt'a.

LATHROP, OHIO.
An órj!.k
pnnan magyar bajt!rsamk hogy a
tnunka caendeaen mtlY, mert vainti tocsíkban nagy a hiJ.ny, de
ufrt munkira jelentkes6 embereket Uland6an uivesen veamek
M. A bánya drifta, a azén ma-

-u

LOlU.DO W VA.
Azt
O
h ' k
ól lf'J
:
nnan, ogy a_ mun • J megy,
• • bjnyáb~n mmden _nap dolgoz:
a_k. Or1rte1 hányáJnk van, a
• IIZ n i~agaaága nyolc_ láb, a _mely!

Figyelem
Figyelem
Figyelem
Magyar Szénbányászok és Burdos Gazdák·

Alaplttac.ott.

1Ms-be■•

Alaptfte 61 ret.iec:
N,000,000.00

100

nfillr:ül hagytak, mert. a tul.ajJc,
nocok •z<'rint, nem birtak l'f'nde· i
aen szenet kapni.
A fnrnace nyolc hig volt ledrvii. mikor máreiu■ ban iiunét mnn•
kához láttak • akkor azt remélték, hogy llland6an dolgotn.i fognak bcnnt

SAOINAW, JIIOH. - Az:t irja
onnan ev magyar bajt.ln. hogy a
munka moet menne mcglebet&sen
de 10k az t'mber i11, mert a jelent
kezOkf't mind felTeu:ik a binyáhan. A szEn nagyon alact101\J', k!t
holr)'brnn a bAnyíban, vagy a fel· IAb é, hArom·/áb-n!gy-kh kö,t :
Yon6 gépházában üirtént--e a 1ze• Yiltakozik & mag&fflga a a b!nya •
nagy ~Wfbcn -riz S k

&

plbek

korona $J2.00

Távirati dij $2.50
TAVIRAT/ KOLLDE,!UNYEK t,het6leg 100. ZrJO, 30/J,
1000 Korona. kerek Ö&ueg~n küldend6k.
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RilZLETEB ABJEGYUURT IR.JANil

The ~~nd National Bank
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P~NZT touábbit teljes fekl6ulg mellett gyona.n é1 ponto1a11., ugg rendes, mint SZJKRATAVIRAT ut}án.
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i AMERICAN PURE FOOO CD 1
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A TENGEREN.

, penz
, t t a kant
. meg
!I ld0"t es

A tengexeken ujabb küzdelmek nagy eseményei vetik
Mindenki kapb&t levelet az 6ha.az árnyékukat. Amerika tudvalevőleg ugy határozott tavaly, záb6L _ Mit telt Németh Jl.no,
RO.tt.-1.NIA HALdDASA.
_
hogy Anglia hajói fegyverezheti.k. magukat védelemre s mégis
a.z &merikai m.agyanágért.
♦
HA TOLUNK RENDELI AZ
Bukarest bevétele után a németek és a németekkel szbvet- figyelmeztetni ke11 őket a német tenger alatti jAróknak, hogy
, ,
.
ITALAIT
ségben lévő államok biztosra vszik, hogy Románia véglegesen el akarják a hajót sülyeszteni. Németország ezt a méltán~ta- A Magyar B~nyaszlap mai. atá- :
elpusztult és végzódjék bár a háboru akármilyen szerencsével, lan intézkedést is elfogadta és dacára a nyilvánvalóan elleni.J.n.k ~ában, eg,r ~elJt"s oldalt k~tevö
1
ez áruló oláh fajzat országa önálló többé soha nem lesz.
hozott határozatnak, egyik ellenséges hajót a másik után sil- h!rdetes~ ,talal ai _ol\'a!IÓ. A h1rdeA román hadsereg soha nem volt nagyobb négyszázezer lyesztette el az utolsó két hónapban. Anglia olyan kétségbe- lesben >;eml.'~h ~anos bankár be-1
embernél, ehhez az oroszok küldettek vagy kétszázezer katonát, esetten éni, hogy az országjuk is egyre sülyed minden elsülyedt ~él u ameix.kai m~gy.~rságho_z.
,
•
ugy, hogy 8 román hadjárat kezdetén, mikor olyan nagy hü- hajóval, hogy most minden egyes hajót nagy ágyuval akarnak ;\em mond • 0 ~at. __Mmdo~e p~r
Es as egyetlen cég u italkeresked6k kön, amely csa.k
hó,·al vonultak be hazánk földjére, nem volt hat.százezernél felszerelni, nem is védekezési, hanem támadási célra s ezzel a tinr a mon~aiiivnloJa._ Pedig amit
is 100 fokos italt f.rul. éa soha nem uállit 100 fokolDAl
tobb katonájuk ellenünk. Ezekből eddig százötvenezret elfog- német tengeralatt jár~knak a pusztulását remélik. Viszont m~nd, a mit egy1:1~eru szavakk~! •
gyengébbet aemmib61.
tak, legalább ugyanannyi elesett éa megsebesült, ugy, hogy most igy a német submarinok is felszabadulnak az elözetes figyel- ~.mt a legtermészet ~ebb, legko•
LEGNEVEZETESEBB ITAL.AINK:
11 fut6 román-orosz csorda maradványai nem rughatnak többre meztetés kötelezett.<1ége alól és most már minden kérés és fi. zonségesebb d~lgot ~eJelent, íelér
UNCLE SAM egyenes, 6 é.ves öreg Kentucky
egy negyed millióná1. Hogy megállnak-e valahol és megkisér- gyelmeztetés nélkül fogják fenékbe Jönni az ellenséges hajó- ~gy • 11 ~i.P1zcru _ha~1 gyözelemmel,
wblakey, tiula, l<Kün6 tzü.
lik Mackensennel az utolsó mérkőzést, ezt e sorok irásakor még kat. Ha ~ak annyit el tudnak bel6Hik pusztitani, mint arneny• es nl.'kunk am<!rikai magyaroknak
nem tudhatjuk. Ha azonban megpróbálják még egyszer az el• nyit naponta az utolsó két hónapban állandóan pusztitottak, ti.ibbet j_el_t>nt .. mint vli.lam~~nyi vi1 gallon • . . . . . . • . . . . . . • . $ 2.26
lentéllást, akkor nem marad élve egyetlen román katona sem akkor egy év alatt nem lesz mit enni Angliának !I nem birja lá~raiu:olu lu\'ataloK had1Jelentéa
2 gallon . . .
UII
Románia földjén, Oroszországba fogják zavarni őket. Ezzel ellátni a katonáit. élelemmel és felszereléssel, ugy, hogy csu- Um~lenb~r~ vagy Macken8(>n föS gallon ...... . .._....... . • . . . 6.liO
aztán a román hadjárat véget fog érni. Három hónap kellett Í0!4an megveretve kerül ki a háboruból. Lehetséges, hogy Ame- had!szál~asa:.6~:
.
.
Ugya.nezek as ka.k akkor is, ha qu&rtoa üvehozzá. hogy elgázolják az árulók földjét s véres példát mutas- rika kormánya ujból bakafántoskodni fog és azt kivánja majd
- ~m 1~- kozonséges h1rJ.et1.:s, az,
gekben &karja.
sanak a még semleges or~zágoknak, hogy milyen az árulók n német U hajóktól, hogy a nagy ágyuval felfegyverzett angol a m1t í\~·meth Jinos alátrásaval 1
sorsa.
hajót is előre figyelmeztessék az elsülyesztési szándékra, ebben azon a b11.011)'.os oldalon olvashaA LEGKEDVELTEBB ITALUNK:
Romániát jelenleg egy német katonai kormányzó kormá- az esetben azonban Németország nem fog Amerikára hallgatni, tunk és nem is egy oldal, hanem
OOO OOO GIN, valódi 100 fokoa, V&l6dl ln.
nyozza és nagy alap 088ággal látnak hozzá, hogy a föld a jövő mert akkor nyilvánvaló ]esz a Wilson kormány ellenséges ál- az .egész lapot 11. :Sémeth Jáno.s
niper gyümölcsb61 kéuitve, • lehet6 leg•
évben nekünk teremjen gabonát s nekünk adja a sok olaj és lá.spontja. Reméljük azonban, hogy ez nem következik be an- heJelcutékén<>k k<>lleu.e szentelni
bb ital.
petroleum forrás is a termékeit. Romániában olyan sok gabo- nál is inkább, mert az utolsó hónapokban itt kezd a józan ész,mert hiszen azt tudatJa benne az S
1 gallon ..................... $ 1.911
na terem, hogy most már soha nem kell félnünk a rossz ter- kerekedni felül, mert itt is látják már, hogy ezt a háborut az a'.nerik~.i
magyarsággal, h~gy
2
gallon
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3.80
m~töl mert ezzel az uj kincsestárral a birtokunkban, szüksé- angolok elvesztették.
runes tobbé angol blokád, mnci:
3 gallon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.76
get soha nem fogunk látni.
J'ÉGE A BÉKE REMENYNEK.
többé poMarablás, a ~émeth Já.8
Amint a futó román-orosz sereg vert maradványait ut61
nos erős akarása,
magyaraig
BWEET BRIEB. pecaételt (bondoll) üvegekben, • BlöveWgl
érjük 8 elpusztitjuk, nekünk legalább háromnegyed milliós seAkik nzt hi~k, hogy Románia végsö leveretés~ meghozza iránt ~aló .törhetetlen szeretete
H&lóai,g nkliriból, a b&lóúg lOO•fok pec,6,J,vel ellitva.
regünk szabadul fel, amelyet akármelyik csatatéren előnyösen a bé~ét, ~zok m~grnt keservesen csalatkoztak. Angha még nem legyözott minden a~.adA.lyt: leveTiula. eg"""ces, kitün6 lri ital
felhasználhatunk. Hogy ezt a nagy erőt Hindenburg hová ve- ak.arJa ehsmern1, ~ogy meg vannak. már verve, ~anem ugy tesz, let, levelezőlapot, uzenetet kapfqnAl'I ··································• 2.911
ti, az egyenlőre még nem tudható, de valószinilleg tartja min- mm: a kártyás, aki egy utolsó ~am1s lapr~ teszi fel a vagyonát. ha.tn&k: uentul as amerikai ma.8 quart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . • 11.90
denki, hogy most Szalonikiben, Görögországban lévö angol- Tud1ák, hogy a ~áboru mostam vége a mi gyó~ehn:Unket jelen• ~ k as óhazában é16 ueret12 quart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8.60
franeia•szerb-oros~lasz és montenegró seregeket igyekeznek tené, azt gondolJák tehát, hogy most m6.r ugy 1s nundegy, meg- teiktöl.
KttLFöLDI ITALOK, A LEGJOBB )IIIN0Bl&GBEN, A LEOmajd a tengerbe szoritani. Akkor lesz aztán döntö a háboru próbálnak még egy utolsó kísérletet. A mu.lt héten elcsapták
Xagy dolgot esi~ált Németh Já•
OLCSOBB ilON:
ban Görögorezág szerepe amely eddig teljesen semleges igye- az angol kormányt és azokat az embereket Juttatták hatalom- nos bankár,_ a mmt a Kalendá1 gall. 2 gall. 3 gall.
kezett lenni.
'
ra, akikröl tudvalevő, hogy az utolsó lehelletig akarják a hábo- riu.mban az ünnepnapot, ezt a hirt
BZil.VólUUl!II, V&l6dl 100 fokoa ... $2.1111 $UII $UO
rut folytatni. Ennek a háborus pártnak az első dolga lesz az is vöröa betűkkel kellene nyomTöB.KöLY, 100 foka& ........... 2.511
UII
HO
A GOR/JG HELYZET
összes hajók felfegyverzése, a második dolga lesz a poJgárok tatni, mert ünnepet jelent az ameTB.ESTOB., 100 fokol ........... 2.511
UII
UO
Emlékazik rá mindenki, hogy mióta szövetséges ellensé- rendeletilea- való munkára kényszeritése, s azonkivüJ arra tö- rikai magyarságnak ez a mai nap
4' quart 8 quart
fit!ink Görögország földjén, Szalonikiben megvetették lábukat, rekszenek, hogy az Ázsiában leigázott hindu népből alakitaanak: a melyben Németh János legujabb
INDIAN BEAD &lmt, brandy, 100 fokoa .. $2.46
$UII
mindent elkövettek, hogy a kis ország népét ellenünk háboruba egy-két milliós katonaságot és a tavaszra az angol-francia és vivmlmyá.ról a hirdetés megjelent
Jrjon teljee árjegyzéktinkffi. Küldje rende!WI • címre:
keverjék. Mikor látták, hogy Konstantin görög király erre nem belga katonákhoz besorozva őket, ezzel kisérleljenek meg egy
Nem tudtunk levelet kapni ha•
kapható, s mikor a görög király azt is megjósolta, hogy Romá- utolsó nagy támadást a nyugati fronton. Ez a támadás olyan zulr6l. Tele volt a szh•üok vágy6niát két hét alatt legázolják a németek, lázadást csináltak a lenne, ó szerintük, amilyenről eddig még nem is álmodtak 8 db~al, millió s6haj nállt naponta
király ellen é8 Venizelos miniszterelnök állandóan sorozta a annyi tüzérséggel raknák meg az egész frontot, hogy egyik 6.t a na.gy vizen messze Magyar-lázadók katonáit, hogy csapják el a királyt és üzenjenek hábo- ágyuesöve a másikat érné. Ilyen fajta álmodozásokat azelőtt ormágba. Minden sóhaj egy-egy
rut ellenünk és Bulgária ellen. Most, hogy a görög király sza. is hallottunk eleget az ellenség berkeiböl, de valamennyiből kérdés volt, amelyre nem jött fe· _.._..._ ..._ _ _ _ _ _ _ _..._ ..._ _ _ __.
va valóra vált és Románia le van tiporva, népe elismeri a király felébredtek utóbb s valószinüleg igy lesz ebben az esetben is.- lelet. Apit a fiától, férfit az asz- ■■- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■
böl~ségét és hallani sem akarnak többé ellenünk való hábo- A Bzomoru csak az a dologban, hogy a vérea párt uralomra ju. nonyától. testvért a testvértlU
MBOBARNJTOTl'A A NAP
rur61. 1?:ppen ellenkezőleg a szövetségesek ellen és evlünk akar• tása ismét eltolja a régen várt és óhajtott békét, amiröl most 11.Zakitott <>l Anglia kegyetlensége.
a.a attbúrit, ueretne ~ aRp lenni? VecY"- eu ticeJJ
nak háboruba jönni, s ha Mackensent csakugyan Szaloniki el• má- szó sem lehet a jöv6 nyár végéig.
Pénzt küldtek haza az amerikai
Jen kül~i Hindenburg, akkor az ott tanyázó fél millió katonát - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - magyarok és megjött ugyan a
~hetó ellenséges csapat két tüz közé l~z majd fogva. Elülröll : - - : - - - - - - - - - ~I
hivatalo~ nyugta, de nem jött le•
• német és ~zövetséges seregek, hátulról pedig a görög serea-ek
\"él, nem jött irásos üzenet, pedig
rohannak majd rájuk és a balkáni ellel)séges kirándulá.s ugy
haz.agondoló lelkük minden váAm.ertlta le&blre.ebb arca1,plltl1't.
fog végzödni, mint a hajdani hires Dardane11ák elleni támadágyódá!lával erre \·ártak az ameri~
MTH LIIJO.ll CMM u, amel111"61 mlndea ati ltltüntl & bb:W.
f:Ok végz<ldtek: becstelen é!i véres fejjel való elvonulással.
kai magyarok.
eredményt nll étf a melJDell: ezu 69 ezer n3 köswnb(llt pönyörü
JiJN A MUSZKA?
lfoest már nem kell többé drkio&.Nét éli boldo,rúaiL Keaed 1# ttndelJe meg -.on-.1.
JOHSON & JIORROW
niok.
Megtörtént a varAzslat
Crém, napp«n 61 puder: kla a&s po9t.i.a 1180; _.,. adaa fl,80
Az oro;;zok, akik két hét óta borzasztó támadásokat intézTE.mi:TKEZ&o;I \'ALL,\J..KOZóK A találékonyRággal párosult akaPontos clm:
tek a Kárpátok ellen, hogy Romániát igy szabaditsák meg, még
RATON~ New Mexico
raterő csodát művelt most is és
O
sokkal véresebb és elkeseredettebb támadást ígérnek a legköl!lgylelhúlló, 1&pka,
~•deléat •llopdunk. levél utjáo. ichos üzenettel ho,.
"'óth ámuel Megváltó Gyógyszertára •:
274 F. s.
ir.elebbi hetekben él hónapokban. Azt mondják, hogy négy mii•
arany. ÍI ualag jel.Phone 274 F. 1
ta ösue azokat, akiket eh~1.akitott
125 AVENUE A, Dept. e.
NEW YORK, N. Y. ■
li6 ujabb katonát vet Oroszország a Monarchia határai ellen és
vény, riilualar 'egYJ;Dástól az angol blokád: Né.
:
er6sen fogadkoznak, hogy akkor nem állnak meg Budapest és
enleti kal.a.p k&.ntc5.
.
WIGD
meth J&D.oa közvetitéaével ma már r■■■•■■■■■••••••••••••••• •••••••••••••••·
Bécs kapu1áig. Ezt a fenyegetést Európában ma már senki
Mn. FRANK. PAPP
FOGORVOS
mindenki kaphat levelet u
Rem \·eszi komolyan, még az ellenségeink sem, és bár biztosra
332 Zut 18th Stnet -\ mac:,arati 111
plrttoiu&t Uri ú.bóL
CAL UMET STA
BANK
1
vehető, hogy Oroszország támadásainak a kivédése rettenetes
NEW YORK.
A nagy l!ikri:nek, amely bit.oáldozatainkba kerül majd, félnünk nem kell tőle, mert a mult
nyára meg<lobbantja minden ame•
CAL1JMET, MICH.
heti borzalmaa erejii ostromot könnyii s,errel verték a mieink
lommal , ....
ciksi msgyacuak • l'Mt a leg
1
éa a Kárpát hegyek VÍ!ISZ8.
hoiaim. - Miat4kat
jobban ma~a XP'mrth .fán~ ör,·en:
1
A német vonalak ellen is próbáltak az oroszok offenzívát,
rap~;::.!! ~
J!'OGORVO!'i
dett
ROLF!~~~:z~.J~:1'~~TfZ8 ~~NltHN711'
de csakugy, mint a magyar határ elleni támadásaikkal, itt is
• Maffar W..16.nl.p
: A.
R~gy~-~-tt a sze~e, kipirult a1
K,rJOlt a maa:,arolt plrtfosldt
1 0
nagy kudarcot vallottak. Lehetséges egyébként, hogy a Románi•-• -,An.JJa • b6.
K,rt a
lt , f w
area az oromtól amikor a Magyar
11iát legázoló német-osztrák-magyar seregek egy részét nem is
mac,aro P rt OI"
t.
Hltnyá~zlap sze~kesztöjének ezerSzaloniki, hanem Bukovina ellen veti Hindenburg és ebben a, - - - - - - - - - - - - ·---nél tobh lmlet is levele,61,pot ®®@@)@)®®®®@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)
esetben nemcsak Bukovinából, de Galieia megszállott részéből '•••••••••••••••••••
mutatott, ameh et azok kaptak a @
•
,
18 azonnal ki kell az orosznak takarodnia, mert különben bekevele kuldtek pintt 8' óho,.á @)
riti őket l\fackensen hadserege.
I'
J,a
a,
·
AZ OROSZ•T/JR/JK HARCOK.
~é,tuk • 1"el,•,ölapokttt. 8 0 AZEGYESIJLTALLAMOKLEGNAGYOBBMAGYAR@)
kuszált ir!Ulu. t>g~szeru uzt>nete• 0
EGYLETENEK1
@)
Ázsiában az orosz-török harcok egyre nagyobb elkesereket, a melyeknek mmdegyikr hol 0
Onmagát ú családját a legbiztosabban
@)
dettséggel folynak, s török szövetségeseink ]eirhatatlan hősies•
A 2 ece<SüU biztos & Jó on-09Bányászokat kompá.ni& mun
,
@)
@
10 ,
1 k. ~
séggel verik vissza a félmilliós orosz csapatok támadásait. ás rul.nd ennen1ö bdelR&' ellen
káaokat és ~oku hu6kat ~
e :~:k:::6~" j:t~t ~ me~:~:h1::él
®
Nemsokára vége lesz itt a harcnak, mert Románia teljes leveHASZ:.'\A...t.JA
CONNELLSVll.LE-i koksz
KoKváC' Z!<igmon,I irja .\mi•riká-1·
BEALLA.SI DIJAJC:
0
retéfte után a Fekete tengeren Németorozág lesz az ur I akkor
EZT A ~~~s=~~~RT, Jó
helyiaégben,FayetteéaWestha:
0
az Ázttiában kUzdö seregeket nem tudják hazulról élelemmel el•• .. . Dit·st°rt("al'k a ,JPw~ •
,o-w:i 43 hea korla .••.......•.•. , e.oo
@)
litni. Lehet.,éges, hogy ezt nem várják be az oroszok, hanem
Hazai földN ceomagolca.
moreland megyék, PemuylK ·
1x
zk
k- ·· 1·
<111--tm GO h • korfa • · · · · · · · · · · · • .,io.oo
@)
vania.
~!17.t 1111 . . agyon s pen 011.0·
~un GO ' " • korig aMllda ec,letek cutlu:OW. alkalmbal @)
abban hagyják eJóbb Törökország ostromát és talán innen
5 darab ára .....•........$1.rwm a azivea.<tf'gtrket, ho~y m~g 0
ritetnek fel t.gok.
~.
0
akarják a csapatokat a mi határainkra hozni, ezzel fenyeget;.
10 darab ára ..............$2.BANYASZOK MOST KEel nem feledkeztetek rfilunk. ~
0
nek most ben~ünket. Viszont akkor nagy török ct1apatok szaA hl..boru miatt c.k rillin 69 :
RESNEK5DOLLAB.ON FE·
áldjon meg benneteket l-rte a? @)
AZ EGYLETN8L A TAGOKRA SEJJIMI NSVEN
@>@)
badul'!.:.k fel Ázsiában. akik készséggel jönnek majd át a mi
1torlito1t ru('nn7Qécben lehet •
LttL NAPONTA.
Isten. Az ötven koronát meg- ~
NEVEZEND(J KIVET~SEK NINCSENEK.
~
C:gitségünkre.
u. 6huiból kihou.llll, a,;ht:
KOKSZ HUZOK KERESkaptuk, u~ jött. ~~n.!
T~GOK CSAKIS KERESZT8NYEK LEHETNEK.
Ql~ASZORSZAG HABORUJA.
rendelj"n mOflt. mleh5tt elfo&7. •
■
NEK 3 DOLLÁR 25 CENa harmat, igen megorultunk ne- @) Ft2etü.nk haW&.etl dlJ clmea .............•......•. ,1000.00
ki. Már most cs6kol titeket a,,
Fii~..11 dJJ clmea • • · · • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• GOO.oo
Olaszország éppen olyan bösiesen folytatja a háborut a
=■ TEN !'ELUL NAPONTA.
egész család."
:
~
ALLANDO
MUNKA.
"Mint
az
égből
a
harmat"
...
BetepesélJt • flfik ou~IJ húum h6napts betenkfnt...
e.oo @)@)
mult hetekben, mint a multban tette. Ott vannak ma is, ahol
0
három hónappal ezelőtt voltak s valószinüleg három hónap
Viszontelárusit6k kérjenek :
B.izony ugy fogja érni az ameri- ~ : 0 ~;1;;n:n:i~t::n~~e~:."":~
mulva is ott lesznek. Nap-nap után intézik ellenünk a véreskedi,v:zménye, ajánlatot.
kai ~ag~a:g~t
Né~:th6kJ~- ® UJ ,1611: n: orsú,r mfnd"n ~:~:::::-. köq>OlftU tlndku- Jóyi,. @)
t.Amadbokat, de a rohamokat könnyű ezerrel vissza verj ük s
nos ,g,,,a
mm nya
e• ®
...,... m•ll•lt , . . ._ .,..,...IA
®
valahogy mindenképen azt akarja megmutatni a hadi szeren•
:
a.,t fogják mondani. amit Miakolc• @)
Egyletek c,atlakozá,,ra kiretnek.
@)
cae, hogy az áruló népeknek nincs szerencséjük ebben a hábo77 FIRST AVENUE, :
r6l irt Kodes z~ii;i-mond amerikaj @) B6vebb fel~JtiaMI Holpl
@
ruban. Egyébként az olasz miniszterelnök kijelentette, hogy
■
houálarto,Mn,k: áldja meg a, @)
GABOR ISTV AN, k. p. titkór.
@
nem kötnek békét addig, amig nem gyózedelme11kcdnek, mintha
NEW YORK, N. Y.
:
Isten Xémeth Jánoet ezért a nagy· @ 3606 FIFTH AVENUE
PITTSBURGH, PA. @)
legalább is kérték volna öket a békére.
■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■i
smii munkájáért.
®(@@@®\ll!IH®'~~~@~N®M@@
-----

CATLETTSBURG KY

American Pure Food Co.,
CATLETTSBURG, KY.

Róth Liliom Krémet,
Szappant és Pudert

Papp Ferencné
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Williamson, W. Va.

Dr.

w• H. Sperow

I

To"ke, tartale'k e', haszon: $170,000
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@) Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja.
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H. e. Frick
• Coke Company

Scottdale, Penna
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Amerikai Magyar Szövetség

' ZASZL6BZE~=.rowm.N.

EGY BAJTARSUNK
\\ al.knburgi hatóság és erélyesen
IIálaadás napján volt a rég hal- letnél. A régi, leköazönt t.szt.1- M:g}.:a~:~:):·;\!\~:.::;;
SZERENOS:ATLENSÉGE lépett kozbe, hogy \'éget ves:sen a dokl6 Amenkat Magyar Szovet- kar helyébe uj tisztvisclöket Yá- z6 Egylet Tbank1gí"ing Da) n11.1~
SaJnálatos bale11et érte egyik bányászok kozt dul6 rnllothég- ség fógyulése amelyen kisült, hw:tottak, akik dijuás nélkül ~án szentelte fel amerik_ai úsz~ó
fltQ'titalihan Din..., .4.tlacot na.menien va= IrJOD
igen Jól ismert bbyásztesh_érun nek
hogy bár.annak állitól.ag harm.mc akarják szolgálni a magyarokat,• Ját • az uonepaég..rn a v1d.'k mm
pi kf'N'$"t el
IJ,l.73 uJlt~n
i'UOl'lt
kOUültünl.
hl,z é:pltéket, :éter Pál t, a co1orad 01 Mt.}.ll'g a coloradoi nagy sztrájk ezer tagJ& van, mégis tartoznak akili:nt·k a neve elég garancia Jen• d. en bá n~•• t PI~p éni I .nagy IÚ m~~
150
111-ll•l. Ez,,k m6t mJnd Ul'Nek.
,
Uarris telepen vasltrnap mult há.-. le.éh
t"' t'
h
Ok.
egy pár száz dollár titkári fize- tieaz egyletfellendit.éséremégak Jelentek mrg a baJtársak T,bb
6,\11
~:o1.~n
rom hete. ~ telep közepén ,•ág-~(~ á'.~nt .;rá::~a~~~kU.~
téael. A szövetaég mü.ködef!C, _ kor is, ha fizetésért dolgozn6nak. egylet te tületileg. vonult fel f"Z
8 doll.jr.
1•
nak kcresztill a Denver and Salt
~ p 't . k . df· amint azt elégszer megirtuk, _ Ezentul mi is köziilni fogjuk uj• alkalommal II az unnt>pet kov, tll
::-_!:
j Lake vaaut. sinjei, amelyeken né- a 1 koz~ ~o a 80 ; ; ~1t 1 li!tztAn a titkAri fizetés bekollek- ra a Szövetség hir<leté:-wit ~ fel· mulatSligon szinlt~n naiz,:,·on sokat:
gy6gy,zerlazhez,
•1 órikbosazat elállja lakoaág
=d~ nma;u:a;a: tálásáb~ ~eriilt ki~ ugy lál87.ik. h~\'Asait. legalább
pár hóna·'°'
__
tán,apgnak.
utJat egy-egy tehervonat. Ugy kli. t á ás k k k, 4s k é
az ut6bb1 időben mAr az tem si• ptg, mert az nj tisztikar niüködé· Borzák István fel \'an hatalma.z,·a
~:~~tk~n t!Jo:.u:::;
aki buda esti e etemet
volt a baleset i~ején is. Péter PA.l tit~! :ta~:~~
e:és: került.
.
.
.
ail-nt>k az erl'dmf11;rében töhb a bi·
bog:,· Pennsylvania állam t „1
tim
•
P
gy
át ~art me~m az uton. hogy a államra. szóló bortányokat csapMOflt mégis biztató Jelemtéget zalrnnnk. mint a r-'-gi tiitttik. rban
'etén a punk rés1:ére el3F.z t
J.\\11!:S "fr(;t_·E"', Ru~rinL
végzett okl. gyógyszerész.
pogtara menJen s a tehervonaton ta.k.
b.rták
ább 6 él- látunk-ennél a szercnesétlen egy- volt.
\'egyi·n fel
1
ATL.\R COAL CO~LP,\Sl:
ke:t'sz~ül, a kocsik között próbált kül
a gariiz~:~gai::t. n
------------------------------- _
Atl~~~~&l.:. Pa.
átJutm. Egyszerre a ,mozdony
.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■•
'ált.ton jN:)t't nur,telU.toWTI3964 Second Avenue,
min~~n el.azetes figyelmezte~s . Xovember hó 25-én, fitetés nap :
■
ii
PITTSBURGH, PA.
nélkul megindul~. 1 szegén~· b.~J- Jllll rajtuk Utöttt•k 8Uf'm kevesebb:
I
adUJon át • TOnatba.. IDf'IJ'
tá~~nk ~~ba ket kapcaolo kozé mint negyvennégy japánt tettt>k 8 •
-------='-----'
V O
■
e«)eTI~a .\tluburir;-ha vl.ni.
kerult. Kozben oly 1-11:erencsétle- hüvösre, akiket mind tetten értek ■
Er ~ st<'nt órt'g nállit gyógyszert·kc1
■
:
_.
♦♦......
niil tolták fü1sze a kárékat, hogy a naeyban űzött szerencsejátrk- :
'!Ok m'pnek a világ rui11tl('n r1~:uéhf'll.
:
■
......,..,,.,,lltlt.lP.ltl'tltlitl'.,llP~ltltllt"l'l.ltllUllltltlilJltlltl!tlltl!t!IUtltltl!tlllt Péter Pilnak a lába öt percig a han.
■
Ti1Ut('len<lő .'.\10LJ;\QER. ur, a .T1~ius
■
:
1
kapci.olók közt volt s onnan már
.
:
Lt>gszf'ntebh . ·evéröl elnevezett és 1'rog,
■
■
c"ak széti.nu:ott áliapotban tud~aj11011, három magyar bányás1 ■
A:11~~heny-ben \f~·ö templo~nak v~lt lt•l·
■
■
1
tAk kw&badita.ni.
is•. ,,an, a vádlottak közt'. ak!ket :
~
~!~j~~1káu1~=lö~:la;cl!:;~:ett
:
!-.
Péter Pál nevét jól ismerik a fcJenkent 500 dollá.r biztOlllték
több hig tanult XéJDl"torsr.á.g éli f~u1,,p.
Ne&rnn vagy ötven mait:rar Wnbln:,W kereatelllr. TelepOnll: a • nyugati bá.nyákzok mindannyian mellet~ engedtek szabadon a tárlt>ghi~rK;bh ..?rrnsi ;intfzct('ib'.•n .. ,\~11.161~
htres Connels-.Ule Coke klirnYékén van. J6 111tollk, templomok 6a
~agy szerepe volt a Coloradoban gyalásig.
■
Amt>rt~alia Jott ~11 1t~t>n a m1sR1.1.01rnr111.~1
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u·ires pap-Orvos, akied"300 OOOb b t

•

!

Menjen Untonto~'::a:/~~::n~n-:::j~;::r::t:~!·unt:r, Penn1ylva- Í
nta) 't'iroaUba M onn4it "'1'• a -.lllan:ro• vuutat (•treet klrét) 11
g:;:rt~n. Jeltantkeuéll: a szuperlntendentnél, kinek neve Charlea
'
~
- - ~ • •0••».nilll".-~1in,,n,nnr\111n•1i11)1~11i1111CliffW111'MIIAll1t1iPnm

Dr. R.ICHTER.'S

lPfo]!,t nagy .. bé.nyAszhareokban, a
TulÍomásw1k 8Zerint kiilönö en
hol onzetlenul és fáradhatatlanul Trinidad vidékén szintén nagyban
divik a szerencaejé.ték ~ a titkos
Oszinte részvéttel vannak irím- italméré!li helyeken vsl6 féktelen
ta mindenfeli' a magyar bA.nyá..· tivoniyázli.s; figyelmedt>tjük tt-hé.t
117.0k.
a. magyar bányáazokat, hogy a. ha•
t6d.gok most különös azigorral
CSENDt.LET OAXVIEW-EN. járnak el hasonló ügyekben s ir-

Pain Expeller

Az itteni bányatelep zajOfJ éle- ga!matl_anul elitélik, akiket ilyen•
tébe beleszólt povember 25-én a faJta kihágbon i-rnek

••■■■■■■ ■■■■■ 1■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■ ■

O1n.1, köuv6Dy, rheum&tizmUI,
tdegeaaég, isület- N !som-merev.

F. Ad. Richter'& Co.
7<--80 W Al!HINOTON BTRE!l:t
NEW YOII.K, N. Y.

Alaplt-.a 1875-bea

0~2:.°c;c:°°·00

1

POOORV08
A State GarantM Bank felett.

Alap~:;;;~~

W ALSE!IBURO, Colo.

................ ,ua uu

Per

'le«f,rkettek a
tlanbjal.

~bon.i■

lt'ruettk,

8ureae be mapDak aa

BESZi!:LGGitPEK 16 doUlrtól

BERKES B11LA d&',ny zene
il.nne~kre ked..-enc lemez.elt.

feljebb,

PhoGABE fURPHY

TEMETKEZitSI ~ FUV AROZASI VALLA.LAT

Ooto.

mln&f-g szerint. nilam

J•

1

múatt Uy
lnan.

eat. a.a Italt

":.,~=•=-

'8-tlO

:o~i:.~ ü'!:;-b;:;ti!_':°"

HARRISBURG, ILL.

Phone 204 G.

költN-

Olt,", Ko.

The First National Bank
of Walsenburg, Colorado.

OIPO, FEBitRNE\JO ,:s RUHA

B.ri.cetett alopt&e . . .. $80,000.00
J'ölödec ... .. . ... .... $40,ooo.oo
BlZTONBAOl L!:TllTJ'IOB:01[
TISZTVIS!:Ll!II::
J!lnök: ....... :rllD. 0. R001'

RAKTAR

.Alelnök: .. . .... .. JA.S. B. DICK

~~~EtB;R-;;:7::~·

Pnst&rllok:,.R. L. SNODOJLUS

,

.

Amerikai magyarok agyuJa - a hazai

hurkatöltő.

VALODI HAZAI UTCBOVEB HURKATöLTO.
Er61, fényezett
fémlemesböl, karikákkal, kem6Dyf& nyomóval. Minden burkatölt6nek két kicserélhetó caőve va.n, az egyik kolbásl, a máaik burkatöltéahes. HAROM NAOYSAOBAN IL\l'HATO:

NALUNK KAPHATó, HAZAI MóD SZE RINT, GYOAf/JLCSB<JL F<JZ<JTT

,:==========
ARJEGYZBK.
Veree pbona pfJinka.

melyekért kljn

1

E1a6 Ver"N Róaa .• ~~~ ~~~::.~
'1At.od1k \:eNII Róaa •..•. f».60
HannadUi: \'ere. R6ua .......00

J6tálltút vállalunk•

30 é ,·t tapautalatWlk lltal a ptllolr.a

üzletben. abbl•n kelleme. hel1setben vas:,unll:, hogy a IesJobb ltalolr:aL a le1ole1óbb Arak mellett
Arualthatjuk.

Ezen clq tulajdorwaa, valamlnt
alkalmazottjai magyarok.

FEiüi\ P.ALI.NKA.

ElalSRóaa . . . . . . . • • . . . . . •00
Múodlk R6ua •••.....•. '9-GO
Harmad.Lk R6ae ....••.•. '3-00
ALMAPJ.LlllíK4..
Ela6 R6ua .••••.•••.•••. t9.00
Miaodik R<-a •••••• •. •. '2-60
llarmad.lk R<-a •••..•.•. '3.00
DORO\'ICSKA.
Ela6 Róaaa ... , ...•..•••. '2.00
.••••.•. '2.30
Múodlk R<.raa • . . . . . . • . sa.oo

Múodlk R6zN

- - - - -jf-UM. Ila Catlettaburgba jön, 6■ ha becaea
U.togatúAval megtisztel benna.nlr:et, ecéu otthonosan for1a macit
érezni nAJunlr:.

.

Ehts R6llia ......•....•.. P.M
Múodlk R6ua • • • • •••.. $,1.00
llarmadlk Mua •...•.... '3.60
SZILVA PALl1''KA.
EJ.alSR6-a ••••.••••..•.. '2,.60
R6asa • • ·••·••l,$8.00

Múodlk

TöRKGLY PALI:SKA.
Elllts R6.ua •.•••••••••••••2.M

:M'-<>4ik R6ua ••.••.•.• ,N.00
Harmadik R6ua •• .
. .PM
CSASZA.RKGRTE.

LEOFlllOIIIAl!B HAZAI J'tlBZEREK :

i.,

~zcgedi r6zi;a paprika . .
. . l font 50c
Dunántuli eras paprika. . . •
.1 font 50c
Finom, tis?.ta majorána .
. .1 font 60e
]fagyar bora . . .
½ font 30c
Hazai Rzih•a-lekvir • , •..•.•• 5 font $1.00
TTazai Ráfrán 1 esomag • . • . • . . • • . ~

kölc.6get ml l'lutJnlr:
minden öt dolltro■ n u uon te10.11 rendel6■n4il 250 mértföldön
belül

EI.M1 R6.ua • . • • . . . .. • , .. f2.M
Harmadik Mua . • . . • • . aa.oo
BannadJJI: Rózsa •••..••.. '3.30

118 SOK Mil. l'IT FEL N'EV:
SOROLHATÓ ITALOK.

GOODMAN
Box 157

Az egyedüli magyar italkereskedés
Catlettsburgban és vidékén.
Hazai diRzn6öl5-k(," .... 65c
Hazai tökgyaht ........ 75c
Catlettsburg,
Kentucky
New York, N. Y. .,_
____________
__.
Rendeléssel együtt péns il küldend6 I

~

Hazai spék('l6-tü ...... 35c

kedvenc ital,

.\ saülltM

5

:!

1

ualamint több fajta maggar

ktudünlr:, trbatja mapar nyelven,
ml I■ magyarul -.l1u1olunk.

._
Nanobb .. ... . ...... ...... .
Legnagyobb, henteseknek vaJ.6

;

~

és törköly pálinka

Postai megrendel&ekg ponto„n el•

Rende, nagyság . . .

Hazai iereglyemetaza ••... . ,25o

KIMELJE MEG AGYOMRÁT -NE IGYON UTÁNZOTT ITALT

Harmadllr. R.6aa ••.•.••.• $8.M>

-<

5
1

~j;J:!t !

Mol1'1NGER ~JCINE COMPANY, 219 '"' Ili• SI., Pittslillp, ,,

P-N

l!:::=================:!h========:! 8eg6dpmlinlok Ill. !l. OOWINO

N

hog:van kell a te:atet meggyógyitaoi. mialatt a léleknek uolgált.
Nem akarunk pénzt eWre. Teljes bizalmat kérünk. Azt akarjuk, hogy
irj,m. a könyvért. és _olvusa. át figyel'!1PRen, mit'lőtt pénzt küld orvouhért
0
~P:t~~ei:nk::tn:m:i~t'~~z:t'Zs~l~l;~!f:." liou.ink, mert áldani

=~:: Valódi szilvórium~
':~

9 tucat n..,- lffC lidibaa
■ tucatld■ 6.-.eg lidibAa

PllNZT K1'LD1'1''K AZ óRAZABA

August Zvara

~

a:~\~h:i

t:annu~t:~

legWeteeebb 6t lecec:6nItal, amit ÖU Ta-

laha IYott.. !'w>ha 1W!111 ka~

Jt-■u

Tmtelettel

5.

é:~;~

.h iirell lidü.&t ,1.00. • bord6'rt

Kt)'.'Pf1·c rul:SZLET FIZ~RE beal"rtthet6k.

'

■

!~ ';f/

~p■ebb

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,l~öttlMI=~
OSCAR BR.08.
HU3 Geneeee fit.
AGNF.S BROS.

K ~ fel ii2leteme-t 6t baJJ....- n1ec a km&él le..-ts nebbnél•
111a.-bb ma&J'U lemezeh6et.

Box 346
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a ti<iztrletea atyának barátai
0
emb':'rek is küldenek recepteifrt, akiknek Rzülein évekkel ezelőtt aegitett.
Etrekre megy azoknak a száma, akik ismerik ezeket a gy6g)'Bzereket. Aki
még többet akar tudni MOLLI!\GER atyé.nak nagy munkájáról, az riigtön
1
aöné\~\i:ö~~;et~t~
v!t:!'t:to:öe~>:z
;,,n:}:!~~~n

Old KENTUCKY Whlüey

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

VIDJIK AfAGYARSAGANAK.

I

Í°ÓQtnfp'.;,'":, :

WALSENBURG, Colo.

WALSENBlJRO,

mt>gbecs~i2t~~en~;;::~:1t n~:~;:n~t:e, t~

Quart :

Back.

Electrh. CompanJ.
BICIKLIT Ji,;, .IA ,,TOJlrii"K
Nyitva tJJel--poal
Phone 48 F. 2.

@Fontos értesités®

m~~

Soc Creek. :

AUTO LIVERY
Tbe Wa\llO."':l:rg Auto, Plnmblag aud

·································--·---· ----·-----ELDORADO, WASSON MUDDY HARRISBURG JIS A

:

~nei~:: a!~~~1!;::~~

The F1rst National bank

Dr W. N. HALL

oég, hül6o, gége, torok.fijil 6o

hogy ut á.rusitjik. Ne fogadjon el
csomagot, ha nincs rajta a ROR.OONY védjegy.
L.pha.t4 minden patikib&D 26 4il
60 centért. és a k6utt6lmél

:
:

álli!m turténettHire mint l'f!\' nagy on·os az E1,tve9,illt
Allamok mi!td~.? r~az{bt>n elt,erjedt é~ minden ~lambol Jolt _bor.zá 8 11 ep. Osodalatoa
~~!~~~o:~~~~f:1t~~tá~ te~~~e~mh~~ é\'
volt e jóte\'Ö atyáné.I · tanácsért, hogy
kép szabadulhatnak meg bajaiktól és ha·
sogató fájdalma.iktól

§ kiizdött a szervezet ügyeiért.

fogfá.Jáa ellen.
Itt van u eredeti caomar k6pe. a

-

!:~!~~a,

ORIENT, Fayette County, Pennsylvama

i
t
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t

,

e ege~ szen
em eren seg1tett.

QRJENT CQKE CQMPANY

Í

i

11_,k_re_·.,_1_.- - - - - -

EMIL NYITRAY, 77 First Ave.,

Kérjen nagy képes i.rJegy,éketl , -

MAGYAR BANY ASZLAP

1916 DECEMBER H .

I----•1 Őrizkedjünk
Takarít meg

a telek-csalóktól

ha borokat, llkÖrüket N mlnden ercréb nestt9 Italokat m.&&it61 •
tenuel(h.Gl vWrol.
(',#-gü11k t'he Scliwiter Company, Cleveland, Ohio, eu l~be,I

.........

Ei.6rendü. Ukörök úJe,aúke a kűvetkh6:

ga.llonJa
•·

S].75 U.- $1.16 $2.60 $2,76
$1.71 u.- $1.16 $2.50 U,75
$1.60 $1.75 $3.- U.J5 0,50
$1.fiO $1.'llt u.- u . u $2,60
Tgen finom Cord\1.!1: Roatop&Chln per gallon ....•. $2.7,ée $3.'!4
Epl'b Cordlala per pilon $1.91, U.U, $2.64, N U.U él olcaObb
Cr1mee: Menthe, Vlolet, CoUee 611 egyéb per gallon $2.04 és feljebb
KCméu,mag per gallon .
. ., .•• , ,$1.79, $:Z.04, U.14 él U.74

llég mindig járják a magyarlakta bányatelepeket a telek hiénák. özönével cuvarogna.k a
munka kerüli} az:élhámosok, akik
az utóbbi h6napokban mindannyian telek S\'indlereknek csaptak
fel és ugy foo.ztof('ntják a mngy&.rokat.
Xémelyik 11.zépen beszéli rá az ál-

Tl.Ula Wblelley

/lll FIZETJOK A HADI ADóT.
JrJon

Bányászok kerestetnek.

M:l:G MINDIG TART .A. llllN.A.-JA!Ull. - CSAPATOSTUL CSA.
V AROGNAK A N:liP KÖZT .A. TELEK-SZ:IILHAMOSOK.

ala11ltuU ldtü.nlS 'f"'11alat. • iruJltat telJes fdel6-éad nüUtJuk

Tlazta Treaterper
Tb:ii:ta sn-.-ovlt..1
Tinta Cogu1.c

Csapdában
az oláh hiéna

telje■

ArJeudllO.nll6r~ borok, llllörllk, cordlall•, aleobolItalok, ■alrupoll, clden, borecetr61, ,tb.
8úilltúl feltMdek: Kfapéna a ttndf"ll-.i,.el vagy dn\ft I mllltfr
mente■

Csak az menekül meg a telekcsavargók caaJ.áaa.i ellen, aki mindjá.rt ajtót mutat nekik, mihelyt
megtudja, hogy mit akar && url
honfitárs.
h
A éte? e~ magyar fiu járt né.lunk, aki rcgebben bányász volt
;est„kVirg~~jáb:i, utóbb telek-

~~~eru;;

levWel valamelyik ban.11:rL

A jól informált washingtoni
dipl?mata körök egyáltalán nem
tartJák megnyugtat6nak az anglia belállapotokat.
A.z élelmezési kérdés naprólnapra sulyo!-!abb lesz és a Northcliffe csoport t!:1 a brit kormány
közti veszekedések a nagy angol

dozatait, n~melyik hiéna szemte- s:::i::a~~ ~: p:~p:::
lapok huábjain ma már nemcaak
len éa gorombasigokkal fegyverzi hag}1a a pis~kos mestel'13éget, m:rt ~~~:yosak, hanem szégyeuletele az ellenk~zö ma~ya": ~e az meguudorodol t a folytonos hazug.
- ..
CLEVELAND, 0.
Dept. Z. 2214-16·18 Ea,t 4-ik utca,
eredmén~ mmd elér~; mmd1g ta- eágtM
"s.,lút61; &.tintén be- iz;;,aai~g:~~t!:~
:
S&emben a Sberlff •treetl Marlletbt:nalr:.
látnak u~abb, __ meg UJ_~bb embere- vallotta n1•künk, hogy mikép eaap- lenaége és a német bnvárha .6 _ ■
ket, akik kounyelmuen megvál- ják be a nt'pf't a telek-ü,ornökök.
-,
, ..
, ~ . I'
nak a keservesen keresett pénzük..
.
hadJ~rat &Z~uletea eredmenye1. :
ÁRA. •••••••••••••••••••• tlJI, és Rzázasokkal fizt>lnek 8 tiz- . ~ovetkezö l~ps1.ámamkban meg A brit kormany m~ már csak a •
-:
• busz dollárt ér6 telkekért.
irJuk, hogy mit hallottunk ett51 a legna~yobb eréS!esz.itéasel tudja :
,.
u.Al)ó ösletek vagy btrlokok. IO- ■
magyar gyer<'kt5l, aki azt mond- belefOJtaui a népbe a ki6.ltáat. • NG!i N Dlapuoa embttek a STO:!lrl'EOA COKE and COAL OOMPANY
t'onkén\ 11 oen\.
Mi nem mou<lJuk, hogy senki ja, hogy ink6.bb élete ,·égéig a sze- ''Vessetek véget a háborunak!" •
vlrglniLI búyAtba.
Pik
N
maaln•
azén,
nyttou
limpa,
Jó
top N
0
1
IU.ZAJJSAG 6, nyil.W t köal.emb:y
: ne vegy_en ~elket: Ott, ahol az em- net diggolja l-s becsületes szegifoyXöveli a brit nép izgatottaágát : ~ k : ~ ~
-=~é::e=~~lh=ö~~ ~ 4!=:u!~
,oronk:6ni 26 est
■ b~r l~kik, ismeri _a házhely éa ~ ségben, kemény munkában él; az a tény, hogy Indiában ujabb • BaYebb fd~itúht lrJon e dmre macraruI: STONEGA ocuar
TA.BSULATOlt binyaaoka\ k.lN,
,
,
,
: baz er~ék~t éa batr&n Cektet~eti minthogy még egyiw.>r telek-áru• forradalom tört ki éa hogy Auszta6 hirdetéu : inclai1Dk6nt $2.00.
be a pen.zt!L, mert nem ~phatJá.k: sit&ara adj& a fejét, bárha &U.8I rália éa Uj-Zeeland munkásai for•••••••
be olyan borzalmaaan, mmt ahogy ezreket tudna is kef"('llnÍ.
ronganak.
~~ utai:6 lelek-ügynök'ok beeup- _Addig ia fi,zyelmeztctjük 8 kér- ~agybritánia ntpe napr61-nap■
J[lll(Jt.lT ltAPRAT 111-20 omJ•k az emb?rt. _..
. júk a magyar bányászokat; neve- ra tí8Ztábban látja azt a ,•eazélyt. ;
U.TV
ber uoual a Tomldal Oov•i k.6De a lakohelyunktöl a hatodik gyenek telkt>t, é11 különösen neve- amt>ly a uémet bu\'árhajó részéről ■
An IAiJ
ni:.n.r..J
■
~ a h o l te!J• er6nl m'l7
államban, ahol nem ismerjük ~ vi• gyenek telket UgynököktlJI, a tize- fenyegeti Angliit. A nagy londo- : J6 búnyinok állandó &i bhtoe munkit. taWhaCDak • FEDEJUL :
16: ia a Ieeldaebb k...... $2.l!O
azonyokat, ahol nem tudhatjuk. dik határon fehö államban mert ni ujságok, élükön a Northcliffe • ~A~,.~~~~~ !::!!n~~~~-~~k~~-. ~:~lü,A
- - Aook • honfilirak,
hogy. mi. a föld értéke, rendesen akkor bt>csap6dnak.
'
lapokkal, elkeseredetten tAmadA- : lomok. Jó vll;, ria.- M vlllanyvUAcitN. - A blnyinolc 11:f'NNt.d •
l6r upenw. - k a honfltának.
m~gs1ratJuk, hogyha telket ve-/ = = = = = = = = = = = l~kat intéznek brit tengernagyi : napi"- ';:,,~!illiru!,.~v=:!i
feJvUI,..
:
a ldk JDOllUlWt mir a m1Uliol6uunk.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1hn·ataléoako,m!.nvellen
■
llllalt6n, na a RldaW\I mu.
Itten
többet
váaárolhat
Az
utaz6
ügynök
ttndesen
a
véA
lapok
eizyöntetÜen
kö~etelü,
•
Imi, forduljanak bbalommal ho„
U//l/(Ulannlli pinzért, mint
telár felét kapja, amiért & telke•
•
•
hogy az admirálit.As hagyjon fel a
""" illan46 mUDka vfcett.
bárhol mbutt. Ez a leg•
ket eladja. A megmar&d6 pénz
Jla.tk,e
8tore
régi, elavult taktikával & kezd- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
WilO.A. OYOJIIIY,
0 . box
finomabb
három-negyed
része
költségekre
felett
jen
erélyes akciót a brit vizekeu
N, Tomldu Con, N. Y.
megy el a kompini.á.nak • csak a
LOGil, W . V.A..
a német buvé.rhajóktól val6 megnegyed rész marad meg a legtöbb
K6r1 • mavaroll pl.rttopa&L
tisztitúára.
Jtoatb.yec:,; Andri.a, Bereg me•
cégnél abb61 az öaszegblJl, amit 8 -::.::::::::::-:.-:.:::'::.'::.~..;
A Londonban rendkívül népsze0
gyei magyar honfitársat· keresem
\'evő fii:et é11 a kompánia mégis [
/rú Da ily Mail legutolsó számában
• bb,.-•lnkbao
kérem a r61a tudókat iziveakedmeggazdagszik.
a következő lt>gélykiáltást hallat.Jenek velem a eimét tudatni. i•
az egl,z dllamban. TerA mult héten is.merte be iro·
HaJ.a Waad Oreek Oo.l Oo.
"f:let, ,vagy !talál kérdés!
A
atelepelnkn, ~ l a Alexander Y1tay l~x 2. Leona
mlazetesm az ,árak is }6dánkban egy telek-ügynök, hogy
FOGORVOS
buvárha.i~
blokádot meg kell
rnerlk a masrarok • ml
blnJ.lJ.nll:at,
Wnes, '"•·
az általa árult kétazb dollároa teWELCH, w. VA.
trr.,i, vagy a buvá.rhajó blokád
ool alac,ongabbak, mint
~
a
bl.np.,
......,,
u&I van bemM!I, ,
lck
legfeljebb
ha
iitven
dollArt
lrodúa
•
r=ch
~rac
8toNJ
töri
meg
An~iát!
Habozás
~
másutt.
Jó lenp. Pill:ltel lia maér meg a mi jól tudjuk, hogy még
• llllruttb•II mqyanA.c ~rt,.
gyengf'~get nem tiirhetünk to•lnival dolgownlc, • DIIUl•
annyit sem ér.
ropu.t .11.érl.
vább.''
1ta l.lland6;
több pirm.
lce.reshet nllunk, mlot
Az utazók által kH-háromazáz
Köningin Regentes németal·
búhol múutt.
Vannak
t.emploma.lnk,
dollárért eladott telek értéke ren
földi gőzösön, a melyet egy német
l8koWnlc, Vttbony- és
dehcn nem nagyobb JO...!)O Jollárbuvárhajó elfogott, de késöbb ia-

THE SCHUSTER. COMPANY

KJSHJRDE'ft.SEK
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vasarlasat
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B "'ZOK vr:r~•'fETNEK•••••••••••••~

Frankenbergnél
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eszközölje.

a

fed afCoal&Cok
er
e

Dr D B AKERS
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anttown

:

• a. •
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J, k

fiu- és férfi
ruha-üzlet

ereset
Jo' e'let

;;,:=========:,
Dr. L L. BELCHER

····Bányakováa kereste-

!!"'---------

tik, aki a munkáját érti, Frankenberger &Co.
c=========;;;_I A
agyszintén 1trec.kes is.
betepegfl)'a6 eo
l04-I06 Capitol St. nál.
,mun.kú
mét szabadon bocsátott, egy brit
Magyar embereket akaJló MAGYAR BURDOSBAZAK MAGA.NOSOK Jtt8ZtitE.
Xe higyjen a telket vev5 maA. R. VASS
kém jelentését találták, amelyben
Sok
lllagJ'ar
(»alid, eg&z ma,o·ar falu van • tek>pen; Jó barátok
a németorsi:!gi helyxetr61 és a nérunk és előnyben része- Cha~eston, W. Va. gyu• még a s;,emének ee! Ha elez, mtg • Jó kel"lllet. tartja úlunk tttkl«
vi.szik a "telket" megnézni s ha
BQNDTQWN, Va. mct nPp hangulatáról referil a luizt él Itt az ~mbtt, •ésmagyar
mun.k-'-Jllkat..
litiink családos embert.
azon akármilyen 1>Zépen i:öldül is
brit kormánynak.
UTIKOL'l'Slt(;ET, MEOFELELO Elll\ERXEK, ELOLEGEZONK.
a fü, aúrt az érték,hel még aem
Egyedüli magyar
A kém többek között ezeket ir.löJJÖI• awnnal, vap lrjon mau•l'lll fp(v116.gom.tú&t.
lrjon felvilágositásért e
közjegyző Clinch- i";'Augu„tu,ban és uept•mbe,
CLJNCHFIELD COAL CORPORATION
cimre. 0. W. Evans, Gen, K:;dezasködjön KLEIN ur
u n, ki beszél magyarul, • száz dollárért a 10 ilolláros földet.
Plején sokan voltak NémetorszigMgr. Sbarondale, Pike la izivaen kiuolgálja.
' A telek-avindlcreknek penze
fie)d vidékén.
ban, akik kételkedtek XémetorD A N T E. V a.
C.., Ky.
•••••••••••••••••■ a• nem nagyon tetaz.ik a Magyar Bá· =• : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ azág gy6zelmében, de ma má.r nyo- ''====================::!J

.....

]:'.n;~:::; ;,:tt;,.:~:~•::~~.

nyászlap. Tele szá.jjal, véres azema sinea a kételkedésnek."
1 - - - - - - - - - - - l m e k k e l próbálnak hetet-havat•••••••••••••••••••"
"Romá.nia hadüzenete némi izösszehazudni a bányászok közt, (a •
gatottságot. keltett Németország-bol ajtót mutatnak nekik, mert az •
ban. de Mackens('n & Falkenhayn ....H...,.,....H,..............., ....H...,.,....H,+O♦
UH,..........H,.., ..........., ....HIMl♦I......,.., ............,-,.

~=- -- VILLAGE HOTEL

SZABADALMAKAT
~~=-~
DKZOG Z8JGM01'D

u 1.noml.u&l uemben

ml•~=..=·•~---- ~-.:-1~=:-n~:"~t
•

8'rJ'edlt A.llluDoll aabadal.al bf.

....u.baa b e ~ ...IMldalad
:rn:w

110 NA88A.U ST.,

YORK.

uj~gb6l fel lettek már világoaitvR) a pimMzkodá•al eilt igy sem
érnek.
maA mi küzdelmeinknek nem leaz
vége addig, amig 8 szélhámos te
lek-1i:gynököket ki nem pusztitot
t k
bán á k k
J
u a magyar
y ruo
ozu ·

VRBD. mT'l'ORP. tulajdonos
tarttt.nlr. n.11:t.l.ron.

Ila- Legjobb Italokat

.._ • v...,..P M& ..a.d Ave.

Ezer magyar nóta

VINTORDALB PA.
'

,

I

•

INCORPORATED

ht~:t::~ten :e1:a:~::u:::iJSá~
lapkiadó nem tudhatJa, hogy me
lyik eég tl!'lzte!ISéges, melyik ke-

~~~t~~.• ::1a~el!g:~::!e f:;e'!:~

P. O. BOX 403

CATLETTSBURG, Ky.

l
•

(11~::;:-lle~u~:i:.':!::u::{~~n:t6~:; ~:!l:!:b::-~~~r::;;:~t,~

~:.;j::i; ::~::t=i~ka~:~;.:ll~l.nyt•le~k magyarjainak Ide van a
Hlu'-:~~~:
:!.i !8a1~i! ~ ~~:d~~~\ ~!!~~ :/a~ :::tov:n~::ll;::
1á rallon u•ie•
1

italt.
nrgt.nla illamban lakó

1

•eY6lnket érte.ltJdll, hogy november
1-t61 lludve •r:r ember rNúr• bavont& cu.ll t quan wbl•lleyt
n.cy alkoholt, vagy pedig 3 gallon eön uAlllthatunll. Egy hónap
:~~~~t uu ao nap eltelte e16tt eu earber mindkét fé16t nem ren-

·rgAm
1:n"'1:arblnyt.uo
w •,·n"'e~- pt&nfogúl"1:q••Ju•·o· r

Yl

Co

f

Box 403

e

·

Catlettaburg Ky.
'

ma,aar bAnyinoll:•
fJJ;n
úm, hallp.Ma m~g ti:ket.

j~k.~!~-=!

:-h::

-:_~é'::n-:

~'!~!.tézk.ban

0

En~~~!:',!!~!~,!!f.6•
"'4U.Il<

EZSO$~ldec~~l~~re Ide
~E~~!1~j~ro• Jevtlpaplr
E%907(Jö dolga van a huaúr•

ic•t❖:•d~::1i~· Ide

fö,..~i'!

A
ti.bori ~JetMl.
Jelenetek a nuy vilAghAboru-

t::g:;ilönÖflképen ne hiizyjen a

EZ979\~~~~g;o ::v:~:~ u~a~

bői.

El!978~~=l~e~y~lvr~ilrokban.

~ f ~ ~!!~~!~

magyar a tf'lek-ügynölmek. Ne
engedjék őket ~1:6hoz jutni. mert
ha egyszer ho.z.iáfoghat a hazugCHARLESTON, W. VA.
aága.ihoz, akkor el nn vea.,;ve, a •••• ■•••••••••••■•
ki meghnllf!'nlj& 4ket. Ahonan _ _ _ _ _ _ _ _ __
11. becsülrtes munkában a bányá·

I
If E::::Eb~:ra:·:l·;:!~1::i~= ..~~~;.r~~;;!;~~~t~~~::
~kho:r., -

Segldüzletvezetó MARKó JÓZSEF

":!'~1::;:• .:ia,,-:::

Alaph1rdeté11nem b1zonyitJabogJ
a telek megér annyit, amennyiért
(vaizy e11ak negyedét ie)
sem azt, hO(t'Y & hirdet6 cég tiaz-

§ adjik

1

~e:11:

Jctildök •

tlltllltltltl

Virginia Wine & Liquor Co

4

G1ön1örü mac,ar cra,m.apbon

§

f

iI

h1~zen abból élnek.

érő

~::rJ:!!mk~-:;.~-~f11

finom

K.!~~~~1~~:;;,

Clm

1~f: ~,

ismét

a

nép gy3_7,elembe vetett hikö1:ponti hatalmak
hely1:etét ép oly r6-

A kém a

A Charleston környéki
magyarság figyelmébe!
Ha j6 ét csinos kén avagy rendelt ruhára, vag11 eggéb
férfi kelmére, pl. kalap, ingek, nyakkend6k atb. vaa uükalge, látogassa meg a legjobb éa l egnagyobb üzletünket,
ahol KOSZTIN E. SANDOR ur, a ml közkedvelt magyar
szabáazunk és üzletvezetlfnk Ont kéanéggel fogadja.

gazduá.gi

zsbnak minllsitL mint a kaWnáit
SZIV~LEM.

Szive1 pártfogtúál kérjük

SCHWABE & MAY
W. VA. FINEST STORE FOR MEN

KOVACS UNOS i.stvér e,,..
cent, 0. a M11gyar Bánybzlapot
Ohio áJlamban minden tekintetben képviileli. Joga van hirdrtéei
é9 eléSfizetéRi pEnzek felvételére és 1
nyugtAzWra.
. . . _.........................._ ..._ _ _ _ _ _ _ _. .

210 és 212 CAPITOL ST.
CHARLESTON, W. VA.

Olcsó pénzk~ldés
JóU.I.US

pálinki-

Ugy lefestik a mit sem
föJ.
GLESSIDF: UISTTLLI'.\'G 00.
det, ugy elesavarják a könnyelmü
~~o.
e"?bmk fejét. hO!<Y éme „m ... Dep(. 1
m, amikor r.sak megyes,; egy pflr Név•

l i l o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . : ltrlket.

gy5zelmei rövide.'len megnyugtattAk1 a német népet."
' Az oro11z t!mad6hadjárat öaz.
azeomliMt, a magyar-német sengek leltartóztatlan elónyomuláaa
Romániában, a brit-francia c8apatok eredménytelen tAmadása a
Sommenél
megeréSsitették

ts BIZTOSITtK MELLETT

100 korona csak-$12.00
<\, J. Durchinszky
@@)@@0

Box 132

Logan, W. Va.

