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AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYÁSZLAP AZ EGYEStlLT ÁLLAMOKBAN, -

Vigyázz Magyar!
)[ej;!irtnk , innltkor. hog~ t•I,!~.
m·w yorki tií.r:.así1i:, mdy ré-sr,ény
HtPlre t'6 Dl•laml'rikltha vahí te•
ltp('clt°sn• t•síthitjtt a ul'pd, ajúnlatut tett ,wkiiuk, hogy jól lll('gfizdi, ha Dl'lamerikárúl szí-p,-t és
jót irunk ('ti rá 1•~ábitjuk a hányászokat. hogy oda ,·ímlloroljanak.
:~.fo~irtuk azt is, ho!,!y nem fizettrtjük meg mallnnkHt, ha1wm az
iiiazat írjuk mt•!,t D,Hamcrikáról.

II.
Iguságuolga.ltatas
Déla.merikában.
L<'gutóbbi cikkünkb(•n mt·girtnk, hogy Dflamerika klimií.ja el,-i.-,dhe~tlen, hogy ott a. íorr6ságtói elpusztul az ember, hogy teremni st>mmi hasznos dolog nem
it'rt'to hogy a betegségek Jegréhll'Sf'b,bjei pusztitják a Jakoi:;sá.got
,,. kíilönösi·n az odaYándorolt re.
1
111:rt·ket, 8 ÖtizintJin m,•g,n„ndtuk,
ho,;ry pusztulb t's nyomor ,·ár
ol:'-·an magyarra, aki t·l hagyná.
magát csábítani arra, hogy Délamerikába telf'pedjék mi•g.
Most még e11ak orra akarjuk figyelmt'ztetni a ma.~yarokat, hogy
nt·m esak tPlrpcdni nrm l'rdcmrs
l)flamnikn Eivatagjain, hiuwm ha
up:.v t•..;áhitauiik ükct a rész\·ény
,·íi!<il.rlásra. hogy munkát iA"fr,wk,
muukttt fót' ,·ílllaljanok l)t'lamcrikúhan nwrt 8 munkíti tiirv,'nwk
oly !-!".}'.alázatosak. ho.&?y c,io·,,nt:s„n
i• r bszolga korszakra emlt'•ke,:t,·tm•k.
EJ?yik ii~.vniik iwmrt;g kiun járt
q;y megy r lt•h•p,•n (-s tn:I iJ.!í·rte
t·(P· • J?~·ar
, \á,lnak, hoJ?y ha
i"SZ\'Í-llWkt t vtszuek. akkor jó
munka," kaphatrrnk n,:Jnnu·rikáh;rn t'•s nz üt1,;zi rnla utazási kiiltse~, kl't I löle~t•í'ik lll'kik.
Hogy t:,chíit
ztában
eg.nu
•n.-1euki az:.al,
ogy ez tLit j
1t n•, n, g ('ll -vt>znunk, liogy a
IJi mm,1 1,11 , 11
ban h1wt,·ttneK
,. u1 g • n I dol~om h '
1n v t
t I es rab
6,1gb
inek ,lz
t 1•ul1·~e 11 11 1Ht ad-1
11tiko1ts,
di~. 11 ig
J 'lt& t J 11 n clolJWT-La.

lin1 0 ~-' pc:lig
lai v. é'.!t J!at alatt az lolr.gezeH utikolt..,, ;!:d mag1111kfojta c11r1ipui 1•mlwr
J.t"pt, lt 11 J,,,!o\~01.ni, 1,gysznii<>U
' t j 1•h·nt,·ut' az oda ,·aló lc\'Ílelt>S,
hogy ,t-t. illdii, aki ..i hngyná maJ.!1t1 ,·sábillmi, nrnjtlm·m az örök
i•ll'l,~rt• l'ilb..,zo\J:Úja h•um• a. monka
111 tú 1án;11.!!i",gnnk. mely kl·nyr kcd, 1
•riut híauua 1,1 a ll•keriilt 6.1dozattnl.
.\t }°;J:_Hsiil .\lln"iuok koruuínyá•
11ak is un~,:,,·011 sok gondot okoz,
hog~; n h•1·si1bitott umnkíisok vit1•1dij--dtih-)'jí·t rnlaho~.v 1·lintéz7.t- mert n,ak minden l'7.redjk ll•·
,...aJt i,;zt·rent!sHlt'II t·mber "képes
azt \edolJ:?OZni, a többi r1·nd1•sen a
konzulokhoz fordul, hoJQ-· h.Zabailit,a ki ökl't a rabságból.
)liuthogy pt!dig- az illető állam
tiinényeit ti!iZtcletb<'II kdl o. külföldnek tartani, Amerika esak rit-

kúu hirjH az áltlozatnl t•:-i•tlt•ket
kiszulmditaui, IH•m h·hct tt>híit azt
r,·mt'lniiuk, hogy a mag-yar kormímy fe\lí-pí·"t' t•rt•dmt'•ny1•scbb
lnuw azok érdckClx·n, akiket innt•n foguak majd oda leesábitani
11 kii.wl jiivöbcn.
,.\ltalúhan jog m'lküli s:r.egt'ny
páriává sülyed ott a beYándorolt
fs Dt•lamaika na~yobb utcáin
nrNi:r.ámra éhC's1•11 tt'.infcrt•p:oek
t•zek a szt'rencsétlen emberek, akikct az ottani korm(myok nyomornltul ha1:o:nak t•lpu~ztulni, l~o~y
horza\mas i_nt~ péld~ul szolp:1tl~anak azok rl'szere, ak1lcet megkorny~k:_z a <'sibitó m~z.es-s:r.~\"R. t's le
akarJak mag?kat ntetm a forr6
poklok _or~zágaba, ahol magyar
cm~er t•l111 _,~em tu~.
~e. ha_gyJak tehat, magukat a,:
amer1ka1 magyar banyászok semmift'lt• körlt'vél által arra esábita1_1i, hogy Délamcrik!ba_ v~.u~orolJ&nak. vagy hogy barmi kozuk le~yen n,:Jamf'rikához, mert jobb
hdyt•n van az rmbcr tún még egy
Leomlott bányában is, mint Dél
amt'rika irtózatos forró pusztasáiain. A beomlott bányából még ki
ldwt az t'lö embert menteni, de aki
Délam{'rikába telepszik ll', azon
t'"-ak az Ji;temlt'k a különös kt'gyt'lmr s,•J:?ithet.

THE ONLY HllNGASIAN MINERS ORGAN IN THE llNITED STATES.

Magyar bányatelepek hirei.
NEW YORK. A bcérkczt·H jt•h·ntt"s,•k szerint az dmult hétl.'n a
munkavV-zonyok lklll javultak, a
Liín:yák eicy rl'sze 11• \'811 zárva,
1UÍ1srészt•ben Pl'llig csak f(,I erővel
nwgy a munka. az általános javuliísnak 111iirl'ius \"agy áprilisban
kell lwkün-tkczui, mt·rt akkorára
elíogy az. a szén, mit a társulatok
felhalmoztak az ori;zág minden
rh,zében l:s rriu_tán. szt'n nélkül ~z
01:-z~g í'J:?Y nap~g, st·~ lehet, valoszmu, hogy baJtarsamk egy-két
hónap _mulnL i1;m(.t rendes kerei;rthcz Jutank.
. .
CHICAGO, ~ · .llhno~ álla~mbau a„munk11 v1szon!ok t~rhetok,
a legt.übb helyen telJCJI erővel dolgoznak. de ott olyan sok a nép,
hoín'." a bányásfO~- n~m ké-J>('s.ek ke
rtsm, azokról a '1dekekről, ahol a
munkát bt>ar.íintcttt'k, roppant sokan mentek Ill!noi!!ba és most
mind1m bánya tO!ll\'C van munkáMkkal.

ziirrn. Ilullist ,w a 16. ,~,. Ii. sz.
nool'ó !hm, ,Job8, Ury-Do1·k \,, az
1·~~-ik himya t ongon bt! vauuuk
zár\·a . .l!urr11yba!l az l'lmult ht~h'n
H hcks b{wyn ety napot, az ötiis
Lánya négy napot tl.olgozott. ).Ja&yarok ft-lt-s uámmal \'a11uak, fe.
le111Pgcs hop:y mÍt.!J \'idékröl i:.
jöjjenek erre munkások.

~ARD, K.Y. R. "!"· bajtársunk
az~ 1rJa, hogy ott mmdenoap d~lgoznak a báuyában, de nem mmcirnki, mert két masinához nn
v~gy nyolcvan loader, ~1gy, hogy
k'.nek \'&n eut 't'ág"a, kmek meg
~mcst•n. ~szén~ bán!ában 41--42
rnches, mmd+·_nfele v~~ ~an benne,
s1áraz hely ntncs, lcJa.ro k3 kevéis
van gáz pl'dig ninci;en a báoyában, nyitott Jámpll~ használnak_.
Tonna 11.limra fizetnek mllSlna
után !15 e r1t
vegyes mérésacl.
~1erencsetlenM"g
ritkán fordul
elő és a munkásokkal meglehetö${'11 bánnak. Elég drága at élelmiszer é-. bajtársunk nem ajánlja ezt
PITTSBURGH, PA. A környék- a ht•lyl•t a magyaroknak.
beli bányákban a vi~zOnyok nem 1 \'ftgy baj, hogy nincs elegendő
ja\'ultnk, hétről hét rt.' igí•rgctik, l 111a:,,inás a l!!lepcn és ha a majocr
hogy mei,?imlul a munka. de még ki a,lja li s1.t•net. akkor kH napig
,,dtliJ:? az i1:ifr1•tnt'l .töhbt·t nem tct- is \'lÍrakoT.ni k,>ll Cll'Y nj cutra.
tt-k, nity látszik. hogy a:r. ottani Fizl'tl's j„ 111?.V ,·au, ahogy a com1,ujtársaink s„m vllrhatnak sem- pimilíuak pénz,, van, mert hol két
mi jót a t11vu ... 1. cliitt.
h'.tr,·, hol m,•.a lrnt ht'tr(• fi1.,•t11ek
11 111{,g c!-.Uk i,;tatt•m\·Ult>kf>I !<1•m csiPOR!AdE, PA. Z:,,itlay Imre mí.lnak 'IJ.!.}', hogy a bányász ·oh11
1t·stn'ru11k í•rtl'i,;itl'-.~ szrrint az it- w m 111t!j:i, hojl_v h:i11:'-·adi111 van.
tt-ni Rl'il Bourt! nevii hiínyáha11 J
napot tlolgowuk l1ett·uk!·nt. _\ szl•n
RHONE, PA. Olt·h\'áry tn;tvl-r
u h,ínyiíhan hiirnm-11ar líi.L. J,.•járn h_1a, hogy viuon)'tik ro. "'-ttk, 111'
ku, J.!ÚZ Is viz nine„ m•k. Li.ncos lt>r.1.kl 111 • sak 11..:gy ua.po1 dolJr0.7.·
ui_a~iua után tolluilnkl;nl-t.! e •nkt, 1.1,k t.-. n111nkns1 n 01 \"f"ZUf•k ~cl.
p:(•k ntii.n 7:' t'1'11tel fizetuek. ,le a ll'll'{~ar hfln)usz frhút 11~ m,·nJcn
koet 1•1,w1k H h1• irling,•klwn a,luak arra
y,d{,~re.
valan t. hli11 10:ir )1 ember ,nn,
1
m u kást nos· nm,.
k I t's
WILLOCK, PA. h.t ~ s ~dor
0
8 h 11 "
1 nagHm z.igoi Hlll t,.., ,runk
t rJa, hogy ott a
1, I 111 k
u 1ka ll8"Y· n g,,, n ~11 Dh !tv.
k K• 1
1 1 nrt dol •o
ak
\
k k ,t

1ti1z a hato-. szí111111 U{myíilurn \üli,
dt t11:,··1t uyitott l_.í11 pilval dolgnz1,r.k, A hottomol mind,·nütt f,·l
kell lfö:i, 11mit•1t a ro111okba11 iwmmit ucm fizdndL )lnnkí1st ws~
1wk f1•l mindig, dr most l•rcztctik,
hoi;?y sok a nt'p t'!-. czidő szerint
1ll'lu ig(·ll ,'rdt·mt·s o<la menni muuka után, mert ott is sok a nép.
A családo:i munkások azon is
pana.<1zkodnak, ?ogy _ ~ társulat
most ebbe1~ a draga vila.g~an f;lhetetlen 67.lgoruságe:al bánik mwde_nkivel és mindennel ~ ~lyan
cs1p-c~up levoná·~-~at.e~ozolnek
a l~~ban :szkozolt Jav1tásokért,
am1ert más 1~ökban iszót sem ~.melttk volna. Vmtondale-o~ aze!ott a
munkásokkal nagyon JÓI bantak
é:. a bányászok tnol:it annak tulajdouit.ják a szigoru bánásmódot,
hogy nagyon sok a. felesleges ember. AzL remélik, hogy ha a inunka u1"ló2ágd.U!rte w. b.j,nd.il, a!i..kor
ujra nagyobb értl'ke lesz ott is az
embernek.
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Egy lépés előre
/.HOL A BÁNYÁSZOK VALASZTJÁK AZ ORVOST. - EZT A
Jó SZOKAST MINDENtlTT BE KELLENE VEZETNI. - THURBER UJITASA.
Ér<lck~a hírt hozott a po~la a
!-.s1-t' 'l't•xa!-. t!g"~·ik bányújúból.
'J'l1urb1·r1·11. nhol magyar nrm igen
dolg-ozik ugyun, dl· ahol ,úutén
tdí-1:t bevándorolt cmbt•r ,·iigja a
s1.t>1H-'I, go111l0\t,1k egy 1m.g:'-·ot a bányászok t's kij+>h•ulctték, hogy
hogy cz1•utul ök maguk akarják
az orvost választani.
Olyan embl'r előtt, aki bán ·ában
iul'g nem dolgozott, nagyon \icr.i. k t" .k r
.
k"
1
1
:~:;:;:n 1~::a n~ár a: :á~lr~t:le:
pek kidült-bedült faházai;, aki
megszerezte a rongyos falusi viskókban az örökéletre i,;zóló rheumát, az rögtön beliitja, hogy mif
ssá
d 1
h
1
O O
yen k:.:-~ _on~ol g~h
ha a
:~gye: . :
atna ' ogy
1111

or::~o

f•

olnsz ,s Hit onos is kellene, no
IT'l'Jl', mnr nu 1tyar .or\·os nem -i.s
akadna elegi•udíí.
Uc t•z rwm is frltt·tlt·n !lziikség,·s.
Csak nj;!'y kell1•ne intt'zni, hogy
mind1·11iitt a l1i111yászok \'álasz.tha,sák meg a saját orvosukat.
D1• más ,·ilág lenne akkor a magyar bt•tegekrP ! Az orvosok elsösorban igyekrzm'nek legalább va1~?1ic:~k~t mt•gt~nuln~ a mi nyelVlinkon mt'rt lmz raJta lennének
hogy ö' rá s1.arnzzauak a "bánylÍ:
szok a vál~~ztáskor; de minden
e"t'tre lelknsmnetcsebben kezeJ.
nék a. báuyíl!';zokat, mert féltenék
a clz_~ábjukat..
H1sz,m tulaJdonképpen most is
a bányá<;z fizdi az orvost. Fizet
annyit, hogy azért a pénzért akár
e~y bch'g:,.,:gélyzöbe állhatna az
ember, de az orvos azért megscm
fiigg ű tlíh•, az orvos UR'Y tt-het a
Ldeg bányásv.al, ahogy a.kar,
mf'rt nem az a rn a jelenl{'gi módszer mellett, l10~y j1) é!i lelkiismerf'tt'S lrgyen az t·mber, hanem hogy
rokona lf'gyt>n a bánya urának, akkor aztím szahatl a "á.~úr és fizetnf'k a há11ylÍszok - a pirulákí•rt.
Azért mondhatjuk bátrau, hoJ(y
d thurLeri húnyiíszok eicy· ll'pé.ssel
elöbhre lt'ptt·k a tiszfr-..-. .. ges tneg,
flhl'tt's í,,J.', mikor kiesiknrtak na,
guk11ak a jogot, hogy na~
Jasztha,sák az orvot.t.

Mert milyen most a viszony a
LAnyet„Jvptkt>n or\·o..i. és egt'szség
dolgábanf A kompánia fogad egy
orvost, rendeM"n kezdő, fiata\ orvost, nem azért, mert érti a mesMONARCH, WYO. Szabó Antal lnségét, hanrm mert e!lctleg unobajtárs tuda.tja velünk, hogy a l..atestvt'rc a. szuperintendent íemunka azon a vidéken nagyon h·ségénck, sógorának s a rokonság
gyöng~n megy,• hetmként csak ré\'(,n rllültctik a llányá~zok nya•
-o-három-négy
napot dolgoznak. kára or\'osnak, mihelyt kikerül
;\'el(yw11 suk nlaga,; szén \'aD, dt· az iskolából.
ebből csak l[>-16 lábnyit szednek
Minthogy pedig o. bírnyászok kc:'lfítthi• Kí1roh- isi•lini tudl)sift',nk
le. Tonna.,.zámra fizt·tuek 48 Cl'll- snn-s krr•· s ••t(•böl ugyis h•vonják
kiizli nliink. · hoJry a Pittsbuq:
tet tonnímkl•nt, masina után, ve- öÍI" or\·osi dijat. akár kt'iwli ökct,
('ont ('ompany, Whi1-1key Rounli
jl')t:S mér,:s.s(•I. A l1·h•pen jól hán- 1,1kár nem, akár jól bánik veliik,
nak il munkíi.sokkal !!s 11 mcgélhc• akúr m·m, az orvos urnak az t•:,,ze
1w,·ii t,·h•pt'u, mi•!)· helinlöl mint"i,!.':'-" három mt'.•rtfiihlnyirc fekszik.
ti·si viszonyok ii. mcgli•ht•tösck, d,• rmdes('II miudl'llÍl'lé mú.1!1.kál, csak
il'zlÍ.rli'tk u bím:'-·út ,:.; bizouyti1h111
jdt•ul<'g uérn ii;i-t·n n-sznék ft,J i'·pp,•n a lwtt'~rj1:ul•l 111,"lll, kiiléiuüRED JACKET, W. VA. Wa h
ideig zHna m11r11tl.
:nuuk,ísl. llh:rt Íg')' is sok az 1•m- s, U a lrnn.k.\ bd1·jljl'nél nem, aki- .\utal fr t\· r 11lósit bennun.i. t,
.\ te\1•p J,,zárá.simak í-rtlt•k<'s előz
bn. Ha .-i \'Íszonyok j~hbak lesz- "_•_·! hcsúlni S1·m ig1•11 tucl f's a leg- J,ogy ol 1 m1•· n 1ntl.ig rosszak
ml•n~· 1,j vannak. l ll·t o]a:,,z mnnká
nt:k, Xzahú frsl\'i·r mf'~1rja a1.t n~- to.liL 1•af'th1•n ~zt s1•~ t tulja.. hogy , iszouyok hl 1, uken1 c..ak 11aro
hntolt ht• 11 kiiz+'lmulthan nz i~uzkituk.
m1 efün kf'zch a 11yUi,::-dt•cselii mu- 1i:iput llnlguwak l ! nunkít:i
t
ga!ú irodájábu és fruyt:J,?etc'i,lzYe
f;ynr emb, rt
ne-:n w u l; f
ki;\' ft>ltt'k, }1ogy rg,v tár:;nknak ill
AVELLA, PA. Ballog ,János há.\z angol bd, r,t,•ket i•s tleg ri•11adjanak m1111kí1t, mikor e t 11 'TI
nyhsztPshhünk ,.,rtc i1i<-se szniut d 3Cn k,zdi (bár az i T·itka' et),
KINPTON, W. VA. A multkor
II t',k rm·I(. frl akarták rohb u•.n
1nunkaviszou_, ok 1t1 rn·m valami d_ a hel'a.n_dorolt,lkkal annyit S('JU megírtuk, hogy ott nebány bi,
m nz ü1l(•t ,·•s a:r. irod, lu•lyi.s6g, t
jól,. A munka '.assn 11 m,·!l~-. heten- <,Jráclik, mint 11 .római plipa_és ur : nyász munkát kaphat. Most leve.\ társuliu ,,,z t iség, f' r,· 1~ ha
k 'nt ,•lir- dolgozn11k három rrnp11t ha 1111 pokig k 1·ll 11 !-.I· lm n.ug t•gy · Jet kaptunk Ha. jt\k testvértől,
l'V1tt lr1..1ratta s mm1 105:J az 1,:
akkor 111 k véa I;: 1·."t kapna!, 1· t, ge• tn ~u,··z
. , hogy több, mint 150 leveleL ka
I
I tbo mnd t ttfl1111 lf'lk
rt' ~ .cagyon o·~r. ugy, hogy t Ha alakm, k
g, •1rn
f J(' patt. Figyelmenetjük bajtársain11 1 s orcba, u v 1, • z1
hor.)
ti!
1:iet b lölc ., 1 gs..., gí11y b- l
, rt ud '1 kat, hogy add]g, mlg Hataj!k test,..
,1 rn11H11' 11 l
'rnll' oz•1,k
t Is :rn" ini.
Tlli.nyií.sz:, hé:· 1<' .v ~ on·o ága n ;,,J +·11,n_,
vértöl levelet nem kapnak, addig
n <'gnv,tui R b 1~11.t
1;: <',e aJ "'11 1luk, .ho~ ez• a vad,·· 11-ashajtó pirul 11 a1l _ L, tezj, IUk lsenki se menjen oda, mert csak egy
.\ t1irsul • t'Zr11 el1 p I pgy mai kE· iJji'.•k most l'I m~rt itt II m ·!. a.zzal ngy ott bag:,,,1a, rnint SzC'nt 'néhány embernek va.n hely
R'' re md 1\olgozott d1 u~r 11.t
dit>t megelni.
•
Jlál az oláhokat
t<ibben mennek, akkor csak kiszik mcgszer ttl•k iiR:,•t mert mi- J,·m,,' Lajf · r ll'J n 1· 111
1O1-fy t1 utrt.
S1.1 rrm setlt usi;? rLtkán
Ki\'Helt csak a lii.btür, s képt·.t, dobják & pénzüket és kénytelenek
l.1 lyt i... mét. m<'gnyitjitk o hírny!Ít, !'\tii! n 11,)qitiíl ,í,·juk 1\ magvai , for lul f'li.i n munkásokk1d nwgGORHAM, COLO, Paul Péter ~ert ilyenfaj~ sebesUli:i.ek kr~~·- onnan ismét elmenni Csak azok
mug_vnrok után foirnak 111~1.ui, hi1n:n1!v.nkat. meri r~y mB5{ynr l l1•lll't,i~ 11 h:1noa.k, az élelmi&l.i·r h b.tjtársunk {•rti.,-sitése t,;7.l'rint ll '.11,(,hl'z a lt!gtuhL báuJannos Jol menjenek, akiknek Ho.taják testmert aU lü'.-1•r•·l11í•k, ha. esupu mu- li,plian liiri!dik ,'s iiziinf>vr.1 ttu-gy n lakPs tlr1Íl,!1Ík .•\z i;mlwr sok ,··s munk1:nWonvok uzon a \'idi'·kPn rrt.
vér ir.
L::'- r liáu:'-·ÍI.,.;: dolgozua a pléz,·11
a n,~p oda. l~z,•líitt :'-·1mlt·rt fizett1•k i1•y most 1mn ,jltnlja l{ú,;., haj. ru,.;;zak, az <i~ ,~víg tartó hZlrújk a
_na l'./tY he,úudorolt 1m·~L~te~Ha n munkát mt'itkt•zdik, )íáthí- 11111st nzl 111·m tt-szik, !!<Íz 1.ok ,·an tár ... ,hol{y maJC_\'11.rok nwnj,•nt·k a n.unkások Je,wr~st"·vrl ,·('f{zödött, s1.1k. kt•~~·tchn a ll'~köz~Jeb~i ,·~·
UNIONTOWN, PA. Egy 011 .nf
Kí1roly tuclntui fogja 1izt hajt.ír- a bimyí1hnn, ziírt líunpiív11l dolgoz- t,·li·pri·
hc•knkf.nt ci.ak két napot dolgoz- r~,s orvosahoz fol~·amo'1w, aki szm l 1Hjiii.nm11k l'rt11-1iti·1lt' ~z,·rmt a TI
tóhinkkal.
Mk. A h•h•pt•n nagy a Jríi.1,?asiig a
nak cs akkor sem kapnak 3-5 k~ nem _tud u-~~:an magyarul, de f'. l◄'ril'k ('okc í'o. 11-lt'p(•m HKJO
l,·n·s hus fontja 20, a pork fontj;t
SCRANTON, PA. Tóth Károly ka\l'{,u[il tiihht•t, f'gY•<'KY kárti szt'n akme_k fiz~·~ kulon a Leteg,_ tehát koks1.k1·mt·11c1:n1 mPgkt·zJt;k u
ISELIN, PA. ){i1té KárolJ· tt•st- '.:!fi {'t•nt
h·"tv~riink írja, hogy a munka 4h „10 <'<'ntbe jön ki tii igy ~tg l_q,:-alabb Joak.ara!t~l mc~nzsg&l- 1:111nkát. fa.t·k a kf'mt·uct'k Con
vl'r trnlntjn \1•limk, bog)· Is1•linazon a Yidt'kt·n na_l?yon f.!Yt'lll?Í'n annyit aem krrE•&hetnrk ami a Jn, _meg~róhá!Ja k~kt'rdno.i és ~eg r:ells\"illc kOrny(·kí·n ,,a.nank. Ez
!lt'n és \"idékl'n a munka s1•mmit
MUCKLOW, W. VA. Mint 1,..,.y uu•~y. Keménysz(,n bányák van. megHhrt,>sre t·ll'g volna. )funkás fyogyllJa, ha tullJa ...-\z st' m ritka kt·u a. tt-lt·pt:kf'IJ nután napi S !l
st·m javult. Januí1r első hett'.•bt•n ottani bajtÍLrsunk tudatja, a mun. mtk (,s lchetnt' bennük kercr.ni, ha is fd,·s /Q.ámmal van, nagyon so- t's.l·t azonban, _hoj:?y 1'&Y:l·J:?y _bP.- órát foguak dolgozni.
s:,J•prn indult. t1:,, igy rt•mélték. 'l<n nai:yon {'sendt'sen m('gy, hf'trn- rf'ndc,wn dolgoznak..
11unkAAt kan ucm dolgoznak, mert nrm lt'_I{ magyar kct-háromszat. mt'rt1,ol{y j{, viszoayok lesznek. J" az ként csak kH-bárom uapot dot- mo~t nrm ,·i• ·znek íri.
'kapnak munkát, ezf'k mennén,·k, foldt•s. utat ti•~z meg c_sak. azért,
NOKOMlB, ILL. Egy ol ini
utóbbi hetekben nagyon visszae~- ~oznak.
niak tutl.nák, hová.. Az élelmi.r.ze- hOll'Y maj:?yar orvossal viu.glllta!lsa lt•stvt'rünk irja, hogy ott most
ttk t•..i l'sak két-három napot. dol•
MURRAY, 0. Mint ottani bajVINTONDA.LE, PA. ltt a há.- rek is igen drágák; 100 Cont liszt- ,,ieg magát.
ro&-;zak. a. viszonyok, mt.>rl az 1·gyik
~ozuak t•gy hH1.•11. :Muukásoknt tdrsaink tudatják velünk, az egész uyában, mint f'gy bajtárt.--unk irja, r:ek 3 dollár 75 cent az; fira, egy
Hát egés,:cn r.oha 1>em fogunk tárnában sztrájk van. Jligyt'lntn•
miadig
wszn<'k • fel az
üres vidt'ken r<»-.-.zak nagyon a. munka.- minden nap dolgoznak, de a nép font ijP.rttJihus 35 centbe kerül, szó- tudni a ba.jou sr1,.ju,ui. Mert el- h'tjiik bajtárMainkat, hoj:?y tart~ák
roornokba s elég jól is bánnak w- vhzonyok, cs:upán ci;ak három nnj:?you sok a telepen. Három éa \"al minden nagyon drága. Bajt.ár- v~gre azt cl uem érhetjük, hogy tihol magukat attól a helytől. lin
lük, df• jú helyek bizony roos.taná- bánya dolgozik két-három napot fél suk magas IL szén, viz csak hc- saink jól teszik, ha nem mennek magyar orvot;0kat alkalmazzanak a viszonyok megvíi.loz:nak, biradasban nem igen állanak üresen
+•gy bHen, a többiek le ,·annak lycnként nn, lejáró kö ninceen, arra a. vidékre.
egy-egy bányatelepe.n, mert akkor sal leszünk.

Bezárt bánya.
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BANYASZ.SORS.

Oláh István testvért megölte a bánya.

Saline Trust &Savings Bank

IIUNGABllR MIIBll8 0110.All
a.e Zut 9th Street,
NEW TOBK. N. Y.
A me88Ze Alabama e.zénhegyei sunk lelke, hogy szinte rokon.ni Két ba.jtánu.nk azere.ncsétlemége.
- - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - között magyar jajs.z6 kiáltott be a lettünk és mindig meleg szereut
M 117ecUlli mar,v binJÚl1&P The onlJ .J.'.UJll1,ri&n l'lllnen. Orpn sötét éjstak!ba.
csapott felénk az alabamai len•
Csöst61 hull az áldás ránk az uj
u J".aeriU 4J.la.mokb&D.
in the tJ.
Furcsa volt a jajszó, hisz Coal- lekböl, ha Oláh testvér irt hou.hk esztendőben és nem tudunk egy hémonton esztend6k óta nem hang- a sorairól él a vilig folyWróL
ten sem lapot adni olva.s6 bajtársaN'aeirkesd6: BDfL.ER H.lRTON
EdJW,: MARTIN. RDILBR
zott magyar szó, csak angolul és
EIJ"ller out elm&r&dtak a na- iuk.nak, hogy magyal' bányászOCJY. _..but6: M>&R SilDOR
Ml • ..ldJto.-: ALEX EGER
szlé.vul beszéltek; és a Cahab& gy&r levelek. Nem kaptunk ~·rt testvérek szerencsétlenségér61 ne
Coal Company bíuiyá.iban csak Cel6le ili hétig, ut h.it
, iogy J. noénk kénytelenek hirt adni abZl6file&éli f.r tig7 hn. • • · •'1,00 Subscri](IDn ntea $1.00 7tarl7 egyetlen magyar testvérünk vág- megunta Olih I.stvill a maga....os- ban.
ta a szenet.
ságot 6a olyan plézre tivoiotti a
Most Keystonb61 tudatja velünk
•..-Jelenik mlllden ctütörtökön ,
Pub~ed evay Thunday
Oláh István bajtárs fiatal ember hol több magyar is dolgozik, csak Varga Mihály testvér, hogy két
volt még. Két és fél éve, hogy ki- azt csod{Lltnk, hogy nem kérte a. magyar bajtár$8.t ütött le a bánya.
jött az 6-hazáb61, 19 éves korában lapot maga után. Hát moat meg.
Az egyik Varga Mihálynak a
A. MAGYAR BA.NYA..SZLA.P KIADóVALLA.LAT, R. T.
BJ.WLli:R MARTON elnök &i pinúkBAk, HARTLEY J~EF, alelnök
vá~ott neki a nagy utnak, nem tudtuk:, hogy oda, ahová. a ment, tefitvéröeei;e, aki k.i)(' nC éve, hogy
~ER S.(NJ)()R1 Ut.lir.
volt ebben az orRzli.gban senkije nem is tudnánk a lapot elküldeni l a bányában dolgozik, hol mint
!lem, vad idegen népek közé indult
Mert Oláh István lelke régen fel strecke11, hol mint sMter és akirt"
Publlsbed bT tbe:
de mennit> kellett, •ert. ö..,egy nrent az égbe, vagy talán onnan is január h6 25-én 'iU•kedt. le a sze.
IIUNGARIA..'° MJNERS OHGA~ Pl.'UWS.BlNG CO., IN'O.
1ilARTIN HIMLER, Pl'ctl. & Treas..
A..LEXAKDER EGEU, Beer. t•des anyjának ő TOi t az eg)"('tl t'n lekivánkozott és haza repült a rt'.11esl'tlC'nség.
JOSEPH BARTLEY, l' •• President.
remt•nys,>g<' és wnzély!Jfn volt a Kárpátok alá, ahol hlSs magyar
Yarl(a ,János te~tvl'l' ta~ja a
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJil.
kis darah föld a Wl't'bt'l_vi, Zagyva fink harcolnak a hazáért. éR & ma,. YC"rhova,y S,•1-fl•lyei;rylrt 122. számn
B.lNYASZOK.ROL. BANYASZOKNAK.
m('tt'n.
~yar becsiil,itért, a hová ö is el fiókjának ,::,; ugya1wsak l:'mH"k a
--------------------.\ hRjbn tt'it atyafiakkal ismn- akart menni t's ahovlÍ. mindig vá• YPrhorny fic'iknak "ll)' mí111ik tagTBE HtJNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN- kt>dett nwrt. akik1wk rokouaik ('o- grakozott, miMa 11. l11í.hor11 kitört. jút is akkor l·rte a hah,-;r>t.
ERS, OF MINERS, BY MINERS.
o.lmontou dolgoztak, hozzájuk s1.1•.
OJáM István ,:jj„J t!nl~ozott ,~,;
TtÍth ,János bányfü.i7.1i•sl·h·friink.
Bntered as aecond cla~ matler at the Post Olfice at New York, N. y. gOdött l1át és wlük t·gyiltt m1•nt nowrnlwr :!'.J-ím í•jj,•l, mikor lllig r,• az alagomai bímy!iban ,r.:r.akadt
uoder the Act of March 3, 1879 .
Alllbamába, bog7 ki vágja a fe.kc• voltak ht>i:n egr parl.'n a lHtnyá- l,· a tető l's i,;zercnci.Hh·n hajtíi.rte szénbő l a verebélyi földet, amit ban, 1 .,:, sz,·rrc óriási n.>Laj l·-~ jaj~ s;rnk lábát liúrom helyl'n törte el
t'l akart venni az édes anyját.61 a szó hallat1v.otl egy roomMI, dc mi- u lrom\11 kötiim,•g. Annál mt·ghatakarék.
re tót tt•stvérC'ink odaszaladtak tóbb rz ut6bbi bajtárs fv.n1.-nesftSzorgalamasan dolgozott fiatal Oláh munkalwlyér!', már c.-sak ar- lt•nst'ge, mnt neki az Í'dl·s apját is
testvérünk, küldte a pénzt haza, tikulátlan hangokat tudott !'17.f'ren. &.Z ala~omai bányában l'rte a. báÍ's ugy szá.mitott, hogy egy 6v c1,:Hlt'JI tt•stvér(ink hallatni
ma• n~·í1s1.ok halii.la. Reméljük, hOllY
Ki Jitot már le<,ipu.<:kÍU!t, mikor majt.lm•m mimlig meg lt-11~ttett rnulva hazamegy, hogy sorozásra (rl·nrul.
bajtí1~iuk kihíboluak a bajból
a til06b& me)o('y vadás1.11it Mikor kapni ll munkások ellrni kuzde- Alljon, miközben kitört a háboru. 'k • b . , . k
;.-. az rgé-.z amrrikni ma~yRr bá1)i•~t' tc'.t aJtarAA 1 1 rzt m~g ,:~·í,sz!<ili.~ m•vÍ'hMl kivií.nnnk nekik
magbujik a bokrok között rs kö. kmhrz, rz ~gy-.zrr lelkiismeretük
Oláh htván soroztatt.a. magát
11y&-Wlenul lett-riti a puskája elé re- ha\gattak, s kijelentc>ttf.k, hogy Amnikában, lemondott. v6n a to. n:m :,-rtc~ti·k, cl,• tudtllk. holly st' · jobbulást.
ki'nlt V&tlat, ak[1r anyaszarvaa, JH"m fogji1k 1·1 rt'nddní a munká- vábbi keresetről, nem tudott ha,. ll.1l 1•111 mar llt'ffl h·lu•t. a magyar
ak .r mag- rn1 teh„t('tlen kölyök sokllak a kil'lirudál!sát a laká- znm<'nni Visszament hát Coal- fum haza ,1ttek és kl·_t nap mnl
\11&1
:;okboi
montrn és tovább v6.gta a az.enet n h1 cs1il1•1,1el Pl11•mettt·k.
fgy tct k
ol o hiu> a ·1rak
K1J, t• ite-tt~k, ho~y ha nt>m 'olt n tót test,..tÍrekkel, akik közül
)fost aztan h, i~111111k1 t ért<"~ttett
LAPUNK ZARTAKOR VESZis
1 t kol
anyK okkall 11 gllM.'D ,zuk ge.s n 1i:111ya nrak u.mten haza akart men.m kettő "8 az a kt•t ot !(geny, akikkel mí. ISZOK A HIRT, HOGY AZ OHIOI
M buJla.
palot.úkh.w rak
lmnlt máron a sok mun
kikkel együtt lá.togatott meg I mk ,olt Jw•y ni h \ndrft meg BANYATotAJDONOSOK ~S AI
toh ·, a i n ,1 zok trlÍ.Jk
á l k
kko1 nt 1 50en :nra Jennunket fiatal b&Jtársunk. au- l lt I
n nk
k
k. r l, hogy VELOK TAROYALó MUNKAS
k
t
o
ég l~
uks •guk. u~xtushan, mikor ugy gondolta, tudassuk fl zomon.1 h1
i7. c,ll"s l VEZÉREK
KöZöTT Bt.~S
gy haza. tud menni &s leljött anyJával.
. MEGEGYEZtSRE VAN KILA·
10
"S
Yorkba.
J altii.ba haniti•S TAS ÉS A CLEVELANDI UJ.
\ug
t ''n n „ i.i • a ABB TANACSKOZAS EREDM:iakú
oo NYEK1:PPEN V ALóSZINtlLEG
iáll!I RöVIDESEN VtGET 1:R AZ i
r OWOI SZTR.lJK. M1:G EZ A I
HIR MEGEROSIT:f.:SRE SZORUL 1
ÉS NEM VtGLEGES.
I
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Lesipuskások.

Harrisburg, Illinois
B.\~Kl':'IK 11,1,l'íOIS A.LL,UI 1-~1.LE.'\OHZ~.E AL.\TI' A.LL
'főkt> fii rl...·u·énie..ek felelÓK..~(,~ ,100,000.00
Dr. J. , ·. C',\l' EI ,, <' lnök
Hon. A. W, LEWIS aJ"Lnölr
.JO'\. n. J,EE, pl•n-ztáro,,
Ha lllt'gl,togat bc.-m1ünl.f't (;Jt\' e llltt, pfp aJiud(·kot bp.
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BÉK.E LESZ QfflOBAN?

Legiobb a National Banki
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MI AZT WSSZtlK, HOGY A MONKASEMBEREK

KERESM1:NYÉNEK BIZTOS HELYEN KELL
LENNI. A MI JELSZAVUNK TEHAT

BIZTONSAG Al.

I

ELSő

A MI BANKUNKAT AZ EGYEStlLT ALLAMOK
KORMÁNYA ELLENöRZI. AKIK NAGY
BIZTOSITi:K ALA VANNAK HELYEZVE
FELlll\'Jl
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BIZTONSAGBAN LESZ A HNZE ES 3
KAP

Dr C. L. Garris
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FIRST NATIONAL BANK
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COEBURN, VA.

ELDORADO, ILL.

1

JOHN COVI

>zak,

, k

b{u)ytsz

a

1......................... 1••···································FIN,,?! FOSZEREK
r7.Mól l1t>lp•.

DIVERNON, ILL.

' I'
1 ' 11 u.111

-:7~~~::.iá~

esz . ,
, ,
hogl m g~urJt'k _n banya1g sagos k td, huet; ~og_y
) J k
há.nJ11.~ok em 1·nyet es
,. ;b ve~re li>C'Slí"Jl'llf'~ t!~Y Uu•
r bot abbol a sz:ukn,; httn~'aSJ.k:
11
i:1i, ~~iv l ll~IU•:('uek mcgeltt-

11 tdJnk, hol!Y m~7rhetetlen
sz uvedi' c-ll t hozol ez: lia.re n
rnukasokr . Tudjuk, hogy magy11,r test,.-reink kiiziil ezc.rllf.ámra
kiwli•uek
a. s:r.egCnységg°el a
:r.trájkviili~k teruletí•u, tÍs hoicJ
R~kau vannak, akik liele(tl.radtak a.
uaJ{y harrha, nkik szcr1:tuének

g ~vi.k::::~:~~v~~~~:~ul, lelki·t•
I
.
.· 11
1 8
:.~: t~c~~~\'ii.~~:~ka;:):::y
.
ai I,.tt'.u ,. ·e i:; .ó takaró éi
11
elmult glO h~ne.p alatt
,.,i.-ttették tl muuká.sokat,
h
ha p ·"Ilk abba a ~zlrájkot.
o~y
is ondoltak mindig,
h " .1
i!kor a !& pattog,
~gy t~ e~
_,
kás él
»M_tk.or b~l 3 l~,; bete~:.eg 18
n ·
ku~ le~;:• ~ r ~:~~t:~~
ua e g~
.
g é I t,...
p,•tu:ecs~éJuk, kollDyen v gez ie
,vk veluk..
k
, ésru!z
1
hozz~fogta ~ e ~ k k.

m_Mr tlulv:ozu_i, hogy kicai gy~rme•
kuktlt'k ,:,11111 adha.,<:saIU1.k, hogy
o~~hon élei családjuku~k ... pénzl
kuhll11ss1·11ek, de ar~a kerJuk e1.••
kct a .1ua~yar tcs!v~r,•~et ,tartsa•
uak_ k1 mt·g ~gy k,"s 1cl1•1g.
:'\e tord1_'.lJou elu, hogy w~gyar
timbt'rt·k tornt•k ,meg elöszor .. a
ri?g_y urak nyomasa alatt, ne törtenJt.'ll meg, hogy magyarok kezdjelltk tlolgowi magukban azokou
a telepeken, ahol munkához látnak a magyarok, mutassuk meg
itt in, hogy a magyar föld gyermC"kei vagyunk, l1ogy nem törünk
httt' a körülöttünk, a fejünk fe.

\lt'BI

•~ t

!, m\,

~:"'
n:~~
Ji('!_:

&~:~

„

MT. HOPE, W. VA. S ues lmrr
.
. , . :
·i it ll 't>w
fl ktH 1 l(lnsit,t a ,: l 1
_
Hivrr l'onl ~'nmptllt,\ tP.kpt'lll
mo~t mf'gll'l11•ti, en lfü'lff a muuka,
dP olJirn -.okan ~·ai11~ak. ho~~ ni'~
kipC'~t'k kertsni. ,Jol fl•s1.1k liaJ•
tár-.,liuk, ha mo-;t n 111 m1•nnt'k arr;\ a ,·ith~kre.

penzku
"Id8•
me' ny eket

TOVABBIT AZ 0.JIA.ZA.B.&

be- ::~~~::kö~i~öan b:k~ta1:=.~

& llt'.'m törődtek vele, hogy a
11,unká.,;ok esalidjának, a munká.. •k a-.-1zonvami1k é:, gyermekPi
, •k. mi lt•s1. 3 .,.on,uk a dermesr.tti
h,d •~lwn, ha krn,:ik 6kt't. a laká,;-

magyarok lt>gyeoek azok, akik M
k('köté:-; elött & munkbhoz fognak
H.Ank mondanak mmdent testvt'r.,.111k r '\tondhatJák, hogy hun-1
kyk ,ai:ryuuk, gunyolhatnak ben-

l, 1 biri>hoz ru,•ut~k ~" koveteltt.k
!io~y dobJttk ki a mwikú.sokat az
ü h;1z,1.1kbol
Oú t"7. t>)Uil•'r c<:a\atkoztak ! A
liidk lktk pt"dig oly gyakran

nuukel Amerika o:.toba J1Dg6Ja1,
de azt nem memlhattá.k eddig,
hogy bf'htelenek va.izyuuk, hogy
t>líi.ruljuk a munkások kuzdelmeit
- tartsuk meg a jó nevunket ez

:,,.f{J!~.•

IJlli:: " ua.(C'f urakat, akiket ntún

i.s

testvérek!

Dr Emil Elder

kc bo1,c;i, itt 111m11 nag.:,uu gyöngCu
I g;l-· • nunkn, cl'. ez a hely külün
ho, n , a1111 Ju, ugy, hogy háUJ-'Úsztcah·l'rPinknek nem javasoljuk, hog) idt menjenek.

1-'0GOR\'OS
A New .Mlchell ~pületében

ELDORADO, ILL.

gyorsan, biztosan
es, JO• 'ta'11a's mellet
KISS EMIL,
BANK.Alt.
133 SECOND AVENUE
NEW YORK, N. y

KERESUNK

0

Egy bajtársunk szerenCsétlensége.

minden városban és plézen egy
rnegbiz.hat6 embert, aki he.jla.nd6
akár egész, a.kár szabad idejében
képviseletünket. elvállalni Pénz.
befektetés nem kell; megfelelö
szorgalmas embernek 3-6 dollárig terjedö állandó napi kereset
biztositva. Irjon részletes felvi•
lágositáaért Marvel Products Co.
Dept. F ., 10 Liberty A ve., Pit;tsburgh, Pa..

.

SZABADALMAKAT
llleszlr.öxöl bel• éa küUöldlfn, iuok
&tf.kftlltésM közvettU

JOHN NÉMETH, bankár

.

!::

aa EgJ"MÜlt Alt.Jnok 1u.badalml hl•
nt.aaban beJeg,.utt 11u.b&dalm.l ti.gy•
,'ha • a bu~peeW kir. mU~17ete.lDNl
• ~ t okle'flN mf.mök.
1JO NASSAU BT.,
NEW YORK.
Ene & 'faÁnlap OM,--2n4 A...-e.

1Magyulivffy
Stables

•i

s~emét teljesen elvesztette.
Hatalyák testvérünk öreg b!.nyász, tizenkét esztendeje vágja
l
szenet, ~ok telt>pen lakott t's aho
lakott, ott mindenütt szeretet.te \
'

457 WASHINGTON STR.,

NEW YORK, N. Y.

•••••••• ~~';~~-.,~o;:~~~-~:.;:~~-~;~.--

Fiat Top National Bank
Bluefield,

w. Va.

HERZOG ZSIGMOND

s.<.ei:ret akar l6ni és két fiuz kö
zill csak az egyik gyulladt. be, a.
r ............._NW.Mli'UltlUtlUtlatlltltllltliU&lltll
másik pedig nem. Hatalyák ekko
VÍ.Mz.ament. a szén mellé é.s a m!
sodik töltény épen ebben a. pilla
1
8
WICK LAJOS ajhlJ• ~ t
:t!:~e:!~tt/~t. h~:, :

~~:~:~~ik

.WJJi...lT

a J.l.f,(;\Oit, \llll,\'\, 1,1-,C,l-"O'\'TOS.\IITI.lX ('11 1,EGIIIZTOS.\llB.\.N
k!ul.ilum az (,hR7AI t'IOlz.o·ttnl'k
01U111n \ .\ll\ .\., .\IU Oi,. \ l'f.,\Z'I' H'\TlH,, kaltljöu U'hit Al,TA•
J .. \'1 i':i 'IIISf.1, (ó\"OW;_\UIU\:

,·olt cci. k klrlil)i konzult ü1e,-,·hti.

„

KiJ•·levutett:~,.:- tkrn:: a mU:~á~ lett to~bol6 viharban, ~egálljuk
'ho~y agy
.
. ., _ f
á a he{runket és nem árulJuk el a

e,

._.. POSTAI OTON -W

.
.
Xiomoru h1rt kaphmi. a mnl ~
hl•t~n~ Wt•st Virgi'.iia i,?yik kis te
I perui, a hol llH'.g ahir nm ma
gy11r emLt•1·,.ah.ov11 t'sak ru°:-;t kt•z
dem·k t1•i.~_vi:r~~nk tel,:,pedm_.
Henryl.iol irJak, .h~_IQ' eg;y1k kNl
vc~ m~gyar tc:t,tvcrtmkd, ~tata .
lyak ~t•rencet nag~ i;Zt"rl\J.lcsctl~?
ség erte, am(•nny1bt'n munkaJ
- - - - - - - - - - : közben elveflztette égyik szemevi
11
11
1
.... 1t 11
......
. . . . . lágát. a bány~bao. •
..
T
A szerenclÓt:tlenseg ugy tortént.,
hogy llatalyák testvér (akinek
sz.ázszimra vanak West. Virginiá•
ban és Kentuckyban jó emberei )

!~:~;~t::ka•;u:~g;sp!~ig ~~e~ tt-stvl!reinket.
mc,ioi~k a kompánia házaiból,
Lt-sznek majd esetleg egyes te•
••iC"rt n<'kik szükségük. van a laká.- lepek, ahol a. munkások talán meg
:~~,~;;ne=:~\es;~:"~~törOket

ACKER, W VA.
tv'..riin.1.-: 1,ló it be1mm

:M DOWELL W. VA. Pap .Já.
nos ~iuivií.s1.frh/\',·•riink n;r.t irja tW·
kii.nk, h~gy itt r halad ""'hoiiysc a
munka; munkíisokat 1,~yáltalilban
nf'm \'C'1"1.IH·k fel, az ottaniak is
alig dolgoznak, legtöbbjr rsak 23 napot helt'nként. Magyar testvé•
rt>ink ne menjenek !"rre a vidl!kre.

Minden hozzám érkező pénzküldeményért szavatolok
1'1-;'\Zht'IJ)l,.\ft'\\ f.lT Jl 1 J h:-..\ 11uzzn,. 'IF.Hr

ul.

lakodalmak.

1

mutfolúokra.

&
u11-esü:

temetk~'lkek
-

a11tomobll la rendelhet.lí mltulea
alkalom~ m..,,,kel< •~••~

Ahonfft4rsak pirtfogúit kf.rl

BOA 1,P l...EVEL & WINDBER
rldékl manaroktóL

;!;r:~: ~k~ze:er~t W'Maa'WM"Ml1C11'1111111lillll'llidl111111'M'M'll'ln1
most. is, nagy r(,szvétt(,l értesülni• k
Bányássok e. Bányáazlapot Dek: bizonyúra a bányá-,.zok szerte a t.ek irjuk, A ti érdeketeket véd.
ALAPITI'ATOTl' 1898-BAN : <,zt.'•1unez8kön, hogy bajtársunka t Jük. .uért pártolj!.tok él terj ....
aétek a Magyar BÓD71.al,,pot.
t • • 1 • • • 1• 1•• 11 • 1 • • • • • • • • • • il:,· baleset érte.

Alaptőke $100,000
T&rialékalap $70,000
J'elout&ll&n ~eroaég $11,000.00

'vaaon egy mi1116 dollán,n felfil.
Minden botov6, akár Ide,~ akár
nagy, • belélje egyforma ponlol,
el6ill:OD7 ld.aolplúban riuesfil.
Jt6t magyar hinte.Jnokunk van.
magyar ügyfeleink ld.aolgilúira
S uá&alék kamatot fizetünk
betétekre.
Betéteket poat.a. utján is elfogunk.
• uok ajánlott levélben küldhet6k:
Expreaa utalványnil mi fizetjük
a költségei.

.,
h,
t,

m
h,

A rutének az oroszok
ellen.

A SZUEZI CSATORNA.

A világháboru.

Bányászmunka összezsugoritja
a gyomrot és a májat,

Tud,alevö dolog, hogy .AngLia hatalma abban a percben a felére
ct.1,kkf'11, mikor a szuezi c.-satornán nem h z a az ur. )Ioet ez az ura•
Ion: ug~·anc-sak uagy veszél~·hc•u 'orog. A föriikök mór a csatorna
M orosz hadaknak Magyaror.
A LETÖRT OROSZORSZAG
lllr j 1 m llett vannak es mindJol!ban sr.o it,16k bátraf 1 u ango-1 &r.á:gon megkiaérelt b~toréstivel
Az oroszok n&K)' hangon Jl' :1.dotl na.gyarországi 1ato~atA.sa efy- okat. 1111 m:g gy lwt1g 1gy l1aladnak
J , 1kkor Augolo1Wg kap olathian 'lZ :!ogyes v1d, keli: 1é-rc késik és ngy nálunk, nunt az or111z-Leng3-t·l lrnretí·rC'n rg,> r,• 11&· • II • 1.11 k mert a csalornu loru n m I k re jut
I" t ,
1 , tlol , hogy s gite"''
gyobb
noruag
A t r ( k 111
t
\
1 n gv1k ut
·011i1.kn11 • m1 ga.
bi~un
tu1. tor-

A gyomor és máj épségére
a Purgaret-gyógycukorka vigyáz,

e

~

a

M enn. k a következménye a folytonoe ul:k.uorul"' gyomor~
n.)omá~ elvág,.vtalansá •, d.padt arc

áb

berce
a .a,,ép
ún. 6 iilh
1gat.áso
szoI~ azonbui ond
g:-r
m
g
\ l, 1 og,vha n 1 f ~
a a.zél cs annyi bizony01, hogy gvrc nagyobb <"sapatokat ,.·onnaa: e1
a ha:-ctérrol, hogy b::Illl az 01sztigbrn c.soporlosit&k a katonákat
minden!, le esh4 tóti
készen.

omrot,

A bányász egészségének őre
a Purgaret-gyógycukorka,

OROSZOK NALUNK.

1
1
azt a szomor,1 tényt Rem, hog a orosz at·rc- m ·11: :~~~, ~18~~;:::' \.
11. ~\r:;~: ~::,
1
01 8
11e.1c egy JO l'éUe 711 1 moi.t is ltagyarors1:ugl.t.Gn van, har
mult kilttrt, ugy láls.r:1k 11.i:n111,a11, '1ogy az utolt;,11

'azt

lt

1t„

~,•:t'" : ;~~:~

tg

~ ~ 1 hailgatJu

n <'';-y::.~)·1~:1l~;;r~'.:~~:~k17;~;;..i:e;.t

hivataloit jelent~kböl fol) ik, m,·rt fol~•ton fM•gitslgí•rt

11

C'

zaklatjll a magárnl

:fi~:~

d1111 kt

i:<i tt-lwtdl1•11 foi.ttoi;atá,-bH11

:t!lapithattuk tnt'g, nu·rt kuh11t~·m11usztnium11nk azt jelentette, hoizy
az OM!<.T.Ok 01. l,;ng, a Latorl'a viil~~·l»:·n kikaptak f,.. a magyar fa}.
vak közt 1Jizonyo11 fonto1> maga,-latokat nltt·k t•l töliink. Ez hizo.
Közlwn 8 i-.,wrh(•Jl 8 ,·iló1,:hoz kiinyiiriignek t'•lt>lt'Jlll•rt {,-, all -.ir:yi~t·a:ogtlmé: ma, i~ n:tlnnk va~1 E'li"Y rfszük, mert csak akkor Yer• jiak ,.,,_ét, hog,· ht;t„zi11f>Zt•r il /.0ll)'Dak i·-. J"\'t'TD "kllt'k oill('S mit t'IIIIÍ

~t

87.

f'mlegetm b1zon)ára a muukik betoruét
BUK OVINA TISZTUL.

l'

inkit.hb tuilatlanMÍJ('bi,l
lelki e::111nadotts.íghól, dt IIZ t·l•

.-

1

~;:::·\~~:k::~:·.~s':.~<; ~. :~~y:~:~;it;:

Románia UIJ' uiu:, ~int a lesMI .ugró ma~a l Készül u ug.
rúra, eu,k ar: alkalmas pillanatot várJ a. Azt hitték az oláhok, hogy
ErdHybiP sikerül na jd az or~oknak be.törni és ak kor aztb 6k is
beJönnek hozzánk, de virakozMukban ca.alati:oztak, mert nemcsak
ho_lY az ~rosz.n~ ment el E rdHyt61 a. kedve, hane~ most mir u
olahokat 111 egy J6 nagy hadst_reg virJa Tem~vir vidékén, ali onnan
ODA.HAZA BIZNAK.
egy nap alatt i!.lérhetik katonirnk a román határt, ha az 6.nil6 ~ruág
ránk támadna. Oluzoruág határait szintén nagyon megen'isitet~k
Bir a kedélyek otthon nagyon mélyen szállnak, ami terméuete1
~ ugy 16.t!iZik, hogy otthon már biztosra ,·l"iszik a háborut, mind a is, hi.6.J: .• h6.boru okozta nyomorusig nagyo~ nagy, otthoni .t~tvé.
kt>t orszAggal.
reink b1znak a feltétlen gylSzelemben és a kiérkező levelek mmd a.r:t
Akkor aztán 11: egész \'ilág ellt'o harcol majd Németország és mutatjik, hogy Magyarország népe mindiP.n IZl'Dvedéat el íog vi114_.Jni,
Au11ztria Magyaron.zág, dl' az iga?:ffágo" Tsti>n abban u tsetben is ml'rt hazánk győzelmét biztoi.ra veszik és mert a hazáért mindenki
mrgi,zerzi a li"YÖzrlmt't ,·ith 1e1;tvt'rC>ink fegyver(,nek.
kéi.z ~~den áldo7.atra. Adja a magyarok Tstene, hogy teljeaedj#-k
N:&METORSZAG 1:LEU4ISZERE.
tnr,.. mk n·mény ége.
'.\'éml'lonzágban ele~endö t'lelmis1.e~ \'Bn mt'.'g három hre „ és 1t1t1t1tl'l.1tltltlltlUUUt•t•t1uu1:1t1t11Ut•1t1t11UtlitltltltlUl.1tauit1t1t»w.at1••·" ''" r '" 1'--•·1.
!gy. a mi~tt nrm foK a haboru mi•gszum_u, dt• a o.éme; korm6.ny bol~s l!:'_..._ ...____...,..............................
mtn.kt>des.·!wl most t'fry-.z„rrn. a magai. •~aknak tS ~t'g~t vete~t. Kihirdl'ltt'k, hogy ft•bruár el-.t"Jt'n a kormany elveszi mmdenkmek a
•
:

embt>r lelt~ a haretért•n h;lálát {'11 legalttbb ngt', rmlh(, iwbt"~ult meg
Ru·k & szamok ett tleg nem pontosak de nem nagyon tulzottak ~
b(1rm1ly borzalmunak tumk 1s fel bf'lt> kell nJ ugodnunk hogy kt'l
milhó e észsé "'" embe,r halt me '11 omorultul az An ol 'ka zsuiá
g
g
g Y
g
P
g
~::::tt~l~~o:zt :zkb;:nt ~~e!: ;:~a nem fogJa a világtorténelem
1
p
gJ
WILSON ELNöX: V:iLEMtNYE.
.
.
..
A Szabadság aterkesitőJe megkérdezte Wilson elnoktöl nemé~
lyesen, hogy semleges el:iirásnak tartja•e a nagy ágyu és egyéb
haói felaze reléa szállitbát, amit Anglia és Franc.iaorsúg kap Ame•
rikától. Wilson elnök kijelentette, hogy szerinte e.z a helyet semlegesséij, mert egytormin adnak el hadi árut mindenkinek. Hát r égen
tisztában ,·oltunk vele, hogy a p roíesazoroknak nagyon nyakatekert
~ gondolkozá.sulc, de hogy ilyesmit lebeuen mondani, arra nem tar.
tottu.k képeanek u elnököt. Majd a viluztúok alkalmával emlékezn1 tornak rá a u fme t ü a magyar 1z6.rma.zásu polgárok, h ogy a
tiaztelt _demokrata p~rt hogy kezeli a se~ege11éget é8 ho~ a ~i.Ktelt elnok ur menn11re megtud íeledke.r:.n1 arról a bnette:lJ~ k1ilt,·ányr61, amelyet a háboru kitö~~ alkalm.6.val ~tézett A~enka né.
p~h.~z. ~ ~gés.z pirtosságna~ k.ülonben valóeziniilec _Amerika boh6c
kulugym1msztere a.z oka, aki réges régen angol m6.n16.ban szenved.

J.:abo.náj1H (p~uzt'.'rt) -~!J maga a kormány fog.ja azt árusitani a lakouaf:nak. Azt akarJak t·zzel mt•gakadályozm, hogy egye!> gazdag,
de lt>lkt-tltn t'mhtrt•k i:ir.,1.t',·t·f~)·•··k a tnméi.t éH drágán adhud.k el
.
k k .ll
zA
h I
k k ,
:.::1 ~.~:,·:t;;~;,:b~:~ ~~et'i,.,
~t'; : : : :r:orm::

mi- ~ ~zán ne~ ~~tol:~::.-~:
t, 1 ca lA mi
USB
szrn ha on ft•I nem keres, nem is
r.yilatkoztam , olna a ny1h áno~
"Hg ,-zám~ra abbl'n az, ug}hen

SZABADALMAK

;:~~/ :i~::li:irt~o~

0
-:' ,

';,:~!::!'it;:

OROSZ

1
0

t·e~z•

1

mrgni-zi)

5005-8 Jenkins Arcade Pittsburgh, Pa.
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FRANCIA GYOZELMEK.
J•'ranti l)rcig k1it l,h J()1•zrlm,k,t aratott az lmult ht h1•tbu11
E\ 7111u:hnn, ahol 11,ikn11\t m·kik t'!!,\ pí1r fu\nt f'h't"lllli R ll „md,·kl1ll.
Biísfg,•lll'n kárpútolln awnlum mu~i1t a n(•mo-1 Rziivt•t~Í•f:t i.unk f'z,·k•,
ert II kusd1h ,·,sztrségt>k;rt. m,rt ('alai f1•l~, ahová a háhoru rlt•Jé•,•
t 41 J t,,n·k 1l1ttk h•, hn111un .\11vliá1 1tki j{k l~mi, ujahh na~y t1·N't
ii.Hrt,·k

GORK

n~ 1lt le\'t>ir,
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N!MET POFON ANGLIANAK.
Az an,tolok, 11kik11t•k naf:y011 a frjiiklx• s1állt a mull hrti tcugo.:ri
gyözd(•lD, kndtnek 1·gy ki,·-.it kijó1.anodni a nagy diadalmiimorból.
};)J.t1Norban krzdik bt•ismenii, hogy kit nagy hadihaj6juk nekik Í& ,-J.
viu('tl, df' mf!g kl•zclik belátni, hogy a nt'metrk uj taktikája nagyon
k<"lif'r\'t'H ll'isz nekiw. J<;lhatározták 11,tyanis a németek, hogy ezentul
az anf!:ol ktreskedtlmi hajókra !op-nak vadá&zni éi; nem engedik,
t:o,ty elf'gf'ndó t'lt'lmiszert vigyenek Angliába. Már hoz.zá is fogtak
tHviik megval6i.itá~hoz {11 a mult i;zombaton, a legel11lS napon há•
Tom flelemmel mPgrakott an~ol hajót sülyexztett el l'gyetlen német
tt•ngnalatti haj6esk11. Mo~t már kudenek az angolok józauoJni.
Majd f'g~zrn il'i kijózanodni.

a mel}heu

inU ,éggrl rehab1htálta

CJG.ARETTES
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f"'p"""'"ENZKULöéS'· ·TELJES

t., farkasl>hágyat
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Vörös Kereszt Patika
8991 BUCKEY ROAD,

I

CLEVELAND,

I·

A Purgaret nagy bakuija mellt
mgyen jár-ul ajándékba a p6.1'8t
111.uul NZ,:p, óhuai f&linaptá.r.

o.

-----------=;===== = = ===~
Magyarok tiltakozása.

:;'\:~~~!t~~e~li n:~e~7ta'de~~
lt rbe a maga emhlyu panauait

M~kor a Jelenlegi hiboru mtö:rt,
Egyei.ult Államok kormúiya
szigoru semlegesaéget váll.it magaí.ra Xem maga a kormány ba18
ntm u amerik:&1 r,i
k ' k
0
akik ezt a aemlegeaeé
., ; : . :
l!rt megszegik, amenn:ibe! bad.
8
,·i8flő feleknek különöeen u ugolok fra i.át. és
knu \
di ~rek~c
:Mi magyarok
bo
1
}".hetünk k .. ~ : : kuzmtét l =
l\ek:ÜD.lr: ne:.zo:zabad me n
nünk ast, h
·t A ~.~
0
1
gyártsák & .iY
~dj~
b
a golyókat, :n:lyelilrel :,..,~
reink életét
IJen!J«! ki .
1
Ha ame~ ~ lgir!k v:~
a.nnil inkább
k
Un '
1 1 11
1
méltó felhiboro:i~
adu amerikai tönényhozó w.tiÍ•
lethez eljuttatnunk, hogy minél
előbb véget vea!lentk a hadi,unk
uállitásinak.
~unt kötel • t . •
ek
1
punk oh-asói, ~~::ve::~n;e.,.el:
küldik álla.muuk
At '6.bo é
8
<.'Ollf(T1·~man. •~h eu or,1
z 8
Tht> Ilonor~bl:z.
,Doui.f' of RerpreMt'~tativ~~ · · · · ·
Wa.cthington, D. C.
Ut•ar :4ir:ln lhe mterest o( J1umamt a.nd
p,•aec hereb uk ou to ~ndl
snp rtI
y
Y
Y
I 1
to fi:p t:~a~S:n~ : : :~~t~::;
t
8
ion tanc I
R MA.TEo na 1ons t'ngaged m war.
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111
1
to á ;, ,: : 81:•:f~:~~~"'
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1
tlw I xport oí saim n~ mean,i to
bL

- Ennek a aegény népnek_na.
g)On t1hcsen állitották be a vl8el
kedését, sok meg nem eraemelt
~egburcoltatúban és még ennél
:s ..11ulyosa.hb dolgo~ban volt réuük. Pedig most, h1g~tan mérl(gelve a dolgokat., látjuk. hogy
._.életlen azerenCMtlenaég, hogy éppen e.z a nép k erült a.z orouok ketei közé ée t.z iltal olyan ktnyue.
ritö hatú a 14, hogy válautania
kellett az élete: & u orouok
kbysz:eritlS kö,•etel&einek telje.
sitMe között.
- PHdik vannak ri, de uek et
_ iajnos _ ne.m. igyekeztek nyiJ.
vlnouágra hoz.ni. hogy aok ilyen
lebecsült rnthén ember az Uetével
lakolt, mert nem engedehMue.
deli, u oroszoknak. Ceak egy pél•
dll a sok közül: lúi.nov& küzaég.
h(,n q oroszok arra kényszeriU't,.
h·k egy rutén embert, 11.ogy vezea.
"-l lSket kerüllS utakon a magyar
&t'regháta. mög~. A szerene&étl<'n
ember elindult előttük tJJ lNJ'.i•
molva életével, szembe ve.zel~ az
oroszokat a magyar csapatokkal.
Az orORZok darabokra koneolU.k a
~('gényt, akinek t·gy caom6 áná.
.,a maradt.
,
- Sok ilyi n peldit tudnf!k fel•
houu a rutén nép hazafias magatartá&íra, de nem !.Orolom fel őket
mc-rt hJSZ('n <'zért nrm is Jár di-

c ,~nt. ez mmdt•n ma,yar embf'r.
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Az oro"-Y. 11.-rr~•·k i-~,\T m,'ly ·lJhn1 11~·omul11ak :\'1:m,•tor,-zúg hl•lJ• bl' b. tnintl
. ·1 101
11
vl ,J,·k, rik az orosz eln1 ~ omuLi. 1l1r11, u~ .1tsnk ,alam1 nagy meglrp tt'~t k~u1t a kl'd,es
mu,i1.kíi1u1k. .\.: unKol l11pok pn,m· j,íl f,•lfujji1k az orou 1•1!iu~·o11t11•
{\,if i, lig ,mnnk jMorm1ín 11,('lnmi J• l1·11tö tre 11ine11eu, mnt kii1111) u
ott lon.i,0111111111, ahol engc,lik az eml>f'rt
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MAXWELL SROLOVITZ

11

ELŐNYOMULÁS

:

HITES SZABADALlU ttOYY~D

t1•1u·,, az í,lt,lmisznr,· a .k,,zt·t .i-" vt•sM·n ,·é~t•t a na~y ~rága-.águak, a
ruely már e~~ugyHn a~tg _i·h''.!M"IIH't~ otthon._ Azt h1sz1k,.hogy a k_or11 111

t

K1:T MILLIO EMBER MEGHALT.
a1uit az oro"zok rngy az utcára ki. mrghureolt népet, amely m~g ett
A hadvisf'IÖ ff'lrk rgvhangu \t'lt'mt·n,e zrrmt ulaíig kft milhó dobaltak, ,a~) egycnt",-rn ueki a mt(thurcoltatást IS eltiirte hsz.
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or~.ágbau'. Dt•hát Prdt·mrlnl'k•t' jobb s~rsot

aJ~11:::iz\~.~ ,áddal ltil1eltek azt
fX oro..,zo~ az.zal íen t ették ho
) g
' gy
Jr-1<zurJúk! ha nem mulatJ& nekik
az ntat, es ugyau ezt a sorsot belye,ték ldlit&liba akkor, ha rOKZ
utra vezetik öket..
A miko_r pedig a caendörök„ ar.
elhurcolt 1ng68ágokat szedték osz1Ze az ellen.ég kh'onulW után, a
nép önmagától adta elö azokat és
mentségére ut hozta fel, hogy a
muszka azokat kidobálta az uteira, vagy pedig nek ik "aj ándékozta." Mi.r pedig a vad horda
ellStt még az ia gyan111 volt ét az
é~téwl já~ott, ~i az ilyetén
aJándékot v1&11zautaattott.
A.z ajándékozá&ra ~·onatk.otó na.
iv ,·roekezh: mut&tJ,1 legJobban,
hogy ez a tudatlan. elmaradt nép
mennyire ne~ "_olt tudatában &n•
nak, hogy mit kont el._
A.zt pedig 1oba senki ae ,·irt.a a
felvidék rutkn népétől, hogy a bir•
tokmr és tulajdonos jogköre küzöt•.i finom disztinkeiókkal tiutában
legyen.
Az oroszoknak Ungmegyéböl
való kivr-rdéae után, visszatér&~1·u az ungi harctérről, egy uj~g.
iró ft>lkereste U~g~á~on Papp .An~
a :u1Jkác"_1 g~~oé~
8
t::r~\é:~:e /~ó~etke~6ket mon•
d ta n k'
ot
e 1.

Buko,mát la.&11an megt1sztJt,1ák at oro~zokt61 A magyar hon•
véde.k és a német katonák u elmult hetekben óníun orosz luleröt
'Yertek meg Buko, mában és mértfoldekre v1sszauor1tottá.k őket a
magy&r batirt61. Az oro,;zolrnak az a ter,·uk, hogy Bukovmán kereutül Erdélybe törnek be, most meghiusult é8 egy pár nap alatt
vaJósrinüleg egésun ,•ii;:szavonulnak Galicia felé.
Krakó éa Pnemysl ostroma teljesen szünetel egyenlőre és az
ésu.kon küzdö mu8%kik minden erejüket Varsó felé ösazpontositjik,
h ogy a dro11 elestét minden áron megakadilyozúk.
Ai oraú.g népe otthon biu.lommal viseltetik most már a hadvuet&EgiP iránt , mert a német flShadparancsnokság kellö azimu né•
met katonuágot küldött bazánkba. hogy Magyar orazlg határait
Téde1meuék.
BOIILUnA UGJU.Sli EUZ.

m

VHIÓ rl"-.zvi•frlböl

u.,· nl:p

1

7000-et bf'lölük) de ft,ltétlenül borzalmas ptu1ztitásokat visznek véghf'z hatánkban és J'.:sr.akkf'let :Magyar?r,;zág ht1zedekre meg fog,1a

a p nt

1~7 1, hziJát J d, llh.r rt kul,u nurhova

~.~·•JI , •rig
l'Jl H·r ncmsokara 1•

1 1
0 1
111
1
11
:;;~~:·r~. ~ ; ; \ : ~·~ ~í·:;e ~;;
~ :r~~. t:?,~u:;:t~' ~,~::\:í;: 1.Mlig aur.y 1 gu. hogy ott, ahol
10
11
1 1
1
1 11
,orK ll(l'~' honn mH~ihal mindkl'ttÖ ••IIE·n ,·onuljon.
111 nros1.0k l,('ariir.dalkodt.ak, a &ze

eli Per~~- a"!~::~ :: :.<;uf:::~ \i·Hrik öket {hisz most is elfogtak

tá olit a a .Ala

0

ha<liköl~unt jP,011:r

war

and

i'~'r1p1•1~1;~.r1r~~ll~l1l~ar~~~~o1~~:; ~

Rl'lfl i:r,l,•m• ~ f'_mht,•m fel, 1:" 11 k 11,mid1 r thi.-1 11 utrnlih in J. llcr
illll)Hk u J+'ll_rn'.z,·-.i•N', hogy nki IP- mly
uot iu ,.. ,irit ·
az t.-lJel'iita hazafias köt~Ju.
,•~ry l'f't-p,etf~illy Jours
tg, it.
f:n az oro-.zok llltal jKrt lrMi
~t•v ai,.,jnt",
l,tck,t hej{artam, a lapM?.tallltokr{l rurm~~nclumban t4'lt4'Ul jr-1, n~
A Magyar Báuyáa:1lap a ti uj11 t a mu1Lsztcr,,lniik 11rnak, a k1 aigtokl Pirtoljátok ut. &ki &
~ ..Ján,n n~anuzon hely(•kl"t, Bányáulapot :,lu-tolj&I Timo,..
,...,mtlf'nt a fflt'tnorandumhan fog- gaa&tok azokat u üsletembere1
1
ll~k"t._~ ~; : ~~t\el';~;n;::~~.t~1.om,
a. Binyául&pban hiTdE(;.
1 1
lriTL,

.

::;,&kik

=---------~

l,ogy igen aok hizonyitik Ynn ar•
ra. ho~y a ruthL'W>g haT..afiuan ,·i• 1- - - - - - - - - - M·lk1•,1t•tt, ilr arra. hOf:)' a hité-t f'l•
l1aJryt11 volna valamf'l~·ik. nine
pt•l!la. Mikor pedii;t az oroszok
Hrr,•Jrben, Alsóvt'rf'ck1'n voltnk,
ki;;t pl,pát is hoztak ma,n1kkal, a
kik a népr\"k icitenitiutt'l<'trt tu.
tottak, és az ört>gebh felhivta öket
hOJCY esküdjenrk íel a. rKrra. aki.or ott hagyja nekik lrlk?sz.iil a
fiatalabb pópát. De ebhf'n az f'lmaradt ki~ kÖ7.ségben '!em akadt!
l'Jt'Yf'tlen embtr sem, aki mei;rtántorodott volna.
1

VILLAGE HOTEL
VINTONDALE, PA.

:\r-,yar bariWm, P'f'tolJ.ltok
ut, aki a ti lapotokat p.irtolJa.

Bonflt4nuilnk kil lü11 kloold,•
lúba. "'--'iinek.
A Pe:u.a R. R. .IUomis&al

.........

PRED BITROP7, tulajdonoa

FELELÖ5_SÉG MEU.ETT! ...

McDowell County Natmnal Bank, Welch, W. Ya. .:
1.............................................................................................................................................................................................
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Előre?

A VILÁG LEGHOSSZABB TELEFON VEZETtKE.
BESZflLGETASEK J ~ ISLAND

(GEORGIA),

~I
AHOL A VESztLYFENYEGETI

BOSTON,

NEW YORK, WASHINGTON tS SAN FRANCISCO KöZöTT.

Dehogy.

Az 1!115. h

t("nt • IIUIJn.iban.
\HOI. a lf'H""'' ail'-,ct", ltÍU-okkaJ u·lt' ,.._ ait h'.•lf'l{Zl M-.
,\HOi, .u Hlt>tií 8'11)ffn) hiáa).ibau a te,,,t tC'IJC'o1 C'r1'Jo1,·f"I

jt1.n11H.rjitnak 26-ikj

OT'T

napja kor,-1.akalkotú 1wmc-,;ak a.t
Egyt",tilt ,\llnmok, haat•m az t.'~t'sz 1
miiwlt világ tutlomúnyO'I t'lctébru
E1.1·11 a 1u11mn tiirt,~nt nw~. ho

Hátra!

j

ez évi

11

ROLAX Gyógycukorka
J::)Olllor (-.. ,l·rhlil -.u\ruuntÍ hl.'ll'a.:•
-.í·:.:t"l•tol, nwrt r,•1111, ... , mlmlt•nnapl „d·krh~t 1(1(•~ t>lil,
M'a.:111 a,: rrm-ar1.:..1. ,i-rbaJuMt rlt,hulit ('ti a munkál
Ui.-ttk1>llll)d•hlfi.
no,.\\ 11 c--.alátl n,'·lkUliM.lu·u•tl•·n
•• kuhlJ"n !,e, I'(;\ 1)01.I.\UT f'IU h"rltl-1•-

\IJ.;(;\lf,;'.\THl-:TI 111i111ll.'11 a

olt, hol nem t'Olt, a hogv lap oh'asOi, kik
gi:ay1(•löhh a ~lút l,'f'111g)ol'.I; kii1.ti1
arma,lik ut iíl-«11 volt, j 'm~kns embn,·k, ne vestlt ek el sasá~a e ~- et~ ~• ta J' .1
111
k a wulW.k cmk- 11 p, uziikd l'~} látszik azonban I n, azmi
r ta na 1 ""
e et,. lwg,· igaz '110-. már mntl,,n hiáha. A ap
f'l,t}'SZ('t f'g.) uj- a haLor I tort'se alk11lnun al , ·
11 a E 11 unJuy
•1 nw t \IWc-tté
11 nziil t, 11z

fi
0
'L

l,111.

ROTH SAMU EL
•'Megváltó''

Tiutelettel felkérjük mindazon
elöfiaet6inket, akik u e16filetá-

sel hátra.lékban vannak, hogy

,·<-pi

r;;;::',';~ ',::;~:~':;,obwn az „i;:-i·.,:t..WVrt', C-tdQii.ra (-,;
,·fr f1.,., 111ut..rtá,úrn,

KtRELEM.
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FEBRUll ELSŐIG

ut

meg--

ujitani uiveskedjenek Azoknak,
akik a mondott id6 után is hátralékban maradnak, sajnálattal bár,
de kénytelenek leszünk beuüntet1ti a lapot. Kivételt csak azokkal
tehetünk, akik munka.hiány vagy
má.a 1ulyos ok miatt nem njithatják meg elöfizet.ésüket, de a lapot
olvasni óhajtják.
Tiutelettel
A KIADöHIVATAL

Gyógyszertára

íl
:

i
i
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i
1
i

gv•ui ui> ke t 1
1 t 1zt
„ u bt.6 szuJja1 j I n
t
k k hog,\ meJ,::<iHk, ~lagy11r l .)Ki2lap11ak 1;ok R hir,h·t~
Ilá.nyászLB.po1 l\lnt nagyon m1·i;(• (Azért nem kunyerá.J.unk mi folyharagu11tak a magyar hán~ íaizok- ton az: olvaaókt61 pénzt, mert min..!
n iikik a :.\fuyar Birn> tl,.-.zlapot den rendes la.p a. hirdetésekbo, él,
Jiratják, ah 1, rtt hogy az El\kt> · éi: uért adunk jó lapot, mert eh~
~ira adakoznának fnlytouosan.\gendö hirdetésünk van.) Ki117.ámi•
. "éhán:,: htt~ tiirtint, hogy a tc,1t. hoJ..')' 14'.! iuch a1. ital hin.leN w Yorkban 1~egi.n,lult Magyar tt'lliink. ·~m a1 ital hirJ1 tk t'lleu
\ umunká, <'i.mi.l lap kiaMii Jtim. \1111 kífo!,'t11.•mk. hi,z a,; Elórét cuk
lU.rtont k~rtt'•k fel lapjuk 10:rr• · a Munkáa Otthon korcamá.ja t.arkeaztésl•re. uwrt ugy akarták ad totta fenn eddig ia és akkor volt
i;zerke&Zfrni, ahogy a mi lapunk elegendő pénzük, ha aoka.t itt.a.k a
van irva. :t.a mert &Z egéu munka "Munkás Otthonba.n. ', meg hát
ca&Jc egy ne.pot igényel ec, héten, ,1k Í'- kö:1.,ihlt'k it.11\ hmlt·ti~t 57.Ín·Himler llirtou f'lfop:aJta a >:(:r s n. K,~rt,;k a mi,·inkct ii. Xckik
k ztést J'.:itrr ~iindorral egyutt, azunhtm nf"m adják, 1m•rt íélreveJa~ magyar vasmunklUI teshl•- 1,•tti·k a hird„tök,·t. .\tt állitották,
re.ink 11'1 eln_rnmott hnnky.jai en- hol,!'y huurzcr lapot nyomnak,
n.clc az országnak. Ez azonban IM'· l•l•dig tiz ezrl'l sem nyomnak.
J1pgy aexn tetszik az F.lőrl' rimti
!lat hogy az Rliire uri 8Zf"tkf"UuJfll,,oei.ka
uri S1.crke11ztöitwk, toiu,-k nu':I(' jobhan tájon a súvi.ik,
akik maguk szerettek volna. a ki krll jl•h·ntrniink, holC,r d.mol·
Vumunkál azerkesztói lenni
tii sf"m tutlnak.
'pm 1-t!. hanem
ltrkudtfk hát lapunkhan az I\J uj. 16!l im·h volt k,~t lwh• az italhird,
aagot, ki akartli.k k zdeui a ,\[a· t,~unk. ts ezeknek • hirdetésekgy.ar B!nybzlapot 1s s meg ,1zen- r.ek as ,árát &rra ford.itottuk, hoc,
t~ hog!i megölik a bimyltuok még jobb lapot adjunk. Arra,
. jdgjüt. Hi.t t:'Z{'n nem esodii.lko• hogy & legjobb m&gY&r írókat
.. -1,n•-<-.1 N
nkl .\,: Elorc azonnal ne-kiro• nyerj"'ük meg m~W1.1"1n.u.
em
J 1t a Ma~~-•r Biínyií...1.ok lopjá- ruula.ttuk el. Mert a Bá.nyászlp.p a
ti k. nLlu·Jyt ai el1ö azllm Wl'gje- bányászoké és az ö elöfizetéai di1 ni és lnt'Kirta. hogy ,wrk~.,1.tiih jaikkal büen sáfárkodunk.
l1Qnler .l.cto1, ,·•ak egy ki;,;;,.,.;)lé• egy hi„lett,t Wogásoltak.

:
:

i

ii
:

1

(

1
tl~t

1

uámolni, .. icui

nem
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KAPHATO A FELTALAL.6NAL

Bárhová szállit a pénz elölegts beküldésével

Kossuth Medicine Co.
NEW BRUNSWICK, N. J.

;==
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A
ast üzente, hogy í, azfrt ln1gcláe ol az t'lore is. mert
megöli a Magy&r Bí.nyá8llapot, 1n1111kásnkuak írják, clt> m·m munEI6rére kás E"mh1·N·k arjitk.
muuáj elöfizetniök. Hát Hllunk
_\ bányá zlapot azonban liitny11,.
,]ilnik. :\"t•m az ll ll'gt'ny, oki üti. ~1ok irjfik, bliu~·iíszokról, bánylihnu,•m aki úllja. A mai,cyar MnylÍ• ,;oknak. (~ az Előre uri RZt•rhsz,rnk pedig úlljitk. A vo'!t katona- tPj1• dPhOICY i~ fogja 1rn•giilni ü.
tout<-k p,d;•, •k;k ae <lol•owi, se )fam, 11,,,.,.,,Iapol.

ERO
" E's EGE'SZSE'G

lbiMttJtlk u., 1 u-lt il«> r1•Mnk«"t. ho,::r l•uml t kü.Milnk

!u,rf..-.,n~c mlnol.-n r+sn•tie. \ll'.\DES U·Sl.'ltH.1'
~t~li~.nwlr l'f'nn~1hanJa illAIU

t~!:::-kt:z;;\J~~~•

=§i==_

;;:,

annyira szükséges a. bányáamak, mint a mindennapi kenyér. A mig
ereje és egésuége van, munkája caak akad; de hiába. a legjobb munka. la,
ha erejét betegség aorvautja.

Köszvény, Rheuma, Hátfájás
Hűlés,

,iiiiiiiiiiiii

J. J. c.Lffi'Y • CH.GF :::l:Glma:lt.
üli::R. '1'3.L & ~..J..$!W>il co.

1

li·ktromOR iram az embni. han~ot , =:
az cdtliK elt~rt kid1osnahh tárnl l§
dgrat'lhoUJI.
Eg\·~zHrl' csak mei,:-,zúlalt a 1,-. §
lt>fou· 1·~·11g,ijl' s Wilson cil1iik ~
W11shi111{!011!J1íl hPs1.,~lg, h•tt )loor1• ~
rul, n \'ilítJ,rkiiillitlÍs ch1ük,'•nl.
. \t.11tán l>r B,·11 bh·ta fel ~1111
Fni111:i ('ol ,,,w Yorkból a Wat- §§
01111111 h 1.~lg<'I •ti

1§

1

lli;jjiJlaJ

Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás

a rouz levegöjü és aokuor ned ves bányákban, lakásokban mindennap01
jelenség. A hány féle nyavalya, annyi orvosságot hirdetnek, & mire mind
megpróbálta, a sok orvossagtól beteg lett, még ha egészsége& volt is.
~:;.=~;g!::~:~ ~:;~ett marad, a régi kipróbált • milliók által

lll

=
§
~
E
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''SUR_E''

SOSBORSZESZ

1'iii

mellett, melynek oly tulajdonságai vannak, a mi egy szernek sincs.
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.\ most nwgnyilt uj vouKI. a
EOtSZStGE KEDVES, RENDELJEN mo MA
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2 nagyHA
j
üveg ''SURE" sósborszeszt EGY dollárért. lgy cimeue
_
~a '- \\" Yorkt,íl ~an Fraucf ••oiel
1, rjeil, ,1400 mt•rtfi;}d ho~n . .\
Vf"7di'·k átmi•r()jp 0.16:i hiinlyk, a
frlh11-.wiílt clr1ít „ulya. pedif,{ 1,4~0 §§
tnuna ..\ rnnalon 130,000 p6wát §
_
Allitottnk fel
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrn§

11wlp11·k lt·guti,\ih t>lklu1ilt rnk ,_ §
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The Barnaber Co., 241 w. 137th St. New York

Pénzküldeményekért jótállunk.
pin-kPC
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tudnak,

munkit.~ e.mb.:-r. Hátez igv. i. Ei.ry td1•k hird1•t~st, amirlíl mep:ir- (m,·rt a multkor i azt közi.iltt'k
küzöltuk. k1•t hasiihou, amit a '-fa~yar liátiszt otthon, min\ az Elöre uer- tnert arra minkt't a tönfny kiite- uylu.zlapból 011:.ztak k1
t>S• tlf"g
keutői (ismerjük már az Ameri- le1,_ Hát ók azt momljii.k, hogy li7»ltb uHknl mar111l11ak. Mert nem
kib& ví.ndorolt katonatiszteket) 1:c'lak azt k,•ll kuzölni, amit E-löre Előre már, hanem hátra. Több sza'-:1,.nem 18 éves kora óta. dolgozik kifü:d1wk. É-. ezt Pl1ir, kifizl'tl,:k. vnuk nem ll1iZ a. ti,;;1.t urakhoz.
Amerika. vasgyáraiba.n, k6- és annak t1 k;pvi!il'liiuk1wk. aki 11zt a ~1 ink hilM1.kí•k vagyunk! ~link
s1énbányí.iban.
hirdctÍ",;l felvt'ttt'. (Hornyák ,J. csak muukás ~mlwr,•kkd állunk
n,, a magyar bányú;;1.ok ugy 1•rngyar hiwyás1.11ak.) :\lt-rt tőlünk h1.cíba. 111'111 holmi Auwrikliba ke~
1 b.zl
g
numak
az
uj,ui.ggal
nem fl·liwk a hiril1•töi11k, hogy riJlt katonafoth-kkl'i.
111
e g„rh , m,·rt pfirto]ják azt, - m,•gkáro-,itJnk iik,·t, mint. a Illlt)[rrt a 1i,r.t urak kiiziil m~g ba
talit.n mtrt tudják, hogy munká.h riítiil.
josan dolgozott valamcl)·ik ip:a
emlM k 1r„ák.
;\[A-. baja nint"tl az Elöre-IUtri- zím az ,:Jetll('u. ,\mig Wzával taF.(.) .. H. §1 m álltunk s1.i1ha ez- na_k. (!l.ak nu~g e~y! ·, •..~ogy láljiík .\nu·rika gyáraiban ,: bii
1 1 az nJÚV:Hl pedil:' akkor mCg I m~r ,wm me!Z'Y. ~ kl'rt"Jrr>!ei,;~ m:l~t. tyáiban ma i ami kH „21,rk1•,z.
,·olt a helyzet. Egy l'\' óta ll )1.11r .nt'm aka~Jak .\1~erika1 mu~: tiink volt munkií„ titr-.ait, addig
'P.,fagyar Há.uyiisi:\ap ,iokat haladt k1t"-II~ t'ltarla~11 az ,~r1 B~••rkl'szto e1.1·k az urak c11Ak n-zí·rkcdni jiit
l, , u Előre pedig m(•g tijhlwt k.rt ~~ a _wJt feh• kuz,•l~chwk. tik a ní·p uyakúra. Ha. a tiszti ladt
hátra. Fél uton talál- [ tolJara hilt meg maruak mmdt·n• uerkeut6 urak duáb nélkül ma,.
k) i JC, llt"t-t \·olna. dt• az E16re k,t.
radnak, akkor ui.vesen adunk ner:Lgyon gyorsan ment hitra, ugy.
f: .. k~tsz(•rrs,,n raj nekik, hogy kik utbaiasitáat, hogy min1. kezd1, gy D{'"t\ L'I hílkoztunk.
11 m111z:1,ar hitnyá&zokon r;oha 1wm . jenek a bánya.munkához; s mikor
llV i>ve mt'g uj,.,11:rnak tHrlöt sik,•rialt tlt'kik i•r1•l \IÍgui. .\ lm- majd hat-nyolc kári uenet meg• n'il már -,ak lliitra ut',wl 1:yiuoktól nem sokat kunyurii.1- ladolnak egy n&p, akkor uivesen
olvastik, "!-!Y ;\'\' mí-i,c tnk o~-.z1•, mt>rt awk 111"111 ip:1•11 ~!-: azóba állunk velük, akkor eliav
,·olt, ru,"t; mlÍ.r ri•~•·n "his \US.Úk a lapot. KiiliinhN1 miír ahg I n1erjük, hoc, ők is munkás embe011
, ok" a tit"\{' n. m&J:yar 11ajti'I is ol\'assa valaki .\ )Jagyar Bú-' rtk lettek. )l1·rt uagy hangon
1
l d lomhan.
1,yásr.lapnak tiihh 81. 1•l'1fi11•tőjf", 'i1irnokol11i, a mu11k1l!mkat holou,\ •rt ,mha nrm báutottnk ökPtl mint a l\l'W yorki Ki11 Piizok·usk. tlit2111i 1"14 sz(•pcn E'lui b1•h>lt', azt
\ rúhiHIB)l_,·ohb J)is1.kos.'IB~aival Tübb tún miír_ a _Piripiw§i .llirhar- talii.11 t:r!ik a ti!Ut urak 1... dt• a
n m untatrnk a mi oh-asúi.n MHLa 1·1i,íu,•tőJe 19.
munkáho1. nt'm 11nkat knnyitanak ,

mert a bányá&zokna.k u
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EGY DVEG ARA POSTA KöLTS:l:GGEL $1.00.
3 DVEG $2.60.
HAT ASA BIZTOS I
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II r mi nem akarunk uemet!t t,enni u ujságba. DaC't1.ra auhog,· nerr. t'IQ' tithnrb,rn \'&•
..,... m küzi.ink honájuk,
10 1
a g1tett11uk is rajtnk, ha par, r 1,
f, t,'kr,•
kl'ilf"tt. "\'nn
rl, hOK'I" a1. uri c.z,•rko-sziük111•k
hl, 1,~,.• n ,1,-,hjnk l,a1u m

i
l
i

Ha ezt a GYOMORKESERUT ba.smálj&. nem leaz többé
étvágytalanaá.g, székrekedés, rouz em&stés, gyengeség,
azédülés és e.zekt61 uárma.zó fejfájáa. E• nem ha.ah.ajtó
cukor vagy pirula, ha.nem többféle gyógynövényeknek a
kivon&~ amely a gyomor rendetlen müködését & rendes
kerékvágásba. hoU&. Ha nem éni jól ma.gát,, próbálja
meg. Egy üveg haunálata után ugy érri magát, min1.h&
ujjá született volna.

iui·g hí1:1.har1 lt•,·ii. szobéjiLbí)\ t,,._
lt>íouon h,·s.ti-lt ul(yanaonak a hlUll ,k ••~y nU1.Jilk "1.0hájál.»An lakíi ha
rtltj1h11l, Thoma, .\. Wat,;onri&l
ki
·
rtt 'k J
\ szS:ha:~~~:r
.~;l;~"'z;;e~h'.:u·f
lhili okUilJ •r !.l-én au•j(tiirtt'nt at
1lsu hocsszu ·távol~lftl h1.->sZ,:lglrtC
Bo~IOll 1-a {'11mbrillgt' kö1.ött.
.\ tPldnn diadaliínak iin.ttf'p,~n
:-:un Fr111H·i•,wohn11 a Pil'ifie T1•\1·
phon anil '1'1•lt·,'tnt.pl1 l'o111p•t1Y iro•
11ijálu111 jiittt:k ossZf" !lt'J1ry B.
S1·ott az Íl:'ll%iratiih111át·M , luiik"'
Thoma.q .\. Wat4'on, )lc-Farlaml a
1
an az ~t.:\r : \~f•~~=~lll~i~a
g ,•hmkt> \loott 1, v,ilaig,
0
z hall.
·
11 ti!
k R 1b s
1'
m . 11 l ••7,t óta foglalkozo,tt az •a~ :,i 1~1;~"' te; r, '1:h::aa.:";;:
mh n hangnak I krmmos arllm
. po
•
., "Íl ot• v, 1 valú továbbit&SÍl\·al, Doolit~ t" t" a
Jfu k pv1a !01
"
J1n~y Jtil-11 \1·1,Q•·ut-k, a nukor azl

B.iml.- M&rlon nem volt katona,. \i.k hoit)' (',ak a.tért
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A pénzeket ugyanuon árakon küldjük, mint & há.boru elótt. Elvégzünk mindenféle BANK UZLETET.
pgNZBETtTEKET KAMATRA ELFOGADUNK.

1

KöZJEGYZOI és JOGI UGYEKET sukazertien el•
végzünk. Meghatalmazásokat, uerzódéseket, kötelez.
vényeket és egyéb jogi okmányokat kiállitunk.

- - ARJEGVZtKUT, PtNZKDLDO UTALVANYERT ltS BORITtUR.T IRJON A BANK PtNZKDLDO

P ittsb u rghban
más üzletünk nincs.

Forduljon minden ügyben bizalommal houánk

ROTH'S STATE ·BANK

OSZTALYAHOZ .._

llO SI\ITHl'IELD ST.
PITTSBURGH, PA.
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t>llt'll!'iff,'11:k néhá.u~· perc mnlva 1
1:u:g- maJ.ua s1•m. KOzbf'n állandóan
élj1·nn;tek 11 101-l'!Wk.
E.L!:Y ~1.1liciai faluban állottam
Lövöldözö napszámos. A nagy l\'ok 1wv1· n I' le~•yrJi kiili.inös az utrán, a mikor látom, ho~y jön
fuvarm+-utei. Ki>t \" iglll1ú
imii •011<ljuk ,ura 1,ci, ho~~ e li•v1·ll'k i>gy 1!1-ts KY.akusznzdÖ.
jus.~1
\11 111101 füun•
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~:~t·;:!!r~l::u~!s~~~;~~e~:.k"zá:i!:
lt-tte, továbbá hatóság elleni
szak büntette miatt emelt vádat.
Az esküdtek marasztaló vl'tdiktje
alapján a biróság a vádlottat s
hónapi börtönre itélte„

erő-

Tettenért tejh&mis:i.tó. A kelenföldi pilyaudvar e16tt Sik6 Andráa rend6r tetten érte Hervert Ja.
kabné szül. Martin Terézia tej keresked6nőt, amikor oly an k annába
öntötte & tejet, amelyben viz volt.
A rtndőr iguoláara sz6litotta fel
11 t ettenért tejhami.sit6n6t, ak i erre egy korona hatvan fillért csusz.
tatott. a marki ba a.ual a k éréssel,
hogy n e tegyen ellene följelenté'at.
A rendőr a pénzt azinleg elfogadta
d e megtette a följelentéat H ervert
né ellen, akit a kir. ügyészség meg
vesztegetés vétségével vádolt meg.
A bir6ság Hen ertnét felelösségre
vonta bi dr. Herisch kir. ü gyész
vi dinditvány ára hárem nap i fogházra és tiz k orona pénzbü ntetésl'C
it élte. Az. itélet jogerös.
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11ak, a.mely összegb61 a fölmerülő n-dtek. (lldözőbe vettük öket é!i

~;!!!

:)~Óy~~:e_z;!t~~~:,.fkr!~~:::\~
~:~~i~;i~~:á:tr:tt:t';:!l ;,:eiá~:;
11i tartoznak.
A mini<1zkr arra. l':ú.ha, ahová t'sapatain'\c nyomon
hogy t•bböl a napi két koronából kü\'('tik öket. Kiilünö;;i•n '-Ok fdg.
ei l•h-lmezfiwu kiviil mikh1t lehet I lyot t'jit'ttunk ai utóbbi napok

•

„ ho1u1;1.;;riil

u1i111l.-n hírt nMkül':-IBIH.tlok fí1jdalmában ~~ aki
\ r,•11iJ_rlk1•z,:,;érl' Kiló 1''-1,kiiziik r~, ·u künnyiti'.·'it ,íhajt lll'kik su~rez„
111,
a küwtkt"zi.í intézkt'dés,•ket
-u1h·lte el:
Azou cgyhárnlt'gyt·k pii!<!pökei,
1.ti

kikm·k egyhá,.megyéiben hadifoglyok tartózkodnak, rnin(,! hajelöljenek ki lelkészeket,
1<kik rlegend3Hpen birják a haUifoglyok nyeh·ét és ak ik oda fog
1:,1k törekedni, bogy minden m6dun s1.1•rezzenek könnyitést ré,ziikre és támogassák 8ket. A lelk1-;-.;zek különösen HZ ir&Jlt érdekli>1lnek vajon a gondjaikra bízott
hadifoglyok irtak-e családja iknak
o; egyáltalán adtak-e hirt. magukról. H a a ba.difoj;l'.lyok tudatlan8 ;11!, betegség \'agf más ok miatt
iwm Yolnának abban a hflyzetben
hovy családjaiknak irja.nak, te1-, 11 rá.bh
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ui'•zfrm mindig a katoníi.imra, i1?a•
zlÍ.n l111láltml'l!'Wt1i(•U, emLeri hóO
si1_•-.,;t;J{en f1•Hil vnltí bAtor:ságJ{al
II l1!-gjobb báhA a kOrnyé~k.-n.
kiiztll•nek. Hi„7.(•n csak i~y fzyÓZ
, o R \I LROAD STREET ,
ht·tiink„ Xem vagJ·ok mallyar szilHA.XO \ 'ER , Pa., R HOSE. Pa.
J('té,;ü, dr iJii,.;,:kén mondom önm·k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hogy a viht~ legcl~ö katonája al !!'_ _ _ _ _ _ _ _ _III!
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Bajtársak!
A Magyar Bányás.tlap sokat haladt a.z el.sö eutend öben ! Ezerszámra jár a lapunk Amerika mind en bá.ny avidék ér e és nem volt példa még rá u amerikai magyar la.pok közül, hogy vC1.lamelyik: ily
gyonan terj edt volna!
De mi att akarjuk, hogy még j obban elterjedJen a Magyar Bányáulap ! Szükségük va.n eiTe a.z
ujságra. a magyar bányászokn&k, nélkülözhetetlen eszközünk ez az ujság a. boldoguláahoz, ennek a.a
ujsá.gnak tehát növek edni, terjedni kell tovább is.
Bajtársaink eddig is segitettek a. munkában ! Igyekeztek a la.pot terjeuteni és mi igazán elmond.
tatjuk, hogy minden olvasónk ügynökünk is volt egyuttal, mert minden· b a.jtánunk szerzett uj elöfizetöt is a. la.pnalc.
Tudjuk, hogy ezt nem dijuáaért tették, hogy a lapot önzetlenül tá.m.ogattik a·magyar bányászok,
mi azonban nem akarunk há.látla.nok lenni.
Dijat tűztünk ki bajtársaink közt, azon magyar banyász részére, aki ujévtól kezdve 3 hónap alatt
a legtöbb előfizetőt szerzi.
Az első dijat természetesen ar; kapja., aki & legtobb elöfizetöt szerzi. EZ A GYöNYöRU NAGY
DANOLóGtP, mely remeke a Gra.mopbon iparnak és amelyet 50 dollárért is alig ka.phat meg valaki a
koreskedötől, 2t gy5nyö:'ii magyar \cotá val együtt, képezi az első dijat.
A má.sodilc dij egy gyönyörü. egy telhnzáara. uyolc napig járó ezüst zsebóra, eltörhetetlen rugóval.
Ennek u 6ri.nak: u érteKe 15 dollár.
A harmadik dij egy gyönyörű k étsoros 19 billcntyüs olaaz mintáju, értékes harmonika., gyönyörii
orgona hanggal, melynek értéke 12 dollár.
A díjakra. pályázhat minden magyar bányá.st, viszont nem vehetnek abb an réut a Magyar Bá.nyáulap utazó ügynökei, vagy fizetéses alkalma.tottja.i.

@

®

Pályázati feltételek.

@

„

A dijra pályá?.6knak tudatni kell január 15-ig
Magyar Bányászlap kiadóhh-atalával, hogy részt
akarnak venni a versenyben.
Az összegyűjtött e 1 6fize t ők neveit, pon tos cimét és az elafizetések diját heenként egyszer kell bekül.
deni a lap irodá jába.
Csak egy évre feh·ett elMizetéscket számitunk bf; egésznek, vagy két félé,·es e16fizetöt atámitunk
1>gy egésznek a ,•ersenyben.
Régi előfü.etöi nk megujitlisa nem számit a ,·cr<i1•nyben, \"agy is a pályázók nak uj elöfizetöket kell
F)"i.ijten iök.
Csak u 1915 március 31-ig b eérkező el6fizetéseht vehetjük figye lPmbe. A nyertesek a dijakat
április 10-én kapják meg és az a Magyar Bányászlapban április 6-án közölteti k„
A pályázat eredménye minden két hétben k özi,lve lesz a Magyar Bó.nyó.szlapban.
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f04 ROSS srn. (OurrJ Bldc.)
P ITTSBURGH, PA.
123: EAST 2Srd STREET,
NEW YORK, N. Y.
212 ISBAM PL.
ELIZABETH, N. J.
A "Feltalilóll: Köny•"~ t Wffl■en 11:'UJdJük dJJtalanul.
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orv01-féle egyedüli magyar
orvosi iroda.
206 GRANT STB.EET.

~

1®®®

s Go LD MA N ®

hual volt

"

€.>

®

@

@)
@
@)
@)
@)
@)
@)

F1rst National Bank: :@)
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magyar. Különö,..en a. roham az
amelyet olyan iJravurral csinálnak
magyar fiuk, hogy ut6lérhelf't•
len. Agyuk dörögnek, p uskAk ropognak és a magyar fiu k "f;ljen"
kiált.ás<1al rohantak e16rr- Megtörtí-nt, hogy a 101--esek egy alkalom
mai öt lépé1;nyire közelítették meg
az ellenBégft„ Az oro~zok fölemeltt'k kezük(•t /ós rom!nul kezdtek
kiabálni.
Xe blint~tok, mi nem lövünk
rí1tok.
A fiuk nem lőttek r6.juk, de a
g~·ávák ezt fe lhasználtik és tüzelu: kezdtek. Erre a magyar baka
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Pl'z•·mysl ,·HrlÍ.t ,:u lwHhi-h-tl'.•11- = • ~■■■■■•~• ■■ ■■■■■ •,! :@)
f'('k tartom ..\ :n.,-,,~k, 11 vúradink •
kitiiui.i fiuk. bátor, 1•1!=iiÍrt'llllii kn :
DIVERNON, ILL.
■ @)
11111ík. U,· mi1ul-miud ttzok. folt ■ 3'1 KAMATOT l•' IZETO:-;K :
1.atta a .vezi.rijnui~Q· ..\z arntli :1:-1. : .'
~ET~TEKRE: .· . . : @)
1
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,. doktort t's a patikii.t fize,tni, e,ry 11.~rl'aiban. ~:ah<•iai lu•lyzl'tiiuki·t
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allal!ban m•m tr-rj1•szk,etlik ki.
. J1•lr11l.-j{ kiti111ii1wk tar:tom. az oro ·
@
•
11„ok hátrálnak az 1·gt'·!il! \·onalon, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @
A pápa. a hadüoglyok érd ekében.
,·,miihi'il tiiviratozziik: .\'z (J,.,,.,('r-,
. 11.fore Hornauo jd1·11t;s•· KZrrint a
mlkil'üli egyluizi iiity('k kongrt•·
eit'1j1in11k kiudott cll•krHuma a
,hhek kii:t.ütt ÍJ:,\" &zol: .A ftápa,
{llJL~ rt!szt \1:sz a tutgy~zlÍ.mu
n,•iwsdle_n h1tihfoKoly 1.1~natúi 11. valammt hozzútartozo1k hol

:J:. !

1

@)

@)
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Dr

Am
sevclti
és antJ
kifejf'.
hangu
kedne
gunm1
is ülte
káatát
kcdde
tan v
bog6
röket
ziil ha

11

,,,z,,tü lttrtalí-kos l1111!1tall.r t-lr,·n- @)
ddtt· az í1rnto, 1·liirP,·on11liht. Ki- ~:
0
s,·hb t•soportokrn oszolva mrnt1•k

me~jarnlt az állapota, hogy rön ;::::~:.r:v~~ÍP~Il~~h~ ~~:~;::~:
di iwn \ isszamehl't a ha r ctérr~ Ila hol nz oro,zok p1hN1nt•k Elöl egy
k(, r <l(•z~k tőle, hog_) tett-l kart a/ körakson tiio:tek, mogottuk ai lemuszka~an, buszken f~leh
gfn,r1-ég Mmdenk 1 kezében fegy, - Kilöttem vagy ketezer tol- ver, dc <;t•nki sem lö. A tartalékos
t,•nyt; hogy h8ny muszka kapott hadnagy mPgszólal:
be161e, az az Ö dolguk.
- Adjátok meg magatokatt
Az érseki k6rházba egyébként a
A tisztek nyugodtan ülnek és minap a p0t;t.a valahonnan Palóc- nevetnek.
országból a következa cimzésü le- Adjátok meg ti magatokat!
vele.t hozta: N. N. rehomás kat.-0- - mondják,
nának, Eger, rezelve spitály, érA mi hadnagyunk k örülnéz.
scki parókia.
Aiig lát maga körül embert nincs
•
együtt a szakasz., Kevés emberivel
megfordul és fut vissza.felé. Az
Megölte u öcaclét. A z&lame- oroszok golyózáport zuditanak r ágyei Gyülevésze.n Kémeth István ~uk, de egyikük sem sebesül meg,
tizenegyéves fi a, J enó, késsel tá- A falu szélb megta.lilj!k en·
madt huszonegyéves J ózsef báty- reást az eluéledt katonü:, a had.jira, aki fej szével védekezett és nagy össugyiijü H strumra veze.
öc.scsét három csapással megölte. ti őket. Vadul nekirontanak a neA testvérgyilkost a csend6rök el- vetö oroszoJmak. Asok arcán megfog ltk é8 a nagyk anizsai ügyész- fagy• nevet&. A.ki el nem esett
ség fogh áúba szállitották„
kOzülük, u meneköl. A falu mi•
lik vé~n azonban. eu mMÜ: az&.
bamDt túnad ne.kik, nfnceen
Ee1' vezér6ntaa a maav :ta.. menekiilM. Ok ad.tik mer magutona vitéz.aégéröl. Bubini Sándor kai, & nnet& orouok.

harctéren megbetegedett és haza.
érkezett Nagyváradra, hogy be.tf•gségét kiheverje„ A vezér6rnagy
egy ujságir6nak, aki meglátogat
tt., a következőket mondotta cl a
hi.rctéren uerzett tapasztalatairöl:
- Már régebben betegeskedtem
cif' nem akartam otthagyni a harch-ret; a napokban azután képtelen
vnltam tovább dolgozni, annyira
el(D'engültem. Mostanában a kúr-

Ezt a gyönyoru szép danoló gépet aiándékba adjuk azon
előfizetőnknek, aki 1915 január l-től, március 31·ig a
legtöbb előfizetőt gyüjti a Magyar Bányászlap részére.

1

f~~ ;::~::~
:g:ki 1~:t:! b :::~ ;:~
khrpáti kiverésében is résztvett, a 1~

vé!':!a~=:-•~~~é~e:!:r
dult a belügpnini.szterhe1.:, hogy a
harctérröl sebesülten vi88zaérkezett, subadsAgon !eva és magáná polás alatt ál ló katonák részére
kiszolgáltatott gy6gy- és kötszerek diját az ortn:ágos betegápo}Asi
alap vagy pedig a hadikinestár ter
hére azámitsák-e föl. Ezekre a kérMsekre a belü gyminiszter most
körrendelet formájában adja. meg
11. választ, azt a kissé furcsa kijeh--ntést té,·e, hogy a szóbanforgó
i.ebe11iilt katonák a honvédelmi mi

@f
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t1
~yt'•k ezt maguk a lelké!'izek a fog- rohamra ment és nem maradt ott - - - - - - - - - - • ·
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A roosevelti

vérfürdő.! elk...red~:-.géu

-A mull heti jelentéai.inket a rooM-vi:'lti sztrájkról azzal zártuk le
él annak a nézetünknek. adtunk
kifejezést, hogy a sztrájkolók
hangulata. lelkea, nyugodtan viael•
kednek ~s nem ülnek fel a bérenc
gunmanek provokálásainak. Nem
Í<i ültek fel, azegény magyar mun•
kástáraaink. Semmit sem sejtw,
kt>dden reggt>l 8 órakor nyngodtan várták az Elizabethröl bf>robogó vonatot, amelyen st.trájktöróket 1Pjtettt>k. A 1o1.itrájkolók kö.
zlil hatan n~gigmentck a kocsikon,
amPlyekben tt'nyleg ,~oltak sztrájk

megyében, 3000 fönyi ember vett réezt. A leg-

mert f,nélkul, hogy megkérd.ezt.e
volna, hogy kik ezek a gunmanek,
felesketle 6ket. A perth amboyi
C'entral Labor Union szombaton
este gyülélt tartott a vérfürd6
iigyében, elitélte a gyárosokat, a
Sheriffet éR a "Jerry" O'Brien
bandát, részvétét fejezte ki a meg.
gyilkoltak és St'beaültek család•
jainak és támogatbt igért a jegos
!'lztrájkban álló munkboknak.

IIIIEDDIG T.t.11.T A HABORUT

kisebb incidens sem zavarta ezt •
Bzomoru tüntetést, de megerösi.
tette a sztrájkolókat azon hitük•
ben, hogy ez a sztrájk eaak gy61elemmel végződhet. Dicséretére le.
gyen mondva Chrome és Roose.
velt hivatalos közegeinek - Her.
ma.nn polgármesterrel az élén t'fi a városok iil:letembf'reinek és
polgárságának vi~lkedéi;e, akik
nem csak erkölcsileg, hllnem anya.
gilag is a aztrijkolók mellett
vannak é!'I f'JC"Y gyüléii:ükön f'rélyrse-n tiltakoztak a Sheriff, a gun
manek t's a gyáro11ok \"i."Plkr ~St>
Pllt•n.

Arra a kérdésre, hogy meddig
tart a háboru, könnyebb felelni,
mint az embPr kép.teld. Egy ka·
tonatiszt s:zámitáaai szerint a hely.
zet a követke16 (természetesen
e1<ak papiroson).
Megbizható adataink vannak arró!, hogy a hA.boru kitörése óta
mindennap 6.tlag 30,000, egy h6uapban teb!t 1,000,000 ember vá•
lik harcképtelenné. November kö.trpéig tehát körülbelül hi.rom és
fl:l millió volt a halottak, sebesül.
ttok, betegek él foglyok S.tárna. Ha
a fegyverben álló emberiség uá•

~~::~ben ~;;:._n;1a~:~~:;:z:~~:~~Íco~
v:;~~:ib~:r~~
--o(. hango!I hnrrogú„ban fort ki és t·\oportosult munkár;.táruil, hClgy
Aki feltámadt. .\ ,u:áud órik
uí-uu•ly1•k szúha akartak állani a ,,:-:er\·nkf'tljf'lu-k, tut~ntik ii "". 1oi.-.,.it hirta II frlluriii.k firiilt p:ráliZtrAjktorOkkt"I t~ ráhcszélui a tit• ftt a,)1lil{ ur 111,·n.iP11 k 1lulgo.mi, át tuz,~t. 3(/l•lkuJ,. hogy i•lhagy

:r~~i~~~k~::~:
l1•tt han•krpte!Pn. Köonyü ki..s1.á111itani, ho,ry ha a veszteség aránya
mrtrmarad, -- másfél év mnlva

A vérfiir<lö két áldozatának te,.-,t>t~"r szombaton volt, órilU!i rt·sz..
vttrl mrlll-tt. Bátyi Kálmán honíitltr1,11nk. mint a munka Yértanu-

!:~•~~r7;•g~ ~:::~;:,,

,o~:

kuz le,lkk

a,._onb11.11

'

a.ztráJktiirl>k ft é, mi11tl1a II fol,lhöl
hl!Jtak ,olna 1 1~, ott. ,olt o~\I n
l, llr1,c-;,1 rz,•tt h1rcn1 1s w~zo,hl'
~ 11dd, r llY z rr,_'. para,11•,..,zora tóor
1 u::t adtak a 1:111wgl..-.. :.' or~uz
l1al1Ha horza.uto ,;olt. J 1z,•m11:gy
mlwr ~1 tr1•ngt-lt v1:rhf'11, ~ borzalma." gy1\kcw.a1t 11z111l1t•l}·n1. E~·
J,al\11 maradi. krttfi a nmlt h,:t,·11.
{r. l'lQ' v:.sárnap halt 11◄ 11 ~•·bi ilu

Í:l:~~;:::!tt': iz.;tl~rcr:~!':U ;:I~,.

:~~K

kii,,tl

ik{'1 mg nem n~t•• Itatták

0

\,

,ol_na a fe,1,·zl'k~t,

ai :~~\: ~u:;.~;• at: ~~~

iliz.

két hu,loUa! az ~I!"}
&1.er-lo11v 2000--:?0(lO dollár kf'zeSSI.•~ r::~~I~:.:~~ a ~;n mí-:~~:l~a:
t•.1eltet azabadlibra helye.itetett a olnmbu J lian TJand balof·, in
tárgyalá.-. napJáig
dulöJ nnk-hangjfli in lletL Majd
·:-,; badság, Munk!
i b<tlu FI a lta

Bányász Testvéreink
Ha szükségtek van

bárminemü, ugy be~
valamint külföldi füszerre vagy minden•
féle friss, füstölt, pácolt avagy másfajta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

~S::\! ::ii:::
5

1

Alessandro De&idenon&k,
1•lni.Z 111nnk "-ok ,11llii1:i neg , "'lk
t1s1:lt11~1•1,Cel, Hkit H ~1.1111 ,/w:~f
h1th1~lik~1s h :•iplornhol t1•m1>tl1·k.
iliÍt}l. K11l11mnl • ;•J1rouwi r,.
or11 .1tus iR1UJ1lomhol ti-mrltek.
al111 Nt. Caepke litván 1,•lk, sz
p 1.14 llZédbed f'mltlkezett meg a
t>lhuuyt m1111k1udár ·1ihoz ,al,í l1Ü•
~érin éa a zt:-ájk"'Ól

l•---------•lr---------------::::_-_-_-- A Jo' S0
- R HAZA'JA
Logan és Vidéki

nagy ~:~1t1•P;,!~:r.1u•;lí~et:o:;i;r~:::~oag~

~\7t~

eyy minimitlis had~ercgl't mindi>n
111
, IIZi•,\,.JrmnH szi•mh, 11
r ak II itl!amnak mrg krll mentenie a jüI
ki\auei,isiig mur,HI IDl1!- l~gvi ,,".&;1.ámára. minthogytovA.bbáaz
kimk ft li·mcli fl'jét II íoltlliírn'"~"" nnb~r•~~• tn,-;J is íont~abb pl!nz. fs
b(i!, llltlli akarja, mi l,irt~uik.' .\ lmumriukimerulí'S, íeg)""\·crekben,
fign·hm'I'> iit,·KJlarHm-suok odaál . lol"aklum, fel!W'rf'lésben \"aló vesz.
rbl. n;ombun nyuitll\na ki\ill•, lt Ai~~r.k (>s a folyto~ foko~~~ ~l<:l•
. .
L k b
. l
11>1ezhn nf'hh. égek Hl mf'1lruvid1tik 1
1
O111 1
•~n;w~~.t..~ a
~ . t,·ru_ ."' a a hl\horu hrrtamát, me$rá.11apitható
1
8
tnr~~t. ;';rl~aa. :,H1;,k;.r~~
hlly a lui.d,·iselö áll_amok, ha elöbbi
; ' ; :;~~
1

ti

ho

.t/.~.

Kohn &Eiland

AJ s- NOS ur, Baxt-er W. Va„ lapunk&t;
,
minden tekintetben képviseli. fel
van jogosítva el6fisetésl pinzek
k l felvételére és nyugtáú.s6.ra.

1----------1

k
t

•••••••••••••••••••Ezek ami áraink•••••••••••••••••••
OALl,O:SO:<Kll:ST
Favorite, kitűn6 vörös páli.nka
. l.MI
XXX Három kereut igen jó vörös pálinka •
. . 2.00
'XXX Négykeresdes legjobb vörös pilinka . . . . . . . . .. 2.f>O
RezerviJt&, kitün.ő öreg ba.kapillnka . . .•..•.....•.. . ..... 3.50(ez
Nagyon j6 fehér p álinka, .
. ...... . 1.7~
2.IIO
Konyak (vel6di égetett pálinka) .........•.... , . 2.00
2.IIO
Na,yuerü barack vagy alm.ap6linka ............. . 2.00
2.MI
Ruai uilvorium ............................... 2.M
3.00
r:.nom törköly p álink&
....................... I.M
2.IIO
Legfinom&bb rumok . .
. ............... 2.00
2.00
K eménymago1 pálink& (Milliu:elmek:j ............ 1.76
3.00
J.niumalro• . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . 2.00
2.IIO
Ti.ln& finom tengeri pf.lin!d,k .......... . . . ...•. . . 2.00
2.IIO
Ti1s11, finom p bor,apllúildk ................... . 2.00

.

-

~

,·egJt'lek nilam.
!;U,-N('-n utba lgazJUak benn~
te-kt"t 61 utra l'alúul elüt

a legfinomabb ital.)
3.IIO
3.IIO
S.00

3.00
2.IIO

3.IIO
3.IIO

a.oo

3.liO
3.IIO

3.00

uo

RENDEIJEN MOST!

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

S. S. KLINORDLINGER

KOMLÓSSY KAROLY
MAGYAR OSZTÁLY VEZETOJE.

968 Liberty Ave.,

~I- - - - - .

Pittsburgh, Pa.

DAVIDNEVY
VINTONDALE, P A.
a.a Unuw vonalak ÜgJDÖke.

W. Va.

FIGYELEM
l&chryájulmak érdekében
'11, ha OOEBU11N-be j önnek, kereuenek fel, mert a
a rirol lepagyobb ée legj obban beNndeselt a 6gyuerUn & r&ktú'on tartunk
a magyanig érdekében mind enféle allaa.mel<e~
A '' SORE '' aóaborueu egy„
d llll magyar f 6figynöluége
ezen a vid éken.
Pióca N egy& magyar dolgok minden id6ben kaphatók
Ha a dro1ba Jön. k er essen
fel bennünket.

Coeburn Drug Co.
0 . H . MORRIS, Manager.
... 111111111 111111111111111

A NEW SOUTH SÖRÖK A LEGFINOMABB
HOZZAVALOKBOL liSZttLNEK. AMIT CS.U:
BESZEREZNI LEHET.

Logan M Monitor kösötl

kik uavanis raktáron

tartanak RUHAT
CIPöT, OVERAUS,
EDtNYT •· szóval
mindent, ami rendes
magyar háztartáshoz
szükséges, lehetőleg
a legjutányosabb árért és mindent a saját kocsijaikon házhoz szállítanak.
Ha · bármi ügyesbajos dolgait, avagy
KöZJEGYZöl dolgait akarja elintézni, valamint HAJóJEGYRE van szüksége, ugy forduljanak
bátran a fenti cég
beltagjához.

Eiland Rudolf
közjegyző

MAGYAROK!

RE~DKI\TT, \'IGY.\Zl'\K. HOUY ~öRPNK
TISZTA s ELS/lRF.,-;ne lll"Ost.GO LEGYEN,
AllIT TIIRF.S OR\"OSOK !:; P.:LEL:'il!SZER
~7..\KtRTOK IS r'LüSlIF:RTl-~K.

Monitor Junction,

knJ,· 1h~,k1m\~ 1 - ,,. ·•
_
1
,,, ,
011 1
P. F. testv~, New Thacker, w. J
\:a.
1ut k, on•
J
nih n s.ziv
)

trtesttjük a Fatrmont vidéki baj- 1
/· h lo~era tánaillka.t. hogy HORNYAK JA.- 1,an°

A Sörl6zde minden outálya en csod&ja u emberi
leleményeu~ek.

honfitársainkhoz

crm,

foh·tatódik ff! útiik
ut tart.
Jod__ ,)1$2'.e; mmden körülr'i,·.:~i!l a fr1>Ul·,iiík nf-~ kulJik ft> ::~·;~t ~~;:,~;~ ·1 nytelenek lem· )k
I nk rupnlo aJÁndéka1kaf so_tptr , _ _ _ __ _ _ _ __
cl·k i·s l' Del 1111, 1, • a m&.1 ;.1t~o t•t•
BALASSA KAROLY
"" ellyrlore Hgr ){,)11:t,. J1 n II i tajté.rsunk meg van biJva, hogy a
napi munka t gs o ooruLb1ka. A. Magyar Bánywlap részére a New
J.:a1,1t
p
ne 01 ad k1
:\11 Jeney állami vaaérctelepeken elö.
gin
.111: 1·r lt" A..: fiaetéseket vegyen fel.

Szerkeszto1 uzenetek.

Az Egyesült Allamokban nincs
a miénknél jobb, modernebbül
berendezett sörfőzde.

urhoz,

ki ezideig az első és
egyedüli magyar
közjegyző Logan megy:ében.

A vu, amit aszn uuk, a ( unb ami begysE-gek
kr tiilytiszta forrAsatból r 1, mel.> et vondos&n
megs Urmk.

A SöR A LEGKIPROBALTABB RtGI RECEPTl!lt
SZERINT K:!SZUL, MINEK FOIYTAN DUS,
K!UiMSZERtt HAB.JA J!:S PÁRATLAN
ZAMATJA VAN,

llE

> L.JE M O A Kin Tii.EZ

Kis
(!

vegekben veguve 10 t.Je&tot t.artalmas6 ~
V&/l1 ~ vagy 4 t.uea.tot tartalmu6 lá.d.ák:b&n

nn,.

~Jf

!

\

\filTS

PtNZKULDtS
a világ · minden részébe jutányos árban

E

Minden leválbeli rendelNt pontO!lln és finelm81tn
elint:.zünk.

=-~=========--------J=
~111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~
BÁNYÁSZ DOHÁNY
A magyar bányászok részére gyártva
A le&Jobb & lt-,tUmato,.ahb clohán). a 1.-aJobb m■ oar ai,-..-ok,
a ldviló 01.nnó Antallaltán,a, · ,e nnil mauar ec,-Iet ■111,-_.
fl'.:,i~ ml va,u·unk.
K&Jf'n t"1lfink kÓfltol(,l a n.\"\\"Afi7, DOR.\"\}".hl,I & lrJa . . . .
sUíNNIAnak a elmét. K(,rJe a ltíroeiitól 111 a Rlin7ú:11 Dobú.:,-L
Ha legalibb hbom dollirfrt r<'ndel f'J;'Jt.zt•n-e & t-zt a h1rd,et81;
11:h"ipa beküldi, telJNt"n IDg)t'"n kuldüak 10 darab f.l.ao• yal6df
,alúdl ltuha •UvarL
JO a<omag • • • •
• •• •
, .• • •
••
• , •• ·ll.5n

24 C80m.■g · ·. • · •

ar

• . .... fa.00

A SZAJ,LJTA..!;T MIPiiK FJz•; T.ICK . . . .

A bin7ú,: dohhy k■ 11tu.t6:
VlliTONDALE, Pl\••baft: FarkM Mlh"r üzlf'tfben.
E.XPEDIT, PA.•ball: Baloah ht,·6n Uxle~ben.

Fried Testverek
IU.OYAR DOD.l.NY-Gl'AROSOIC.

407 E. 70th St.

New York.

111111111u111 1 11111111111

HAJóJEGY

FAJTA..KAT,

Crystal Pale · ·halvány világos szinü
Pinnacle · · · · ·
borostyán szinü
Boék- · · · ·
· · sötét szinü

BARATAIMHOZ!
Vid.rolJo• 1ta101tat t61ea •
kékre festett szalon-

...,.

Pblzt takarlt mer, mert ln fi.elem a.a expN!M költM,rM 1i1
fdel~g mellett mi.Ddt-D ft,D•
deléflt pontosan enküzJök

JOHN BOJUSS

P• 0. B. 248
POCAHONTAS, Va.

T avan E ndre ur, lap unk kép vi.

1el6je, P ennaylvalliaillamban u~
lik, fel van jorolitv& el6fiutések
felvitelére •

n)'ll&tÚÚára. • • · ·

°'"~~~~••
:.,:1~"~;~::J':t'!:nr~
ea-.er

~A:l .

pém.Ert.

m ■ IJa

telüJ. ONJr.:
pról~IJon tmünk Italt ve■ nt.

1

T. J . CALLET

'----------l~o•uHl+lt<U;,:1_,.,;,:,:_;,.,_,,..,.,.,,;,.,.,_.,_,.,,.,..,•
. I •-■
VINTO
iiiiíiillÍliÍNDiiiAI;E
iiiiiÍÍI'•P■
A.11111_;

LEGFINOMABB
trPEN

AMILYENT

ITALOK!
öN

[

KIVAN!

\ SthU„t('r nfot· tt'ljNI j6t.!Uiú,t. Jelent. hoQ
Italok a )('~liqfjbbak. na • le,c,lobl\lU
ttkarji. ka!)nl az ltalhól, N.'ndelJ('n a ll'gna.io·ohh 11ilinkaflhdfbtil

a,:

Schuster Company,

CTmlaod.

o.

Ml reak e11:yenN<en a ro,:yantóknak adunk el.
F'h10111 ti~i;ta whl~kPy aallonJa $ 1.SO ff teljt'bb
Tl„:.i:1• ,aUMII llnntl) gallonja 11.6., éa feljebb
Kou)ak-fl·h.• Bnunl) gallonja 11, ION feljebb
l,11:l'n finom rum . ,:allonJaS l .0.j éti feljebb

Teljes raktArunk van rulndenftlle Italból,
llida ,·a,ty mértékutmra
lllnde. tivO a'!:l.111~
1unk ■ z F.gy•ült ,lllamokba
Rendeléat-1
tf'ut!k a plinst bek0:ldl'nl nu· klnfatra ..zt ott

fllr'"' a bankban, mikor az lt:1.l 4.z Allom.Ura
frkl'

~,

KfrJt·I, IDR)t'l'IMI Kr~~/-k('(.

~tra kff&Pn tii

THE SCHUSTER CO.
Deot Z.

('I.J,: \El, \\0, 0.

Biztos megélhetés és gondnélküli jövő!
t·.e r~11k t11r1nhn11 (,,. ft1rnwn #rhf't6 t-1, \\ IS('O\!>il'\ /i ll t1111h1111. ('l,.\HK ('ounlylmn, TIO(,;.\ f., ,11-;\TQH
mag)·ar l('l<'1Wk('n, ,·a.-.ull /illum,í....,nl i,,.,u•kiitH', kaphat miml('nl IUl.'i:•
ll"rmu. Jr1an,1t frk(•I(' -.Ji.iL flil1IN 18 tlollárfrt t1k(•r(mk(·11L .\ \ llll·k nt'lll
kii\(' (._ nt·m dnmbo'<• .\ f11rmr11 l('ml•hrt a,01111111, aki 11JI'.) 111111:ltnak,
núnt l'>Jllácljli1111k f'4:")' boldui;: (·• fop:,i:Nlt-n Jöu1t nkar ala11lltu1I,
lrjo11
i-:,. u1a11 tüN'k-.lik .,ok ('7C'r t'111hc,r (-,.

pi,"•" lllll (' ('ÍHU't":

ALFALVI FARM COMPANY,
1440 FULLERTON AVE.
CfilCAGO, lllinoós.

J.

Bodnár

János

Pálinka nagykereskedése
Cor. Grant and Second Ave.
Pittsburgh, Pa.
(a Züld kert mellett.)

Ha Jó h

tl~xca Italt akar, r e adelJen tőlem.
~n llt'lll tartok Ü,C)'llököt, lgJ olq6bban 6Jobb Italt adhatok, mlnt bJirme.ly mMI ttf{.
Tf',cyen f'ftf 11róbarendel&t, minden doll'""-1
:,!.;;N'n.lf'ttakarltmf'g.

?Íie TRIU

-

AR.\ISK EZEK; -

\ ('tt'l'I 1»illnlur. ga.llonJa ..
t2.00-t.61 . . ,00-1.s
t f'h(-r p"ln.ka ~lloa,Ja. • .12.00-tól f3.00-lg
T,..rkül) Jlállnlur. pllonja .. '2,.GO-t.61 '3.00-1.s
S:dl\"'Orlum ica.J l<>11Ja • • . • . t2.GO-tm '4.00.lg
Tt·n,tf'rl 1)állnlur. p.Jlonja. , .2.00.t.61 t.a.00-1,r
Kf'mfn.,·masco,11 Ja)loaJa
2.00-un '2.:W-lg
\nln;mai;ro,. ,callonja • • . 82.00-tól r-.:w-1g
('alltornl ■ I borok ,callonJa
.$ 1.00 & ff'ljf'llb
{, mlndt"nfrlf' ha:i■ I import.üt Italok.
'!inden ~.()O.o-. N:'nllel(... nfl a 1>:tállltá..,1 lr.ölllli~t mi fiaf'ljiik.
\ )K·11r.t l
·k 1110111') or<lt'r-f'D l"'■l[J' aJ,nloll lf'"fflbeii kU.ldeÜI.
lrjo n ('rr-f' a ('lm.re:

,1,

'"

John J. Bodnár
nm.

.,,u :!ml \\~:,r.:.
111,atko zon, 131\nvli
lapra,

(;n ,,T

h ■.

PITTSBl'll(óll. r.\.
r,·ndt'1 t killd

·~
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1

MINERS BANK OF COMMERCE INC.

1 COEBURN,

1

VIRGINIA

EZ A BANYASZOK BANKJA

~

1
§

~ - - VIRGINIA /.LLAM FELt!GYELETE ALATT 1111:
é

a

Pembeteteket felve.,.ünk kamatoztatá.s vé"':'ett I mindjá.n u
E: e
uapt61 négy ( 4 ) per ent kaL.;atot fizetunk érte.
'.ttm nki
obb binlomma.l fordulhct "omnk
:::::: A korny • ell legnagyobb Bánya T6nulatok is, mint például
§ a v,.. im Iron Co l,c Coke Cotnpany. Clin !- ield Coal Cor
§:
poration 11.b. a:inten ezen bank utján bonyotitJik le
§
a.z filleteket.
§ Felvilágositúért irhat vagy fordulh hollánk magyarul is.

:==

~

EGYEDtlLI BANYASZ BANK EZEN Ki\T VIRGINIAI
8
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At„

Bányászok ~:::: :en bank üzleteit.
)lm,11'

1::;~\ 1:Hk fe!Ul~TPMD
~n:~o:.::":..:::l)'~:)~Ü~\j)~~=n::~:::-~~:00 ~~~
~~~r:~:°t~~ ~!~':1;:~ ~~'~!:~:::; :~/:,=~~\: '.::,~;t: ';:,j'::n~ •:nduz~Pl!;;:P~en~; ;a
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1':.cbollr.a „gitll41te n~I
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11 M.Jners Bank
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d .,~o latod c-ompanl,. .. mú Ilnui•••

1,ú11, asM par• !,,gMut
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ommerce ne„
CQEBURN, V A.
Q

ALAPTtlKE $W 000 00

FELESLEG $3000.00
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NEW YORK

TELEPHONE CO.

11

~

!
.._ - . . • f ~

f ~<\RT RIJ)F, MEAT MARKST :I' lt

FRISS :f:S f~STör~T
DIVERNON, ILL.

l~Gl"\•IU>

Ftr11t ~te.J!.1:a• .!!~tében

ELDOI!ADO, ILL.
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