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.,_,.:u: llflg~· habor 1 lt>g lkoered, ttebb t talán
gvt
a.:.
harcl r n, aho
~ u et k ea & mi kato
I
'liunk illuak az oroszokkal zerubl' 1, hogy ldoutsi·k • fegy" rckkel,
ki 11 gye•1 \'arsó
A 111•11u t••kr<' 1wz,•1 nagy fnntoSSltggal hirna, liogy l'Zt a \·11,roi.t
e)wgyék, me„t ezz l az oro:,u;ok anszt'. 1 hadjárata h•töri~, vis:r.on~
az orottoknak •JS')
,·ón t 1~, onto!i!il.tgu dolguk, hogy ' arsót JH
ne ngedj('k, m r e,; 1 lega1ább w k:t hóna~ra negakadna .7. lro~z
e 0 11,·ol]11tl . .\z angol k fram UI '"
1t ,E-tetbi
rrlt g\e kuk
a Y ,, alatti kur.delm et, me t
, Dl met k a varost lCV nnék,
tonAt: uonnal a frant.. a ha. lt''l'rc ,. thet nek.
1gy e~· m1L w
·ag) >1 la.uan ugJ,an de nag~ :>n hu:ou:,.•os;.n n1omulnu: elór
V rsó e, lle tagadni n, m I t, ogy
•ten◄ h'S \'eszte!Wge '. t
1»Zenv1 Junk s csak a Yan;Ó lil•ni ha!lJúratuiik 30.000 c•mherre teuik
1 ki 114 hb.
ht•t ukl-nt. \;: orosiok n zt, St'i,:"I'! !('rtnesz szcrillt•g ~0
t·rf iik 16t ml'g1 r1>liite1 l'11, Ít•tldt fttlAsol han \·árjHk 111 8 uhul'tcll: t's
osr.magyarok tiqinll&Sát. Ket 1i,:1 alatt ,·aJ6szintil,·g ld \'an.ll
rorsa, :n -t
ed!lig nf-m tu1ljií.k •(•~gemk be,·i nni, tovíihb Dl ::i fogJik 1n;i a nagy :iht'rwult> g • v l 8ért
j,_r.
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FRIMERO, COLO, Kov[u li}-U•
ECKMAN, W V.A ...-\ munka tt
UNIVERSAL. IND.
a mun I ezi1ek 11 af"(r ,. 1 von ab nya t"I dd1g
h◄ I~· 1 l,. amig nem ir
la magyar testv r azt irJa, hogy (: k megy ,. l '1ogy, miut Orosz ka Jol mi gy t't. az wmf'1wk kiH~t, , t·k ltt-i. mely í'tfY e omú ma hozzánk, hogy mily nelr: ott a man
1·zcu n vidéken ci.ak :.!- -3 uapot ,József t1 h·l-r 1r„a, mert hl't ·11- Jf, ,-1 rnm<l unap dolgozul\k, ·, gy J:'\ 1,1 Jl\11\·bzt ni ,·mne uag val a Jkavii'l.Zonyok. .\lt azonnal megkértlolgoznak egy hétt-11 \•i annyira el kéut üt mq,ot !lolgo;mak ,·s bajt!r- "íd t•ö i.it 181, közt \Íl.llii.kozik tt. l1izou~·talaub.!l.
dt>zünk egy ottani magyar testvénmnak a bá.· nyák emherrel Arasz~- 11111k 11jlmlj11 1
t a :1el~·ct K ma- ~Zt' 1 maga .sága a bány4han.. , \'iz
·~· ~djuk, hogy rwm a „ú mö.l 11 iin1r:rt ,_s ltlikor a {elvilágosi~
Hl, ho~y u mbh munk.a..st
w·m l!I gyarokuak, ruo t azonban n, m t"1I gá:t nagyon ki ves van, eJ :-6 lu1JfJa ezeket II kolto:00 baJtá.. - mt>gkapJnk
azonn I tudatJWI,
znek fel. .\z ,-1 h•t a m1 gy drá- ig, n ,·eszik fe : munkis!
kő eg\ Ital ban 11ncs
roornok 1.:at, tis:i:tában _,ag>·1mk \' le, bogy j hogy. frd
s-e arr
a tfkpre
gaság is 111:rhct, tJ II módon ml"gHat-hé' suk magas ucn van a han. N)'ltoU ola„ és tarb1ld lám- a nunk ansag,
11 lmo1 i;>i a memn, dolgoznnk-1' ott éa vea1u heziti, m1 r például magáno$ \an,·Ahan, gáz \ nz nincsen, 11 pivlll dolgoznak. Tonna Wmra, ·egsö leto, ~ 1 1 n nt>kuln"m k 111":k--e ott !'el magyar bi\IJyáazt
cn,bf',.. kn~k a burdj. '.cg1JAbb 2ö járó ko valam D)i. . ·);tott ám- masina utlm ,·1 gyes ml-réssel 39 és !-.Z gényt-k, J n m tudnak ho\'"
Hw ez a kis f'badság IK!mmibe
.JoUiu·b.11 t.erul havonta. füizked- pá.1.al :lolgoznak ~ kir4 számra kilenc tized centet, tiszta m(,
cl menni.
.S('JU k,•rul, billen még f'S8k Vá.j net a mag_,.·ar b!ny&zok l olo- rna»ma 1tiu ~ centet, pik ntán 5:J f.a három tiz('d centit fizetnek
Ml"rt 11who1 nincsrnek jobb 1 1 ,,iz11oly, gct srm kérunk eenkit6I,
rado. lluru1,JI mo,ta11 áLan.
pe,lig ~o 'J5
$1.05 centet fizet- .8%1 reuc-11hlt1tSt'g ritkán tclrttnik:, s10nyok, mint a.honnan lmegy az aki11f'k oincs múcljálJan azt aem
_
szupr- mtf•111lt•nt jó emlwrl a mnukái.okkal jt',l bf.unak ;;, pa, 1 1nh,•r má.<;utt r,•ntll'Sl'Il mé~ roi.z.
e)t'jt' ha ,..gy pmrtakártyin
MARIANNA, Pa.. Erd,~h i '.\Túr- l·S i11y a 'lmnkúok.kal l~g Jól h!n na. tru e tckintí'hen ok nincs n
11znhh.
k;:rd, z1H•k Mhiuk nlumit és mi
ton bajt41 ~!", itke IZCl'l~1 ott a ak.
,Jelt>nleg •1em nunek fel mun~
. 'du .Crd('mes 1110.sl utazgatni k
g5rel
ürömmel felelünk,
~.unka mlg nrm indult meg t's !pk6. t, me,t .sok az em~r igy i.a, hnjUnak'
.\ munka\"iuonyi>k me'l't akkor ~J'Ulimk, ha lito1g6larilis el~jt'Di 1 , Iöbbrt> tu m i drPANAMA, ILL. F.gy mai) ar roú id6bc!l l:'Zt a helyl't baJtár I mindenfelé nagy,m roaualr: és e n- tot trh ti.lnk a n~gyar bányiizok.
ják, hogy jnnlJon u IH JyzcL )14- ba;itársunk lrJa. hog,· , r,·, a mun- sunk 3já.nlja a magyu tt>lltV1 rek- . hcr annyi r.ok ,·an mim!, nütt a bii- nak., ha lAtjuk, hogr ha.s.mát ve,,
OROSZOK ZEMPUNBEN.
gy„r iestvfT"tink maradjanak tá- ka jól wcgy. h tenktnt hat napot nck.
:ri,kban,_ hogy Ri\'e'1. 1 1,ctc · \·e,. uik btjtáf'l&ink am1 112:olgálataink
amit az ,ol ti vidéktól.
dolgoznak é az ,·géaz január h.6. luk fognL s, hol nmes azuk"6g uj nak.
'\t-'ll tartanank hel"' n k I tal(ntlm >h-uomk e ott
.
.
napban e up' egy napon iuune
MIBLETOE, W. VA. E
nta• rnunk.ú~, hol nrm ke!'t'l:ntk jól
;\e eil" tink _hát~ muffol
o rak-magyar hatlY .i::et6!fi g Kern
d, hogy 01
pll >.: mfg
LISZTIE PA. (\\'1udb(•r plt:Z) tt>h, a mnnU. Ot-ba1, bct nkk08 a
h .á
k O , (, gy. f!
n1ost a ban)'iuot é sok:lul Jobb a. h stv~ffk. ·
.l1nd1'Jllutt
roaunl
na J.S ,·annak '.\ligJ,arorszíigon, lg) péMH.ul azomhaton ar.t Jd••utel LaszllJ Lt1ri~e bajtánuuk tudatja, Rzt'-11, \'iZ nincs, giz kevt's ,·an agya~ aJt rsu~ ~ · I·. ) •rtesit~~o hh:to~ gyengt· kn1>1et. min" a hi- llll'JZ'Y mml u világ sora, m.inden1
1
t?k hhatalo!\an h ('Zt mnguk a:,; nro~ok 18 'h~mi rtf'k. h~gy ~;.m~ hoin a muuka ar,on u ,·iMken nem b{rnyáb~n, uyitot láuip~t hn~mil- ;
\\' t : -::;n ~;~g~-~nll~~ zon)·ta!an ,~s_ céltalan u!az,:rat.As. ft>lé -nagyon r_iji,,r a nul a u;egény
1 1 18 P _ 1 g • .
t"• 1bc11 .Jagyon megn·rték az orOóizokat 8 inag„ar holl\Mt k. vL ~~<
megy hl't,)nkt'nt egy, ,•sc11eg kJt n:1k. 1.eJdr6 kö egy f,•l mehtol egy 1. 11
_TuclJnk nu nagyon JÓ1. ho~y ,•mh, rn-. 1 gJobb ott, ahol épen
~hát hogy Q11 g na is ,·ann k ~111• t'gt„ katonák hazf.nkban. 1 ng- na~t dolgoznak. :\j-lUk:ülönbi n a inchig .au, m;hol top RZén marad. '\~•gy auk _magi,-. &Zén vai_i. 8 vu_ UI m111denfclé nagy•;>ll 1"0szak a ruun-: \Hg)'tmk • a ,·asut mcJ elég gas-,an, a !Ai.torcá ,. l~#~n KZintén ·unnak elli•nsii,c,•s csapMtok ht>D~, Lelyzet megleh •tös lenne, m, r1 a )la ina után tonna sxámra neo• akfltl • L11.nyl~~u. )[urna utau, ka,,1iKzonyok, tudjuk, hogy a \'ég- 1dag akkor is, ha mink nem utasd
·ek nagyobb kirl nrn okoznak Kl!pataiuknak,
k annyiból muukásot.ll t.:lig jól bánnak, dPIVl"Dtit és fél c ntcl fi.:r.t>tnf•k, ·n tonna &Ámi:a - 1 t•entt.:t_ fizetnek
k1'tsl-gbt~ elöl 111emkülnek'gat,mk. ha mink nem gazdagitjuk
ll uak íunto !irgal, hogr az flltamk m,•c:szill,·a tartot! ll-rul..tekt•n moi.t nem "eunrk fel tuhh h&- g' e ml'rés mt>II, tt. ~zcrcncsi•tlrn- ,·i•~ea r_né~, s r~icil_et_t. :-;✓.ftr"ncsét- a 11mfíol,í hajtának, m1gie eSllk · :t péntlinkön 1ik<-t
tnind1 ut elpUAr. tana.k. amit a atenilik meglát i-s am.ih, z a keziJ.k nyászt t's igy nt'm ajllnljuk ,·n a 11é~ rilkfu, fordul eW, a mnnkA- J,·nsl'g ritkan torknik, ~~ a. mun- ut mondjuk mimlí'nkim·k, ho~l Egyet uonb&n · ne felejtsea el
111.z!t r
hr-lnt 8 munka t, r, 6kuPk.
;.okkal júl J,linnak (,9 hHr az élcl- kli.Kok.kal
~í'm hilllll.llk Jol él 11.1: ncklwn a rouz idi1kbm ne• uwn- egy magyar b&Ilyáaz se! Azt, hogy1
·
mi!-11: r ,~ bAzbt'or ell•g clrága, mf'rt 1• clnwiZt:r ~'I nagyon dr:'iga, t•aa~ Jt'II Sl"'nki más pl(,rr,, mi111lenki ott ha mennie kell, ha költözni indal,
GYOZUNK BUKOVINABAN.
NEWRYTON~A. P11IlJl R111lr,· 11 .l••ttol'.•st,hh ltb i,;_ A d~l\lÍ.rha .ko- ~::~•: :~a!~
tliltst• ki m•~g lr1mlí1hh a tt:l ,·égl'f, elöbb _ir~on ~od.nk, kérdez,:~ a
1
1
\t or,l külugynmis~t r jeli nti ,
r 1api ke1..t1 •l, hogy Bukn t• sht-l' 1.rju., lrngy F,)J"Strl't n { rul, _l_n,Jt.ánmnk. alr:1 e h1~t hl'kuld- lwri ·o~ib hi lnn ; m akad muu- aho!. Ufü-t Yan.
.
munkárol minket, sehol oly mv•
1
,·inab r.. •
gy iwm• t-magy tulno 1,] 01 km•Jtt>lí'".ll'k ,·oltak ,·issza- l..Or 1~1•kl>n 111,C) 11.::gy • apot do)- te aJanl. a, tl a hely1•t numlrn nw ká J r'
• k l"' 1
.
ffl-.zPn
a a munka JOLhlil sen, annyi ueretettel nem ka.p u~
1
1 11
111
vonulm az oi.os.z
p tok l:'K ':i,·isDH r•, hogy H'!llle~ gt•Ju•t 112:eu\' d~ek. goznak egy I len, ,1 ken>sn1 nem gyar 1 h't':imknek, mikor jobJa._ ,m '' r• ·u on "" mosl
11.pgy t>gyik másik
t'ly, n, azt mi baigazitást, mint
tőlünk. Alf.
l'gy 1l1t zik, hogy z 01 l „0 ,. gki•p kén,,,. ('~l"k i>!lZnek Bukovmii- 1g1•n htdoa·,. m 1t a &0k t'mb r!'", bak a munka,·isr.onyok. ~fost uj e_m ig;n ,..~~n k f ' mcl't w,k a I megirjuk, kkor yenesen fel kor legalább tudja mindenki,
8
ol viuza,·"Jnulm 11 felhagy-:ii a mngvar ,11nz1u k d\es t ·,· ,·el
, s kt',;S unl: "'.. ,alti ll"kmtt"ttel mht"l't TI('m Ye&mtk fel.
nep
ány. ian.
hh·juk hajt :'54.inkat, hogy 11t'zzr- hogy hová indull
F
}t"hütiitték 1•gy k1eJ1 t most már n1·m 11agyon rouzul fitrtn k ••\ ml'ly
mk az illetii helyt>n munka 1tin
8 " rceét('k Hon .Diát
)ly nagy 8
rei iirm köt!lk, mint t>gy 1611appa1 PZr ótt ,-, ►lt, ami, l..iré azí'lött :!0- :I; e táig n~·oWAB.D, W . VA.. Pf'li ,Tózscf tr t . KEYSTONE, W. VA. Eg:r itt, m· ilobáljuk t1·hát da pfnzt foly- !
kol ngv IKLv:ott, hog;:. Bu.laii 11 t 1g r 111 1111 IHIU li\l1tbatJa ml"g az ut moU. most i('gf1•)jplih 10 ~2 er vl'riiuk azt 11·ja, hogy ?tt a mun~a 1,i mu~_var h~nyá.szt,·stvt'rimk le- ~~no<; cl-ltalan nt~~r;r11, n_e .,_mentK1g R1.amit, , 1zí-rt 1n1~g akkor sem la!lAAn nwa-y. l11·tl"11k•·nt esup1111 ,·rld irt 11('k1ink, amihf'n elmond. Jtmk lwlt• lt \'akv1lu(Zb11, nlJunk 11
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1
11
geny katonáink_ ltt~_irsak_ 8 fl'l~tlag osszi·_~ or~ág~ Pinrhí-rt fizrtm•k,
111
"'14 ma vadilllatole lkn 111 kuzdem kf'II ,.,. ug;v az ~ki.
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FARKASOKKAL KtlZDtlNK.

]PJl'Ít-]jl'hh

eg~· kf'}11tone-i
Ili.sz azon a plt'zl'n, ahol a.z ema lu'irma„ban \"lll f'KY láb vastag- tt•sh·t'r (.rt+·sítí--.e után••\ moi-tani her ri-i;?•·bheu lak_ik, ml-gia ('Sllk
,.,:í5r11, amiért yartlonként 53 <'entet lt ,·?1 RZCrint a billyikban gÍl.z ls könnyt>bheu ki b1rja a rouz ,·ilá-

f:I az elsö uAmu Umyában nincsen. tuk, ng~·ancsak

\'ina.i l1arctn n etnszimra ~"~ :h~=~k::t~/:}.~;~:~i~t>~;~<'~ ~ 1::m
DUNLOOP, w, VA. )[t'8zároa fm·tnt·k.
, ~kit.ti{~ •·tlc'.il a. 1:n•gii,roaz ~ ,·it got._
bci.ti.6~ r,;a~y
e~~-i~ii: fordulni a katonáknak. 1, .. guomo• (l~·iiri;?:,- ha;,társunk azt ir.,1a, hogy
Yiz, aka_J. a _roo'?okban,
1-t nu l.ton-n. -~}-~tot: la_i_n~h-at_,lol / IILS2en ha ~Hetet• kei:" az f'm•
g}SZt r lf'I~• t 1 :.z
'k k"k
zA
t'Zt'II 8 \'idí•hn meg,·
a nitws t'B m·itott )Hmpa.kkAI doljloz. go7:uak .• \ il"J11ro k,1 kornlbt-hil 3
ha i·pN1 1u mm1t ll<'m ke.
1
1
rul,b \ldo:r.a~i a farka..,ok~.a~ " mt-[!"_fagyott kal~r~~b~ : út
munka, di• k,•rei-ui n;. 111 ÍK~U JI._ nak .. \ R~{-111'.•rt tonnünkí-nt roo- ,mk núnd,•111itt. .\
11atn.·o'.i [ reR, ~k~or i!I M!Ak n:egl'l \'&lahogy
1
1
lum n-nek a ,aclak martalt kat'.:·
:
iwkJ 11 s t'Zí'k a hd, mnt anii~·i 110 az t'mher, mokhon
fí·l crnt~t 1111.gy l•!I _a l11d?lii.s1~rt 70 t•i:ntPt !1- J :t:'Y 11~c1i;.t ott, ahol__r•·~·n Y&n, nh~l
1
duluuk, tiokan P1~t 11 111tk el k, z
•
,
·k_• k •
. hogv kári,t iwm Íllt'll ad. nak és mi- rntrillf'n 1i f'rnh-t fizetnek, mas1-lzd 1wk pik utan. Sz,•rrnesl'!lM1,..<tt•g 1!<mí'r1k, ahol tndJuk, hogy heesu181
11
I
8 1ar a..;o
0
•
:u•· r ·, i c!>'tl
e 1•n ti,stn·r1•1uk r,·udes1•n a fag,·
• ''"
.. ku ozn1 • i,ta ·a vi„zon'"ok ih· rO!tSZllk Í.'!i az 1ua utim vrg\'1 s m{,rPPel.
.--.1.n,
n- 11agyou Jf\"a k ran 1ort1111 ('1·o, csa J: I" t P!I cm1~r 1" h't
1 r If'r.nr k ne k'1,
t-Sz.nek '\"al_t"~·on kecserü (erhrket rale urg,;nr 0tth0111 flluu ra u ia- t•mlter sok,~ uÍ'gi :-at ·is le~ii.g: csétlPn;g iÍkán fordul rlö ;.s a,•5Q"·hd••· i1ogy t háuyamunká t ?,, milltha,·ad id_í'(tf'~ he]yremrgyen.
born.
t!ik.
munkí okkal türhrt n binnak j uliil
kő, a k,írházha nttrk a.hol munkát IS ehg kap, ha kn,• 11
OSZTRt:K-MAGYAR VESZEKEDtS.
•
~\t flf'Jmiu
drága a tl'lqM·n,
,ket. E%4k kör.ül "KY inir mtg iit Ül nlamit az sem elegend,1 a megk
.·
(' hogy I MURRAY CITY O KoYáes
lnkú
mi\rs~kdt ~l0-<r. sok
halt, Rc)SA! pléiek, n ilycn a bá- íll1rté81't és féh-t, nem niwaen hi~
1,
\z out
ok rt>gi
1~l1•11s1•fe l!T t i•z~'
z~:1t:nak ,1a ren '"S B, n~ek \;u 'bajtarsnink- nép és m& kút nr~ igen ,·eun k n:r 7- RO~a. oli-.i> bizto11 at élet," t~lí'.Z n~ki va_laki
mt"rt
a áhoru' o t ldml' lmu I na
uJra
)lmas
ltul kaptunk r hí'l.\r1l lewleket a tt,1
„11 ROttse tJdh:i.tja. hogy kik riJ~-c h1F.7. mmdenkm~k v1gyáuna kell
~ ar:;:~~~al. T 1,. u , , llf'~ ,1,. mi •t ,orh-antak fc1, ( r '1'1sza 1ht• n 1'!ól ni t1 ettl"n azt rják,
mti-g f.1'- a 'ildh öl. .\ báná mod l'hbl[•·n & l'O!l.bfil'. vilftgbnn.
h
.
.
1
k
l ' l
CASEY COBOLT MINES ONT llcn II v-.n ~1 g pan z .\ muna n.ton au D810'011 rossz a e1Y
lrutrtt 110.,.y ek 1 11 l1iíhor11 uth1 1s arra fi kar 1,n hogv n , 1:11z1111 ·o
lll m a I gJo 1,
•
.
r.k
. k
h
tlk
t á
l l 1 1
.• kTtli
1 u,a!t 6 eg k
k '1:n1 OJt ~1
arors-r.' onálloMlglit caor11tsa, az kozöns:l!grs n il • bak azon a ,-i,11 f'"l cm l rom CANADA. 7.imM htvá.n m11gyar kavf'z~t' • itlJÍ' .
Oll'_,. . ..'"J~ z,, m r \'ll ~ lO. i~ 8cmm1 l 11 k ~
r rt • n varok hh n
h boruh n mutattok meg, hog,,·
gH
l1t flta az
s t'a h lf'!I szám· bíi- teah·.-,riink irja, hogy az ottani ura.51: ee t"Zert at'" .tes.~•. k ~eh;, nin<'~
~és
r~i° ,,I min~~
•I · hb
!J., nak
m p dolgoznak, i,
ezu~t bf,nyáhan gyf'ngfn mrgy 11
1t akarnak.
'.\r JoJJe1
1
m1 gm u ar~
o ve eni~ e _e
1
1
" ib
~m
i pt _al mota
r.tr
e ~
t• '111 hel')e n e,-k 1 nap nt>gy munka ' bár kidolgozzák a h t nagyar bánybztcst im, D ::i G onnan rurnm, akkor lll' indnl10.n
11
'k
IK J"..,-. '~r ~\: lt
t,parn(' E-k azonban o t na
e;y h en Ua1
Yllc napot t"Jl) hiten, a l't'lldcs mun• pl,~z ez. tallll!ok ('1lt1#l jobb~t h b~ 8rnki_•.-~(O•,~r b{..nyásr.ok ki,J
kumt• n· kkt•'
rha1 J , rú. k 11 Z\ e
1 !, aga
n Y&I'\
bnn,·áoan, kll„Jétszám.nak j6form!n rsak el(: .\ • f gyu Rányász L:ip rr.a
r- :r.ul a vak \ llugb,
r'" nF~1~n:~:/ ul:'/~ ~•~,-~Jl11:alo
• ho~ o t
ton& "' ,;{ lik IO\Z m P!il 'lenn • ,:
\'"811 elyrn• tized~4' foglalkoz~ Hl't 1ukko11 f it• t h~r. ha \'alanu ly'k j6 h • h Jrja;;a~ m~ hozz:nk, lrJ~ ;:;.eg, U
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"' " ,, toknt az orosz el!, n é11 1c11: JU1 "zukbe. l10ir~
..,ar fi~ khi iu. '-ad l~mpAnl do rozuak.
,
Cl k f' ,.
n:r- "rzemu] h Kraku falai kozt, ahol ,\11 trli11 11111 leJsro ko van \'~ln~o~. azt
111"11111 ::.ik ·e'll Jut i R.-.,1khr \'agy
láhh he.ilgatnak .Jr~!11, hogy kom~iánia
t~utlfJ!k el.
.:hii;t )I J.)'llrOT"L g kr nap nlatt k.!-szcu íillt n hlibornra, addig \\tSZ:t
~(a"Sma utau tonn11uk1•11t roomlia

P„
íu:adozni

:11mká!1~k

"ltet,

/f;/

t;

==~~

párUo~ & magyar bány&e:~~

:°!

miia:~t~

nem top.dunk.
Kérjük b e . j ~ t , hogy
ne várjanak ügynököt, vagy
külön felu:6litáat: 1 hanem a
ki h&tralékba.n van, u küld.
' ! dij'át. m1.
·
je be az e1·1·
O u:etes
nél elóbb.
Aki• rosu idök miatt nem
tudna\ fiutni, as irja megbi.u.lomma.l éia
uivesen
küldjük a lapot tovább ú
eseknek a. bajtársaknak, de

mi

ki aem imi, Nm fizetni nem
fog, annak & lapját két hét
mulv& be fogjuk uünt.etni.
BajtAisi ueretettel
a MAGYAR BANYASZLAP
kiadóhivatala.
11U11111111 u

" " 11111

1i6.nya, n~gyon aok vu nn be~ne. ye megmdnlt a mnn
mo~o ~:rr:tn~::~
utfr:1 - - - - - - - - - i-zahacl h1.mp1ha.l ifol1Zoz~ak .• ".\ap- l
n#zni ~ mi sziw&en mcgirjnk,
stlim m1mk1, ok ltnrdot
~i·t dol- !
METE PA ~za11ka -Ti- hn milY<'llí'k a viszon ·ok ar.on a
lárl kepnak napon_tlL Furast mn-: VAN , _ . ~
·
k
d~:'k
~
Tudatjuk & magyar b&nyáazok.

fJGYELMEZTETts !
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kil7ct• "!"!;al -~-;~zí-~. (, ~1.l·;ersétle~l: ::~"r171;ó~~;· ~:~;sort~ ·;:::1:i \ -~·r:.;~·alií lapunk a mi élet- kal, hogy PEKAROVICH ANDOR
b~: ~ "~:n ':nos~ j h. nincs is ki16.tás ri, hogy rl',vi- í't- unk. horr a ma~r hányászoutuó képvi&elönk a. 14.agvar
u,r1~Wn0~:~{:•~~1
a
na,'
I n 'óra v,ltouék a hel
t .\ ka"sznll{áljuk~10hantr11maradt Bányáulapnak többé nem dolgo--

rint: n
est>hea: fs az ola~ok
kcr.dtrk é )H ll"khf' k◄ r'llt, to e
entrihim 4~ f'f,
m1g rfld lett i1álu1e
.
. ,
zed r,:nt t ím•tm·k, wgy~ m r _s.\ nPm ton:. g1 apok kulonbrn mmcl lumie: , hotn.· 'riuanak &Pl. S1.('rl'"le!I C'l~g nair,on ntig,
,.>lt' a
boni it!n ~hgyaror11zágnalr: ktll az trnak le'lnit>rkán fordul „tA 11 a mu~k~ok~al
a mona1 "illl n II u a l<Jrjobb bizonyit1':'):a ann~k hogy az o Z1 k M bánnak. 80~ a m~mk 11 .,. UJ&·
n, - 1}1aaop:atM sak köz-":! ~s te'Ilt lrnkcdi 8,
1 kat most Uf'm llfP, wum k f, 1.

,·~m~,is
J

r.okan
ma~aro
1r-l. Ma.

te

I

lltZ

volt
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kev~•s a mnnka. ~:~va!ok PlsúllinJi!t>znak ~rffil #a még magyar bAndsmak hozz!nk zik és a lapot tovább nem képvimos ne mrnJe-- uomo111 \'ic:Ukr,il.
intk:r. tt 1twlí' \'"itu.z nilkül.
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1

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
HUNG.A.RIAN MINEIIS O&GA.N

'19 Eut 9th Str.Jet.
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!mulasztani anuyit jelent "
ne nin1 H ors2.ág v delm1hól
:
jOvöj(rúl Mnoncl lli.
:

.

A ~·1l11ghA.boru azomoru alkalmat .~ britt YiligbirOl 1lom llLO{öt ·

~ egyedüli ma.gyar bányúzlap The only llungarian Mtnen Organ

,.

sa1•1ne Trust &sav1ngs
• Bank

A s.zo< ialpoLtik~ allot~knak
ig u tág tere llyilik ffl0$t, ez alk
'i+<UHIHl♦
I„UHl„l+UHIHl„l+<UHIHl♦
l ......, ..
, ....HIHl+I......,..
, ......,..,.,......,..,.,......, ..
, ......,.., ..
, ...
:

i

11yuJt annak a b~bi.zony_itásúra, l gy.anezen idő ala.tt a nemzeti va.Abbnn rem~nyben éli.mk, boey
u Egyesült Alla.mokban.
in tbe o. s.. .
1.o:;y az, álltu~ életeben_ uuly_ ~o~- gyou megk é~cr~z.~ött és °?árl most f,i\dir.dt társa<lalmi lelki'
11'
_
tos ei:er,pe ,au a azoc1a.Jpohtika- l~~O:-bau 2;,,0 m1llia.rd márkara mnet háboru után su:c fo e
1-'du:l'rkt>utii; l! l'U,ER ,~J.l~TOY
A,Ute?i '1 .\IU IS Hm L~R
na.k::
rngott. A nemzeti jövedelem éven-j aludni cs 1mrgetöleg kóv• telni fOiC· :
CJCJ, . ..znlu ito: f;GER 8.i...'iDOR
''a:. l•lltor: .\.Ll:X l,GEH
lhsmarck mondotta, hogy az ál- te me.gközditi a 30 milliárdot. Aj ja miudu1.oknak a mulasztboknak
....,;tj
.
.
.
!.lm n,e csak akkor gondoljon a. takar~kpinztári betftszámlák 181 u. pótliw&t, amclyt>ket. a multhaIJ e 1
ZJ.6fa:etéa:i ár e.a évre ...•. ,1.00 Subscnp' Jln ratel $1.00 yearly m~nka.sokra, ha ~alo~Ara van milli6ra, .. az: i',\"i takarékpénzt!ri kü\·ettlink Bizonyára Je fogjuk •
.
... .. .. ..
v:uk.sége, vagy ad6!1z:ctcs kell, az bettitek osszegc háromnegyed mil- ,enni a tanulsAgot ia a mO! · ni :
Megjelenik minden cautörtökon
PubU...ed every Thunday
állan~_ak kotele~g_e az élet ne- Liúrdra, a takarékpfnztlirak va- stg•·lyakcióknak I gondoskoiini :
K.Jad,fa:
hcz: k~cl~ea utj&.1n a mu~á.st gyon~ ~z 1875. éli kH milliárdról fogunk, hogy a jö,·üben ezekre JJ
.\ ,t .\ GY.ut BL'\'YA.SZLAP K l .\l>ó\ ·.u .L.U .. \ T, n. T.
gyámolit~m és megnMclme~ ne- 14 milliird márkára emelkedett. A, legyen ulllcRg.
Bl\fU:R , 1.lHTO'.li elnök 6- pflllCtárDAk.. ll .\HTLE\ - .ló;t.S.E.l-', ah•lnük
hog yelgazoltusfk vagy letipor- jóli·t emelkedésében a munkisA munkanélkuliek butosi
Afi f '.lt SA'.li DOR, tJtk.ár.
t.issék.
nsztály egyre növehö arú.nyban OnhihAjukon kh·ül keresetnél!..J.
Publlllhed bJ t.he:
1 18:o.:!.ben hangzottak el e IZ&· ,·es.z részt. lliteles kimutataa sze- liekké Yált rnunkások megíelelo :
lll''.li(i..\.RU.,1' m s•:ns ORGA '.li 1• u u.1slllSG ('O., l '.liC ,
• a.k • ~zóta • 'émetoruágban a szo,. rint a t,i.nulatlan munkások b re inti z"ll.S:nyes segélyezése nem 90ká :
)L\ R11\ ll011.ER. I'N!w: -~ T-.
. _ . ., 1.t·x.n otn BGER, s«:r. c1i1.lpo!J•ka1 l!lt6t..:cd&ek egész. korulb lül 2j százafokkat, a szak ,..·:-athat nagár ..A.zok az áldoz.iJO!-óf.l 11 11.\ nT J,f. l , \ .-1~1,1,•nt.
_ _ orozatat . !kották ér évr5Uvr i ki·pz1'1 t wunkásoke SO azázaUk.1-."BI tokli.!. amelyeket az egyesek es
.,,il
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAX.,
1 ta::bb feJl_esztct_'kk. ,A példa k_öef;p·s ipa„rfi.gakban HIO száza- téren hpz.nak, föl kt·II hnsznúlni a
BANYABZOK&OL BANYASZOKNAK.
,e.cs.re :iJ.lált mus ~lM1okben 1a. 1 kkal 1roelk,,dett. ..\:i élelmiszer- hatód.gok rends.z:ertl·lt·mil most e
_ _ _ _ _ _ ___:_'__ ~ ______ _ _ _ _ _ 'ag.)on la ..an 11gyan, de mégili ár11.k emelkcdesc csak részben wunkanélkiJii·k oly liiztostiás.6.ra
1
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRI'l"l'EN F OR MIN- ulat tort ~ gomlo~at, hogy a mun- nyelte el a Mremelkedést .\z cs scgélyczé · r,·, amely uew. ala: :
_ _
E.RS, OF MINER S, BY MINERS.
1k,h m:g\'et~ehuczcse. az 1~ar és a l''1yes clfogyautott élelmisZt·rb61 mizsnlit nynjt, hanem jogos igén}·t
Entered 8!I Sf"eond claas malter at thePoKtOffice at ~ew York,~- Y. h'.rmeh·,; ~cdeh~~t Jelentl ... A. _he- pgyre nagyobb hányad esik egy. <'légit ki.
under the Aet of March 3, 1879.
IJeS szoc_1alpohttka a gyo1~g.:b~ "gy lakosra, a munkás életmóJja
Százakra és ezrekre megy azok•, :
SZAZAUK KAMATOT FIZE.
_
_
_ __ túrsadalm1, outAlyok_n~k n~ UJt ve-- lol) ton javul, a kivándorlás majd- ni-k a Wma, akik a. haza ,·édelmé- ♦
dt:_lmet, e~altal cnyb1:• a .~nad~l- ,wm tcljesf'n megszünt. Az áUa- bl·n életüket és testi fptégüket ál- ♦
TttNK TAXAR.tKBE~TEKRE
mt elle'.1tt•ltc~et. és elo11eg1h a _ÜLT· ~Oli élettartam férfi~knil 38 énöl doztá..k. A legkeveSC'hh, amivel·
B.\'.liKl:'.liK IJ, 1, 1\'0h ALL.\\I R Lli l,:'iOI\Z lé':SE AL A 'IT ALL
s:r.d.i.lm1 bcket. A munkás te&h, cr- GO hre emelkedett. A hala.nd6ság hátramaradottaknak és a nvomo,.
,1 . , ·.
e7'::;fn>~k ft' lt"I~
alelnük
k_~lc~i k ae~cmi !ej16dt.~ elso e1ökkent, a tüdövészben elhuny- rulta.knak tartozunk, az, bo~ jö•
.10 '.li. 11. r .F.F., p#nitiro11
Se tübb, ~ kevesebb, t.izeo.hi.-- e •knek, holnap nekünk.
foltétele az 1P~ feJleu t ésenek és tak azám& a felér~ apadt.
,·öjiiket éa megtHhctésüke\. biztona m~ l!c.opt bt"nnünkt"t u1n: t"l4tt, •~P aJinMknt kap.
rom ro\ld sorban, hetvenkét a.z6Csak egy par hónapJ&, hogy czAltal az_ onza. gvagyonosodásá11a ezekhez az adatokhoz még sitsuk A társadalmi lelkiismeret • 1111111111111111•1••11111 • 1•1••111111111•11111111111
szóval Jelentette New York leg• Ro;>kltonban, hogy Ecclesen CSO· tlitk A koze~éazségug~ a m~i,. hov.Íltesszuk a kitartásnak, ed ucm turheti, hogy oz.egyek és árnag)obb UJsá-gJ&, hogy hUBZ bá- port&zámra olte az embert & bá: ;:~ eg~-sz~;!t'::!:::;~e~k;::i zettségnek, hazafi&söágnak éo bar- ,úk az utcára legyenek kidobva 1
cyáu.azal keve&ebb él a világon. nya éa mikor ott urtunk az eccle&1
eikéust'gnek azokat a Jeleit ame- az mségnek él nyomornak marta& ez 11. tizenhárom aor mégis baJtársak. oaze.nj'omontott, égett \».ló gou d oskodá.s az állam lrg- heket a harctéren áll6 ném;t ca&· Wr:iul, csak azért, mert eltart6juk
belen.1nt az uJaágok mu-uenú- hullái felett, mikor megmenekült !öbb érd :kc, mert ez az egy~tlet. Pstok m11.gatartása mutat: akkor a haza ,édelm~be.n •·érzett el ció1ba, kercutül -~g a háborus ma1uar test\é~eink sorba ~USl· ; ~ : . ~avg~!o;l~az:ie~::~:~~~ dlSttií.n.k áll a szociálpolitikánali: a cm turbetJuk, hogy bénák és
h1rek 6ok hazugsa.gan, a politika t,>tták, hogy pw;kos volt a blllly&,
,
hlÍ>I lege akkor megértjuk hogy a 11}- omorultak az embt•rck ll'galmá•
mwdeu :icut~gá.n, beleut a mun• hogy uem vigyáztak kellőkfppen : ~~s:r:a:;z!;!~~:~~~k;;ló
hAboni 'miért nemi tolta ~1, lcga ra és konJ, oruletér_c legyenek rá1
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • PAPP MIK LOS ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ !
káa embl'r sznebe-1clkebc & h&llg 11 bán;>Wok életére, egyszerre 1 . .
Jabb egvenllSn a szoeialpolittku utaha, mert a testi éps6gükct éa
tala.n zokog1ts szakad fel az Urhoz, caak meJclent az álla.m hivatalos ~yit Jeleut ~ehAt, mmt az illalll Pllensé~eit, akkor 16.tjuk, hogy az munkaL1rá.lukat a ha.dnak áldoz..
ahovi egyate'TC 20 munkáa baJ ki P' 1scl0Jc 6s az U, btenre hé.n- ~~!~rol és biztonságáról go nd oa- ,il.hnn aegitu keze nem Jusztérlú Hk.
tániunk elke azaladt fel a ÍOJtó totta a felelosségct, m<.rt azt
.
Az elnggottakról és rokkantak
1,,::pet, h.11nem harcraeWctt és min
gázon keresztül.
uondta, hogy oaak u Isten Öriz..
E tu<latnak 8 fehamcréae azon- den yiazontagságnak ellentáll1 r6l való t;omloskodás nem társa\ll u,I, n ld ukl \I \IU ll ~ .f•l,..Ja- h{1rml l) 1•n u7.lt-lJ Ülr)bPD
hozzám for,Ju l lmp 1-6:") öHI\ K llH ~t• 1,HT~i; \J\'\'Nism tudjuk, 1ogy milyen nem- ett a bAnyúz életét-1
b~n igen lua~ Mp.ésckkel halad katonAtat adott. Ezeknek a li lke- dalmi, han◄ m állami fOladat. Meg
l>i'. K 0 1 lbl• tlin. k 10 hNI ff" n n411woa t"•1l< ktre. \ idl,kh k
a.etiaEguek wltak az desett teatPerue az Uristen mesue ,an előre ~~ azocial.~olitikát i~en fél- sedésc &i hazafias készsége ktpCSI• kell azonban gondolnunk:, hogy
h mt>Slu1pJak. ha J•f1uli.ul,1t•n,l,nJukkt"I J O N"Dkt bE--,
kul,f••R( k 1"*14•l1Jr4 bd)t Itt kl>t"n.
vérek, nem tuJJnk fehérek, vagy
nem fd.el, ha ~t , ádolJlLk:, a bá- ~:m~:t
~ e::,olé.~•~ !..!l· , 1 a bll'odalmat, hogy hatalmas el- ll('mcsak az ellE naég eloth h&rctéfeketék pUlltuJ•,ak i.smét a bá- nyák nagyurat ellenben közel
-~
átkla benne ~• kifogá Jcnségeivel aikeres.en • "D.beszAll- l'1 n, '1 .Dé"ll a munka barcmezeJén
J
ótállással
az
1
nyA.ban }a.nny11 tudunk snpán, ,. .nnnk
a k~zükben tartJ~ so~:t ha •:a :
Jon és kultu: Ját, jólétét éa Jov6- 1 .ll ,ve.nte szúa.n éa ezren pusztul•
kuld
ó-hazaba
1
hoKY F au'e ,•ille-n nem igen g z 6Uamo.lt: mwden. hat6ságat,
esz,.
~ Y
J t az elle
g e 1'-'l ailr.erttl meg n:.ik el, uA.zan éa %1'\n yilnak rokvolt magy
mber) -ie nem .a tmn1 ahOgy ar. példaul Colorado- Tkot. a mrl„e l!tszóh1.g kizáró- vfJ'. He yei.cn jellem zt: d:- kantokka. E az. ncsctlenck is a
arJuk k11 tm, mertmmd 'll em
bizony1ic:l .k ~.
lugv ~:::;::.;~~~kuta;~ nt=n Keu!-nann,
biiodalmi blZtl)Sttá a.záért, a
zcrt., mmdnyáj~unk\\\ ('llt'- u'k- lrlCN1[lbh• 1.-p,ed,lzatóbb k~~ p,6Q..
rt stv .anknek tai.tunk. aki•
1'<ppn a New Rtver ucmuize
gy
hivatal ln
& tnal '.ulyz •et
rt vállal k
nagv rwkot 6s
kUlcló, hajc\~IJ' <-s tn.pdan t"lac1"'1 irodája.
1
1 k sztnpo1 )~ az arca, aki• bá
t 1 nt
ec :l •.." Utren~t- ~~::,e 1:;"je~\0:;;:yeaa~n~~: 1uondtán· •a nagy idok, mely
z aoene Uu&adalo~nak, a kul2815 LORAIN AVE.
CLEVELAND, 0.
"-Y 11 ly n ,ágJa a sz:cnct es I n g, amelynek 118 testvénmk
•
'
punkon mllltegy ,a
v 1 az6.n t.urlm .k,
< ly a munkában 111
llltld,.n~yiunkra egyformán bo~
tt doutul és u aem az_cls6 :;~,":i~o~~
~~~u:a tolt..ak, a Illp J1 lk:uletében luts.z6 • gedett és kerestlre már képte'
1
0
s.z{,,l; .nyak é szak4ja,
p&ll volt e t.Anulat binyáiban,
k
h
•
. 'k lag 11zunnyad6 hatalmaa erökel 1 :.1 Ug_l a muukáb e' zercn--sH
ye n ~ ti.s ~ ez ~ozunk: 1.11; 1mo_ ~ mnét a New levei .gy bá- ~ r:~~\ a::un~t7t:t:."':::::;:~~ horlttk folszmr és a munkAsok- n1 d<'t• munkásról, ill1 tve z
gyh r 1z. tesherekke esinil ben- 1,yaJában olt me~ 20 baJtii.rs&I a
• f{ tették" az i mr , riren ké J08* r61 ,alcí állami gondo kodá
k ' g\ ei il '
1 vo.uról nem t:onctos- _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1
uok• t mmdannyiunkat a. feJünk. robbnnás, mo!it 1smH 9.Z Ur1st!n &t •--ét le fok(, 1en azt hui: oiat 1>d,hg el m·m ismert li.ldf..soa hat A- l-.od1k. \ m,ig;>ar .m1111kAsnf.p
I
fcl~t, 6gó bii.n;>_W _halál
l1sz maJil luztosau, felel6s a tor• t.6.k, ho,,:/az ilf:m gondosk;tlú vé- si'tt Jmon)itották be. I~bbiH az u. Aj 1ess~ge, le!kP;"clese. thlozatklSZ : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■& hogy
taviro aútrop1tette téntekért, mert a ban} a urai soha dl lme a munkA.solrról bzt fo a la 1111 goudosko<ló.sh{,l fakadt a ná
gé kell, bog:, megteremtac, ná- ■ Minden hozzám érkez ő pénzküldeményért uavatolok
a i)Wl.ZO:t hirt a New River azén- s rn bunosok, ok soha nem az okai
?
gJ 1, et harcikészség eróforrisa éa a hmk ts azt, amit kulonben e h11.bo ■
1
1 11
tuczcJŐról'. hogy ~u~tár_a. adták hs meghal a bányász ember. . :~e,:~~r:~a~o~· ;~::::n~!lt'~ 1 nt runek káro1 ható iuról e ldig ni llt lkul 1s :og!{nl koHtelh~tett, : l'O:lh.t' I n• ' ' "
J l T'l \i;i; \ H O Z:l..l.\l, , u;nT ll:~ AZOKAT
ezt 11 orszag 11:iá.zmilb6ny1 lakossá. wcs lel.k.0 ennek az orszag.
P
}
beszéltek mind
.k mesénf'k ln• ag aggkori- t•s rokkantlmtos11~t, ■
. . ..... P~STAI UTON .._
1
1
nak a. hnsz bii.nyáaz elpusztulását, ~aki. "incs J_~lke az amerik_ai köz- !:~::atrzse~kk:/:1:;i :::·.
zonyulL '
az önegyekrlSl és ,n'krol v 16 :
• LEGG\.OHS'\lm·! 1~'t.!i~~:·~ ~-!°.!!~!~":t~~~,EG-lllZTOSAllllA."{
azt vutnk, hogy felzokog az or• clctnek, a kuzélet azercplöwek és .l
_
'
..
,
_ ,
, , o,
t.
■
Otthon \ .\ln .\ . \ AHJ \)i .\ Pf: \7.T ft :'liT(U,, kuldJún l("flit .lLTAWg, azt reméltük, hogy meg- nincsen lelke ezen hatalmas nagy nak ero~, edze~t ka.rokr~ l~-~ aruk• . :\ ha~ro foh•brcutet~e a azo~1--o--:
1•.,,1 í;S m,1::1 .. (i-YOHS.\llBA.' 0
döbbenanl' e
illAnatraésk:i- onzAg Újtójá.nak, mert bocsássa- &ég, gyonge, ontudatnclküh a el- n~li lelk1L~merct:t. .A ~11.r~~alo1n
f ■
~
,·ánct>i leaz : ~etekre, tudni tok meg testvéreim a haaonlatért,
katoná.kA_t ~ap.
mm~en rctf'g~ igyek..•mk k1vmn
U 000S - 1gye em. :
,-olt t11. 1-11 Urily-1 kon-f1 ü~v~ ar
akarja majd. hogy mi az oka. a többet irnak, ha a Rockefeller
A >ilá~háboru_ eddigi lefolyása r{ ~e~ a mnnkab61, ál~lánossA lett
■ 457 WASHINGTON STR.,
NEW YORK, N. Y.
d ... bb b' á.szhalálnak kit incsi kutyája elront •a a gyomrát ,·éres cáfolata mmd\.Zcknek, mert a k1vansá~, hOJlY aenkmck aem za
ILLINOISI HIREK.
:
\ 'lir<N< I l ro,-la : 1:.,0 7 s1-:('0\'T) _\ n -;.• '.liEW 1 ORK
rur~ 1uru(
;::
h
' é p. ti
h
d .kJ b ül te kitűnt, hogy a 11.ociAlpolitika in- l,atl nélklllözni, senkinek aem sza.•
zvara. Ágoston hanisburgi köz : •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■....
ter t,et·~ e1e1
g a WIZ testv r :~~~:. e::er &e~~yáb= le~
tézkedések éppen az elle.nkeza ha- l,ad szükséget szenve<lni. Kivfte-- - jegyzö távirati ért.esitése _ · ,
el~!IS:~ódtunk a várakozásunk• halálát.
tAst idéztfk el~.
.
lt11 r ~mdu.ahilyok ~e,~~ AO.r01.a!i__
·
- - - - -- -- -- - - - - - - - - - - !,
~ b.. ..
b k
_ f;., va.fon m' dig igy l ~
Az utolsó 2.> évben a legJobb \al 1gyekf'z.nf'k biztos1tan1 mmBANYASZVIZSGA. A T. Illi• . .
1
r:~ek az U:1~:,~~~u:öe:;öl s:. majd t V~jjon .:ha nem keresik. s~?dál i.'I törvényho~ás !dd~b:n df'nkinek a m<'gé_lhetb~t s igye- nois állami hí111,-·ász.,·jzsgáló hi- r
RT.íh1i. Nem akarják r ossz lel.ki. hogy boYá lesz a munká.s élet, so- :"\eme5or~~ lakoSSJtlt& 46 nulh6- knrn·k n~l"g11.kadalyoT.m, J1ogy a zottú.g az alÍlhhi lwlyrkrn a kü15merttük.éröszakolt nyugalmát ha Til.'!11 fogják rÍlkényszeriteni a r6l
n11ll10ra emPlkedett!
la- hfi.horn a_ltal okozott b;lyzet~t \'dket,i 1U1pokon fog mPgj,•lenui
megzavarrii:
munkaadó nagy urakat, hogy kossn1t é~ente á.,~lag egy m1lh6v.a.l ct}-·eSt•k ki.ne használhassak a tuHtaunton: február l l ,
Jl 't
11·
,
•
t 1 Jobhan vigyázzanak a munká.c;ok ~yarapsz1k.
\ilá.gkereskrtlelE"m- nwgt•k rova!Jára.
Punama: fehrmir 12.
1- un\ ::
k~ta~tt :~. élPtér.-, h" ~1idjá.rt cgy-kt't milliói hcn & n~gyedik„lu•l:rö~ ~ -mfl.<;~dik
D<• a háboru még más tanulsáElilorado, ft.lm1Ar lfi.
0
0
ti
m L,..·sz.a az égbekiált6 au• tfollArrnl. ken11ebbet is harfi.caoi - ~:!:~~~~ el;~r:.l:i~~'.~·d . : ; ~kokka~ is szol~ál. A ne~zet_Wgi
l>uei,ioin (ebniilr 17
r II itetl, nség1 -'31 nem hullat köny- nak egy tJVben, aoha n1•m log u
. .
.
ii'!.heu megmdult politikai ak- 1 Ha. rin fi>bntf1'" 1-l él\ l!I.
e husz: le :s •etea hányász:mun- nnz g lakossága tc.irüdni ,·c!e, ha e nk néhllny milhm ·ln;,.·ir n rr,idl ( kivú.natouá. teszi, hogy & mun])am·ille ff'lnuar :.!3.
1
• kas sirJa folott, nem tor3d1k Yele, hus:z ha 1ziz. ha uer 4!mber ott◄ , 1111111111111111111111111 g{au/ig trdekf~~ _azint n_ érv6- 1 Sr,1 in-''t ·u r.-1i1mil :!-l_ (,..., :!.·,
ho v 1 1 sz
sors& a. hnaz ~á, Mi L'I napouként a balilát a tisz„
alJ<>n a pohtika1 belá.tas. A
\ J I ntkf zoktöl
gk1,ánJ · J,
ti.
,egy ek, VV6.ji~ n :m tr munka mezeJ ~,
n u~ n m
lSSZUk, hogy hogy
1tom1hán}t \"lg)'.
az
ondol , le hogy tán jobban k6tmtli.g u en kegyetlenül. ilyen
'° bbra " .bban elb .násban. obbcni uunka h 1 1krol, amt' v
Al&pt6ke $100,000
„ a ni ai: emb r letére oda- 1 lk
'ltil, ilyen bec·.stc enul k ·· 1
r
T""8.lékal&p $70,000
n a
nbányában, elsiklik az
set f'"lg il
-\mitani az: 'mber- 1
T
~
Feloutatlan nyereseg $5,000.00
n'~vfeett&. iuszde~kem- t>
á--:nunkb lt,abány\szélet•
A sedto:vny,,et, ame1ye a
\- agyon egy millió dolláron felül.
b ha.l iaról t1Unh!rom t.0tban hogy tizenhiroru sort azentelnek
♦ ' unkaV1szonyok~t oly mosto?~~
MONITORI MAGYAROK.
Minden bet.evó, akár kicsi, aká.r
ol e 4 világ"lak.
~u.u embernek'
·abidyozz:ák,. bizonyi.ra re,,zio
.
.
1,agy,
a betétje egyforma pontos,
ht rt slt meg ez a hma bá•
\ or testvéreim ueljuk f„J a
TOVABBIT AZ O-HAZABA
1a kel\ .-cnm. _A munkásságnak
\ nonitor1 n&i) .,r haJtársa~
tlozékeny kiuo~ban r észesül.
nvauf K az oka, liogy oly&n ueruámunka.t. hagyjuk
ott
tat~~ D kiontott véra kell, 1 atafiasú.gár61 .é,, ldozatkelZ.Sl'•
Két
magyar
hivatalnokunk van
g) HS8D, )lyan gyakran. olyan SU· ipnri foglalkozást, vándoroljunk
1 .... _, mcgtel'mékenyitso_~ tudatot: g·ri•n
Í>l't lt ')('~Diink t J)urmagyar ügyfeleink kiszolgálására
lyosan ug belénk a. bhnyás1.-ka.- ki rhhíil az oruli.gból, ahol ugy
,
l101?y az államnak kotelesaége1 chmszk;v_ .\ .•J. a kozbdvelt loga3 uá.za.lék kamatot fiz etünk
' mi• rt nem intézkednek, sem arcrctnek benünket, mert lia
":"1:1ak a munk~~gal_ szemben. nj pénzknhl_tí, aki azt irja, ho~y a
. '
betétekre.
,ogy Jobbim vigyázzanak az em- mindig csak f'l}Dyi lesz a becse a
rmcaak a munka!.Rlig erdekéhen \ f'rhMay :-.1•gélreg}-'let momton
Betéteket posta utján ia elfogunk,
h rélt>trf' ki tör5dik azzal ti
nmnkúéletnek, ngy nincs jö'\'5 a
J. ,.Jl ezeket teljesiteni, hanem első- 218. n:. fiókja f'}hatí1rozta, miue• uok ajánlott levélben küldhetők
ll i nem akarunk: egyes embere-- meKterségünkben.
·orban az ország érdekében, mf'l"t rint egy. teljP~ évig havonta. 2.3
E:ipres1 utalványnál mi fizel;jük
k t vádolni, . ~em akarunk gyann•
Yagy azfrt ae engedjük magun)
h Yalaha, ugy mo_st lesz érdeke 111. cenfrt. f~z,•t nun_den Pgyr~ t~gJa a.
a költségei;.
1 ni
e~ fogjuk rá. senkit"!, kat! Kuzdjunk, !ajtoljuk ki az
BANK.l.R
llamuak, hogy 1tthonmaradásra hábor11 uz,·cgye1 és áná1 n:szt:r~.
1
1 ogy • negulte ezt a hnsz ~tv& igv.unkat, a jussunkat fa ki vt"
SECOND
AVENUE
1--:-jon
minde?l
mnnkaer&t.
Ez
Oulácsy
hnro
éa
Király
T.ajos
baJ•
133
runket de tudni ak ar juk, ho!fY kényszeritsük & mnnk!.sok ur, l j
NEW YORK, N. Y.
t'o.nba~ _c~k ugy tört~nhe.Pk ~cg ~~nk kctdemé~retté~ a .g)·Ö·
me,..,~ ugalják-e maJd. hogy meg- Wrja.it, 1:1.ogy Tigyázzanak u é ~'-l\ poht1k a1 uabadságukat Lizto- 1yur 1 mozgalmat t'S a !iok erde•
ta ialják-e majd & f?Y&kori 124 ren tunkre i, valami keveact T
ALAPI'l"l'ATOTr 1898-BAN
itJa s emberies megélhetéiükr,t nes tagjai egyhangulag határoz
ti ruit"g ok!t, mert hiu ma
K 1 mondhatná ezt meg t
••••• 111111111111111111111
omloskodik.
t k I a nemt'!'S aziv
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A "MAGYAR BANYASZLAP"
azám.árairta:
FAY NANDOR.
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A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI
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.\ti arkttngyala nn a világnak, de jól lak•
tim
Hát te. U:;urka, jól laktál.el
:'\t
is mondta, h11.n~m Brinte csak a gyom,
tán ke, sztul szuszogta ez;t egy gömbölyukt'pi1
bmli a olyan naporiiu pislogatott hozzá, mintha
(•timkt'nt ti;,;.tiz tallt'rt fizetkk volna mtki a
pislogBsért. A Gyurka pedig, akihez valami
furei.lÍu c1mfolódó hangon ezt a kt!rdt!st intizte,
tt·ljcs 11cw szerint Borza György ,,olt, a legv.ükt>bb sza,·u legény a bányaplt!zen h1 a leg•
rá.tartóbb a burdosházban.
\'as.ít.rnapi t'hécl után Alit a világ a burdoshbbau. Ott künn csatakos volt a.z élet, hol ne•
kilóJult a havas esö zuhogái.a, hol t·lállt <'i;l'Y
Jwrcrc, a a lf•wgl) olyan szomoru szi.irkt't mu·.
ti tott a Jllt:z fölött, mintha ólomszinnp\ füstÍ>t•
tfk volna meg. Benn, az ebédaszta\nál t+u:élt•
aedett mosolyok kÓYIÍlyogtak lustUn a burdowk szeme körül. K1·1 ok miatt is. Elsöbb, m,•rthogy a tele bendö mellett a leg11u'.-rg1-sehb tekinteti.i azem is mosolygósfonnBra huzMik öszazebh. de ml'g má.c;r~:..,zt, ha nt'm is lett volna
(l}nm Uldt"A a ~lisziu Kaláz ebéJföztjl', mint
• ·milyen ,·olt: akkor i.., adott okot a mosoly•
gágra, mt'g p,·dig a rejtetten csufolódóra az a
k,~rdés, hogy "hát te, Gyurka, jóllaktál-e1''
~[ert l'Z a kí·rMs nem arról esett, hogy izlett.
t Uorza Györgynt'k a :r:amatosra füstölt \'&gy
lüstöltre zamatositott oldalas a káposztá\'al.
('S11.k Y&k m·m látta volna, hogy a legt'•ny t"ppen ci.ak pis:r:kálgatta. az ét-elt, de l'llni, &lifr
1·ntt b1•lölt•. Már pedig a többi tizrnrgy burdos tökéh•t('tl látásu volt \'&!amennyi.) Xem,
m·m i,; ét<'lréll az6lt a esipdelc5dz6 kt!rJé!-, 1 halwm arrt1l, hogy t•lt'ggf betelt-e Gyurka a mi.
9zi1,.z nt'-zhaévt'l. :Mert ebl·d alatt hiába 11.zi.
r,b:r:kedt•tt a legény, hotzy a tányérját nt~:r:i a
u:,·mt'höl folyton odaestek a sugarak a mi-.zis:r:rt', Hát t>miatt támadt a mo!!Oly a bodik h ...
]r:intctében, akik előtt talán gyert>ke nek, talán
komt"dihá.! nak , talán ligyetlennf'k, dl' min<lf'n•
kt'pp mulatú.gosnak tünt fel a Borza György.
n,•k hol nPkiinduló. hol elernyedó, d~ t-1 nf'm
muló ver,cödék'.
.AT. &Mzo11y valami mindt,nkinek igazat ad6 1
90kat 1Wjtt.-tö, d,• M'mmit i.em jeh•ntö <'!-.Ín•
talanúggal - mint ahogy hónapok óta így
állta a nt•ma ostrom ki.kivillanó tiizf'it- i még
mafta wttt• vl'f.lelmt'he Gyurkát:
{"jl'yau mit hántják ötT •- kí•rdrztt' Curfa11J111al ,~s tlrtatlan j,ihi~zemüfit'ggd veg~·esen
Hát p<'r T.f', hogy j()llakott. Annyit1. kapott,
11. mi•nnyit akart.
Itt metzakadt &7. asszon~·- )[l'gCfil\pta őt 87.
frzt~i., hoi(y n,•m teljr!M·n azt mondta, a mit
.kart. ki mo~t már kiué kapkod\"& 1-if'tf'tt ki' )?'l:szif1·11i a s1.1t,·ait:
Hisz◄ •n ti is annyit kapott, mint mik
Kisse m1•i;terkélt hang-... ulyozii.l--~'ll jt„tti 87.

i11 ' SZIJt,

H \! 8118 1 g, ot t•lt'gz
, lllll l1k1
zli:,lf a ma.nak, t~•t, de
szint
luoól t'S mmt ..L el g Jurltol
tun. de aze1t eleg naroar&n mege1. tW hogy
a 1 zcn.k. lteJik JUI Jo:,;.nak ,:Jll)t'll annyi köze es
Joga , an hozzá, mwt a 1öbbi tiZL•negytwk:
, g,>is &elllllU. llanl"m B?.Í·rt piht'gett a besz.l„
nlben \'&!ami féló, ,·alami meleg, ,alami fáj.
dt1lmas, \'&lami zsongítóan jolf."Sii érzés, hogy
a tízt•uketteJik burJot még st'm olyan. mint a
tübbi, l'li hogy a néZl"..,!•rc, annak a szavára már
ro.z.kett'a iis ,·t'gigjárta öt.
KalAz Pt'ter, a ft'rjc nem szólt egy azót sem,
hum·m a lélegzeui :r:ihál6nak hallatszott s errf'
a :r:ihálí1sra 1•gyt1zt•ribcn c1,1end lett. :f:s amikor a.
misztcr pipára i(yujtott, t.-gyszerre három t;zál
~yujtót huzott végig a ~zt'k oldalfáján, t's olyat
lobbant a gyujhík lángja, hogy pillantásra
tiiu•!srt' Ccstcttc a szoba lcYegójét. A 11ziikna\U legt>ny pedig, mint amikor hideg
téli szél,
ll•liP be a:r: embn nyaka közé, ft.'lhuzta ki„sé a
\ állitt. .f:rt•Zt(', hogy körülötte most elnyo11ott \'ihar morajlik, hogy most neki is szól.Dia
kl'IJ, ~s amit mo111laui fog, a1. ,·agy olyan mt"g•
1,yugtató h:SL, mint ll azivár\'ány, \'&gy talán
o:>·au robajjal i.it majd le, mint a ,·illámcsapá.s.
)!ár ()(!atult•kt',lett ajklira a uó, már kirohba~
tóban YOlt a feszültdégtöl mi.uJcuki1wk a lelk1•, amikor, au(,lkiil,
hogy Borza Györg}·nrk
mf.g f'f[yt"tlt·n hangja szaladt. is \'Olna lll'le a
\llll&glú C&l'lulbe: hirtt>lenébt"n tlszl'lidült a kitürt'a E'IÍ>tt álló ,·ihar. Gyt-nge kol'oirtatli-. után
h,·lt·nyult az ajt!Ju ('lsöbben egy kopott kézi.
tihka, aztán mt'.-g egy, dc miar nagy ké:r:it6ska,
aitán t'g",}-' szíjjal Btövezt·tt 11agy csomag, aztán
t·i(Y csuromra úzott kalap, vt'gül egy logóbajusrn ember. E(.?y p1•dlt'r. Xem is lépett, hanem
-.al!íi.llggal lx>pottya11t a:r: ajtón, és m(•g alig ki•
11,1011dta az adjon ]stent, alighogy maga elé
Pjtt•tte a cakkumpakkját, már dőlt belöle a be.
szt~rl
T 1),, fl'Y&lár.atos idö . • De gyalá:r:atos idö
• Pt·dig nékem mt'g át kell ma m1•nnt.-m a
l'!ZOmszéd plí·zrt· i11,..
Mondott még locsogó uaporai.ággal ngy
Pg}· tucat mondatot, amely "de gyalii.tatos
icl1i''-,·cl kezdődött és "pedig".gel folytatódott. t'gy pngt'tt a nyelw, mintha masina jár11». járna, t'11 olyan kappanhangon sipított, hogy
l'l!'YHt>ribi·n nc,·t'thctnék fogott el körülött,•
mimlt•nkit. Sok plt'zt mt>fejárt pedlt'r lthetctt,
1,ki ismeri a ei.iziiít, mrrt ahogy hamarosan fel.
11yitotta a tái;káit, m1·ir a cMomagját. t'frYPIH'Rn
El. uih,r.i'-7. t•lí• i'Lllt, clib,• tartott egy kis rsrrl'p•
t,'•flt•lyt Í'fl i5:y szólt
Ez iga1.i arc..,zl•pitö, ('rulél jobbat a p~•zidrnt M1•si'.•g1• 111•111 hnswál.
Azt, ho!Z'~- ''l•z·• t's holl';r ''iizazi'' m·m i~ mondotta, hant•rn í·m·krlfr, 1<,:avalta, pr~dikálta,
"Úuokolta, a tnf'ggyózfülí•s ?s meggyözni aka•
rlii ol>·an 1·r1·j1'.,·l'1, ak8rha azt akarta \'Olna
bizonyitam, hogy Amerika Amerikában \"an.
(•lyan fonák ,·olt a lwjii\'(,..,p, megjf'lent'sP, ki,

r-yug()(lt hogy kt

11

,1

•

11 1ft
1rgf' foi lltlJa, !ol~ Oll 1;upi1 >Z0
ppllll
hallkJ, lmgy l tasa1a es '1 1· ára Jst n dtr
\11\osAggal 1 t'llt'
ogm az szt
k 1rul luk,· es e~ kncK
.., ml•bJi n •·
k
\Aucsiúg t padt a pt•dlér m11uh·n(, h
u ikker,•, !, ,·gyben i.tllogo 100--oly n l('ilra
pi ,11, • wk
figui ájár f!s t'Z a figu
gy •
kor olt ,1tlámsaggal i.zg, tt-moz'!utl to\'ább.
11t1tha Lle"JI 1H 111•ki HZólt Yolna t1 1111--lter ,!obol(Ú nu·Kjt ~yz,"'r
Fcn{:1wk ki•ll aT. a keuü,,.., !
.-\kiuek ur11.
\tlll, az ne ft.sxe a k,'.pt't .
.\ pt'dlér pgyhanguan kaeagott maga •l,,,
l,ogy m·m ft,..,ll:k i•z, kt'ri•m, lism·m a ,·ilii.g 1,·gt•lsi, arl'íino111itújo, dt• már bt•lr is siillyt•sztl'ltP
ll tál--k& mí•lyMm a. tt'gt>lyt, már ki is rnkntt a
1:dszisz 1•1~ kt-zlyiit, 1·sipk{·t, a bodik t·h'· 1w,liK
/111ris11yAt, borotní.t, hajus:r:kötöt. "iZ\'l'lt'rt, cipü:r:i;iuúrt mf'K e~.'" 1•gt:!'lz ""r,·g t'fQ't'b dolgot.
Tt• 1:k kí-r,•m ! - hadarta. - i~n 1mq:rith,'1!
lu•1m•rzé i forrff..,bíil, 11. .,;yárból n,z1·111 a holikat . azl•rt tudom olcsón adni.
,\ brnlik idt>-oda forgatták. ami n. kezukb1
került, ,h„ a rw,llt'r lí·lekzrthc:r: v·m 1•ngnltl'
ok!'!, ll('m, hogy gondolkodá<:.hoz '. és már &Zl·
•mJan állt a ,·áúr k Plérkczdt a trittolii..~
,Jpj,!hn. Kutlt„ peilijl maga a pPdlt"r. A szeme
1111ráláti8 nutatta, hoizy ,·alami fö a fejében
olyatwalami , ami neki 1emmibe ..,t'm kerül. mert
l1isz1•u ujabh nl!.árt hoz a 1-zá.mára s azon az.
után mr.jd b,•~Zf'di, amit eltrittolt, de ml'g
c..yasvalamit i11 ki akart tervel.Di, amivel a
n;iS%h•r m,•gt•lt'gPrlkiH nyeri meg. Mert u:r:al
n:t. rls(í pillanattlil tisztAhan ,·olt, hogy a mi.
f.:t.i ... wí,l nyt·rt üp:ye van .•\.rtatlan arccal odaaclott tt·hát t'IQ-· kt'.ákmintáju delénkendöt:
Te,-sl•k. • - 1'-7.Ólt az a~szonyhoz l!desa.égtöl
nwngőt'n. - Tga,:i óhazai kend6.
1
Kicleriilt a miszter arca., !1.Zl'lesre gömbölyi.
IPttP a mrgt'l(,g1•dt'tt"{,g.
E1. már
Xt'm mondhatott egy betiiHI sem töblx>t,
mert máris forgott a pedlér nyelve:
- Tudom, hogy abauji a misrisz, azért ho:r:.
tam ilyen mintájut . .. Hej, magam ia M>kat
jiirtam Abaujban. Jó idők voltak a:r:ok. Vagy
tftlán ro ... i.uk ..• Xo. ne te.ék ráigémi errit a
1h•lénkPn1lör.- a,.. mmit. Xrm pénzért adom én
azt a miszi11.7.nek, ham~m ugy trittolom •.. Tu •
1lom t'.·n, hoiry mi dukál. , •
Err,• a,:után elállitotta a pedlér az6.znhata•
J!'IÍ.t a 111iszlt•r, amint igy \'ágott közb~·
Hát u az igaz>IA(t, hogy munkás ember
fd,•sí-R"(·m·k krndci dukál a fejére nem festett
dHmáknsk \'al6 tollas kalap
'
A pt•cllPrhen llll'J(t,suklott a sznsr., mert 6 arr,"11 J)rí-dikált, hoiry tudja ö mi illik, dt' más•
kl'pp,·11 fogln m('g a sza\'&Í frtf'lmét a mis,:ter,
ak i mt'gc5:ys7.t·r odavetcttr, mt'g pedig nyomat 1·koi1ahbnn
K1•ndti kell, az, nem pedig cifrálkodó l'U·
ha, mt>g aranygytirü ..•
.\ pe1fü•r a világ leirártatlanabb süketséizével
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i.1 olt Hf H k, 11 ll\
ntlogu mo111.Jato <ll éi;
z1n , au u
l'!,t ~ r h11t a • ony f, t.'
1 e-. u p ez • 1h•lt'nk ntlo
T ·'
ft.' t: 1 tt fas szii.raz.~g-gal a u
l 'g> eJtette k1 a zo• mnt ak111e11: a szamara
a e t 1, g&t• nmitmondo euuui'4i g... .,ei ... 11 az
k, ucl,'. es i;.zor kozottan ,., •
le arrt,I 1 gy
mr11llantá81g raJtaf1 1ejtett ézl'!Wt, és k Ila
tt an •t•kmtgPlPI• a p ttlér kisebbik táskáJa
f, ,. -li,11 ma„t!. ki abblll olyus\'alami, amiro o
,agy,-.. !ik, d1• nai(f0u '"ágyi„Jik.
.\ l,rnliko11 pr,liK ,·tSgi1,tírtunlott rnlami c ... iulKlau11] lrntliuu:r,ú jt',k1•d\', hogy már l'".ak ők
j,t 1111•r,111ttolják a mi..,z.i..,zt . ,1,. u11y, hogy hadd
l,1·rz,•11~1-dj,'·k t'I!'." kie!'.it a Borza (lyuri l·s l1aclti
11nitjiin
a mi~11n, \',,tt hát hllt fi<'i1nko\lÍ
k,·dni hurdn'4 .a miiU1,:t.11,·k luu ,!arab d1•l{•n,
k,·wli,t.
.\t
:%011_\" miutl,·n I r1•jí•t os.•;w,-z,•dtt-, ho~t)·
11,• l{1'1f11k az ar1•A11 az iud11l1tlot, nm(•ly kig,\'ult
ltt·DIH, )SS:l'::4 ..,zorilntta 8 ÍUKÚI, ar.11tán \'iR.'i.UI·
Jtott f'lf'li-'M KKPl. ,t
dadogó YidámdiggAI
11onc1ta odn az jándt"kt'rt
'köuiinöm " •iit a
l.odilrnak k a ko,·,,tk,•zo pillanatbau már 1smí·t 1111lÍrlOlt a u•·mt'l•Öl 11 \'ág}·ako,.As. A
JWilll-r pt'clig f,·lfogta a uii kntatii tPkintett't t·8
i;,•l~ 1·111papiro:.b!Jl t'K.> csomó r,viirüt pakkolt
k1 .•\ jobb krtt'nl az asszony elé rakta a,:
arttny,~·üniket az asztalra, a ballal mt'g kihallÍ.!120tt más \'alamit a tii.l--k{ija ftonekt'böl. Eiry
rHoln•rt. f~.., hid1•g, i.zíirakozott, tartalmatlandgot mutató mor.dulattal odaadta a re\'ohnt
.i mii;:r,h•r kni:h<' f, ('~yt'tll'n ajánló ~6val Sl'm
dieHÍ-rtl•
Valami olyan 1•111•11d lett, amelynf'k minden
pilh111:itilhól 11za,·ak, szin{'í,l ml'tit'k, napoi; éi;
bontlalOII tiirtt'llefrk iitlll'k ki. A bodik mindt•n
akaratukkal azon voltak, hogy alapos!-ln meg\'ÍZsititljli.k a holmikat, amiket vásároltak; a
rni11.zii.z. w,zketn ro1eott kezébf' egy opálköves
~)iirüt, nÍ':r:te a kő alattomos azinjátékát, de a
rtavoh·ert látta ma,ra elötJ ("Sllk a re\'olvf'rt; a
mi.....zt r i·mPlgt•tlt•, íorgatt~ a revolvert, majd
lfl&ga elé ti azután Borza Györgyre meredt a
r illantűa, f'gészen l'lif'nke:r:6 irányban, mint a.
11,t'lylwu az a.,az.ony ült, de azért marva.marta
, umH a felAAégt~ kezében Je,·3 gyürü aranyának 1'11. opálkövt'nf'k a ft'nye.
A r11.<'ml már fájdalmas volt, már marcango.
Ili. Ott künn pe,lig deri.is 1f'tt a világ, mintha
korata,·aszi 11apht'1l hullott volna. a !:lugú.r, ez
ablakokon hirlt>lniihrn bPS('ttenkedett f'Z a
11.1,elid ft:nyözön, dr- nzért mégi~ az az PrtHI
tiiltiitti> ffil'g a R7.0bát, mintha me'-szir61 élrtt't
1,ns:r:titll vihar hugáMB kö:r:t•lednék. F.hb<'n a
fojtottAA1than Yal1í11ággal zent·hsngnak hallat.
1-1.ott, Rmint a p,•11lí•r li4,ryan be$zt'dbe kf'zch•tt,
ugy, hogy l'g~·&zerrc szólt a miRztt'mek is, a
miszi11z1wk i11
t',c.,··t'! sz(op r,•volnr!
{Tgy. e szt'p ll)"Ü·
riit .
A maj,lnt'm ft'h·e föltett kérdh egy darabig
ft lelt't n(·lkiil mftradt. Talán t'KY neg>·l'<l per-

t t:. Hl II
g_v
lig, lt ;t; Z tgeto f ls:.1.Jlt.ség
, rau 1t tuut 'd \ 1 trf:. most már D"Ol\,t ,
nt,• h~ n nezeg
a r1•\.)h' r, a ö pedig
uti 1 k ~ r, t, tt \Ág)' ozasaal probilgatta
le huz II a:r: lJJllr az upálO'I gyur 1t A pedlér
11.1 K ,•szr,·,eh ·to
rautott egy1·t a \' lián, mint
akml"k mmde"J mmd, g, em1k meg legyen a
bimlKZ 1-s 1y lgodtan viasz.a.zukk( 1t a a;urepé..
L , bog) t>lmon,l
r,•,·oht'rrm mf'g a gyűri.iról
1gy di,·s, rii n·rs1 t d,•" az a. zony nyomotta.b
, ~ \"011tatotta11 m1•J(1•ltlzt1• öt a az urára nézett
X1·m kl-'11 r,•\'oln-r a hii..tbt1.
Xe vedd
11eg.
X,·m kPII.
A H·rfi 111•m ulllt K a m0st nUi.r lihego csend•
l.1•11 ..,zi111t• j(,t 1·sc1t hallani a p1·11lér régi karatt~·olibllt:
l'gy».u a1. lsll•n flldja m1•g magukat, egyikiik111·k t1·t11T.ik a n•\olnr, a mitsikuknak. meg
a gyur I hút mií·rt uc•m trittolják meg egy,
m/Uit t
~la~uuii.go!l hlt'n: elkfl hizony a
f.-gynr, ki\"ált ily1-tt kitiinö, a házhan, éa biz<,n.v hát1J' wlyütt \'Oltam, mí-g inindc,uütt vettt'lr: gyurut a msziaz:l'k, m1•rt tudták, hogy t6l1-m ji, uan~·at kapnak. )[aguságos Isten, ez
c-..nk nag~·ou egyaznü: a miaztcr megtrittolja.
,1 mi.uis:t.t a gyürii\'f'l, a misiisz ffif'K a miart.erl
1 r"\'olvtrrpl
llá1 1u-m 1-'IU" zerii ez .. . f
_\z ablakon lu-iaetti·nkt>d1i uapff>ny elkergette
,·alamt'nnyinek a:r: arl.'áról a 'ak'óságot erre a
... zaporn r,•,·Sl'i(1\sr,•, már meg i11 könnyebbedett
1:1 nyomautlÍ l1•ngó í-s már h·.Jepottyant a bo.
tlik ajkilrúl a \'Ílmhaug ·
?\fü•rt Dl'm trittolják meg egymást!
Kalílz Pt'l,•r Plkfrtf'- u a....szonytól aT. op'1oa
gyi.irüt, most ö i11. !17.l•tniigyrt• vettl', már elai•
multak a homlokán a bar&T.clák, most má.r a
rt:l!'j hanj{rn igyeker.<'tt beRY-Hni,
K1•1l a házban rrvoh·er.. IU,t nem bánom, lrgyt·n a. tit:d a gyürii . •

Ar. af'..,tony arcát elöntött<' a. hamvasság, a
&z('ml-böl cikiz\'& u,rráltak 'ki a tüze~kék. Mindenkit mf'g akart aimogatni a tekintetével 11
a. Rorza György láttára bf' akarta hunyni a
sz('m(-t, 11 ekkor ,·ett1• fa:r: r,·, hogy u ura céloz.
ni próbál a töltetlen n-volverrel é1 talán v•
Jt.tlenül, talán nrm: a Borza György felé tartj a
e rövidkt- e11övet, miközbl'n kesernyh~n az61t
o<la a pedlérhrz:

.

- A7.tán holnap, amikor mnu.kában vagyunk
,·alamennyi(•n, nehogy valami arekenöc öt ia.
hi1jon howi az R :r:onynak.
c . .ak k1•srrn)·t'11cn, m·m rhl,•gi•n mondta ezt
Kaliiz PHn, dt• 11miut a "valamennyien" szót
111t•gtl)'Omla t's kiütött a i.z(,hól, hojly, ha a töb•
l1i munkában ,·1111, hlit a Borza Gyuri se prl>
lníljon otthon maratlni: al1han fogcsikorgá.8 &
l'K.\'ht'11 IAnl,l is e1apott ki helÖIP. Az SPZony
p1•ilig m1•gi11t a r1·vol\'prre nézett. J;!rcztc, hogy
ll kí,t f,~rfi i,;um{,höl Yillím1llt!-0k tűztek egymás
Í◄ J(,, a.zutiln w·tlig 11:r:aggatottan 1bhajtott. mintha \'alami nairy fa f1·ki-1t• Yihar morajlását hallaná a mf'MziségblU, a naJrY k fek('Ul m{'i.,.zi~g.
Ml, .
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@
NAPLÓJEGYZETEK A CSATA TŰZBŐL.
'®
Egy magyar katonaorvos iralláskájából.
@
(Komitá.cli kémek.) Kegyetle-1 c,dam1·részkedtek a. rajvonalunk
Dt.- M.'ho~y sem festett annak./ A legfnynek bi7. akkorra már/ A gyanm1 legi;;ny csak tekintget
nül t;ligoru. de iga7.ságos ember kiinetll:'n közt'lébl", hoi:o-· kikutas- ~iarga. :r;... inóro~ magyar bakanad- jól megdagadt a két ke:r:efeje a jobbra.balra, hogy elle884', mit is
volt 8 kapitány, az p~yik száza- slik 87. állásainkat. Ele iutt· embt·r- rúg, ctmka~zi.Jrkl' bluz, meg ,·ágott &:r:oros kötelék alatt, de remény- kt'ne rsinálni.
dunk para1lt'snoka. Eleinte na• st'•gl'st-n, hadifoglyokként bántak t1 frjü !lzerb kucsmakalap rajta. k<'dn• várta a menta tanut.
- Yigyánl
hangzik ujra a
gyou ... :t./irull"utt•n hánt az: elfogott rl n·liik, ntúbb bi:r:ony már csak ( rt:-s dert'k...,zij a tsipl'jén.
Az jüu ii,.
Hzt:n)·szcí. A mi emberünk még
kl·m,•kk,·1 mt·K komitác,-ikkal, bár ngy t;tratfl{iailng. f;$ mégi;em apad
Hiit a fegyvert'd T
Ahogy a két ember meglátja mind ig csak bámt's:r:kodik és te.
azok miml1•11kt'.·ppt•11 ri,szolgáltak tak lt-. ~zi\'iÍ!I tií·p e7. a szerb é,;'
:'.\yt'm& nis ! ..• Hlvették.
Pgymást_, s1.inte megdrrm~nek, kintgct ide-od_n .
YOlua 8 Jeggyöker1•1f"hh elbánásra. mintha a lt•gutolsli embt'rig át,'•rez.
_\ kh homt'd nösiti is, hoi(y el. 11ztá11 mmt ~z a~~'.a a gyerekerellát 11- k1 vagyf - rivall rá.
IK81., hogy ,·ak fs hamisan ér:r:l'tt 1a\ hogy
van mit'rt kiizde11i,·, nttl·k tőle a pti...kájitt mt•g a szu. u~y. borul ra a Jott em~Pr a h-st- a azli.zarloR.
liu&J1Z1•rd1·tht1l e!K'kkswnek, - l<L<'ghalnia.. .\ 11117.Aért ! . • . ne ronyát_.. ..
•
, wrucsci.[.rc: -- Itt talaltak <·gy~\ z _csak ~a~og a_ b~ldogtalan,
a,agy na naponk,·nt lll'kik pon. miknl' már nagyon nu·gsokat-odott
'.\o, kotozz~tek mrg
,·1gyaz má!ira. :t _1~·. ,
d, mar egy mttsrt• rnwk hátra.
h,s:rn kijártÍ három c..liuiiri:rtt
V. komitácsi fogcloús: unni k,•Y,J- z:.tok rá regg1·_hg,
,
, I' Pt.>~· t~W0<lott • a helyzet.
Pt•rsz.(', hoj{y koruitá<'Si volt. Rá,lt mm.l,nképpen rnéltatlanok~lr- t,;ka111it·inkiMa1lolgot ,~akurfún
U,·ggel mr·111nt vallatm ke:r:J1k f.:i;: a f,·lr1•1 mt'rt legenyt rnent<'nj ult a lopott rnun,lur alatt talált
ri., hogy a re:;ulAris katonAnl ,·e• t, uhtk , l nlük.
a lt;;cu:n, hogy kifile YOlna.
. folnl,lol!ták, hogy boldogan sie1- J"R'Ytrtl-khöl ml'g p,~nzckb,il.
g\ k ,k t <'gy kalap alá. ero·«•nlö
:'.\agyon faradtak ,oltunk e,n
1-!lmontlja hogy Ól "esm s"~nck; h1·SS<'n a jószág etrt6sére, takaritá.E11nek ae féj m.lí.r a f Je
J iam6dra. .\ 1 g,· s:r: deJmesebh f'!l"tf' hogy Jiolmi d.torvá.uonnal hajtsArn .k.) fogadták meg a m1 a!ra.
fa„ta e I f1, , m rt eheaul1 t mm ft!dett rndves , r mb('n pihen61e j;~apataink, 0ll'J' o bo:my4k, hogy
A Ptrlog neni hegyr,>I tim.adhr.gy II ga után e h». 1181 mllát t tuuk. iiteu, tisztek. r
utálja a SZ:l' ·bl't tS hogy ötc n1
!lt ,·olt 6.m olyan esetiink is, t 1k a mieink a C'ukorheg.) f◄ lé. El
t al ».Zt I gnlább m
!lnk1tja.
(), fúl , ke 1unk ,·ahmu :r:&Jr : h ntsii.k, nu r amodaátról c-sak rv. bog.) 11 pótkeretekkel meghizhJ.t 1s ColL)altuk S0cgélybtlylil l'g)" há.1
•1• Jmér,iek <' 1 m ,·olt 11,en. \"1. k,·· on J'Jaka t'gy furcsa ciltö:r:é
t
igyek
tt 1111 ~ baJulru, szá.zadl,a esakugyan került egy el- romazobis hW1 j1 loltek ki & szi-r,zont azon . P ke I
C'rnünk. lri1 alakot tzumgtíl ell~nk·
hogy a mi hasznunkra legyen
az~nt komitá1•s1. .-\ legt'nyaég uc- munkra .Eg,1, oreg azrrb paraszt,
hog)·
r 1 .sztek s t a legén)•
_S,,A,: ,1011 mnak aln1on j Ho"i ,. tl6 '"agy•
k,_·rclez- m,·ly &Zt•r!nt uem ismnte <'g)·mitst, .-\ ft'.les~gC', meg egy tizennégy.ti1
s g <J mdor0tlna.k thluk 1lP_.uemll, •juk, kom1tttl·s11 fo11tJnk
tl•ti tök a tolmácseaal a kap1t{1ny. volt kör-luk magyai-. sváb, S7.C'rh. lklli,t esf'.zfr111liii1 lf'ány ,olt a há.z'lk, 11ozht • a
grd lmukd,
Hát ermkjií.tok ('
fordult
Tl"('hi11,lt'he
hor,·6.t, <'l\'{,twi román is.
b:rn•.\ k0:r:épsö, l ·gnagyohh uohát
ök az iu•riii • Jú.n'i1nak, ka.
nk!uk oltlaliÍr, a kapitA11)'
ltoj{~- hinmk1
.\liog}' ll 1záza1lo11 komandiroz: a aebesulti k az:\mára rcutl<'Zliik
4
~ uzai az l'j'4znkllt osonkotlii~na~.
D1• ~nt'~_is, szliza<!os ur, kí•r)I_, i,rmnndta a n,•v,:1, do már el- , \'iirfá~.! - ,·alamrnn~-i hap- h_t". az ~11caf1•l~lihiil reudrlö és miiBielm•l)\"a< míl \'Olt1111k, a Orma ,,k
SZIJJ kuzlw R fnhailnng~- a frh•Jh'tt1•m.
tnkha <'ll4J>o,hk. Persze a komman- tlÍ!:lzobat alnk1tottam, l"gy 7.SUp
\'{1rjuk 111,
TrrhinjPbef
mornlja a ka. tlút \'t1lnme11nyi núei6 elértette. S.."almát is vetttittem egv 1arokha.
11 l(•nr«S purt:j;\ 11 t,·hi'a! Dleg jcí\"lll zn :r:lö IJM"g~ ltiiu.:t,
p.1 1gar• nagy c~tA.;; elótt, cnikor .i. r, gge1t! K vagy
riad I' -sz. pitan,·
hL-.zf'n 1,. or~ rendben f"aak ••gy lt'gtn'\ mararlt „továbbra' a lf'ghelsc'S mh-a,ri u.obába mf'I{ inl
1 t1pr napi fogd011tak f>I a ~ato- keto leg~nyre.
_ ..
1'"? már a dolog. O,Jafonn • he: s ~ény<'lmes, p1hen6 állas~n..
t ~áltam & harom ott talált lab 11" sz dehuf'H kom1t: cs1
Ja azon: bosmmsk1 vo ak
gy utPgnél van , gy pár O'e'nn~ 1 1:;s1-l'e,·esz1 et• a s .SS7.f'IDU K.B. kot: a.a( ureget, a:r: asszonyt, meg a
1,
ut s gf'" k k a mint 1.án_v e!. et
B~nvl'tk katon ,·agyo.lr:'
hail 1r m·jatok le egyet, hogy ÍK- ,T 11zAza,lo«
lán~gyerekrt. Voit ,·agy tl.}-:~lc seI
C>m u nk feioll tt
uháJaban 11 h.
ne 1lc.e •
\
ko.u
l'tnde •
rsul em, a:r:okat ell!ttam kotések.

I

gj

kel, dt- nem tudtam nekik enni ad.

EbLti bt-le kellett nyugodni. lla-

pi, mert a ,·onatunk ki1;1;é elmaradt nem azt'•rt a talált holmit u,ryan.

e. meredek és rettenetesen sli.roa csak r lfogyasztottuk. Aztán lepiuton. Yalami kis 11Zerb.tudás nuir hentiink.
ragadt volt rám, hát o<lu:r:óltam
EjféltAjban egyAZerre csak lom.
pa Hivi~ clörejp hallatA:r:ik.
_. Daj ti mi nyájá ! (Adjál to.
~~l komitácei.Jövt'M \'Olt
jlist.)
\t'lt•m_ (.;~ J.l'.}'&nut fogtam, 'hogy
:\ya·ma uii., go"podillr' f:'.\in. olyan uaKyon kli:r:elrill hallatszott.
csrn uram.)
f~ppen a mi nd\'arunk felöl.
Daj ti mi sz.ira! ,.\ djál tulíamaro1au ii!IS%eká kodom marl,t •
J:'lllll 1'3 hPnyitok a aeresiiltek azo.
"in('sni uram!.
,ll'getu-k ,,
.. 1
'k
1
81111
miudi•nt rzck az H.tkozott aurh ka.
J" >ll.,
or t>gym•r ci.ak: •
tonák' Cuk puutitsátok ki őket!
\"uuij'
od csap em,· sz=b
f:. 6.lko:r:ódott Petárra, Pui~ ~.nát a belső uA\ari azoba tete
,·c1
Ji•re •·s robh n. A "al r !c'é
Kd legén) meg eT.alatt tolbujt ht>d,111,
_nagynhb kárt riem tfltt
a p dlüsra {-s talált ott tyukot, ta- sebesultJnmheu.
k.ui;t, toJást, turót ken}cret bőven.
r 1k mire I l1ilt • grá.nát lélt•g
Hát e:r:t mil-rt tagadtátok I, T :r:c_tfoJto riúnak gyilkos 11 helete
Xl'm tmljuk, honnnn kerult. nt·ztunk be a legb, laö udvan azo
)[j mÍlr hetek Ma nf'm eszünk.
h{lh. Dar11l,okra s.u~gatott1 11 p
IIát ez 8 holmi nrm volt tie. ,,,rt ott a ház nfpe a.z öreg, aaz
0 n), neg a ki.s lány
t,•kT
J)f'hO!,!)". clehogy ! . . Valami
Xi: ÖN'gnPk m r arra &l'm ·utof•
4
rossz rmberf'k est'mpéuhcltl•k oda ide •1, lw .,.. ·
.
J
11
Jiogy a. nsztíinkPt okozziík
· k/: J
ngJa__ a ~rmrn <'
)fár pedig én meg aka~om fj. j ~
u:!:a
1
ietm az árát, me:1. mi n◄ m \' heIranem ez t'g}"RZer n~••·\'on .
61
tünk el lll,:,.·pn I n.!l'.lit
t af'lt k
L
• k •
J
--XPm a· mienk \"Olt, nem Íll io- rolk:i~mll
~~é~!~:
cadunk el mmit !
yemme biz•onságosabb vidckre
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J!AGYAE BANYASZLAl'

Uu.lgária kijelentéseiből, dt} ki.ilOnosen a mérhetetlen fegy\·erke- .\ :Jenu.sylrnnihi
~[a)ÓUrl!ban
r.ésbol a hozzá értök azt vélik n g1Hlapitani 1 hogy tavaszra az egész or;1: mns
i:uz1 i·,J!J
tórtént.
Európa lángba borul es egye e11 orszAga. ac-11 esz Európának, mely Egy
i.c don n inkáscsahi.doktól

SttLYEDNEK AZ ANGOL RAJOK,

A mult hét f'o1yamin ujabh ót

KILENC EMBER TtlZHALALA.

KUZtlL A NAGY HARC TAVASZRA.

A világháboru.

l -~o~n~.\ rnb~:~t

gol Jtu• kedPlmi h j6t sulye~- nem aH1lkozik majd !Je a nagy háboruba.

tettek el a németek. söt a;,;ombaton l1ire ter dt, hogy a ~annama,
Jnrly aze1Jtt Fiume felé járt, négye?Jer angol katonával egyiltt a hullámsirba &7.Ú.llt. .\ h!rt tagadja az angol hadvezetőség, de khetséges

SVAJC TILTAKOZIK.

gymá.sután kergeti a ha.oorunagyon, hogy val6sagot mo nd .
1.,a az JSSZCS mlllZetcket es legutóbb S\'ájc emelte fel a szadt az an•
. .Anglia ~étség,be ,va~. ~-'·e, _mert ~é1?eto~g- most az élelmiszer go\ perli.dia ellen . .Anglia .tud,·alevöl('g azon a eimcn,. hogy esetleg
l!aJ6kra vett maga t es fu h oz-fahoz kiabal segclycrt.
Xfmctországba akurnak egyes hajórakomány élelmiszereket szálliARA
1tani, az ósszes IM'lnlegea hajókat elfogja és •z alatt az Uriigy alatt az
UJ SZER BHADJ
T.
cgcsz ,·ilág élelmiszerét a: maga részére akarja elkobozni. .llost
4·emsokára mi gind~l Czcrbia ellen ~z uj hadjár~t ~ a német- s;á1 nak a Rómáhan szé_kelő i~agy~Ö\'eta jel1•ute1•e ki, .hogy ,ök. nem
o,rtrák hadparancsnoksag ngy szr-rctnt es ugy terveZl, hogy ezuttal khJ.llllak ugy1m barcolm., de Joga1kbo1 s m f:D.gcin1 k semmit es ha
a végsb 1;zc.rb1ai hadjáratról lesz szó és össze fogják a királygyilkosok e-lkohau:~k o, álJbra i~ az él~lm.i&:erekct, kcur lE nek les:inek fcgy•
,rszágát '" glegee1 n törni.
,. rei \'t dekez:::.: Anglia kalozkodasa llcn.
)Iindencst'trc nagyon kcmélly di6 esz még most ia Szerbia, mc_r
Portugália 111~p llszadál>ra
uul Ii. or pár ~v elótt l~ztck a
nv1lt t1to , hogy' u oro ok Romáruan kc sztul nagy srgitségct külr!I t az!, h1• e a az geny Jt a 1t 11 p, ho ~ jobb idők .ltovetk z..
~enek 111 kik éa 'l 11 gutóbll1 osztrák-magy r H
ég lkaL á.val na- nek, mO!t azonban b la1J
1ogy es a nagy !Ju v Zé'r'e. a.g d :ák
g_·rnn sok hadű sz, rel hez ja1 >ttak, am1i a saját katonáink ha.gy- "ha1 1 mat magukhoz
a. helyzet r<'1iSz&bb. mint, aha ,olt .A meltat ott n ,,_ k
kmányul.
lett a kalandor ! 1 unen 1 K :\~mel gya1matok
madtak ruP.g
1
AMERIKA. NEM SEMLEGES
I:!~ háoor 1b ke·Hrc lt
:\ém tország;- 1 hogy .Angliának a 'talpát
·
nyalJa11; éa a portugal u/.p llew 1rJa mi gd1: ru, hogy
.\ngliú.nak
N,mctoruág crteaitette .A.mirikát i!ÍYatalosan, hoj,?y ezentul az ba.1a van a n{mctckkcl, mi'rt n .z anbol katoQák l-s mi :t a pot-tuangol hajolcat el fogja aülycszteni Anglia parljait61 3Ö mértföldny1 v,ál _"iatal emb<'rek mt-11Jenck neghaln1, amíg az angolok otthon Ultávolságra es kijelentette, hogy e:.dleg a semleges államok hajóit is 11i>k. ).fo:.t azt mondják, hogy n1•U1 fo).('ják a tüzes gcsltenyH kikakényt:lenek lca:mck elpusztitani, mert január 31-én az a11gol hadügyuuniszter kiadta a rendeleu.•t, hogy angol hajók idegen államok
t:á.szfaja alatt hujjanak meg.
Amerika tiltakozik ez ellen t':. fenyf'gctö hangon figyelmezteti
Németországot, hogy ne m<'rje a csillagos lobogó alatt járó haj6kat
el!ülyt'.sztcni, ugyanakkor pedig gyalázatos pökhendiséggel vallják
be a nagy angol lapok, ho~y a Lu-.itania, mely angol hajó, mikor a.
mult héten vei.zélybrn olt, hirtelen csillaJ.tos lobogót huzott a hajóra.
Ilyen Amerika semlegessége, hogy odakölcsönzi még a zászlajA.t is
• tolnjok tolvaj-lámpájául.
;'\;;metország m•m sokat tört1dik az egész amerikia lármával,
mert m1gyohb ellensége ez az or.stú.g már ugy sem lehet, mint amilyen
eddig mit a hábor>1 kiti:>rése óta.
TöRöK-ANOOL ttTKöZETEK.
A torökilk fs angolok kü1.t n •m késhet aoká. a Snezi csatorna
uralmáért a harc és a. kisebb t-löcsatározások már folynak az egész
caatorna men~. .Az angolok egész mostanáig nem hitték, hogy a
féltve őrzött csatornAt nem lehet megközelíteni, most azonban kezd
ez u álmuk szétfoszlani éil belátják, hogy erc1s veszedelemben forog

~:::d:::: !~!\:::

~~;:~t

1

' ,

.

.

.

.

~i:f;;~~:

1

0

6: ;1';;ac~:i:é:::c~~: ~~~
Angliában addig a. franciák vei.zteségc eddig is meghaladja jóval
. .
'
,
.. .. ..
6 miUiót és az ege.sz or~ágban, de kiilonosen a németek által megszállt tartományokban hih~teUe_n m6don ~egnöt_t a nyomor és a la~oss_A~ak ~ az az enmval6Ja_ ,·~• amit nekik a német kato~!k
J6s.t:ivus~ge Juttat. Sokan azt hi szik, hogy a _tavasl.8Z&l a franciák
b_é.11:é~- kotnek magukban a né~etekkel, ha addig az ~roszoknak ne~
~élyebben benyomulni Németországba, a. mll'e most semnu
t mncsen.

:r:-

OROSZ-TÖRÖK HARCOK.

1

Többször foglalkoztunk Románia áruló maga.ta.rtAsá.val és rá•
mutattu.nk yilágosan, hogy Rominia ugrásra készül, s minden pillanatban megtámadhatja hazánkat. Abban bizott az áru16 népség,
hogy ez esetben a llagyarorszé.g területén lakó négy milliónyi románság is fel Jázad és igaz az: is, hogy a háboru elején egyes román:
örJöngök lázadozni kezdtek, de a hazai románság legnagyobb része
bü Magyarország iránt, a román katonák halált megvető bátorsággal
harcolnak magyar testvéreikkel az orosz ellen és legutóbb n ma,iyarországi román egyesületek vezetöi kijelentették egyenesen Romániának, hogy ha hazánkat megtámadja, akkor a magyar románokat is magával s.zemben fogja találni, mert nem akarnak országuk 1

Bulgária k .llugymin1szk. kijelentette, hogy a bolgilrok tel.enlcg-1 k óhajtaw .ti: maradni a mo tani nag) háboruban,
ert „Jég ,·olt n kik a legut6bbi balkáni Mbor11 ib:zonrJtos ,·eszt.e•
se , a ..zonban G ögoruúgbau és Szerbiában to,·!Lb is ühlönk a
b:,Jgar mm:i tLe ; alathalóka.t, akkor kényfrlen lesz ugy Szerbiánat. mrnt Giiröt{oruá~ak megüzenni a háborut és a oémet-osztrá.kmagy111 szövctafgbe lépni be
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Tisztelettel felkérjük ntjnda.zon
elöfü:et6illket, akik a.z -elöfizetéssel hátralékban vannak, hogy azt
e~_évi_FE_BRUA~ ELSöIG megUJ~tani snvesked_Jenek. ~o~ak,
akik a mondott idő után 18 hatra.lékban maradnak, ~jná.latta.~ bár,
d~ kénytelen~ leaziink beszuntet-m a lapot. Kivételt caak azokkal
tehetünk, akik munkahiány vagy
más su1yos ok miatt nem ujithatják meg el6fizetésüket, de a lapot
olvasni óhajtják.
Tisztelettel
A KIADómVATAL.

1

A
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Ha ezt a. GYOMORKESEROT hasmilja, nem lesz többé
étvágytalanság, székrekedés, rossz emés.ztéa, gyengeség,
szédülés és ezektől származó fejfájás. Ez nem hashajtó
cukor vagy pirula, hanem többféle gyógynövényeknek a
kivonata, amely a gyomor rendetlen müködését a rendes
kerékvágásba hozza. Ha nem éni jól magá~ próbálja
meg. Egy üveg haunálata után ugy érzi magá.t, mintha.
ujj& született volna.
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EGY tlVEG ARA POSTA KöLTS:l:GGEL $1.00.
3 tlVEG $2.50.

HATASA BIZTOS!

KAPHATO A FELTALALONAL

Bárhová szállit a péns

előleget

h,

beküldésével

tft
IS

Kossuth Medicina Co.

k,

NEW BRUNSWICK, N. J.

Ha keményen digolsz,
ha nehezen ladolsz

Hűlés,

ú
h
n

Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás

Jelenség. A hányféle nyavalya, annyi orvosságot hirdetnek, a mire mind
megpróbálta, a sok orvosságtól beteg lett, még ha egéssséges volt is.
A%ért csaJ, '•lfiobb, ha egy mellet.t marad, a. régi kipróbált a milliók által
a legnagyobb sikerrel haamált

i~

1~
ha lcfrhés előtt clrágsz 2 u:1 r "t az í~nzi gyomortisztitó Pur- ~
§

"SUR_E"

garetből:

~

1

SOSBORSZESZ

§

~

hstalm11s u étvágyad, pontos h suua a székelésed, piro -pozs-1
g1,s ,.z arcod, dPrli.s az életkedved, .IH•1~ény a munkahir.ísod. Ott j
legyen a gyói,Q·eukorka baksziján vüws nyomásban a Purgaret szó. : :
vi.irös b1 tükkcl a feltaláléi és egyedüli kcszitíí E Bolgár alái.rása. 1§
ekkor , úá.roltad
igazi gyomor és ,·l'rt1sztitót, a Purga.retet, a ~
n l;\"tl 1 t. ;y b 1 ija. 1 doll...\rér~ k 1 rli bárhová - pá1 at anul szl·p §§

11;e:Uett. melynek oly tulajdonságai vannak, a mi egy szernek sincs.
HA EGJ!:SZSJ!:GE KEDVES, RENDELJEN M:1:G MA

S

haza, falinapt•;~iö; KEiESZT ;;;;:t

2 nagy üveg "SURE" sósborszeszt EGY dollá.rért. Igy cim.e.z.ze:

I The Barnaber Co., 241 w. 137th St. New York

1
-

r„p. . . iiNZi:öLDES. . .TELlf5. . .FEiiLOSS~G. . MELLETTi. . . :;;i
~~=-

8891 BUCKEY ROAD,

CLEVELAND, O.

h

k

a rossz levegöjü és sokszor nedves bányákban s lakásokban mindennapos

nehezen székel.sz, ét,á1cytalan vagy, nyomást érzei;z a májad ~
körül.
~

Erős lesz a gyomrod,
erős lesz a máiad.

h

I,

el6bb-ut6bb minden bá-nyáaa egészségét megtámadja, ha idejekorán nem
óvja meg magát

Elgyengül a gyomrod,
elgyengül a májad,
De, ha Purgaretet
Használsz minden este,

,,

rr

Köszvény, Rheuma, Hátfájás

rövidesen szomoru tapasztalod. bányH.sz tesh•ér, hogy

BULGARIA HARCRA K:1:SZEN,

ROLAX Gyógycukorka

---0-

1~'.

MAGY.Alt ROMANOK Rt)Sj:GE.

b:~;

M,
A

~:~;é:: b~::a~\;r1~
Both Phoncs · ·o 189
tuzlw rohannak, akkor sokkal több is pusztul cl belölilk, mint a
Gaskins és Dagley
többi nemzctiségekböl aránylag.
Temetkezési válla.l.kozók
Azt is el lehet képzelni, hogy a 1'fagyarországba tört oros:r.ok
és bahaamo.zók
nem_ ~aráti látogatásra jöttek, ~ou:ánk, hiaz ·az egész nagy b_~kovin&J
18 W. Poplar St.
h_~dJaratnak csak az volt a celJa, hogy_ a Nagy Magyar _Aifoldre beHARRISBURG, ILL.
t~_rhe~'ienek és ott a f~lhal_~o~ott élelmiszer~ elrabolh~k. Ez ,a t e r - 1 - - - - - - -- - - - - ' "
ni.k pPrsze nem fog s1kerüln1, mert Bu.korinAban egyik veres1.:get a.
':°a,ik után szen':edik. Mi ugy érezzük, hogy olvai.6 ba~társai?1"1~k , - - - - Jog~. van a haz~ állapotokat a maga val6ságá.ban megisme~?1• _h1sz
legtobb testvérunknek otthon van az asszonya, gyermeke, azül6Je és
más hozzá.tartoz6ja. Nem terdítjük el a bireket, megirjuk, hogy sok.
111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~
kal jobban áll az ügyünk, mint a. szövetséges ellenségek ügye, dc
nem hallgathatjuk el fiaink vérzését és pusztulását, mert éreznünk
kell, hogy el folyik a szivün.k ,·ére a mi szeretett hazánk nehéz küzdelmében. Egyet azonban isoha nem szününk meg hirdetni, és ez az,
hogy a magyar fegyvereknek gyözni kell, hogy Hazánknak ebböl a
harcból er6snek és diadalmasnak kell kikerülni és ezért a hitunkért,
annyira uükaéges a bányásmak. mint a mindennapi kenyér. A mig
ereje és egészsége van, munkája csak akad; de hiába a legjobb munka b,
1•zl:'rt a jö\·end6nkért mi is hajlandók Yagyunk minden áldozatot
ha erejét betegség sorvautja.
meghozni a haza oltárán.

vedtek és kénytelenek voltak visszavonulni, ez azonban nagyon érthetö, mert a törökök most a németek tanác.sára, erejük legnagyobb
részével .Anglia ellen mennek.

:s
mar nt m olyan biztos a R-Ománia r~zéröl ,árható töma<lá.a, mint azt
Januárban hirdettük.

1

.\IIOI, a h-n•gu wfrges pzokl.Al telt> ée azt U•leg:ri be,
.\HOi~ n t'.•lteti.í n.pfén,- hiAny.lbao A telit telja ettJéwl vépi
m111f munk1iját,
OTT féiliill" na~yon ,Juáuon az t"a;i:Í-fi7Jli~gére, étTilt}'ii-a é9 a

'.\IF;(;:\I.F'\TIIETI uúmlt·n II gyomor ét, ,·frlxil 1:1:iármuó betegvedt tt.
.. (-,lt('lo.tiil , m('rt l'f'Dtle,;, nún1kn11npl r-U:·kelf»t Jdí•:t1 eto:,
.\. katas;i;trófa hajnalban tör11r,..--ttl az nné zt&t, vfrbajokat eltávollt & a munldt
tlut, amikor a ház népe lcgédcntf1:könnyebbitl. llOL.\X a eo<a.lid nélkülfü.heteUen
s bb li.lm!Ít alndt,1. A robbaná,-,1
ono ágn. Küldjön ha EGY OOJ..LART egy boritkk•
ami a hatalmu fahá.ut szét\'e• 1
.'-'ttc, üz ~•JH~i•·- :-:z1!ren~sére iJ.cJt b „ g15ég ,·rkezctt s ,~y a ro-,
"Megváltó'' Gyógyszertára
1wk k07:{• ~orult. seb1~ii~lf'k. nag! [
~ t a1keml1 k1SZahad1tam, m1lőtt a !ing
11.a1:alékául egj,•k;I'
v loa . ..\. m ntöa. k .u is több
n, :lt"
gf'SI S<'b t
\ mncsta \p Ue:v C h e n i c a l \ P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .
C'ompnuv amelrnelc gy oan dol
go:ma
e1·aej b
• ,·ignak lL
n e onol \.)natra tet e
se
h 'unek,t s a kani k6rhúzbal
allitatta okrt. Itt z onosok
hat e •hcsiilt .:.Uapot.ut annyira ag-1

pia a másikat követi. Tabriznál a törökök nagyobb vereséget szen-

:::~:!~~

tii!

ha s nnek folvtáu kili·nc ember
fit tét ,,.zlt1tle ·tübb mint huswnOt p('dig suly~ gesi seb ket .szen

,A Kaukázusban és Perzsia területén egyik orosz-török.összecsa.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Ji•nt ». maJn.iiban,

nép gasztóne_k találtiík, ho(Q-· lt•mond-1
tak élctukröl.

.
Egyik oln~ónk azt írta a mull héten, hogy mi sötéten festjllk az
úllo.potokat :l.Iagyarország részére, pedig az összes lapokban azt ol.
\·,1ssli.k, hogy folyton mi győzünk. Ki kell jelentenünk azért. hogy mi
aem t!\'iratok közll"Sével foglalkozunk, a:r. a napilapok dolga és hivatása és azok mc•i: is ídelnek annak, hanem a húbol'UB ú.llapotokat
1gyeks.ziink leirui, ugy ahogy azt látni lehet a hazai táviratokból és
tudósitásokból.
Ji js megirjuk, hoi.;y l1a gyijzünk valahol és háborU!l leírásainkbói Játhatják olvasóink, ho~· ügyünk aokkn.l. jobban áll, mint az el.
lenségé, de bolond ember oz, aki azt hiszi, hogy mink soha nrm vesztünk éfl hogy a mi hazánk népe nem szeD\·ed sokat a báboru követke1tJben.
Mert nagyon könnyü nekimk itt olvasni a háborus győzelmeket,
:le nem szabad el felejtenünk, hogy a magyar katonák srrn aebezbetehen('k és hogy még a gyözelmf'knek is nagyon drága. az áruk és
aa.gy veutcséggcl jár minden ki\'ivott győzelem .. ·em szabad meg-

b ~~;;':;::i i:ó!:i,: ~n~:.á;~:d:1~!~j;kfi~~í

0

.

parni az n~olok r.!szf.re C11 naponta várható az elbolonditott
lázadlL.$&.
IGAZ mREK.

6

~b~~i:!~c~e?;:~d:~i,
::1:~,ó~o:
!j~
cupatokat vinni & harctérre és pénztámogatá.sért is ehhez a két kínuorázott tartományhoz fordulnak.
:PRANCIA•.ANGOL CIVODJ.S
Nemcsak nekünk van bajunk az osztrá.kokk a.l, hanem az angolnak a franciával id és ök még jobban és többet veszekesznck. A frane.lik kezdik belátni hogy az angol a legbecstelenebbül áldozzák fel

~:::::\!;!~::~~

\nglia hal ·talan uemtelelllég(.

i~

AHOL A VESZtLY FENYEGETI
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Az özvegyek pénze.
MAJDNEM EGY F1:L MILLIO KORONA OYtlLT ÖSSZE CSAK
A NEW YORK! BIZOTTSAONAL. - VIDJ!KEN IS TEKINT1lLYES ÖSSZEGEK VANNAK öSSZEOYtlLVE.
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CO

Whlte H,rto (Fl•béi Ital) _.u,,nja •
• ...?..!!.1 ,1 qU&l't $!!30
"')w.lJool•I \\'\ pllonja
,
•
:!.00 1 quart ;!,l:!. .!.l
..,,-mb,,,I );_\\\\, k&Johh, 11:aJJunja
:.!.M I quart :!.30
lloantaJn lUra,I. pllonJ11
"8,.00 l qUJllrt $3.2:;
~ ..\. L BottJ"d ln holMI •
l qUJlrt ,-1.00
Prou·irtiml trn~rt 1l6Uaka. . .11,.IJ.,j..)l
'2.00 1 11u:t.rt :_:_:.!j
"'tora.ge lrnlt"'r1 pilhlka. p1hmj.t
,:.!.~I a qu.art .:?..50
I alrf-.x ft>a,ctrl ,,,1h1ka, i,talhmja
'3,.00 1 qunrt fi;l.2.l
Hl;:: f.'our -i t'T"J, l'N' k-11 ü1"Jl1>en
1 11m1rt .....00
1 loom Januú• 1 r,.i.n1 a.nllo11J11
S 1..50 1 l}Wlrt S 1.fiO
r.,,lumbla nnn
.,
r-oo I tJU:lrt :$:!.00
C.ia (h1{jnhb h
l"I ka}
t,:.00 J quart :!.00
-: F
.,1lo1mn íf'lidl r mlr .. , nt'I a 11d:IIJ~t mln.t. fb:ctJu.1;. _
\ AKJa kJ rxt • hl"lrti t #-ti Jrlolio lli<'K lí.r.
ttel UI a,: Italt. a
~1l1 rt-ndt•I • kilhl.l~ h a 1~n:r.1 Ta,;,J m- nrJ ordt>rt.
\\IEIUldJ\.\\ \ l,J.:(,,IOnll r,· \I.Oli \ U,1'\K K \l'H.\TóK!

Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Ya.
Ht:\01..:L.U:: .\.1. IT.\I.\J•:,ttlT

JOHN F. RIST
A RtGl, llt:GBIZHATO KE ,.. Kl::l.JOTOL

F.noek •hinl,-~nt!!~!~.~~..JC,~n~~~-••J•

ff'I ut. ha l'("n,kl - lb. ('N.k l<'hf't ana:ulul trj,,n. df' lrhat ~ a r u l
111 ,hl lrJa -K a \>OnlM dm{•t.
Ha John l'. Rt-t-tt>I n·ndt·l, í'9 •• t:sprt"5111 (-Om1,,n1a tu•m adná kJ
a a,om,,l(j:í.1, ml a p,<m:H ri>Kton , 1 1:Mzi,l1t,lfalj11k.
"1f!T". _f.2 ..-~n frlilll r'f'Ddrl"8nN ml flu-tJük a 11&illltáat. . . . .
F-,c) UH·g bort i111pt-n athmll ni.llld<.·n r.•n,lt-1 nN ,UCJ"Hlnt(•n elCJ
IO<>ll}nru h-ttpohan1l {,s tluaúhuxót.
Killdjt, l><' a l~Di>l aj,í.nlott 10:-,flllf'n u,u·
l•Ot,la "«Y f'\'.J)f'eflll
1"m,utahHn,·on.
A.lt.JECaZf;li.
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MAGYAR B.lNYASZLAF'

Felhivás
a bányászokhoz!

Nyolc

H5 FEURC \R 11

csendőr hőstette.

S,•b s 1lt n crker.dt ~abyva1·ad- f;orb1
Jlo1h e, sznron,> roLcmr
Egj n !.:.\
b'in •;hde tvt•rmik t· Ko\"IH'!4 1. .\udárs 1· 1clOir, aki k szulun , w'b ny t 4 mát' cl,•rt
tol sz'p i u: <:t ka 1„ 11 uk. ami ly 11„ 1 g\ • .znu11lf'ui lir,-JJé~ volt lw. oros1.0kbJ! l
di1l tini; m· ,·m
e1s
ughatop dlijaeza a- ,,o::;,:t,aesaküvtkezökitmondta CkJ ·oz'k
lt.l. utiitfc k1 fa.
-l'tetiwk t's re,1 1 jiik, hogy , ~lm i)dlwl.
rudt ke muul
t, de ml'g

,

a sz rett-t nm1ltan hazáj tó! el
at magyar biínyásztcsh·,
r mk szivl!ben is él. Otthon most
borzalmas hli.iket. t'lnek szegl•uy
t.:-.t, remk, a kenyerkt•resö fér•
1all': •
1ar...tét't'1,t uúlitja a kölea;;,-zonyok éf1 gycnne1 ,.,,:g, a
k('.K. t•gycdül maradtak a hideg Jakasokbau. s:t.f'nvednek és nyomoroguak, igaz köteles..,,~gü.nk hát,
hogy mi segitsünk rajtuk, akik,wk •.\.merika, ha nem is épen jólétl't ad, de megadja a kenyeret,
ht"két és biztonségot. Kötelességü.nk. hogy nélkiilözheta filléreinkkel segitsük az özvegyeket és
árvúkat, hogy ig.r h•galá.bb testi
SZl,'U\'Cdéscikct cnyhit.sük, ugy is
l'l<'g szegényeknt>k a lelki fá.jdalmuk. bánatuk és könnyük.
'.'\l•mes ~zivi,i bányásztestvfrü.n.k
Ít•bzólitását itt közöljük teljes
tt:rjedehnében és reméljük, hogy
ennek a fclhiv!lsnak meg lesz a
11 (-Jtó hatá..<1a.
Magyar Bá.nyá.sztestéreink!
,fl'len rcndkivüli időket tekint•
w, nem hiszem, hogy !.Ok akadna
magyar bányásztestvél'l'ink között, kik ne tudnák szülöhazánk
ottbon maradt fiainak minden Jel
kesedését felülrnuló hőstetteit éa
Aldozatkészi..égét az utolsó félév
alatt.
É;; mi, amerikai magyar bányá.szok, kik érezni tudunk. tán köny
nyezünk is ama magyar szuronyo~ dic.~sé_gén, szeretnénk ott
leum segttf'm, de a. mostoha sors.
nem engedi. Ugyan nekünk bá
nyászoknak eme fárasztó napi
földalatti munka terhei alatt elmosódik mindeJJ, mig nem olvassuk ujból bom·édeink bravurjait
a köYetkeza lapból, igy megy nap
nap után és lehet hogy még nem
kttünk t'öbbet ~óhajtbnál, holott
az akarat meg van. Tehát mivd
min<lC'nnap ismét18en olvassuk a
l.1pbíil mindt.>zt,
kötele,-s~günk
ama lelkesffil-sünk mámorí1ban ál\lozni a haza oltárára is. aho(ry
tölünk tellik.
Hi~zcn tán a mi 1,zivünk i'l megérti ama imát: Isten ú.ldd meg- a
magyart _ melyr-t ,·ailásküWnbség nélkül én('kelnck szorongatott
hazánk népei e neh?z id8klw11 talán minden templomban. :Mi amerikai magyar bányászok, kik ti•kintt•ttel _ sútsz6rtsál('nllkra.
u{'m t'l'athatunk zajo,., népl?yiilést,
bazár, sziniel8adás, stb. mt'llőzé,_,:wJ, 1wm na(,l'y hé-n-cl, dc annál
lf"lke,.,'iiltebb tiszta szivv1>l has:-;unk
oda, hogy idönkt'1lt a hozzánk
legközelebb eső konzulátus cimért' az öwgyek és árvák ja,·ára
szánt crntjt>inkkel st>gitsünk te!it"éreinke,n, mivel jól tudjuk. hogy
az otthon maradottak ezrei, v(ig.
kimeriilésig, a hősi halíil bt•álltáíg
tlldozzák f<'l azt, ami mindannyiunknak a legkcdvc-s,~bb: ar. életet
és gondoljunk rá azokra a rifl'JnU,;okra, amelyekr<' mé~ a szülöhaza tanitott meg bcnniinkt>t: Hazáclnak t'l'ndületl1•nül lé!Q· hin-,
óh, magyar • .
És ha t•zt m(•gh-sszük.
nwrt
hiswn ugy tudjuk, az tum~-rikai
magyar hányászs/\g mt>11;teszi mind

A zenip11·11i betorl-st u, ~dö
z 11 g eg,· napp I torh-nt, hogy
lliOi(• dmag&n.ina. örjaraton \oJ
n11:, amely kürülbt>lül harminc
k,loml·tt. megtenni valú utat sza
bott el?nk
Az ut t•lsö rész(• minden jdl·nt ('bb esnuény nclkül folyt le,
esupán az intett bt-Jmüuket na•
((yobb 1ivatoi-ságra. bojly B.-ben,
az egyik faluban arról értesitcttek
hPnnünket az emberek, hogy a délclött folyamán a faluban egy bitangi-;ágba került, gazdátlan orosz
kvat fogtak el.
Persze, t'.irdekelt bennünket 11z
állat, amely annak n•ndje és m6dja ,-;,.erint, a község istállójába volt
bekötve. ~lég a nyert•g i.., rajta
YOlt. A nyereg alatt aztán megtalultuk ~1ag-yarors.zág térképl't. a
melyen Zt•mplénme~ye pontosan
körül volt piroscl•ruzázva, volt ott
egy rozoga iránytii is, meg <'J!Y
kot•kás )Hl'lpapirrosra irt orosz
parancsít'h·, amelyet azonban uem
tudtunk elolvasni. Csak ann_yi vált
bizonyossá előttünk, hogy ahol a
kozák-ló jár, ott nem lehet mesz.
SZP az orosz sem. Ebböl a felt.(•vésbői kiindulva, nyomban rehirá.1tunk f"gy küldönc-kocsit, amely.
m·k a kocsisát azzal az utasitás~al küldtük ,.-jss,za a legközelebbi
csapatállásunkhoz, hogy mondja el
a csapatnál az elfogott ló történetH, mi pedig folytattuk az utunk~. l<:iirülbelül tizennép:y kilomét( rny1re B.-tól, egy hegyoldalban,
liagyobb. hozzáNetőleg ~zá:MiZIÍ.Z·
husz fönyi kozákei.apatot pillantottuuk meg.
:m tudtu~, ~ogy három óra mul" 8 PP:Y tekm_tdyes számu p:yalogcsapatunk l'S gépfegyvero;;ztag
j1i11 nyomunkban, amely szAmára
fellh>ritö szolgálatot végeztünk és
i1ry az ,·olt a feladatunk, hogy az
alatt a három óra al~tt egyetlen
szál kozákot se nessmnk át a he•

n

161 JU{'g\'
atntt \OlJJa a1.
y k b j1
am lótte \lúr na{:yon szc:. 11t ,ol' h~ JZCtuuk, ami
kor kii.l.\'P l' 1
tunk miigOlt
r 1,1kitnl C"R'Y trombita
\'igyh '
Tu,luk mit j,•ll•nt. Futúlép<'i-bm
rf'hlwutünk s/.\•t l·s, k,jvetkl-zií pil
lauatbau megi1ulnlt a gépfe(r:vveroszt&,:!' kt•lepi>J,:se.
Bcnuiinkt-t még ott a hclyszinén
mt>gtliesl'rt az ut.á.nuuk ,·onult esaJ)atok param•,-noka ,:s megigértf",
felsőbb hclyt•n is kitünbt'tésre fog
ajánlnui.
• • • • • • • • • • • • • • 11 ••••• 11119
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Dr. S. GO LOM AN

IZ)'t•n.

Las;;an. neMz.kcSf"ll, kuszva jöt•
h k fpJft>lt'. A he(,l'yoldal mert•dekt>
arra kt'nyszcritctte öket. ho(,l'y
i.,.t'tszórtau haladjanak, lll,!Y, ho17y
h&zai volt cs. és kir. katona.miut'l kiizt>h•bb jöttek, annál keworvos-íéle egyedüli magyar
M•hbf'n maradhattak eg:,· csomóorvosi iroda..
b1111. Elsőnek három kozÍlk t'rt fel
206 GRANT STREET,
ll heg:,·tctöre, akik lövÍ>sr{' k(.sz
!i~.uronyO!<ó puskákkal, könetlen kö
z1·\ii11kb1•11 haladtak el. Hagytuk
Specialista férfi és női betegc-kf't nwrmi t'!i amikor már tul volségek gyógyitáaára.
lak rajtunk, utánnk !iOmpolyogEzen iroda már 23 év óta áll
tunk ,:s hátba támalha őket, kiálfenn és ezen idö alatt sok
toltunk rii.juk
ezer embert gy6gyitott meg
fü•zt•kt•t fel!
különféle betegaégekböl.
.\ szút nt-m igm l'rtettí•k, dt• a!
mint nwgfordultak, a f1•Mjükl
RENRELli óRA.K: Hétkösirányzott uyolt• villog{) szurony,
anp 9-6 óráig. Szombaton
m1•ggyÜzli· ökt•t, hOJrY az elleuál3-9-ig. Va.úrnap 9-12
lás hi1iharnló ,·olna. LeH•tték hát a
óráig.
f1•g)'l't>rt. A ko1.ákokat mf"gkütöztiik l's 1irizt•tb,• nttiik é1. aztún
yjs,zanwntünk a helyünkre. A ko- •• ■■■■■■■■■■■■■■■■■•
ziikok ros!.1.ut. "<'jlhettl'k, mert rii. ■ fj
virl itlörP megálltak a. hegyoldal- :
JrSt &tiona aD ■
bnn. mintha vezl'n:,·sz6ra türtént ■
DIVERNON, ILL.
volna .•\?.tán itt-ott elt.lörtlült t>gy- : 3% KAMATOT PIZETOXK ■ '
i>~,\· kozákpusk~. :\liml,Pn c;! nl'_I- : \'egyen 1~~=T~1t:~k11::öotl't'L
kul, 1•,-ak UJ;t} vakt.aban: ,·ala- il ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ II
s1.0l-c rá valaki! )1:t'lysl'g,•,; csend _ _ _ __ _ _ _ __
kiiwtkn1•tt a liin'•s••k után é!"-. mm,t
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A Magyar Bányá.lzlap sokat haladt az elsö esztendőben I Ezerszámr& jár a lapunk Amerika. minden bá.nyavidékére és nem volt példa. még rá az a.merikai magyar lapok közül, hogy vo.la.melyik ily
gyorsan terjedt volna!
De mi ut akarjuk, hogy még jobban elterjedjen a Magyar Bányáulap ! Saükségük va.n erre u
ujságra a magyar bányászoknak, nélkülözhetetlen eszközünk ea a.z ujság a boldoguláshoz, ennek u
ujságnak tebit növekedni, terjedni kell tová.bb is.
Bajtá.naink eddig is aegitettek a munkában! Igyekeztek a lapot terjeuteni és mi igazán elmondl::atjuk, hogy minden olvasónk ügynökünk ia volt egyuttal, mert minden bajtánunk szerzett uj elöfizetőt is a lapnak.
Tudjuk, hogy ezt nem dijazáaért tették, hogy a lapot öuetlenül támogatták a magyar bá.nyá.n:ok,
mi azonban nem a.karunk há1átla.nok lenni.

•i,:.:t:: ~:::ö~~:i:saink

:

A harmadik dij egy gyönyörü kétsoros 19 billrntyüs olasz ruintáju, értékes harmonika, gyönyörii
crg-ona hanggal, melynek értéke 12 dollár.
A dijakra palyá.z:ha.t minden magy:i.r bá.nyá.v:, viszont nem vehetnek abban részt a Magyar Bá.nyá.~zlap ut~ó ügynökei, vagy fi.zetésf!! alkalmazottjai.

i

;~k~:;~:~~ felhtuásra uyolc n11.pig járó ezüst zsebóra, eltörhetetlen rugóval.
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közt. ..on magya.r bány!.u részére, aki njévtöl kezdve 3 hónap alatt

Az elsö dijat természetesen az kapja, aki a legtöbb

sz:erzi. EZ A GYöNYöRU NAGY
DANOLóG:tP, mely remeke a Gra.mopbon iparnak és a.melyet 50 dollárért is alig kaphat meg valaki a
l•~reskedötöl. 24. gy5nyö:ii magyar kotával együtt, képezi az első dijat.
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~:)~Ú~ll~~\~:fe:c;:~~:~.ak~
1 ;t.bi<·k r< lig hanyal-1,omlok rn
-o-1•:in,·a, 1•g:-·más hií.táu gnruh·a
ESKUVö STONEGAN.
irek tek 1,rd1. )ks.uiriJ! már
inlhd ottak a gépíegy\'nos.zt.i
Súr, ('-:1.!áili ~•m•·p{•l}·hc"l __ ,·•.lt •1m1 lova1.nak a patk{w,-attogl\sní
r~ zük a stonegai magyaroknak í fl kozú.llo m,'·g t•s11k akkor k zd
januúr :l-án. .\kxor eskudlitt t ·k t<>m11r11lni. hogy mf'gmásszák a
1
ugyunu~ tir<ik hüSt'gt•I Burb/,ezky i hl'~yolrlalt. Fl'li',ra muh-a m1•~i111
.1 noi Fiizrs.ahony, JrpvMJ megyE'i, ll>hvolhan ,oltnk Pgrut·lu'Íuyau é
:naj:?yar test\'frünk. \-iilfini:ri•r )lá u1•kr, is rátiizcltüuk.
_
1
ik, Yö]finger Pét r t's
)lo-.t már iik is füz„Jtek f',:, ak•
fakaes 7.súíia) Jp{111yának. \z kor fmhi. át a karomat egy mus:,;
t>sket{-.. ,iz ottani r. k. tcmplornhan k&golyt'J .• \ St•heml't hnmnrosan be-;
folyt le, s eskiivii utln YiMinge1 ~ kiitöztiik és aztán snényen folyt,
ajtársunk házimé.l tartották meg a golv'váltá~. ~lintl tOlihen t>S öh- 1

ndl'I

:~~~~~·fkPn.

!

1

Pittsburgh, Pa.

::;;ih::t:l:;~iiak
:a:-~:-i,~;::~ ~rre mÍlr t'n n<lt~m ki
nélkulii1.(,s1·k á.ráu is. mrrt a haza l - Tiiz !
' !é ybfl yan.
·1
:'.\·olc kulönbiizö Ju•lyröl ,~. ,., _

• lako ]almai.

·onvÓs

~Jel-nappal

I

Egy magyar

"l

@)
@

f:

@)
@)

Pályázati feltételek
.·\ dijra p: 1~ 1KI k tuuntni k1 1 .iamuir lJ-iSt 'l )h,.~ r 111111 szl ,, mtli',Jii ata1ával, hogy részt
nka1nak "' nm n. ll) hen.
{:l'lli -~z
elíifüdók llf'Hit "l011tos címét t RZ f'lo1 t k ,lijat het>Jl hit rg) sz, r kt-11 hekül
1
CSllk ('gy hr1• f, Jw•tt elofiz teseket számitunk b, egf zuek, ,·al!')' két H·h ves p\Díiu·tiit $7.ámitunk
"~Y eJ,:l-sz11t·k a " tsf'11ybn1.
R.'gí eliiCiz tiiiuk 1nrgujitása m·m i;zúmit ,a nr· ,. 1, , .-agyi-. n p.'1l}úzoknnk UJ e\ü(iz1·töket kell
nii.lv,niuk.
•
Csak a~ 1!l1:i máre111s 31-iJt beí-rkez6 elöfizelÍ',.;1• ·,·t wl1Ptjúk fij?_wlernl•e. A 11yertes1>k a dijakat
l'íprilis 10-én kapJffk meg í,s az n )fa~yar Ría.n~·i1sz'.q,han í1pri1Js 6-i'm kiiziiltetik.
A piLlyizat c•rf'<lmht}'E' min<len két Mtben ki-i1,1,h 11 sz a '.\fngyar füm:,·á .IP.phan

!i;~;:~·,:iit~:
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avar bányatelepek hire1·.
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A SZAKASZVEZETÖ LEVELE. ,zfp dszlót oyujtott át. 100.
népfolkcló-zá.ul6aljnak. Ez alatt
.\ déli
a köYctkezi.í a d.szló alatt a zá~zl6alj már

harctérről

oumal

a

.:0~:

~

t

J

:í

~s

véd-1

•1

Logan és Vidéki
Bányász Testvéreink
Ha szükségtek van
bárminemű, ugy be~
valamint külföldi fii.
szerre vagy mindenféle friss, füstölt, pácolt avagy másfajta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

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

Kohn &Eiland

Sörfőzde

A

honfitársainkhoz

minden outálya egy caodija u emberi
leleményességnek.

REXDKIVCL YIGY,17.C,K, HOGY SöR()NK
TISZTA s ELSORE. "Dű mxostGü LEGYE~
AfüT RIRF.S ORVOSOK S ELELl!ISZER • '
SZAlü:RTOK IS ELöSllERTEK.

Monitor Junction,
W. Va.
Logan & Monitor kösött.

A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOMABB
HOZZA VA.i.OKBOL llSZtlLNEK, AMIT CSil
BESZEREZNI LEHET.

kik ucrvanis raktáron

A ,·iz, amit használunk, a Cumberland hegységek

tartanak RUHAT
CIPöT, OVERALLS,
EDtNYT , -- szóval
mindent, ami rendes
,·ann
•ben
ui-1 -' ~"'magyar háztartáshoz
szükséges, lehetőleg
="'""""""'"'""='
a legjutányosabb árj
ért és mindent a sa~!!~en u't: j ját kocsijaikon házt,-Jjfl as eredrll
JUthtf'r .And1or
■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
■
l'ain
Jh;Jl("Jh•rt,
■
■
hoz szállitanak.
a horgon.r Tfti•
:
, "Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe,
Jf'PJ::>·l'I, mJnt a
m••lli·kelt kép b
Ha bármi ügyesmu1atJ,._ Z:. 61
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!"
M t'f!'nt mJnden
10·6a:o"JoZert1.rb-,
bajos
dolgait, avagy
vagf
"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f'k)"eDeM!D t6Jilnk
IOEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KAROLYTOL HOF. Ad. Richter KöZJEGYZöl dolZATJA A JO BORT :l:S JO PALINKAT!
&Co.
gait akarja elintéz••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ni, valamint HAJóIDE FIGYELI BANYÁSZTESTVtR!
JEGYRE van szükséCsak egyszer prób.ilj t6lem rendelni italt és mindig tölem rendelu,,
..mert én többet adok olcaó pén:tért, mint má.s üzlet drága. pénsért.
ge, ugy forduljanak
' bátran a fenti cég
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink•••••••••••••••••••
ü _\ L L O :S O S K t S T
beltagjához.
1.50
.. ..
Te$1:yetek nilam.

~

Jo' so··R HAZAJA
,

A

I

1
MAYESTIC, KY. Kanyók :lli- y 1g,n rr<>gy, hitenkcnt csak 2 ~atonale_vél érkezett. Szegedre: egé z sorát Yiv~a meg diadalmaály oányász testvérunk nem vaJ nopot dolgo :nak, .\ báDyban .\l<l~k 1st: nnc . lCV ~s ud- l&ll a nehéz k1izdflmeknek, ami1ami Jó viszonyokról értesit ben- l~ 7 láb magas azén, ,. 11 , an ne-l vozl t ~z• !!e~ ~azaf~a.s n~~ének. é~~ a ?andú_rpar~cimokság kül01.LUll ('t Mayesticról (Ky.). Hogy 11 ly plézben, gáz uincsen cs nyi- \ ktm1.c_~on;n aJá.nde~ ~ deh bar- nus clis~('rcsH erdemelte ki. A
d.Z ot;. 11 sz:enbányúba.u van l'gy k.i:il
ott ampúval ,lolgom
Ll.iáró clsok kore_b<•n nagy, orotnet kel- zúzlóal~ november 15-étöl deeem
llunka, hitt azokról a ,;Uék1:kröl, -;; iwm ig, n "rn. Lán(.o~ mii.Sina tc~t. lgazmti'O~ a:zctosztottuk és ber 22-éig folytonosan harcban á]..
ahol uem dolgoznak, erre!elé bu- ltán roooiokban -1 7 hi {,J crntet mu1<lcn katona áldotta érte Sze- lott éa i.ok ezer foglyot ejtett.
zodtak az emberek, és ip:y &DDyi rtingb,· ~ 50 ceute1 fiz JC'k.
' gl·~~l·k hazafi'.'8 népl·t. Köuünct a Ezekben a küzdelmekben l!atzinmunkakeresó ,·an, hogy ezek naS1.enmeséUcnség ritkin törté- ~aJt~k nevc_ben. lrom e aorokat gert egy uurony megsebeaitette.
gyon lcve:-ték a munka árát. Ren-j ,iik 15 • munk!!okkal jól bannak en TaJl.hy Jouet szakauvezetO, Ez idő szei;int a nagyuombati tar
de9 ".azonyok közott f:i0-S5 een- <.'S8k most k1 ""s ká.:-'t adnak eso·: ak: ltt_kvolt~u u.szoki 111:oroa- talékk6rbázban van.
lel fiztttek egy Káré ladolásfrt, 1L1•k-eg:-,·n k .\z éldnu,zer éli la. na a?:1 o1
y urnagyll.llk el--<r-mo t ca&k 60-- 70 centet adnak, kás ára olyan, ru.int máa pl,,zeken, es tt.
KöLTöZO llllAGYil ttGYV:&D.
v~es mErésse1 A szenet
~ét dollár lakiL-i. ,r rnkáat nem N:tMET T U ~ OROSZOK
vagJa. 4 él 6 rrukos uen van a bi- 1g n Hllzn •k fel, mert nem tudnak
Ze1gn A. I. elt'>nyösen ismert
nyákban, G' _ni.ne~ .. de HZ nn uj tnbC"r ko ·k plézt adni, a a jeFOGSAGABAN.
pittsburghi magyar Ug;}-"Téd, akiegy kevéa. LeJa..:. J kö nagy'>n aok I
g ott folgoz6 muokisok kl._, U linb
k
hi di
ne dd1g a Berge• palota 302 az
: : 11
: ; : ad~~t~.e.z~;~ rMI
1s
kl( l„dollárr ug rnte „ 1 1,~ro:z:lfogtI:
~- uobá„ál::Ji ,·oltuirodája,a..,na:
. Y • Ml
k, t eteck nt 1o!!!!ZUl Sik 4 11111~ k ckb vH k dr Zclltr Oukárt pokban átkv.tozott ng.vaoahhan
0
rem 1 k Sz • ~csttlC'nM.•g csak ' á okm1._k, ogy ebbe_n & rossz v 8 nn 8 n met f'ólJraztudőst, Zel: & búban lev5 605. Wmu ir..>dába.
r tkan fordul lo, ~onban a hn- lagbnn lS nagyon az1gorun11 1h•k
tanir
i,:szaki Jeges TengerA Berger palota a ne~y.::dlk
nó. ILÖ(l nem a legJohb, mert na- knlna. /. folyton lehuzna.k vnla-1 nl'l kvö 'l'aiwyr félni et kikuta- A venne és Grant Str. sarkán nn,
g)OU sok '1 munkú, kevés 11 mun• Hunu:-,il ,, knesetM1.
tá:
., tt
"ót h
8 honfitársainknak
igen fontos,
:a~ 1
i~en ::r~-~ztk
a_ t~jcs
bus:;a ;:::.~1; ; f;peVö~er:u::: h<.gy Pittsburgh egyedüli maeyar
•e e, ea 1_1JY
_n) ' ne mm en-1 RHONE, PA. Ottani t~tvhoink tAmogatásával és a mnlt é,·ben iu- bgy,·édjének pontosan tudják a ci
ne~1;1e8'('t,:~:t~:\ttcui muokástest- n1:"i,l t'rt('Ji.Í.ll'twk hl'nnimkct, hogy dutt utnak Szibériába több máe ~é~, Zeiger_ ur ~ent rég -~~t?tt:.
v~rei~nek~ hogy a drágaság bor- nt-izy napot dolgoz,~n~ esn: héteu, i lU(h'is kisfrt·tében. Felesége is vele .JJ:) a~ mt'}t irodáJil, ~e„külonoscn
,
.
. .
emher vnn ele1tC'ndo ea UJ mun- · rnlt az uton. Az oroszok nagyon :u elokelobh angol korokben már
z;..sz~o ~ag), ugy, h~ogy ah~ lehe_t kásr., 11,zuk {,g nincs.
brutálisan bántak vele feleaégét is na~yon j6 hirnévnek örvend,:
d
::~:~:le: ~e::cl~~- feÍ~e:~l'lm~
sem kimélték és minde~ tudom'-- ~ert .tu ·ják .r~la, ~ogy elsörangu 1
•
ldá
g}
•
, ! NESQUEHONNING, PA. Ttt a m·os irisát és fotografiáit elvet- ugyved cs k1tun5 JogW. A ma:•· pé
ul ;gy . mk hBZt.ért munka nagyon rosszul megy, mert tik töle. Amikor a.z orOBZ ludomi.- gyarok kivétel nélkül 5t bizW 1
' -~t kell t:t~tni. _Egy u~ba h<'tenkí-nt 1"11.Bk 3-4 napot dolgoz- nvos akadémia erröl tudomást meg a pittsburghi törvényszékek.
1
1tra ... dollá~, és _iltalaban , O~) an nak, olyankor 18 mindnyájan, ~rzctt nyomban tiltakonitt u nH e ófordol6 ügyeik elintéz~ 1
D<"héz a ?1-ep:dbete:"' h~(O- meg Jobb mert pNdául a mnlt héten is ook orosz kfilügvminiszterinmnH a né vel.
1
::~:;~sz;:;;~/deeJ;:p::t ~~~~ bfi.nyü!lzt t<'ieje8"n le~izettt'k. . met tud6a l:ántalmazáaa ellen '- -=B-io-ywo--,--k-a_B_i_oy_mla
_ _po_t_D_ek_.ig mellett. Ilurdos gazdikat
:\ telC'pen az Helm1szer..A.ra
erély,sc·n ko\'Ctelte, hogy Zellert ttk irjü. A ti érdeketeket
no$t '\'e znek fel, de ne-n &Jánl- ::.rn~~~aho~gyc:!::::!J~: ~):~~ OOcsássák szabadon.
jük. Asért pá.rtolj.itok & terjeu• tJuk r. a helyet munkanelküli j ·nek munka utlm.
,
-+létek a Magyar Binyáu.lapot.
,unyisztC'stv, r mbl"'k, mert
1OSZTRA.K N:tPFÖLKELOK A
mnka
g nagy uáma nagyon
MAGYAR LOBOGó ALATT.
mc~•whczili
kiiliiuben sem va-1
BALASSA KJ.ROLY
- ..
umt fénye vwonyokat.
tajtá.nnnk meg van bízva, hogy &
Egy salzbm:g1 .polgár, • [ntzw.
VINTONDALE, PA.
•
T
Magyar Bányáazlap részére & New ,·r ~hk 11: a~i mrnt 8 _lOO, néptel-1 "•5:rar baritaJm, pártoIJitok
YOPS, O. Ornato . 0. { gy ll Jeney álla.mi vasérctelepek elö k ló-zászloai.1 káplárJa.
vonult\ art. akt a u lapotokat pj,rtolJa..
csak Kov4cs t stvérunk u„a, hogy f tések t .
f
en
· h dba ..~ógorihoz, Keindl József
llonfitJNAlnk küJon kbiwl?""
1
JO I ket'ös és u i>J'biatoni tws ize
e vegyen e·
bnlöhoz. intt':zett tábori postai leU...ban ffllle!'IWn„k.
IW!.mn hányik le
zan·a f!I _ _ _
__ _ _ _ _ i, 1
megetnli-kczik: arról &
H. R, illom.bul
b&n:-,· zok ezekről &~elydaöl is .t.rteaitjiik & Fainnont vidéki baj. ~- •. fog-.1dt&tá r6~ amely~ n a
aemhfon.
b11'1"8V feM u 6d1 k A egény• tiLn&tnk&t, ho
HORNYAX JA„ salzbur„b6l , a felsó-.\usztr1áb6l
FRED BITROFF, tulajdonos
nagy ,n n gy az ész vi:de n NOS
ff W
la
, , 1o néptölk • k" 111.kozben l(aur, Baxter, · Va.., punkat g) .r, nzúgb1Lt1 ,.; sult• k. r ipesWHIT?4ANS.OR.EEK, W. VA. minden tekintetben kfpvisell, fel
Da polgarme l4r a ton·nyhatóHold 1 C ke Istdn magyar 1>á4 van Jogoaitn e16fizetái péDJek
t
Jl t ,1 v, b(n 1J1a1D ar n m
f' aaz
rj,.., hogy a nunka 01 felvételúe és nya.gt.i.lúha..
trák &ZlDC'kb n tartott
tn·alr.CNljon aa lr-

t1?

--=

IU.<JYil BANY.lSZtAP

19 '"i FEi.!HAR 11.

kristálytiszta forrAsa1b6I ('rt:d, melyet yondoaan
mega:rurUnk.

V(LLAGE HOTEL

A SöB. A LEGKIPROBALTABB R:1:GI RECEPT!:11:
SZERINT llSZtlL, MINEK FOIYTAN DOS
niiMSZERtl RABJA tS PJ.RATLAN'
ZAMATJA VAN.

~ üvegekben üveguve 10 tucatot tartalmaa:6 Jj..
i!ákba.n, vagy 3 vagy 4 tucatot ta.rta.lmazó ládü:b.n

1

(w

IR,JOX ~\RAKtHT 8 F".LL1·t.:Tl-;LF.KtRT.

1

Favorite, kitűnő vörös pálinka.
-XXX Hirom kereszt igen jó vörös pálinka.
xxxx Négykereutes legjobb vörös pálinka.
Rezervist&, ki!•inő öreg bakapálinka
•. 1.75
Nagyon jó fehér pálinka,
• 2.00
Konyak (valódi égetett pálinka)
.2.00
Kagyu:erü barack vagy &lma.pálillli.a
2.50
Raui uilvorium
. l.50
F:nom törköly pálinka .
2.00
Lt::flnomabb rumok .
17l
KeménymaP."Os p:'i.link& (Misziszeknek;
2
)0
Acum&goa
2.00
Tiszta finom tengeri pálit..'t:á.k
.••.
2.0C
Tiut& finom gabonapálinklk

..

@)
@)

..
..

1
-

@)

1:
.

.2.00
.2.50
. 3.60 (ez
2.50
2.50
2.50
3.50

..

..
RENDELJEN MOST!

SzhtM"o ulba tgultlak berw~
teket 61 utra ,·alóul ellit

a. legfinomabb ital.)
3.50
3.50
3.00

aa

3.00
2.50

3.50
3.50

3.00
3_00

3.50

f.50

3-60

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

S. S. liLINORDLINGER

KOMLÓSSY KAROLY
MAGY.Alt OSZTALY VEZETOJE.

968 Liberty Ave.,

IÍ

tt11

,-01111.l.uk ÜKfDÖkf'.

Pittsburgh, Pa.

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

FIGYELEM
MAGYAROK!
Mlndnyiju.knak érdekébeo
IJI, bA COEBURN-be jöonek, keressenek fel. mert e.a

a város legnagyobb és leg.
Jobban berendezett gyógyszertára éa raktáron tartunk
a magyarság érdekében mindenféle gy6gyuereket.
A "SURE''aóaborueu egyedüli magyar fóiigyDöksége
ezen a vidéken.
Pióca éa egyéb magyar dolgok minden id6ben ka.pbatók
Ha a vé.rosba Jön, keressen
fel bennünket.

Coebum Drug Co.
O. H. MORRIS, Maoager.
<,j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

elintézünk.

1 fill':;,;llll;;;;llll;;;;lll;;;;llll;;;;llll;;;;llll;;;;llll;;;;llll;;;;lll;;;;llll;;;;llll;;;;llll:;;;:llll:;;;:llll:;;;:1111:;;;:lll:;;;:llll""llll""llll""'llll""llll"'"I~

BÁNYÁSZ DOHÁNY
A magyar bányászok részére gyártva
A legjobb & lepam.ato,,.abb duhánJ, a le&Jobb mauar aaf•&Nk.
• ld1"'1ó DJ.unó Antaltalt.i,.....k neri mavar t117let ......,..
1,iroaa.1 mJ vac:rank.
K&~n tmün.k k6-to16t a HAX\'A.SZ DOTIASY-ból 61 lrJa aes a
•t6rodDak a cimft. KfrJf' a 11túrt1Ntól h1 a 1\ánJi."11 DohAayt.
Ha legalibb hirom doll,lrfrt rt'Udrl erQ'~"lt'M'e N n& a hirdet6lc
ldvicva beküJdl, «'IJNK'n l1111·eu L.ühlüok JO darab finom nJ.6d1

,·al61.II kuba u.hart.

Eiland Rudolf
közjegyző

■

2.50
2.00
3.00
2-50
2.60

DAVIDNEVY
VINTONDALE, PA.

~

1~

10

('f<ODlllg

• • . • 1.30

•.

21 ('ll()DlAF

•

Fried Testverek

ki ezideig az első és
egyedüli magyar
közjegyző Logan megyében.

New York.

407 E. 70th St.

I

• .... 1 ...... 11• .. • .. 111 . . •

i

BARÁTAIMHOZ!

UúN>IJon

Jtatokat tlikm a

kékre festett szalon-

6a

PtNZKULDtS
a világ minden részébe jutányos árban

Pl-nn takarlt ~I, m1•rt fo fl4

ut,m

a,

•,o>,...,

fl'l~~;;~";

0. _ . :

köl..,.•H '"
0
•

n!.:::~ 0;

1
___________ 11..........................
..,//,

• • • • . '3.00

A SZ.UJ,ITAST '.\ll'iK Fl/.1::TJ'l'K ......
A biin) l~a 11(,bánf Laphnll1:
,,sroxn.-\l.F., P.\.-h,rn: l•'■ rLM 'lih.ih iHlt'li·l.-..
F.:\PEDIT, P.\ .• ban: JJ.ulo5th ho·in ü;l,-tfhf'n.

urhoz,

HAJóJEGY

. •• •

1i11F'

JOHN BOJUSS
.'. P. 0. B. 248
POCAHONTAS, Va.

Tev&n Endre ur, lapunk képviselóje, P•oosylvani& áJ.Jamb&n ut,,.
:tik, fel van jogoaitva. előfizetések
felvételére és oyugtáz&sira. • • •

VEGYEN (TALT
ott, ah<J1 ..a JtnV;'l~~t kap.Ja

a

:••~·;.~~•~.,::.:t!::..:!:!:

---------:~~.!!:IJ~~!uli,~ü;lt ~ t e ~ =

v.:n~!~TPA.

MAGYAR liANYABZ!.>•'

191J Fl:.IlflU.áR 11

[

~

Jó bor! Jó egészség!
llll l&az.l J(1, ti zt„ l,ort 11kar, tl~i:lt• ~r-,
ir{·rt, u..y n•nd.-lJr f"l::l"'"'"·n • t••rmf>h'.lktül
•~11:..i .. ,; •orh,rn 1„ aaJAt fr,l•·k1•it nfu<" fii
,.. u oa l-T"•h•kf'.

Ohio Claret Vörös Bor ~:~~":.
ht, 11
'

Borok

46

a utti;: bor e

:$:!0.tt()

,:!o.oo,

'22.:W

1 '2,0.00

~

n

gallo1 os

.;:~)o:1k ~.1!1-: tH),
,11.60,

.,

~

] ,1,i,.00.

ord Dk

b Italok miI11lcnf, le ,iilautt·kb n

•rJ ·.::>d-kt'

~1aa=1H=,"='-~-'s_c_H_u_sTER=='=.[-=,~-'r,_,~'-~-~-~--=
Biztos megélhetés és gondnélküli

jövő!

l-:1: után loN'k...z.lk .,..,k ('i:f"r 1•1n!H•r ffll M. nnk f1trmhan ,~11 t11rmon l-r•
lil'W f'I. Wl!<.C'OSSIS iJl.unhan, ("J,.\IIK C-ounl)hnn, TI()(;.\(,.. \I.ESTOH
ffl11'2:Jllr lf>lf'J)f'kf'n, Tai-Utl iJlumN'IUIJ i ...11ul;.,il\1•, ka11b,u mln<h•nt IIH"IE·
lf'rmc'l, lf'ta.1"(1lt ff'kf'I<' "'-Ü"- fiilo.l,-t. Hl dollár{,rf akf'nmk(·nt. .\ ,id,ik Df'm
.köl'.. l'II nem domho"'- .\ farw.ra lemc.-lu-t 1lZonn1tl, aki u10 mawina)i.,
mint c,,alidJinali: e111 ll0ld,11t N fi.l,rw-tkn Jii,,it. akar 111l11pltanl.
lrJon
mt'g 11111 t' dmre:

l:

"'
ff

Bodnár J. János
Pálinka nagykereskedése
Cor. Grant and Second Ave.
Pittsburgh, Pa.
(a Züld kt'rt Dlf'llt-lt.)

11• Jt', ki tl-zta ltAlt. akar, rcmleljt>n l,Ol('m.
tn n,•n1 tartok i.il{)Dokut. ilO" Ol<"Sóbban N
Jubh il.alt adhatol,;, mint bánnelJ !DM «1(.
1'rK)f"n 110 pr<,haN'ndelt... t. minden dollár:a.ü
~ C'l•Dlf't tAkarit lnt'C,
AH. \ l:\h. EZF.K: \ 1•""" 1lAHnka aallonJa, • ,$2.00-t,61 '4.00-lg
H•hí·r pálinka ,r11llonJ•.
$2.QO.t.ól '3.00-Ja
Torkiily pillnka irallonJ•· ,$2..M-tATI '3.00-hr;
J,,1\horium ,i:allunja
, •. S2.ro..t61 f-1.00-1,IC'
Tf'ni,,:t·ri 11'tlh1ka l{IIIIOnja. • -2.00-tf,l $ 1.00-1.it
HN111'·t1)IIIIIJl:O., ,:allonja .. ~2.00-tlil $2.~lg
\11l1>mn1,,'l>H ltfl,IIOnJa

,

,82.00-tól ,:!..~lg

t'nllfornlal lmnA ,rallonJa. tU.00 éli felJt"bb
1:,. mlndf'nft'·I<' ha.7.nl hnportilt 1taJok.
\ lln,lt'll llt~.00-011 n·n,lo·I{ nfl • .a,i1U11i.~I kiilt."'•itf"l ml fllt"tJíik .
.\ 1•l·1u:t t1•111ti(•k monf') or1lo-rr11 \'ll,lt)" nj1ínlott le,·H~n kiil,l;J,
lrJ011 or1"1" a dnln.':

