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most az időjárás rettenetes, ahol éli•tnt•k. Sok ütköutben vettem
.:1.okat. akik nt>m akarnak lllt•g•
mo"t köJ van, aaí.r van, csatak éa már rí•szt, harcoltam S1.t.trbiában
TABASCO, COLO. Üf>rnát Mik- z.t:ku L&j01 ut írj&, hogy jelenl• 8:IÍZ t"i, h·jllró kü nim·8 1.wmw, viz hejolui t'l!1ttiik. tul'I,( fotcjllk tiinii
dnt"kig t"r6 viz a i,áneokban.
;.., Orouoruágbau, továbbá. a ló$ testvérünk,. tudatja velünk, csak ö 61 & ca&ládja vannak ott van lwlyt'nkt•nt. ~zabad lámpával {:,. hónapokig tartó huza,·ona uta.n
Ebbt-n az embertelen idöben Kárplttoknál, az ezsoki azorosn6.I hogy ott a munka nem megy a leg magyarok és JUlfD'On ueretné, ha dolgozuak. Kárt'-Wmra fizt>tnt•k, bt>'811ották, hogy mire kmiilne-k
l:ütdl'Dl·k m<Ht a mi katonáink, a é„ OaliC'iában. Réi.zt vettem tárna- jobban, mert hetenk~nt caak 3- több honfitársunk telepedne le a roomban :!.7 Ct'ntd, betíngbl'n 30 a munklu:,ok t>llen.
mi magyar katonáink.
dé.sban .-.s v~dt'h•mben, nyáron, 4 napot dolgoznak. ~yolc-kilenc telepea, meri ugy találja, hogy j6 centet, lánco~ ma>Una után. A káElt·intt-l SZÍ'pt-n beszt'ltt-k, tárA mi hadsl'l·egünk, a mi \·irá.g- ,iazsr.t-1 ~11 tt'len. ::F;jjel az é,rö fal- IBb maga:. szén van a bányában, a hely és a&ereük.a magyart. Van t\'k nagy!.ága körülbelül két ton. gyaltak, alkudoztak ('8 hudákt.iu;unk, a mi erőnk, a mi gyOzel- nk elött,
tt'tbi•n \"&gy nappal, ke,·éa \'iZ is van benne, gáz vagy uk oU binyiuok, akik két ha- Pill~rl'kbt'n ci;ak diggolni Ielwt, s ba!a.-.7.tották a dolgot, adclig, mig
müllk. ('gak öket látjuk, ~ak öket <,J11Í\·al mind1•n gyöngyt'letét kiprÓ- h:járó kő ninei., &Zabad lBmphal tenkéDt 70-80 dollárt il megke- ott i,i körülbt'iiil ezekt't az árakat tdjt·M·n töukrt•t·ttt'k magukat m·m
Mt-rrtjük. Mindig őket csodáljuk, háltam múr a háboru.nak. Bizony Jolgoznak.
res.nek.
fizetik. ~7Rrt·ncit•tlt>n~g ritkán dolgozó bajtársaink, mikor aztán
mindig őket dic,-érjük éa értük ag- nagy dolKok fol~·nak és minden
Pikk után vegyes mt•réttiel 55 Aki irni akar FaZt>kas letitvérnek, történik, de a munkúokkal egyéb u hidl'i;t beiillt t'!- a bankbt•tt'tek elgódunk. Xem törödünk most a dt·rék magyar baka fo,;:tában van centet fizt•tlu•k. vagyiM két tonnás az küldjt• be houiink a levelét egy k(.'nt rosszul bánnak, minden rop. fo11ytak. kijt·lt·ntdh;k, hogy :,;tüknapnak ft•ljöttével, a csillagok ra- wle, holt.V mi csináljuk most a vi- kárékért $1.10-t't, tm•rt'DC&étlenst'g s.ima borítékban é,; mi továbbitjuk pant drága éli ~pen uért Weliczky ,.;(,giik van fi. munktl/o!ok lakAWn
gyogAsával, c 8 ak a magyar kato- lágtiirH•1wlm1•t t. az uj földrajzot ritkán fordul ('!lS t's a munká!iOk- houú, vagy kiv(rnatra azivesen bajtár1;. <-z,t a helyt•t m•m ajánlja a t'a ki akarták a bltny/ts,:ok fáz,í
nák. a drtlga. 11.zcretctt magyar a jiivö 111•mZt'd,'k Wmtlra. Hely- kal meglehl'lÖf!en bánnak. Bajttt.r- ~lgú.lunk az ö cimével.
magyar testvért'knt'k. Munkást kiesinyeil az utcára dohni.
hon,·hl<-k járnak az t'..zünkbeu. zl'tünk rgyl'ui szempontból llf'm s1111k mús viszonyok közt ajánlja
\"t',,l'llt·k fl'I miudig, de magyar
Az igaz..Jigcis hirósúg rzt mf'g.f::rtük imádkozunk a a Mküuk i.z,,. rt>ZSlÍ.,- p,•nzi>. sokat szt•m·Mlünk, ezt a helyet a. m,,agyar bánybz
POSTON, 0. O~ó Lászl6 baj- emlwr alig k.Lphat burdot, miután l'lkadályozta .-.s nem atlott engetl'tdH, a !izh·ünk mele-gét küld- rt sokat nt'lkiil11ziink. df' azt•rt te~h·t'rcknek, most azonban ne-w. tá.N l'rtl'silé szerint ott minden Welirzky Andnía egyedül nn délyt a bányász-e!lllládok kilakoljü.k a Kárpá1ok hómezóirt>, hogy mt'11s1•m oly r,·tti>nPtei. a sorsunk, igt'lt '"t''-Znck fel embert. Ha bú.- h(.kn kidolgozzik a tt"ljea hal na- magyar Razda a telrpen.
tatá,;iira, mii,; módhoz kt>llett teiehmgt ük a hazavl-dö gyerme- mint azt est-tlf'R' távolról k;pZ4·1i- uyái,zra lt'<:.Z s:zük!Wr, up:y B,•niát pot, a munka tehát meglehető„ jól
hát a na~y uraknak fol~·amo,1ni.
.k inket.
ll'k. Igar.. hogy mi már annyira bajtár.-unk tudatja azt a llap:yar me11111·. öt-Qt
fél láb magas a
t-. amire r.-.g •·á1y6dtak, de a
SzC'rkesztón.k te"tvfrbBtyja, a le mondtunk mináen k11, kt>n)elea.1 B,·,nyó. dap olva ;,ivat
IÚu a, bA.n. •
k v' \'i.z .nu
.CLIFTONVILLE W. VA. E~yik mit t>ddig nl'm mertt'k m,•gtcnni,
ki hadnagy a harminekette knt'l, ről. hogy tBn ~szre sem Yt'SlUÜk
bt>DJH•, gáz uiu
és ig~: szabad m11gyar bajtán1 irja. hogy ot1 jól ruPrt atlASI f1'•lttk, bO(r)" u onr.ág
fis aki három fivér~,·el l'gyütt \·é- azokat a 11.z1•nveM·o:,!ket, amik béLEDPOR.D, ILL. !-,z~moru hirt 1,mphal dolgo1nak. Lánco~ ma- megy a munka, mprt hetenként haragja. ellenük fordul, most .-t'-gdi most a hazát a hannl'zökön, az kb. polgAtokna.k rt'lten„tea dolgo- kiizöl nlünk ~zabó )liklóa testv~- "ina után wg~·es mén:ss,•l 40 cen- r,• ■dt'Seu kidolgozzák a hat napo.l rt' bnallják, most már mt>,r mralábbi Jcwh•t küldte januúr ll-t'- kat jt>lt>utlwtnrk.
rünk, aki azt irja, hogy az Ogara itt fizt't11ek tonnánként a súnért. dt" a hl'lyf't moi.t még lt'm ajá.n- rik tenni {,i,; attrájktörökt't ktWiilr61, orosz földről a BBnyBSzlap
L,• momlunk arról, ami nincs é,- f'oal f"ompanynak a lrdfordi 14-l's ~z1•rt>m•,lt·tlt'u1-~g ritká.n történik hatja & map:,yar bH.nyhzok.nak, rwk a biinyákha RZál\itani.
U:t'rk+' ·ztöjl'hez:
nagyon tmltrnk i.iriilni annak a .-.s a Kert•milli 15 i-zámu bányáit (-<I "'Zí'rH'Zf'tt hely lé,·én a telep, a mrrt m·ml•Mk ho11y munkát nem
Hogy pedig ne lehe-ssen majd
}ü·dn'II Öc!S(,m:
kt vésnek, ami 1mtgis van. :Moit lt>ziirták e hó 9-l'n t'JJ öt-hat flZáz munk1h,okkal jól báuak. A lakús kaphat, miutAn az 1•mht'r nagyon ükt>t okolni a munkái.ok tadleg,,.
Kellemes me-glepetésként ma mes.<:.7-t' bt·rm júnmk fi. rt'gi OrO!\z- bán~·ász bajtársunk munkanl'lküllr'i'm uagyon. de az ~lelmiszer na- i-ok. hant•m a bányász papirját za,•argá"8.il'rt, hojry láh•zólag Tit'
kaptam meg dl'eember 5-én kelt orszligbau. voltam Lodzban ('!ól más maradt. - )rintho11~- a közeli bá- gyon drága. Bajtár.mnk ajáalaná Sl'JU k1'JW!4 e1.iliös1.1•rint megkapni, RZ ö kezükrt> ..,zálljon a majd kiomltvl'led fs azonnal vála'izolok arra. nl\gyohh ,·íaro,okban M mai Je,·r- 1,yúk is tul '"annak .~•mbl'rrel z"u• t•zt a helye,t a magyar bányW- mí-g akkor li(•m, ha a viz.... gú~le- ló munkásn•r, llflY li-szne-k, mint
örülök, hogy innen ii. irhatok ne- lt>mnwl t·AAk últalánoM információt foh-a, figyt•lnlt'ztl'ljuk a magyar tt•stvl'rrknek, de mo,;t nagyon 1;.ok tudja tf'nni és a kt'rdt'sekre ango- Pilíitus <'selekN1f'tt hajdan, l'lört•
1
ked, é!; ha tudtam voln~, már r~g a~a.'.ok adni, majd ezC'11h1l külön. b?n.rászo~at, ~10,gy maradjanak a né~ ott ii., meg a vidéki bányá~- l11~, Mt•l ~1w~. mert annyi a _bá- mos.slÍk a f~nom kt•zt·ikt•t; _nt·'.~1 6k
mt'gtetti•m volna. 'Én mnen eleg kulon RZempontokf'al fogok fog- 1tu"ol attol a vult>ktöl.
hau 1s, fdesleges, hogy arra a VJ• ll)asz Jlh1101sban, hogy a,: nJab• fognak a banyékban 11.ztraJktorilkkiterjedt len.•ll'zt'J;;t folytatok Í'R. Jalkozni ,~ i-zámozom a hozzltd irt
dt'hrt' m1•njpnek
hajtérsafok bak a régiek kerr!WtH vei.zélyt'z- kel dolgoztatni, han1•m bt'rbe fog.
kivánc,-i ,·agyok, hogy te megka- ]1-velriml't, hogy m1•g tudjuk, nemWARR.EN, KY. Farkas ,Józi.('[ munka utltn.
tetik.
ják a bányákat adni, !iZlrájktöpod-e e MJrokat
„ n•i;1. 1•1 belölük valami.
t ... stvt'f'iink azt irja, hogy ott edA rrmleR. munkabért, va,ryis 42 rfs.;el foglalkozf, ct'gek rí·M:t'rt>.
Első 8 orban is ó,·a intelek nt,ty
~tint mag~·ar-o--ztrák ti<:.zt. ter- dig minden nap dolgor.tak, di•
REMLOCK, O. Lo~adi György et•nt,,t fizl'tlll'k masina után, fonHo,zy a t'levelantli tanáclikozást~gecl, mint minden má,; maiz-yar m;iv;dt•Kt•n liOha nl'm fogok neked 1110-.t Uf,t)' t'mlegt'tik. hogy ut•ntul bajtárs irja, hogy a viszonyok na- na s1.1iinra, \'t>P:Yt"i mÍ'r~!IM'l a lf'· ra n('m igaz ~7.inel, nem ti!1zh•s,-ftl"lrtvérün.ket, aki a lapod olva.~a. t•sapataink <'IIH•ly<-z.-.sÍ'ről, haremo- esak 3 nap ll'S?. munka e~)' hHt'll. gyon s.zomomak. A kilences ~zá- l(•pt•n.
ges i-7.ii.ndl'kkal mt•ntf'k l'l a bánya..agy aki,·el b,•szé1sz. hogy légböl dorúr1Il i.th. irhatni, de amit irok, A mag~·arok majchlt'nl kipusztul- mu hirnya rt'p:en nem áll üzemben,
tulajdonosok, azt abból li·hrt kökapott, ,·afl~- ami m_ég, ann!I ~s az mindif igaz,.ág lt•sz k soha Df'1:° tak a telepri'1~. már. e.;ak 10-12 a tir.l',- ei; a hatos szám~ bányákBRUCETON, PA. ~zabó Pt>n.>llé vrtkezktn_i, ho':-'· n_l'm is l'\Zámirosuabb, a Londonbol erkezo h1- kl'II ft'lt1·tt'leznt>d, hogy valamlt magyar testn•r lakik ott, aunál ban dol,oznak ugyan mmdl'n nap, te-;h·í·r tud 6,itá...a Ut•rint ott is toltak a WHre t"> l'lorf' oda~ndi>lrdrnek ne hil?yjetek semmit.
_lt'piteni vagy nagyítani fogok a tübb azonban a polyllk, akik ug~· rlt' a11nyira it>h·e, vannak tmbt•rek- nag'"on ross,:ak a munkavii:;zonyok tik. a munk.ásiok askeaeJytiit. a
)
ól llllunk ,~s GYOZELE){ ttnrnra nuatt
d h•ptt'k a pJ;,:t ho~) 1.sufoh_a hl. ho1ry UJ8bb munkii;t ..,,,romt a ~t"fUl\lb~n hl'tf'likint t,ak t'g) kik mindc_!lutt Mí'jtj('lt•nnC'k, ha
8
1
,~ J f;'\ C~AK A ltTÉXK LEKatonámkr1íl kf'll mt'Jr imom. a , an embnrt•l a hán) a ~"' 1'JJt•l l!I t' <'tre "'' m \ e,,;m!'k ~t'i
•
napot ,ioljto:rnak A bánva megle- sztráJktoré,-J'UI, a mui1kií.sok k1om.
~Te:G lht>n nemesak a mostam magJ,ar katonHkr,íl. akik mmtl kt'intehu H1g~ harmmt· h1111}áu
.\ 11-ben a munka~k f1ut~~t hetös J1.Í, di• sok a leJIÍ.;ii ki), né- lő véréröl ·un sz6.
harct~ri hehzt•t s az ~n felfogá.- hal/tit mP,ltH'tÓ bátor-.ággal j,,. dolgozm Kere-.m nenl l~t'U Mwt iwtu adtak k~ már karaesouy ota, hol 1-2 lúh ,astag l!l akad - A
llost hát átadJak f>7.t'kn('k a Int'liOm haiwm ;nuulenkt~, akmtk eb- okos lrlrmí·nyessí-_!tgt>l k11zcll'1fTlk ,t~ n?1l}Oll orul az :mber. ha a
11111uhn lu1..n~á..,.znak b,•nn \BU !17.t'n :;_ 6 lith mafta,., !l'UZ nme", naknak. Pzekmk a i;umnmt'tlt•n
lil'll·a ,ilágluí.borubau tényle-gcfiJ a ha1li1rt, !-i a k1krul a lt>gkozrleb- burdJát k1ken•<:.1 magirnak
ki>t ht'tJ f1Zlit,c,__am1 ~~gJon llt!• ,zahat! fl"arhidi himpút hav.nnl- t'< JpJketlt'n piót·áknnk: az ohioi
1111 r1• w \ nn
Az oro~z -.-1.ámbeh ln lPH'lrmh, n hoHbben 1rok, ha
ho:f'n crrnh tf sl\ eren~k, t f'bben a nak !-lzn1•111·1Wth•n!Wg r1tkttn for- bánvltkat l.'S ra\Juk b1z1.á.k, hogy t1.
tnhbi-l1•g,• ,,, k1fog"hatatlannak lát- 1 zt a h•,,•\('t nw1kapod c,akPOWH.ATAN, W VA Baláu N•hn, mu~kátlan 'il~gba~ ~!~~ dul t•16 j,,_ a munkásokkal eltt,t Jól Igyék tonkrt' a hímvÍl!'.7.0kat, wr
l!ZIÍ tt1.i.ia1 l.'lllh<>rt~rtáha nem \('tl'- ll{?)Dll
•
l<'tr1•111• lllD(P nr hnJtltnmuk lrJa,rtl.t 8 Íl7.f'k<;.t i>;r u:Jan
1~•r I búnnak Az (,]f'lem 11ar)Oll clrágll, IJék le a bán)IÍ'41:0k k1mlelmH '"'
kf'dhf'hk az 0"-7.trBk-~agyar és a
~, kt•m ~,:/tnt h•H'lPul ~••cl1g ~18· hog~ ott ar. emlwr sok t•s az l'I- i:H·i( bt•haJta111 t·~ mar ,_1wg is l~- a laklÍ<.1'rt $7.::iO-et :.zum1tanak. tl'gyénf'k fnldonfut6\á hus1.pz, r
,
k
á I lf ,
b
za ird, maJcl onnan to\8bb1tJak, mult napokban li fiz1>Utk 14 1•111- r,1tottiÍ.k az elJárast a tarsulat d- ha,onként
::uunkAc;okat
mo"'t be('!,uletes dolgM munkásembert
~~:1~ tua;;1:1k,,~og/ :1éartm1ku:: h~ a harclt:r,n ,ng.}ok, lf'gr1•IJ1•hh hrrt a titr-.ulat11{1l K,,i's munka lm ('olnmbn.... han
Hsz1wk fpi í~ azÍ>rl !-,znb6 Íl'!o.htr azért, me;t azok egy nai;Qohh da'
dunk, ho(.!y /ólzf'ret~tt hazán.kért kt>sm fog ~10 nappal, mt•rt azt \an ein lu·tt-n c~k 2- 3 napot! H• a munka mt·11m?nl. :ag:y ,• m()!;.t iwm aJAnlJa a hel~et a ma- rab kin)f•rtl kt'rnt'k az f'dd1gm(•I
hull a ,.-.Mink, de az áls1a1 eser-1 mm z, r1 t1wm ~1og\ ha betig,•n, ha clolgomak HflJliirsnnk a;-t 1rJa,, 'Non~okban .alam,1felf' ,altoz•s gyaroknak
:Uég t1tkol6dzm ig)tkf'z1wk,
,
,
h kákn k k
Mbt-ilul,l· C'l\1111wnf'k 111111'11, tt,,p. hog) az emh,rf'kkel elég Jol ban- áll bt>, Laskad1 lt-sb1rmrg1rJa&r.t
mt'g tagadJák I a dolgot de mAr
8
~~SJ:h~ ; :;•~n;~dá:.
li Hl a Ji.r11mm1b~ \ess.Et'nek
uak, dt· most munkát kapni ott ft )la,r\ar Bánybz Lapnak.
M'Jtetru is t>ng~ik. ho(Q: igaz a
1
rgi:V. európai hatalmi vw.onyokBarom bátysuk_ kozul k_l'ttP~t m·m 1p;en IPht-t
GARY, W . VA. Az 1ttt'm bá- s7omoru htr, hogy eladják a munhoz mint n amerikai fekete em- m~t ?Jon<"nkat kt>per.nf'k kt, .Jo.
HANNASTOWN, P~. Egyik nyakban nar)·on rt',trn JO't•ogrn kása1k lelkét és rib1zzák ökt't t1.1.
1
h• r~knek.
zi,;;i suftor. _mk Dl'b~~('nb:n • ft>kANDERSONVlLLE, IOWA. 1maJ{yar bajtársunk azt 1rja. hogy megy a munka t' a hajdan nfre~ ipar hirhedt rabló lo,·áfljaira, a
A,: elfinomlllt francia, ngy a ,mk 1t·bl.'f._11 llen,.a m1to:ik kel aoiror- Fueku Lajos magyar testvérünk! h,•tt'nkfnt né,ry napot dolgoznak lll&J!_var tl'li•pckböl er;?yre többen kikn~k krnyt>rükt-t képt>r.Í a munr,:im:rt harcoló angol katona rM 1tem.~fut 111'~ tu d ok.
~ azt irja, hogy ott a. munka j61 1 ugyan a telepl'D a bányászok, de távoznak a ma,zyarok, jobb vidt'k kások megtör.-.ae.
me 5ZC' "ár a német ;.._ magyar kali.1·J(ki'.:lt'lt·hln l~ve!emlwn ho- megy, hetenként hat napot dol-1 nftg-yon kevf'S('t ktrt'snek, mert után nt'z\e, A tár.-ulat t'JQ-"ik főClak: egyl'l felejtenl'k el ezf'k a
tona ~iijtittt. Harmince~?yes és ~: 1·b~e~ irok, addig l!I uerctettel gomak. A szén a bányában h&t- mt-Rt'l1ik. hOKY rf'gge-1 öt órától es- nnh,•n· ad állitja, hogy má.rcim1 jó urak! Az amerikai munkásokat
,,gn-t'nketfrs ostromágyuink Ud\'ozol
nyolc láb maga.s, gú éa via Din- lt' hat 1°1ráig (•sak egy kárét kap- vtigt're narcyon kedvl',:Ö vii.ltozá.i;;t felejtik ki a számitúaikból.
11
Plt,tt · hi•\"rht>t('tlt•n dr ninCSt'D
híityáil
csenek, 1ejá.r6 kö van helyenként; nak ;s rgy dolllirt i~ alig. kert"S• ,¼mak. (1,, ha.,onl6 hirt>k többszór
Azt nem veszik fe-kintetb~, hogy
Tio •v im'tmaclattal i<:. szolgáljak,
Géza.
a bá.nyában .JZ&bad lámpával dol- n1.•k, :\[agyar.bajtársaink ne m~n- f,•ll,ukknntak Í'11 iji!:y ezt ir:1 r<:.ak a nafr.1·on unják mür Amt'rika mun
r h"n-rlvf'r.t-t5sf'g b('eslé<:.r Ftzerint - - - - - - - - - - - J g o m a . k . Snletből lövik.-& uenet j1·nek most arra a \'idékrc munká leirna,ryobb !enntartá.<:.sal közöl- ká.<1ai, külön(.iRkrpprn Amt'rika hámnst j,mullr i•lrj{,n lei?alllbh is
és a lakás olyan ám, mint mí.a bá.- utáu .
hetjiik, mt>rt vagy Valónak bizo- nyá.s.zai, hogy /kipre-Mktk IM',rit!W('~' ;nillib i.zerh, francia, orosz és
nyap~ézeken, az emberekkel meg.
~ 1.ynl. v11.gy 1wm. lla mt'~ndulna ~évei turják ki ök~t a munkAb61
lllll;!Ol \"t\ll nt'met (,s majlyar ío,rTudatjuk a. ma.gya.r bányászok- lehetősen bánnak• Fazekas testv~
STONE-BRANCH, W. VA. Wf'- a m_unka, nl('y a,:onnal htrad1s.o;al ('S hogy t'gyszer ve,ret vethf'tnck
11.ft han h. Mlk-<:.ok Rzázeurre megy , ka.1, hogy PEKAROVICH ANDOR rünk ajá.nlja minden magyar b&J· liezk~· András test\'érünk azt ir- l<'sztink.
..
f'P.eknek az állapotoknak.
atelestttek l'!!t S('bf'sültek <:.zAma is. !volt utazó képviselőnk a Magyar társnak ezt a helyet. Munkásokat ja, hogy a munka ott la.<::san megy
Lapz1\rtakor (.rtesulii.nk. hogy
)[ert az ohioi küzdó tt'8h-ére-ink
lj:\'117. hogy mi sem dol!?oznnk veaz- Bi.nyáulapnak többé n~ dolgo- most is vesmek fel, de iprilil el- mnt hf'tenkfnt csak két-három Oaryhan m{,r i11 jav•1ltak a \"i zo- ii1?ye már igazán kiváltotta a szimt At'
ni-lkul cle a k,~t eJlenff.lé lik és a lapot tovább nem képvi- sején uj binyá.t is nyitnak 6s ak:- 11apnt clolp-oznak. - A sz(,n a bá- nyok ntmileg (--s l1eti 4-- -5 napot tiát mindm becsfilrtf'~ xnunkMemoss J:: sem m ' 1 tő.
j Rli.
kor sok emberre less uülaég. Fa- nylthan három-nf(rY láb magas, do1gcizn11k
hHbl: és az rgész o 1ág köt\"~·

<:

.

THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNlTED STATES.

zelik.
~ ... ha cs.akuftyan rá fogják bot'sátaui az amf'rikai munkisoi: vér•
ebt-it, ha csakugyan legy6%Ött hulláknak tekintik mir az ohioi bányászok.at a tulajdono!:iOk, akikre
a 11ukt'~lyü.ket küldik, akkor ta11a~ztaln.i fogják, hogy a b!nyá11zok ügyH magukévá fRs.zik az
ame-rikai munkások él:; az egész orazág százmilliónyi lakossága segifrni fogja bajtársainkat, hogy kiküzdhe~•k a falat kenyeret a
gyermekeik rt'szére.
A kiizdö munkásokat pedig viga11ztalja a nyomorban az & tudat,
hogy a dolgozó bányászok aoraa iB
ct.11pa nyomorusAg, hogy alig van
u: ot"'-1.ágnak olyan vid.-.ke, ahol
mo1;t zavartalanul dolgoznak é8
hogy ha meg ii. KZÜnne a harc, &
beadnák a derekukat, dolgozni akkor ffn:i twln.ínak, mert pÍnca mit
dolgomi. mf'rt ahol meg\·&n a bék,·, ott &C'm dolgoztatnak ée ha
mtgadnák mai;tukat, akkor cak a
jü,·öjiiket adnák el, mert a. jelen
nyomorullágát éli nt'lkülözését más
formában tovö.bh is .-.reznék.
~ro. . tnemdolgoznak,merts:ztráj
kolnak, akkor 1wm dolgo.minak,
m1·rf munka és rendelés nincsen.
A ta\'a&Z dt•rrkán ,•al6szinüleg
m,('ginclul a munka! :ffa az onzág
1wpe nl'm eK&latkoz1k nagyon a
i-1.li.mitásában, akkor a. tavasz der,•kán dolgoznak az ö<:..,_zefiJ a:r:énbányák h'f errt> az idöre szeretnék
az ohioi bányaurak letörni a binyii.,;,zok küzdPlmét- Xem hiazük,
hogy 11 ikerüln(' nrkik. még a rájuk
n,..zitott \·ér-ebek <.egit<:.égével is.
)let"t; a botnak két ..,ége szokott
lenm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Minden
ar binyáu Nm.del e m
~Magyar Binyúzla~t
eg
.
---------...- - - - -...- -. . .

BAJTARSAK!
A Ma.gya.r Bányúda.pot
caaJria & magyar bányúzok
pártfogb&, a. magyar bányá.azok elöfiutése tartJ& fenn,
mert mútól ml sem.m.J.t el
nem fogadunk.

KérJük baJtá.rsainkat, hogy
ne VVjanak ugynokot. vagy
külon felJ&ólitú\ hanem a
ki hitralékban van, u killdje be U el6fiutési dijá.t miDél el6bb.
Aki a roau idoK miatt nem
tudD.4• fizetni, u irj& meg
biu.lommal és mi uivuen
küldjük & lapot tovább is
ezeknek & bajtinaknak, de
ki aem irni, sem fizetni nem
fog, &nDak a lapját két hét
mulva be fogjuk uüntetni.
Bajláni szeretettel
a MAGYAR BANYASZLAP
kiadóhivatala.
11111111111111111111111111

MAGYI

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
H11NOAIUAN lilllll!lRS O&O.A.ll

'19 Eut 9th Stnlet,

I

NEW YO&K, N. Y.

~

.dANYASZLAP

FEBRU.\R 18.

llirhedt telep New Jersey ál- mai:t"rar te~~n:runk Dant~~l, a
telepről. Azt t.rJ& ez
l.11iuya, ahol majdnem kivétel nél- ~ magyar baJtárs, hogy nagyon
kül csak bedndoroltak dolgoz- sok az ember é~ kevés a -~unka,
F&zerk-t.G: HUfLER llARTOX
Edltn: \L\RTJX Hl~CLER
n&k él!i ahol magyar testvéreink ia ugy, _ho~ egy-egy pléti:e 1?bb em1'17T. aerkent(i: WER SA..."1>0R
\lg, ldltor: .UEX EGER
nagy számmal élnek
bn 18 Jut, de uért mindig veszJ:14filnéai ir egy ,vre .... ·$1.00 Subscrip C>D ratu $1.00 7earl7
A tdcpen elég j.ól bánnak a Dl'k fel uja~b b~nyászokat. A fo:
munkásokkal másk:ül"nb
&k rcmanok nsszaelnek a mostam
Megjelenik minden cdltört.ökön
Publwed ever:y Thund&y
l'ppt-11 az életükkel n:m ':'encstö- roasz viszonyokkal s különösen
ródnek, mert ha egj'éb apró ki.s eg?• foreman ellen_ pana,;.1.kodnak,
Kta(IJ.:
kérni Y&lója van a munkianak, akit a társulat k1do~ott ezel6tt
A llAOYAR DANYASZLAP Kl.\00\'ilddLAT, R. T.
ll.zt aii,·esen megadjií.k csak azt, n~gy h~nappal, de kit most mPID\lLER U,UtTO'i •Intik : ~ ; : n , , • ~ ~ ~ E Y Jo:tsEF, alelnök
IH' prúhálja köYetelni, ' hogy be-: gmt '?8Havettek, oly formán,
~siildci, 6a költ.~gt'li óvintézkedés-! ~ogy. t1zenhPt magyar bány_ász
Publlllbed by tbe:
•
!>el , i!('ylÍz.zanak a1. életére.
;. 1rl al1t t'f?f lt·,·el_e~, a mrl:•hen nsz.
H..4.RT11;_u~,~: ~~~AS 1•1·m.1;~E~~-;;1~~i{;1,m„ Secr.
f:nk óta, nap-nap után halálos. azaht>lyezésft kc~1k.
JOSEl'R HARTLEl:, \·.-l'N!lll<knt..
végu azerencsétlenaég történik a I Lrhet, h_ogy JÓ foremnn ez. az
f"'linklmi halá.lbá.nvában ~.á évek •·111b<'r, R1. i;. !rhet, hogy szerrh 6t
.A. MAGYil BANYASZLAPOT BANYA.SZOK m.JAI.,
liosszu Mirímak ~.inden magyar ~z a_ 17 bá~y~sz, ,1Je nPm szabadna
BANYASZODOL, B.ANYASZOKNAK..
g_vá.,;za, évek ho!IIZu liOrának min- ot ,·1aszak1•rm _mt>g ak~or !:em. ha
TBE HUNGARIA.N MINERS ORGAN IS WXITl'EN FOR MIN- ci1•n l!ler,•m•salt.•us~ge ke,·éti volt i;Jeyéh~(·nt a. ,·.1liíg l_egJobb e~bere
EU, OF MINERS, BY MINERS.
1:1hho1:, hogy a bá.ny& urait több t'S legJobb _roremanJa1 mert kJ egy
-;;;:=-:-:;---:-:,---;--,--------,,--.,.-,-:-::,-:-=:c---:c::----::---;---;--;-""' 1h••látásra és tisztességes intézke- ~agyar ban}~ászt megver, annak
Entered as aecond c1U8 matter at the Post Office at New York, X. Y. dtM·kre birja.
nrnes helye többé magyar bányáunder the Act of March 3, 1879.
.\z elmult Mten temetttk egy szo~ közt.
.
.
fiatal magyar testvérünket moat
Sok panasza van meg levéhró
" héten i1'mlét magyart olt' a bá- bajtársunknak, nyomo';111ágosak a

,u egyedilll maaar bányf,ulap
u Egyesült Allamokb&n.

The only illungarian M.lnen Organ ldmban a fra.nk.lin. furnacei vuk.ö- Bdvore nevu.

ln the U. S.

""'"""===--------==--===~

Mézes madzag.

I Saline 1rust &Savings Bank :

A Franklini
Dantei panaszok. 1• ILLINOISI HIREK. """"
halálbánya. Panmo,,, le;elet küldött egyik Ko,li Zvara Agoston, hmi.oburgi

''_)a t_, egy. négy gJermekea csa- ;~s:n~~~j/;:!':~ 15m~:~
!1t1lapat Jl)ll'iZOltak a franklint .
y

:!:!:

11

"

"" •"""""" "'" "" "" """"" •

i

közjegyzö.
__
;
A február beállta roaz idélket
hozott a mafzyar bányú.ztestvérl•kre. Sok_ helyen megcaökkent a
nmnka Illinois államban, be is
zártak sok bányát és elég olyan
hely akadt, ahol megmondták a
munkásoknak, hogy akár a szerszámot is kihozhatják, mert a
jobb Yiuonyok:ra sem.mi kilátás
nincsen. Illinois államba most ne
jtijjön aenki munka kere11éa céljáhói.
1
IIarrisburgban angol esti iskolát nyitott a magyarok részére
)fandrl Rándor new yorki taoit~,
a Saline Ilote~ nagytermében cs
azok a bajtár-;.1unk, akik k,o?1olyan
1
80udolkoznak, Celhas1.nalJák a
ok s7.abad i?6t arra, hogy vala11
mit ani:t"olul tanuljanak, mert ter~~----------------'-'-"
mészetes, hogy az tud ebben az
orszái:t"ban boldogul.tii, aki angolul
beuél.
AZAU
KAMA
::\faudel ur Ledford és Wasson
~NK T~:f:KB::T;~
telepeken is iskolát nyit és egy- 1
.
•

1

1
i

1
i H a r r 1· s b u rg',

1111· no1· s

4

11eJuleg ott
aait.

1s megkezdi tarutá-

BANKU~:k:J~l~~éi~'~e!~!.::n.7;:~~TT .il.L
Dr. J. \. CAPF I,, elnuk
Hon. A. W. LEWJS alelaok
JOS. n LEE, ~nz~rm
Ua m~g1,~1. bnnünket l.'J~\ ~10:tt, ~P aJiadlkot kap.

1

magyarok
dN;t okoz a magyaroknak A ta_
w
~lmthog:) ezek&% állapotok még ,a&Z&Zal maJd v1sszatérunk ezek- A bányászok ko~l _tnd"al~vőleg
Nagy meglepetésben része&filt ,·Cn•k ! Xem .iabad nekünk hin- amc~ni k rendJén t¼i mmthogy r~ a dolgokra
csak az kaphat banyasz papirt Il- • U" u• 11UUI1111 IUUU u uu u u u u u u u u • u u
Amerika bányáazd.ga az elmult 11ünk a bánya tulaj<loooa nagy ugy láts.z..ik, nincsen ki a. magyar
linois {Lllamban, aki angol nyelven
héten. A mic.hi~ani rézbányák uruknak mCg akkor aem, ha. na- hírnyilszok pártját fogta ,·olna,
vi1~1'.(ázik ~ bányásuág tudománagyhat.a.lmu urai 10 százalékkal ~yobb fizekst adnak, mert soha l.l·nyteli•m·k leszünk Xew .Jers„y
_
nyab61. )[mthogy sok bevándorolt
• felemelték a. munkások napi bérét nem azon jár az ö eazük, hogy mi ,ilam mtuJkaCelügyt tó bir:ottaágáCONGO o. lióré András ottani bányász nem tud &~ftolul, báanélkül, hogy utrájk, vagy egyéb ,an a mi haaznunkra, hanem azon, unt a figyelmét feihirni ezekre az trstvérüok
értes.it bennünket, n!á~z papi~a pedift szüksége van,
harc eUSzte voln& meg a dolgot. l1ogy miként zsarolhatnának ben- állapotokra. é,; ,·izsglilatut fogunk hon azon a ,·idéken a munka na- k1 használJa a.z alkalmat a. rava.
Akik eddig $2.40-et kerertek na- r:•unket még jobban ki,
kiivl'telui a franklini állapok>k gyon r088:r:ul megy, a bányászok uabb É-s lelketlenebb emberek ~
ponta, az.oknak moat $2.64 a napi
Xcm tudunk örülni a fizetéaja- iig~ ében.
hetenként legfeljebb ha öt dollirt hami11 papirokkal üzérkedne~ a hi• fiuiúük.
vitW.nak ml'g ebben a. uomoru viA mi me1,terségiink még a leg- kert'shftnek, bár jó viKZonyok ide- szt~keny nép :°"ásá~a. Eddig m~■■■■■■■■■■• PAPP MlKLóS • ■■■■■ a ■■■■
Tehetik a bányák urai, mert l:igban .sem, mert ebben is csak ut n&Ft"yobb vigyázat mellett is sok jén az a vidék nagyon jó a bá- gyar test\'éreink. kozt nem i:n,uvan nekik miböl l A hAboru ugy- lllt.iuk, hogy a bőrét huzzák. le a hajjal éa uerencaétleMéggel jár, nyltsmak:. llaf?)'&r bajtársaink. ködtek ezek a hiénák él óva mtuólvin H%i a rezet éa soha nem u::egény bá.nyáamak.
ha attá.n egyenesen bi.lnöa köny- moat maradjanak távol Congo jük a. map:yar báoyáuokat, hogy
ilmodott, aoha. nem remélt hallat,-o-uyelmuségl(l'l és viR"yáiatlamAg- ,·idékétöl, mert ha 8 viszonyok h&!COnl6 stédelg6k:nek ne üljenek
lan magu irat fizetnek Amerika
gal kezelik a bányát, nem leht:t jobbak lesznek, lióré testvérünk fel.
fe87'JergyArai éa a hadakozó álla,.
(•sodMni, hogy nap-nap uHm ma- tudatja azt lapunk utján az olva-0-mok: a michigani vöröa rúért, a
gyar halottat Vi.'iznek ki a irankli- s6kkal.
mel,"ei otthon maholnap aranyKözli: llá.thé Jtirol:y,
ui temet6be.
-.
nyal mú.nek.
-_ _..,___
1 .F'REEBtJRN, B'M'. Lukies Ist- A nagy bá.borun.ak: egy uJ feJe:llo mert.• bányatülajdonoook JSELI.\PA. _ Mint értesü,·.•n magyu bajtá.-. frte,itése aze ~téhe1 közeledtünk. ";' albánok
az eg6es vilAgot azeretné.k felfal- lünk, az itteot bá.oy6.kban megm__
rmt a munka ott nagyon rouzul 11 beleavatkoztak a küzdelembe,
ni, mert kapzsik 6a kapzsiságuk- dul a munka, heten.ként 4-ó naDacára a nagyon roi,u m1.lllka- megy és az utóbbi id'5kben az ia él Szerbia. ellen vonultak. Most
A \\'e-11t Slde lelt"lclbb I legmeabb.atóbb közj~, p&a,.
ban azt akarnák, hogy örökké pot fognak dolgozni, ami bizony dszonyoknak, bajtáruink mégis
· r!Ofordult, hogy egy hHen egy- má.r mélyen benn já.rnak Szerbia.
lrilld4'S, haJóJegy & ln(Cl1U.u eladúl lrodAJa.
t&lUon nekik ez a nép üzlet, min- nagyon ráfér már a bányáuokra, foly,·Mt adakoznak a háboru sze- napot fiem dolgoztak. ~e menjen területén és sok kellemetlen órát
2815 LORAIN AVE.
CLEVELAND, 0.
ueremek
nekik
den lron több rezet akarnak bá- mert u utóbbi id6kben nagyon vé- rf'rn•s~tlenjt'i ja\"Ó.ra ée alább k ö- rwnki arra a vidékre munka. uUn,
A baj a.s, hogy u albá.nok benyúztatni, mint & mennyit bir- konv volt a. kereset. A közeli Alt- zö)jük azoknak a derik blnyász• addi,. míg laptrnkban a viatonyok
törile
vallminüleg
olaaz
belea.vatnak.
m~ ffi: Ycintyre neV'U bá.nyák ed- teatvéreínknek a nevét, akik leg- változásáról hirt nem kap, mert
Innen van aztAn az a nagy jó- dig is jobban dolgoztak, de ezután utóbb adakoztak Toms Creeken.
akik arra vannak, azok lk'm igen kosáat fog maga után vonni éa egy
aág, u önkéntes fizet6ajavitáa. - mli.r Illelinben is jobbak lesznek a
Farkas Ödön éa N'émeth Károl y tudják még a megélht'tést aem azerra lángra lobba.Dnak majd a.
Mert ne higyje egy percre sem ,-illzonyok.
~ijtése, Tom.s Creek, Va., a h á- mef"keremi ebben a 11.omoru vi- há.borg6 szenvedélyek as egéu
Balkánon.
Amerika bbyáaz.aáR"a, hogy maMegemlékeztünk már egy izben 1,oruban nyomorba jutott özve- !ágban
gukba aálltak a hirhedt houghto- l.inuky .János testvér baleeetér61, ~yek éi; án·ák réAzére. mely öaz
Minden hozzám érkezö pénzküldeményért azaYatolok
ni gyilkosok, a calumeti ga.zembe- 1aki a. mult év október 28-án vélet- szeg a charlestoni osz:trák-magyar
UTAZO t!OYNöKt!NK.
1•~:,,·zKt'LJ>E)lilt.Xl'1,:1T JUTl',\SSA HOZZAM:, MERT .Q.'i AZOKAT
rek, &kiknek a kezéhez és &' lelké- 1Jl'ni.il a ,·illanyvezetékhez ért 8 az konzuláturnak lett lltküldve. Ada
Schifiner Lajos ur be fogja já.rhez a rézbányászok és azok gyer- nöa áram gyorsan vég1ett volna kolók névsora: Ráko.<-i Gerzso n
ni a két Virginia. magyar telepeit,
..,- POSTAI UTON - a u;GG'rOH~AllR.\\', f,EGPOXTOS.\llOAN M LEOBIZ'l'OS.1DBA....'i'
mekeinek "Pre tapad (ha ugyan f„inazkyvel, ha Kiss Ignác baj- 50e, Vedrin G_yörgy f>Oc, ~ap:y Is t- 'l'óth bajtlÍrsunk kiről megirtuk hogy a. lejárt elófisetéaeket bekol•
klutalom az ó hazai <'l nlU'Unek
van vaizy volt valaha lelkiik ezek- táMJ segélyki6.ltá.saira Jos Lovrek ván 50c, Betesi Sándor 25c, Fer· a multkor, hogy ~z al&f"Omai bá- lcktálja és uj elöfiset6ket ffi!,jtOlU1on \ "A. IWA-\ Alt.JAK ,\ P~:SZT OSTOL, küldjön t.ehit AL'.l'A•
L.\\1 !'..;S "L\l'..L G\"OHS.\BUA.Nl
nek a bara.miáknak) ne higyje hajt.Ara el nem siet, akinek fey'Ors kirs János 25c, Sike .\goston 25c, uvAban lerencséttt'mu~g érte és sön • Magyar Bá.n.yául&p réuére.
IM'nki, hogy megbántik a tavalyi 1.., ügyea közbelépése meqtette meg Vinc1.e Lajos 25e, Pt'ter Ignác 15e, 1hba három helyen eltörött, arról Ajánljuk öt bajtána.ink jó indul&gaztetteket, hogy lelki furdalá:;;t f,in!I.Zkyt a biztos haláltól & most 0. Zombik József :.!;'>e, Xémeth Sán l'rttsit bennünket a welchi kór- tiba.
,·olt (."ti. & ldrAl)'l konzuli tiJ[fTITO:.
éreznek· az; öa:szeégett calumeti mlÍ.r jobban van, ugy, hogy köny- dor 25c, Xyir6 Pál 50c, Sulyán Mi · házból, hogy esak egy helyen tört
f57 WASHINGTON ST&.,
NEW YO&K, N. Y.
gyermekek emlékére, nincae.n belá.- nyebb munkát is végezhet: Lin• hály 25c, \"adanic~k János 25 e, el a bal lába és ez uton akarja. isOVAS
táauk, nincsen jobb érzésük ezek- ~í'ky bajtárs a fején aulyos égési BerC'zeli Iatván $1.00, Teleezki Jó - merőseit megnyugtatni. IUt szeFigyelme.stetJük hirdetőinket és 1■■■■■■■~~-:~~~•■l~~■s:~■':■A.::.~•::~~:~ ■■■....
nek u embereknek.
1,rbet szenvedett, ugyannyira, z,;ef 50c. Kis Jancsi Antal $1.00, renesétlenségnek ez is elég éa ki- etöfaetőinket, hogy Paál (Pfeifer)
Mikor eul6tt vagy hit 4ivnl hogy az indianai k6rhúba kellett Erdei Jánoa 25c, Katona SA.ndor \'ánjuk, hogy Tóth Jbos testvér Jóuef nincs a. Ma.gy&r Bá.nyissannyi ké.réa utin, annyi követe- uállitaoi. ahol gondOI 6.polás után 25c, Jakab Zsigmond 25c, Katon a mietahb ép, ~gészséges állapotban lap alkalmuásib&n éa ninc:a joga
I'
léare emelték uon a vidéken az három hónap mul"l'a meggyógyult. Endre 25c, Baráth Gyula 25c, Ko- hagyhassa el a kórházat. Azt, is rts..'"iinkre semmi pén.st felvenni
alacaony munkabéreket, azzal el- A bánya ip:azf"at6sága Joe Lovrek vács Gyula 25e, Rramecz András megirtuk akkor, egyik magyar
lerurulyozták a. megadott bérjavi- bajtársat tiz dollár jutalomban ré. 25c, S1.övetségi büntetés $1.25 , b.ányáa.t hiradA.aa nyomán, hogy 1111111tt1t•.,_
1111:111
tállt, hogy több munkát vettek ki s-.e11 itette.
B6.rl'i Fert•ne 25c. Pöstyén Gábo
r baJtársunk édesatyja " a bányi•
~
& munkúokb61.
E hó 6-An éjjel 12 órakor Viskey $1.00. Lazai !sh·án 25, Bolló Jó- ban halt meg, a m, ountén téve~ 1
CGYV.,,
Ahol azelött négy tastvérünk Rand nevü binyatelepen egy bor- zad 50c, Ajtay Mihály 25c, Bor· mert bár a megboldogult on,g,
F,nt Stal• Baok
tolta a rezes kirét, azutJ.n caa.k: ,losbáz kigyulladt 6a teljesen le- blÍ.11 Gf'za 50c, ::Uaczali János 25c, Tóth 24. évig dolgozott W.nyában,'
0-09 PAm u •zoba.
hármat hagytak, ugy, hogy tulaj-, ;gett.
;ipos Károly 25c, Liktor Jinos terméa,etpg halállal halt meg &n·
ELDOR.ADO, ILL.
~
donképpen uem emelkedett a kiCi- - - - - - - - - - - i .>Ül', ~~~l'zny~k JÓ7-<;e~ 50c;. Pap ,Jó nak 1dt>Jl'11, az egész Elkhorn vol- ~~•~"~
.r...tni való öuzeg hanem eaett, ~........................~ ! I z,;pf „ac, Vmeze LaJO!'I ..iOc, Tóth gy,. ma(t'Yar~g 0s1.tatlan részvéte
1
mert akkor is e.:nelték ugyan a1 tlttll;uu,u;euuuuli I.tu.7.ló 2:le, Berczeli Jól.<;ef $1.00 nu>llett.

Bányatelepek hirei.

Megkapta-e már?
JUBILEUMI AJÁNDÉKÁT

Pennsylvaniai Hirek.

Albánia a harctéren.

BÁNYÁSZOK JóSZIVE.

PAPP MIKLÓS

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

--

Helyreigazitás.
--

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

JOHN NÉMETH, bankár

-

j

1

Robert H Davis

•••••lébe•

I

ti:e::::i:tt!\~!:1;~::
kal & a megmaradt munkásokból
csak annyi er6t zsaroltak ki mint

addig, mig többen dolgoztak.
:tppen igy van a mosta.ni fizetés
jaritáa ia I Felemelték ugyan 10
azáwékkal a munkbok ailány fi.
zetWt, hogy látazólag nagyobb
darab kenyérbe, jusaon. ""'gény
ember, de feltétlenül emelni fogják • megki,áDt munkamennyi•
llé~ct ia fs a tulhajtott, kier6szakolt nagy munkával id6 el6tt air::n~báan;~~/latt küw6 ue-

Penzku·· 1de- i ~:~",Z:

~:en~:::~h

~=~rin~~
'

~

-

me' ny eket

Bluefield,

Dr.

Bányiuok • Bányáulapot nek.

♦ Szenti:t"yörgyi Sándor 50c, Varg 8 tek irjuic. A ti érdeketeket véd-

e. ORVOS
w. Turner

--o-

Az oroszok nagy futása

e's 1·o·ta'lla's mellet

Még caak most bontakorik ki
teljes nagyaigf.ba.n u oroszok bu
kovin.a.i veresége, a.kik onnan va-

KJSS EM f L,

~

Volt otthon valamikor egy régi
BANK.AB.
r6ta, bua világban arzal vigaaztallS3 SECOND .A.VENUE
ták a magyarok magukat, ugy
NEW YORK, N. Y.
a:z6lt, hogy N'e hlgyj ma,uar a. n6metnt>k, ak!rmivel bitegetnPk.
ALAPIT'l'.A.TOTT 1898-BAN
Hit mink is így vagyunk u-st- •• 111111111111111111111111

i

pánilwerüen

menekül

Hit uerint u orou f6hadvezé.
reket il elfogták, U a. hir uonban
m~ m~er6aitéare aorul, vala.mmt u 11, hogy a 14vedr uégyenében ~ ~tába.n u_, elfoga.tia
felett, ongyilkouigot kovetett el

\o agyon en millió dolláron felül.
Minden betev6, akár kicsi, akár
nagy, a betétje egyforma pontoa,
e1óúkeny kiszolgáli.sban rálesül
Két magyar hivatalnokunk
m,.,,.ar ügyfeleink k:iuolgiláaára
3 uásalék kamatot filatünk
betétekN.
Betéteket poata. utján is elfogunk.
s azok ajánlott levélben kfildhet6k
Exprea ui.Ivinynál mi !iaetjfik
& költséget.

N': S2Kt:l, l>őJI,:

...

,::;.-:~-::.1 Róth H. Ignácz ~.t~!0 :!:
el.8eJ~ .

.SOTAR\' 1•UDLIO, HAJóJEGV co,rxOK.

rt\'ZKCLDO

lt.AOY.AROK MINDENtlTT GONDOLKOZNAK.
A na,o- 11,ooru miau. nagyot ~kkenl. a koronapln,5 Ert.ék",
mlnl. a lobbi bMM.!lf'h1 nemzeté 1a. TelJ<-,i három doll6n-al kett-M'bb 112 E~ke minden 100 koro11Aa.ak. )lludamelle-lt f n TaftJ'Ok
az e-nedü.H magJ"ar pénzkUJdO: nél„ nag,· AtM'rikiZ,.n, a.kJ uJ
h 6ca
100 KO&ONAT 18 DOLLAILTAVAL Kt!LD HAZA,

korona kEt.s7A'r a11n,-I, 300 korona ötször a.nnrl, 11 11{7 tor6bb.
'-em111J rMiM'f.NI fl('m kell, )Unden 18 dolll.rért. 100 koronAt fi74'llt"tek ki 0U11on mJnden hJánJ nl-lkiil. JU'.\'YAS7.0K ! EZ J'l'T
EGY '.\""API kel"t'tl('t, otthon f!f{T llt'jt)°e-d métennl.ua bu.u.!
- TE...;.',i'..K IR'il IUJ\"'EBO F'F.L\"IL..\GO!'olTAS~RT! -

w. Va.

Alapt6ke $100.000
Tartalékalap $70,000
Felouta.tlan nyereség $6,000.00

Kéri a magyarok pá.rtfogá.aát
HARRISBURG, ILL.

• ~Andor 50c, Kovács János 50c' jttk. Asért pirtoljátok & terjesz.
1
~rqos István 50~, Kovács KAl: a6tek a Magyar Bányl.r.zlapo~
man 50c, Medveczki János 50c, Rá
kOAy Bálint 50e, Lita!ik Mihály
\Z A'\LEIUK,\I '\IAG \ .'AHSA.G I~EG ttCSt.GK',EDB
TOV ABBIT AZ Ö•BAZABA.
:!Jc, - ÖAAZMJen $21.15.

gyorsan, biztosan

i Fiat Top National Bank

:!00

1

.\ 11llUb11r1thl maic,IIJ'ÚC ponto,s 1WnzkU.ldóJe- 10 fr {,ta.

1

.MAGYAR BJ.NYASZLAP

FEBRUAR 18.

A világháboru.

Hnsz-.:~::h:,~::d~: m ~ . : : : : : = · • l • l t O.ten-~

Sose busuj, bányász testvér,
elveszett erődön,

Drágul a k;nyér.

dt> kiköti1-\"ároi;t l•i,; ,1;ikníilt n('kik a ledobott bombákkal egy csom6 I
it}enrn·kct t-,,i flA.,zonyt me,riilni, Je nagyobb kárt nem httek. - Egy
Cbigagoban az t'l{yik agy k~
A NAGY OROSZ FUTÁS.
francia Jéghlljút lelóttt-k a némi•tt-k f..., a lwnn, iilö két ti1;zti:t eHogtlik uyfrtár ... a...ág, a.melynek K:,.·itrában
Az eur6pai vl"rl',; hitbom eg~oik lt·i:,-..,oJií.sabb jelensége, ugy hí.tnaponkt'nt több mint 2;;,000 ke-

s1:ik, Himh•nburg mararl, aki11t•k iíllandúan

hiknül

ar oroszokat bo-

'1}!~

E~y st. Ioui~i atnf'rikai ono~. alc:i h, ntnzta júformá.n az egt',.,,.
EurópH. össze-;; haretnt"it, kijt'lt·ntettt-, ho'-Q a nhuett'k kegyctlenk,._
,!b.t'riil l'ltt·rj~ztett birtk miud o:zemt·u- 1.r1h·tt piszkos haz11i;rsá.(!'~k,
l'ilenben az orosz katonák le,·ágták a porosz f,r~·ermekek jobb karJat,
hogy fegyvert oha llP fopfo1.~-.anak ellt>11i1k. .\z oroi-;zok már a J!'yermt>kt>ktöl is fHnt>k
·
MILYEN MAGYARORSZAG?
.
.
_ .. Ami bennunkd a legkOzele~bról érdt·kt>I a,; egt's,: uag~. hahí.los
Kuzdelemben, az a hazánk sor.sa e.-; .az otthon maradt rokonaink b('Jyzete éa aggód.ó ueretettel szemléljuk. h~il'Y milye~ a ~·iliig o,lahaza.
A féléves háboru áh·áltoztatta. hazaukat, ~yasz ,·s z.-.omorusá11
..-an az egyes c11allí.doknál, de rend1thett>tle11 hitte,! és lelkr-QC>d('UK.'I
ajánlkoz.nak az embt'rtk ml!g sokkalta najílyobb áldozatra. a.z anyllk
nem is sirnak a gyermt'keik halálhirén, mert mindenkit eltölt az a
magasztos eszmf', hogy hazánknak t·bböl a 11aldl1ui.áhól r-röscn k..dl
kikerülni hl ezért aemmi irat nem tartanak drágának. Hisz akkor
lesz csakugyan drá.ga hazánk Ma,zyarors1.1'ii;r;, ha drága áldozatokat
hozunk érte.
Ami az lé,ellmet illeti, egyetlen Ulama f'géi.1. Európának 11i1H",
ag,• ellát.va gabollával k egyéb élelmi,znrl'l, mint t'ppen :\Iagyarorszig és éppen mo!:>t e(tyezett belé a maityar minisztt'rium, hop:y a ft'•
lealegea gabon.6inkból engedjünk it Yalamenn~·it .Ausztriának, nhol
nines tu1Mgo 11 sok ele11é1;t.
A drágaaAg ugyan hallatlan mfn·eket öltött odahua, mnt pCltl.iul a petroleum literje 80--90 fillér, a keuy6r kilója 80 fillér éff ('jzy
ll:orolla is nt'hol, dr- a többi hadviM>lö illamok ~orsa enllél sokkal
rosszabb é11 amig F"ranciaorsz,á.gban, :8e1giumba.n é8 Szerbiflban éheznek az emberek, addig mi el vagyunk látva jó két év-re élelmiszerrt>l
még akkor is, 11a kí-t h alatt nem vetnénk be a földeket.

'fiZ~!!:

:i

..1

A Magyarországba vezet6 uoroaok mellett még most 11 IZ.&k:a.datlanul folynak a véresnél-véresebb harcok és az 8 kl8t>bb orou haderö, mely még Bukovina éi. Magyarország hat&rán W, m1 nd enáron
buánkba. 1gyeksz1k Jutni Irtózatosan véres kuzdelmek folynak na•
ponta a Dukla szorosnál és olyan rettenetes eréh·el f?lyik csak ezen
,u: egy ponton a harc, hogy az elmult hHen csapatamk lr-gal.6bb 10
ezer embert vesztettek halottakban éli scbt:Joiültekben. Az oroszok
Yeszteaége természetesen még sokkal nagyobb volt, de a. hare azért
nem e~kken és ugy látszik, egy-két hétig fog még tart~ni 8 ~a'!
tusa_ a szorOb birtok.it'irt. Kisebb csapatoknak m~gyar foldre 18 lll·
L.erult bt'jutni, ezeknek a sori;a azonban el v~n dont.ve, m~rt _ho~vé.
deink e(rytól-<'p:yig elfogják 6ket. VesztE"'f'geink azonban itt 18 igen
sulyoaak.
BUKOVINAT KlttRITIK.
Az oroszok óriási hadserege Bukofö·inát sürgős tempóban üriti
ki h'I csak l'(tY kisebb csapatot hagyott ott, amely hazA.nkba akar
betörni, a többit Galiciába vonja ,•i!'ISZB, Ennek a sürgöe kivonulás,.
nak az oka a. b1•keritéi.túl való fél<'lem, mert osztták-német csapatok
kerültl·k meg az oroszokat.
Tekintw, hogy Xt'.imetors.zííp:ból is roppant nagy Cfl&patoka.t
,·onnak ki, Bukovinából is vis::,za,·onulnak, északon most irtóutos
nagy orosz sereg fejlt'klik majd ki, amely ,ijra erösen fenye,gctni fog.
ja Przcmy,;I és Krakó várakat. A magyar-német.osztrák katonák
egyre jobban közelednek Vari\) felé éa katonai szakértök ezen a hétr-n
vllrják Yarsó ellen a végső osztromot. A Vars6 ellen nyomuló csaataink rettenetei. akadályokon menn<'k keresztül és irtózatos nagy
!esztest'geket szenvednek.

E GY MILLIÓ NYOLCSZAZEZER KATONA.
, . ,
. .
.
.. ~ngolorszá,rnak ~lhtola_g egy mdhó és ?yoleszá~ezer katonáJa
,11 keszen arra, ho(ry atszálhtsák öket a francia harcterre a németek
ellen.
.
.
:'\ag~' hau_gon. ~~ltek az angol. ~azafiságról, am1g le nem
lt"plezte egy UJIIÍl.g1rn, hogy o~m hazafi. 1tgból illnak be katoni.na~,
hanem mert 8.. ~r!g!11Ag oly len·hatatlan, hogy nem tudnak_ megélni.
Azt i_iem kürtolik v~l.6ggá, hogy ennek _a ~k katon.6.nak nmcsen se
rub!Ja, se fel ,:crelese é,11 bár az amer1ka1 gyáraknak háromuoros
BOLRA.G HADIXöLCSöN.
,
lí.rakat fi1.('tnek minden~rt, nem képeM>k ezt u uj hadsereget !elAki még kHelkedett benne, hogy tavaszra az eg~~- aBlk~ ht.ng- kZt'relni.
r~ Iob~an, llz most m.ir ti~tiban lehet a helyzettel, ?-uota ~yil~•i.nOflFOGLYOK A BANYABAN.
ugra Jutott., hogy Románia Ango1ol'9Zágt6l, Bulgina pedig >lémet•
t1rubtól kapott egy nagy hadiktilcsönt. A két orszig pártállbát
A belg~umi és németországi szénbányákban éjjel-nappal dolgozezek a: kölcsönök teljesen megmagyaráuák és felealeges, hogy ol- tatnak a németek, bog ya rettenetes szénm('nnyi.i,éget el66.llitsák, a
vasóinkuak is ma(cyarázzuk, ho~y melyik orszig kivel tart majd. ,nire szükségük van. Minthogy a munka~r6 rendkívüli módon me~•
ANG OL H AZUGSAGOK A TöRöKöK.ROL.
csappant, a némett•k most a fogoly franc1ikat és angolokat cng~ik
A rettt>ngö, hencegő Anglia motit ismét egy nagy hazugságot pró- tit a bún~áknak, hogy azokkal dolgoztaai.anak, természetesen l1szbált elhitetni a világgal. Szétkürtölte, hogy a törkök felhagytak a te!.~i(h fol'thi ell.-nlóbt>n.
.
. '
Szuczi-c1111torna ellen nl6 támadá l, mert belátták, hogy nem éry~~·aron;z.ip;on azt tervezik, h~gy ha a mezei ~unká~ nem 1~ z
hetnek el ert•,lmt'nvekct. Ezzeo azcmben a menekülö Jako!!Úg jelenti, .-.lég ferí1_ a ta\'a ·zal, ~akkor a ~adifo~lyokkal fo~Ják move1tetn1 a
hogy a török 8,,regek már egkz a csatorna uélén vannak és az angol foldeket, imután ezekhöl a kenyerpuazbtókb61 ogy11 nagyon sok van
Cll&patok képtl'lenek őket mcgállitani az: cl6nyomolásban. Jgy zau. most ~lagyaroni.igon.
gorodik mmivé mindrn hazug. ága Anglití.nak.
LENGYEL KIRA.LY?
, .
.
.. .. .
.
.. .
ANG~OK A VIZ ~'JT. .
.
Angol h1.,·1ratok azt a h1rt kurt 0 1_1k Yii.iggá, hogy & ko~eh na~
:Egyre tóbb angol kenti a viz alá a &aJát pa~Juk mcntl'D, mert pokban királyt kapnak a lengyelek, aki Krak6ban fog székelni és .&k 1
a német tt>llgt•ralattiak beváltották a fenyegetésuket és egym.áBu~n István föhcrC('I( l1•nne, mint aki a legközelebb á.11 a lengyelek tSZlvé•
aülyei,;ztik el, egesz jogosan é.a okosan, az angol kereskedelmi h~JÓ· hez.
.
kat. A dölyfö!i Anglia rettegve 1ürja tele panaszával az egész Vt!'-·
Ez a hir nem t'rdtm('i ugyan hitelt ebbe na form.i~an, de n~-~
got él toha~ módra, idegen orazág~k zászl~i alatt_ sur~~nnak a haJó,. két~ég felöle, hogy a hAb_orn végeztével önálló lengyel brrodalom JOD
ikkal a kikOtőkbe. A mult héten ismét negy haJÓt sülycsztette_k el létre fi. annak uralkodóJa ,·agy Habsburg, ngy Hohenzollern lesz.
azöHtségi'M'ink, p,~g es.ak februi..r 18-án kezdik meg müködéluket Ebbt-n a remt•uybt·n harcolnak lengyel tesvt'reink oly nagy uámban

...
r.

.

ii.H•niga,:ííhan.

HOLLANDIA F:l:iSZKELODIK.

L,·ht"tségcs ugyan, hogy csak angol hazu(r-W,g az l•g~>jz, de a.zt
irjU.k a lapok, hogy a hollandok f(·szkrl6dnrk fs X~m. el.or..zágra akar•
nak rohanni.
• Hollan,!iinak_ ö~~~e,-;ss,a 300,000 (hlro"'.s,ázmr) katon_•i• van
1: )Ja nem ft r a böreben, akkor konnyPn Helgmm so.niára fogJá.k öket
jutta~ni a. 11ét~l•tek. A dnek hollandus~knak az fáJ .. hogy eddig bor:1a.szto magas 1:tr"kat zsarolhattak a hadi fels~ereléaetk~rt a~_anl(olok:
t61, moht a_zonban, hogy a ní~e.t t('n~nalatt1ak~ e-1 fogJák !'ulyesztem
az angol nzt>kl•n ! ken•,kede:1111 ha,1okat, ezr-ktol a z-1r01 rendelésektiil el fognak esm.
AMERIKA öNMAGAT BOLONDITJA.
}Un('rika tu<lvalcYüleg tilt1tkozott a n(.metek jegyzéke t'llCJJ, aki~
kijt>ln1tt•ttt'k, hogy lll'. Rlli(OI '"iwkcn czentul a:- allgol k('r~skedelm1
J1ajökat. el fogják_ sülye„zteni t' ha az an~ol h_aJó„k ezent~l ~s g~áv6._n
a e illago lohogo alatt u11znak, e8f't1eg tcvedei.bol amerikai haJ6t 18
,·iz alá kuldhetnek.
A, ame,ikai kormány bob6< külügynünisitm, a uőlölé-iv6
Brya11, l'gy tiltakozó jt>p:yzt'ket kl.ildütt a némett>knek, melyben figyel•
in,•zlt'ti ökct, hogy legyenek a hajók elsülyei::rlésénél óvatosak, neho1t\' mPvgyüljön a bajuk az Egyt•1oiilt ..-\llamokkal. !if?i.t & na(O-' d:net lapok t>llY6Zt'riien kijelent('ttl•k, hogy Amerika ünmagát bolonllitJa, ha azt hi!izi, hogy a f1•11yt'grt~11nek hatása. TeRZ :\1"émetorszigra,
llll·rt r-gy e*·ppd sem törődnek az itteni farizeusok ,·élem~nyével.

:'.:~·;~;· t l:~~::.r~,
á~~:e~\~:~~
1
it-8 11 ,litgouk(.nt 1 Ct>Utt, 1 íifü•nH'I•
U' . • \ ~nlr ti~tvi1.elöi kije!t utet
t(,k, hogy 8 kenyt'r ml'gdrátritii
Jllir11. mis társ1tságokt6l íügjl't>tleniil határozták el magukat, mfg
.
..
. .
,
ped~g eg~·i,;.zerue-n a hszt mr-g,lr1t
gulll~ miatt.
,
.
Amikor a kl•nycrdrágulá.s hire
uyilvlt~io-~ságra kt-rult, Ujílyan,akkor t-zamolt bt'_ 1t lapokban A!~· L
z. l~r-dn: a ~ózj~',_lt'ti vK_ros1 u~yo„ztalr t1...ztns„l0Jt' arrol 11 v1ugálatról, amel~·et a kenyér 118(tY·
han uUi árának mt>~állapitlli.a
,·i·gl'tt in,litott a ,·áros. E \"ÍZSjílá
lat i,;orán kóidl'rült, hogy a na~yhan , tt„árl() ki~kt•M,ked11k az 1·i(y
fontos k,,nyer,·t 4 ecntí·rt, a két
fontoi::at pedig 8 t•t·nH•rt kapják.
ll1•1roitban s.zintt'n 1·\hatúroz.
tllk a pt'hk, hOl-!Y t•p:y {'f'llttt>l drá
11:ábban adják a kt>nyer,•t. Azt is
kij1·l1•11tt>ttt'k. hogy efZyéh 1,iih•ményf'k ára is 1•m('lki-d11i fog r-g~·,
11{11 kt'•t t•f'nttel pár uapon hi'liil.
\'t>w Yorkban i.., 1•mt>lkedr-tt a
ken~·í-r ára . .A lE-gnagyobb p~kiizh tl'k tudatták a kö1.iin!'IÍ'ggt•l,
hogy kénytelenek voltak a fehér
(.,; barna kenyér 5 eentes wkuijének árát liat {'entre emelni, mivrl
a buzaliszt és a rozsliszt ára fölszállott.

Visszahozza a Saturnin,
még meg is duplázza
az r-röd,·t, nwrt a ,..zuiut, amj az idt·geidb61 kiment a lumpolú
l's az önft-rtözt'~ s,:envedélyének ideje alatt:
•

.

.

.

.

.

•

•

J:lu...asall ,•1i,;,.za11ynt-d az 1dt>g 1gaz1 táplál6Ja és megedz6Je, a 8atarDin
által. evegje l dollár (póstAD 1 doll.6r lO cent). teljes megerhiu.t
..

'

u~·ujtt', 6 un-jílgl'i :; dollárért küld a feltaláló E. egyedüli kéazita

Vörös Kereszt Patika
8901 BUOK.EY ROAD,

1

I

Rendelése mellé kérje ;..

maen

kapja meg a. pompú, óhazai
falin&ptárl.

CLEVELAND, 0 .

The First National Bank
EBENSBURG, PA.

!..

_.. LEGNAGYOBB, LEGEROSEBB, LEGJOBB. ~
T6ke 61 felesleg••••· · ••·•••••• $SS0,000.00
Re nd elkuésre &116 öaueg · · · · · .1.i00,000.00
BETtTEK UTAN S SZAZ~
K KA..M..A.TOT ADUNE.
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Férfiak es nök

AZ OHIOI SZTRAJK.
. . .
.
bányatulaJdonosok éa bányászok clevelandi egyez
ked6 gyülését elnapolt~. A kor.
mi.ny békéltetfü arra torekedtek,
hogy megegyezte&Sék a b6.nyatu
lajdonoi::okat és a b.6.nyWokat
ideiglenes bérkérdésben. Az ugyan
is a tt•rv ho~y a aztní.jkolók fog.
jana.k m~nk6.hoz 8 sztrájk végleges elintéz~ elött. A sztrijk.
üityet egy elbirál6 tao6.ca dönté
sére biZllák. Ennek a tao6.canak &
ta1;tjait Öi-;szedlogatni ho.,,abb
idöbc kerül s mire ennek a :8nácsnak a tagjait ö. szcválogatm hoszuabb idöbe kerül 8 mire ennek a
tamíN.n~~ a dö~tésl!t me~halljuk,
valószinuen
k1tavaaz.od1k,
azt
gondolják tehit a kormány békéltet6i, hogy a bány.6szokra nézve
jobh lt>iu:, ha bizonyos ideiglenes
6.rsze.bflly mellett munkAboz látn1:tk 8 ugy várják meg az elbirá.16
tauics ítéletét. A b.inytulajdonosok a békélt<'tőkre bizták az ideig
lenes bérek megillapitúát. Val(>..
szinüen sikerülni folt megegyezhire jutniok a a,;trájk ideiglene11

-

HA BETEGEK VAGVOK

A kelet-ohioi

irjatok nekiink, irjiiok meg, hogy mi bajotok van él mi

:11;

uonn&l

INGYEN KULDUN ORVOSSAGOT
minden beteg embernek: 50 eeni értékben, hogy megm:a..
taauk, hogy nektink van a legjobb orvoaágunk a vilicou.
bármely bet,glég ellen.
Levelével küldjön egy mist tii eenteat postakölt.aégre él

Elküldjük az orvosságot teljesen ingyen
amint u ön levelét él a 10 centet megkapjuk.
MINDEN BETEG EMBER AZONNAL IRJON.

Kossuth Medicina Co.
NEW BRUNSWICK, N. J.

hr-Crjezt'sének kérdésében.

.A kirí,Jy rl·ntleMe a bonvl-de-lem harmadik sorát is jelt'ntkezém-c
-o-szólítja t's be fognak április előtt vonulni ako, akik 18.91-ben szület- BETöR:f:S EGY MAGYAR SZAtek t',; a tartalí-kbau, továbbá az 1895-96-ban szilletett nép!ölkelök.
LONBA.
■
Bv l<·»nek lúva a,ok. akik 1879-~0---Sl;b:n s,ulettek
nem
.-. :
,·oltak katonák, de be letfrk a legutóbbi Januart &0rozáson veve, va- ., Tri'nton, '\'. -1. - Tre?tonb61 ir :
!amint azok az alattvalók, akik idt•g:nckból lettek magya: polgárok JHk, hofly ~uch .J. Aotlras ma~·ar ■
s ne-Dt ,·oltak katonakütcleaek, de meg nem multak el 36 eveaek.
~lonost kirabo~ti.k. Az utca.r~1 =
Ez<'khöl az ujoncokból ismét két milli6 ~mb<'rl fognak ~iálli~ani, 1n~ll6 szi'll6zteetö ablak?n .• hel~i •
9
,j(' szükség elC'ti·n m,:g üt millió embert kepes. a monarchia, kilenc n~_o1!Yokkal 11 •~~n 18 u;~e~ :
milli6t pPdill '\'émrtország a esatatérrt> küldcm. Hát ha 1Dég egy- hetor~ a Cash Reg1sU'rt t'f{) n;p- •
8
-.zcr hazamC"hrtnfnek az amerikai németek és magyarok !f
t(">tt fiókban talilt ~ésöwl
hiz ■
ít'l~t>('SÖ helyén f('itorte, melynek
t>!1.sz t~-~t~_lmát.~ !1;150 kéupénz~,
tobb g:, u:ut, k:~te a. 111.alont_olaJ:
do~o~ .11 t'Jéne~ ...3 eszte~dö~ Jegy
gyuruJét, régi és hazai penzekei
költöaik & m&gy&r bányi.u lelkébe, ha & mi k,..rvesen
megábo, Yetl. A rendön;ég • tetküzdelmes életünk kedves humorára, a, bán.yáuson mu.
tea nyomában van.
lataágoaan boauantó fJlomúáni a betyir-burdr& gondol
----o-OROSZ M.ATROZOK LAZADAS.A.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
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!1!11-------------------•1.
kd

E.s a nl'md1•k1wk teljesen igazuk is van, hii;iz ez az onid.g éjjel-nappal

d~:~!1/:t:;et. ~~ nae~r-~~:::t:::otb:d!::::1~:~taen és
•

U T MILLI O MAGY i l U'JONO.

mellettünk.

g-i, , hogy a te azámodra már nem terem eaók,

k:.:;~:r

OROSZ BYALA.ZATOSSAGOK.

londliá tenni és azokat ked,·l'ro m:gverni. _
r:-.z· i ellm,·omnlása
_Jfoteke~. At tart?tt_ a musz.kHknak nl'm~to '.d~~e&1-n benn van:
nieg1r~~k un 1;, t'IQ. p_a1;-7.or, bog) az ~rosz.~k \'{';;zt e. • b . k~ •
st
nak ).;pmctonz!g 1m~·t'bt·u e.s a1. "l<~
azt ~tt~~!ol o~
!enek a némeh:k a ~1si.k.Oi, _irad~t !dtarta_ a_ra, im_g
· g)
'
három nap a.latt, ti.·IJl·s•·n kn·t'rtt>k oht orszagukbol.
Hindenburg, a Yilághábom legz!lt'niálisabb badve~re, beengeJte az oro!oizt ).;~metország k6zepl•re s akkor egyszerre csapott le rá
· d
ld l 61
ibent se.regekkel éa az elbizakodott. munka ad~~ ~=la~t,:~ig pnem ért a német területröl. Csakhogy ez & nagy
1 d{u;
m nt könnyen é8 harmincezer orosz fogollyal több eszi
:~t: a :é::t ~áborllil kenyeret ~émetorsd.gban.
A liRPATI HARCOK.

1 - ,~1 k1•1

so

•.

A J'RANOIA HARCrtR.
.\ Cra11eia har, tf"en ha1'1<MJ e ••nd ,·an é;; csak ki..scbb ütközetek
folynak le naprtil-napra eJ:y 11 ,·idékt•k('n. Ez,·kben az l>uzeesapá~okhan hol a franriák, 1101 a nlmetrk gyöznek, de nagyobb jclentÖ• 1
gü iitkö1.1•tf'k nPm ,•oltak.
VöRöS HAZUGSAGOK.
,\;i: angol apok ,·u •u h ukk, nyomtatták az elmult héten a
nagJ ngu luuu á~a .li.l
10 O'
01
ok m' r Hudapuit llen "\'Onuln . .Ebból petszí' caak annyi gaz, ho~~ mar Oroszoru!gból el•
mdnltak s Hukoviniig el;rk1-z.tc11:, d Hudapest ez még nagyon11a,Q- 111 m
e ,annak. Knc, persze a orosz hadifoglyok a 1knrk
jl'\ nar,· r z t
udaprst mell tt
:rk.

Mosolygo's J'o' e

V

Be tya;r•burdon

Ez• eime Fáy Nándor egyik legbáj01&bb elbeuélélé-

Magyar Báeyialap jöv6 heti uám.ában, a
Magyar
Bányáplélek Meséi cimü rovatban fog megjelenni,
Logy igu
szolgáljon e uomoru világban
nek, mely a

gyönyörűséggel

a küzdö magyar bá.nyáutestvéreknek.

mu •

Akinek ml.r volt
betyirburd gyönyörüségeiben, u érdek1ödve vá.rja.; aki méaf nem lt6stolt& meg •
misziutelen betyáréletet, a.nnak uj világot tár fel Fá.y
Nándor ezen gyönyörü me&éje.
Ninca magyar lap Amerikában a. Bá.nyiulapon kivül,
a.mely ily uép eredeti dolgokat tár fel a bá.nyáaz:ok életéből.

OLVASSA EL
jövó htten Fáy Nándor meséjét, ha egy kelemes félórát.
akar uereani magán&k.

&

M1
•kura gyara
, kb an UJramegm
•
• duIamun ka
tulajtlono: el.a dolga. gépr-ket rcndbehozni, a. hianyo-

1

8

kat pótolni 8 a romlott alkalr~azt•ket ujakkal kirserélni,
mert csak ip:y l,,iztosithatja azoknak zavartalan müködi!tét.
Jfasonlóau \'anun.k az emberi testtel. A munkában
kifáradt te&M u elernyedt izmokat meg kell edzeni 1 a
munkához clök~Rz.itcni ezt pedig csak ugy érhetjük el ba
vtirünket. felfri•itjük 'a a gyomrot, mely az er6 fenta~tá•
sAhoz azükaégcs anyagokat osztja el a tci;:tben, ,·alamint
a májat, veséket, lépet, beleket 1 & tt t egyéb nemes &U"rvejt meger&itjük és rendbeboz.zuk.

A BOLGÁR CSODA VtR TEA

kö:.~n::~:n;:~a!,.°kor~í~vir;~~~~~

nem pirula, cukorka vagy más, a testre kit"OI hat.6.saal bitó
Yegyi azrr, hanem tisztán növényi alkatréazekbal össz.. ·
állitott titkos természetes gyógyszer, mely nemem hogy
friss vt'rt ömle11zt az ember ereibe I a mér~M nedveket eltávolítja a testböl, hanem gyomrát és más bela6 részeit
megc.röi,;iti I minden betegségnél, dt' különi>Ren a gyomor,

tengeri flotta legénysége körébr-n

;:::>,tbút:ii_~~:a:!i;a:Ív::.1a!~e:ri.:~!a:!:~~.6.s

igen komoly forradalmi mozitalom
éiulclhet& December köupo tájáu ~zeba!-ztopolban négy Ot'OLU
nagy hadihaj6 legényoégét kellett
le[ejt"yYetczni. Tiz nappal kéaabb
a 12:eba.sztopoli tenger&zr-ti bitó,.
,;ág tizenkét matrózt halálra. itélt,
mert fe"'°·eres ellenuegillést tanusitottak föllebYa.lóik ellen. Még
havanöt matrózt Is tizr-nkét tisz-

keléti.i t.avaroknál, köhögésnél, meghüléimél, a test általá-

u~

no!I g)-'1.'nge, 'e,•mél. idö elötti megiiregrdésnél, stb.

Minden munkásembernek nélkülözhetetlen
::'\öknél a havi ti T.tulás idején megheci.ülhetetlcn.
~lint. ci.aládi gyógyszer minden bUban, különösen a
hol gyermekPk nnnak, elmaradhatatlan.
}~gy 118 gy doboz ára, pontos hMználati utasitáüal,
] dollár, kis(•hb Johoz ára. 50 cent.
RENDELJEN Mt:G MA.

Itt;, eliéltek a lázadúban való, ■
miatt. A halálos itéletek
végn•hai!"At hlvatalosan bozt.k :

1rlszvétel

nylldnosságra.

:
•

1=

MARVEL PRODUCTS COMPANY
10 Liberty Avenue, Dep. J'. Pittsburgh, Pa.
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M~GYAR BANYA8%I.AP

A csaták viharában.
Luigi Barzini, a világhirü olasz
haditn<l6sitó irja egy nagy csatáról a Carriere della Set"& hasábjain:
A C:layc-Souillyböl :\leau.x felti
vezető országuton nyüzsögnek a
iszekerek, rnuniciós és élelmiszállitó vonatok. A kocsikat robusztu.s, hatalmas normandiai lovak

grok, gyűrött ujságlapok beYeroek ,·ad fü,szt>-visszaságban.
Egy vöröskeresztes kocsiból egy
sza.nitéc-tis1.t ugrik ki. Kémlelödve néz körül és izgatottan kérdi
egy rnellt"tte álló tüúrtől:
-Holvanf
-Ott a gödörben, a fák mellett!

huz.zák:, l'gT i.zt·kér elé négyet, ha-

A mutatott helyen egy ~árgb~zürke alak fekszik a földön.
-)fi az, mi történt, _ kérdik
8 miuden oldalról elösietö katonák.
--Egy sebesült fekszik a fi.iben,
akit eddig ut·m vettek észré.
_ )leghalt ! _ kiá.ltja valaki.
_ Xem, a sl'hesült még léll'k•

tot is bt>fognak. Fil.radt, poros huszárok .::-. dragonyosok kisérik a
!iU'kerek,·t.
Egy vöriiskt·rcsztes automobilvonat zajtalanul gyorsan gifrdül
előre; viszi a sPbtsültekt•t a fronthól. Iloss.zu sorokban katonAk melh'telnek, ök fogjúk a harcvonalban a megs,·lwsült ,;s halott haj•
társa. ik hi•l~.·t'.-t i·Hoglalni. az ellenséges gépfe,:!p•i·rek t's áf,!"yuk által ütött rés,•kd betölteni.
Egy t'Zrecl zuáv pihenőt tart a
réten. 1'\•gy1,l'rdket gulába rakták és R gulákat Mdiszitették virággal .. A Yirágok közül szikrázva
fényesen merednek elő a szuronyok és kardok.
-Vive la Francc!- kiált'ák a
legények és a ct;apat megint sorb •n
·
1
a; Íalvnk elhngyoltak. )!inden k1 elmenekült; csak n,;hány faluban maradt hPlyt'n a pap ö Yetlé
át a polgármester ügyeit és ellátja a maga _ren~_es lc~ndöit is. .
M ellens~g ~ozcle~k. A L~gu-i
csatorna partJ~n mar !elcsill_annak •. német ulanu~ok lándzi;ó.i.
Ereil-ben a frane1a csapatok ~p~- itvonu16ban voltak az Oi.se
1:1.idjin; a tulaó parton m~r megJelentek az. ulá.nusok,_ mikor az
utola6 franCJa katona IS elha~·ta

zik.

Köz_.t,h•bb ml',ryek, a katona egy
kaki-sárga ruhába iiltözött marokkói néger. Turblinja lebomlott
é-; betakarja areá.t és szemeit. Két
napja fekszik a gödörhan, flelem,
st gitség nflkiil. Az arab SI.ép met„zí·.-.ii arcát eltorzitotta a fájdalom
s frkete szemeit búgrndtan lchuny
ja. Felh':-.zik 8 vöri~kt•rp,;7.t('S kocsira t's eh·iszik.
Ila tuclná,
mondja a tiszt.
- · meunvi si-brsiilt pusztult
el
cz1,11 a 11 ;t•zilo, éi-zrevl•tleuül, elfclnlve -~ rettenetes gödrökbt>n. Eszm{•h•tukt•t veszitn•, 1wm tudnak
kitiltani f,-. a katonák nem[ veszik
észre 6ket. --o---A HABORU SODRA.
Mit látott Mihály a. háboruba.n'l
A kis galiciai vá.ros piacterén
megáll egy parasztsukér és köréJl' sereglenek az emberek. A azalmán fiatal katona ül. Szeme ra.
-k'.
.
k b .

~;t~~~- p;~1:/zaa :t<i~~ká;:pir;z:~::

a hidat.
..
,
.Alig v?lt idő a i'elrob~antá.sara;_
a nagy a1etségben elfelcJtették elzá.rni a hid alatt elvezető gázcsöveket, a kiömlő gáz meggyulladt s
az egész falu lángba broult. De ki
törtsdik moi-;t azzalt St'mm1, egy
kis elnézéS,
. .
„ Ilyen té_vcdcsek az angolokkal
tort.énnek. ~~y csapat angol lovas
azt a megbizast kapta, hogy robbaDt.lAk !j:H a chantilly-i hidat;
tévedésböl a langy-i hi~at robbantot~ fel, amelyen a vLSszavonuló
~::::ase:t~~:g~;~~t:u;:~::
.· •
~~~~lJ:s:~:::n~el~ :

onnan JOS!'.Z
- A há.boruból jövök Kasu,
hazam;g_~ek.
Baral<.agosan rámosolyog a DŐ·
rt•, a Nrliakra. is és I<" akar szállni a kocsiról. E\öször hosszu mank6t tol elő a szalmából azutá.n
merev lábát és itt áll eÍBttük és
örül. Mert hiszen minden j6 lesz.
Most hazaküldték, mert golyó
fur_~o_tt a lá~éká?a é~ nem tud
a tobb1vel mas1roz.ot, akik dalolva
halad~ak elBre Oroszországba.

cia ~regek soraiban mindig lSk
bo~tJák meg a rend~t, ők '"·áltoztatJák : r~ndezett ,·~z~vo:ulá1
rettent zurza,·aros utá.ss ·•
t?lnyom?Iag au~ol csapat?kbol állo balszarny_ telJesen akc1ó-k~ptelennek látszik.
Letérek a Meau.x félc vezetB fa.
utról és a zöld mezan keresztül
egy kis falu felé tartok, ahol acsata teljes erővel tombol. Velem
szelllben folyton jönnek a sebesült
szállitó automobilok és kocsik. A
fadlu felől folyton hallatszik az
ágyuk mély dörgése és a kézifegy-

u!~:u~~-e~e: 01 ;:~z;~rn:p=l~:::
azutá.n hazament, megn&:iilt és
egy év mulva gyercksirástól volt
hango!; a. kicsiny kunyhója. HArom napos volt a kis leány, amikor hazahh-ták a földről, mert a.
('i.ászár iizen't és akkor el kell menni. Vállún a borjuval, kezében a
fegyverrel vonult e.zrede Oroszországba. Az emberek [ele lengyt>l, másik fele rutén, de mind j6
volt, mert kétszer napjában kap•
tak bust. Elsö nap ugyan nyomta.
a borju, de azutá.n megszokta és
menetelés közben
mindnyájsn

~!:

11

;:~: . n~

kabátujj& sötétbarna a vértől
_ lsteu hozott :lfihó.ly ! _ üdvözli az eg,·ik fiatal parasztle-

ft

-.
1egrny. -

ir

... _ f

szál gyufát s.-m, hogy pipára.
Vilmos császár előtt.
gyujthattunk volna.
- És mikor találkoftatok az Ritka ti"ztt:-si,;l'gben rthzesült eri
oroszszal 1
honvl!dhuszárföhadoagy: Balázs
n. viue, még a.nnál is jobban va.n srüksége minden munkásembernek a.
- .Az uton csakhamar hat ko- Odön. Yihnos c~szárszemély~,)11
zí1kot pillantottunk meg. Rögtön tűzte a mellére a német katona legel i1o fogtuk öket. Rossz bőrben uagyobb bü.szkt·ségét, a vaskerszvoltak, mert nem kapnak annyit tet. Balázs ötlOn hazaérkezett csaGYóGYCUKORKAKRA, mely a. legjobb és legbiztosabb gyomortisztitó, vérjavitó és étvágyl'lllli, mint miuk. Gyakran fogtunk hí.djához Xagyváradra, ahol igy
gerjesztő szer. Csa.ládját is megóvja minden betegségtö~ - HA EGY DOLLART beküld, bárhová egy na.gy dobozzal szá.ll.it
el_ oroszt_. A mi szakas~.unk egy mon<l~tt~ t>i _Hete legszebb napjág,,pfcgywrt, az czre<lunk hat naktorténdt!t:
125AVE.A,
Cor.SthSt.
lÍIQ,·ut z.sákmán~·olt. Rt•ggel ta- A harctért·n nem tudjuk a na,NEW YORK, N. Y. Dept. C
lálkoztunk i•löször oro:;.z screggel. 1pokat és igy nl:!m tudom már mi-liil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,1

MINT A NAPSUTöTI VIRAGNAK

ROLAX

Ro'th Sa'muel HMegválto' gyo'gyszerta'ra''

I

Kiirülöttünk csak ugy fütyöltek a kor, parancsot kaptam, hogy Lub- 1·___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1
~ol,rók. T' gy. alllint megtan.i.tot-! linic (~'elsö-s_zilézia) mellett levö
tak rú, lefekiidtunk és löttunk, [ Kos,,ut1n nevit falucskában Vilmos @)
~wt~n f1•!.k~~ti.ink, tilörerohant11'.1k c~ásziir előtt jelt!nj:k ~cg... Ilet~~ @) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■ I ■■■■■■■■■■
,..... uJra lott11_11k._ J~y volt t'7. •?m- t'.~zkk '.· ':~taU11:nny! mar tobbszo• @)
uen 11ap. _?,lrndtg abban ~ idő- r~seH k1~untet~e) cs ni,gyven a~- @)
ilt'n _kn:dtuk a .<"satát, anu~~r az t'.':2t l~ttunk k_1~arauc;otva a c~- @)
uratok rt•ggel k'.mf'~1wk a fol~lt·k• s7;ar elt' .. Az alt~sztek l1~ro1~ncgyed @)
rt• h, akkor feJPztuk be, amikor rcszc szek<"ly fm v?lt t!S ~md vas- @)
hazatpruek. Cs11kho1ty ka„za hl:'•: kere~7.tl't kapott. Kosc-utmbcn egy @)
l~·t•.tt_le.!!y.~·<'r \'Olt a., kt•zün~b<'. __tj-1 h_t·rr_t•gi. p~l-otii.han. ~olt u.~e-gszúlh-a. @)
EN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLóSSY KAROLYTóL HO,;zaka ettuuk, azutan seg1tettunk a cs11szar t'" nagy negyszogletes ud @)
ZATJA A Jó BORT fJS Jó PALINKAT!
a s1•bt•,nilh•krt t•lvinui. utána lefe- \t,ron \"Olt a fogadtatás. Körben a @)
kiidtüok. ::'.Iinden,nap fogtak el némett!k, egyik -.zegletl)('n pedig @)
oroszt, egt:-;z_er „egyd, egyszer n~i -~a({yarok ~llottunk fel. Fejünk @)
m1•g husz1utl ts toblwt.. Egy~zer fnlott az i>gc-.z fogadtatás alatt @
orosz örjárat jtitt SZ('mbe vehmk, t•gy német repulögép manövriro-t@)
1
dt alig láttak meg, eldobták a u,tt. A esásZll.r megállt a négyszög @)
Csak egyszer próbálJ tőlem rendelni 1tal11 és mmdig tölem rendem,
pus~_iiikat í•s magasra Pmelt~k a küzt•pl"n 1~s nwsszeható Í'rces han- @)
\'\
; .mert én többet adok olcsó pénzért, mint máa uzlet drága péni:ért.
kt•zukl'i, twhogy rájuk lőjjunk. gl•n szólt·
@)
Xa~~·on örültek, ho~y fo1r-ágb!l
-Gut Mor2eu, Kamer~deu 1
@)0·
kf.rultc,k. A vt>zetőjuk üt rubelt
- Uut )1orgen, Majestact! - ®
GALLOXOXK:!:XT
~rlott -~7. -~~rmr~\~r.íinknrk. hogy zngt~. rá k_óru~ban a nt'm"t _tifizti- '
Favorite, kitűnő vörös pálinka .
. .1.60
ukt"t kult!Juk ki orJárafra.
kar .t•s_ h·~t'll)"Seg.
, ,
..
XXX
Három
kereszt
igen
jó
vörös
pálinka.
... 2.00
__ Jlút mondjad Mihály. meny- . ~;7:~an •~tgkezd!t> a csaszar -~or- @
XXXX: Négykeresttes legjobb vörös pálinka ..
.... 2.50
uvi oro:-.zt fogtatok elT
s1;tuJat, mmdc~ tiszthez &._ kozle11
Rezerviata., kitünö öreg baka.pálinka. . .
•. 3.50 (es a legfinomabb ita.l.)
. _ Hogy mt·nnyit fogtak, uram.
•~t'rtiz~"~:r:~~tt b::.;~gdej~~~
Nagyon jó fehér pálinka., ..... .
2.50
3.50
. ........ 1.75
azt lll'III tudni. l_;gy van az. mint- ~y<'rmekeik iránt. Ilozzánk érve,
Kony&k (valódi égetett pálinka) . . .
2.50
3.50
.. .... 2.00
ha kimenne a földekre és meg Löhm-F.nnolli táborszernagy beNagyszerü barack vagy alma.pálinka. .. .
.. 2.00
2.50
3.00
akarná számolni -~ kereszt~ke\ - mutatta a csll.l:;zárnak Szende Géza
Ra.za.i asilvorium ........... . ..... .
. . .... 2.50
3.50
fgy van a sebesultekkel is. ~em czr<·dest (most lett vezér3rnagy),
P.:..nom
törköly
pálinka.
..
.
..
_
..
.
......
,
..
!.50
1
Ltgfinomabb rumok ... . ....... .
tudom pontosan, de ~zt mondJá.k, aki 1:iszont minket mutatott be a
. . . . 2.00
2.50
3.00
3.IIO
4.IIO
Keményma.gos pálinka (Mis.ziszelmekj .
2.00
minden tizenkettedik keresztet/ ('s!Í.szárnak, aki engem sz6litott
.1.75
2.50
3.IIO
Aniumagos ..
;,,gták el.
. meg:
.2.00
3.00
- llát mit gondolsz Mihály, k1
. llilyen ezredben szolgál f
Tiszta. finom tengeri pálin!cák
.2.00
2.50
3.00
3.IIO
Tiuta. finom gabona.pálinkák
... . .. . ... . .... 2.00
2.50
3.00
3.IIO
fo~ gyözni f
.
Mikor megfeleltem, hogy a 2-ik
- :\11 f~gu?k gy6zm'. uram. - honv<'dhuszll.rt'Uedben, -igy foly
~fert a m1 csasz1írunk JÓ, nagyon tatta esodálkozásMI:
iirt-i;c t'-. okos (-s mim]t'nt . megad
• v
z
v
k ....
11opy an ~ ·• Il?f,C a ozos
nekünk. 0{' a muszkák cárJa rossz
- )tiért rossz. mond Mihály. ••zrt•tlt·klwu honn~dek is vanankT
- ~ént tudom uram, de a szol~álunk ft,lsPg, a hom·édek
gái nem hivek hozzá s jó urnak ••pp u2y az első vonalban harcol
pedig hü szolgái vannak.
nak mint a kiizös l'Zrt'dl'k.
.A fiatal rutén katona. miután
'
•
1
evett-i\'Ott, nai{ynehezen felka-: Brá\'Ó ! - fel.~lte a csilszár s
kod.k
k .
A k . lé aztau a ml'fümre tuzte a \"USkercsz
MAGYA.lt OSZTALY VEZETóJE.
~asz.tt
~6 o~sir\ d i°cs~ e tet (--; kezet nyujtott.
h:~: vig~: )li~:1;/~:il~~~luj:::.
Alth•ztjl'ink közül fel hint neki
amikor fölhangzik még egy kér- I"~~· i'l~-ik ezre<lheli súkt•ly lírmcs
Jíi>:
tt-r, aki11t•k a melll't két ,·itézségi
)fond ~[ihú.lv, szeretnél-e aranvÍ'rt'm Í''> rgv í'zi.istt?rem diuwg vis,..za menni a~ háboruba T
szifrltt' .., A ,·siís;ár _hdl•klödött,
1
1
- - Az Tfit_f'n akaratátl)l fiig~,
~:p:a
~:;: ~::::~
Tevan Endre ur, lapunk képvi1
uram. _Ha lu~nak elmegyek. Ili- rnlt mf'~,,·Jw~iilw.' ]('l.ke!>i.ilkn selője, Pennsylvania. álla.mban uta-s7.('n mmdenk1 megy.
mondotta:
zik, fel van jogositva előfizetések
o«. •hol a le.gjobbat kapja •
pé.ndrt.
A koe:.i megindul Í's ll.ihály, a J
,
.
. !elvételére és nyugtázására.. • • • •
óvakodjon u &-A ml S~.M N $3.()0.oe wh.latkktelen utánza-.
kelnket & borunkat temmJ aem
fiatal rutt•n paraszt és katona
Gratulalok ~. uta~~a~ ha~: 1 - - - - - - - - - - toktól & kö,·emulja felül. Csak easr.er
boldogan mosolyog.
1nak, aml'lynek 11~ t•n dnek fuu • • • • 111 • • • • • • .. • • • • .... • • •
telje u eredett
próbáljon t6Jtink Italt venn.l,
I
Richter A.nchor
T. J. OALLET
-rnnnak
!>a1:org!:~,eu":;:
VINTONDALE, PA.
Egy félszil.Zad baka már másodHáromszor dörögte a némt!t ka\'isárolJon Italokat t61em a
1 Je,.,7gyel, mJnt a
napja feküdt a lövészlÍ.rokban. tonaslÍ.g 8 csá ... zlÍ.r után: liurrá !

, ·

l"'';r..-

Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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RENDELJEN MOST!

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

S. S. RLINORDLINGER

KOMLÓSSY KAROLY

t

968:Liberty Ave.,

j

Pittsburgh, Pa.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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RichterAnchorll

Pain. Expeller

Ezeknl'k is elfogyott a szini valójuk. Sz,,gény íiuk pokoli kinokat
Hlltak ki. E hangulatban a !öhadnagy kutyamo~6ja jelentkezett,
ho,ry hátramegy a trénhez s a
podgyászkoc„ikr61 hoz cigarettá-

Hurrá! Hurrá! Yt·giil t>gy mtgy.
r.rngu tiszt megkösiönte a c-.tbzárnak, hogy megjelenni krgycs volt
s aztán a defilirung következett.
F.Iöször a. ufmett'k, aztán a mi
nt>,ryven nagyszcrii altisztiink kö-

mellékelt kép 18
mutatja. 23 fa

bót.

Pé.n:r.t takarlt mey:, mert én fi.
~tem az expreu költséget &;
fel el&Aég mellen mJuden ren•
del4\st ponl.08&JI

enkö:r.Iük

JOHN BQJUSS
Va.

~1~~;~1is ~~;•~:~s ;~

M
1

...,

cent

m1nde■

grög,-5U:rurt,u.

egyenesen tcTiüok

F. Ad. Richter
& Co.

",:_• .:::,~

1111 •••••• !-!';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";;E\;;;;;.\;~; ;~; :.;, ;

lo~;i~ : ~1~:~~el:;sztiszol~a oda~me1Í~ _1_~~~;~:t;~ •••• • • • • • • • •••••
jilrt, a ft?kzáza1l !1elyct ,·altozta- <11·_f1hru~jtll1t!: 11~ m·m ,u~Jak k'..
tott s a mi emberünk nem tudott )hg II nu alt1s1.ll'mk ugy lt•ptt>k ki, " " - - - - - - - - ~
az Ö\"éilwz visszatalálni. Végre, hogy n•ngd~ a föle~, mintha az egéh?s...,za~ ?olyongá~ u~án, egy ,•e- s7:t'_t_ No· droton r11'.1gatták v_olna,
zt•rkar1 bsz! utba1gaz1tott~ s nem- ki\ -~go-~t ..m;llka~. buszkr t:'kmtet.
VINTONDALE, PA.
sokára rá 1s akadt a szazadára, ?yonrorust·g volt. A C$tbzar mcg'fagJar l)llri\talm, pArtolj,rok
azt, aki a ti la1,otokat p!rtoJJa.
mely ,négy-ötszáz méter „hosszu- all~- fr~ze~~~• arcán látszott, hogy
Bonfltárto.ahtk külön klszolgis~gban raj,·onalban. fckudt. A gynnyorkod1k, l~ n:m v;ttc__a sze•
sz.1,·ese:e![~~1:z~~r:~: bennelúban l'Mxesillnek.
h<;ztiszolga a leggy1~osabb txz- mét a na_g;\:zcru f1ukrol, JO hatA Penna R. n. ! lloni.bsal
teket 65 utra valóul ellát
hl'n vfgigsétált .a raJ,:onal elő~t J,étszáz ll.'pesrc eg~re ~é~ett utánemben.
DAVID NEVY
a megelégedett v1gyorga"lsal
nuk, aztán. meg~le,gedéssel monVINTONDALE, PA.
totta át f3~adnagyának a magá- dotta re.?ha?~~~.
FRED BITROFF, tul&jdonos
••=-""'
■""
-■'•■•■•l■••-•■
""'ök■•-. ...
1
1
val hozott cigarettákat.
GyouyontSl'i volt•
1•---------■

VILLAGE HOTEL
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Mindnyájuknak érdekében
áll, ha. COEBURN-be jönnek, keressenek fel, mert es
a. város legnagyobb és legjobban berendezett gyógysi::ertár& és raktáron tartunk
a magyarság érdekében mindenféle gyógyszereket.
A "SURE" 16aborueu: egy._
düll ma.gyar f6iigynöksége
ezen a vidéken,
Pióca és egyéb magyar dolgok minden időben kaphatók
Ha a viro1ba jön, keressen
fel bennünket.

t,o
tiz
pé
h:1
I,\"•

,lo

ty

Coeburn Drug Co.

p,

0. H. MORRIS, Manager.
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FIGYELEM
MAGYAROK!
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3%TAKARtKBETtTRE

-

VEGYEN ITALT

BARÁTAIMHQZ!

kékre festett szalon-

mint

JÓ~~:t:i:~::~~:o:z,~:::1 ~-oltatokf - kérdezte tlSle egy ruté.
uul bei;zé!B ur.
- Bizony uram, nem szép orsz.ág. Xem olyan fekete a föld,
mint nálunk. Amerre mentünk,
mindenütt homok és mocsár. i:::zegfny ott a nép, vagy sze2énynyé
tl-tti•k az országot, mie15tt odaér,
tünk. 'J'udja, uram, a mur;zka
olyan, mint a kutya; amit maga
nt•m tud megenni, ~t tönkreteszi,
hogr más fit.' cheAACk be!őle. Semmit sem hagytak ott, még egy

IDE FIGYELJ BANUSZTESTVtR!

•••••••••••••••••••Ezek ami áraink•••••••••••••••••••

":: :~: :.:· ;ávolodik, a, :·::~'.':\!~.:·::~!~.m:::t:~:~
~:.';, .v:~;~•~ő'~;::i~:;;::.
vh•~: ~:,~~~'.'.':~!l1~~·1;:,: ;,;~~t;~: ~ po&3ö3rll~
1
1
;~;·:~~:z:::~ar~i~:r;:~·el:g~l:~~
ken elüt a környező zöld mezBtBI,
munici6s és sebesiilt.szállitó kocsikkal van tele_ A templom tornyát egy gránát ös.-;zcrombolta;
néhány kis ház lángban áll.
A c~at& vége felé közeledik, már
e!>Bk elvétve hallani egy-egy ágyulövést. Ahol állok, még nemrégl'n
a harc dühöngött; a ,;dék olyan,
mintha pusztitó ,·ib&r vonult volna el felette. A földbe mély lyukakat ástak az ágyugo\yók; a fü
között töltény-kupakok, vére.s ron-

"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe,

F

G

MAGYA.a BAlfYABZLAl'

Ta,rca

-

-

HADIKöLTSÉG.
Irta\ Somlay Károly.
,f{1noi-;ka level.c.t irt haza Gömör-

r~siakkal való kocol,~~~hoz;. .A
varo„1 t'hll.le?" koponyt1Jahao teJUl'rdt·k .11.pró fiúk nu és mindc~y!k _fió~ t~le van ku!yazsirral.
..' !._'_'~ O!fZI r1•ggc_l_ ~--1rrad_t fel a
gnmor! hl'gyek mugu!, mikor Bo<~o: Pat a;~kcrc meg~Uott R~z.s1.:.. 011. A nt•p már a piacon nyuzs·

kt>t1erü, ke-.,•ri.inek pedig édes, - 1kiira taAZ.it\'&, igyen dörmög Bob..oustatálja lapo,; orcaíinto1gatá!J'" 1,lor Pál
sal a meuyecske.
- Bon·su t-t J
, Hát bizony lety1pctyi táplál-:-- lle t )lil akar kejd f - dünyI Hrny, ~- s,jJH1jtja & kusz.abajlLi:tU 11yóg a menyeeskc.
p~lóc, - tán jobb lenne, ha. diszHliljön a b6röd a csontodra,
nohus fött volna llt'nne! Aztán jót N·m lt'ptél te félre an-al a bug;)T
l.!.ktíU-e legalil.bb asszonyT
i,:,is majommal T

iiott., ~\

--

IIELYI KtPVISELéHNK
AIAbbl helyt tudOeltOlnk fel n.nn.1k joaoaltv& pénat felvenni:
Tii.dO: AudrAal u.r, llt. Cum•I, Pa
Hon-ith J6xaer ur, Kulpmont, P~
Képes Andria ur, Cranberr:, Hlll, Pa.

Legjobb
italok

u

tornyokban :mKtak, c,-i.
- Ll'wl 1wm tölt':lt'kezik k_i
\'e11zett vóna kend a c:.iráján, .~:::.e~.~!:~:ro:;;:!~n:~. PL
-~'-ft _1_k~ a harangok t!S galambok t-mlwr, morogJa
<lurc1tsan mán hogy mondhat ilyetf S ha isT Ko...r.kúllct1 \'hm1 ur, scotch Hlll, Pa.
lrja a levelében, hogy bár kor- ropk~hk __ a kupolák !el~tt. -~ BoteSu.
S ha f,:lrell'ptt-m isT Kend nt>m Ko,i,U.oUc s.li.ooe ur, Huletoo, Pa.
uyadomak is a hidt!gtöl, de embe· c-.ur foddu _e~elete~ ~itZ1kok ny1- Tert;>mtö Krisztusom! Meg- Jl'z,,mált a nu'is
hef ~rdO""Y lll.rtoo 111', M1Adoo Pa.
rül vitCzkeJnek az ellen~ggel. i tott ablnka1bol l'.ób1tas ml'nyees- kiiwtem súpen az urfit, boua .\mi kt'ndnek szabad, nékem is Gyurkff"k I t,·tu ur, :-ie~uehonln1,
J\?'1"8
jut iJc5, hogy nt'h& a kár•: k~·k,_ ke~tyúsk_l'Zll k~ z~oy~ák itl• ~zt a kávét fazekast61, lába- szabaa ... Eb fujja, kutya járj& Hu~k hhia ur Fro.tburs Pa
f.\·áva] júpt'tá.kot jáb.zanak a ntÍp• turl,,n!h~kh11,t nu:tak ~z ~tt~ür~ ~!S 8 , '>h:,lol,_ mert mt'g utóbbat éhhel .•.. \hog-yau a férfi, ,.,l.lnt'azonkip kuttor .lin08 ur: Glamors;n fa ,'.
fo kdőbeli orl·g i-zentségck. Piínz rokoko 1tlok emléktlt 1.!eztek íd, megJ 1111k d innt-t a ká\'CS boltb6I, 8 f•·Jt'mép.
dék41n.
nmesen, hát. muszka.fo~ra m<'izyen
emhn _Idkt'ben, m~kor 81. lib-: szi,I a pincérhez türclmetlc-uül
.\r ördög dugjon a ko,;arába,
Sándor 111', Ward, W. Va.
JáÍi·k. ,\ hagnfttal ~,lk muszka- rundO!i 11llmák kendu1k• t lobog- 1f.0tlor Pál.
h!t nem saplak szájon te C!;tlDY&· ' J u..jetl Lajoa ur, Cre~at, 0.
fogat ehet 6Z rezni a igy fogra tatták 8 ~·aako~r~• \'árahlakokból
.\ k,',pt! pinct"r, - mi\·el Bo1lo· kéuití-s!! )fii.a a ft'rCi, más az
":i.<,abor ur, Wbltma:ii Cr 1:, ·ilik a dckkl~1gokhan a jópetákot. :. h:•ll•a r.ndulo 11sakos, 'érte& .l~ rt'kon k~,·ül S(•nki St~ volt ~ do-,w;o~y. . .ll~ az, ha a férfi lator-11-;1:ri_ Jünn_• ur, lfoi.anaqua, Pa
lrJa.,. hogy b1zouy mei;t-ml.'gutögel,!O~- utan.•\. na~SugaraS, Cll)hi hm; 87.0bül>an,
t'iff kek fa.z<-kbau kod1k es egtszen más, ha az &tiZ· Kato<:11 i-..utJor ur, Shickshln~Y. Pa
t k
1llll!l%kát, aki a fakóc„iku ll'V• gulwn_ ~e,lig fmom aelyemv.'-; ,· ..11.kug~·au .-lt'jiik 1.s tette a ktLvét. ·IU':on,r kozmAsitjü el & hiist'göt.. \\a.-.h .\utal ur, R.-t J~aet, W. V&.
8
uamarat a_ nyulak an)·jának, a ~k;i. liZOYO:l'tt•H kegy h~r\:J~ ..\ t''.lkrokat t'zuttal ~s tarisznya• :\lt•rt,más az, ha (,u lépek a. csi.z- Ho~:rn~:i!!~~ ur llaj(otitle K:, L
hol,lat petl1g csuzpájzos dézsáuak 1_8 ron_a. , ~- 1 a .ras_zna-, or 111 frnt•krc ilugta a palol'
mKmmsl a 11írha t's más az, hava·
\·ldfUo.
'
•
·
l.,p a fagyos Galiciából.

f orrasa.
, f

szőlőjében,

1..:

BICi FOUR DISTILLINCi co
.-oc,.,.o,,.us YA
Wh.Jre lt)e (1-"ehfr 11111) 1ullonJ•
. :.:.:.!.1 1 f)u11rt ~ :;o
~::::::~ ~:~,;,a:!<;;;!,~,h. a::·allunja • •
;,;;:~
'lountaJn Hknd, j:allonja
S;U)O , quart ~J.Z:S
1
~.~~1:io~:t~:;-;.:~
L.a." 11:aÍlonJa
~:.!.OO
~:~
M<•rai;e t<1."ni.:1•ri 1Nilinka, "allnnJa
,::..:-.o 1 •1uart 8:.?.:';fl
1
:;~!"!~u~e:~.:~."1~-~~:lti::,~ ;:;;/,:\ : , • s;J.OO :
:-:~•:~~:1►1:"~:i,:~ r~m .""! '"".Ja •
• :~;~ :
(,_ln ( lel[juhh hormlr„ka) , .
• .•. :.!.00 1 <iu 11 rt $2..00
- ..:in 1tallom.111 fehill l"t'ml<'l(-,.nf·I a ,.,,.1111,í1 1 mink ti:u•tJUk. _

\:1'1;

~~::! ::::~

:::!~ :~::

:i;.:~,;,li';::ú,:;;••~:•;· / i',:~~k~:: 1~;: .~:•,~•,:t~;:}~~::Y:~:,~;~~;~ ,., .,. ;';::,:;:j~.:;:;';;,g:!;!;~ :;,~;~ti•:,:.;~~r;~j::,;~;:~:.:: ~;.:•G:: •~~ ;:,· ::!:~.~v_v:,;

'' ~,,:~: ~:1~~:1':~,•t akar akö
• ok, _

•1:1,1 n'JUt'•:l.ek1:11 ta111111I r,,J c11nen·11 toltüm. f~y ma.Jd kiad6i-abb lészf'D voltii.l. Igaz-e! :Mikor t>ccer a Ciíra Gu11b.Ja , ·11m011

lll',

ll'tykti, - dörmögi ,.unyi t1•ht•niinkPl hH1ajtották a zú.logba
w. Va.
ft·•-zott, szt l,l'fusi.mu atlat•~zoku)a-_ 1,ofa_,_·al Bodor Palya bátyó __ é_t a. az uraság.. cS1:·lt'djei bornvu nélkül \lt-,..
JG .. '
ueeton, Pa.
ját kal'l'rnu mri,r\ihht·utsl' a bu 1 .
,'J 'I
f'l ,
r '"!
•
•
uu·o11 furgy ur, Hutchtoton,

ko,lpAcák l,•~ett. .

::::)~':,~~"~I':'f.::Hfu::f~t{EJ•~:;'~1 ~::•;~,~:~~:

0llanusotb, W.VL

•

:1:;:- ;:i~Őilu:rn~ ·..,

k_u~'.lporso,Jáhhl_,. h0R"Y •n:t?yg;>_·~•I 8 ('~•ft•t

~

•

• •

81g 4 D1st1llmg Co. Pocahontas Ya
1

w.1 11111

' k~~:;~;,• :~~~;~~ ~;.~••t~: :.~r:;.: ;::;~~~::~~•·=y;;';;i~,::_. ~i;:::~•:a~: Ko'::;. KAl•"• uc, e n,ew.o, w.va
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'.'\t>m esik hasznára a katonáuak pém: :.\fiill'k a katonának 11
p~uz.f Sóra, fára nincs..•n gondja.
.\ztán a háboruhan nem viselnek
úxlroi iuJrel. IM'lll rú.nco-; C!;izmát.
.\ hihoruban csak biikre Í&~!lYllZ·
zo a bajui,;;zát a katona. aztán ,Té·
Zll!i egt'Jy, azurom.
vhom ahol
nt•m.
f~n i!I YOltam katona.
Papolhat kPnd ! Kt•nd (',ak
:\J llk6euíhan a kal;;zárm·ában volt
katona. IIPv részl'lt a ·stró7Aákon
m ll"g cugszobllhan í-s !;Oh8'-'·m
v,lt Urtcll a ff"tJn k§.ja. )iá... az,
ha a.z f'mher az i'i1rn1sz6nál imádkoi-ta, hogy: Pt,r1•lj·l.ram perlliimnwl Ki.innyii volt kendnek a há•
rom e&1tt-ndü a figliitt hornyu
a.latt a pltrlldí monturban, mikor
mindi·n Rtomhat_n.apos n_apjltn tömiitt koilArral. '-Terrlm<''- szivYel
it11>nlMn kPml Htán a ka ... Rzár
nyá .. , ba.
lIMIIIYt' 11 ra~)-·o~i'iját, hát
r~nk rh·ii"831 lrh,,t \'&!amit mt>gC ... i•
náluit ! llát kiililiiuk a ll)·<'r('kn,·k
hatliktilt Í'Jrd, )[ajd Arnlunk Yaam.ib l pl·nzt. Bár a gRhoua l'"'nk
1my1 van a uuszl•han. hosry há11

":'.'.n':.~,~i~:: :: ;~:;,~~r:!:; bár
1

majd el1fr h k szorult kE>jdbo": ! Xin1•sf'n <wm- Hord,MI J1'1JMC ur, Glen Jean, w. Va
'~oudes falu!~bol a \·ftrusha v, t3. f•~,•kszünk, hogy •htpla pófára et- mi hiha a bec ttlet kánil. .
_\z a 1 _N__ 1'1déUn
J1k. Bn.\or 1 ul t1r1u11 hit nyakába tuk vi,t a klivt't Roz ny6 ,1trosá- fo hogv jóllaktunk kávéval(,-. Já· Kokortfli•ny (;Jd'r11;1 ur, .fed Star, w
ak~ztoi_w az elemó1J1iits. tarii.z- bau,
biztatja PAI gazda a mel:)llf. ino,\bau ~agyta a zsakokkal 11 ~·e~kt't.
ai_ c,re~ct, azlan • BorcsuYal,
.\ kolbí1..,1.dani.hok el is fogy'ak
11 8 ~.mm_t a~ 8 s~~l) nyal, .- _i!l~rnt a faúkbiol. mire
mt'ij'11zólaltak a
sz JJ1•l11t•z1!1 a. \ arosba: blou.or a . .t,:Jj lu1ra11~ok.
sinitegyhaznt .krt'Móll'k fel, ,,z
118.t a h·,·eT .\ ll'vel mi lé•
után a ~~olt_ok k1r~kat~i\11n blum~l-1 sn·u' -- k{,rdi a h11jns1.át ti.iriil•

y1k

•-

.

HÁBÜRUS KÉP
t,L ,, SZJNU

ni.

·•:'.._•t::;;:·;:;,,:~::f'a' ., l&ciu-

, ·s1 még ttilt> van roz--~,.al, ''."• (!lak t'1,\l'iZi _k,·~11ld _mm<lPnhMá I I ~·a; 7.i,lojit:hRH .\ •1~:in~.nak .11 e!
l'll\"81 a komra, t1'ni;tl'r1h11:ui 1,.,l:\To... 1 1nm kawra :s~ng a pn,\~·ll„ l1kahh az_a...,~nn~·, m.mt
tar1szrií-g ott áll a zi.ákokhan. ·sz még ag.n,ra,
iliOrtoltwhk az ainJuk ina
Tttn arnlt m11r 1w111.t az
f'~Y az~mrt (M•m a11ott el az idétt •. ,., l'hZÍlllliUI hallait a ká,·í·háTl~a.
ii~•·)I; a ..,zatyt'1kllhúl. .•\ 1l,1ig ma1.:c-n<l.
.\liK i1lrilk 11· a1. "K)'ik 1111ínK11:i· 1rudjál ill Bon• ... 11, míg nwgforiln('söönd ai.s.zony ! f:n tiulom, 11sztal m••llí-. •·J.rt fiatal pi1H·Í·r k(•t" fok 8 piac-r_,ír
ho~y
hol, 1m•nn)·i \"Rll. Il, 1t,,1.i 1iihik. holl':i·
Ho,lor ,Ja\ hát t"!nwnt. ,\ m•··
wr a hiuhan a ,zalma kii,:iitl Y8!it.\"
há\·,"·t pürarw~oh1uk, k,'•n-m! 1 11.\·, 1· ... k•• mai,tHrn 11111ra1lt a pi1w(·r•
li, ,-úk -,a1,·úka. Bhh<11 i, leh,·t
.1,1 i,m Epp,·u• ka,o-t rngy co·L
penzl e inálni. llajnnlhnn indll· ~·Jl~ f,:.J 1-~1'-rk.t'·nl. E,·,•"r n~i1r miu·kl _1„t•:11 a trnlt,ja ... mif•'h• ('siklanh:uk Roz.._n,·úrn fi t1zaty(lkí1\"al.
J!-. ru,·~kn"'tolJnk, hol{y
1111!.\·pn 1"' dos v11\"11kknl duruzsolt 1\ fnw
\'oltakÍ'Jwn mi is hií.t az a „za- 1 r. iz.r-l,111.1•. lln ...1.i,·1 !i.k,·dik tim nz 1•11w,•r a Hori·~u fol+'lw, uwrt n 1111••
1.1 t',ka. amihtil II Jriimiiri paló1• Bo· ,,rfi f'IQ' liti·tki•nl,
1111111tlja há• l'J ,.,.~k1• huraJ,:',-zOmra 1·áln1 1111•rdor p,:.1,•r ki nkarja árulni a ,Jli- 111,-talanul Hn,lor P{1I.
1!•"1'11 mor,lult m!Ynr\c',jim,
ka galif'iBi ha1likiiltsi'1,?Í'tf .\
.\ kih,··t ll('III litrn•nk,'ut. ha•
l'ityan rnllr 11ol :\lifl•h• ki.ivi•r
117atyl;ka loizony ,r.,iimiik,. Yalami m·m 1• bt,:t·h,-n adjuk,
mosnlyo;.r i.:-,•n.!olatok pattogm:1k ki a 1<0\·tl11,
~rmenf'ti fajta a ~nti ki>rte fs a1. a pinr1•r.
frj,'•híílT! :\tit k,•1·t>h1·,·M ru·•kl'm az
1 ~dti va1•kor kiiz,itt. llu nll'gpu1
.\ zapfo~unkr11 urrit Tudja me~, hOll'J. 11,•k,·m
l•ul, illatos í- zamato,. .\ Jriimöri i„ ki'\"+~ l,n a t·!.i\szikP. J),• ha mii.r tllyan í'mh,•ri•m \·1111, aki l'K.\" , ,.,
h, tornamC'i;t:yf'i C'rdökhPn sok S7.8· i~y van. acljon az nrri ni·kPm kt"t melyhl'n 1l11íla ('!llbi•r .. • .\z I ll
tyl,kát lehet audni. !=-zedik Í!5 a fimbsá\'al, ll11'(( a Bore1muak b t·mht•rrm a,: a hir,:,s .\ran-koka ...
r,uM('ok, ml"rt eC'efrt készitenl'k. 1:Pttűwl, - 1116lt Pil ,azda.
akint>k ll'gt'nykorilban rect>rre Mt
n.u pálinkiit rörot>k bt>lólt'. Gye.
,\ pim•,~r hKt a,: 8!111:talra _t~>'i szc-rl'töje volt...
nk fii fogahullott '\'énség '-:támára. l'll)"•f'llY tálrán a furcsa porC'1ókat.
Bodor Pál éppPn akkor loppant
re,lig alkalmato~ C'~C'mege a puha
X1•nf'' )l(,g cukrot is adott lt· a. kávéházba, mikor az urfi ja.
zatybka. Erd6járó vadászf'.mber az urfi (,,; az Jstf'n áldja meg, níhan tapogatta a mcnyeci-;kP d,•.
111 flÚ\·eM·n hajol le érte & fa alá; z,.imlyf'I ic:; l••tt a ká,·I· mellé vagy n·kát. Bár hítta a jogtalan O'ltrOkiiliin(>St>n akkor, \1a kifogyott a iitiit, · 11ugja Borcsu ac:;"zonr a1 mot és bár föl i~ rántott& & i-;zcm•

·~.~zi,11♦·11••·'
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tnrii;1:nyáb6l a. kolbászvég.
Alig ütiitte'f'I a torony íertályo'i
{rája a hnjnali hármat, Bodorék
,.,Ár mint az a"szonynyaL--elment
G1wlaur1unon kiviil a íele;;ége é,1
U apja iilft•k a !ltC'kércn. Ilyen '\'Á•
rosh li kirándulásokra eélsz<'rü az
iin-gC't is fiilpakolni a zsákok m<'llé
C'l,!YréSZ:t azért, mnt viiryáz a l<r
vakra. de fi}kt'pC'U aúrt, ml'rt ö
j bban rrt a furfántos elméjú -rá•

ural'mhcrének.
- Ilo<'i ht'kám ! .\ eukrot is mt'g
n z... imlyt't is <-1Vi'-s7.ük haza. a
P,,,.,turskAnak ml"g a i\fart''IUkának.
frlrli szint.~11 sugn Bodor
Pii.l .:; ... tarism~·ájHba síillp•--zti 8
ti(" 11 z ákmii.nvt.
,\ kit\·{,, hár ias...an, d,• mPgis
<':Sllk foll)·&•lozik a r~sz{,h()I.
.\z Ist<'n ak&rho,·( teg_H, aki
m, gk p:\lta a magját l f::d,•snek

F.nnt-k a hi"IC'~~~U.~!1/!tgmM~l~~J~~~f~'1Ja
rei ut, ha J'('udl?'l- Ila C"fl.ak lt-het anl[Olul lrjou. de irhat m&g)aruJ
I"
lrJ• m••g a 1•01UOfl 4.'hnfL
Ua John F. Rl~t,-tűl l"t'lld<'l, #'11 &"1. f'.,p_ ('01n1)ánla n('nt a(lnl ki
a cson10Rj.6t. ml a 1H'11dt riil{tün vlAAza,,zollfiltatJult.
,..-:_ 2.öO,-{!a telull J't"ndc-1 nll ml rl.Z4"tJUk • 11.illltAi.L '"'Wilt
Egy u,·e1 bort l111Q·en_ adunk minden N'ndrlkofl ,ugystlnt.<iu e,a
!O"Ül.l)"Orü lv(,f)Ohar■ t N dul(6h11~6L
Küldje be a pénzt aJAnlott lt-1-flben va.u pedig pot,la vau expreu
pénzutalviuyoo,
•

iie;,~~:,'t'"

.I ,
eges Je enteS.
Felhívás a magyarsághoz

t,,m ;;;·:~:· ":~~~- ~:;~• .""~' ::~;

A H1.\il, !t(;;(.i;:J.'.,!A.',O KJ.U·~-"'Kl oo·roL

nl.l!tkán~k is maradt hé koronác.,. I
'
l,;a ha,likliltaég,:kre. •
vldfl:éo. '
rryhale, W. V&. 6a
\t Isttn akarho"á tf'f,?ye is S ■ a \nd"'- ur, Sun, w. va. 61 ,1.
ezt 1:1, luíhorul ,..sak már végtt ;.,,a.
déUo.
J..ajtan& tJ . if'guto]..,6 muszkának \ arga "Jkl6- ur, O.wald, W. Va. f1
mrg a hof'skorM c:;zn\'iánnak
vldfl:én.
f,•l1•lt1• lntt-hajt sutba dob\'& B~or
ur, Staorord, W. VL f1

El")

110
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~~=-~

1 0
1k!;n ~:• ·

t~k a_ Htg,\a~at t-hrt ..,zto fi~k &Zl'P ~t•l\t· a palt,c az asszouytúl.
Pál (,s ,·igan fujta a flbtöt a mak1111_111111 • 11~11111: 111 : Bon·su _bizony. &
Ha n~y futna i.., 1,Jotkm, mint kos pipácskúb6l.
ft•J_k,•mlo alnl tlt~kbnn raJ~& r1•~e~t• a patak, akkor si• k~ne töhh helö· ij~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.
kt,zett 8 sz••nwinl 1•~ytk•ma,ik 1, ! - frlt•li Hort'sa.
t1ri fl·rfiu is. Bár katona fia van,
_ :Eb <',.,ikc'izta az anyát, (,n e
f
ot~J'.011 i~ stnlad~ál kt•t apró pu· á',íliatorn a hiizt'•I I Jfo'.,ba esak az
O
l)·nJII, •1 a negyH!Jll'II m~g innen a:- iJ(u7, hogy kallul"z paszuly pavan a l~li"'ll)-'PC!ó.k•·.: ll(•m ~zaba~ hát rasztnuk, enkOr, kii.vt! az llrBkllak.
rn_,,.,t. m·nn vnnn, ha m,·g nyitnak - tlohoJ.: Bodor Pii.l k a tariS'.7.n.)a
n:a·t"l>t•n az iisti kauk!ilinok é a krfeut.nijt'•t
horogra akasztva
AJ: óriáai sikereket aratott
r:iRJ!o,hiríigril zs, nilillt r<'Zt'dács- 11 t'IITIÍ k,~zulnek
kák, amikrol a &Hrga le\l'lf•k'":
l}..~J: i!I, az 11dit1íl i)I '1 k~ne .l:U·
mllri~ l,•Jutn,oH_a 8 hitl<'i:t: l\ui éj- \'t·l!ó?•'Zlli. K('z/-t 11;n1jtjn há~ f ;.illez.11kak harmatJa.
írnek:
t. 7
"'•~z,I 1·~k }u:kttm, 8")Hiink
Kiiszö11juk átoson a szivessl' 1
0
ll.AL,
ho? ide t>bhr a boltba. . u,íl hal~ 1:lt ifinram. -- hál.Ukodik, - !u•
MELY A HA.BORU
küu Pál__ K~:ul_a ~M köup,ki'\'i·l 01 • tt•lirt• l1·iiljiik olthon a hi1.ó Ardnlha P0 C',l'lllll a1._ asszonyt..
t.-\uyt. láto~a 011 el boz.t.ánk ~.tnelejétől mindeddig lemjlott
.
~lovü t 1fclyi~lic, - · ••hr~·rh'.• h,1ra. t°J()-" kirakjnkhnrkii.n1J uwg
··
•
é
·t .. tk„
k,
z1k kab11]~11;0<1 lelku kahmdod<tarlmit>gyf,hbf-1, l10g-y holt.ig emlt-1{1·ti._
oauet esem nyei' u ozete
liúl az asszony ~s miulha t.cttc.u
.J<1, ji'1' D1· a fi1.i•ti-;l'1tl,:'t'I m1
eredeti, a harctéren felvett
k11ptiík volna clpirui.
k,·•rd•'ZÍ 8 }lÍII·
felvételekben mut&tj& és azt
1, ...,,. 1,?ll1.,lurom•
lile
l'hlw lllf'~,\"Ílllk. .\;,: van r,:r.
részletes és érdekes magya.fl~ ajtu fiili• it·rn, ho11y
k1í\l'l11íz,
.\ fil:t·t:,(•jtit1•l f Uít~z,:n II
rá.aó fe]olvasáaaal kiséri, kör)louJok, már sokat hallottam ott- 1r1 H1ulli111 7..,,,l,í-h, 11 liityikiil Ya~o
utra indul Virginia. és West
hon a fuluhan II kí1vi•r.",I. )lo,.,t uyú,· 1!raj1•úr
Ila 1•ppe11g 1•\t•g
Virginia államban.
n•aj,I Jll• J,('látjuk, bog)· mi fíin tt• lrsz:..
diirmiiid Hn,\or Pltl
- Három koro11it.t k,·11 ·1zt"t11i a
Felhívjuk erre a magyarII rn a kHn~
·( h<'l[·p a kih,:ltizha
ki,,t't'·rt. lla nincM"n p;•uzC'. ilt rua,
ság íigyelmét.

miből,.

.•-

1

U ...,

JOHN F. RIST

~ volg~ IU'~~ih:· ft rcmh•tt palol'l: szony ! Otthon aztán

~
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A

0,°',"'1'°T°'.\l".,'°:,,,"'°',.",.,""'-="'°''°"ooc"""°

fonaz6va1

m uze oruágl11.'1l Í•rkezcU lt>velet
nyjukom el3tt.
Ila tudnám hogy nerre Jár
8
kni.J,t dolgllban' a gye k, lnzouy
,·innék ne h1da.,;kását, Ha tCrdil{
\ásnl•k
a lábam, utána Yinném
18
• a azeutnnntk,
súhajtja az anr
.111k l,a e,gy-kl't forró cs,•ppct mort!olgat a iumrin a kötfnve csüesk(•vel.
•

1D

A

rnnJj& hajuszitt odorHitk 1t11, rwlrn luarom n~gy esr b(•h:apritja a faúkba.
remt~. Hii.t /lÚrt bi•szt'lek én mos- U-kJ i;Jo'l{J' ur, Berlin,
Va.
• ---------mikor estcbJd t,nd,ib,•11 csak c-gyucr at!,ídik al-- l.l!'Y mir t'ni-nyes étek a kA• !an ni'·ked,.
h•n~ Jiu(>IIJ ur, Unlted. w, Va.
elsiribikázta a kalom, hog: a pupos gomori ~;- ,,· ! Körömkü1.ljí-l te i beHUe &U·
11.jn)t', hl.'juye, de kutyalé- La:n:-;d:~!';!~ ur, ~lartluc. w. Va l!"00CICO>OCC0<>0001"',s"'
·,"'JJ'"s,",,"•

1-! h·11 Bodor l'úl,

ttán

! ~::~! ~i~
! :::::~

,~:i~~

;i,;z,.

bl'li ribilliókban nag)·számtalan~zor föl ii. m_rlt•g<.;Zt•nek a ma1,.."yar
'". k: mf1tis Jbl t'sru:k t"ry-egv ve1 1
. .
•

--- wnISI{EY --

L-------..!

Az Igazgatóoág.

_

lll', McAJplo, w. Va. é1
A.IUEG\"Zt.K.
1 T~d•
vldl!Un.
1
3 111
Jhu•:1:Un ,urton ur, Hot Coal, w. Va
Gate City &lbona pillnh
.. • • .. •. S ~~;{l, r•liai
Old
Ro1e
(Régi
roua)
.
:
....... $ .n
t.sr
7.50
Antal JhOIJ ur, Weet Rale!gli, w
Rl1t-réle killöolegeuég .•. , ..•.. S -.75
S.00
8.75
Va. H küro:,ékéo.
Sam Cla:, . . . .. .... . ..... . .... .. $ -.75
3.00
8.76
Old Velvet . . . . . . . . . .
. ..... 1 -.90
S.50
10.00
Warp61Gyür.-r ur, Tomkl111 Cove, N.
Old Revenue .••.•• , • . . .....• 1
1.4.00
11.60
Y.
vtdfkéo.
1:~ ::::
Baki Imre,
1 ur, Nettleton, Pa.
Gold Lear Corn (tengeri)
. . . . . , . t -.U
Ui0
7 .60
'.\l~::~ ~~~: '.\atlooal 8ank.
~,~!~~~~ ~~~~ -~ ~~~~~r~) . : : : : : : : : : : 1:~
.-\ugw,tln Kiroly ur, Purltao, PL
New Encland finom rum . , . , •.. S -.t0
3.60
11 nn
Port wloe {tln•m bor) . • . . .. t -.n
t.60
7
Stt-1)án 'UhilJ ur, Klnptoo, w. Va.
Alkohol • • • •.••••.• , .•. , , . • • • • U.50•Ull $4•1& gallooja.
l'ullNk 'IU1'11111', a 31Hi160, Scalp
- - IR,10'.\' "n:~~~.u::~x"K~RT. "'WII .
Le.el, Pa
ur. Gf""J' Pt-N.'nc ur, Kloptoo, Pa.
;j:J.ST, CATLETTSBC:RO, Ky,
t~arku btdn ur, • 37-eH'II, Sealp
EnclONd pleue !Ind S.... • • . • , ror whlch pleue •hlp b:,
Eiprfla lhe rollowlo& gooda for !lf'.-.OnaJ nflll!.
On1;;,v~1;,;;; ur, Lanarlr: ,W. Va.
,·1dnfo.
KJri.11 LaJM ur, "onltor, w. ,.L
X.-.n,·lk Andri..t ur Wetitvllle 0
('P1At1611 EndN" ur. éunton, ind. ,
Na..,- FeN.'nc ur, Lopn, w Va.
J•a,·Ucd,11:6 'tlkl6e ur, l\'lndbl!r,
Pa.
11
-- 1... -·.
» •-··
pZ::k:~ ~?n~r:.1 ~
kfpl""IIK'U.
&~~':o.?~~=r~1;j('~p.~,.'~rr~a.
1
u~~-~::::-dt~ rS:.' Pa.
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itb. ügyekre.
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A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEGOLCSÓBB ARAKBAN MI R:tSZESITJUK. A MAGYAROKAT.
Fizetjük mínden egy gallonos rendelésnél a §
uállitáat egén 200 mértföld távolságra.
MINDEN N:t:GY GALLONOS RENDEL:t:S §
N:t:L, MELYNEK :t:RT:t:KE LEGALABB
10 DOLLAR, '.EGY F1:L GALLON AJANDl:K WHISKEYT ADUNK.
Küldje hozzánk rendelését. vagy keressen fel
hem·ünket azemélyeaen, ha a városban
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~:.~ 1':l~r(i,T~::r!.'.~~itt·o.
nuqu 11e, Pa.
J6zan J6Ul'f, TC'rre Huate, lnd.
tttt •• IUII 11111111111 ,u• :;:;;~:~ ~~:::~~!.~~Pa.
1~n,a· Ft-rt'nc~ 1"'.mo
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§
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Ind.
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Ha
aJ'n·
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.
~ l i l b . ,Jékot akar ,•f'nnJ,
1t.a, •·., •n.6n. Pawoff. Ill.
1.
h~
lúrot, p-Lirüt & fiilbeval6L
~flkJ(,<;lk Pi.l lt",tvér, Edrl, Pa.
:=
A úJ.am
Arukért J6t.Ha e&t a htrdetMt magival hoa- I I - - - - - - - - - - :=
d
aa, ea:y ufp ajiu ékot kap.
ROSENBERGER :MOR

O!rlökt't , lenyt>ltP a h aragj6.t. Egy
As Op!!8:,~!~~:mben.
ti7.koronás papirpénzt doh\·& az
CHIRTOPHER, ILL.
a~ztalra, gögösl•n mondta a pin• li<_..._ .....,,....,_ _...
cérnek:
- Ttt a pÍ>nze iriuram. E1 11,
Both Phones ;\"o 189
pfozre ... kt' ('sak apraja; 81. ür•'tdt'·
vf-1 otthon a malacokat etelt•m.
Temetkezési vállalkozók
A \"Í",;,z11,járó koronákat zseMhi
éa baluamozók
l:otor\'a, a;,: as'-zonynyal eg_)·ütt ki-1
18 W. Poplar St.
wt>nt az utcára. Amint csond~sen
11.A.JUlISBURG- ILL.
1, ptle1r,'lnek, kuesmá.jii.t a homlo• _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1t~i

6■

Gr:·=.k,.. Lajoc baJlAr.. Vlntondale,
szli:G\.t:l, IK ,1.\Gt"JU.T
s~rinJ6JM'rbaJtin,LuzernaMlon,
w o, ok N ldn)·ol:: orvoshoa
Pa.
~a:~·b~~
,acr 1<1.'I.\IUDT HA\'IB.U rnlatt,
tiraa'I:, Sagamo~. Pa.
lurnem rt'DIIC'IJl·k
biztos bal.ÚII no:;:k~"~::,::r,P;:_or KirolJ' MJBWár htdn baJtJn, Wet1tland, p._
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J -. t,. LAINK ARJEGYZl:KE.
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.5.0IJ
p'11nkt- ,v,1•- ,.,.... . • . . . .. tzoo 2.60 s.oo
Barack P'11°•• ':"'· •, •,, , , •, •, ...1.00 4,00 G.00
~~1~:01
,,,r
.. ;,; .1„i,j0'~~- :: :::::
: : : ,.oo
n·
8.00 4.00
1- {~ari(~~):::
TOf'Ji;OlJ' pj.11 ·•-, •,aUonJa .......••••.
&00 4.00
Sllvorin: ~, ... ,.,. • - • • •
• . • •· •. •· .t:.:.60 &.00 4,00
;;1GY'..:.FiN'fJE=i~ntTA.LOK.;~T~J-~p:;~
TALT ARUK, PALINKAK ::t:S BOROK PECS.aTELT
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ttVEGEKBEN IS KAPHATOK,
llli üw•g AÖr a ll"J{flnomabb U<Niltr
s tucat011 llda •• , a.oo
~;'~J:e~~~;<z:. n;!!C:~1;:~k-~~· iidi.;ki.;t·: . · '.:
Nlll'J hat tucat09 hordó finom na.-r üveg AÖr (H01t.er ... eio.oo
Esztendök 6ta azolgiljuk & magya:rok&t beeaülettel. önt 11
tisztességesen kiuolga.;•·k. ":i,, tfl'.lil-1,- ~endeli U italait
MARKO JOZSEF, aegédüsletvezet6
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ELKHQRN LJQUOR (OJ•.,.. Y
P. 0. BQX 57
POCAHONTAS, VA.
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IIIAOYil B,1RYASZLAP

Háborus szilánkok.

THE NEWMAN CO.
beszerzési irodája

Loru, miket béktidöben el sem tud riek fC'kete szalagján ily felirás ál-

tunk volna képzelni. Napok 6ta lott:
latunk már, de a kinzó éhség ér"Der alte Kommandeur und die
alte Kommandeuse. ''

Viszik a huszárt a harctérre.
Maresa vigasztalhatatlan. Könyei
sürün omlanak, zokogása szivettép6. Ujból és ujból átöleli és esókolja a huszárt, ki a nagy keserv
láttáar végre is megszólal:
I

207 East 10th Street,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BANYASZOKNAK NtLKULöZHETETLEN
Legyen pontos

bányázslp hiv48'ra. Ha bajban is,
fujjft n1l"g & azonnal Jön eegit&ég,
Nélkülözhetetlen minden biny4szoak,
~-)'OI(' nai- remek nép fekete aabóra mert mindenkit érhet baleset. Ara 35c
J)()nt.oa Jirissal, eltörhetetlen rugóval
SzAlllt.Ast fizetjük.
SzAUllist fiutjük.

Áfa

le!!z.

i

zász\1íaljparancsuok major, a felt·sPgft majonéz.
A né1I1et trónörö~ös, mt'p: rö\"id
idö\·el a báboru kitOrése el6tt, az
első porosz leibbm,zárezrcdnek, az
llf.!"ynever.dt
Todtenkopr-huszáraknak volta paranr;inoka. Ilogy
milyen viszony fiizht'tte a frnsé:t•~~,~:;~1::0:do:t~i~:!:~:~=r;:~

G,0u9oll

'-

~

8c l

,.~r
"·

1

('t"ntj{-,•('J. Xap;y me-;c- naptár tlittabonként el{f
dollárJArnl kM11lmtók.

:\.j

\ngol •'lnl[)Mr Tolmli~
... 3.lc'
Oni1Zli,m.it6
.. .
.,
2-5t'
. Sl.<H)
S:r.('relml '"'"l<'"t.Ó
története .
. ,1.00
'\;1110· lk("t'<I kUnyl . ,
• ,:'jQ('
\,jf('ly kóinJl", • • . . . . . . . . , . . . • .
h.Óll)\Ckb61 bc-,;wn.unk ~ UÁllllu11k kl,liuMtra ~~(-n)I, or,u„I kUDJl"C'kl't, umkUn)lt'kCt {-,;i lmnkÖn)l"l'kN. '111,ioar AH('.{", könJ \ ('k ár111 d11r111bonkl-11t 20 rent
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11M11tArak 1hlr"1'bonként

Jlazánk (llc.;ll
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MAGYAR BANYASZ DOHÁNY
10 csomag $1.50

A szállitást csak 25 csomagnál fizetjük.

BAZI GYóGYSZERTAR.

Bányászok házi kö1'}'Vlára.
,\IJlll

1

• •

a 't"llightboruból ...•. , ..

-De

Stegt>:dJ tiÍ7~'>BflftJlrlka,,. legjobb é<le;i _pn_11rlka ro11(Ja . . . . .
. .. ~
J...unmromJ tlnom, ('r{i.; (nem ('(les) VUrtl!' JMlprika fontJM .
. .:SOC
~áfr.i11 (a lf'1t.lobb i.1mnyol !>Afffln) ('M!lllagja)
,öOc
Hll7,>\i frMnk IKÍtkA,-41- 10 C'!!Olllal{ •.• • . , ,
... , . , . . . . . . .
.$1.00
1\ leKJobb l'ortorico kil-é 1i font ..... , ... , ...•. , ..... , . .
. • • ... ,8Lli0
(Egléb hazai fü~zerek most a. hftboru miatt nem kliJJhfttók k,. hárkl 1drdcthl"U,
amf'1m3lt akarja, h~ hazai turút ,-,.IQ- lek,-,n. Ami. ax mind 111nerlkal pan~

~:;~:~:;i•:r~~~:: Si
~

kép

MAGYAR KARITA 30 cent.
Szállitást fizetjük

HAZTARTASI CIKKEK.
Házi asszonyok figyelmébe!

Magyar L•IVery I

1\

GO

............................................, .......................................... .

A németeknél az ezredparancsr~kot Kommand~urnek,, ~. felesévil'lékJ m•~roktól.
J(et Kommandeuscnek hnJák. ln- liOC11l11i1111WJ11nnt'tlll,•U l l " d ~ ~
rtf'n szárznmik ar. a régi flc, hon _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Jó

röl s lenge éjjeli jelmeibt>n futott 1' - - - - - - - - - - ~
ki a c;átorb6L Zavarában - és ta- - - - - - - - - - -

Stables

cu.k

Nem tudhatja, ul.lkor limadjá.k meg az clh&!Q'Otl plézen a házát. Magival vtnnl M>hase ~had, de otthon tartani niliu.llg kell egy Jó revoh'ert.. KJtünó öt.1u,·etü, lclorhctAJ, fehér VAil' k&C&Ü\'U, 3!.! 1'Ag)' 38-,as re,·oJ,-er ir• .•.. '4.00

Dr Emil Elder

Xl·

tort cso1

azt mon,

halt. Te
de soka1
miatt,h
11ának.
Ajánc
honvéde
ré.csony
apátkan
teren k
red katc
öt Stric
)finap 1
zsonyba
utazfls
trncsés<
ig;r nyi

a

csomagja 15 cent

lán ijNlelmében - e11ak az e g y i k , - ,
,,apudt Yitte maeávol. A nagy
7:ttiiavarban ott futkosott fel-alá,
FOGORVOS
folyton a SZotgája uán kialiúlva,
A New '.\flchell épületében
ki idejében másfelé vitte az irháELDORADO, ILL.
Jál,cmigyeu;
• •••• .. uuuuuuuuu,
- .János, János, hol a- másik
papU(''l{lffi f
IUUtltlUtlltJit.lUtlJtlJtltltltltlt~l'tlt.ltltltlUt
Dt' hiába kiáltoz, mert János
e!.ak nem került elő.
'
~
A montene~róiakat _két órira
azerenCl:lé!'IPD VlSSZ&\"ertuk s a pá- a: WlCK LAJOS ajhlja magit
ter ujra. lepihenbetett, hogy reslakodalmak. t.cmetkl"1:o.'ittk éti
tanr~lja a félelemtől alaposan ~ mufroláaokra. Ugraneiiak
mt•g\iselt idegzetét.
~ automobil 1'1 .-endl"lhl"«i minden
_
~ alkalomra ruér"lékelt irakon. j

f

$2.50

·'

JOHN COVI

\Pm.

lök, A ci
rovic,-,
lasd.
Kragu
~arkadi
közli,
együtt ~

Ára $4.50
Védje meg magát.

t

FINOM FUSZEREK
besx.erzésl bel;re,
DIVERNON, ILL.

i

J::~

~k~ú~ze".!11~rh~~':!:
B11. lceJU, semmi baja nem

*---------

IJan me
kórházb1
Lember~
\!.,; a főh.
t'rkezett.
'irt \'ojr
Larbt i
a len~!,
a követ
:!.l-i-nli'il
október
Lan vof
tam, alu

Mert

su órának.

rult az l'r szolgájáRak'szemére.
Hajnaltijt, teljesen váratlanul, 1 - - - - - - - - - he\·es pu!'!karopogás verte [el az • • • U • U U • U IS 1 • R • • U U •

Ozene1
radi ho1
tisztje,
nagy, a

nak. D
harminc
ktk.t a
szurta r

JtJJel-nappal ttndelke,:6Jre ill
Iroda: a J\Uchell Blockben.u
Independent Phone "No. 124
E LDORADO, ILL.

fekvühelyé-

Mindig jön segitség.

■

;;;:;;;~:;;;;~:;;;~;;:;;;~:;;~;;-<!
hogy a páter, immár telje11en megL. Garris
Dr C.ORVOS
nyugodva, szolgájával sátrat ve-

felugrott kényelme11

MNEL MULATNAK A BANYASZOK
Háborus képek.
Cigányzene magyar nóta.

SZUKStGLETI CIKKEK

::::::ettisAbi~::~:e:!1;~r!:~.i;:~ 1

éj c«·udjét. Vagy Wem mont,).)eQrf,i támadta meg a mieinket.
A nagy zajra és zsivajra a páter

New York.

BESZERZUNK J!iS SZALLIT UNK MINDENT, AMIRE SZUKSJ!iGE VAN.

- Sose busu1j, Maresa, találok
én szeretőt Muszkaoruágban is.
Igy akarta. vigasztalni a buslakodó leányzót.

Még a legelején történt Galiciában. Talán éppeu Tarnopolban.
Néhé.ny magyar bakát egy lengyelzsidóhoz szállásoltak be. Va!amelyik közülük ellopta a házi
gazdának uon fö\"eggét, melyet
az imádkozáshoz szokott használni. A károsult azonban nem bagyta annyiban a dolgot és panaszra
ment a zászlóaljparancsnokhoz 1
kitől egyben busz korona kártéritést kért és kapott is.
Mivel nem lehetett megállapitani, hogy a kártevők melyik századhoz tartoznak, a zászlóalj paranc!'!Dok a busz koronát kirótta
a négy századra. Mindegyikre öt
koronát.
A.z egyik manipul'-ns önnester
tudakolja a kapitányától, hogy
milyen cimcn könyvelje el ezen
tételt. A kapitány röviden igy adta meg tt.z utbaigazitást:
"Ein Viertel Schabas-Deckel
Odalenn ,·erekedt'ek a mieink a fünf Kronen."
ft'kete hegyek harcias fiaival, raDiplQmata.
van: ~ikitának elszánt seregével.
-o--IlC'l mi léptük át az ö határukat, NAGY RABORUS RENDELtS.
h\11 ök a mienket. Aránylag kis
területen folyt váltakozó szeren•
A Troy Wagon Works Compae;r,i•vt>l a küzdelem. A legszélsöbb ny, Troy, N. Y, e(t'yik legnagyobb
j?IJL fzárnyon, mint oldalvéd, egy kocsigyárvállalata nyilvánosságra
süz:i,.i baka foglalt Allist.
hozta hogy ki.ilföldröl 250,000
A brigád törzsénél idözö páter dollá;os rendelé.-.t kapott teheregy szép· napon elunta magát el- autókhoz kapcsoland6 teherkociük
hlltározta, hogy ki.izelcbbröl s;em• készitésére. A rendelt'st á.llit61ag
ügyre vesú a béborut. Elindult Franciaot111,ágtól kapta a. Troy
tehát és meg sem állapodott a tüz- Wagon Works Co., amely már edünoalig. Itt alaposan széppelné- dig if.1 sok kocsit készitett Anglia
zett s a látottakból azon meggyö- ~t szövetségesei sWmára. Londoni
zödést meritette, hogy legszélröl ügynökei avval biztatják a tárlegbizonságosabb a helyzet, mely saságot. hogy ujabb 25,000 dolláokból az emlitett századhoz csat• ros rrndelésre van kilátás.

1·+•tett s miutiin clszitta. szivarját,
leveközött a nyugodan lefeküdt.
Tit perccel k~11öbb mély álom bo-

~'EB
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Egy sebesült llllszárti&zt beszéli Keyserliugk. A trónörököspár söa ki~ví'tki>zöket:
tétpiros rózsákból font gyönyörü
Különöi; hely;,c•et teremt a bá. koszorut küldött a sirjára, mely-

zése eltörpült azon gyötrelmek
m,~llett, miket a dohány hiánya
okozott. Végre, talán már a negyedik napon, az örnagyunk mentt!jénPk valamilyen rejtett zsebébcn egy hölgyeigarettát talál. Hogy hogyan került oda, örökké
rej~tüy fog maradni.
Az őrnagy diadalmasan meg!:orgatja feje fölött a drága kineset s azután rágyujt. Valósfi.ggal
áti;zellemült arccal szippantott
néhányat s azután á.tnyujtotta a
cigarettá.t a hozzá legközelebb ál16 isztnek, ki szintén_ szippantott
egyet-kettőt 8 ovább adta a megosülhetetlen jószágot. Az őrnagy
már alig várta, hogy visszakerüljön hozzá. Egy kapitány később
bevallotta, hogy lekaszabolta volni az őrnagyot, ha nem osztotta
voli1a meg a többiekkel a cigarettáját. ~rdekes látvány volt: négy
előkel6 uri ember, amint egy cigarettát szi,·nak felviltva.
Végre visszakerült a cigaretta
az örnagyhoz. Erősen megfogyatkozva. Mint mondani szokás, a.
végét jirta, Az őrnagy boldog
volt, hogy már za.vartalanul végig
élvezheti a csekély maradványt.
Ebben a pillanatban megjelent az
önkéntes, összeverte a sarkantyuit
szalutált s igy szólt:
- Ornagy ur, alássan kérem, a
csutkát ne tessék eldobni.

FEBRUAR 18.

Legkelendőbb
A7. elkorc.-so,.-ult Habsburg t'f;l\l,d .. 2/i('
Allllt az emberben
.80<Alfredo . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 30c
Ambruska mint hall)·aték .•.. , .40e
,\ x a.nark:Is1.á.k tJtkal .. _, . , • , . ,Mk
,\ndn\11 a szol,tall",t<-nr 3 fuzt"t ... 60c
\rttnl i- 7.emün•,i: ·
, .•.... ,30c
Bánt"k Amlri...ék
• , • . IOe
,\ B.\'\\.\
IOc

regények.
J~rgaztlH. c.-i.ell•d _.. , .
.81,20
A lla.n·, 1 f('jdl~z történN(' ........ SOe
holflo,c herc('g
.. , .40e
Holygó hollandi . . • • . • • , . , , .. 60c
Hulla1)(11<,lliil San Frnncl.'IN>lg
, . 1!1 1,00
.\ bQl.•zu . , . . . . . . . . . . . . .
. .GOc:Hukott 1111,c,.,ú~, 2 kötet . , .
. .. 80
., bön
•
,30c
C'-.odliloto~ 1örth1eu•k
20e
.\

1\

\"l~:RTISZTITóK közül aJinlJuk a RO f.u\X-ot, Pt:ltGARET-et fs PARTOL.l-t.
llii..rmclylkbÖI egy lloUir eg)' doboL.
l' ló<'A , óH ..\k,\I '.\ L\(;\-AR, t,,öl,DDEX ARA Tl.'CATO:\-X~:ST 1 DOLLAR.
d:-iO:\I SóSllOH!;Zl-~SZ, W.rmely umg)·ar g;rógJ'SU'rtár k&zltménfe,
:.! na(l")' ih·eg .
. . , ... $LOO

MAGYAR HANGLEMEZEK JEGYZtKE.
,;nekelt.c

KIRU,\ F.R~(I dginy:wne
El839(Leányé.tolr:.
klsfrettel
(Régt nótá.k, régi hangok.
El783(Rácz Pali hegedűje.
E19760fll"I csárdA1.
(Flutyuk.
f Kesely IAbu pej paripám. Ica. te. El 782 ( Régi n6tAk. Clgd.ny PrlmAabOl.
E1977('.\Urt nem gyongéd "Syvlll-b61"
{Glngallő keringő.
(llluzlO a uerelem "Sybll-b61"
E1752fKe<:1lr:e Béka,
f;J987Dllt keres a temetőben.
(Fü1tö& clgAny.
Tova IZAlló felhők.
E1761{Marc8B.
E1979(Klell tyuk.
(Prlvatdlner JAno,.
1Acél Sz:1.ml.
El 750 (Mint a kivert kóbor kutya.
EI958Dlegüzentem a sarkadi blrónak,
(öreg somfa.
(Arnyt'-ko11 k\1 utcátokban.
E1725(Nlnc1 én nekem.
E195701ondjAk meg a kisebbik Hor(LökösbUI puutll. Hélt~n.
( vitb 111.nynak,
E1724(Kldobolt.tlr: a falumban.
fHunad c11ak.
(Háromszor füttyentett.
F.1956(Erdö szélén nagy a nlnJ lárma. El723(Koldua vagyok
!Szeretnt'ók egy dalt dalolnl.
(Valahol a falu 't'égén.
F.1966(Ahol két ulv elbucauzlk.
E1722(Sárlka lelkem
(Tegyétek le a koporaót.
(Római pápa c.Ardú.
E1954(Ha te tudnád mit azenvedek.
El662(Mlkor engem beaorozlak.
{Könyörögtem a J01Ago1 Istennek
(Ro111z gyümölcse van a szagos
El9lll(TatAr ZaOfl
f meggyfAnak.
(Csókolom a,: aranyos nép kezed El660(Hot.nap utAn.
El9ll(C'11lllago1 uép éjanka volt.
(A vén glt4roa.
ílfa. bemegyek 10 bort Inni a
EI659(Sokazor ugy ueretnék slrnl.
( e11ArdAba.
(Futóbolond
F.11141 (Az Alom kerlngo5.
E1595 (A p4calr:al clgAn,..oron.
(f:Jféll kerlngtl.
{Ugy--e moat már
El840(Cslllaí{ augáros éjjel.
El661 (Orgona világ-da.l
(Hajoljon le tldes anyám.
(Kere.em a,: Iatent.
12 l,F.\fF.Z RF.'\"DF.T,.t.~\'~:L FIZETJCK A SZ.\LLlTAST.
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Ez az iroda a Magyar Bányászlap felügyelete alatt áll és igy a magyar bányászok biztosak lehetnek
a jó és tisztességes kiszolgálásról.

T he New man Company
207 EAST 10th STREET
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-:.--H-AZ-==A=I=H-I_R_E_K
t)zenet ~libériá.ból. A ~~vánu.li honvedhuszárok egyik ntéz
ti.sztjt·, \"ojnarovics Imre főhadnag-y a második lembergi csatában 'mcgstbesült éa a lembergi
kórhá,:ba \'itték. Pár nappal utóbb
Li•Jnbt'rgbe bementek az oroi.zok
é a. föhadnagyról aC'.nuni hir nem
frkezdt. llost aztán S.zibériáb6l
'irt Yojnaro,·ica cógorinak, rugó
Larii.nt üfiO',·édnck. Danciáb61 jön
a le,·H, melyben a többek között
a. kuwtkezöket írja: AugUliZtru;
~5-t-;1 lábtóréat szen,·edte.m, 26-tól
oktúb r 30-ig a lemberg1 kórházl,an \'oltum, aztán Kievbe utaz•
1onnan idC', Dandába jötu,111,
tC'm \',~gy hétig voltam uton ..A
tort csontom öaszeforrt, az ono,
azt nondja, hogy teljesen feltipülök . .,.\ l'imrm F.merieh \'OU Yojuarcwieii, Dancia za Halk.alaki Oblasd.
Kra~ujcvii.cból ia jött le,·él, dr,
Sarkadi Sándor honvédföhadnagy
küzli,
hogy két ti&zttá.rsAval
■

■

■

!

kij,-I,ntelte. Yevőknek, hogy .~-tt
,--olna teljesite.ni, jól ehet há-1:---------=E"l,l;-A--J-O'_s_o_-R--H-AZ--A
,:-J-A-"1
rom kerület bánságát kapták

úzletet semmiféle adóság nem terheli i; a !izetendö heti 50 korona
1
, . 11
. bl:rleten kivül egy,fü kiadáauk
ut_ca )~. számu házb~n R~~ucz IIClll lesz a mozira. .lleg is alk:udBt>la fuszerkereskedö uzletebtn a tak 2750 korona visszalépési dijpdroleum meggyulladt é_s a_ b_~lt ban, amelyből Steiner lis Kárpáti
lúngbo. borult. A I"."· kc.rulot1 tuz- ]7j0 koronát le is fizettek. Alig,

~

ör_ség ~lt?tta el
tu,:et. -:-- Welemmszk1 es Gottlieb Vága._ny-utc~
12. W_mu halkonzervizyára.~an ke
ménytuz Yolt. A tuzet a tuzoltók
oltották el.
..
Egy jogakadémiai_tanir eltun~
se, Dr. SzicM'rth ~'rigyn; a:.pécs~
jogakadémia t~n~ra, n~p!ol~elo
1:iaclnai;ry a szerbiai harctcren ideg
„okkot ka~tt,. ~el_y n~la hnsk.~
morságban t'." sirog'.,re~okhen ll) ll
dmnl1, • t·urt cr:yuh· 1't_ ~ ,J~utlrusik klinik~u le\·~ hAchkorlillT.~.a
ápolták, maJd peclig 1•nyhébb tutlii~s\ll'lilmrutja miat~. egy abbáziai azanatóriumha kuldtt'k. lnUl'n decemlwr 19-fo Mlntil~ egyC'n
ruhában :,;l•tára indult 8 azota ii~tn
oda, sem t's8.\AdjÍl.ho1. _11 :m tcrt
vi ....;.a. )[inthojty az rcldigi hat6sál(i ,~s mftgú.nkututi\.,;ok m·m vezetti·k nedmi'•uyre, a .l'!lalúd arra k{o-

hogy beköltöztek a moziba, \'árathm meglepetés érte óket. Kider lt, hogy a házbér nincs kifizetüe, mert még 1100 korona követelése YBII a háziurnak, aki az uj
bfrlökkel szemben rendkivül szi1,:oruan lépett fel. A bérlők eközbf'n meggyözö<ltek arról is, hogy
11 \'apoleon-mozi jö\'t'O,•lmezöaége
,tinyira c--•·kély, hogy nem éri
meg azt a pé-nzt M'm, amelyet. már
iuldig fiz('ttek í·rte. I~y aztán ott
hagyták az üzlt•tet s a háztulajdouos a mozgó beremlezéaét házb~rköntelé-.e fejében elárverezlel!!!~ .\ kH uj bérló, Steiner liláa
~11 Kilrpáti Ferenc, erre büntető
folj,,Jrntt'"it tettek Reich Dezső
1) 1\vi<l f~ Klotz Károly ellen csalás
miatt. .A vádlottak tagadásával
llzrmben terhelő vallomAst tet.t
11 i.hány tanu, akik az adták c16,

kü·
hio-k~lön: a b0&nyait, a soit és az

ozora1t. E három blwsAgb61 és egy

fői.spá~i kerületből állott ekkor

Hoisznia.

A három

testvér

mindaddig,

amig III. Endre meg nem halt,
pontosan ~jesitelf:6 ia hübér~ kötclC'zettaégc1t • ami.kor a király
m.:m mehetett vadbza.tra tlrszekereken küldték föl a vadat és
\'&dböröket. lgy 1299-ben, Szent
~lihály baYában, a. legidősebb test\'érnek, Pá.Inak, személye.a felür:yelete mellett tiunhat társzc-1
kér külónféle pcceenyének valói
,·adat• hirom társzekér prémet
azállitottak a király részére.
. ,
.\mint azonban 111. Endre király meghalt I beálltak hazánkb&;°
8 belsö zavarok, a U.rom Brebll'
Ustvér is időszerűnek tartotta,
hogy bánságukat l(agyarországt6l
UggctlcniU.C. Róbert Károly azonban, alighogy itthon rendet csi·
nált némileg, 1322-ben lesietett
Hoc:izniába, s miután Brebir Pál és
György letették a hü.ségesküket, a
harmadik teah·ér MJadin ellen

együ.tt Xisbe szállitják öket.
1ri mi11,la1.~.kat, ak_1k ~adleg tud• ho_ gy a mozi \'Olt b_frlői a bérleti ment, akit elfogott és Temesv'-rra
Mert nem soronák be katoná.• nak \'alam1t l'itxne frol vap:y h~I- Jiilt•f'Z!idt' átruházá!;& előtti napok- \'itett, ahol mf'g is halt.
nak Debreeenbt'n füi:tü1 T:stvlUl h'tt•röl (kiizl-pmap:as, ba~na, cnk- \, 1111 nal(ymcnnyi ... Pgü ingyen jeHosznia luín.ságát akkor a két1
l1arminctit fves polgár a serté~ölö Lm·s •mlwr , h~R'Y ,•rt . it ~~ aty- gyi·kl't osztottak 1,zH. A biróság Brebir tuh·(•rre bizza s az öt.szá._z
ke1t a faWak támasztotta és át. ját, ~úeberth ::-.;án<lor ugyvedet. lumötmek mondotta gi mindkét ,a1lffl helyébe öbzáz hare06 kiuurta a &2ivfn. X~·omban megOrosz fogságban. Raics )lihálr itádlottat a csalás ,·ft égében a állitád.t köti ki.
balt. TPtlt-nf'k okiít nem tudják, ombori kerP!,kP<lií, ft 21. g~·alog- n:ért (1kf't 1>gyPnkint tizennPgy nal tt',t,b Kotroiua.no, it& István
de aoka11 hallottik pana.szkodní a , zrt•tl znkaszn•1.eti,je. tiki orosz ni foghá,ra t's 20-20 korona lesz u egyeduli bosnya bá.n, kinek
11iutt, hgoy urm sorozták be kato- fogsá.gha jutott, le,t>\Pt küldött r'tnzhilnteté-.re itélte.
mbodik ll'ánya, Erz.st:bet, Xagy
1ának.
. haza, melyb1'n a kiil'rtkuOkC't ir.
LajoM fel@aége lett.
Ajá.ndék:uállitáa a ~zsonyi J&• Érti sitkk, hogy (.Jeth,n ma-Elitélt kirakat~yitoga.t.6., Do- _Ennek~ ház~~a~ történetét
honvédeknek. Pozsony \'aros ka- radtam. '.\agy iatkózethen vetU·m bOH .\rpiíd bm1ape~h C88.vargo, a Korbuly l't JfoJmc1c is meggyli1:'!caonyí ajl\ndékait Gaibl Sándor n•s.zt amelyekhC'u a ,:omboriak 11mlt l-s augw,;ztus :?'2-én reggel ál- i:<i1•n i,ary adják rlö:
apátkanonok szállitotta el a harc- ir.iml uagy hósiességg"l harcoltak . kule.ll'sal felnyitotta Hatvani Kü\'a1ry Lajos már mint ifju .ki11:rcu kiizdő 13. honvMgyalogsz- Az orOs7. fogságot rmbn!Wges bíl- roly Rottt-nhillt·r-ntcai iizlctt'nt•k rÍLly, az a:1011 időben királyaink
1· d katonáinak. Utjában elkisérte uíismódban r(·sze"lülve, megoi;.ztják kirt1katát, ahonnan egés:z ci;omó krd"etl vadá.szteriilett':re, Boszniá·
iit Rtriczl József karmester is. - n-il·m Kohut Lajos aktiv [öhad- 1·ipöt ellopott. Do110s a lopott áru- bn mrnt \'a1lá11atra. Ez vagy öt
:IJinap este érkeztek Yissza_ Po- l-Hn', Ilnml"ci Lajos f11hadnap:y, kat a Teleky-térrc vitte és po~om \'ai,:y hat 1~nel ezután történt,
zsonyba, Oaibl pr„látus, akit az " Kiráh· uinhli.z yo}t tagja, Rar- bon eladta. A vN;zedelmea k1ra- ho,&r,\· Erzséb<'t, a hosnya bán leutazás láthatóan mcg,·iaelt, sze- 1..,,-•ties Béla zomhnri ilgyvédjelölt, katfo~ztoi;:!att.t a 1wstviMki tör- Knya, Iliilwrt Kliroly udvarából
r~ne hen ehégz(•tt mitszi6járól e kik ,·alamennyir- 11 clccPmbrr 19- vt'u~·,.zi·k {,-., a kir. tábla lop!s bün- l1a1.a1Í'rt. \'Olt.
gy nyilatkozott:
hi 8 Corna folyó mellett ,·i\'ott htte miatt kí•t ~vi fcsryhálra itfll'gyanis a hosnya bán két leáDecl'mbt'r 27-h indultunk el i•nrv ütközctb@n, elöbh nn1reteg
- Hazajött u oross fogd.gból. nya: Draga "' Enaébct, Károly
l'ouonyb61, Striezl J6z:se.f kar- oro~t küMve a miii., ih1gra, a fojt- \ lima11ovai gyÖz<'lmes csatában király 1111\'aníhan ncH1ödött. Hat
muter ur, meg én fs magunkkal, iúgba estl"k.
. ,1 fü: nhármas busz.árok todvale- t,· e-gy si:·rdiil& le!UT Hetében ter\·itttik azt a nyolennegy ládába
Ilire tnjerlt, hogy dr. f'srtht>lyi 1,·öl, g a legna~yohb h1i,iess{-ggel 1,:iúw tt>1wn nagy idei, 1> igy Erzaée omagolt
szeretetadományt, a \"int'e lu.•sztt>r~<'bányai íóje,t~·z4 har,•oltak. Lö\·lszllrkokhan kara. l ,•tl't ll('m i mt'rlf' meg az ifju kimit Pozsouy \'áros közö~ége ka- 1!1oai halRlt halt. El • halálhir,' bélylyal krzdtt'k J(yalogsigi bar. ruly, aki iit <'gyt·hklnt Í!i c:88k fut<)náint ré1úre Ö&Uell',Yl1Jtött. - . mint mo-.t kidt'riilt tfvt>s volt, 1,.,,,f, miközbt·u jelt'nt,~kC'n)' wszteJ túlae; lAthatta az ndvari unnepe7.soln!n é Oderhf'rg{"n keresztül I n:nt. a !iijt'jr)·i:ö '[o. i:k\'Ab61. ahol ég,•k1 t ,_:zenve1\tek. llire járt. kt>u, ha törttneteaen otthon -,.._olt.
Krakób& jutottunk i-is onnan el-, ha<lifo,n/l1than van, Je,·rlC't irt. a lwiry -Ja.niM Li1vl6 Mhadn~~• az F.rzsfbet azonban Xan L.a.Jost
t11entunk arra a helyre, ahol a 13. besztncehán}·ai polirítrmeJi.tnhn, 1·p1•rjesi p,~nzii~ igazgató fia 1s eJ. 11yomhan feli mtrlt, de ezt azonhouvl-dek e.i idő a,:~rint harcol- ts közölte vt>lt' hogy lll ottani k6r , f'tl 1•blwn a e-.at:tban. ::\raí.s ver• llllll ni·m mutatta ki, mert Xan
11ak. Január 2-án érkeztünk hoz- hiáhfl feks.,ik ·~s hoizy !wbe (Q·Ó• til, - ~C'rint orosz fog„ft1rba kn(ilt. Lajos inkognitóba ment le nrhány
zájuk él \'ité,: honvédtiuk hatal- \'ulóban van.
.\ minap nztán kassai i11mC'rÖllC'i• Jií b11rátja ttll'l'I~ h:Aban (Kont
111as {oljentl' el fogadtak hennün- I(.
u••k tH.•m ki~ mf'l{ll'prt1',.fr<'. meg. Mikló-; i.th.}, mint hofO' akkoriban
ket. :\'éhány sza,·n!'I beszédet in_ öngyilkouág • hivatalban. jf'lf'nt a Yáro,-ban t's mosol)·ogva a há.nról 1wm a lep:jobb hirek jártéztcm hozzájuk és átadtam nekik .\z aradi ~zt'l•hÍ>n)'Í•gÖzmalom iro- h,•..,zt'•lte el iz(.!Almos RZőkl·..,ét a,: t1>k.
tl szert"tdadomán~·okat,
melyek ,inlwlvis,'•gflwn ~,•hrodt .Jimo!-1 !!O orn"-'- hadifo1tságht1l. )tár kt'sziil is
J:-1tvá11 bán terméJi.zeteiw.n az
li'11hat6a11 ml·gön·t'nclf'zlt'tlék vi- t',·es ·raktári ti-.ztYiselii r,·voher• d „z8 a harctPrrt>.
akkor u~')·szlilní.n eizyetlen és Jcgtb katonáinkat. Dolgunk YégC'Z- rd f Pjh,•löttc ma~í1t í-s azom111\
-o-Ali•hb 7.6rakozást kívánta nyujtllt!nl ,·iM.Stntértün,k Kr11kóba, a n1t•ghalt. Ll•velt>t nt'm hag~·otr hát AZ ELSő BOSNYAX KIRALY
11i ~ ndász11tot nntlezett magyar
honnan keiJd„n n·r:g,•l ímlulto.nk Ml . .\llitólag szerelmi bánat miatt
nud,~geiu.-k. am1·lybn r~t\'ett a
1
e rn~~- aznap este ,"i 6_rak~r mC'g• kiivrtte el az iingyilkot!Sltgot.
)llir l:?ö4-bl·n pártfogásába vet· hún k,:t lcánra is, termé~etesen
t"t'ktr. 1~k PoZfiOnY vai.-01111ba .. ~
..
., t l'r:rin, kalocsai t•rsik, Brebir ltháton. ~z11na.sokra nda.,;zt~- i
Hogy kultlt·t'8uuk nt'III ilyen &zur- • - A ves1edelm.ea aJ&Ddék. K 1·.: ·rlllját, akit vi..,wnt \'rháe ,·á.r- .\ \'Htlá.szat fol~·amiin. a_ s_iá.mit6
1
ke, ahoity11.11 í•u. uzt. most
kt""'"·". Ed,• .z~11~hor1 moz,1? 1~)·n~<"t.o
akkori !öi,.,pánja, Loránt i Emi~bet ugy tudta mt~z~t d~ldom, azt majd c1kke1m loitJ~ ~•- uy Nu<:m ..,·.t_ol ~rrh k,·n ~r~na~ ti!,f~r a m l'-.Üi bii.n, ajánlott a, gait, hOllY foly\"8.st a k1raly koz:
8
,:nnyitani, ?1elye~,-~ a hel~·~zmen to.t kspott aJ11rn!.,~h 11 : .\ i:.~IL~tot t,ar:yh.11.talmu l'grln t'r,,,,•k kl'izyei-, ,·f'tlt·n kö:zelt'~n maradhatott. aki
, égti•tt fe1Jt1!'Yte:· 1~ ala~Jll.11 fo- l'~z1•gt'th• a lak_wurn 1•
1, tJtt
1., Hri·hir Jrrórjának az ént·knl'I a tiihb napon at tartott vadászatok
j!ok megírni. K,·t 1zben volt~m mm• a,: alkotuurny f('\robh~nt~ lt- , .. Í(liitfü kezdn- lt•gjobb Azósi:ólója lelatt belt>suretett a gerely!y~I
hivatalos Dankl Yikto r,aryalogsá- -.1.11kitotta a 1nozdon.n 1•z•·to Jobh · .
. , . k .~
• tartozó pompásan bánni tudó bájos ifJu
II
1
1 8
gi tábornok a'lztalához. Bxszk~n k,•it't {,.., a i:t'.l,l'í•j,: 11 is ,ulyo:.an tnt•g
ka Of''1 .'. "~: ; g t a~ . Ili · hiilgvhe s uhíbb ft•lcs~gül is vette.

~:910~-

~;w H

tt:,

i•lmonúdhatom, h~ID' h~_m·t'~ezrl'- s ·h1·--iMh'.

:;:;~1~·:o:;~~:;: ~Zl•r:~t~:1.1eus ' nos

is,

:JOzta a kt~t nmit Reich Dávid l>e
:t.,Ö\'el, aki fkf'i; 8 ,:aukkal kezdte
magasztalni
a mozi jöveKöny,·eit mutogat\' 8 , hangoztatta, hogy a mozi hét•
köznapokon 80-100, vasár- és ün-

jai közt o \'Olt u c-l!Jo, aki király
lett.
.
.
Jgy a királ!1 koron~t ugJ.SzólYÁll rgyedül "!-i'agy LaJOS ~r~ly
vadi<l'Z"uenvl'<lélyének
koszonhette.

;•~tt::~:;~u:/11;'~

„

tt>lt

~'e ri

~:~

~tl~~•llér~~:nör~ paki a,: t:!'tnek
't>diili sz,·mt11.nuja volt, a hidon
/~. hama kabátot, Z.Sf'bében egy
tii~iitt tükörrel, piroa bársonykerrtbe fo lait nöi [fnyképpeh és
i·((Y Ct·ke:e bOrpénztárcát talált, a

\~:nt:;;;~:..\z:

is

előttük
delmezőségét.

1Ja törté~etét. •
é
_n
_F. ~z~rmt a barom testv r o1:a
1wlkuloz~ctlenn~
lett. Endrert>,
tio~y utobb, amikor király lct_t,
elso ~olga ,·olt a. három Brebir
tl.',tvern_~k Boszmának_ a_ .~engt'~·

es:

ID(:ly\11•11 ufgy különbö.tö kulcs ~1t>p11apokon _pedig 200 korona j~- part_ Icl~ln
,·olt. - A :S-ádor.utca 15. súmu uNlelmct h&Jt. A \'evők, hogy k1- Ez idöbe .
há1. pint•éjfben egy nö leön tötte a tapasztalják a moz~ jövedelmezőruhlijlit petroleummal !!s meg- ..,.>g(,t, naponta .megJelente_~ .~z elő
gyujtotta. A rl•ndórség egál\api- adáhokon s ilyenkor oromm~I
totta, hogy a,: Hetunt Aackerman konstatálták, hogy a tá't~s .. nP;o•
I ál•ni született Krilll'h Teréz I tfr mindig tömve van kozons G·
.. KD há'
·w hordár neje
l.\'l'l Erre azután alkudo,:á~kba
ot ;~ek~o•~:dapesteu, a Csá~g6- l,o,·~átkoztak Reieh na\'id D,•:zsö

tt"i-t,·frének 22, h·,e11 fiát, Travitkót l,osu~·a luu~un, amel~·bez e-kkor már Chnhma {a mai He-r(·eovina j,; h1rtozott,
g t'p:yanrsak '.\agy Lajos \"Olt az,
11 ki ,·adá."11.at11i kiizhen igérte meg
Tl'art(íkána~, b~g~ meiradj~ neki
.i hosuya királyi e1met, amit m<'g
is tartott~
Brebir-:~bo~ ~t6d-

sa

r~:r~mhu~:;!é':!:~ 1 - - - - - - - - - -..
.,
.

m•m,vol \:o~ ~~~e:::~~:{yml~~e•:;
!IO!l)á ~~ ötszáz vadászt tartoz10:z/~ir,ál . és ~d\·ara rl:szére 58·
~~ k„lt . ~.k„
!IZOlgálattéU'lre
Jut O gt" gu on, ·
.
k1Állitani. .l három lt'sherm·k
t'7f'n köteJe ....~t"g-1•t f'(!'yüttt--t!D

B,anya·sZTestv,ere·1nk
ffa szükségtek van
bárminemü, ugy be~
valamint külföldi fü.
szerre vagy mindenféle friss, füstölt, pácolt avagy másfaJ·ta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

:••••••••~•••••••••;
•
■
:
DIVERNON, ILL.
:
: S% KAMATOT F JZETO~""K •
•
'
BETf:TEKRE. ..
•
• ,·~JCT~• tGlünk 1d ban.Uony~ ;

First National Bank

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

Kohn &E1"la nd

A Sörlözde minden osná.lya. egy csodlj& u embert
leleményességnek.
REXDKIVtL YIOYAZt:XK, HOGY SORUNK
TISZTA S ELSOREXDO lllXOSWl' LEGYE:<,
A~IIT IITHEs ORVOSOK S ~Ll-:L:\IISZER
SZAK€RTOK IS ELÖSllERTEK.

honfitársainkhoz

Monitor Junction,
W. Va.

A NEW SOUTH SöRöK A LE GFINOMABB
HOZZA.V A:.:.OKBOL USZtlLNEK, AMIT C8il
BESZEREZNI LEHET,

Logan és Monitor k özött.

A viz, amit használunk, a Cumberland heuaégek
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet .vondosan
mcgszürünk.

kik uavanis raktáron
tartanak RUIUT
OVERALUi,
EDtNYT •· szóval
mindent, ami rendes
magyar háztartáshoz
szükséges, lehetóleg
a legjutányosabb árCIPőT,

A SÖR A LEGKIPROBALTABB Rl!GI RECEPTZI
SZERINT :USZtlL, MINEK !'OIYTAN DUS,
KRtMSZERtl HABU &S PARATLAN
ZAMATJA VAN,
REXDEWE MEG A KöVETKEZO FAJTAKAT ,

Crystal Pale · ·halvány világosszinü
Pinnacle · •· · · · · · •••borostyán szinü
Boék- •••••· · · •••••· · · · · ·sötét szinü

ért és mindent a saját kocsijaikon házhoz szállitanak.

K ia üvegekben üvegezve 10 tucatot tart.&1mu6 1'c:!ákban, vagy S vagy , tucatot t.artalmu6 lidf.kban

IRJON ARA.Kl!RT S FELTI!TELEKIIRT.
Minden levélbeli rendelést pontosan 6t figyelm.lHD
ellntéztlnk.

Ha bármi ügyes- ~
bajos dolgait, avagy ;~llll~llll~llll~llll~llll~lll~llll~llll~llll~llllw,llllw,llllmolllmollllmollllmollllwollllmolllmollllmollllmollllmollllmollll;;;;;t,111111~
KöZJEGYZől dol_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
11
gait akarja elintéz- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ni, valamint HAJóG. DORSCH
JEGYRE van szüksékötszerész
ge, ugy forduljanak
728 Lexington Ave.
bátran a fenti cég
New York. N. Y.
bellagjához.
StRVKöT<5K, KÖTSZEREK, MANKOK, MtlLABAK

már

mint Ít>iest'Jrf•!J ember, ha csak tchttc, (•1-{'l\átogatott Ilo.<1z11iába
\'adá~zgatni R 1357-hrn, elZ'y Y&dá• 1
1;1.at utHn, nt>vC'ztC' ki elhalt ap1ísa

.t

..

L11jo1; t'Z('llt11l

dünkn~k mi_'.idenutt 1Jo. hmic,~t·
N
,\ Hr,·hiri·k s,n1•11r..,,•l'sillago.
1
1 n-mozi R,·il·h Dá,11n, 111111dt'nutt llR'Y·~> ·,z,·l'. ,{'\r~
„a.~o~
K'11 ··ol\' a 7.ug uzuubim Rkkor kt•J:dC'tt frltiinni,
1
1
01
J,.., miut.·a hi,,.,iik. r(•g ~•·ntJeroJ. '-'" \";
.,-z..,u i·:-.,.
z
'.
• ••
• ,.~ nmikor Ill. Endn· a l11íro111 Rn•bir
1
1
01
11 IPi:tfrlJt·!ót·bh l'hsm1·n·"'"''l nyilat- lo-Ut\a ~ .. ;1:•
alattl '~ : ~a~~llr• fiul'al: Pál, OyürJry í•s )ladinual,
1
~07:ott rtiluk UUll(II lla11kl gnw1:1~'.~;~i~;i1~\111rk- r 1t'K hnl't'll koriihan harátsá~ot
rnh:-1 i,a.
, .. ·il ,• f,. 1,·'n
áe1t hrt ikr :J<,7~ f iigynóki,t, liOJZY azi• l:i,kitt {,,. iik<'t urAclalmaikh~n .fol11
i:tetunta.k. Ko, go
.
.
k k,·re 1 hog,• a il ugerpart1 ,·1u11
1
P11Bt11jht'lyen ('llöi-ut 22. uiimn la- rt•zzi•n H\:ut \'1\l'Y ~1!.f_lot. ·: l,ipo .- , rrl(ial '~k ri~kan.ag,· ,·a,hlis7.J1úir11.
7
kii5li11 megmt'rgezt.r m~gA_t. .\ h~n k,i~
apro~•-~ilt•:,~~~o~:i: \:.<1/l.!:gw,;-.on wlük. E ,·adá.-.za1
111
:-.ient J„t,·án.kí,rh~b~ nl!t•~ .'~. t•.sa am~:· ~~~J~,~~11t~l Hki-, toJ..rl,l ••,.,ak az a krónika 1>1:6I.
I
1 11
11
.\
F_.. r ~ •~ú:, ... •f•h <!~ , <'ll'~~:me~ :'.:/11;~~J~-~lik~~ 1.;l:k,·dö .:,: ~á.r- t.n wlyi•t Bojnif'ir ln\n. talált s
11
•tlin !,rr~ a Duna 1' uf lt ..• t
't' F ,
nvug t11.nitó \'Oltak a am,l)lll'k nyomán meg1rta ,;wrb
habok kozott n~·om~:l~n;:k e
~gyniik ü ~
llY lwn a bosnyákok, illetve Rosr

.-;-!)A

■

:\'~R'Y

•

Logan es, Y'Id e'k'1

Eiland Rudolf
közjegyző urhoz,

ki ezideig az

első

M!nékelt tB GUMMIHARISNYAK
Minden munkánkért J6Wlunk
i•••••••••••::!~!!:-:.z:!!:·••••••••••••
árak.

0

1------------_-_-_-_-:_-:::::-

és

egyedüli magyar
közjegyző Logan me•
gyében.

;<oza Cornfield

Dr. S. GOLDMAN
ba.sai volt cs. és ldr. k&to~
orvoa.f éle egyedüli magyu
orvosi irodL

206 GRANT STREET,

• lei;tjohb

11

'!!■'

________""!!

lddolcoa, .ldenli:özol 1 &tl,ll-.lt

AIP•~n.1~,

Bégek gy6gyilúl.rr..
2S ,v óta. ül

PtNZKOLDtS
a világ minden részébe jutányos árban

kel-. ■•••••••••••••••••• •---------•'

beNfaeU IZ&badalm.l tlKJ1ti1'5

•M ROSS 8TH. ( Curry Blds.)

PITrBBUBGH, PA.

fenn & ezen idő al&ti 10k
ezer embert gyógyított meg
betogségokb61,

különféle

RENREL<5 ORAK: HélkÖlanp 9-6 óráig. Ssombaton
8--9-ig. Vasárnap 9-12
6riig,

n;n,..

9RNöK.

Speei&llata férfi Is n6I beteg.

Esen iroda mir

kbrny(•kf'n.

SZABADALMAKAT

Pittsburg'.}t, Pa.
HAJóJEGY

btiba a

70 H.\ ILHO.\ D STREl:.'T,
IL\ '.\0\ -EH, r •. , RHOXE, Pa.

121'5 ICAST ZSnl STREET,

NJJW YORK, N. Y,
2tl ISBAM PL.

ELIZABETH, N, l .
A "hltal,161t XönJT".ft Dl~
11e n

-

küldjük d1Jtala1111L

TAN.408 DLJTA.LAYUL ! -

MAGYil BANYAIIZI.ü'

LEGFINOMABB
:IIPPEN

AMILYENT

1915 FEBRUAR 11.

ITALOK!
öN

KIVAN!

A !;ehus te r n é-v te lje11 Jóuillist Jele nt. h o,:r
az Italok a le~lut.ábbak . R a a legjobbat
akar ja k a1ml az i talból, N' nde lJ e n a le gnag y obb pá llnkafúzd éMI
0
·

Schuster Company,

c,.v,,.••·

Ml caak eJrYenesen a fogyasztóknak adunk el.
F inom l bzta "hi.Ji:k ey ~•llonja 1.30 és feljebb
T l~zta n l 6d i 8ran11,• gallonja $ 1.6,'5 éa feljebb
K OD}D.k•ffll" llran tly gallonja $ 1.40 éa feljebb
1~ 11 fin o m rum
,tallonja S l .00 és feljebb
Telj~ raktárunk van mindenféle italból,
láda vagy mértékui\mra. - Mlnde. o,·é a?t.llttunkaz Egyeaült Államokba. Rendclésa.-1
tessék a pénzt beküldeni ,·agy klnli.atra ..:tt ott
fl:ictnl a bankban, mikor az: Ital u AllomUra
érkezik.
K f r je,. IIIA')t' Dl"I irJegp.ék e t.
Mindig azolgálatra kéazen Ali

e

THE SCHUSTER CO.
CLEVEL.l.ND, O.

Biztos megélhetés és gondnélküli

jövő!

A

Ez után t.ürek.nlk sok eur ember és ez csak fannban és fann on frbetii: e l. WISCONSIN illamban, CLAnK Cou.ntyban, TIOOA bJ MEXTOH
magyar telepd;:en, YMUU illom.úaal összeköt,·e, kapha t mindent n1e g•
termlS, letarolt fe kete uüz f'óldet 18 dollirért ake ronké nt. A. vidé k nem
~Ö'fN & nem domboe. A farmra leme het uonnal, aJd u a
m.agina.k.
mint csalidjinalll: eu boldog és tüggetlen Jih ·6t akar alapltanJ .
lrJon
~a: m..e clmre:

1l
mag
kos

ALFALVI FARM COMPANY,
1445 FULLE&TON AVE.
CHICAGO, Illinou.

nem
ame
sen
ÓO 1

„ér
E
A,

ast
h•b
mel
és e
A

BÁNYÁSZ DOHÁNY
A magyar bányászok részére gyártva
A legjobb M legza.matou.bb dobjny, a lelJobb ma17ar -'k.
a klT~6 DJ.uq6 Aaztaltalt.ánaá& nerii
mauar e171et ...,.,..,..
gyirosa, ml 1'AgJ"-.lr:.
K&Jen tmli.n.t lt6atol6t a B.0-'YASZ DOIUNl'-b61 N U'Ja 1MC a
•Uíl"OIIÚl.all: a clm4it. JHirjc, a 1t6ro8'.tól Is a 8',n7ús DobAa7C,.
Ha lea:aI'-bb húom dollúét1. rendel eusterre & ezt a ~
lth"cTa bekWdJ, teljesen l1117en ltiUdWllt 10 darab a..o. Tal.6dl
Tal6(1J lniba Hhart.
10 c.omag • . • • • .
• . • . • • ,1.ao
24 aoniag . • .
. ....••...•. ... ea.oo
. . . . A SZALLITAST ~ll1'io' K FlZETJOK . . . .
A bin7úz dohány kaphat.6:
VINTOJ'\'DALlll, PA.-ban: Farku Mlhfily Li.zletében.
E.'t"PEDIT, PA.-ban: 0..1011:h lstTiD üzletébell.

Fried Testverek.
MAGYAR DOHAJU' -Gl'AROSOK.

407 E . 70th St.

New York.

ast

l Bodnár

J.

János

Pálinka nagykereskedése
Cor. Grant aad Second An.
Pittsburgh, Pa.
(a Züld kert mellett.)
Da J6 éti tiszta Italt &kar. reodelJe• tm.em.
i:;n nem tartok üunök:ö~ la olqóbban 6a
Jobb Italt adhatok. mlllt bármely mN cég.
Tegyen egy próbarendel&it, m.Jndeo dollirnál
~ centet ta.karit meg.
ARAJNK EZEK: leree pálloll pllonJa . • . ,'2.00-tól $4.00-ta:
Fehér pj,llnka pllo11Ja . .. . e2.00-tól '3.00-lg
TörkÖIJ P4Jlnka p.llonja . . 12.öO-Wl '3.00-lg
Sdhorium gaJ.lonJa . . . .. e2.ö0-tlíl. '4.00-lg
Tengeri p6Unka p.llonJa . . . 2.00-tól $4,00-lg
Keményni.agOl!I gallonja ... '2.00-WI '2.ö0-1•
A ninm1agoe gallonja . . .. S2.00-t6l e2.&0-1g
Oallfornial borok pllonJa . . ,1.00 él feljebb
éti mindenfé le hazai lmport.ilt Italok.
Minden 8 :S.04).ol: rendel~n él a szillltAsl kö ltséget. ml fizetjfü".
A péoxt teuék: money ordereo vagr ajinlott. le„f.Jben klildeni.
IJ'Jon erre a c:hw'e:

John J. Bodnár
COR. GR.-i:ST AND 2nd AVENUE,
PITTSBUltOH, PA.
Hlnt k:o uon a BADYúl lapra, h a rend eléeC' k ü ld.
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