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THE ONLY HUNGARlAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES
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Circulation Bookl
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h.ho,u ntán vége fog

t dollár 50 centet, azért otthon , - - - - - - -
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kerek 100 koronát fizetünk

lTgy akarta a vl!gzet, hogy az
akkor ellenség uralkod6nk~al
moKt NO•ütt t!rez a nemzet, a,;
o,17.trákkal m~t vá.llvetvP harco-hmk, hogy a. közös hazát védjük,
d1• Yigyáznunk kell, nagyon yj.

mit mnt;t kii>mlö \"(•rt'n vált meg
h, amit hat\"an t-,_ztrndövr1 ezt•lött jl'liiltrk mrg az akkori martyrók, a 111árt'im1i hÍÍRiik. akiknf'k
az emlt:kH moi.t kiili.i~ö11 ki>eyl'lett,•I kf'II uwgunnf'prlnlink.
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Huuonöt dollárért jó telket nem
igen adhat senki, mert hiu annyiért legfeljebb va1amt pocaoly&ban.
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10, ol •• bizt k a, amerikai magyar binyw- too1li.sha kulunh<n bányúzt ell)-&.g ,Méhen. .\. biztosi tó szélh.i - 1H".alin 11 m Yf'unek f'f'l. .\z ügy111050k. )lintei;rr hat hónapja ktil,1- n,,k urak azonban konnyen eegI-td, eliÓ 1zben a bangutoa k<Jr-11 t nt>k f'Z,n. lik m-m ki:-dezik. hogy
velt-kPt a magyarlakta hányatele- ki a hányá z. ki ne"ll 1,inytw:, fel-
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Királyi Postatakarékpénztár
eredeti hivatalos nyugtáját.
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ft•lt;',tlt•niil mi•ghi1.hntt', fs tiszlf'>i·

i•g1 11Agy vállalatok, dr az anl(ol
vezdiik 1 em tndják. ho1zy mit igí-r
"'"
1zélMmos ma.,·a, alhlmaz,1ttak i-s ugyni.ikijk a magyar
ny 'vu kiirJt.vi•lhen Ml nrm t 1
_, k, ogy miképp csapják b II
nalO' tgére-tt-kkel a magyarok t.
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Harrisburg, Ill. és vidéke Magyar Ban

h

iWet.ltleimet, hogy
módomban. '1J. pénzeket a rendes
árfolyam uerint küldeni és ná
hmnál sem JAKAB, sem MORIC
sem MA.s ilyen neveken nevezen-

.A Virginiában és West Virgt.
niában lakó ma.gya.r bányá.ar.ok bizonyira örömmel értesülnek r6la,
hogy A pocahontaai Goodmanék,
akiket minden magyar iamer uon
a tájon, pénküldó irodát nyitottak
és annak vezetésére jogvégzett ma
gyu embert. uenödtett.ek. hogy
honfitánainlmak minden tekintetben uolgál&tára iJ!haaan&k.
Ooodman-1 harminc éve imerik uon a tájon, ludjik róluk,
hogy becs:ü.1etes emberek és igy
feleale,es, hogy róluk housuab•
ba.n írjunk.
Irodavezetőjük Berkovics J6-
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1 Ja, bogy
komtKZ nunka\
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KISS EMIL, Ban"a'r
133 SEOOND AVENUE,
NEW YORK, N. Y.
ALAPITTATOTT 1898.ban.
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BIZTOSIT~K ALA VANNAK HELYEZVE
FELHIVJUK ÖNT, HOGY NYISSON NilUNK
TA.K.ARtKBETtTET
BIZTONSAGBAN LESZ A P:&NZE tS 3, KAMATOT
KAP.

FIRST NATIONAL BANK
CO
EBURN. VA.
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TOVABBITJA AZ óHAZA.BA

BIZTONSÁG AZ El..Sö

§

A MI BANKUNK AZ EGYESOLT ÁLLAMOK
KORMA.NY A ELLENŐRZI, A ~K NAGY

§

a - -.-MA-G_,Y._AR_O_K_MIN_D_E_N_ll_T_T_O_O_N_D_O_L_K_O_ZN_AK
_____

a hivatalos nápi árfolyam mellett
gyorsan, pontosan és jótállással.
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MI AZT HISSZUK, HOGY A MUNKASEMBEREK

§

ta.J.o.tai k6peaitlk arra, hogy a ma.- §
gya.rok ]egbonyolult.abb huai és §
itteni ügyeit a legjobban intéz.se ~
el.
§
Goodmanék most, a magyar §
pénz ole16&ágf.ra v~ó tekintettc:i 1~
100 koronát feleouég mellett =:
$17.50.ért küldenek hua és fel- ~
hívjuk• bányúowl
uton • , ...
punkban levó hirdeté<liikN. •
~

JOHN NÉMETH, bankár
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oca ontason. ~ Legjobb a National Bank ~
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!. A. GOODMAN,Inc. POCAHONTAS, VA.

$17 .50-ért küldök
100 KORONÁT,
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A ro 7. n ,·1yok tiat· a Dol
lar Cih""" and Savin B nk bccsukta kapui!. .\ bankban több
ma~r- tesh,•~nk tartotta meK•
t~kar1tott pi'n.zt t! de ,·an ~emé."ly
ra, .liogy a brtevok temmit sem
foi;rmak VHzleni, m~rt & hanknak
e gt'ml1 · · •. )f ,· 1
ir
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hál,íjukat.
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Minden pénzküldeményért
teljes felelősséget vállalunk.

utol.in

~uk:.:r

-
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Mindenki aki általunk küld
pénzt, megkapja a Magyar

f'"Zek a nagy1-tilü hi,~nák é Hli1.JI k ok mÍlukn mag~ar 1·m- dók olcsóbban nem küldhetnek pef ur óhua.i jogvégzett.éggel nak. llHJ?.IW'Ok, IIIOKt He n "tjtn k
m~rk f"zcrszúmra vannak bAjtár ! be1·1, c!lbk aztltn ha a baj megesik, lpéru:t. Nekem nem kell drága jött ki Amerikába és itteni ta.pa,u. rra f,.J,:
aatHk kö7.t áldo1.atok, akiktöl 10- hn lwt, I-CS1'1J1~\yt, vagy hizto;;itási árendát fizetni, mert saját épti1e.\
1.-, dolli1rt sihriilt kicsalniok.
pt•uit kelh-111• fiz1•t11i. akkor iil ki, temben van u tllletem, én nem ■■■■■■••••• ■•■•••••••••■■■■■■■■■■•••••• •
l;t>ginkit.hb
dollárt kt'r,wk h11e~· hí111y1í111.11~k IWmmit 11e11J fi- tartok él__ nem fizetek futárokat,
Mind e n hozzám érkező pénzküldemén yi-rt uavatolok
1
10
•'KY Í'HI' {,~ ezért a tiz dollú.rért ll•lllt-k. lllf"rl hHl?oiJl.zl _1u-m_ ;e,_z. a.miket kulónben is 0. n~p szokott
l't\ZKt'l:.DE'.\lt:Sl:EITJt.:TT\S'-1.\ II OZl,A. \I , '11-:IIT ~"- \1,0l( ,\T
mimlrnfl:'le betegsegMyt, em•krt• :1,•k ft.l 11 1? ilolluro h1ztositu.s?a. fizetni. "tn ami csekély UZ:letet 01i
. . . POSTAI UTON ~
r•tgií
élethiztositást, Hm még
\t
l1d1•khf'n naponkt:nt nálok, magam vég1em el 6a a leg
a
twuzTos \1111 \,
1
menrn hfli hotJoj?'lágot is igérn('k kapunk lr\·i ti:t, am~lyh~n f'"~yik- tisstesaéguebben miud enki megOtthon , ·.on .l-\ .\UJ.\h , 1°,,1.T ö'\TlH .. t..1,1,u..., 11-11„1 t1.T,
a k d·Yes onfitársaknak. aki ren,1 m~&Atk 111 dollnr h.1tt0fi1~'8 iránt eléged~re csinilom uokat;
.
l~nl f:s , 11 ,~1. <;nms,nn,,:
w: rnt le is sz:urja, aza.z hogy be ":•nlt>z/idr.odu("k h&Jtániatnk. E.t.
A kOrnyékbeli
Ul·
1 kfild1 a 10 dollárokat.
chic ruk lel'_l'lrkb n dlaszoltunk, vea pi.rt.fogúáb& ajinlva magawlt cs. f... k.lrAl,11 l.on•ull Ui:.\\hu
Tud"úk ev-k a u:élhámoaok most l~Rr alig gyuuuk l'Z u!Q·hen mat
467 WASHINGTON STR.,
NEW YORK, N V
~
nUl var bán úzok tiutell- a 1 \ .-hrút
er.i·n a helyrn tnd~tvagyok tiute1eltel
1 Ot:Y
, g_
y
uk a hln) WOkkal, hogy nem crd
'"' d N·k 'nbe,ek. gou oo ,.,._ d,m a kulonbozö tlu-suigok 10
IUapák, akik •~•i!keznek uliA! ,a •
k kipekrc

j

"',t
r1

J\. kiildő neve: . . . . • ....

Bankbukas Fa1rmonton.

m.agyan.ig tudomúir&, hogy & j&lenlegi hlL-borus viazonyokra va.ló
tekintetből a. magyar pénz ú-a ~
t.einesen a.16. súllt él mióta a pénf:.
árak megváltoztak, uon id6 óta
a viltoaatos i.rfoly,.m uerlnt küldöm a pénnket M&gya.roruágra,,
pL jelenleg

i

uoz-

Ez A PiiNZKULDO IV.

;-,;,.,.,. anoak, akirwk otthon a pi

és éppen I uakadni a közö-uég minden ilmi- MAGY ARSAO SZIVES FIGYEL- R"tGI EMBEREK UJ ttZLETE. A "T VIROINIABAN ALTAI.A- ~

ujra át~ljük ::~11:m~~a~·;:::::t ae~:i~~~j:

Coodman Ferenc

TOLTSE KJ EZT AZ 1vET, vAoJA KI i:s KULDJE VAGY
ZA BE HOZZANK

.,, •

Pennsylvani&i olvuóinkal fl.

:•nul-

1

~1111& 100$17.50
korona 1
:

; vaavis ha nálunk befizet 17

Részvénytelek-hiénák.

IO'áznunk, hogy a1. e,gy~tt. ö~lő
wnmk ne fuuon l1ouzu tdore t>mé~ t>gyb . hennunket,. mert az
olaJ u m f„r m"g a "'f1llel és a
II gy_
,1·1111yoh·~ idök drág&
ágat arra rnte~ek __bennünk~t,
h~~Y .cak_ a tel)l'S fup:get1:,D.kg
l,u:tos1thatJa a nemzet ereJet és
életé~.
..
llu!légge-1 harcolunk egyutt az
o. drákkal, e1.ek1K-n a nehéz 6rák.
han a k,_ir.ö~--('ll:,n!Wg e~lf'n, ~~ csak
uity tf'kllltJuk oki-t, mmt szovetaéK••1wk('t,_ mint ~ némete_~et, aJci.k.
k1•l tJ!~•utt f.riunk, f'gyutt harco•
luuk. tit• akikk1·l nem közös a ha•
1imk. :\[f'rt a1. outrákkal sem közo11! .\ 4~.han • 49-l><'n kiömlött
t ngi rn} i ma,ryar ,·ér a teljes
f1 gg tle~gérl folyt fs a legUf'bh gyermekeink, nem.zellmk virága m
i.'I euk bazltnk ar.cbb
Jo,·ójcirt yfrzik. Ennek pe1.für
ak egy féle ntja leb("t. ,\ telj1 '"'•
u abuolut furgdle~r. amelynek ,hl-31 a h,horuhól kell kiíej-

Va.

•

:

i ................................................................................................1
: SOHASEM VOLT OLYAN SZUKStG MAGYARORSZAGBAN A PtNZRE MINT MOST i
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és Közjegyzői Iroda

i Pocahontas,

i

hány magyar t t

k

t \~~~:i~oknalr:

még azahadl.i
------P-u-bll>bod b1 lbo,
l,.,n JA•6,.... visszat~rt a munlt!lfl.'"'iG.\RU...'\ "L'\F.RS ORC..\'\ l'l llf.J-.IIJ'\G C'O., I\C.
hoz, a magyarok azonban, igen b
,, \RTI\ ill\lLER. ~1::!.:~tTI.E\", , .. ~;~:Dlm. F..GJ::R, Sttr. ly
' majdnem mwdeyáJan el- - - - - - - - : - : : : - - - koltön<·k a k1lcncca azA.mn Wlep,
A MAGYA& BA...NYA.SZLAPOT BANYASZOK IRJA.lt.
röl ~ akik ott mara,ltak, az.ok is
BANYA.SZOK.RóL, BANYA.SZOKNAK..
sziYcsen elm 1ml11 k, eaak l• mw
-----hovlt.
THE HUNOAJUAN MIBEIIS OB.GAN IS WRITTEN FOB. MIN:<em tudjuk. mi 1,., a I, ta.tó,118
_ _ _ _ _EIIS
_ _,_O
_F_MIN
__
E_B._S_,B_Y_MINE
__
_·_ _ _,.....,,-- tntott muuklt.SOk aorir;a, t.h• ha mó~ntered as second class matt-:lr at the Post Offl{'e at :Sew York, N. Y. dunkba11 h•:,;z, ugy Kt•~Ílt•ni fogunk
under tbe Act o r Mareb 3, 1879.
a négy Lujba jutott 111ai,ry1H· k:,;t.

Megint
,;ru~alr: z:ép
~yar hazankba.n ! Ywt akkor
régen, ismét hon~ v~r ön~~ a
Kirpátok havas beree1t éa otoné-,·ol, '1dou.ák a magyar vért a hua
oltárán.
,
Akkor ~ szabadságért, m01t a
létht folyik a nagy harc & ~•
ar.ent v~lt a ~ub~dsá.gharc kur.del~e, Jo~os es szükséges a moetam haláltus.ink.
Az6t& n~gyot változott a hely.
7.et. .Akkoriban az osztrák _elli•n,
&7. uralkodó önkénye ellen ktlzdöttii.nk, és az oroszokat boztá.k ránk
a saját parancsolóiok, ma e..,,.,-ütt
ktizdünk a hajdani ellen!ltiggcl, az
oroozok ellen.
.\n.na.k az iin.•,z: embernek, aki a
b6esi királyi palotában lesi.yárj&
a háhoru legujabb hireit, talin
tWhe jutnak a ne,ryve.nnyoleu
idők ,~rei;. emlékei. talin nem gon
lol uokra e nehéz órákban.
. ·etün.k azonban aoha. nem IZ&•
had a na..,. idők nan emlékát el-

1.I

I

ra.t.es

Pub~od every Thunda.y.

"P.<óF.lt Sl'\DOlt,

•1j' ' ' '·············1··A~·~~~?.1E~~~·l~;:··1:.i. . . . . . . . . .

l~M~~~,r~;~!!:)lllir
N·mnú rá!lv.>t ,; nt-m kf"IJ. 'llndrn1; ,1ol 1Hr•·rt lln,
- knron • t '' •
,-,•111"11·!. ki cmhon mlndrn hlAn) n<-lkiil. n \ '\ l \SJ:OK ! EZ ITT
1-:co\·~·~;~..
1
1
1
\ 1,1u~bnrE;hl m1t11:>•~• 1>01111"' pt-n.i.kuldoJf' rn h 6ta.
:
1

Flat Top Na11·0 na I Bank
,

Bluefield, W. Va.
Al:t.ptoke $100.000
Tartalékalap $70.000
Felos:tat'aD nyereség $5,000.00
\. agyon egy millió dollá.ron fehil
Y. inden beteva, ak\r kicli. a.kir
,,agy, a be~tje egyforma pontos,
tlo:ékeny ki..;.zol,tili1ban részesül.
Két ma,ryar hivatalnokunk van
magy11r ünteleink kiuolgá1áaá.ra
3 u\z1Jék k"mntot füetünk
betttekrt.
,
Betéteket posta utján is elfogunk,
s uok aJanlott levélben küldhetők
Exprtss utalv{mynál mi fizetjük
a költséget,

~~7'ft,'ti';g~ ,1~ 'rft;11 r'.'~~!f~ ,;,,s,:~~_;r_

•-------------------- •~-------------------~

..
..
..
.,,.
..
1D
jo

m,
10

m•

m
1111

hi

ko
,u
ne

"'

MAGYAli BANY ASZLAP
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Levél

jött

hazulról.

Lett már félöt - már mint délután !élöt
- : amikor Geréb András megtiutálkodott a
azénpor piszkát61 és bement Windberbe a nagy
t.t6rba, ahol póata is van. Hátha. jött levél ha%Ulr61 ...

llátha ... Kerek két hónapja minden állott este azzal feküdt le, hitha holnap jön meg
a várva-várt levél, onnan Csucsa mellöl, & SzilAgyságból, &bból a kis faluból, ahol vasárnaponként ünnep16be öltöztef egy forrónézésü
a89Zony két kis sz8ke gyereke4 egy fiu t, meg
t>gy leánykát. A forr6nézésü asszony az ö felest'igc, a két gyermek meg az 8 sz.ivének minden
tlráglW\gnál drágább kincse.
llátha ma jött levél, amely arról szól, a
mely megint arról szól, hogy az asszonya lelk:61.,p eizye,tlf'n arckép van befoglalva: az övé. Jól
van, ha nines aemmi baj a házban meg a környt'ken; jól van, ha a kis Julis m1r a nagy betitk vetéfléhf'7. is ért, az Andriskát meg magyar
,,,,zt'rnt-k választották a gye-rekek a muszkák
rllf'n: jól ,·an, ha a falunak eddig ci.ak egy 1~
j,;éuy fiát t'rte a halálos golyó, a többi meg ugy
St-heimlt mPg, hogy mpgannyian mennek \"issza
a csaták titzého; jól nn minden: ö mindl"ll ujs.'igra kivánesi. - do még se kiváncsi Sí,mmi
l!'Ítsra olyan naJryon, mint arra. amit két eta:·
t,·ncló flta mindig elöszür keres t>S mindig megtP.lál a fi•les(•~e irásaiban: ho~ az asszony
ugyaná, val a hiis(,gg(•l '\'8ll hozzá, mint amilyrnni•l volt. amikor 8 azon a borus novemberi
1<.11.pon hucsut mondott az eddig ,·aló életnek,
( s Htk1 Jv,>u a na!,.ry vizen, Penni.zilvánia !öldjélll·k fl.kt·te mélys(-gébcn \'áltotta fel az errjét
oollárokra.
Ke-m(-nyen lt'pdesett a vasuti sinek mentt!n
!(,lóra ala beért Winderbe, a nagy st6r1,a. ahol a piista if'I vau. Odamf'nt a p6staboxok
eh~ t"li ösztiinszeriitn a nain.·Nik sorra ejtette &
ttkintdét. llt'rt a m•(ryOOik sorban volt a 136.os
Wmu boi:, az Ö\'t'. Hátha . .
(a <'P:Y

i::-1 a box kl'8keny nyilásán ki!ebérldt nlami • )li 11.'hPt azf... A Bányász.lap nem.
)ft>rt ma még eaak kt'dd va.n. )Iá.s uj!iág
Sf111 l1•h1•t. ~lert O a Rzabadság-ujságot a l\.eletuf'n Pí11\al t'p:yütt járatja, dl" u~y, hogy a
Pali ádN'~zára küldik, nem az ö,·ére. Ez hí1t
1t-v;1. F.1. hát nf'm lf'hf't más, mint levél. Ila-:wlr1R llonnan n t>sodából jöhetne máshonpH:
l1iu:1•11 nf'm levelf'z ö a tiiri.ik i.zultánna1.
Orrl•b .\nclrÍI~ bt !(,illesztette a box kulesh ukKha a kulrsot í,s rt>~zketett c1. keze, mintha
t1hhan dohop:na a szin·..
Hátha mt'gsf-.

Hátha ,·alami körlevelet küldött neki valamelyik magyar bankár vagy italkereekedö ... Eh,
mit.: kinyitja a boxot. Jött, ami jött. ts a az.i.
ve, amely az elébb ott lüktetett a reszke.ta k&r.ében, mintha egyueribe felszaladt volna a
r.zt.'lll.ébe. Osak egyetlen pillant.Ast vetett a levél
boritékira k azután nem látta többé a fehér
papíroson a fekete betüket. Xem sötétség állta
el a látása utját, ha.nem valami nagy fény, s
ebbOl ragyog\'& ugrált ki u 4 ne.ve, amelyet a
felesége keze irt a boritékra. Gondolkodb
nélkül, szinte fllomban r.Arta be megint a boxot,
betette a kabátja bels4 zsebébe a levelet, azután
11gy érezte, hogy odas,.:&ladt a vér az arcába, a
mint kilépett az utcára.
A nagy st6r el6tt ott állt egy south-forki
hÍlnybzte,,;tvére, a.ki szintén a Szillagyságl,ó\
került ki Amerikába. Fakóképü legény volt és
11<"Dt minden irigy&'g nélkül nézett Geréb And1·lu1 kipirult arcára:
- :Mitöl vagy olyan piro!\ földi T - kérm·ztr.
Talán ci;ak nem ..-h;zkit8l T
András olyan durvának hallotta mo!'lt ezt
ll kfrdt:,-,t, mintha kemény fadarab érte ·volna
a ft•jt'-t. )lajdnem káromkodás hagyta rl ajkát,
l•OJCY ez az ember italtól tartja öt mámorosnak. amikor az ö lelke a boldogságtól itta.a, de
azt'-n n;)dt eJQ'd és C..'i&k ugy futtában dobta
t,,_la:
Kimc.-legf'dtem ..
:'\l'm v.ólt többet, nem mondta mitól melegt•1lt•tt ki. S,:1·nt...t'gtörésnek érezte, ha ez tlött
az emb<·r t•lött ht'pillantást engf'd az ö boldogsiígába. A kabátja bal belsözsebében, a szive
fölült volt a levél, (-~ ugy hitte, hogy a Rzi\'e
mindm kalaJ)úlásának más-más hangja ,·an (•11
a 110k hangh1íl valami szép, ,·alami ft'nségl":'ien
t>p:ybt•hangzó zl'ne t'pül föl. A lába pedig akár1:a gummib61 lett ,·olna, olyan rugalmasan jé.~
Kora reggt-ltOl délután hAromig dolgozott, de
ki fáradt ily<'nkorT 1Ii az, hogy !áradt!JlgT
Hát Jt.l1f't fáradt, akinl'k leYelet ir a C..-!es(.geT...
Helenyult a .r.sebébe, megtapo~atta a leve•
ll't, de 1wm w1.te ki. Hanem azért mégis maga
t>lött látta folyton folyYást az irást, a fel ·!'ige
s7a,..át.
Egy szempillantásra. elmo!iOlyodott,
a:, jutott t>!IZl'he, mit gondolhat az asszony, mikor o,lairja a boriték:ra, hogy "P. O. B. 136"...
)fílyt n nt•ht'iz volna. véle megértetni, hogy ez
•· Po!'it Ortiee- Bo.x-ot, p6stafi6kot jelent ... Póstafü,k: - hi!1zen ilye,1mit esak a nagy földesurak tartanak a Sziláll'.yságban .. • Aztán azon
J..rz1lf'tt e-hn/\lkt>dni, hogy ebben a lt>vlilh<>n bi.
zonyára mrg Jeqz a válasz az a kérdéSf'irt: sik, riilt-P a vfrü~kt'rt !v:élén lé\'Ö diófát jól beoltani. )fár-má.r kivette a levelet, de aztán le•
l.•ggn11t a ,·ág~·akoz6 kiváncsisága, és val6AAg-
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gal megi!jodottan ért haza, a bur<losházba.
A bodik - Oerl'b Andráson ki,·ül nyolcan
,oltak - már ott. ültek az asztalnál, a leves;el
már ,•ég~ztek UI.
- Xem gyoztük bevárni! - mondta a. hus
tála1ása közben a misziu.
Pedig i.iettl'm ! - Melte halkan Andris,
&J'után elgondolkozva tette hor.zá: - Le,·elet
hptam hazulról. ..
Még néhány pillanattal ezelött veszekedés
felhöje lebegett. a le\'Cgöben. Kivált a kis, gömbölyühátu Fojtény Sándor kötötte nagyban a
kutyát a karóhoz, majd 8 igy megmondja, ugy
meg-mondja a. magiét az Andrúsnak, tanulja
11wg a regulát, hogy ott l<>ryen rendes idt~jében
,\ ,..ae1:1orí111ál. )fl'rt hogy ninc~<'ll rxtra kolbá!a
111•nkinek a i,;zámára ~cm. "f;., ugyanc.-z a hcpeiás-kodni K?.f'rt•tö J<"'ojtl'ny flándor \'Olt. az. aki mos1
maga f"lé tt-tte a ,·illát, nll•grágás nélkül nyelte
1,• a i-zájában levö kn1yt•ret (,i; a megillt>tödötti,,rgtöl fojtottan kt'nli•zte Gert'b Andnístól:
Lr,·t"l jütt hazulról!
- At. ! - mondta CSt·nde!M'n a kérdt·z,·tt.
'.\fílr ekkor ott \'Olt u András tányérjában a
lneq, a többiéb(•n a. lm'I. mlir a mi.v:i."z is leült
tr.z asztal ft,jl'hez t's a wrt>jtl'kes munkában ki1;lwutt t·mhere-k olyan p:í-pi1•sf'n ny lték az
l-tt·lt, mint a <"Sl~plfönasina a gabonát. Ha most
hirtelenében megkérdez.te volna ,·alaki tölük,
fl.llt magától a míszisz«)l i~. hogy micsoda hu"t
it , ... znf'k, ,·a~- hogy f'Ryáltalában hus..e, amit
t•sznt>k: bizony hten minde,zyikük zM·aros fp.
h•letf't adott volna. )IrrthoJrY enni ke11, az bizonyos, dt' most ni'm ar. étel a fontos, hanem,
hogy vizcn tul van l"fzy on.ziig, abban is egy falu, ahol a világ h•gszebb zenéjét zenéli ~ templom ha.rangja, ahol az akHl'fáknak olyan az illatuk, amilyet Amerikában egymillió dollárért
i-em lrhl't vásárolni, ahol a fels8,..ég mellett el111alnd6 (-rbe mindegyikük kaviesokat dobált
,:rermek.k:orában.
- Levt'I jött hazulról! - sóhajtották. elmflmorosod,·a, de vieyár.va ,-igybtak, hogy a
afthaj lá,n- lej!'yen és halkaz&YU, mint a májusi
s,:e,llö, amely a ma,zyar ibolyát csókolja. Xem
ntkik ,·olt eimf'r.ve az iríie, de vajjon nem volt.e
ar ön:ké ÍR, amikor ott \'Olt rajta a mosoly~ba. annak a napnak, amely az 6 számukra a
lrgszebbt·n siit.. T
Olyan érzt';<; piro~lott a lc.-lkükben, mintha
p:y1izelmi ünnrpf't ülnr h mé,ris olyan hallgat6
ní,mad,z reszkl"tctt a i.zobába.n, akárha halotti
torra gyüfü,k volna Ö9'!Zt><. A miszter meg a mi~zi~z, mt'jl' a bodik minrltmnyian elégedett mo.
!iOl:na próbAlt.iik formálni az arcukat, dc a szeflliikiin nt>m tnrlott ,zyözMlelmeskedni ez az
ekarat. A szf'mük !átyolo~ volt, még nem köny-

ny1•s, hanem ha valaki ki találja most elöttük
t·jtt-ni a falujuk nt•,·él, akkor menten leesordult
\ olna az arcukra a könnyük. & azon a fátyo.
Ion kt'reaztül, amt>ly aranyi.zálakb61 6ZÖtten a
sz1•miikü11 tl'riilt l'I, ölelgetóen fonódtak a 111ga.rak • Geréb Andris felé . :Mert az most elhor.ott nekik c.-gy darabot a srilágyi falu földjé001, a nála levő levélre a falujuk ákáeillat.áoak
e 6kja hullott, éR már hallották is a harang
i,;1avát, amely ugy csendül, mint a bölcsődal.
)wm cli(y, de •ár. kérdéssel szeretett volna el6hozakodni ,·alamennyi. Apró, jelentéktelen
k,1rdt'i;t•"kkt•I, anwlyekre otthon talán egy pillbntásnyi időt ijCffi pazaroltak ,•olna, itt azon-•
han a villig minden nagy eEM:ményénél fontoi-.ttblmak találták, hogy például megmaradt-e
kü,birónak a Tarn6c Pl'ter, vagy sem.
De 1wm kfr<lt'ztl°k semmit Geréb, AndrA.
túl. ( 'fiuk 111:1-11:k ot. ~éztt'k öt \'alami sz<-rt'lö
t ... i'nt·gi11 r1~I() bámulattal. llátha olya.i;valamiröl
i ... ,Ji \'all 11,hhl\11 a levélbt·n, ami uap„ugara1:>
11 rii11wt jd,·nt az ö számukra is, ,..agy. hátha
le,;z abban az irtii.ban olyan hir is, amt'ly vil111rt korl11í.e11ol ft l \'alamelyiküknek a lelkéhen.
lfulkar1, ,ont.11tottan a nagy egyletröl meg a
kompff.11iaí.r1·•1, mel( mi egyl!bröl kezdtek bt~zél~1 1111, 11~ t
k u m akart mep:indulni a !iZÓ fo1yáaa.: folyton odasurrant a tekintetük András
ft.lP, 11kiiwk n uchí•11f.'n ott \'Olt a hazai rögtől
id, ~zallt üz; nd. E1mt'.-J . zcntcbbl"t t-. najl'y!-óz,.
rübbi t (, hatalmasabbat nem teremthetett. nekik Menki .. 't'zú,ükbol kisugárzott a vé~kig
ft sliMt t'~ mí-gii1 megft'kezdt érdeklödés é!{ a
tu;ztt'h·t az irlÍ.nt, akit most fölöttük állónak
t• tt az n lnl'I, anwly hazulról jött.
]':_;,;, amint a \'acsora után fölment András
nz npszH•zr(•: lll'lll kelt föl utána az o.sztaltól
!ó;t nki. IJai;e-yták 11t, hadd legyen egyedül a boltlogsá~gal. András pedig Célig levetkőzötten
vl'gigdölt az ágyon, amelyet a sovány Bara
,~ineével v.okott megosztani és valami tüzes
tlhatáro1áual !eltkpte a boritékoL ::f:s kezébe
Hitt> a 1,·,·eld, a !eleslge irását, és uizy érezte,
hogy johben dohoi,t a szive, mint máskor és
ol) an ,uihajtú, 11r.akadt ki belöle, mint amikor
az ,,mbf'r Yalami naJry elhatározás el8tt btPnnek ajánlja a lelkt't. BPn.söjének eblwn & f&i-ziilt!!Í'i;?élx-n azinto kalapált fejében az ap:ywlde, szintP nt•m ii; értette a levélnek elsö pár
sorí1t, a11lt'lyben az asszony jócgé!v.ségt·t ki,..án
1wki mrg a mai;ruk j6t'géi.z!a;Pgl'röl sz61: - mig.
lit'rll arn',I hzlll'tt gzó\ni az irás, hogy a ki,
.Julh,t mNmyirp mrgdiC'sPrte a Umitó. meg,
ho,cy az .\ndriska a fain miden !l.vermeke közül
lr gjohhan twl c,nv.kó.lni a befa~yott t'rc.-n.
- - n~ <' Ilk M f(.lti,;cl a fiut irta a levél
1wm esik acmmi haja.

Bt•hunyta. 01:réb András a szemét és ugy
lt1t1a maga elött a lt>gragyog6bb ragyogást, az.
ö fiának, Andrii;.kájának a. két szemét . . . Két
éHs lf'm volt a gyerek, járni is alir tudott, a.
nikor e,lbuciouzott. töle, és most mir csusrik. Az
t'I Andriskája, aki fppen olyan forrón tud nézJ,i, mint ar. édes anyja . . . b aká.rmiral az6lt is
az inís, minden hir után mégis esalc az András
~yereket látta maga elött, amint a befagyott
éren csoszkál. A szegényaégr81, a háborur61, u
l·mberpusztulásr61, meg a falu apróbb eseménycir81 beszélő sorok közül folyton ki-kiugrott
hZ Andriska szöszke !eje. A levél vége !elé azután, amikor a.z aMZouy arról a mélységes bü-i.égröl irt, amely a azivét eltölti: Anclriskának
at arl'a - akár a meRében - egyszeriben 6.talakult ar. anyját'vá. Pl·n-ze Geréb András holdogs{1gt6l rtszketö látomWban. Aztán elibe
ugrott a Juliska. m080lyg6s képe, és hosszu
oní.kon által, amdyek alatt vagy tiuzer átgyöt·yiirkii<lte a levél minden sorát, szavát, betü;t't, pontját: <'Zt•keo a bo ·zu órákon által folyton 1·rrt> a három kt"prti m0&0lygott a szive.
)lá.,kor bizony mÍlr nyolc-kilenc óra közt
h·fol(ta az álom a burdosház 11.zemét, de er.en az
t· t,~n t•ljtitt a tiz óra is, amikor a bodik felci1,i-lodh•k az apsztézrt. :S-1 m is mentek, ha.nem
, aló1uíggal ompolyogtak a szobájukba s egy
, ilii.M"lrt nem Ytletti-k kivánc&i tekintdüket a
k,IQ nlladt tt·kintdtel olvaaó Oerl!b Andrásra.
Bara. Vince már & lábán is alig tudott állni az
nlmosságtúl, súnte ht>e8('-tt az á1;ryba András
mt>ll(-. Ei pi•,lig mrg akarta jutalmazni háló bo<lija 110!--."zu türl'lma és halkan mondta oda
m•ki
- Mind<'n rendben van . ..
Hara Vinee, aki ekak félálomban liallotta
mflr l'ZC'kct a. szókat, Y&lami szinpompás luomba kezdett, valami olyan álomba, amelyben
mimlt·nki boldog, mert hiszen a falujukban mindt n I'( miben \'an. Alig hallható \'Olt az A.ndráa
8Z8Ya. de azi!rt valam<"nnyien me-ghallották.,
r.1e.rt hl8U'n a leghalkabb u6t is mt>ghallja az
1•mber, ha az a. sr.ó kellemeset moncl
t.11 reggrlre kelve arra gondoltak a bodik,
hogy !eltris.... it8 ,·olt az PjR7-ak&. (Fure$8., hogy
r1luikor, amikor uintén kialudták magukat,
nrm jutott ilyr11m.i e i:ü.kbe.) :f:11 egész napi
wunklijuk alatt ott mosolygott a szivükben a
m1•gelPgNlf'tt!IPg, h1 zimank6s amt•rikai télben
i,s map:yar májust l'N"ztek. amikor másnap a va,.
ri.oráuál mind<'n kérdés nélkül, magi'.i.tól kezdte
el Gt·r(·h András:
- Hát a Tarnóe Péter megmaradt kisbir6uak.
•. J,jR'.yS1.eriben !lz(,jjclömlött a szobában a
ziilMaln ákáeainak íllata ...

MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI
~

NEW.· YORK, N. Y.
mult h~- Több bánya t,·ljelt'n le \'an zi'.i.rva,1 nar bányás:o.knak, mert heten•
lt·n b, rku., tt munkah1rek, S&J· esa.k éppt'n a Gary telepeken dol- kt•nt csak negy napot dolgoz.nak
nos, mm<l azt mutatják, hogy a goznak most tilrhetöen, de ember é-s mt-rt annyi ar. embt-r, hogy kenszou)·ok 11cm hogy ja,·ulnána.k. un t>legwdő ott i11.
rp,ni egyik sem tud. ~yole láb
dt• roi,, .. zabhodnak. }Iindenfelöl
Yirginiában i;.zintkn csak ul-p magas szl'nben közPpen egy-két
pana,ukodnak bajtársaink, hory a szó\'al tartják a munkásokat, de láh vastag kön:teg \'an, amiért
m.'.mka 1w1_n mt'JCY fs _c~k helylyel na!Z'yO~l .kevt's helyen dolgo7.nak incsenkl!llt 6 centet !iz~ttek, moi;t
1.oz,•l r~ 1:1l'ih1 tii nt-m1 J~~ás.
mt'g fehdöt ts.
azonban, hogy a m~kus sok, enn:n1gah 11llamokban, llhno1sban es
Marylandbon mCl:l'Y a muuka va. nek csak a felét adJák meg. :tlelin(linnában !rbruár eleje óta ha- !ahogy, de magyar ott kevt'!I dot. miszerek ára. meglehetfüs, csak a
tí1rozot.t. hanyatlHs állt be a mun- gozik, a távoli úl\amokban, w·yo- hszt drága nagyon .
b.iíb~n. Ohioba_n mfg mos~ sem rcn min~ban, C'~loradoban és New
,
11, zt,·k n ztráJk Rzert>ncst>tlf'n dol- )kucoban ahg dol,zoznak egy.k(,t
MIDLAND, PA. Angyal Lü&zlo
,cút, ahol a h,~kt• rnn, a munka ott napot két hetenként.
trstvérünk értesitéi-P :Uerint a básem folyik él; Ohio bányászai a
A ro~~z munkavl81.onyokat tett'- nya ott négy h6uap óta teljesen le
sr.1í igazi lrtelmt'ht n nyomorogn zi az, hogy a bányák Z1tufolva \'&.n· van zárva, és a környt!ken aem
hur.ták át a telet.
nak mimh·nfp){, embnekkel és a dolgoznak, pedie nall'.)·on sok ar.
Pe111L,;yl,..aniáhan általában na- rt•nd1•,-, bányb1: lt"tszámon !elül rmber. Csa.k eio· hónap muha várj:yon r1 za.k a vi11zonyok és mélris ezl"l"!;Zámra hu.zták meg magukat a ják a ..-iszonyok jobbm forduláad lehet mondani, hop:y itt a leg. ll'~·Arakból kiszorult mnnkbok is !.át, amikor Angyal László bajt1rJohl.,, nwrt a többi államokban a bányatekpeken.
sunk tudatja majd a.1:t a Bányáaz.
mt'I( annyit m dolgoznak. UnionMindt'nf1•lé azt remélik, hogy lap olvas6ival.
lown t's Comwli.,·ille ,·idékén mu- április hónap jobb )('sz valamivf'],
tatkozik nl'mi frllen<lülés a szén mnt ebl>f'n a h6na pban még csak
CHERRY VALLEY, PA, Innen
cs koksz tcnnell'i;l,,•n és pár hete rt:mény sinc.<J jobb viszonyokhoz, i,; azt irja egy magyar bajtárazon a \'itléken türhet8en megy a de ,..al6szinü, ho1t:r rendf's meder- sunk, hogy hetenknt csak egy namunka. Wt "t Yirginiáhan a Xew he esak a háhoru br-f<'jeT.te után pot ha dolgoznak és nemhogy uj
River r.zl'nmezökön állandóan dol- tnrl8dik a munka.
Pmbfort>ket ,·ennének fel, hanem a
gornak uJryan. de e. viszonyok oÜ:I Egyes ujságok folytonos jó kik ott Y&nnak, azok is elkivántalán még nyom.--•a.óc;osabba.k, munkahirci mind csak légbal ka- koznak onnan . ~Iaeyarok maradmint másutt, nwr1, a tán."Ulatok: pott áll-itásoknak bizon),ilnak, a j&nak most távol ettöl a vidékUU.
hirdeh•sei az év elején ezerszám-, he\yéröl tehát senki ne távonék
ra bolondították oda a bányászo- mo$t.nnában, ha esak bizt~ra nem
WYANO, PA. Juhász Jánoi;
kat, akik á.lland6 figyelmezteté•, me1?y valahová. IJirC'ink a külön- te~t,..érünk azt irja, liogy ott na"imk ,Iaeára, ho~y a hirclrtl"!mek Liizö telrpekr81 a következllk:
J;!'yon e!'.endestn m<'~ a munka.
ue, hi,ryj, nek, oda utaztak meRSZe
-hetenként esa.k 2-3 napot dolül(kről mnnkiit nézni
EDRI, PA. Egyik ottani bajt.ár- goznak:. Hét-nyolc láb magas 11:,fo
.\z F.lkhorn \'ölgyében nanon- omnk: azt irja, hogy ott munkát le- van, viz is van a bányában, gáz is
d , "l
fCY' ~ rr:nnka., esak ép- h, t UJ?yan kapni mindij!', dl' nem egy kevé!'l, 6-7 inc
ltjár6 k6,
p n, hofzy a burdo1. knesik meg. ajaíulja most att a hf'ly<'t a ma- t(lnnaszámra láncot masina után
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-
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t-~y itlö. óta ,·égkí-ppen semmit \'esmek fel. (Bajtársaink kör.ül I hogy ar. éh-lmet képesek megke,.
ni'm dolgowak. )lint egy magyar, ki.ki a saját felelóalé&ére menjen I rt"SDi, malit)-ar bányászok tehát na
tt>stvfrilnk irja, a munkásokk:a.l a e telepre ha akar, mert erröl a menjl•nek most oda. Ila jobb vi•
lt:"gbrutálisabba.n báunak, ezt a helyröl mi er.elött mi!g jót soha . zonyok h.-sznek, Waah bajtársunk
helyet tehát még a jó ,·i zonyok nem hallottunk. Szerk .. ,
tudatja ar.t a lap olvas6iYal.
ki11.I „e,in ajiiulauliuk bajhí.rsaink_
nak, bár munkást akár most is
NEW MINE, PA. Xagy Miklós
THORPE, W , VA. :Mint egy otve ... zm~k fel.
tesh-t'riink irja, hogy ezen a tele- taui hajtíu,,·unk irja, a. munka ott
pen a mult év április óta mindig kis.... é megindult. heUmként báromBOISSEVAIN, VA. Egyik maBIG CREEK, W. VA. Katona (tyengén dolgoznak. A szén a bá- n(•gy napot dolgoznak. A telepen
J(yar testvérünk biradása szerint Oyör!lr frstvt'riink (,rtA.-sit(, ... e sze- nyában négy suk magas, viz van <'lÍ'g j61 h{umak a munkúsok.k&l és
ot_t a munka 1a;~an lll<'~'Y, heten- rint a munka itt is li(yöngén megy, e bányában, de azt kipumpázzák, nt•ha Vl'SZnek is fel nagy ritkán
kn1t l"t.ak 2 3 napot dolgoznak. J11•t1•nl<l-ut t·r.nk !! :1 napot dol- lejii..rókö vap-y !lÍIZ nincnenek, nyi- embert, dt> ott is elege.nd8 a mun1'- -10--1~ suk magM szén nn, goznak. XéllY láb maga!!. ti. zta tolt lámpá\'al dolgoznak. Ton- kás, má,s ,..iMkröl nem érdemel
góz. viz, lejáró kö ninCSt'oek, sza-, sz:Í'n van a bányában, a uénért 11zámra Iáneos masina után 37 és oJa utazm.
bad lámpá\'&I dolgoznak. Masina kllronki'nt ;,o centet, entrybt>n 65 fél centet fizetnek, ,..egyea méréi.
_
utlin káré számra heten.kt'nt iO- centet fizetnek, szalct Iö, é,s után. mellett. Szerencsétlenség ritkán
.
.
60 CPntet fizetnek. A Yidéken dri,., A mnnkáaokkal meglebet6!K"n bán- történik, a munkásokkal elég jól
~ARD, X:~ .. EIO'ik ottan1
~11sá,: Yan, de a munkásokkal elég nak és ha jobbak l r.nek a ,..iszo-. háunak. és bajtársunk ajánlja ezt b~J~k azt irJ&. hogy azon a
Jól bánnak. Ujabb bányászt min- uyok, Katona tesh·ér tudatni fog. a helyet magyar testvéreinknek, nd ekcn most csak két-három DA·
dig vc"znek fel.
ja azt a )[agyar Rányászlap oh-a. hár embert most e!lak ritkán és pot dolgoznak, ho!l'y nagyon szemsóival.
ken ... et \'estnek fel.
telenül nymmak a társulatok üsROARING FORX:, VA. Pintér
_
lct„iben é& hogy a beYándorolt bá.Károly bányállz tPstvériink irja,
JENKINS, KY. Návay Aladár
RIVERSVll.LE, W . VA. Eizy nyá!!,Zo~na.k ~mmi becsúletük ninhogy ott a mai viszonyokat tekint- magyar bányh1 azt irja, hogy c,ttani magyar tt-stvérünk azt irja, cs. n. • e m,enJenek arra felé a ma-vl', hirhet6"n megy a munka, mert ott hetenként hat napot dolgoz- hogy most alig dolgoznak két na- flYar bányaazok.
ht•tenkl'nt 4----S napot dolgoznak. nak. öt éi,; !él-hat láb mall'.89 a pot egy b;tt'n és igy ujabb mun- _ _ _ _
• _ _ _ _ _ __
Xéey i-s fél suk ma~as a szén, ,..iz szén, a vizet a társulat maga sze- ká.<rt annál ke\·éshhé veaznek fel
fs gliZ ninest'nrk, kö kevés Y&n, dt'ti ki, a. V.l~R közept'll ,·a.n ugyan mert annyian ..-annak a telepen:
Urt'számra. roomban 50 centet, puha kő, amit a mMina vág át és hogy se pléz, 8l' ház nincsen. Ha a
hrarlingben pedig 55 ef'ntet fizet- amiért incsenként és yardonként munka megindul, bajtáMrnnk tunek. Szerenesétlenség ritkán for- három centet fizetnek. Egy káré óatja azt velirnk, mert rcndea vidul elő és a munkásokkal most szénért, me1y két tonna lehet, szonyok közt itt érdemes a maelég türhetaen bánnak. Munkást roomokhan 40 rf'ntet, entrá.khen gyar bányásznak dolgorni.
ves1.nek fel mindig, de a. bánya igy pedig 45 eentet fizetnek. Munkbt
fr, tul van 1.1rutolva emberekkel.
vesmek fel és a hir beküld6je azt
irja., hogy a beng.b6sz Uil'Yan egy· .i.ntal tudósitónk irja, hogy ott
I
ELEANOR, PA. Itt a munka nagyon komisz rmber, de a su- alig dolgoznak nla.mit és nt>m ia
uag· 01. rO!<szul u., gy. Ezelöt.t csak perintt>nd nt jó embrr és keresni tudják, hogy mikor indul meg a
dolgozl",,ttak 2 : napot, de most lehet a bányé.ba.n. Embert minrlit munka. Hónapok óta esak épp 1

,i;; Ctnte_t, pik után 85 eentf't fi.
r tnek tJ&Zta mérés mellett Szer, ncaétlenség ritkán fordul elő és
a mw1kások.kal nem tulságosan
jól bánpak. Csak olyan bajtársakuak ajá.nljuk ezt a helyet, aki meg
van szoru.h-·a., mrrt csak ismerős
,·agy rokon révén kaphat munkát.

I
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MAGYAR BANYil:::!.A.r-

A világháboru.

JUZES MADZAG A BALKANNAK.

.-\nglia t•s l•'ru1wiaorsú1g mimlt:'ut t·lkövct11t·k, hogy llJrögors1-Í\•
J:"í'H ki\'iil Houuíniát f>s Bulgiiriát i11 a maguk ohlalll.11 voujit.k bele a
h"rl'ha \,s Ola zorllZiigot i.~ 6.lla111U,11n l"Sllhitgutják a r,:17;\'t'•t('lr,•. fü.•ct.fölild igí•nwk a kis í1lla111oknak jutalmul, dc l•Z1·k n,·m bizuak
KONSTANTINÁPOLY SORSA,
EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET
:P augolokhau, nwrt tudják, hojly ml•g egy rn:ppcl 1K•Jll júrti1k el
DOLGOZNAK,
.\ K011stanti.i1.ápoly t•llt·n vonult a111,1:0J.francía hadl'rÖ egyr~szröl, •dia ti..,ztl' ,•g1 11 í·~ ,wm ua~yon ~it·hwk fi< clhatározlt-t- ·al.
u orosz hadihajlJk .a m ik ohlalrúl, folytouoisan c»-tromolja a török
r;,\•arost clziiró tl'11gi•ri;1.or0t,;okat, mely.•k1wk e-gyik ol,lalou Darda"I 1i1111('),. nd a,J611IJuk, ho~y n•,o·en ma..cának hili:i:h<'l)f'l 1,l\('01,\-1"'11, '.\". J,, 11h01 tobb <irhUil g)ir
ANGLL\BA NEM MEGY HAJó.
\1111 (·" ""k (•1.••r ("mb(>rnt'k 1·an állandó mu11kiíj11,
:h lliik, mlÍ.sik oldalon Bosphor1111 a m·n~.
.\ t.1.orosok kl•skt·ny 1:iZÍk'link arirn) h<-i;::let nf'ln lgériink Önnek. (I(' at. hlt.W~, 111...:, h11 l.ln<'Uloba.n ,·t-u hál.helJf'l, emel•
lók kóté szorult tenicn.ávot kt·p,.r:1H k t'ri miiulkt:t oldalon hatalmasan
)ll·g az llnwrikai polgárhii.horu ota iOha. ~· m tönént ,neg, ho~y
~,•,tii,. 11 l"lll(J"OII&, 111ert a l('ll.ek ára 1111.ndl~ emt"ll.l"41ik.
u,.g ,·:u,nak erös.itve,
tiz 1wpi~ 111 iuduljo11 hajt, .\mc_rikiibOl .\ngolor-.zll.gba, mo.st már , szt
•\z angol hadihaji)k lei;cuagyohbika, u lJ111· •11 Eliz.l:lheth vez,,ti az is m ,~ltt;k a gogii.; tmgolok, ~em mernl'i, a a~yobb haJl,k ut11ak in~
tromot, 6 ennek & hajónak oly nafQ."Ul'rii ltgyui ,·auuak. hoey mei;z. oulni, n~nt nrm ki\"áuko;mak a ti_•ug~r :1.:nckl•rc, ah~\-~ a ném_ct frnh·lk<"l h. hll 11karja, toh:i;6lu.nk f'J:f'k nc-,·fl't"I, 0:k 1U('J{l1101uljlik, hOKf mlJJeD telkt'k ezek. KönnfÜ
-w·bb hordanak 8 híres nérul't II gyvt'nki•ttesek1iél is & mig ők 8 gwalattik _ol)an ~org1tlom1~1:1l .~uld1k 1l~1•t• •\ml:r1~~ba11 kctséKbe
r'i. llMflze1(-..N" adjuk 11'1 a ház.J1t"l)f'ket, U5tJ', hog, mht1h·nkl n•ht>l beltllc-,
torok n:dmü,·('.k: Iötaholán kh·ül maradnak, addiir a hajók hatalmas v_111uiak -~".., ~ ha~hszer,_k ,C)art,'.1, u~~t hL-.i.a porr.ekaJukat acm tu~ág) ui egyik török eróJiitt & mlÍAik utiin tliintik le.
J:1k ilt~~pi ~~~~-litam .~ duhn u kon·td1k a blokád :nl·g...zuutet~m• ru~ur, ('I meUeU.e, ~ek.lódjék, hogy mJJyt>n do loJtról van 11-zó, lllf'rt ("Z('k a te lkek nem JIU'll:ta,.
18
llatvankét hatalmas e-intahaj{, tüz11 folyton töriik szövetség-t"- wt.
ovetelJckl
i,o'1i;cban, ha11t"ru Cg)' nagy 1·.lro,;ban ,·annak, ahonn,.11 \l"'n \ 'orkh11 1·11Ja.mu,s \'&!illlOn mehet.
11ii11kre P,; valóságos ,·ilág('soda lt•nnf', t1a a l)ardanellák hires erösi-éIJtJO\ FEL\"11,.WOS IT.(,',~RT 'I IK. \1 .\.
A HINDUK KUDARCA.
• ftt:'l diadalmasan állnák meg a har(•Ot nzel a rettenf't,•11 eiivel 11~mhen.
Az Azsiáh<il slllllitott hindu katonák, akikból a háboru elején
llaguk a. tötökök i.<1 el vannak kffS!ülve a legro1111zabbra is t'S <1 1yan nagy garral hoztak lit h1•twm·zr1 t az anf!olok, nt-m lilljó.k lllt:((
Konst.antioápolyb6I litteiszik a kormúny 8Zl'khrly(·t valamt>lyik Kh- a ~arat a háboruban l>i; Anglia k(,nytden btvallani, hogy kuadrcol
.\41iában Iekvő erősebb városba. - Ez azonban nem jrh•nti azt, nogy rnllott a nagy mumus;u1l, rnnt a német katonák e1-erszA.mra íogdO"i• J1cm védik utolsó e8"pJ1 vérig éi. az utoh1ó ágyuig a ,Ovárost Í's biza. glk el öket. Ar. indiaiak nem birják az európai klimát, iscm a nehéz[ - - - - nyára beletelik még egy pár uap, amig a azöwtsl'grseknek sikerüJ n,dvi~•lést.
a 11zoroson keresztüljutni, - ahol után hatalmas hadS<'reg várja 6kct
MIN ELVITTTeK A LEGe NYEK ELEJeT,
ll mérköté11re.
:,.;álunk ~lagyaron.1.Agon és :...t•m.-torszligbau márl.'itL.,;,ban iKmt't
A Bosphorns oi;lroma az oro~ok r(....zl•röl nt."m hir na~yobb je1ent6!)éggel, mert a bannadrcndü orosz hajók jóformán számitá..-.ba '«'rozás ll'-.z (.,. l'I fogjHk \"inni mind a lc•gények t>Jejét, hogy a hazát
,·,:djt,k. Frarwiaon.ziighan e,,:onbau már a tüpredéktt i" viszik és
111cm jöhetntk a Yédmüvek e égl'in-1 S.tlmtl)(>ll.
;r,•tlf'n iryermek1•kt•l k,~nyh•h•nek -.orozni, m1•rt a franciák már minMIT JELENT EZ?
-Ji•n katonát a harctérre kiildt1•k, az anJ!'Ol katonák o.Plt. papiron van-
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SOK BÁNYÁSZ VETI MAR TOLUNK
EZ TAUN Al. öN SZERENCSt.JE
CAMEO REALTY COMPANY

136 Liberty Street

New York, N. Y.
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"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe,

Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kon!)tantinápoly, vagyis ht•ly. ~bb('n a Dardanellák <>lest(' 6riá"i uuk, a harl'l(.rre. !l.zálli~ott f1•kete (9. barna ,·adak perlig halomszámra
íontos::.ággal bir a báborn további meneh•re t-:. azfrt az egé,.z Yilág fr- QC..,ztultak t•l mt"g 8 haboru ke1. d et,m.
deklöJé,.,e öi;..,;.zponto.ul most a hirl'S a.zorosokou.
lla a szövetségeseknek sikerül a1- utat birtokukba venni, akkor az
Oro8.Z c"akugyan nem kötrt't l~k{-t Anglia nt"lkül, ront erre az utra
Or(ll,.;toNZágnak t',·i;.zKzadok óta !Kj a foga l'e ha angol kéu.n Je._z:,
akkor meg kell érte szolgálni, ha mf'g akarja. cgy5%er kapni. Azt jelenti továbbá, hogy a már-már t'-h<·z6 Anglia (-,; F'ranciaoN11.ág hatalina-1, tárl11Í.Zát találja az t'-h>lmi~t·rm•k, a:r. olajnak a hin•:,; orosz Kauká.
1.u ·ban, amin-! a háborut tovKhh folytathatja l's amit igy onnan meg
ll('Jn kaphat, mert. az utat a töriik uralja. Kon1;la.11tinli.poly eh•ste
l'S<'tleg végzetes lehet rli.nk n(,He, m('rt Tiirökors1.íq.n111k a7. ('ur6pai
kf)l1tinl'll~töl ,·aU, t('Jjn:; kiswritlu.út 1•rl•llml'nyt'znt' l's i(ly az ÖS&Zl''i
Baikiw-államok angol-orrn.:r. IM·folyá11 alá k1•riilnÍ'nek mii- g & háboru
folyamán. tigyszi11t1~n az <-ddig scm\('gt;-. Olaszon.1-í1~ ill.
A KARPATOKBAN,
_\ he.-cok a Kúrpfttokhan még most m iunnnrk és hol m1 wruk: az orosznkat, linl aaz orouok kapnak ki tö)1iuk. A Bnko,·inába
l :oraror-stiJtha iuorult. orou caapatolr: ugy ,·annak ott, mint az
K• fog6banés mert k1\'águi nem hirják maguklll, barcolnak az utolsó
ruhcrig, azért l&l't oly soká az ot'liÚg m, l!lÍllztitása.. MagJaroruii~ha11 még mindil! el~ft' nal,!y orO'IT. ti('.rt•gt•k vannak, tllf'l1 a kegyetknül
Ült'J!' . .ucl -; itl1~jii.r&s miatt ntht"Zf>n h·het a h,·Jr)-·ek,·n Ít•kvi1 hadállá1lkhot ho.w\ft·rni.
S OK HALOTT A KARPATOKBAN.

IGEN ÁM, DE CSAK AZT, AKI KOMLÓSSY KAROLYTóL HOZATJA A J ó BORT e s Jó PA.LINKA.TI

A LA TOUR.AlNE :iGtsE.
A fran('iák biiszk1• haj()ja, ugy lát"<zik, h•ljt6Cn elvéi.z és most
njra kig-yút-ht'.-kát kill.ltauek a némf'tt•kn·, mt·rt azt állitják, hogy
'.(1;;w Yorkban titokban homhll.t Cii(•mpés.ztek & németek a hajóra és
?.hói ütött ki a tüz.
Azt mo1uljli.k, hogy a 11é111C'h'ktöl Mkt•tl1•m;t"g az uta.,;ok élete elln: tiirni. A:r. M•m biztoi,;, hogy ill;)· áll a doloR", ha J)f'dig igy van,
'\kkor sim•s KOk hl'!;zt'lni ,·al1íjuk
az ut.a'loknak, tU·m a. francilik•1"k, mi•rt minek utaznak olyan hajón, ami•ly tizezerszámra viszi a
ft>:..:"yn-rt l's ti)\t{,nyt Pgy hndakozc'i fl•hwk. Ilisz ha 1wkik a.dn{mk
i"'Rz.'lt, ukkor .nz an~ol hadihaj1íkr11 ae lenn~ HZabad lönüuk, m('rt árt"Uan f-mllt'rt'k u:on i vannak.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IDE FIGYELJ BANYASZTESTVtR!
Csak egyuer pr6bilj tőlem rendelni italt és mindig tólem nndelu,
,mert én többet adok olcsó pénzért, mint mái üzlet drága. péw:ért.

•·m

•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink•••••••••••••••••••
OALLONONK~~T

A FRANCIA HARCT1:R,
.\ hl'lgit-frnuria hart'li•rtn &(•mmi 1111JZ,ohh l'Sf'm,:ny 1wm türti-nt
1~y ,ubizik, lio~y mi !ott dimtö utkóu•~ lennt, be r~gják vlrm u
'"1>sz hardl>r
a l>ar,lunelllÍk "' méo~1•lt, amely fonto;;abb, miut
, tQ tt:Í'I s.áncurok -elfogt11IPB.
\,:ért aprú t>satArozások uapirn1d('u
, anuak 1'8 .lZ uto' 1í l,,•t. '. 1 11 1jra , fogtak egy tMihAny száz angolt
La an 11110 -n1ir.,,) b liik , haretér~n.

CSEHEK LAZADASA?

_

Favorite, ktt.ünö vörös pálin.k&
... 1.60
XXX Három kereut igen jó vörös pálinka . • .
, ... 2.00
.'\XXX Négykeresztes legjobb vörös pálinka
• • • • _.. 2.50
Retervirta, kit.ünő öreg bakapálinka . . . • _. .
. . • . .• , .3.50 (u
:Nagyon jó fehér p&link&, • _. , ... , .. _.. . .. . . •. _.1.75
2.60
Konyak (valódi égetett. pálinka) . , .•.•.• • • . , .•• 2.00
2.60
Kagyuerü barack vagy almapálinka •
. . • 2.00
2.60
Rasai uilvorium
.. _... , _...... • • _. • 2.50
3.50
F!nom törköly pálinka
.. . .... _....... _.. UO
Ltgfinomabb rumok
..•. _ _...... . •. 2.00
2.50
Xeménymagos pilinka (M.is.ziszeknek; ... _•.. _.. 1.75
2.00
Animnagos . . .
. .'• . •. _.• 2.00
3.00
Tissta finom tengeri pálin!ták
... 2.00
2.50
Tiuta finom pbonapálinkák .
. ... , ..... 2.00
2.50

a legfinomabb ital.)
3.50
3.50
3.00

3.00

3,50

2.50

S.50

3.00
3.00

3.50
3,50

,.50

RENDELJEN MOST!
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S. S. H.LINORDLINGER
,
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MAGYAlt OSZTA.LY VEZETOJE,

968 Liber ty Ave .,

P ittsbur gh, Pa.
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m1ti.r,:,;ar baJhí.n.unk panaszos levell·t kaptuk onnan a hften. Azt irja
tz a bányász, hogy rutul (elültettl'k a bányli.szlapot l's a magyar
li{ui:,'.~--;zokat, mikor ezelőtt két hét
t, 1 Jo muukahirt küMtek be onnan, tnt•r1 az állapotok egy eseppd ~~m jók és a hir beküldője
l·~ak va![y ros.,zakaratból, ,·agy
mnit mi jobban hh,zünk) gondat.
la1hál{b6I és 1m·ggondolatlanságbú! irt 1wkiink. Az emberek nagy
r1:.,/,C 10---15 dollárt keres egy pedában, dacára annak. hogy néha
iit napot clolgozna.11: egy héten,
nwrt roppant sok az ember a. telept'n s általában nem jók ott a vi-

,\ háhoru kltijr(,.,e <i11l n magyar 11énz ért(•kc 11111,t")"Oll ){",7.AlloU,
117. .IUó tUbb koronát l l•hl•l most kBJllli Ufl:)1111111111)"1 dolhír(,rt, rnint U
hfihoru 1•h'.ítl. - l'l•r„zt', .\ Z E\IIIEHl-:K 1~7.T '\EM Tl.0\",\'\,
t '-lik kiildik II p(·uzt 11 1.,-;p:1 árban, noha t'-rtéli:e most c-.ak 18 dolhtr 100 koronií(-rt. RZ ;\.\GY \ ESZTEStG. l"G\"-1,:? Tl.'hál.
'lm mo,t h117,11kültl JOO koro11At ("! fizet. Í'rte $20.00 N'nl('t, ui:y
kl.'11 ,:dimltttnl. ho::-) mlnllt'"n dollfirbúl I á C'l•:!li·T T,F;\"()\.\'fl.K
'\l EHl-:l-tJ.~(;'H :K ~s .\ :\IEG" ..\IUOT SS CE.\T KC'I,OETlK
lS.\K 11.\Z.\ KOHOS.\Kll.\.\.
Ht'DdC"S körillm(~n)t'k kU7.<it.t nem Is keltt'ne ol)'nn nRP:)" reltlin(,.,1. I )(' mo~t. mikor oly ).ZÜkÜ11 van a p(,n11: jl;;, mikor ol)
1··11:('lű "ziik..t-p:;e- , nn mln1le11 ce11tre II i.Zt'gfny 1nng,·nr1111k Ug)
\mt"rikihm1, IIÚllt )l111gynron,zligo11, azt hi;><.Z('lll, hogy nz lenne
lgaz..~i,;oe,. hOJ.'Y a lllllf:")'llr 1iénU:iildő üzlCtf'k mOBt se,r!LW1:fre
11'.IOelit'k n 111aioan-ágnak ('fi t'légedJenek meg l\ltLTA.Sl 08
1'01,(;A.HI 11. \~ZO:\:'i.\1,. 11.'gu.lább ll háboru tartnnm alatt, amlg
,1 1il·11z t'-rfÍ'ke- oly ala<:"óony.
Tl~ZTEl,T HO\FIT.lRS.\1\1!

Én felajánlom a segitségemet.
(n 111111,,-a111 111 foj!(alkozom 1lénzk üldé!ls<'I. haj6Jell)·-eJ11dillMI N
kü;,,Jei:t,~ől tt'f'ndülikcl Hn-·ey-ben (-s Chicago körn)fkén lak,;;

UIRl()"llrokat lelkll.Mneretesen kl<,zolgált..11.111

»@

IIZ

elmult

A jövő hétre az árak a következők
50 korona · · •· · · · · · · 8 dollár 80 cent
100 korona ·········· 17 dollár 60 cent
300 korona · · • •· · · · · · 52 dollár 80 cent

CHARLES A. HOMOKY
HARVEY, Ill.
t:lt egy.szer e,;y lfju kltll.lyklBU8ZODY
A 110.,ve Hóvirág ,ala
.\z O szépségét zPngte m-ze földön
~záz l!ju Jant08 bus dala.
s a ,·ltl!z mind, ahliny csak vll.ndorutJAn
A% orMzll.i,:ba eljutott,
Aranyhaj(lröl. tlgnlnkélí. ueméról,
Hö1.da arcáról álmodott
llf' t>gyuer csak ha!Alo• 11zomorud.g
Foa:lalt helyet a ,·tdi\m palotil.u.
Az utca népe lll.bujjhegyen JArt csak,
Halálo1:1 beteg lett a királylány.
llf1lvAnr arccal, tört, fénytelen B~t'mekkel,
Fekulk a,: ágyán, busan, eli!:Yf'dlll
.\JkAröl ar.AII ei,:-,--eiey- bUI aö_hajba
,\ vén király ,;okoga\!la l""NO'lil.
•·száz h!rnök menjen aztlJJcl a -.\ldgba
, ArflBban. falun. templomok elöli
111rde8ae: u.n~·om kez.ét II klri\lyf!tl!!:om
,\dom annak, aki meggyógy!tja öt."
l'ulgArla e1u ('llf"ndea mély \i1]gyéb„u
Hju piaztor hiltlbe jut a hlr
f;z!\"(' dobb11n • piros ll"flz az arn.·
,, 111.ny xzAmAra ,an ii nllla lr
:\i!m ttHlöa onoB !c'lzte orvon./lg-ok,
S,;,m patikába \.l árolt BtPrek:
Trrm~zN adta klnrl!lf'l adfll!l t•1·0\.;
Fii, ,·tr1íi:, 11.'H·•I, kfN."IC. tt)"iikrN""I..
f.'11 utra ktll: f.'"Y kis y{1~1.0n1.11t 11kőbnn

1@)

1@)

1@)
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10 Libert,.- Ave.

Dept. F.
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u,
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•

oda munka után, mt>rt a bányákat
lllOfit nritják {,s nagyon Mik l'ffi·
1

t~:,:. ;:~~ ~~;\;r~,:~~;::· ~öt:~;r.

LEGNAGYOBB, LSGEROSEBB, LEGJOBB . ..._
Töke és felesleg..

. ... $330,000.00

Rendelkezésre á.!Jó összeg .
. .1.400,000.00
BETtTEK UTAN 3 SZAZAL:fK KAMATOT ADUNK

~ ••••••••_,, .........-,..,.•,

!

rAAGYAROK!

I

nek, kereBSenek fel, mert e,;
a város legnagyobb és leg.
jobban berendezett gyógyas:ertára és raktáron tartunk
a magyarság érdekében mlndf!nféle gyógyszereket.

,,, í,·k.súk, ..,·obb Snow-Shocra
1',..
1),
utazni. ~zl'rkl•"ztö.)

--•

!

HILLSBORO, ILL. Draskóczy

Laj~

mag:,·ar

hajtársunk

:ü~S~ós~:=~~;e

j ~ =~/f,~~~ -'\1:~rdn):.1::..

"\llklf....lk PAI testvfr, Edrl. Pa.

nj!!;

0
0
::~ii:;1k t~1:1\:~; ~~~-~ár::m
dol,::-ownk. Rmd1>c: survnt>ti árat
fizctm-k. a nnmkHsokkal m<'glc-

~ h,•rn~ n bánnak, d•· ,•mbort most

I

n,m "'"" k r.I. tart,ák tehát •
11~a11,arok t{nol magukat e vulfk

1

;

i

• ,.,

Pióca él egyéb magy&r do}.
gok minden id6ben kaphatók
Ha a ;~:1:n~:e:ereuen

:
:

e

oe
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e

um
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0 . H. MORRIS, Manager.
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JAMES 8• LEWIS
u Gy V

~
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HARRISBURG, ILIJNOIS.
N
a.k lata
p~e:'"ügo;ekbv::

FOUR DISTILLINC CO

Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Va.
lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll~

Az Elkhorn Liquor Co.1
A legjobb italok legnagyobb raktára §
A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEGOLCSOBB ARAKBAN MI R:tSZESITJtlK
A MAGYAROKAT.

=:
=

Fizetjük minden egy gallonos rendelésnél a
szállitást egész 200 mértföld távolságra.

MINDEN N:tGY GALLONOS RENDELÉS
N:tL, MELYNEK :t:RHKE LEGALABB
10 DOLLAR, EGY FÉL GALLON ,\.JAN.
DÉK WHISKEYT ADUNK.

~===========-=:

KiiJdje hozzánk rendelédt., vagy keressen fel

t "'"'" iit:ket személyesen. ha a ~arosba:i időzik

~

~

~
=

1 : ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ 1'~ ~

15

---- WHISl{EY ---BIC

w:1~::~a~•~;::1r bajtárs, ~•ew Ale~- ~
"\flkl(,i;l k Pál tc,.h"ér. Edrl, Pa.
-- ~
1- - - - - - - - - - _

::

BIG

Hye (1-'eh(-r IUI.I) g11llonja .
. . ,2.23 -1 quart $2 .;o
l-tymbol :n, gallonja ................. $2.00 -1 quart $2.2~
~,·mbol .u.n "• legjobb. gallonJ" ....... , .. $2.öO 4 quart f2.ö0
\lou11tal11 Illene!, b.-,.llonja
.•. $3.00 .a •1u11rt. ,3.23
"· ~, . L. Botllcd ln bontl . . . . . . . . . • •
a quart f-t.00
l'rotee1lo11 teni::;1.'rl 11,Hnka, l{Jlllonja ...... s2.oo 4 quart $2.23
Storugt' lCni;terl 1)álinka. gallonj11 ........ $:!.60 4 quart i:!.öO
l"11Jrfa1: tt'np:erl 111i1J11k11. ga llonja .
. ... $3.00 4 quarc. '3.:.:;;
l!lg 1-'our I é,-ez, ,~telt u,·egbcn.
4 quart S-1,00
Hnom Jamaka rum l(llllonja .
. ....... $4.60 4 quart $1.M
('olumbla rum . . . . . . . .
2.00 1 quart $2.00
Gin ( le,gjobb boro,·lriaka) . . . . . . .
. .... :!.00 4 quart l:!.00
•~IQ' gallono11 reliill N'htlel&nél a nállltást mlnk fizetjük. \"áitJa ki e11:t a hi"IN~t fs Jelülje meg kerenttel azt 112 Italt, a
nút rt'ndt"I II kiildje I.M' a 1Wn11:t mit)" mODl.'J' ordt"rt.
\.\IF.lllli.\ll.\.S .\ LF.OJODD ITAI..OK \ALl:-:\K K.\PUATóK!

t·l.'nturi('II Jf,z.sef bajtáno. '.\foUenauer.

~~;I~-,:.:.: ~: .~, ~~~;~j)~"""iJt

1

Whlte

~~\!~.r;;;,

i1:;~·:··•:·• --~·::~;~~~J1~~-l OO,

1

CLEVELAND, 0 .

Legjobb
italok
forrása!

:~"~t

ezen a vidéken,

irja.

1

fáras~~;;;·~.~:!s: ::;•;:~:/::~~:~f~z\·::,.~\~~:~·t ~ ::~: •

'

=

~d.n::yáb~~R~~::kéj!:~

1

Vörös Kereszt Patika

Bodnár ,1in o<1, "C'n!ted, 0 a.
=:
, -1~11.•·a· FPrenl.',. l>C'm. ont Fur,att. P•.
I hl·~.•_ .... , , : 1ira1lock, Pa.
::::.=:

FIGYELEM

;;::;::;b~:

8901 BUCKEY ROAD

:~.~:.:~Ji;~\~·

JDno" és Xfmelh 1!.tván testVÍ'N'k, Dais,-.,·town, Pa.

\"l.'W

a

vidékén.
Klrlil)' Lajoc; ur, \lonJtor. w. , .•.
lirtmylli: Amlrás ur. Weht\·IJle. O.
Ci.aUős Endre ur. Clinton. Ind.
Sa,:y Ferenc ur. Logan, \\T \'a.
1
::;:~ ~.~ll::~1:!!\.u~.:.;1ni!:~~~pekf'n lnpunkat minden tekintetben
..képl"lM-li.
~~~;;'0~~~=r~rSca~Jl-~'~i~•P~a.
~óf,~p~'.r,d:~ 0
PL
llahm htnin tc'<h·ér. Wcvaro, W. \'a
!-zii~ Imre bajtár!I., "t- llope, W. \ '":~;~;,~~t;!;t!!;r1~~:~==~
l!:'ellnben ti" ,1dékhi, Pa, minden
1
::~ '.;;.~~r: k!fli~~::~:~ J~z~nfl.'l~
nn11I.
~t~~~~Jkt~~!~j;~t!r:.!~r,~z:,.l:!o?o~t:!::
Pa
;;~•=~:e~·tl!:;. ~1~~=~-b~j:
tllrHk. Sagamore, Pa
Ro;;~:k~,~~~'!: :/~~~r Kárfl]f bloJ 1
SJ.aJ{ir htdn h11Jtá"'· We'!"tland, Pa. §§
'róv;(-r

szenvedő

uyu 11 ;.zájaiZl', l·miall nd1(,z a s1.t'.•kr\(,si> t's rmiatt étvág~·talan. Harm:m• l•,·i orvosi izy11korlat utitn mondhatom és mondom, hoiry akim·k
:.íllá \"agy kt>v(,~ mozgá;.sal járó foglalkozása van, annak t>!{yt-tlt•11
1r1•nbvllra: a Purga.ret--gyógycukorka, 1ilt-rt esupán a Purgard az, a
w•!y f,,Jfrk~iti ff; (,\énkkl' fr,;zi n gyomor izmait, h•h(•tővé ll·'-Z t•kkt'pp
1 ,.ryomor munkájának a J)ontos'il\ga: \"agyis J)Ontossá válik az nnt'sz.
tt' .... :\t•m is látott mt'g sl'uki fáj(ls g_rnmrunak, ft'jf{ijósnak. if'sO\'Íl•
•1yodott1111k. l•tvágytnlannak, nt'ht'z szi>kt'll'sünek olyan t•mbC'rt. nki
Pm~arl'I ~YIÍ({y(•ukorkút h11 ... znál
)lís,:is.z Tompa tlÍgrnnyilt su•mt>kkt•l hallgatta
doktort s. t'Z
1
•kke1,p fl•jt•ztt• hl' tudom{111yos meggyőzötléstö\ áthatott szavait:
- Aki f!'yárban dolgozik, ft.'rfi va({y nö, annak önmaRa iránt valÍI
kiitcl1•;.,.,t,'gl', hofly \·igyá1.1.011 a testi nt;>jérl.'. Ezt petlig csupán a Jr.'"O·
mm lis.ztit6, izmos.itó Purgan•t-gyógycukorkával lehet l-l~rni, amt'\y.
rwl-. nafjl"y doboz.\s - 100 ~cm 1,?ybgycukorkát - 1 dollárí-rt bérmt'nt
'."t' i<iilcli a Mtaláló (•s egyedüli ké~zitő Bolgár Ervin magyar gy6gy
S1l•rtára, a

bánmik t·, !'mlwrt•ki·I mo„1 mintiig nsz1lt'k fel. (:\<'hOf.!Y tul!',oka.n
1111•njt•1H k nr1• a lt·ll'prl' a mn~·ar j

~

:_~:·

·~
,-,:~ J,aJos bajtárs,
Tam•, w. \'111.
\lullPr Ff'renc, Sprln~flcld, Ill.
111
T,~~i°j~~~k~1:;!~~n•: 6.
!liaa-r í•JOtl. The Pla:n", ú.
s,a.M nfivld. ,1urr111f C'lry. o.
~':..':t/~~':'!;,.~~;::::n~:-:11::_e•P~~d,

:::~t~"'z:i7;1,Jia~,~-1y:t~it:~~Jlj~~=~

'

Meguivlelheti minden

:i:ro~:-

Pittsburgh, Pa.

F"ENSBUR" "A

Beszél az oreg doktor
..\lisziJ:.l. Tompa mimlö,,1.p ('sRk h.irom hiíuapj11 do]g"ozott
Yurkhau, :\. Y. az East t-11-ik utcai s1.irnrg-.ní.rb1111, d1; 1•z nlutt u ri)viJ
·,lü alatt sziut1• tiz t'\·l'l ür 1,?~1ktt. 1•:lfogta 1"it az dkt wr~•di'·"'·
- fiu-;zonnl'JQ' ,;,.n :-m vag-yok
,-úhajtottn
: í•,- miiri" n!i~
1 it·om tt. muukilt. 11i 11·,z l>t'liih•m, ha igy tnrt toví1hh . .
llo,-,zu» lu1log-n1li„ utim \·t'im· l·lnu-nt '\t•w York ,·~yik l,·ghlr1•
..,,.),1) m11~yar onosí1hoz é... k,,gc,n l'~ kiiuny,·k kiizt p11.m1,,.1.o!ta 1•\ u k1
liogy amiUta. a J?yarl,an (!olgozik, 111i11tha l•lvághk rnlna nz í•h"Ílgyút
IIH•_!! ho~y fol.\tnn a !t._j,· fáj 1-.,, ,1n·1111yl1,;ágot l•r1•t a ,-z,"1jiíh:lll. Zokogq ft•j1•zh· bl· pa111t'-zkodí1„át, ho!{y \'l'1,?ig1m'1l11í.lta 111í1r tt rww y.1rk,
n,uikltkuak szint,• nilam,•unyi. gyo1norti,ztit<íknuk hirdf'tdt !'-.Zi."rt•it
t!e t•sak 1wm akar johhn1 fordulni tt.z állapota.
.-\z iírq,r ma1t;rttr doktor, aki ktr,·k h11rmi11t· én• v,;i;r,•zl!• mitr a
!!...,Ofil"_\"ÍtÍÍ-; iildúsO-i muukáját. mt•1wyugt11tta )!i,-zi-;1. Tompát:
:\o
mondta tz1•1itln1 - : azát m•m kt•ll pit_y1·rt•1,?ni. IIu nem
\"0 1t ,,·git...c~g :\"i·w Yorkban, 111ajtl hozatunk máshonnan ... Hitt ott
HII a baj, ho~y iin folyton l'f!Y ht'iyb1·n áll u 1,!yitrlmu. Pl•rszt•, rn m
frh1·t rl,la, dt• vi,-1.0111 111. ilyt>n álló fo!ll&lkozás mcllc,tt ellu~tul a gyo-

1 ,1 01.t irjak u ti·lt>priil, ho~:,·
--nALASSA KAROLY
k
1
bHnyAkat nyil11ak. Hit- lajtársunk meg van bin"a. hogy a.
•t ,'j.i u:ipp11.
mnnninn, Magyar
n
H!1ttíl ·;t lábig t nwJ;ry
rj,•d a 11.s1.,:u
Bányás.zla.p r észér~ a New
~a sít~.i. \ 1. 1s \'irn 8 biuiyáhan. le- Jersey é.llami vasérctelepeken elő.,~1ík~ kt·\ ;.,., pí~k után to~m~n- fizetéseket vegyen fel.
k{•nt 1:.! l'•·ut..t f1zdnt'k a szl:'nt>rt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\z _-.i,,Jmi zn driíiia 8 lakáf- ,í dol-,
l r, a muuká„okkHI. a tt•lq1t•u jól .__ _ _ _ _ _ _ _ _

1 The F irst N ational Bank. §
D
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~
z,,

La!~:~a:~:!~

0n1::.v~IÓ.::~ ur, Lanark ,W. Va. fa

k1írhá1.han uu-goptrúltiik í•s mflr.
t•i11" hurmRtlikán 11wghalt. Tl•mt••
tl', ;;.{,n \"Olt Sto1wgii.n SArnlor .fí11Hh lumfiti1r,1111k Ju'i.túbúl a rodai
t", stont>J!"lli mag~·arok idtalá1w,.,
rí ,-n·Í'tE• im·lll'lt. .\ h m1·to.;i«•n rt'"l't
Htt W \, Om:w,; lil1Jll'rinh•ndeut
Rwlfir.'11, nzonkiYiil ki,·onult a
'\,•w York llarltmi El ... ii Rd1•1,?'ól JC•'lyz11 Egyh t 1 .i.ziunn fiúkja
Roilúrlll .-, n \'nhova:,· :,;, gt'iyl'f.?Ylo·t 18-ik íj{,kj11 Sto1wiár{>I. t•~yh·ti
zíiv.\{iikkal. .\ haloltn,; hll?.húl a
11-mplomhn dltfk II holttt~M, n
hol Frifrr ('pJ 1.,,tin hC',7.l'lltl·ltt•,
011nn11 \"Íttí-k a tt•uu,{tihe 117. h,m,••
rii~iik t'·s j(, huríitok kif-Í•rd, nwl11.'tt.
Slt:k,,Jv .JiizsPfnl' Ro1lí111 lakott
I~" a kii1:11yi'•kb1•\i mngynrok ítltaJí,nos hres.iili•J.f' (,g 1;;,;1•rf'frte Y<'tt<'
ii1 kiirül ..\z úhnzÍL lrnn ,lrí-11
.\n.

t r

Marvel Products Co.

,-e~!•~:~ilT nr, Etbe!, w. Va.
l'óth Guutáv ur, Arcom& w. y 11
G<..mb.i• ,·umoa W', Mamaotb, W.VL
:arga lflk.1611 W", Co.-a, W. Va.
·, :=..!:;'j~8 ö~r, 0_::c;~~~b~:~n . w
1
Va.
gy
Ko,·Ace: KálmAn ur, r;.:.naco, w.Vll.
BaB.kJ t:Jörgy '"'• Berlin, w. Va,
luncso J!noe ur, Unlted, W. VL
ur, Martini, w. Va
Hord61!1 Jóv.er '"'• Olen Jean, w. Va
és vidékén.
Kokorail",n1 G1or1,7 ur, . fed Star. w
Va :: kOrnyékén
Deák ál W". Darnbale, w VL hl
Na';;é!!:~1.s ur, Sun, w. Va. éa ..-1•
dékt!n.
\arga Mlklóti W", Otwald, w. Va. él
Tldéltén
lk>n ~~~~ános ur. Stanrord, W Va é•
1
..n.
S:tavl";é!!~,;ef W", YcAlpln, w. Va. 4•
Ru!<zUn l\lá rtou ur. ·Hot Coal, w. Va
Antal Jinoe ur. Weat Rale!gb, w.
Va. éa környékén.
\\ arga G,·ürgy ur, Tomklua Cove, N
Y. éa vldliklin.
RAkJ Imre ur, Nottleton, Pa.
MC'l>owcll County :SaUonAI Dank.

gyon júl ~1í11~1111k. dl' i·mhert mo;.t
1111!{)"011 r1tknn n-.z111·k ft•I. mnt
f;()k a hí111yí1:,;1. a tt-l1•pf>l1. Ha t•mlu•rr,• lt·sz v.iik„t•~. Ko-;('y bajtár~
ltulatni fol[jll wliink.

0

Eddig az ének, de a_,·alOIJl\gban DZ, hogy a IR"Uó .\H CSOD\
\ ~H TK\ az egyedüli lerméazetea uer, mely nemcsak meggy6-gyltJa a 1111.'J:hlllt'--.1. g)omor, \ l'-<e, máj J(-11, IX'lbántalmnkat, ro!ISX
e111éhzt(...1, h"7.i·krt'ked(·~t. stb. de meg I• e\Ozl azokat. - !\"öknek
tiszta. bamvaa arcbőrt, fénylő szemeket é1:1 ró:t11á• arcot kOlcsönöz
a ktilimosen a havi tlsztul:\a ldejtln megfizethetetlen
Egy nagy caalAdl doboz Ara 1 dolllr, mely Ö1:1Heg kész~nzben,
monf'y orderen ,·agy btllyegekben Is beküldhetö.

~

Au=~~~
ur, Purltan, Pa.
StepAn \flhlil) ur, Klngaton w Va
l'a,Lki.ák \IU1AIJ nr, a 35-6sön, Scalp
Levei, Pa.
~r. G(,re-<11 Fettne ur, Klng9ton, Pa
l·arkfUI htl'i11 ur, a 37-e•en, Scalp

CLARENCE, KATO, PA. Baj- t{,uin n,·ni leA11:,·a1 f?YH'-ZOIJak.

A mrh-nf'k DC\"f' '"Hl "l,(:.\H p;()I)\ TF\'"
!, mf.'t;·t,ll 110k fé\11011
m:,r J:'!bra kPll
R ho11,· odaér klrt\lyl 1rnlo1at>oi
:\!Ar ,11rnak rá: mert hlrtlt IJ~Hott!k
C-11ocl:i'<tPT~nek: ei:"Y c11l'S:i:ét bn1•lunf'k
!. m ~ltalják a bett'g klrdlyl.1n~·t
.\ IAny lnlk h elalszik ulAna .
'.\fajd órlik mulva tclnyltJa 111: ml!t.
.\z arra róuá.11, plrulva-nevf'tvf'
HlvatJa, ki megmenté életét
A tlu be-Jön • odarogy az 6gybo1.,
T"k! a leAn•· m11,ni.hnz: <'mell
"l'ram IMtel ti, ezután énnekem
11:? tejed a koronát vl.ell.""

i,;;•t„r.nos

liimJlÍlkkol dol1,?oznak.
Tonna;./Íunra, fi ✓.,·1 Hl'k, ,.tt,umos 11111 "iua
111. u :,7 t,',., ft'l t•1•nfrt foatn ml'ri'.•:-;•
Sz, k1 h lnz frn -.lul KrC'ffi\{'7."'l. 1:ik utún t'f!.'" dollárt fizetnek ky )lar~dt kii1.h,•e,-iiJís1i.,k iirnntounilukl'nt. s✓.1•n·m·st~tlenst'g
ma,~yar a~,zon:,· !.nlyo" bt't1•Jl
klrn tiirll'nik. a munkásokkal na- sí•g miatt miÍ.rt·iUi 1-i'·n a -.tonC'gui

CONGO, omo. T.ukiÍ.l'S ~íuulor
ft,,tn';r irja. ho~~- l'ongon is több
a nap. mint kolbá..,z, mPrt lu•IE·n•
kt'11t hn. dolgownk í~ nl'f,?y-i.it napot. k;·t ('l~hl'r c,~k <'!-l"Y•_kH kÁrE't
J..ap!Utt. \yok-k1IP!ll' lnh magns
í•n k"z1·JlÍ·11 •·iry "'nko,., híma van,
:~?.", \t"jí1rú ki) !'S viz m•m ig't>H v1111nk II hí111ytlh1111, to111ia "zíimra fi·tm•k W({Yh n11~rÍ'ss1•\, masinu
t.i11 •tii l't ntd. Sz1•r,,m·,,~t\,·11,1~~
1rlk{u1 fordul t>lii, n 11111nk,"1sokk1d
ol h m11k t·~ rn{1s idt,kh ·11 1•z na
Oll jb hely J,,11111•. ,ro,t ,ok HZ
h r t~ ujak1 1 mm n-,zn••k f1•!.

\"lati 111n1tá,·a\ azt a<' n(l11111zerl.

1 uta.

W",

uo!:rn:!:~ ur, MaJNUc, Ky.

Az özvegyt•k (,s árvák részt'.óre a
Verhovay
Segélyegylet
toms
l'rceki, Va., 103. fiókjának 1915.
február hó 20. gyüjtése.
Xémcth Kíiroly $1.00, Chas,;ar
Károly $1.00, Vas-; Árpád $1.00,
Yass Bt'.-la $1.00, Brrczeli János
$1.00, Farkas Ödön $1.00, Kardos
rstván $1.00, Liafik Mihály 25c,
Kardos Mihály $1.00, And('r János
25c, Máté Jírnos 50c, )láté István
50c, Liktor ,János 50l', Bt•rc:wli Ji.t,ím $1 00, Ko,ílcs ,János 50c, Stke
Pál 50e, Barta Benedek ~5e, Tulák
.János 25c, ,Jakab Zsigmond 50e,
Rtrobol Tmr<' 50<', Dorchak ,János
;-,Oc, F'otlor Sándor 2:;e. Dorogházi
lshin 25c, Holló .Jó~ef 50c, Brinza llihály :-iOc•, ("sordá!1 ,J6zsef 50c,
:Máté PAI ;;()(>. ViuCT.<' Lajos 50c,
Pomlénvi ,János $1.00, Romi )[enyht'rt ;->{)e, id. \'eng 1Mvlln $1.00,
\'f•ng J-;t\'IÍ.nné $1.00, ,~l.'ng BMa.
~l.00. iíj. \Tt'ng btvitn ~1.00. Ila•
rií.th F,·r,·nt' ,ilk. ·1~mdh Riwdor
:-L;}.00. Xhiwth Kií.rolyut'· $1.00, Ö'-Z·
szi·si•n ~:.!.i.:.!.í.
_0 _ _

rit-,',lii

Hóvirág

Freeland, Pa.
~:~r;:;tc~\im, Pa.
lio!>Akollc &János W", Hu:Jeton, Pa.
l~rd.:...,,> ll6.rwn '"'• .MaAdoo PL
GJUJ'lcsek ht\·án ur, Neaquebonlng,
Pa.
:::~~: ~~::: ::: ~a1:1!b0:;~np:, \"!
délí.én.
\11.z Sándor u.r, Ward, w. Va.
rlll.Jes .Lajos ur, Creaeent, 0.
\ági C.ibor W", Wbltma'll!I Creek, •-·
ur. Mocanaqua, Pa.
Katóe8 Sándor ur, Shlcllhlnny, Pa.
\hi.h Antal W", Rd l.cset, w. Va

Bányászok jó szive.

Ha]álozás.

15101 Main Street,

toukcr János

~:::J!;~~-,:::,

--o---

~FOLD, PA. Kosq Pál
k:,;t\"t'rimk azt irja, hogy ott a viszonyok s✓.iut~n 1wm jók, de kguláhh :l--4 napot dolgoznak egy
hí•ti•n. A szÍ'n a hánrHhan r,-6
lí1h magas, \ iz nincs sok. !(•járó kő
v:dtakozó, gáz k1•vt's vau, nwrt ,·ig_rí1zaltal kt zt'lik t'.·s biztonsági

Ila 11ng)obb iit<'-zcget akar küldeni. li;(,rjen 1Wnd.rJcgpkket,
mht"lho,;i• a p(·11z <-rt(,kf' a hliboru,oi ltlűkllt'n roh1111wot.an , lillo,Jk
t·>1 k<-rcm ho11flllir,,nlmat. boi,cr mindig n l<-gké!olibb kimutatott
,írak -"7.1.'rlnl kliMJ(,k bt- houlim a 1il•111.t.
lifrem hunrlti.in.alnull. holl)· rRKJ11>z.kodJ1uu1k a rentl kJ.
mut,lloll [1M1l.ho:r. mlml(·n h (,(('11.
\lilradok jóll.ka1·attal

·®
1@)

ma..,.as szén van és kö kevés gáz
st·u~mi nincs a bányliban, n;itott
llunpíival tlolgoznak. Kú.rénként
roomban 70, heatlingben 75 és pillt'rbt.•n 80 centet fizetnek. A bá.nyászok.kal t>lég j6l bánnak, tlrlÍ.•
gaság ott is csakugy van, mint
má:mtt, tle jobb v"blZonyok idején
ez a telep ajánlható a magyaroknak. ~\prili,ra várják, hogy megindul a munka és akkor Szabó
bajtárs értesiti a magyar bá.nyászokat a lap utjá.n.

WEVACO, W. VA. Itt a munka t•~ak harmad-negyedrész erővel
111egy<>n l's lwtt-nként másfél vagy
kl't napot h~ dolgoznak cs~pán. A
lt·h•pen & viszonyok azért 1s roszszak, mert szerv('Z('tt hely lenne,
<le a. muukáwk egy része nincs
b,mne a szervezetben és igy se
ilyt>n, l'!e amolyan rend n_inesen. A
forcmanok nem bánnak JÓI a néppel.
DUNLOOP, W VA. Onnan a.zt
HJIÍ.k a magyarok, hogy dolgoznak ot-hat napot 1s egy héten, de
kl•resni nem igen lehet, mert m.in.
di!( ,·esznek frl embert és igy
,·g~·ik.nek sincs elegendö munkája. A bányászokkal nagyon érez•
tt'tik, hogy ro!--.Z ,•ilág jár.

11ekem , nn álland6 foglidk07Á'Klm &! Jó ha,I fl:iet('flem. anúblll
c..a1Adon1at lilid.essélt("&e11 ft'utnrtom. Feknl blrt.okom•t. a.nút
l.'n-r dollárra l,Je,cf,ülnek, 11,qte"l...<,ég~ munkám után 11zert't.tem.
TIJ.Xt('Jt Honfitán,alru! N"E\l K.1.1"/..SISAG, S"E.\I l'(,l.SZ\'AGl .
ii,rtonüz f'7.e ll lfpb,re, ei;t legjobban blZOt1)"itj11 nz B CM'kfly dlJ,
a melyet a 11"Í'll1tkÜ ld(,,;(,rt alant klmutatok. F.,cyedüll \'Á11tJ'ant é1J
.i.:r.A ndékom iu.. ho,1rr ho11fltársai111at. akik me,cblznak bennem. a
lt'glelkll<,mer-t't~ebb módon és A legcsekflyebb (llj(,rt k111mlglll•
llllb'i.11111 (-.. Rlt'i:Ól"jRIII ei.álllll, hogy , er.:cte!ll",g (,rJe.
ÍÍ:!I rendesen
UJ{)' 1>7.0kOU le nni, hogy annak ,·11 n 11.'gken•!llebb 1lénze, ak.Jnek
leKJ1t1Jl)"Obb i,cziik,c(,ge, ,•nn r4. Tehát moo;t Itt van az 111.kalom
mlmla7.ok11ak, 11k.Jk az 6hazába 1],(,1111:l kiiJcll"'nl.'k. dollfirokat megtakaril.aul minden nng)·obb m,..,zeg kiihlemfnynH. Ilyen kö1111yen
pfnzt M:>ha 1,('m kere«ett életében. (,ln elfogadok klsebh-nMgyobb
1K'" n1.kül1lt'mén1eket l\laj[)•aror,,zág minden részfbc. J6tállf':5 ruellt'"tt IK>l>ta utjfin az A.\11-~RIC.\N E.U•RE~S 00\IP,\.SY kVzieUté!1é\0t'I. " 11é11zt a cimM'ttnek kirl7.ettetem. n rendes ó hazai 1)08tal relad<i,·e,-~nyt a chnzett alilrásah-al kJ ,·ánatra mindenkinek
mt'"gküldöm.
.\ p(,n1.Arfolyan1 ,·ilto:t.Asát ruinden héten a )la,;yar IU.n,-liuln1,ban hirdetni fogom: e'L.Cn á rakba, mAr bele ,·Mn szi\ml l\·a
oúndt"n költ;,(,g, ami a J1"Í'nzltiild&lsel Jfir.

:@
:@
:@
:@
,®

kezd indulni, hetenként ntÍgy na- Hor,·ilh Jóu.ef ur, Kulpmont, Pa.
pot dolgoznak mli.r. Kilenc suk .i~t>t'$ Andrú W", Cranberry Hlll, Pa.

~~~::i~onk ,::~rta:t~~~k~!~:P:~át

O
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@)
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@)
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1@)
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@)
@)
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@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)

tc:otvér azt. irja, hogy a munka ott Tudö A11(1rw,; ur, llt. Carmel, Pa..

J1lt'ntbt"11.

Én nem vagyok rászorulva e jövedelemre,

»®

Magyar bányatelepek hirei. HELYI KtPVISELőINK
1
HOOVERSVILLE, PA. Egyik
FILBERT, W. VA. Szabó Gyula u.i: :obgb~1:1l: !Y~é~~~6;~1t:!~:/el van-

~

=

~

~

=:

~

Különöa nagy figyelmet for-

§

dltok abb. ••
_leseekr~seérül.
•· é,
gy
11

=-_§__

t,x1:ik honfitársaink szives pártfogását.
1'- LAINK ARJEGYZ~K.E .

•
i~rit fat~•I. 1

f:~c~::,k•
t~~~";;"~~'.,, ,
Tl~zta

.s;:~g

~~

~:: ~::;

:::J~:E t~ i~ :::
:;1~~ ::~ ~~;
::!:~~ :.:~; ! ::

/ :" ~~'11'0'1:1~.::
1-t't.•hl•I (lpl rllU!<) · · .. fH.041 " ·l}tj

Pr/illl:

!:;~~~::./;

~~:~onJja· ·.'.~·~

-J.l)(I

J·,.ih:n_J~ .
. .... :
i:,trc t-• ""n' ,1 htlruk ua llnrl1t . . . lf2.tNl 2,hll lf, IW"J 4.1111
UGY A Ji'EN ! EMLITETT ITALOK. MINT HAZAI IMPORTALT A.RUK, PALINKAK tS BOROK PECStTELT
1~\

,

t!VEGEKBEN IS KAPHATOK.
m11 iiH•g -.ör a lt'!:flnom abh llo•ter

11örből !J tucatos 1a11a

. .t

N.oo

::'~:~i!

;::;ni!!e~~.:;::ti:. n;~~c:~;:1~-~·~t;h~~- i,{~A.;kE.;t·: . :
08
;;:re!dfiltót'a
n;~~i::t i!':fil;tt.ei:
tisztességesen kiuolP-a ... 1,- '-~ +;;w- •- - ..ndeli a.z italait
MARKO JOZSEF,

·g~r:

s~~~j;;n;,

segéd.üzletvezető

ELKHORN LIQUOR COMPANY
P. 0. BOX 57
POCAHQNTAS. VA.

§=
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Kérjen 40 oldala.a felriU,goaitúi
könyveoaké~ Ingyen ktlldJiik.
Cim:

61 Ave. A.,

Emő

NEW YO:&K, NY,

207 East 10th Street,

HAZAI HIREK.

BESZERZtlHK U

hn ználAtlt,·al
kiujnikon.

iskola tan{1rának ter, f' nyomán
kt'szult E~y1k oldalát Szuz )lár1a
a g:,rrmf'k Jézussal d1sz1tl, ak,
k1 z{•lwn a n111n:cmléku szalagdara-

Kis adag postán · · · $1. 45
Nagy adag postán
$185
A pt'.n11:t előre kuldJe erre a
<"Imre

hot tartJIL "Patrona Hunlrarifle"
fd,rással. a máfl1k olilalát .l!agyar
orszáJ? koroná.~ c1mere ''Királyért
(.-, Hazáfrt" fehrás„al An:, aga f1,-.
hér piros és :z:ol<l c;pJycm, arany pauománt, • \:ert csipke, to,áhhi
appl1kilt h.unzésscl disz1he. \

1

"Megváltó" gyógysz:ertára
125 Ave. A, Oor 8th Street,
Dept C
NEW YORK, N. Y.

~

New York.
J,om
tozs

Lom

MIVEL MULATNAK A BANYASZOK
Háborus képek.

t..it

iua,1
azou

Cigányzene magyar nóta.

és,.
'.\fo,.,
11ott
ni 1

/ ;~~:I
:".1•nu

•

embernek Tal6 olcsó

szurt
tl'rkf

lelró trfU,a & nlliso-t képek éA C'irf J6
képnagrlt6.
drA,ica, hon v zftünk rajra és mis fajca hai:uir;dgot, hanem meglrJuk becsiiA nagylt6 &! 2.l szép kép . · , .. 11.00 lettel, hOtc)' olei-0 gép, de Jó 68 megéri

111111:'I;

J-:i:

C'I{)' ll!U'l((-ny

ri~:':n~:~:~~ t!~;~let;;;:,. "~!:l;J'm1n.:,~~=
11

J;.~
Ára $2.50

~~zk~!.~• ~~~:-G~Jl~e():O~c!
·a binyM:alp hh'húa. llll bajban !B,
11u 6rAnak. Ila IceJU, semmi J,-Ja nem C1111k fuJJ• meg &J azonnal Jön aegll.Rg,

les~

Nélkülözhetetlen minden b,nyásuuik,

'Syole napo,i remek ~z(-p fekete D>ebóra JUert mindenkit frhet baleaet.
pontoa Jirúe.al, elWrhetttlen ruJÓTal
Súllltli t tlzetJü.k.
SD.IUtút fizetjük.

Ára

Ara ~

$4.50
Védje meg magát.

2-1 81:elll ké11
GO Ielró kép
rw kép a vllighiborub61

.\n

l'kko

S1.Al ltA11t. ~;;',1'ri1.:,]i?/~~~a

11:,.,,.k
ta. f
r11iu11
rályl
rurn
6t·/\k

.M
lt6.M.M :tk~~d i:C-ké~~!!~':u!~e~k:::~~
.00
fajt.a J[tipet. á:ru!Jltjuk.)

.....

MAGYAR KARTYA 30 cent.
Szállitást fizetjük.

■

yi!g,,

határ
k,·r,·~
lndOI
\~det
l'f!"yik
kit 11.

Jó MAGYAR BANYASZ DOHANY
csomagja 15 cent
'

?\em tudhatJA. mikor tlimatlják meg az

elhagyott 11lfaen a hlizAl.

1'1ajtáv•1 "\""ID•

mini~
l1•rnel
h1• ut

10 csomag $1.50

a '-ZU

A szállitást csak 25 csomagnál fizetjük.

lt•111•h

111szt1?
'rane

ni ~ohlUI(_\ ~z.abad, dti otthon tartani mJndlt: kt>U egy J6 reToln>rl, KJtü.nG ot,,
Jo,·etu, ll'torl1l'tó, fehér ,·11gy kékcsüvll, 32 ,·agy aB,,a,1 re,·olver ára .... ,.J.00

latla

···········································~~--·········································
HAZI GYóGYSZERTAR.
HAZTARTASI CIKKEK.
Házi asszonyok figyelmébe!
50<'.'

8.tl!'.gt-dl l'\>v,a11a1•rlk", a l('IUobh klCfl 1•11rlka fontja . .
Fl.onuiroml fino111. en•~ (nem l-tlN-<) ,·o~ paprika ronlja

.OOc:

sUr,in (a ll'ftlohb ..,,.anyol
frin) c-.omal(Ja) . . . . . .
llazai frank 1M",tkJ.n\ 10 ('f;()mq . , • • .
. •••. ••. .
• • • • •• •

Bányászok házi könyvtára.
óh11I n11p1intk tlnrabonkfnt

3."i

('('llljé,·el. :'\agy mei.e 11apt.ir darnbonkénl egy

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

·""'
"'"' Mn•
·'""
111:Allltunk khinatra N>gf11yt, orn)!ill kiin) ,·l'kf't,

.\nl{Ol•\IHll:)llr Tol1111\~
fü1,-7,it1111t(1

•·

,

St,('l"('lm.l le,l'IMii ..••.
11111.ánk dl('Mi tlirt(•11ete •
Srtll:) \lff!'!I kÜII)\ . , • •.
\öffl> J,,;im>,

,

, ••

•

,,, 2.'\c

$1.00

11.00

.

Timi) H•kt,;11 t-1.1•0:unk fs
kUll)H'kt·t f,i l1111tk,i11)'\C'kt'C. 'h•~)11r .-\H(_'..(-.i k011p·ek ira darnbonk(-ut

Legkelendőbb
\z f' lkOrt''W)Olult llat... burg CMU,JI .2.>C
Allat ai: emlx-rlwn
.SOc,\ l[redo • . • . . •
.30c:
\ mt,ru,ka mint hllfl'.)·aték •.•.. .IOe
1!d:!r:l~!,~a:~11~~~ny •3 tu~i . ~
\ nrn) n:('111ii ,·f'1{ • • •
•
•
30e
TI.illl'k \ndrWk • • • •
•. • tik'
A IIAV\" \ ,
t Oe

:!0 ttlll

regények.
.\

IU·rg1u.d1t ('~f~I

•• • • •

.11,20

.\ Ban·) I fejdL„;t l,irtf11t'te •..•... 34)('

holdOlit here<-!(
10e
Bol)·g6 hol la11dl .. , . , , • . , .60c:
~~ut:~~~tiíl San Fnrncl ro~ •• -~ 1~
Bukott nagp,á~. !: kötet • • . . .MO
.\ biin . . . . .
. . .304'
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MAGYAR HANGLEMEZEK JEGYZtKE.
EJ839CLeAnyA.tok.
I Régi nóLAk. ré,::I hangok.
El783(RA<"E Pali begedil:Je.
E1976(Mlel túrdb.
(Flutyuk.
(Kesely lAbu pej parlpAm. Ica te. EI782<R#gl nOlAk. Cig:iny Prlmúbdl.
El977{llért nem gyűnll:éd "Syvlll•bOI"
fGlng:allO kerlng6.
1illu11:IO a. uerelem "Sybll-bOI"
EI762(Keeske OékL
E1987(Mlt kere■ a temetőben.
(Füstös elg4ny.
To,·a •1:AIIO felbOk.
E1761(Alarcaa.
E1979(Klcal tyuk
(Prlvatdlner Jbo•.
( .\1'é.l SzAmt.
El 750 (Mint a kivert kObor kutya .
E1958(Megüzentem a u.rkadl blrOnak.
(füeg aomra.
( 1, rnyékos kla utcAtokban.
El 725 (Nlnea én nekem.
El96701ondják me« a. kisebbik Uor(Lökösbbl puHta azélén.
f
vith Uln:rnak.
E1724fKldoboltAk a falumban.
(lluuad et1ak.
fllArom111:or r6ttyentett.
El966(Erdő 111:tlltln nagy a ulnJ !Arma
E17231Koldu• 'fA,t:YOk.
fSnretnék egy dalt dalolni.
f\'alahol a falu t"égén.
E1955(Allol két azt,- elbucsuz.lk
E1722{SArlka. lelkem.
4Trgy(-tek lE" a koporsOt
I ROmal pApa csArdú.
E19Zi~!lfa tE" tudnid mit u:enved~k.
El66%(Mlkor en,rem be&oroz:tak.
1Konröro,::tem a JOslgot lltennek
I Rou1 gyilmölcae ,-an a azago•
F.1912(TntAr Zsófi.
r mecar!Anak.
(C'116kolom u aranyoa nép kezed E16501Holnap ulin.
El91J(('slllagOI 111:,lp éJazaka •olt,
(A vén ,rltAroa.
(H& bE"megyek·JO bort Inni a
E1659fRokaz:or ugy neretnék almJ.
{ calrdiba.
{Fut6bolond.
E18U\-~~r!:f~e~~~~/.ö,
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fKere.,~m u latent.
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Jt&t.ona Géu vendégl6st letar- zú.%16 rudját Thék:.féle gyár tiiósiatt.ik. A főkapitányság napo• szafából és a rud ezüste&ueaát Zutt
kon keresztül eltartó nyomozlla és Richard, az iparmilvészeti iskola
viugálat után letartóztta a legi&- tanára készitette.
mertebb flS\'árosi vendéglősök
E llopott esÜltnemüek.
Gróf
egyikét: Katona Gézit. A V6.czi• Bethlen Aladár Andrássy-ut 108.
utcai Klotild Kávéház és étterem számu lakásából elloptak két ezüst
tulajdonosa volt Katona Géza és teás kannát és egy ezüst cukortarp6ttagja a gzékcsfövárosi törvény- tót. Az ellopott czüstnemüekbe
hatóságnak. Letartóztatta a rend- egyesitett grófi cimer volt vésve.
ONég Katona éttermének üzlet. A rend8niég kerci-i a tolvajt.
vezetl.\jét is, Rózi;;a ödönt. Katona
A b&jUJ.1:01 06. A ceglédi rend.Jíill!e[ jf'lentös szerepet vitt a örség értesítette a budapel'lti föBelvflros közéletében . Mint pincér kapitíi.ny8Ílp:ot, bop:y Cegléden a
kezdtr píi.lyáját, majd mint föpin• huszárlaktanya mellett elterülő tócér az P\'ek során annyira vitte, ban ep:~· ütwnöt-hatvan év körüli
Lo(Z'y a Váei utca 3R számu épü- i'-mf'tt•tlen nő holtte:,,tét találták.
lt·tben, amely a tiszti kasz.inó tu• A uö haja rii,·idrevágott, [eltünö,
laj,loua, kibérelte az egész, három en erős, férfiasan nyirott bajuua
utcára n\'iló földszinti helyiséget van . .llindkét folében kicsiny,
s ml'gnfitotta a \'end~glöjét éa ezüs.t ftilbt>\'alót vi~I. Kutatják,
káYl!há7.át. Rendkh·ül elegáns és hot,ey kici.ocla.
elökelö t'ttermet r,!ndezett be. Oda
Hadbírósági. tárgya.Iá.a magyar
júrt. es.aknem az eg.!Sz tiszti kll.l:izi- r.yelven. A lt'met;,·íi.ri hadbiróság
nó s Katona rövid idö alatt ismert rlött most folyt le az első magyar
ne,·ii t'.•s jónevü vendéglős lett. Két tltrgyalüs., melynek jegyzökönyvH
(,y elött lépett fü,szeköttett'sbe i1 magyarul ,·rzettt'k. A tllrgyaláRózsa Ödönnel, aki egy óvadék- a l Ka!-ilner RczsO :!9. gyalogezbank füzhi~elöje volt. A ki11 ban- r Jbeli őrnagy elnökölt, a.ki karkot annak idején a rendőrség lep- j n. srhesülve t'rkrzett meg. A tárler.te le, a ,·ezérigazgatót is Ietar- ~.<aliu1t dr, Czuczor Vilmos hadtbztatták, különböző uzsor&ügyle• biró százados k;p,·isr-lte. A vádtek és csalások miatt s Rózsa, a Jott Gráf Károly ,;zegedi tizedes
volt bankköny,·el6, Katona étter- volt, akit 1ulyo11 te11ti sértéssel \'ámt'be került. Lgy látli2:ik, együtt cioltak, mt.rt a mull t'.·,· őszén mumiikiidtrk uuír ezután, de nem ha- latouí közben oldaliegyverh·el
Ja<lhattak tis.zttsséges uton: a 11ulyoR&n meg!M'be itette Danka
már R':rakorlattal biró Róz.-.a Odön Rándor pfksr-gt'.•det. A katonai bi-1
viht>ttr- bele Katona Gézát azokba ró..ág a ,·ádlottat dr. Agárdy Jen6
a manipuláeiókba. amelyek miatt hadnagy védelmr után hét hónapi
most mindkt"ttöjüket a rendőrség bi.ir tünre itélte.
lt"tart6ztatta. A dl'tektivek KatoKegyetlen leá.ny. ER"Y váF(SZt'nt•
na U~úi..t Irányi utcai laká.slÍ.u le- p,~tni fi.i!tlmüvés ícleafge, id.
tflrt,í1.tattitk s a n·ndörsé(!'re ,·it- S1.ta11kovic11 .Júz1Wfné, ke~yetl1tn
tí-k. l"gyanakkor Yá<'i utcai la- módon
akarta
pálinkaivác;r61
kií.siirM a könyvelő is a r1·m1ör111•g• u;yolevan t',·cs ürt'K anyját le,,.;zokrt' k1•riilt. :Mind a k1•tteu azóta t&tni. !--1.tankoviesué a mult télen
t1rizd alatt maradtak a fökapi- ;, lr~kt·m."•nyebh faK;dian kikertii.nylág épülett'hrn, miközbt"n la- grttt• 1:d,•!u1.11yjitt a laklÍshól és egy
kAsnkon húzkutatá<;t tartottak s ,_z,·11,i, k,-1 ..,kríilhan helyezt1• f'i. Xa
1, udkiviil sok irást foglaltak lr. A pokii;r lakott itt l•Mmet, ruhAt,
h•lartóztatás oka esalá~. Emiatt tis.zto~atAst t's ápol{1st nNki.illizve ,
tortt'ut a ft•ljt>lentt'.•:- és minthogy a atniJC kit JeJulör l'rtE-si1lt .a sortölj1 ll·ntok állitásai mindr,11 irány• i.f. rúl l•s kis.zaha,litotta kinos hely
hnn lwigazol61ltak, s a h•foglalt z,,t;hiil. ltlfü,h ~ztanko,·icsnt'.•t a
papirosok t's e,:z~·l!h iratok a1.t bi- ryitrni tÖr\'(,nysúk fiC2Í'l;y nt'.•lkiil
mnyitottAk, hoizy Katona é11 Ríi- ,·nló hag.,·á.<i Ylttége mialt f'Jt; Ml!a kii\'ctte el együtt a ,·i-.,.,1.aí•lése 1:a.pi foghlÍzra itt'ltt" .\ pozsony
ht, mf'gliirtl'nt a 1Ptart6ztatá'I.
tihln 1·g~· i-vrt> f'mrltf' fpl nt a
Halál a csemegésboltban.
A biiutl'lí t. amit most a knriu i...
H 'vl, 11 hagyott
1Jrr István ut<'a. 7. szlÍ.mn cstmf-•
gC' üzletben :3-[ájer .János üzlehc
z>'lii kiszol,Alás közben ü ... wesdt
í·-. m(•i;ehalt. Uolttf'st.H a tíinény.
zí•ki or\'O'ltani intézetbt> ,itti•k.
A bonvédhtw:á.rok emlékúaslója. A 11.Znbadságharchan a komú.kikrH·k hn.sgatás, nyila\ás,
romi ví1r Íl•ladác;;akor, h(is vfdöi
8Zurí1s. idl•g't''i filjdalmnk,
z1íszU1juk szalnp:jíi.t s1.t'•tilarabolták
gtin•1iito1 tü1wtek, kar-. láb-,
Ennf'k a naJ?yemll?'kü szalagnak
i1.om- t'-. forgt.fAj. ·ok t, zik
f'J;Y ,larabjíi.t közvetlenül a hábo,:omoruvá az ,:!etet
ru kitiir(S(' után ml'~kiildtl• Bt:n"'" Gyuláné Rák°'i ,Jenő fő,end,
nt-k, ffll'({p~oditvt'n egys.z1•1'1l1Ilind
ha. ott tartJii.k híazukban u
azt az eszmét. ho,y ep:y ujonnan
<•gyc1liili v.erl, mely rheuma,
ké!Uilt'n<lö lobop:ób& feldoll!'ona,
kösz,·k1y, c1mz ('llen a lt>gaz rrl'klyeuámha m~nö szalag.
johb hatast '
Ila a
részlet f'melje a zilj:jzJ6 lelk:('f;itö ba~ t . _\z eszme csakhamar viss.zhanjZ'ra talált. A zául6 elké-.útísH
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THE NEWMAN CO.
beszerzési irodája

TANITAS LEVtLJLEG Ia.
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MANDEL SANDOR ura~ ki u
angol nyelvet több mint 10 év óta
sikeresen tanitja, a magya.ní.g
azivea figyelmébe ajtnljuk.
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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.

The Newman Company
207 EAST 10th STREET

ilJEGYZtKET NE URJEN, MERT ARJEGYZtKtlNK NINCS

NEW YORK, N. Y.
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A történelem
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Bambt•rgbl' ml'gyek t
~ Xémetország térképe.
--r- Dft lli,;zen, van még több ut
Tözsdeügynökből tábornok..
i; Xl'mdor:-;zágba!
Kiilt·pületck falán ott lógnak a
É,-, 1oruini a térképen a kis zász1.atahua.., tl'rkt'pek, amelyt•ken .szi- lót•skákkal megmagyarázta, a esá1,1•s zá..,ziÓt',;kák jelzik a hadtl.lló.- szárnak, miért kell Bambergcn lit
sokat. .\ magán taktikui.ok azok m1•1rni. A t•sá,;zár hclyt•slöleg bó11u•l11·tt fözik ki lu1.ditcrveiket, a. lrntott (,,; nwgkérte, hogy a hadinwly1·k ,.;;,;t'rint döntő JtyÖu•lmet t,•rvd si>nkinek st• árulja el.
arathatuírnk hamarosan nlameuyIJry ll'it a dilí•tí1m; stratí-gából
uyi elll'nségünk frlett. Sokan mo- a chÍl..szí1r attaséja, söt k{•söbb brisolyognak ezeken a sztratt'gáknn lladí-ros. L,•lkében azonban mégis
í-s 1wm is tudják. milyen karrit:rt. I :\"apolf'onl'vnl ha,.;onlitotta ös„zt a
t"•inált f'J?Y t'mber, aki eg;,• szines I maga pályafut!Í...">Ó.t i:<.; elégl•defü•n
zi\.szlúeskákkal a. ti>rkl'pt•n csinált I volt l'ldl:\"t•I. J~lköltöúitt Oro~zv,>gi~ nal,!y húboruk11t. Igaz, hogy orsz1h:ha, majd, amikor mcgün•ge.
t'Z az f'mbpr volt a föltalál6juk: delt, Briiss;,;elbt>, ahol tt'rkt~Jlt'n elő
Lomini túbornok s a st'f?Ítségükkcl re ltl.ttn \',; hc!J·est'n meghirtl.lta 11
t,i,o:s,l,•ügyuökhól tábornok lett.
jiivő ha(lit·,•·ményeit.
1854.ben.
J.omini a német ~vájcban szüle- uu•g a francia-orosz húboru kitötdt .Amikor iskoláit elvégezte, rt'sP t'lőtt me-gjósolta Szl'basztopol
inas lt'tt eg5· boltban. Ez az élet nwf.(szí1llíu1í1t í-r- t'.•rfrsifrtt1• arrúl 11z
azonban nem llllityOn tetszett neki, oro-.z kormányt, ruue-ly azonban
t's t•zért Pá.rio;ba vúnclorolt, ahol ne-m tiiröcliitt a figyelm(•zte-tl's~el.
EGERSANDOR
~fo,.,-.1•lmann tözsth·ügynöknt'l ka..
A töz<.;dt'ÜJ'.!'ynökből ldt ~tratf.
lapunk segédszerkesztöje jelenleg uton van és fel fogja. keresni
polt állá"t. 1796-ban volt ez. Lomi- ,ta kilt·m•n·n l•n-s koráÓan halt
bajtársainkat, hogy a, bá.nyatelepeken a, munkaviszonyokat
ni Jr; l'w„ volt t·kkor. Pénzügyi. rnek . .\zok a hábornk, amPlyrk t'.•lcátnézze és természetesen előfizetéseket és hirdetéseket is felkarriérjl• kitünö,•n indult, amikor' lt·h•gvi•gsii t"s1tl"mlejéb1•11 dultak,
vesz.
:\"apoleon olaszorsL!\gi hndj6.ratá,. megingatták elméletét. A modN'n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

margójáról.

nak dicsőségét kezdte ;,;engcni a
\·ilág. Amikor Lomini a gyözelmt'S
·-.atákról i.zóló jclcnt,~iwket olvlll>ta, ugy l:rczte-, hogy most fedezte
fel tulajdonképpen, milyen életpályára. született.
:MiYel a báboruban nem vehetett
rér.zt, a. csapatok mozdulatait pári-.i irodájában kö\·ette. Térképet

/

f1·(?ywr1•kk1•l, az öldöklő gé1wkkel ~ - - - - - - - - - - ; , ~ - -...- - - - - m tudott számolni. Egy évvel
az l·lsii nl'm t-franeia háboru t'16tt
li11lt nwg. Klasszikus tudll'i& volt
A Magyar B&llyá.szlapot
a taktikáuak ~s ha a tudománya
csakis a magyar bá.nyáasok
ma csődöt is mondana, az az frdcpártfogása, • magyar bányA.mt• mimlenkorra megmarad, hogy
uok el6fizetése tartja. fenn.
a hadáll!tsokat jelző szines zászmert mástól mi semmit el
lócskáknt föltalálta.
nem fogadunk.
;~~1::::ltra~;u:i:\:a::1~~~t:t~k~
A HO~AB.Tó.
Kérjük bajtársainkat, hogy
:,;"cmsokára. kis papirdarabokat
ne vá.rjanak ügynököt, vagy
szurt [el a gombostükre, hogy a
Kocsay János, a 95ik gyalogez..
külön felsz6litást, hanem &
t,~rképet jobban áttekinthesse.
red t:gyik szakaszvezetöje hösies
ki hátralékban van, a.z küld.
je be a.z e16fizetési diját miAnnyira szakértőnek vélte már bíttorsAg~~l mente.tte m~~ :z~dénél előbb.
i-kkor magát. hogy lapot inditott, n'.'.k z~szloJát. Eg):ik ~~lic_1.a'.. vur~s
ttmelyben 8 hivatalos rö\·id jelen• kozt•leben, ahol negy-oL">zor~s eroAki a rosu jdők mi&tt nem
tt:wkl'I a közüm,l'grn·k magyarAz- ni ~ze~iben ~ellet harc~lmok, a
tudna~ fizetni, as irja meg
ta. Oh·asta :,;-a(Z'y }'rigyes hábo- zn;,;;1.loa!Jnak ~asfél e-llensegt•,s danbizalommal éa mi szivesen
ruinak tiirtl'mtét is és 1\ porosz ki- tl11rt kellett .tamaónia. . , .
küldjük a. lapot tovább is
ríily hadi teoriáját az akkori háboHoha_mra i~d~l~ az z~~szl~alJ, -~e
ezeknek a 'bajtá.rsaknak, de
rura alkalmnzta. 'rt'l'kfpt'n n zá-.z- Rl' or?-.zok, hn_~~e1k utJ11!1 t·~h'-sul1ti sem imi, aem fizetni nem
lói·,.,kákkal jl'iz..tt r ...apatokkal a ~1·k t~mado eromk CM•kl'iysegéröl
fog, annak a lapját két hét
ll'~c,:;odálato,-ahb hadmü\'eldeket ••~,; f-7.t'l't nt•m•. futamo~tak mt:K·
mulva be fogjuk szüntetni .
. -; ,
,_
. -k• ,· J'tt'
l h.1•ttt'1wh-s k1•z1 tusa tumadt kOzCSATHOJóZSEFur,aM.a.gya.r

e;

;,;,f;:::t:~ ;:::~ s:.._-;~~~~ :za~:t
kt•n--.kedlcmi pályával l's 8 haditudományoknak s1.t>ntt•li l•ktét. _
Yéletlenül találkozott PÍlrisban
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BAJTARSAK!

Bányász Testvéreink
Ha szükségtek van
bárminemü, ugy be~
valamint külföldi füszerre vagy mindenféle friss, füstölt, pácolt avagy másfajta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

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

Kohn &Eiland

A Sörfözde minden osztálya egy csodája u emberi

leleményességnek.

honfitársainkhoz

REXDKIVCL \'IGY.IZU,K, HOGY SOROXK
TISZTA S Er.SOREXDO MIXOSWO LEGYE~,
A~llT ll!RES OR\'OSOK S JlLELll!SZE!!
SZAKJ!;RTOK IS ELOSMERTEK.

Monitor Junction,
W. Va.

A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB
HOZZA VALOKBOL USZtlLNEK, AMIT CSAX
BESZEREZNI LEHET.

Logan é1 Monitor közöti.

kik ugyanis raktáron
tartanak RUHAT
CIPőT. OVERALi.S,
EDtNYT -· szóval
mindent, ami rendes
magyar háztartáshoz
szükséges, lehetőleg
~-dlen az elll•ns~g r.;ineni_ elött. .- Bá.nyá.ulap utas6 képviselöje, :el
Bajtársi ueretettel
a legjutányosabb árO~sz1·omolva_rnlt tt kM tah,o~. ~.o- va.~. ha;-8'lmaz~ l~punk részere
BANYASZLAP
e•:'.'~- -~·olt az 1:7:rt'_d 7.1íeszlonvoJe, elofu:eteseket es ~ll'detéseket és a MAGYAR
ki.adóhivatala.
ért és mindent a sa~orulotlP a Jpgcluho ... t>bh harc folyt azok árát felv~nm és a felve~t
10-1 ... oro~z- r?hanta me~ a pénst a lap ~eveben azabályszeru- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ját kocsijaikon házft•g-;t:ver~elen 7;a'v.loS1.
en nyugtázni.
~ 8 111111118118111 •• 11 • 88 8 8 8 • • o"
.. Tar,-;~1- e!yrt•s~t- e-lhullottak !11el•
• ------0----:hoz
szállitanak.
!(llt•, mu.-.re;;zt \"!Ss~avonu~tllk Zab- Illino1si képviselőnk
HONFITARSAIM!
lot•s<• folyó f_l'lé. )h~denk1 me~1the•
__
11
Ha
bármi ügyesk!!enne~ lutt mar_ a
~lot.
Z var& Agoston ur, a. közismert
HA ATUTAZOBAN VAGY
t' ia;a ma-. t,•:m~~u Ko~~~y ha.rriabnrgi magya.r pémküldél, a. ttZLE'.fI tlGYEKBEN
bajos
dolgait,
avagy
l :~·r-trt> ogt:: ~~"'Y. ~•l rm Jttt, Magya.r Bá.nyé.szlapot Illinois és
t-~,ru.~1;- umnat
,?· : .. t __ ;l _e kmaga Indiana. álJamban minden teldn- NORTON, VA.-ba JÖNNEK,
11 1
KöZJEGYZől dolUREM KERESSENEK
o;;trom '.
ozu.. "
.a tetben képviseli
1
FEL.
~~:1
\:;t~~ik~:t•r;.:tb::a ~;; ,~t:;i~l:!~
Ajánljuk ~va.ra urat és lapungait
akarja elintézI
lni s1.iikí-~t•l kint h'r~wtt a tlula- ka~ ~ n~gat1. á.lla.~?kban lakó
IZLETES tTELEK
ni,
valamint
HAJÓkodílsluíl.
baJtarsainkAs;r:;,:~:;:l:p
TISZTA SZOBAK
S;,;~~~~:~.,. :~~::•;11(,\~~~::lt/~~y~:~nll~
kiadóhivatala.
Importált hazai áruk
JEGYRE van szüksén,1•l;,·111•k _hid~át r.01.(lorjává lőtt' Értesitjük a F a = vidéki baj Utbaigazitással és tanácscaal
ge, ugy forduljanak
az •·.11 •·
ugru.Ja. B,,J,•v•_: 1•·~1<- társainkat, hogy HORNYAK JÁkészséggel szolgálok
:m~~ut 11 , tzb"', ahol
111•k11!0 1.tr NOS nr, B.,xter, W . Va., lapunkat
su1 .fult!okol~nk.
. . , .
minden tekintetben képviseli, fel
bátran
a fenti cég
FEKETE MIKLóS
~·r.,·n; k•"P) s,·git,-,,gi•rt
k_. v11.n jogosítva elöfizetési pénzek ,
1
hd!agjához.
NORTON. VA.
,
111 arJ:~ , :~r:;:u:lt:'...,1t felvételére és nyugt."\Zásá.ra.
.\ tubi',. parton h11kt~kl,u \ i •t_
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A viz, amit használunk, a Cumberland hegységek
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet vondosan
megszürünk.

A SöR A LEGKIPROBALTABB ruiGI RECEPT!:~
SZERINT USZttL. MINEK FOIYTAN DU8,
KRtMSZERtl HABJA tS PARATLAN
ZAMATJA VAN,
RE,DELJE JIIEG A KöVETKEZO FAJT.!.KAT,

Crystal Pale · ·halvány világos szinü
Pinnade · · · · · · · · · · ·borostyán szinü
Boék- ...... · · · · ...... · · ·sötét szinü
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Dr. S. GOLDMAN
kir. katona.orvos-féle egyedüli ma.gyar
orvosi iroda.
206 GRANT STREET,
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Pittsburgh, Pa.
Specialista férfi és n6i betegségek gy6gyitására.
Ezen iroda. már 23 év óta áll
fenn és ezen idő alatt sok
ezer embert gyógyitott meg
különféle betegségekből
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BÁNYÁSZ DOHÁNY
A magyar bányászok részére gyártva

Bodnár J. János
Pálinka nagykereskedése
Cor. Grant and Second Ave.
Pittsburgh, Pa.
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