VOL.

m. llVFOLYill

NEW YORK, N. Y, 1915

MÁRCIUS 25.

No. 12, Bzám.

MAGYAR
IJI

JI

~

HUN.GARIAN MINERS ORGANO
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANY ASZLAP AZ EGYEStlLT ÁLLAMOKBAN. -

VIGYÁZZANAK A PÉNZKÜLOÖK.

1

AZ ANGOLOK NAGY KUDARCA.
~hn Aoeliát uaR'yobh kudarc nem l"rheti, mint a Dardanellák
. dvttt t ill't •tlt>n \"t'S.Zh•gl, , 11.mt'i'.l'h<•ll hü,-.·l·.11'"~ ,,.,.gitötál'88i, a franeiák
l' .. <17 oroszok is.
:-..:agy hiihti,·al homhí17.11i kezd1t'k a hm:s török trösst'g1·t, fr le ba1 L„<iiiík u viláJ?"ot, hoey a nrgynn mérlfoltl hos);m t,,ng1·ni:tormmak:
1111 .11 f,, t' utjiít nwgt ltt'ik t's 11.ipróJ.napra ujahb hirt-kPt küldlt-k r6" · 'ioio h:011:.tantinápol.)· eleste küsziibii11 áll, mikor t•g)'SU:•rrt esak
ir,, gtu,l!a a vilá~. hoi'.I· ezek a ~zem,·uuedt>lt hazug~ágok mr, n háL-•r ~ kezd, ten \'II.],·, m1,:y hluffokat i~ tulszárnynlják i·s hof.\'y hetven
l'r(i&, 111\f.\''.I"· hir1·-. 1·sat~hajf1 l •ht'l<'th·niil hcnnhli.zza a k1isziklúkat.
:,. nu sak, IWJ!.\' lie uem jutottak a DardaUl•lla s,,;oroshR, de snlyos
1
·u.ztt'-1 g ili érh• őkc\, m unyiben 1-gy; na~~· rnueia C"a&t.ahaj6t össze..
-.;, n ~i)J mb, nt
tcng1·r f1 n,,k(•re knldtl k, zelren kh-ül pedie kii 1e 1M hadih&Jot sul; osau uu gs hesitctte , ugy 10~ a,-ok harcolni
to, hb uc-n ÍOjlnak.

Lapunk zárta.kor vettük a londoni sürgönyt, mely Przemyal elestének uomoru hírét tudatja
A )IaJtrar Bányászlap t. Szervelünk.
kn,ztöjt'nck, Kew York.
'J'i„ztelt rram :Nem szoktak Londonból sok igazat aürgönyöznl, d e ennek & hirnek valódisá.giban nincs
)Ui.rciu,; 9-~röl kelt becsrs leve- okunk kételkedni.
lét megk11ptam, n1Q·uintfn a hozHatva.nez:er em'ber, h atvaner.er azi.nmagya.r telt.vérünk védte a \-·árat, diadall&l, dicaőséggel; hó•
zá inc-Ut'•k('lt X)·itray Emil által ki- napokig tartott a sok uázezer mu azk& elkeaeredett 01t roma., éa a mi fiaink védték a vá.ra.t mindh&lábocsájtott körlewilet ii. Yálaszol- lig, mindaddig, mig & ha.tvaneurk&toná.ból csak huszezer mara.dt és a huuezer embernek nem volt
rn a li·wl{•rt:', tiv.tE•lettPI htes.i- mit ennie.
km, hogy Nyitray umak nincs és
A világon n em volt még példa akkora hélsiességre, ily dicső küzdelemre, mint a milyent P rze.
nem volt joga a szóban forgó kör- mysl védői kif'ejtettek haz:é.juk, h :i.zánk védelmében.
lt>veleket kiküldeni és ninct joga
Nagy erősségünk veszett el euel a várral! Suly01 a csapás. a mit szenvedtünk, de PrsemYJl
New York áJla.mban péll%küldés- megtette a kötelességét, valamint az a hatvanezer jó tna1Ya.r vitéz is, akik közül negyven ezer
sel foglalkozni )f.ir trintkezésbe meghalt a vár és a hat.a védelmében.
li ph m vde ,-,bl,, :e az uiyh1'n és
Pnemysl várai örök emlékoaa:lopai lesmek az elmulhatatlan,örők magyar dicsőségnek és mi,
elrendeltem, .. hogy hagyja. ~b~a.i életben maradt ma.gya.rok évezredeken kegyelettel a.dósunk ma.jd a hös védOlc emlékének. akik a
":zegy,• il('t4 s~ a uagy ,·, rt•ség nzl'1·t, ruert er,-,lmt•n~ ril,lig nem
ezeknek a korleveleknek a. kikül-, tulnyomó erővel szemben sem adták meg magukat, a. :ik elvéreztek, hogy áldás fakadjon a vér irtek el li< mwit ea a jrli·k azt nmtatji1k, hol()' u·m ilól foJ:unk .
&ét.X 1..i van e.g~· hankuidete :-;ewl nyomán a magyar hazára.
TIZE NHÉT HAJóPUSZTULASA.
n~un "ickon '\y1tr-:.y
Pokorny:
A harc pedig folyik tovább és amig e föld kerelaégin magyn.rok Ieunek, akik magyarul beni:>\' alatt, ~le hogy ez az uzlet hogy; Gélnek, magyarul éreznek és magyarul szeretik a magyar hasát, addig tovább küzdünk ezeréves
.\, 1:1ngol partok körul úlilkodt', nimct tcIJger alatt, ún; ba,·ók a
áll Rn.)itgtlng, erre néz,· fel,ilá
bazánk&t, azért as 6.ldott, azért a drága magyar foldért, amiért annyi vér folyt, amiCrt a.nnyi
g0$IÚ t nun adhatok
I vért fogunk még áldomi.
:nult htten tizcuhft kt-rr11kedrlmi h:tjUt sulycutdtek c-1, m~lyek mind
t>J„Ju i zerrt·l volt k mPgrt1k\8. Az t>gyik h11j1ln annyi ri.tská11at vittek
t.ih l1 11
Ezek a eégek ueJ11 ine1tck la- ü ll•;i
:''t!n korll'\Clet ~a!.~1
magyarok lltene megáldja. a Praemyali ~ .. t.--lia emlékét!
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vel kbe•1 a„t1.nikOT.IBk a magy11r- perizt elkulrll""rt:', SZl\'esafgt-t t,·nCANADABAN UJRA SOROZNAK
ai pénztrn k tovAhhitád.rs.
ne nrkf'm, -ha azt . t~domáso1~ra
.
. , adná. :\f1•llt>keh-e. kl\·anatra, y1,zC4>akbogy a lnpok fclnlágoi-1tn• szakiilc.löm n. kiil'li•wll'l (,s Y8.i!YOk
•
'~anadiíhan megint sorozni azcrt•lllhu:-k. Azí-rt szerdnénrk. mert
,;a nyornlin a. mngyaroknuk felnyilt
kil'álb t.i62telője
·
tl·nyltg 111-111 tudnak t1oroz11i, miután tisztes!;Í>~es ember urm t·t1ap fel
a sze•ntik é-a most miír óvatosak,
.
kato1:ánnk fs e~ak az ufrai hamok állauRk be dicsi1 angol 8('reg1,t 1izacsak iian rt pénzküldlikkel kiildik
.
C. ~ utc_hins
STONE BRANCH, W . VA. 1tim 4:í t'• ntet. Itt, valamint a 11.Zer- nest., hOK'.1. sok ,·olt at , ,tés P 11tt.11i. 1·gyanf'z a l1:1j otthon .\ 1glu\han i.<i, ahol kiitéllel ni tudpénzt éa nem di.ilt('k t,e az alka!- ~ privat pén;,;~u1:1;1k allu.mi f'Jlen- .:\li11t ""i1·ki .\ndrús hajt.itrsunk köniyfken elég gyakran történik (,s igy vau ,·alamenyi za,· "08 pa- n1:11. dcgeudö katouilt találni. M1úg o !U'.c-scn egy milfü,ny 1 ~mhert
mi pl-nzkiildőknek frJcsapott eéorzoJe
i·rtcsit bennünket, a !Jinya most szereneséUeusé~ s a laká.-., ugy- tuk,·iz, d kut nincsen efegrndő. t11dtulr: >eSOroimi, ,It• :nod m.í1r senki sem kar jelentkezni zolgálatra.
g, k ign<"ti·n,•k, hanem hozzánk
Ehhez a lt•vélhi•z uck(iuk iiinci t' ak :!---~l llapot dolgozik.. A -~úu s;,.iutén az élelem is mt'reg drága. h.öért nem fizetnrk a llán_yáhan fs
OROSZORSZAG NÉMETORSZAGBAN.
fordultak frlvilíiF!'osit 1h,t kf.rui.
!!ok liozzíit<'nni valc'mk. K,•rd<'7.ÓS-- 4- -5 lúb magas. A búny{lhan rlö- ~liutiin embereket u~y sem V('Sl.· általáhsn ott .i.9 1111.Jr;>·on l'lwgl•rzik,
, ·1mrfg küldött h1 1•gyik baj. ködö t.Jüjtüniunk tudom'-sul Yl•hdi fordul í'ft'.I' ki-vé,- viz, dt• giLz niues ní'k fel, nt•in ajánljuk e helyet baj lio(.!,r ro~z ,·ilá •, 11.u.
Az oroszokuak ü, 111t•t sikt riilt diihbr, uyomulniok \'alamL\· 1,J ,:M az
IAnunk f'ongóról ,·i;o· körh·nlPt. '\i•w York állam banhizsg!lójá- ~•s olajoa va1,rr karbi<l lámpával táraaiukuak.
t',.zol..1 teug,·r partján hrt' rtt>k Xémetol"11zág t,•rületére ~'li egy 20,000
melyhf'n az ismert Nyitn.y Emil tói, hog:'-· Nyitray urnak nemcsak dolJ(ozuuk. L,•jár6 kii nincs. .A szt•
hkmm ,árost ,·!foglaltuk. ).!Ölil i.:icyobh seregek ji.irult'k utánuk, hogy
cég ajá.nlkoz!k péuzki~lcl'.~r'.'.' a~ik ~ogy .pénzt ~cs.joga a n~w yorki ~:t !ii.nco8, ma!'.in~ ,·?g~l>, roornba
FOREST CITY, PA. :Yint Titko
~ W
l!a_1?&ó 1Ii- 1'- .1, • m1·~zállják Xlnu torsdg egy na„yobb ntszf.t. mert nlósz.inümegtrJák v.1•pe11 a k1küldott 1:1r- uzleteból killderu. de a kórlevele- -.' centl't es ~z ~~t11h1 ,30 Cl'nt_et .hulrás testvérünk benniuik,·t t'r- JiúlJ magjar tes~H:rünk irJa. ho1n ll"f.\' 1„rgint a2:t nkurjá.k, hogy n pocsol'.l 6kha kt-rgi•sient-k a németek
Jrb")'7.,~kbm, hogy ilp·n nwg ol:-,·a.n ket sincs j oga szétküldözni és el is f11.t>_t,nl'k. knrenhnt. 8zerP11c1;ct- tPsit, itt meglehetősen lntl,?Y 8. <,tt mol:\t _c~k negy napot 1lolgo1.- rn10 százezret köziili;k. ~rm \"Olt mí,g 1wkik eh;g le,·k<' a kft irtó7.&bt·csiilf'lest'k, ily('n mPg olyan ré• rendelték. hogy azt h agyja abba, IPll!ó•'g" ritkán fordul l'lÖ éM lió.r m1111ka, miutún hetcnkíin1 4 na- •·~k (~dd1~ ,l na~ot dol,coztak egy trs ,1 r<•1,;i':~, azt gondolja az ntynská, ho,'.I· ugy is sok a muazka a \' ilágtn s.zolitiíljék a mair:-,·arságot és
~l i iislintfn sajnáljuk, ho~y r \'~~zn:k fel e_mberek~t,, m<:g Bem pot dolgoznak. A s;,;1!11 2 ~s W-9 L.l'teu1 , , '.\yolc-k1h•~c l~b ma!(~" !(on, ei.ak hadd pus?.tuljou l'l belőliik rg:-,· pár 11zlizezer Xo, a némehogy f'unyi me~ ennyi milli6 koro- r,~gi rn11gyar ü,:Jrt tulajdonosát aJanlJnk fi plt-1.t_ honf1tan.Amknak láb magas. Lejáró kő u1,.7an van tiuta sz1:n ':an, _kev~~ :1u~l, ~mit t. k majtl utii.na néznPk, hogy r l., •kövctk1 , l'k.
nAt küldtek már hau az óhazába. mrgszl-clit<'ttf' a pénz oksóaágánál mert nPm a lagJo~han há,nnak „ a i:.iruleufelé a bányábnn, dc ·víz és pumpa !ta.Zht ki, le-Jaro ko nmcs.
•-\ kiirkwh·t a llí'W yorki könyv, jclentkf'z,) nagy ha.,.zon ~s j•bl,e a mu~ikfuiokkal (mint mmdenu~t gúz 11Wes és nyitott lámpá\'al dol- m_1·rt UlD top marad •• g'2 ol,: k~HARC A KARPATOKBAN.
hangszn, pióea-üzl,:tiikhöl kiild- vllll,d11tha b0<•-.;ájtko:zott (-9 meg- most, ahol 110k az ember h keves goznak. Tonna sziímra, wgyu mé- v,L'I v~n, hogy a bány~~o~ ny1tot!
t,~k ki. dr na!?:,-· ~zní·np,n me~je- nyug\'/Í.!L<;Bl w~s.ziik t11ilomií.sul. n munka.) és mert csttk 2--3 napot r{• ... it•l 8!) és fél centet fizct uek, dt• htmpaval '.lolgo~ak. Kurc után ~1
A Ká.rjú.tok szorosai közt. mt'g most sem í,rt vfgct a vérca öldöklCs
gyez1í-k a. sarokhan, hoey New hogy a new yorki h atósági ba.nk- dolgoznak e~y héten.
abból a majnlis köteles fiz ·tni a zttur~, mt•g prd1g :18 e1•ntd n~_a.s ,- ~a talán ezen a hely<·n veszítünk, mi mag,rnrok lc~több katonát. Nap:Dnm"" il'kon it yan egy fiók bank felügye1 6 azt betiltotta
neki,
lfhrrt•.,nfk minden tonna után :13 :.al ntn;i, ugy ~ogy a uírs~lat lov<'- 11ap utáu ,·éres harcok folynak a hegyek kö1.t és szoritják a muszkát
fi~lctllk.
mert chl,iil lftthatjuk, 11ogy aszt•·
CRENACO, W . VA. EJzy itteni e<'llfrt. ugy&1.intén ne-ki kell öt el- l, r, a ml pf!digsaleiböl lo.maga a ki.cfo, annyian ,·an1111k azonban, hogy mindig ujabbak akadnak és.
11em k~pest•k tiket lu1zink tl'rúlctfröl kiszoritani.
Ba;.tanmuk tudta, hogy ez a cé~ gt~y n,:p pi-~~éut>k hazaküMöi bajt~~n_k {,~tesit~ ~erint nrm líttni_ olajjal, ~1-rsz.~mmal. )Iiután 1~:~~t~~~:: :~~~1
mindennel kereskedik dt• i'iOba no,; Allanu folugyelft alatt álla.- rnlanu 1r111ylcsre m1·lto 1orsa Yau k('nl+'!1y szén van, esak majná!i fur
. .
.
'
SZERBIA M:tG BIZIK
fll'lll l1&1lotta, ho~y p/.~zkiildéssel nnk .. ,
,
. .
itt_ magyur _bajtársainkuak, mi- hat_ lyuka~, lühi·t szrnd, h·bn,.,,, :~;.:t
f:!'1~~=:n;.~!ótlt~~t~
0
foJ(l!ilkozuak, ~'.l·anut fojlott (,s be- . ~l·n,Jt11r•mm~_at ~dig 1s~ételU'n utan hPfrnkn1t _csak ~ll.Y napot pt·d1g a. karl't rakju. A napszámo- J kl'nt II hit,n•fl.c;.znak. El/•
bán•
,\ ki r(ll:-,:·gyilko:10k urtziíga hi?.alommal •·an a jH\·Ö iráut l Bzt je11
kUldt~ liozzánk ezt a soknt ig1~rö fJgyi hnf'zt tJ11k, hogy ,·1gJ•l17.;,;n- dolgozunk a ez elelem 18 mr~lehe- NOk ktipnak a bán;1;ábnn it.93 ci•n-1 k
·
á á g J
lrull tit• lt•gutóbb a klllii~., 1niui--.;dcr. mikor f'SdÖ kezekkl'l ki•r,u,k ele1
k -J 1,,· 1
ho~y mi tmlRkoljuk ''.ak. t''8 .csa~ Ítim~rt pl"uzkiilcM l.e- tii!I ,l~ága. ,\ 111.én 7-. S láh magas,'. tet 9 6rára. ~1.e,renf.'!{,tJen ég rit- ;:iána <':e :~::j:b~ :~ ;:::~·f~~f'er~ ~. ,.rei meg tnknriít u egh;z , ilágtól, m.ikor i":hség (,s lialá.los i,tn·ánv
1
meg. ,a„Jon pl-nzkül,lö---e "\yit y ', ...'_e1t ve~t>k f1~el~be, _akik, p:áz nmcs, elleuh.-n_ ,·1.z ,·an í'~Y ~e-, k!11 ~ordu~_clo, de a bin7áv:okkal plézek kijziilt. Lakás haYonta hat p1wtitj11 az országukat, mikor a rnagy r-német ha(l\'eztHlaég m{;r
1
f:mil ,. •y sem.
-,:nltau a lapok~~n _1R hmlettu mt>- ,·~ némc!y <'~lf~1Le11. J.('Jllrvkö
~gen_ Jol hánnak és igen nalr.)· dollár, szoharl szfoluui:rnúlattal 11t n 1s ta1 tja rrJ„m..,sn1•k ök('t arra. hogy ereg,•kl't kiildjön eJlruiik,
~I u v tudhtk bo,. e,:
cé rik, ho~y ~(,'.1zkulrlPde~ r;A"lal_~oz. nmes, ::\fa~ma vngJa a ~f'n(•I. a ve-l a 1lragasu~ i.<1. ,Jelenleg nem Vf"ST.-. ,l,í \'iS1.onyok kiizt ha ·ti'lr.<Jtmk ez· tuC't"t hi_~tosr~ vesz_ik, hogy 1111•g fogja 0!111 ,)kct u aajtit nyoruorusú.guk.
IIOba 11~;zkiil,le~l 1: ~ fo lalko~ n.~k, Tn• rt 1hrn alkalmi p1•11zkuld8 ~-:,•ps mf.rl sP_l tom'.linkl•!ll ~roomba urk f1•l _u; mnnká~oka_t, mrrt van 8 helvrt minden ma Jrnr frstvfi/ Ii.ttn hunt.-tés1 van ezek,•n a gyilkoi.okon.
~ 1
g„
tohb akn1lt a,: utol!!ó h6napokhan vO e(•t1tl-t , m1g ht'tmghC' fit cent.>t ('lf'g<'ndő embf'r, t•s 1'1tko lmjtárs
·., .
g_
1
1
GöRöGORSZAG JOZANOD!K.
~ •z:~L :(';: :i~;r~:~t~st•!:~l~,~ az amnikai mag.:va~íig_kiizött.. fi;o;i>lm'k. R~t>rf'ncsétlru ég ritk~n; lap1mk utján frtesitclli fogja 8
J::u::~!a~:';!::nn:okn:
1 g
}{ )
..
..
T,opunk egy kozch &zamfthan u~- fordill el,i, t•s a munkásokkal ell'g, m:1.gynr t,[myáll7.oka1. ha szükség
k
A.
. .
gyo
A ki..s Gorögo1·Wg, mely komolyan vette u angol hazugságokat
80
ew Yor~ ~ -~ankfel~elo •ott foglalkornnk a p,~n1.kiildés- tiszte ·gcsen bánnaf. Il11 munká- lesz rnnnk! okra.
• ~Y, ri m~?kás l'I kisz~:ult era lPa.~111 Uik ~1roma ff>14I ~s azt hitte, hoJr.\ Konsta.ntíuApoly s.zahivata~ától kerdeztük ~ eg'._ hogy brn bí-!llt. vic:;zonyok nazy jt>lt>n- sokra l,'S!' szükség, ngy a hír b.e•
rdde a hán'.l~~z plé~e~ kozé-.
bt1d prt•1!11 lesz. J1'i2:ooodr11 keztl a báborns Oriile! höl, u angol kudarc
lln.e_J~.ga a szóban forgo korleve. t/i„égév<'l és (':o:ekkr,J a jó akarói- 1.:iildiíj,, tndntni logja testvt-rein., R~c~6 tC1-tvcr azt l~J3i hogy e-z
híttara. )Jost mál' ke,·ca,,hhet szi'mokolnnk harcról c'.ós ,·a16sziuii, hogy
lt>k kiküldésére
rn l ft majl'yRf'liAl?nRk, mrrt mint ket. A pléz ne,·e: Big Vein.
1 D~_'.f.E, _V ~ .. R~yik danteui JO v1.~lék s1.okot!. lenm, mf'rt .rrn•
n:-,,1godtau maradnak l'frycl6re.
As álla.m.i bankfelügye16 híva mlír rg_r ir.hrn me~irtuk. ezt 8 kértesh nuuk 1rJa, 11! n_ai;-_rnn k1•,·e• drs '1s1.onyok ~ozt az egéi.z vidék
taJ után viugálatot • ditott
rlÍ>!lt tartjuk jrlen]eg a lt>gfonloi;et dnlgornak, legíelJ<>bh három 1ázasan dol~oz1k f's máskor nagy
BULGARIA USZEN ALL.
ügyben
megálla. ito:Uho as s.o.hhnak az amerikai magyaniág , ~SW~,. W ; 'V_A; )lel~ik napot hete11ként. .\rungy aem érVke volt i~t
hM·linr1orolt bé.-

I.

"·tü.

Tölihstör irtunk már a pénzkuldésröl, mióta a magyar pénz
ára cacikkent és a S.1.a.badsá.gon ki,·ul csak a :llagyar llányáazlap
azAJ.lt síkra aúrt, hogy u magyar
péiuküldök 20.60-ról 17 dollárra
,za.Ilitöák le a 100 korona. árát és
kuzdelmünknek meg ia volt az
e dw IIJe, mert ma már mind nk.1 i iollárjánl kuldi .M gyar
c,rszágba a 100 koronát
llegirtllk
ruult etcu a!': _.s,
hogy a :?O.t.ill-l•rt való pl:n,.küldl!s
.g;
onnal
jíirt u buIJká1
0
1
rokn „bogy alkalml. pé11Z.küldök
hl támadtak, u:ik anélkül. hogy
l.!l'I'a Joguk lett volnll, haza akart
a nag;1arokpnzétdiligali•)n
uttat.)i.
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A világháboru.

PRZEMYSL ELESETT

UGY A PllNZKtlLDO MAGYAROK, MINT A PllNZKtlLD:tSSEL
FOGLALKOZO BANKAROKNAK F ELHIVJUK A FIGYELMllT
AZ ALKALMI PllNZKtlLDö K GARAZDALKODASARA.
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THE ONL Y HUNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES
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'Y"ARREN, KV, El~zomorit6 ért.P•
s:~t'i~('krt külnött ~-f' hon.ánk Tötok ,Táno!'I testvér 1mk. A tl"IPpf' n
~gyáltalAhR n ~em dolgo:,;na~ ér:i
~R'PD na~ a n:-,: omoru<1~g. mm ti n
l(!f'n nagy a d rága!'lág 1,.

G:,-' i·gy b~Jtárs ert<'st1t>Se 11unnt
itt hetenk1•nt e-mk 2-3 uapot dol~oznak. Li•jltró kö nine11, u,o-azintí:n gáz &rm, dc h el~enként kevés
\"17. előfordul. A fi7.en ma~n!i,;ága
1--4 ,m.k, mas:na Yágj~, df' diggol~ak l!I. ~ár:nként, p1~ után. 00
t61 ,O cenhe fizetnek, m1g ma,una

megy valam i jól a munkások wr:-a, mf'rt kiYHfleket te znt>k &i az
11mnikai munkásokat ré;i,:f•s.itik
dönyb(' n, mert az üres napokon
rt'll(Mkezésükre bO{'sátjlik a motorokat, m{umap aztán ni ncs sz:en_ük a benindoroltalrnsk. Iv6viz
"'mes a telepen r end es, most az 8

r.yM7.nak, akit J6 formán fogtak
~ mnnkhra, mORt azonban ennek
vége é, a közel jövőbe n nem is
várh ató a fellendülés,
---~-----Minden ma.gya.r oán,)'áu pá.rtolja a :M.a,gyar Bányásllapot
1

_ Bnlgí,ria k ,,:en ill a li.S.borura és C8Rpatai mo1.góaih"a va.nnak.
'.\;,gy l111.dtt>liteket vontak Olo81.ll a. görög é6 a Romii..n hatá. r mentén és
;~y J!ománia is jónak látja csmclesen meghozni magát és nem izgnt~t Magyaro:rszág ellPn. Románia különben az utóbbi idöben erös orosz
t>!lr1ws hangulat kapott libra, mert ltitják, ho~-y bár millió sr.limra
,·annak a muszka katonák, nem képesek ert'dményes báborut ,·iselni
e!kuünk,
(FolytatáRa a 4-ik. oldalon )
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:.U, girtuk a mult heten., hog) a
egyedüli magyar bányáulap Tbe only llungaria.n :M.inen Organ ~~w Hiv r azt umtzOkOn apri.lii!, el-1
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$1.00 Subscription n.tes $1.00 yearly.
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Hl\JU:ft ~HHTO' ◄ ·ln,,k 1w rf11:r:WrU1~ JI \H TI.E\ J@--.EF, aleolniók
iN".t-:tt s\'\JklR. utUr.

\1

Publbbed bJ the ·
1
Ht,; M, \RI \;li ,11;1il: m; ORGc\ '\ 1'l m.J-.Ul:'<i(, «o., l''.'ri~,
eddigi b 1 , ,>lt, bár a fizetés em
P
~~tTUi,\, , -l~~~~:mm 1-!GE.n, t;ecT. I ;~ oly caekcC7, t OK) szóba is al:g
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j A v rveze1 l~f.pviseloi azonban
tctmtettel voltak a rosu ,•1.szo----- -POR MIN ,t,)okra_ s 11em akarták k1trnm .-z,
THE HUNGARIAN MJNER.S ORGAN IS WRITTEN
- 'amugy !.S azeg, ny munkásokat t-gy
tRS, OF MINERS, BY MlNERS.
1bérhar,, t1)011111ru l111;imak, iukábh
-E-n-,-.,-,d..-,-,.•-o-nd,-,,1-..,-matt~r at the Po11t oÚice at 'S"t'w York, "S".\"• kC"w.scbbcl crték t~_hát be, mint
under tht' Act o f ,1arl'it :t 1879.
\ l_iogy hi1.11uyt11,hm kuulelcmh1•1 ÍoK 1
J1u1ak .
•\. szl·nmuököu továbbra i11 op•·n
$hop n·udszt•rri·l ,lolgoz.nuk, ,11i:cyi, ,. mmkáaoknak t,ta,(.sécc biz
zák, Og) t11rtozzannk.,e a sz,,n·eA STATISTIKA 1:RDEKES ADATAI KöZöTT TALAN LEGSZA- t('t 1ez v~gy ~m ,·s ~ikötötti·k,
NOBB AZ A SOR, AMELY KIMUTATJA, HOGY PENNSYLVA- ho!-?y _au
h_ogy ,alltk1 asi rw•
--

A MAGYAR-BAN'YilZLAPOT BANYASZOK IRJAK.,
BANYA.SZOKROL, BANYASZOKNAK.

• h,arom halOtt.
EzertIZeD

NIABAN A BANYA AZ 1914. ~VBEN 1013 EMBERT ÖLT MEG.

l

Kf.p:r.clju.nk el egymás mi !~ett liókt'rt, anubol pedig. a na,o• urak
tot:l holt~estet, egy csomó kozu- nak fo1
uámban ,au.
luk. OSHZe,·gYe, megm:ene ~ve sok
Ez az f 1et r n,I.}(• erref1•h·, rossz
m'5 o-:u~ro?csolYa, a fchamC'rhe- -s k gyet 1e11 rl'utl,
nem lehet
teUenaeg1!l l'S eltorzult n~!ll~ ar• 1 84·git nt raJta, :ncrt a p~nz ma a.t
cukon a rettenetes ,·Ml kifcJ:zése
ró ls a ti~nz a. hatalom, a pfoz a
1
!z:t!~c:i<~~~~ é:r;1::;,
rabszo gatart,í.
bt!rt gJ,;!kolt meg a 'Jányatulajrlo
1-!zer emht·r m ghal és fölcseréli
nosok gondatlansága.
a liányií.t a 1nú.-.ik.kal, a csönde84·bt,.,J, az örök aötéttcl, de a:r.ért nem
Kis gyilkosokat, akik bosszuból ritkul mf'g a ,u:omoru sor: mindl-s elkeseredésből gyilkolnak, kéz- atlrlii,r Je_.<;,: i'•rt~ktl'it'n Hctii szegény
ro kerit.cnek, megbiintetiwk, ezek halálba k,·rgctett munkás, amíg
a tömeggyilkosok 1zaba1lon járkál aok millióju, ke\'és érzésii, lelketnak, ülhetnek to,·ábbra is a mil- l, n t-s u.uorás urak le;;.znek 8 viláliók között, amiket a ruuukli ok gon.
bör~röl nyu.ztak le amilu·t a bti.ry!szok életén sok özvegy fa árva
-o--kesen·es sirásáu hordtak tssm•,
OROSZORSZA.0-- VXSXit'OL.

dt:

;;:\t::.

!.fort el kell pll-'!Ztulm ez emben•k-

nek, ho~· a. bányatulajdono1ok
,,a.gyona, a telhetetlen nskasszák
e!!&k g) arapodjanak, !olytQn, foly
t<'n, ~6g nélkül. JfoJry l~ány e,~her
YHUh el az egyetlen c.zep Pietct és
hány asszony, gyer.ck marad ár
vUn é kt•uyér nélkül, az n:1n lcl1ct
routo'l, aT.t csak nem kt•ll f1gyel1·mhe venni akko~, .amikor arról van
azó, hogy a mtlhomo~ urak, a kegyetlen Í'!i szív n.::-IkÜli p1•oze1n:,.ákok hallatlan milliói még szaporo<ljirnak
Yalósággal árulják itt az emb_ert'ket. Eladják nemcsak az crl'jú
kct, de az aetüket is, _\. \'érúket
árusítják aranyért. A su•gO:ny embtrck ,·ére esak ömöljék patakok
han, mHt ez a patak, mire a mii-

e 11.i\·e

M"1nden 100

korona

HAZAKtJ'LD:t:SE TELJES FELELOSS1:G MELLETT
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más \'érét, a, szegény munkás vérét, mert akié a pénz, azé minden
Akié az arany, azé az öröm, a bor,
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f"U'n h·et., diftlll kJ~ kiiJdJc be hoWu, • i>énnel
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hal-

~:~\ n;~~~r:~,•;~,'.~t ~:~::::
káig Cürödhetnt>k a jó éles le\'egöbt·u , i-zomoru sorokban sietnek a
há.nya $iitH mflyl'be, mC'rt ott van
nekik 8 .!IZáraz kenyér, a sovány
élet és a \'8lószinü halál és ott Yan

a milliomosoknak a pnhakalács,

•1

dus /lel is a bi,tos billió,
A bányá„zna.k c~y
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mt'gis naponta kockára tes1:i
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600 korona .102 dollár
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Küldje mindenki pénzét most erre a cimre

KI ss EMI L, bankár
}33 SECOND AVE.,

NEW YORK.
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r,L1t muult•11 hlí.m{,n mrgitter••zh,t ,_
tár1mlatt 1smé mag'1nak ·~ amit. koO!l)t'n ker1S•
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JOHN NÉMETH, bankár
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megadta a hán,ás,ok t,Jj„ ko,e- het, mect "'.'m kell ,cto kulun mu:•
ttl:sét, l'Z t'pen a bizon)1ték11. an !kit ,,,gt,1.m
\ eégnt>k a e1met :
,
•
:
nak, hojl,'} azok uem tulzottak {,11,m1eta1Aljik a hirtleth,heu
, .......................................................... ..-............................. .,

11

ltO!,!") m(•ltányQ!<..{tg é!i IJ?azság lt>n
1H' ha mmcl t,·li••<>tenék a,oknt a
~z,rl'ny kl'\:lÍ.nságokat, a mik íillt
k,•rdr.,-,t kt'peznPk oh101 haJtÍl.r»a
wknak l~ amnwk" tr\J('SJt,>sr n(,I
kul munkáim. állm llJtY IW'!Tl foJt

I

nak.

KI AKAR P:IINZT KERESNI?
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Egy bá.nyáu-lám.pa. gyá.r el6ny6s
1iOO korona .. 85 dollir

~ a1
zi falu

_...

t ........_.._. .....,........................••••••.. 1t••..........._.. .. .. ltt'_.,~
t
A mi jelszavunk
;

a h" lenwk (. kérJek 1_1H'g ,)kl-t mablt11yat11lajdon0Aok
kt'uyfrl◄_ue~ ~ukat. ho~ in nny~ ~t'resHhez
l 1v.m k most míir nnnkához l,llm. mthatoinak a lámpak ism1 rtet1'
1amit rutráJkturőkkPI me11: nem te- ,-{\d rnyan m1 llt•kkHci.et N, a
oi Cog a szfnpiae helyzPtí-n

killd li nt",·e

100 korona„ 17 dollár
200 korona , . S. dollár
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11 :

l

fl.7.trájk t'!l'Y í-w ~vfordnUijAr11
in<l(•n bányá„1.tt'!ltv1>rünk \'i!WU:R
t,~rhet 8 munkába.

luÍMÚ.m . ,

1:

t

10 , .. ,s Ql-,ioi l,.
ug,· iii.tuik mt'lo(' is a bUnyÚ.'izok
Ol~·•n noht•rt'kl't aznetnen(k ■ a l,fü;(; YOR.",\HJ l: ~i.i!i~~;•~~:::?!}'!:!i~t::e~EGBIZTO!-i.\DB.\\i
1
it,•ii1.t•lméHl lesz ,naj,l vt•g,• {·~ ez must mind~n plézen, akik használ- :
OtUion \ .un-.\.\ .\ILl.\h.
., i•i::'.'riZT O'.'riTOL. küldjön iehAt Al,TA• ví•g rii\"í<lt•sen bt• kell. hogy kö- nH.k 1,s a tohlii b!~yft,1.uak j,. .mt•g
1•.,,1 f'.:!; \11'.'ria:'.:I, üH>HK\IIIU.:S!
1
\1 lk,,z.ztk.
mulntnák fl Zar la.mpát f.s }iaJlan- •
Egyik tári.utat a ,uásik ut&n acl c!l,k l1•n11,':.nt>k l'zt a 6ZÍH~-.1h:-et :
\ Olt l'fl. f,c klrálfl konwll Üfl")',·h·ff.
ja he a di•rt·kllt a umnká~ok kiive- uwg i~ fiz tui.
•
4.07 WASHINGTON STR.,
NEW YORK, N. y,
t,·ll"Sl•m·k UJ..Po' lu•it,· a "ztrlljkolcí
)liuhoflr most ,·lk/·l i·i.:-y kis mPl- •
\IÍl'o~t Iroda: l'>01 '-F.<"O'\"n \\·F. .. ,1-~w \OHK
l>~Hyihzok
hat~I rí•s?.P már'likjii\e(\ 1,Jt,m a hftn:,Asznknak. l••11••• ■ 1:1•u• ■•••••••■•••••••■■■•■••■■••
\";~zattrhl'frtl h•lji-s gyi\1.rlrmuu·l itzf.rt hi,-juk fol ki1liiu is hajtli.rltt' ..
~
a munkába.
'
J1111_i11k fíi,r~·1•\u11':~ 1•rr1· 11 hirtl,·t~~r'.'·.
.\ ta"a"t brállta ohrulf'I? javila• \tl"Jou 1H'k1k 11k1 -1_~ar, nu11!yanil 1>1
.\

liet haza

11
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1.akh◄- h r... JKmto" elme

:

lampa't •••••• ■■■■■■■••••••■■■•■■■■■■■•■■■■■■■■
,o·faJta k,tunö bányisz
■
g}lirtan k, a ht, 8 Y.ar lamplÍt, a ■ Minden hozzámérkezopénzküldeményért azavatolok
ml'.) ntl Jobb nem igt n , n ha,-,z
1"11l:\:t,J-i.l't.n1:,1f:\ \ UT JlTT.\!;!i.\ HOZL.-01, \lE.llT 11-" AZOKAT
,,:tl, ·,•m1, .. k · r,Alntban.
,
POSTAI UTON ~

AZ OHIQI HELYZET

ltffl

!lány 11011,rt killd...
11411) koron4t 1.apJa.nak otthon •

Jóaka 10
ilö11 les,:,
bol1í11 na
mulva h
házlmn é.
1~ mindf'
lóska IQ
nagyobh
dgondol
ml'K!oz:st
r!tluitja,
l umúr1

_____ _____

•.. • • . • • •
Hol laklk, akinek a 11t11z klflz(oteodG
tWl•ú J)Oflta •

,rnnak, akinrk otthon a pt;nz kilbete11dll.

\lf'aOf'

hát mire is jó má,ra a szeg[•n~· em-

a langyos,

szi\·rt

.\z l•lnöknek a biin:,iulnjclouo1.
'k
ükkal való tárjl~·aliisa ugy lal!i7.I
h,zrett'ritt ttr- őkrt, mrrt a1:óta ~z,,
litliilt mrg kiiliinii~rn ,._ hangulllt
a t.zt'Dbiirók kü,:t. R1,mi•ljük, hogy

'"''"

:~~:z~~t~i:,::j:~~\.a:~~:::;
o,ég, aki arra \'&ló, ho•,• éJJ"en é!I
•
haljon a nagy urak pt'nzt'í-rt. )[ert
hed'
Regg,knkint

M 1) gon
azik ni
íloda ~.l
llA

r1~la hizonyira, hogy n m lesz harc

ÁRCSöKKENtS fQLYT ÁN MA

molgatják a milliomo.ok, Vért, a

~l~t;~!~! ~!:r('\~:t;ct:t~ll~~~~

!"111 CSID

április el1Cje után.
"\'1•hogy bajtársaink e megnyug.
tatú liirr-k ntti.n tü1negesc,n a Xew
f!i\"n vitl1~kl!r1• trululjauak, ,npg.
emlitjiik mrg e hrlyen, hogy azon
n vi,l,~kl'lt is gyiingt'n n1f'gy a rnunka és nagyon tul unnak a h!ny!k
emb„rn•I .tsufoh-a, figy ·lmettr
tünk l<'hát mil11.len magyar te!il\'Úrünket, hoay e Yidiktől maradj&•
r.ak tá"ol, mert az ÖAZes pléz.,kről
===+:N1
Uk a rna,ryar b!cyú:zok,

••••••••••••••••••••••• ■■•■••••••••

napcai,yo•wm uany dweo zen,j,•

\'cl &; "é.rével és. az eg.:BZ életé\'cl
__
egyutt. Csak az első milliót neMz
megszerezni, a tObbi már semmi, a
többi már kitellik a szegény mun-

!Adja u
JTa
iramlott

1:t:;:~1~:::!k~~Wonvok idc'"én" •
ószinuleg tóbb niedményt klr
•ek ,·oln a hányú.zok, e.tekben a
níl~ágos itlőklK-u azonban meg11 y 11 ~,·úaal fogatljú.k a békét o. hán~·As.zok é örörumt·l ér'U'súlnek

=------•-------------..

mellett elhalkul·a. ,·érpatak vádaakodó zugása.
VérL adunk az aranyért

:t:tt~l,:::::z~k~g_::ag~\ l:cmki!~~:~;

hogy \·i.tet lehl'hle fogni a 110k e1,
berrl'l, annyian vannak mos1 is a
.\ I' nn.-1yhaniai. Johnstownban bánytkhim.
a ('.nmbria Steel Company l!.eélF.gy maiey-ar lapban hird,•tés i
r~:1ír. tái:saság 46,5000 tonna avél Jrlent me~, meJybl'n e~b(ort ~• - j
azalhtó..,ara kapott rrcdelést az r1snek, m1 tf·hAt nem a3inlhat311k
oro,z kormánytól, amely a naizy- <>léggé a majl~·aroknak, ho~y erre
111'.•u~_YWfC~ aeélért .köru_Ibelill két a vi,~l'krt1 ne ~Pnjt>nek mMt dolm1llio tlollart fog ÍIZt'tm. A Cam- J:?07.Ill, mert mnes értE-lme, hogy
hria 8tr-el Co~p~ny.már megkezd- m~1ot tiihh n~p gyüljí•k m~g és akik
lé az &('él &zalhtását. Ugyanez a ott nnna.k, a,:ok 10 t11d3anak kctáraasíag a napokban tizenhatezer rfsni, hisz mai~ 11zt irják, bog)·
t?una 1,zögesdr6to: száJlitott New ép<'_n C'~ak hogy a meg{,lhrtkit_kr, .orkha Oro,no:orszagba \'&16 továb- rt>~1k meg najry nehezen, annyi aobit.ÚR \"ttgt tt.
kan va111rnk.
---------------------

liomosok kas,,;zájához lr, ugyis
aranyfolyÓ\'éÍ. változik éa 8 sok

ez.• 't·n
, lkt'.:t, hc
f'ölddel, a
ho~y 8 i·
he k~ny
!•·tt brlö
Hl a kr
nni&i R
t,)'OmlÍ.!lia
Yolt mu
hozú. a

ajánlat&. Mellékjövedelmet kinál
• magyu bányászoknak.
E.,- bányá<>-lámpa izyá.rnak •
hirdeté!Wt közöljük lapunk <-z('n
számában és külön is felhivjuk nrra bajtársaink figyelfl\é.t, me-rt ez
8 ('ég na,zy, ti!-.7.t(',;séges gyár éa bi;,:alommal Je,het irántuk mindrn

hányá.s,
.John ~immon, Co.-nak • hicde
t{sl"rftt van !;T.Ó, a hire" Ral<lwin-

mii • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • IAmpák gyártóiról, akik mO!it f'gy

I Ifi$==========="",s.
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A pittsburghi
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azámá.rairta:
FAY NANDOR.

kat, d1:1 a~ úrí,kat i!t dmlált.a Duray György:
)lár utnak iudult, már jön, már itt lesz

.z en kis mindenségetn,. Jóskám .••
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Duray n„orgyhe b lniyilalt ilyl'nkor vae.m1 kt' J'liigft•lc, azután llleg s:tHómlvtt a leleb n v lam1 mclegs(g, am ly a ,zyerckkorúra
\1
Dur
&. ürgy torkig le' a 1:1101;al6 f-•ul k z blíl •.Amadt Ü(la suhant elé a fa1 rk d sacl, amet,, pcm eleg sem az éhenhahisra,
01.'lion, a Zsitl·a partján, ugyancsak 1:J a, ami 1., b n hiiiha 1· tek siegén~·i,;orban, mfg.
t"ll a Jóll:...ká.ahoz, s amikor a csallóközi kis fsmegszapulta az a.uzunynfp. ég a felső Acir 1 rag~..ogóan ragyogó volt a napsüt&. Éi libü
lubol devindorolt _\meri.kába: az e".só esi:te.Ddó 1' tcr tiuyait, ha ezek a viros.ból hazamentek &U ant E'g\ kis f n alakja
a magU
egy
r mth.n napJa, m g a legragyogobb ta\·a-;zi nap l't' u1ny napra pit\álkodni. B,·nn szolgált K0- kJ.s u akt a fe.lub li GJ
kozt a leg ,._
11 aott t Juaka „olt a uámira. Si.itétsé-Rct, IZO·
.\.itán majd elnl'vttte
10.S.romba11 a k ·t le!ny, egyik errr doktornál, $ r1•kebb kczu volt.
morwmgol frutt mindig éi. mindig. "\"em az uj má.,ik egy rtifös k.-rr kedönél, és J)f"rsze, ha- magát hogy,rn hivj!k angolul a Gyorgyöt
\ lag uy1·ra hitlt gsi•g Ps tlnrvaSIÍ.JZ"a miatt; nem marOt1an h-került rúluk a pruszlik meg a száz. \agy Gyurkii.tf
. llzsordzsnak, -- d1 llOnunt, mt•rt hiu:cn a világéletében szegény UOI- ránru $%okn~,a és helyibe kezdtek "kisasszonyo- clolt-, volna ,'i valaha arra, hogy a azuperiuh-u
1é~mllt'r otthou sem volt houászokva a gyön- un" öltözködni.) .\mikor aztán Rzent György- i1P11t nzsordzrmak bi,·ja mtLJtl űt
Ö$8.Zcatéd!ié~t•khez l's finomságokhoz és melengetés- 1,api bncsura ha,:a-hazatí-rtck, akkor a Duray , 1ssza krrgc•t,'i,bütt benne a inult eh·í-konyo<l,',
szlvúrvíin)o!Jllága a jelen 11,:iirk és ridrg !'izin1:e.z. ~em is a i;zokatlansác érzé!ó-e- ülte meg a Cyürgy ft·IE'tit~f(e - izt•gri..il-vé~riil rokonok is. lt·lkH, hoity ö, aki addig mindig és m.indétig a .szokta megereszteni legjobban a nyelvét:
foltjaival. azutún tí-ril(,r,, iilll'tti· e. kis fiát, a
!cilddel, az aet'los buzát adó földdel barátkozott,
- n~ tarka ki.')S~zonyok lettek! - mon• kH keze kiiii• fogta annak a fejét i•s mosol)"~l°i
hOb7 I} itt Amerikában egyszeriben hütlenség- dogatta.
Xem keriilt-e másba, csak pénzbe a arccal, dt• szinte rlt'rz~k1·nyült hangon kérdt•z
he kényszeredett, rt'gi munkájához és bányász i-elyemf4zoknya . . . T N"o, én ugyan kerek e vi- tt•tőle:
1•-tt belőle, aki lenn keresi veritékek veritéké- ltlg(,rt magamra. nem vennék ilyen uri maska'.'\o, .J1íska fiam. hol johb. otthon-i>, 1\8.
n-1 a kenyerí·t a majna ~élyében. A_ pennsyl-, rát.
mocsú.n VAll'Y itt, Amrrikábau f
vaniai ~ralp L,•velre kerlilt és az idegenség
Ugyanez a Duray Györgyné pedig félcszA gyaf'k sz1·m,, kitiígul1 a gontlolkodü.--;tól.
1,yomba rö\·itlesen el keu'h·tt uállni & villár6I, tendejft aem töltötte el Amerikában, bizony
merthon a fiatal kis Jé-lf'k UJl"Y érezte, hop;y itt
\·oJt munkája elfg rende!;;'n, uh·eaek voltak n-.m igen akarta íeji·re venni a delt1nkendöt
boni a bodjk, é~ mé~is mindig ott settenkedett. :U.-rt hogy a kalap mégis csak más formát ad most m•héz a felelet. A1. iii-ztüne azt !-ugta nl'ki,
vir: az.iw körül nlami fájós, a fájó vágy a csa- az emb~r fiának, de az ember lányának ia. :ts hofry a sziilöralnnak adja a,: elsöst~p;et,
ládja után . .Az a.197.onya meg a gyereke után.
uey-anei a Duray Györgyné, kinek a Csallóköz i.zont alig egy f~lórája. hogy egész banánát
kapott
az
édE'a
anyját61,
már
pNlig
banánát
Ha a piket helHágt& a szénbe, kereaztül- sikságán ne\·elkedl'tt apját, öregapját, de meg
ramlo1 I>nr.1.y Gyiir~y lelkt'n a gondolat, hogy a sz{,papját i~ ,16ne-fnek kereaztelte a pap és hozziL egy egés7.{'t - talán a földesur maga sem
E'tzik
Kamoeain.
(\aJrY,
ha
eszik,
hát
drága
itt 4.l:&málhat most az ö ~Hóközi falujukban iiry i11 hivta Ökf't a falu: ugyanez az asszony
az ii gúllfliirliaju ki11 fia, a ,Jóska ... Hol ját- rö-.idf'ICn ugy szólit~atta a nereket, a kis 11fn:r.r·n hozatja.) Ös..<iZE' i~ rám•osodott ey:y kicsit
szik moi.t f .. , A Godó.ék szérüskertje alatt a .Jií:1ki1t. (akit pedig u ő familiája kedvéért ne- n gyerek homloka a nagy rrölköd(·stöl, mit váCoda g_nrl'kekkelT . . .
Hztf•k hry), hogy '·D7.s6", meg megint Dzs6, illS1.oljon az arjlinak, ho~· annak a ked,·e szerint il'I <.zóljon, dP igaze.t adjon a banán& által
Hn azr11et Jadolt Duray György: el-elfogta mrg mindig Duó.
c-kozott öriimnek Í:i: mig nem gyerekes e~e.lauiv,~t vala1ui mrll'irc;(,g, ho~y az ö kis fia, a
- t'gyan ar: J,;ten á.ldjon meJZ" - hümmög,lóska mlir nagy legi'ny, innen-onnan öteszten- te nrm 1•gyH1.c>r Duray György - : miért nem tintll!-Rgjral kibuv6an Melt·
Al1ol Hlt>a apám \·an, ott j6 .•.
dő~ li·v., imwn.onnnn múr nrm jár há tulgom
hivod azt a gyereket a becsületes magyar nel)oltís 1u11lrú.ghan. már majd nem is sok idö yfn f
Duray Gyifrgy me\U•böl mély s6h&j szakadt
tnuha hetüntésre kell öt fogni. És a burdosiii. A nyomoruság jutott esztbe, amely soha
A1. uzony, aki előtt az arcc;:zépit6 kenőcs
hi:r:l1nn l-a a,; f'b>ylrti gyiilé~E'ken és életének azin i-em volt már ekkor a titkok titka, türelmetle- 81. m akart elvtí.lni · töle a szülőfalujában, majd
t„ nun,kn pillanatában ott látta maga előtt a
mr,q- e.z a m•hi:z!lfg terpno•:kedett el fölötte, a
Hiil \"ágott ,.;A&Za:
Tóaka gycrt'kf't, szh·frwk ezt a mindeneknél
Tiaizyj múr békébm ezekkrl a magyar rnt'ly az idrg,•nbrn -.aló életből, ml!g a gondolatnag,, :ibli kint"..sd, k uinte megszédült annak az tii.nitá.saiddal . . . Iskolába kerül má.r laasan a 1,iil sem marad el.
tlgondolásira. hogy riivideSf'n nl'mtsak az ál- ,IQ-"E'rE'k éf4 ma.jil m(,g arl stm tudja mr,rmonda)fegsimotratta a fin fejét él valósággal ott
m0<torltsha11, df' a val6 'gban i!I magábo1: s:o- iii a tanítójának, hnflyan bivják . ~ . Rát mit r,, zkl'tef1 a küno.y A a&YálHJ.u.. az aggódástól,
J.hat~• a g)""tl'f'k ~i.lndör fejét. lfert la!;..-;ankint 1 rfift- azt itt, ho:?y ''.Jói;.ka''f . . . A% Asztalosék azt feleli-e majd a rrert>k a kérdéttre, amire
1 u m!lr annyi a tall~rL,~1, hoV)· sipkártJ·át ktild kis fia ali~ félével öregebb, mint a mi gyere- maj,I mindennap tanitotta ót,amióta c'WC kiLet hua az asszon;..-02:k meg a fiunak .
künk, Ea mPgi11 ugy beu.él má.r ang-olul, mint a h01:atta a családját.
f• amikor elment a két sipkárlya a csall6- \·izfolylt , 1Ut had le~·en csak Dzs6, ha már
- lfiC!I.Oda Y&fil'Y is te: .Jóska T llagyar-e
koz1 faluba. aklcortól kezdve n~mcs.ak a napo- ngyÍi az lesz he161E' . . .
11-:mf't-e ,·agyftntrlinsT

]óskából Dzsó fosz.
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MAGYAR BÁNY A 'PLÉZEK MESÉI
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.\ in:u ka ·intc bttairnlt hangsulylyal
,·alt ·
llngyar \ ag, ok!
\z \ ip '
hag~·ta el az apJa ajkát a
DtllS
6,
\_g \llg} • • •
1.
\ ukor a kis Duray gyerek már a vég-éhez
k
d tt 87. 1
kola1 sztcndejénf'k. egy
ntan rgtn k z Jutott ahho.t hogy elnadrá1,;ol II ot az ap n. Ott játszott a fin a szom1,zéd
J !NI
OIIJ,•1111<, lli.-..zisz Foglirnak Jnitüm11) a.. a f1á al 'I porca l'l ;u a a lt•gapróbb kis
Foglúr 11ekn1uluh-a knvil'sokat dobált.
Stap' - kiültotta o,la neki a kis Durayn·1·r1·k.
Ili· a mú11ik aprú jóst.ág csak nem hagyta
1,hhan s 1•g~- kfülohí•"- i·ltalitlta a porch ajtajüt
i,. Errp a nurny g~·t·rt·kt'l elfogta a pulykamérq...- l's magó.Ml kikl'ltf'll kiáltotta:
X1•m ha-llotta,l. ho,y ar.t mondtam:
szt1111' . Tt' huta lnmk~: • Tt• ..•
Xf'111 folytathatta 1ováhb. mrrt ekkor ért
oda
a majnáhúl ha1:ajiiwt - az apja. Persze
jtdmí' aem \'Olt, mi miatt támadt az apróságok kiizt a nfzdt'ltirt's. C~k azt llitta, hogy az
o fia a mHsik gy.-rc>krt mefrfrnyegri és csak azt
hallotta. hn,y ad mondja annak - a szintén
msgyar ll'yerrkuek - : "te buta hunky."
(li}·aun&k kí-pv•lt•• a h znhan6 bá.nyakő ütését,
n:int amilyrn riindnlfM.;t moi.t érzrtt a le-lkében.
Olyaunnk hitt.ti, a hlmyarobbaná hatását, mint
t.hoi:ry·an most illt rl l>f"nnE' a léleJr?.et. Szempill&ntá.'I alatt i!GllHelteu is azt erösitgette magá•
htm. hogy rrl a,: c>gés1.:et csak \·alami hazug a:r:é1lület hallatta vPIP, hogy a tu!Rlí.gos kimeriiJt~Pg
lflttat é11 hallat velr olyat, ami ilyen l'lZÖrnyü
n1in•l ml"'grHzta. (it. \alami elemif• I ö~rmb.-,ri
ml\(lon az ajké.l J1arapdá.lta: ébren van-r,
igu- , }10!0'" a,: ó víare romlott-e igy le, az piRZlmljn-r ilyen gyerE'k dühvel, tehát tennéAzetE',
J,ittel a magyart f . . .
Odaugrott a kia fiuhoz, félkézzl'l megr{u:ta
(,t (-a frlaj:r:ot indulatában a kiabál6nak induló
rang csak böriigve szillt el bellíle:
)fi bajO!l van nckcJ a,u:al a g;P...1-ekkel f
- .Ar.. hogy ne dobáljon a poresunk:ra ! !1 lelte ernyedtl!ibbE'n, de azért kf'm?nyen a. fiu.
:tJ:1 tudod, hogy mit mondtál neki 1
lfondd f'löttrm is, mondd mf-gegyazer .. mondod tiistént f

.\ kii. J!J r1·k ki~eJ11•tte az apja reszket6
rntlulatAból, hogy tt Yalami nagy hiba történ
ll'I tt, de ucrn tu.lta megtrteru, mi lehet bort11SZt6 abban, hogy ö ucm engedi a porcsukat
km· 1 t!ohillni. Félénken, de nyugodtabban,
,. int e mm ~rú magát hliulS1mek, iB"Y "6lt:
\ d. nomltam ne . "te ':iut& hunky
Dur y 1:.}urgy ,go indulatának tlixe lohadni k zd tt & gye. knek
rre a minden éltlíl
lUE'Ulh sza,·úra. Jlost: m~r úgy bhra !ogta a
lcs.z:éd,t.
.\zt mondtad nrki, fiam, bog~• hu.nkyT
Tudod mit jdmt E'r:7
.\ ki~ ll"Ytt'E'k er.odálkozú szemeket mer~s.ztt•tt l's 111•111 frlelt. C'Mo1lfilko1.ií.i. jiírt rszec~kéjél11·11 mit faggfltja tit rmiatt a dolog miatt olyan
1•a~yon az apja, mi ro"'87.at kii,·rtett el ő avval,
lia rgy pajtását lnmkynak mondt& T •
A2.
11pa p1•1lig már ~imogat6 hangon tettc> föl ismét
a kt'l'di·st:

- Tudod-e fiam. mi az, hon ''hunky", és
1101 tanultad tE' azt, hogy ezzel a a:r:6,·al meghá.ntod azt, akinek mondod T
A kii,; gyerE'k elsöbbf'n értelmet.lenül telrin•
h tt az apjára, azután 1,zepegve vetette oda :

- Az ti.koliban hallottam: Az ájris gr06Zer
fiát(,!
·m akart t,'ilcm venni egy darab krndit, de nrm rngedtem. aztim nekE'm jött és folyton e.tt kiabálta, hogy "Ozsó Dori jn ir é
hanki!'' ..
lli az, ho~ "Dzsó Dori."
A kis Duray .Jóska most már eaodálkozott,
ho~y az apja "még ezt arm tudja."
1Iát ('ngrm illy llivnak a1. hkolftban 1 lianE!"zott a1. rgykedvii felelet.
- :ts tudod-e, mi aii: a "lmnkyf"
Az amerikai gyerf'.kek mondjá.k az i.sJ.:olúban, hogy a. hunky pi1;zkos rmher, aki valahonnan me~iröl jött ide t•lenni az idevalók
1·liil a kenyel't't ..•
D11ra~· Oyorgy letiirülte a homloká.ról a ver;tékrt Ml k(ihée elni ketdr.tt. Köhécselni. mert
nem tuitott kijlinni hang a torkán. Aztá.n komoran, szinte maga elé meredve sóhajtotta:
- IIAt, ha Dori Duót akarta llf'löl d e11i11álni, t'n majd vi&suc11inállak Dnray ,Jóskának.
\"Wzafn , ..
~ két forró könnycM>pp azaladt le Dnray
Ü) iirj?y uemÍ'b6I.
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A• Európában duló véres háboru következtében a magya.r
pén.t értéke ujr& CSOltkent, ugy, hogy jelenleg a

következő

árak mellett küldöm a pén.tt a.z óhazába
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200 Korona $34.00 400 Korona $68.00
300 Korona $51.00 500 Korona $85.00
Küldjön tehát én általam pénzt haza.

inia

Kinbb és nagyobb ösnegeket ugyanily arányban uállitottam le. A fenti á.rakban mir a küldéai dij ia bent foglaltatik és minden centén teljes az&vatosáe"ot vállalok.
• As én irodám már toöb mint 12 éve fenn áll él eddig elért
sikereim titka.: e. föltétlen becaiileteaég, e. lelk:ilsm.erete&,
pontos és gyon kuzolgálál.
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MAGYAR BANYAJIZI.Al'

A világháboru.

MARCITJS 25.

A West Virginiában tis \..,,.irginiá-

MINDIG VAN

llomc1:,tead, Pa., munkásnépe éa ban lakó magyarok szivcs tudo-

(Folytatás az 1-sö oldalról.)

üzletembcrei

körében

nagy

az: mására adjuk

O~ZO~~G ~G. MOST IS HABOZ. _

EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET
DOLGOZNAK.

.

A t.ahán i-.ogor, aki ~7.o\·etsege:,iunk lett v?lna v~gy mi,__ és aki mo_st muoklitlanság vtígct ért. A Carne- d!f'kt•n utazik,

ilr~t~nlu:prcn vo.ló érWIIDl'ZÍ'~~re igaz, hogy nem volt még példa a cokat.
vilag„n.
CA
RE :tG
. ..
_FRAN I VE
S
•
)1iku_~bC'n ~ franci~ JaP?k!>8n ~~yrc-másra azon á~mo<loznak, ho~y
, 0 :!ytn buntetei;ben resz~1tsck >;éme_tors1.~got, maJd -~1a megverik,
6 dd11( a n\!mdck na~ról-~apra elnáspang_olJák a fr8.U~utkat .és egyre
t.cljcbb nyomulnak l• rane1ao~ág tcrúleterc. ~~m seg1t szrgcny tranciákon az augolok nagyha~gu _1gérete, mert az 1~éret csak szó marad,
::llenbcn az angol katonasag nmes sd1ol.
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TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLEIT

a

,
.
Vasárna!_)ra ':~rrad6 ,éJJe~ kel~emetlen megkp1:te,,;ben volt a párl•
siuknak részuk. ?\emet lcghaJ6k Jelentek meg a Yaros felett és egyre
s-::lrli1k leMé a gyulékony, robbanó bombákat. A város különböző
r~~zeibt>n tüz ütött ki és a lakosijág két;.;égbc esve futkározott az ut.
cliko11 a hideg márciusi éjszakúbuu - - háló ingben. A jó tréfát a né111 •tck majd London felett is mcgi!anl-tlik.

1

Az d
mondok

,11 önnek nzt •JánlJuk, h ogy vegyen magánl\k luizhely1•t Lr\C'O[,\.l)an, X. J., ahol t.obb <írlhl gyir
Ulll N\ liOk eier embernek \""IUI állandó 111u11káJ•-

"lnk m·m1, hegyt't nem lg~ri.i.nk önnek, de u hh.lOfl, hog)· ha Lincolnban ves:i: hiWe1Jet, emel~~llk 11 ,·a1{Y<tua. mert a trtkek á ra núndlg emel l.e11Jk.

l84ti 1111
15-i•l~

SOK BÁNYÁSZ VETI MAR TOLUNK

or .

,\ hatalmas acéltelcp,.n mind a
~
ul'JQ' ''open hcart"-vasoh-ai;zt6bc
EDITOR'S NOTICE.
befütöttck éa az ös..,zei. páncél és
,
.
1
t·pitih-as· mühelyckhcn munkához
~ome mon~hs ago_ ~-~ !'ubhsh a:
lllttuk .•\ hadibajópáncél osztály- 11tr1t;i. of articlcs cr1t1~1.smg Alexbnn már N'gebbrn megindult 8 amlcr Ilofford, Jm;hce of thc
munka, nu:rl a most épülö ameri- ~'eac;, ami hadorc Katzen, ~~cckai hadihajók i;zámáta siirgÖ!<en ml <. ~~;,tab.lc, a~d tbc _con?1t1om;

p ~ BOMBAZASA.

-1

MUNKA

ho~y mérnökünk,

öröm, mert a hónapok óta tartó ~a~y De7.~Ö u~ jeltmleg azon a vihogy tt•lkeinket a
ne~ ~~gy aegitene ne~unk.' de h~tba akar tit.~ad.ui_ bennunket, tala~ gie Steel Company hatalmas acél magyarokkal megismerfr'-~megi.. csak me~yug:szik. t.._gy tesz v~le Aus~tna, m~t 8 rab~óv_al~. a.ki telepén megindult a munka. A tár- .\jánljuk öt honfiüin;aink szinis
a pi..i.tolyt ock_unk_~egezi. Oda__adJa a_ pl•nztárcá~át. Valo~muleg, ~aság egyszerre négyezer embert jóindulatába.
h<1gy_ 8C~l-cgcsscg diJául oda fogJak ad~_1 Ola.,;;.zor~gna~ ~~ntot és alkalmazott s közel négyezer ottCameo Rea.lty Co.
rnnc.a.: fcJebt'n lll'm rohallllak meg bcnnunkct. A szovetscg1 husl>gnek honba vidította föl ezáltal az ar- 132 N
St
N
y k

.

lLIRC

l!iRTESITl!iS.

N:!iGYEZER EMBER KAPOTT
MUNKAT.

lelket "1, ha a.karja, 11zolgá1Wlk ezek ne,·é\•el, O"k flU'l,.'fllOlldJAk. hOf')' mJlyen telkek nek.
rf,-zll'tflz.et(.., re 111!Juk el II lu\1.111.'lyeket, ugy, hogr mind enki ,·ehet be,1611'.".

n,lua e
eg,·,;r. e
sziné-rül
!olt l'S r
otta.it.
1i11t. 8

Könnyü

EZ TAUN AZ öN SZERENCStJE

11; f11<,<;on e l melll'llt'. ~rdekltidjék., hogy mll)·en dolo,:.r<,J ,·ao „i.(,, 111crt ~ k a Wlkek nem pwizta._.,.i~bnn, hanem eJ,.7 nagy vároo;bnn ,·anuak, abomum \('w \"orkha ,·lllrunos Ta...,uto11 mebt"t.
1 IWO.\ FEL\ JJ,AGOSIT.iSi:':RT :\l tG :\U,

CAMEO REAL1Y COMPANY

::a,;:~ele::bi:bi:

132 Nassau Street

.\ tul

volt, a

New York, N. Y.

n·ndűb,

szállitn~i keU páncélokat. Ebben p~~::: \:~:~~
\hese
az osztályba~ so~ a munka, mert M'riPs for the reas:o that wge have
azokat a had1baJukat, amelyeket f
•
.
th
az uj frngnészeti költi,é,n·etés . ouu(l o~it
at our mformtious _ _ _ __
11
st
alapján l'pittl't a kormány, i;zintén ~ ruo,-,t m ances were not ound1
Honwstt'ailon készült ncéllnl akarl~po~ fae{!; .
h .
th
ihk fölpúncélozni.
\\ e tawd
~ugUt it t~ bt?;;.ur
•\ C"arnegil' Sh•el ('ompany az I 1 uty towar s t u· uu~arian „ mAMERIKA TILTAKOZIK.
utíibbi J,Wlwu 11 a~vmennyisé~ü ha- 1•r-. 1111d to the bc-.t of tlwir intt'rt'st
.\m,•rika tiltakozik az angol bt""1·,1t'ku •••fl dl1·11 é-.. felemeli a .~za. jópíinci··lra,
t~rtálvkészit[.~hez to kt tht'm know it w·e Jeave it
nít u.z cllcu a pima;,z l•ljf1ríLio cllcu, hog_y az -~gl•-.z. tcngc,rcn i•lr11.bolj~ sziiks<•~t•s &f.'i'.Jlapokr~,
továbbá tn thc propn authoritii·s to right
a ~é.ml'lONzágba i~yckvo vag-y ?nnan t•r~t'Zo hajo~aL Ehlu·z a ~ablu 'plllet-)·ualkatrt'-.íwkrt> kapott rcn nny wrong.
p~litikiihoz foJ?;hatu g~·alázatossag lH'm ~s ,.. olt 1m•g l·Z~n a v_ilagon, dt•l~st Í's il,!'Y kél:iÍ>i;!'tcll'Il, hog-y ni
, -~~-:)
n,,.zout azo11Lan .\ngha Uf'lll hnlonJ ti>r0Jn1 eunek a w•r:szegenv ork 1 ·
bh . 1 • f
MAGYARAZAT.
1
;_
•
IGEN AM, DE CSAK AZT, A.KI KOMLóSSY KAROLYTOL HOrz~gua~ a tillakoúsúv,al, mm;t, mik_or rájüt.t nuír,
a _t~sztclt· kor
,
.,\;t clm11lt hónapban töbh-.zür
11 lti:.i~-:i~eno~j:~r~
11,:ny t•ppen olyan i,::yamoltalan, mmt a nuly1·n r,•-.;,:rl·baJlo l'hhen ,u ~ njalih rf'rnh•li•-.('kc-t sikerül sze- foglalkoztuuk a we\1•hi il\lapotok' .:w-.~ ltiiborubau.
.
, ,
_"
. rt•zni, li·h 1t, hog,· állanrlíi ii,; lt•sz a k11\ í•s az ottani biróval, llofford
:•'•). )
. Ht'~t•n, \olt a1.. 1_nikor A111e~1k~ tiltaJ..~za,,11val még hrodijtt a. _,·1. muukíisok k('rc~i·tl·.
~ímdorrnl. rnlamint Kntu•n Tzi.
ug t'S Bc!ka li>-.z, um1g uJro. tek_mt,•ly~- h·sz l'lllll'k a }1a~nl111as orszng
~\z ací•ltrust ii?azgat<íi t-zerint 1 dor sp('l'ial 1•onstahl1·rrt'l.
rnk, amnn·k n befolyllsát annyira lf's11lyesztette a hohocz d,•mokrata ha az ací-lkr-rl·slct ceyf;zcr elkezdőEzt a cikksorozaiot azí·rt ha~y:,
!lik. hl'kl"n krrl'..;1.tül fop; tartani luk ahha l"gy púr hónapja, mert
_ , ~KU~K VAN MlT ENNI.
.
.
,
,., óriási I rnd(']é,.,Pk érkPZnC'k majd mel,(~yőzödtünk róla, hogy tartal\~
/
.mert én többet adok olcsó pénzért, mint máa üzlet drága. pénzért.
.-\~1gol t•s ~ ranc1aors~agnak az a terw. hoi,::y _kiéhczk<;St'~ a neme- mindennemii
acélJlyű.rtmányra, muk ufl~y rf•,;;,:p tí-ve~ információ1,,lcct 1:s osztr~koka,t, klJl'S ~udarco: fog ~-allam, nw~t 1n:ku11k nen:i• vnsuti sinekrP, kocsikra, mozdo- kou alapult.
Ct!- k ?aro~1-11e1?:y ~onapr_a, m1~ az UJ te.nnt"> ~ lt'-.z takan~va,_ de ha- nyokra fi trnnl'sz('tesen nagy kef',.upím jóakaratból. a magyar
nm l·H1:' 1~ ~-,1:\n mit enm és :'\émct?n;,,agból akezet: am;•r1ka1 e~be- resMnek fojlnak örwn<leni rnmk bányás1.ok fadekl·bt•n kör.öltük
GALLONONK:tNT
rrk. azt afötJak, h-~~~- .~tth_~n S('mmt acm tulságos drllga t'!I IJ(',,Jllllllbt•n !oiytán 8 kiilönbözl> p:épek is.
azokat (-s az \iizyekbc továbh csak
Favorite, kitünő vörös pálinka
... 1.50
v•m szenved1wk kulnnos luanyt.
az arra hivatott törvényes kör.egek
XXX H árom kereut igen jó vörös pálinka. .
..... 2.00
• 'cm igy áll a dolog a szövctst'gcs ellcnsllgeinkkel, akik éhen fog.
--o-s;,:6lhatnak belt'.
"\XXX
Négykereutes
legjobb
vörös
p&l.inka.
.
.
.
.
.
.
.
. . 2.50
11.:ik pusztulni, ha ne.m sikerül nt>kik a Dardanellák ltttörl'se, hogy
A HAMIS UTLEVELE.
-o-Rezervista, kitünö öreg bakapáJ.ink:a. . •• .
. ...•. 3.50( ez a. legfinomabb ital.)
Or06zországtól kapjanak l'nni valót., ami ugy látszik, mo1ot már bajoGARY, W. V A. Egy ottani
Nagyon jó fehér pálinka,
...•. 1.76
2.50
3.50
s:Hl fog sikerülni.
'J öbb német am('rikai, ha1.aíias tt•i.hériiuk t'riPf;itést! ~zerint itt
égetett pálinka)
...... ,2.00
2.50
3.50
öNALLO MAGYARORSZAG.
lelkewd,'sböl haza akart jutni Xé• C'n·ndC'sc-n mC'p:y a. munka, dc azért
Nagyuerü barack vagy almapá.linka •.......••..•. 2.00
2.50
3.00
AL angolok, akik az <'gész ,-ilágot !\ZCrctnék maguk mellett éa 1\ metonizá1,?ba, hogy ott a háboru- 4. napot kidolf?o7.nflk egy h~t~n .•\
Razai siilvorium
... , . 2.50
3.50
mi a flS maguk helydt a harctíirre küldeni, most a magyarokat szc• ban ha7J.jáusk haimdira leht.''>s,n. ._.,.(>u magas .'iga 5~6 sukk, kerül a
F:.nom törköly pálinka. . , .
_ . 2.50
r<>tn~k bl'l"~telen!-iégrc_ birn~. Rg:-re ö~álló ~agyarorsz~got ígérne~ Iío~y hazajuthas.11anak. ha_m~s ut- l {m~·_áha_n k,·v~-. ,:iz s rg~ kn!·~ l
... Ltgfinomabb rumok • • • • .
•• , .
• •..••. 2.00
2.50
3.00
3.50
i.50
i;rra az ('8Ctrl", ha Cella1.1u1nanak es nekik scg1tenénk a nemetet YCrlll. ll"Vl'let 6Z('reztek s azt k1vunták p;áz J!i ,an, dc nyitott l11mp1h·al
2.00
2.50
3.50
Keménymagoa pálinka. (Misziueknek'., .
1. 75
• .~ ma~·aroknak 11~m U•rmÍ>szd!ik 111. ily.('n ~ljns árnl.ús,. m{'g az f'.·.lha<;1.nálni. Xyilvú.nos,;ú?ra k.e- (lol~oznak. A lcjí1:6 kö ,k~rülbeliil 1
Ani&smagoa • •
. . 2.00
3.00
ti,n Jnl tm!Jnk, hoj?y mtt lrhet !'Zcktol a t;Zcml·t Dt'pekt6L varm
rulvén a Uolog, valamennyien vád 1 lab m&~11~. ].fa-.ma n1gJa. a l<Z•··
S.00
8.50
Tiszta finom tengeri pilin!cák
.... 2.00
2.50
llii-;,~ff"l;l'll fog1111k küzdeni szövet,;P~t-!Íink oldalán é!! vulük <•gy. nlá keriilt••k a nt•w yorki szövct~é- iwt t'~ wgYI'" mPr;s után, kárén• 1
Tiszta. finom ga.bonapfilinkik . .
. . 2.0G
2.50
8.00
3.50
iitt győzünk a háboru vt'i:t1:n, mert az igaz:-ág a mi oldahmkon ,·an. jt'i hirósilg előtt, ahol valamrnny;. k♦-·nt 70 c1•ntet, mig pillr-rb('n pikk
;\l.1{.!) 1trori:zág pt>di).(' igy i~, uirr k fü1í1U6 ll'v mnt a kiiimlö t1>ngrr- 1•11 nem bimiísöknf'k vallották ma. után t-lO centet fizPtnck.
riyi magyar vfr íu11dam1•ntuma lt•!::1.nrmzl"h iináll6ságunknak.
guknt.
------- ---

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe,
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Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!"

..................................... .
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RENDELJEN MOST!

HOGY ALLUNK MOST?
Az utúbbi hónapok alatt jóformán ~••mmi nagyobb vítl\..ozús nem
,\llt be a güzdö ft•lnek e1.trik~1wk a janíra, vagy kúrára.
'.'\ l iót.a Töriikország is bch·vctctW magát a hiiboruha, azóta t•gy
h,1llpontra jutott az egt"-.i nagy kiiz1leh•ru. nwrt az oroszok irtózatos
S('ngén('k ll'galább a harmadrt'.:,zét. l'l\·onta a tiirök támadá,1.
Ila alapusa11 ml'rlf"gl•ljiik a helyz('tl>t, ht> kell látnunk, aminthogy
elh n:M°•j:!t•ink is belátják, hOl?Y a mi ht>lyzetiink még mindig sokkal
1.edn.:z1)b~•• m~-u~- ellt•nsP-~t>ink,\ ml•g pediA" ~ kiin:tkcz~- okn[,1 fo~,-a:
,.\ngha korul rnn zarva a t.c'nger alattiakkal. haJok nt-m knzlet(. .. ,lh,·tnP,_k ,rl'nd;,.t·n és iJCy a;,: orszíq:han P-hsl'g fog kiiitni, m1·rt ele~Lug,:ndo t>IPhU1.~z,-rt llf>m kapnak.
1'ram•iaorszÍl.g egy üWJ rí-;;zét n ném1·kk tnrtják mPjl'l;zállva, mÍ'g
p..Ji;; a legjavát az otszá/,!'nnk 1~s nt•kik tl'rnwl ez hlMt mind('nt a
l'!'un'.•ia föld, a há~1yáknt ~s mii\·eli~, a ~yii_raknt is_d~lgoztatjá~ és az
ori-7.;\~na~ az a :t·'>lt", ami a franciák knl•n van, ,elun~ég-gel kuzd
li,.,lg1um telJ('sPn ~émct kézen \"an (,s marad es a belgák az a ré•
11e, .i.mt'ly ellt•ne -.zt>gúlt gonosz t's bolond fővel a nl'mcteknek, ma
íölllönfutó koldu~ Pi, Anglia. alamizsnáért könyörög.
Or0t1zlengyelor1m'ig teljr~C'n níamrt ~s os1.trií.k.magyar kézen van
{•r az oro-.zok mozdulatlanságra vannak kúrh.oztaha
Ar. a.np;ol haj{ik irtózato!I ves1.t1•ségeket r.zcnvedt('k a Dardanrl-

!:t:a; J~:u~:: :;~~

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

E1. iiJ?~·lwn Yáratlan fordulnt ál- !!■'--------lult ht·, aml.'nnyib1·n a ÍOl?l'iá.12:lrnn
le,;) vii11lottak vi,;;,.zavom·a e!Ozö1•11 ktt vallomfL,;;ukat,
biinösnl'k
va\lottiik mai.mkat a terhükre rótt
Ut>lekml'u~·llí'n ~ csak rnyhc ité•
kikn('k hasira.tb, nyilalá.<i,
]('ll-t khll·k a bir6ságtól.
s.:urí1.1t, id.:-gl--s íájdalmak,
.\. hir,í~g Carl Ruroedet aki vagörcaöll tii.netek, kar., liib-,
lo~iggal irodát nyitott s i:zleth·lg
izom- és forgúíájí1sok tP-.zik
kcr(,k('dett a. haruis utlevt•lekkt-1
zomorun,; az életet
az atlantai. Ga., 1'Ziivetsé~i bör~
tiinbt•n cltöltentHS hfirom é,•i biirtiinbüntetésrt• itt'•lte milit Arthur
ha ott tartják l1ázukban az
Willwlm TI!·inrieh 11 chse nl'met
egyedüli szert, mely rheu.ma,
tnrlalkéo1;hnclnagyot, WaltcrMülköszvévy, csuz ellen a legll•rt, August :\fryC'rt ♦-•s TTrrrmann
jobb haH1su ! - Ila a
\Yagnert ep;venk~nt 200 dollár
pénzbüntdé;;~c itélte. \Veddel a
hatodik vádlott szükh,ben v'an,
azonlurn hir !I.Zcrint 8k6ciában clfogták l's ügví-bcn a kiadatá.<;i eljárást meginditották.
h81iználat{l.\"al enyhitenek

f,!'81
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MAGYAlt OSZTALY VEZETOJE.

968 Liberty Ave.,

l!'Olyő
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KOMLÓSSY KAROLY
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5

Pittsburgh, Pa.
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MEGGYóGYULNAK

S

RóTII
PöSTYtNJ K U R A

7

:r~~~!u nr:~;;.n;i!~ !e~;~::e~~n:Ji-~:;~és:i:~~:~~t
A biróság Ruredera vonatkozó11
amclyciwtbcn Amerikától elegendö hadiszert kaphattak volna.
' an ;;ulyoshit6 köriilmt"nynek vette
azt, ho~y a terv sikere C!letén az
1
1
igaz, hogy hazímkbu~z!~~
egy kist>hb orosz sereg, !t;:i~:~!ia1
::~;~
ir.tuz, hogy Galicia nagy ré~ét oroszok tartják megszállva, nagyobb lekcvi:redlwtctt volna, mig a többi
,.·c1n1tó,.{,gc azonban ~n_nc.•k a m('g. szál~ásnak nincsPn, mt•rt hisz Lem• né.eyre vonatkozóan o.z enyhe ité•
~H•rg ~m mit megc.ro;;1t_ve, ,-~,:at pc~lf? __ m(ig e~yctlen_ egyet sem vol- lf-t.f't azzal indokolta, hogy ezrk
:ik 1ií.ep,·~ek 1.J,:~nm t6l~1k. ~l•met foh!on prd1~ edd1g f'ln'.etlen t•gy cselekményüket nem alantas nye11lc·Jt•_1_, kRto,~~ _su~e~ hesaneol":· ~ellfe!Je~b had1fogl~_ok. 811.nlomm~l rl'~~edési \'ágybó_l, b~rwm _tisztán
l"~Cl'.mk a. Jovő 1runt, mf'rt, ,eh,_nk ~1, 1.itazi;úg, YClunk az J~tl'n l>:ii és k1zár6lait bazáJuk rránh ~zere,1·11eni... 1 7. a gy8u\('m. ti meg eh•g nemet és magyar ezen a ,-i.Uigon . tetMn kiivették el.

!~~~~:n

~::;!a~fi::k:~

kinjaikori.
Kia: adag postán
Nagy a.dag postá.n

.. $1.46
$1.85

A pénzt elö:i~r~~ldje erre a
,
,

1

Roth Samuel

" Megváltó ' ' gyógyszertára
125 Ave. A, Cor. 8th Street,
Dept e
NEW YORK N. Y.
'
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ti• ma nú u:mait, -negropogtAtja a
NEH&Z MUNKA ! d1golb, IIl g a Mol i:gy :int. I bizoov ember l'g)' n a talpán ak1 zt a kemi:ny nunkit b1rjL
•

0

1860 MJJICIUS 15.
ET

J..
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AZ AZ EROS, :\Int az f.p gyonwr lH!TU r,11pA11 b1•,, 111i HZ t't1•lt, Jrn
AKINE K :flp A GYOMRA! 11cm m•'ll' 111 1m," zti, h11111>ll és "~rrt' ,ál
toz1.,1ja, ntl!',ns muokabirő 1r1n1• form11lj1.
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m U uaggal

j AZ AZ ERőS, A.KI 31

i.

a sontot fs

~

PUR.;ARETET HASZNA.LI,
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ercegp 11 m ás
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ITT AZ ALKALOM

:?;.

SZÉGYELJE MAGÁT!

MELLtKJöVEDELEMRE TENNISZtRT

11\ 1'.\\ \..,J;h.ODIK

gyomor, vese, máj, vér vagy más belső bajról, székrekedésről

Szeretnénk olyan b&nyáaokat. kapui
A.ki ismerteue a mi JAVITOTT

"Z AR" CARBIDE PIT LÁMPÁINKAT
ts

uivesen FIZETtl'NK ANNAK IBMERTET.f:St.tRT
,Júl tudjuk, hoit.' a hhu,-.ilsi, ak ug,\· i~mHhdi uwl! ,ii'1l a
himp,it. lw liiljtt 11.1.t ,·gm A lu\11.)ÍlU lí11111 11k1~rju, hogy
, viz-1-teti, hogyan doliuzik. 1. 1tnia k, ll, hog, HL é o Jo•e
, ro~1• hogy

Amei
g kor
Dr) ,J,

Nem ismeri az?

ALBA-LAX•
FEHiiR FODORMENTA CUKORKAT
'l••h· hl:iao•"" lu lh-n1N &\(oj,C)!IIU'r niJJNl,on •m""d{ 1 u , . r „n,·n.
11\T\ ... \ 1 U.l'l,\ffl.
1!1-'1$4'i .._l.} H\ 1-'h.l-.l'!
)tl\11 \ FOOlt,I S/.1:"HT

1a::,1mt, r,iru, \

SOYFORMAN Jó FELNOTTNEK U GYERMEKNEK.
Kapható minden 116ryuert.árban vaa küldjön be 25 cen
tet egy doboúrt. ff mi uonnal küldjük önnek

ALBA REMEDY COMPANY
1261 Park Ave.,
New York

kul,

ntlur51

zni.
tta!I ,o
Ahol
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MINDEN EGYES PtNZKULDEMtNYtRT JóTillUNK.
A mai válságos idókben, amikor huánkba.n a. megélhetél Ot.uOTOlen merdrigult, de föleg a péns máma na..
gyon kevés otthon, igy mindenkinek, aki_ caak teheti, kötelessége u otthon maradt culádját mmd uerettei~ a
hogy ca&k birja, aegiteni.
Hogy a virginia.t magyanágnak minél jobb&n könynyithesaünk, a haz&i posta hatósággal oly összeköttetést
Jétesitettünk, hogy mi minden egyea centéf"ti a.mely miáltalunk lesz küldve haza., jótillunk és érte a legnagyobb
felelósséget v!llalunk.
Anink a. rendesek és da.c&r& a nehéz idoJClek. egy
centtel 1em drip.bbak, mint a béke idejében.
PaNZKtlLDIIS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT

OLVASÓIT

PtNZKULDő

ff'lhh-Juk luu.ati
dkkl"hl„l't', amf'lyekból
t,..,l,b mini 1->Z(Z l-;J. l :Jt tlarahot küldtunk
h"ntuá .....
hú no'·~t ~~
..,,,_,_·ink n,konalnak.
\ IUIK) , tUah.ihona
klh•~ (,t.a 114•111 aJánlutrak mhi: "IO" clkkf't,

lnkn•k. ,ah1mlnt

_.t

amt·I>

HAZAFI.SAGUNKAT, val&minl
f>IJ

SZöVETUGES a RZUEINKET
.,.,.,.11,•n,..,. (-,. M-w, .,,.-,.Ion kl(f'J~na#.

SZö VETSa GI ORALANCAINKAT
és NOI MELLTttINKET

ZVARA ÁGOSTON
Harrisburg, Ill.

IVtRT.IRJON MtG MA

KöZJEGYZOI
jogi, mint katonai ügyeket ualw:erüen
elintézünk. Megbat.almuá.aok&t, uenődeseket, köteleavényeket, valamint minden !&jt& okmányokat kiál .
litunk él ko11JUli hit.elesitéuel ellátunk.
Egyedüli il:,fajl& iroda Virginia államban.
Hoa.au évi müködéaünk uen & vidéken mindenkinek
teljes bistorit.ékot nyujt arra, hogy mindnyájan a. legna..
gyobb bisalommal fordulhatnak houánk.
ELVtlNK. PONTOS 11:8 BECStlLETES KISZOLGALAS.
T&nácscaal mindenkinek ingyen azolgálunk.

mh"t.•n l,111,..afla fí-rflnak 1-... n,md, ,l~l ale
lwll, hOK) hlrd( "'-" hu<1:1J..Nliftli-l (-,, (11(-..,..,..-:.gft

l "onto• ch11:

akik mf'ic:,i-dlk.

rc;ÁSZAR, VASS és TÁRSA,
Bondtown, Virginia.

d,·ri-J.. h"rf'<..,ah1k11ak,
""'"N'U'U hu.áo•
J..at 1111111\,•11 f'IIN,._... •('l n J.. t·lh·11

Vilmos Császár

1. Ferenc József
9
•
(.

.t•·r!•C••H 11r,1IJ..rnlúnJ.. kt-11!'! 1•h N'n1lkl•
, ul fl..rhu miHlon ,,rnnnk ••••&iirükih·(',
\ltlnn11t11 al! .-,,r•ull har!·011n.in"- t'f'Zl.¼.coh c,i,11)óril nttMlon un r111·n t·mJ.-J.. .
fr111„n l.:U.-jl"nt·, Ima, ,r, l"jC!U.l.jf4,ruhh
blr,íJ,1101 j,i J..lhlrla.
J-:ZJ", l'\11.flit,Hl:'I
,;n,kkllartl. •ntU, nulltotÁnz.ntl,an Tlln
f
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Fiat Top National Bank
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Henry J. Schnitzer
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N ..i,.,..,kuu,,,.1;: r.kcAra i tühhfd,• luuaJ. ii,rult,;
'lin,l,..1fHr t-R•l•lsr{,pf-1 JutáD)•>N.D ja,i'-'11..
1 ordul,k1n hOl!:ú.nk u-ml-1,._,n \&jQ'" lt·n~lll•'S,
!->Zl\ő"i 11:-.n(:Uf k. l:!411:. :Jrd s, ..
York

EZEN SZELVIINY as 25 CENT

IPI I UTII .\\ J:\l l

Sf'ilwJ.. n,·,;:.k7.i:i•t1tcM rhm"t
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l••uo.-.u·l., lu,r•1onll.Jit, t•j1t··l.pifl,1Ít, ul1•liíi
1•J.l<Z('N-1l,t, l.on,,,t, t..-r,•h,Ít. Jtz.lJ,u. ~'"'«t
-·....,J.im ,kat, ddiD• i 111·hnn krndík"'- Ima•
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Ml AZT HISSZtlK, ROGY A MUNKASEMBEREK
KERES:l!IINYt?.'EK BIZTOS HELYEN KELL
LENNI. A MI JELSZAVUNK TEBJ. T

BIZTONSÁG AZ ELSő

A.R VASS
BONDTOWN, Va.
Egyedüli magyar
Clinchfield vidékén.
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VILLAGE HOTEL
VINTONDALE, PA.
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BESZtLőG.tPEKET
"'

A Ml BANKUNK AZ EGYEStlLT ALLAMOK
KORMANYA ELLENORZI, A KIK NAGY
BIZTOSITÉK ALA VANNAK HELYEZVE
FELHIVJUK öNT, HOGY NYISSON NÁLUNK
TAKARÉKBETÉTET
BIZTONSAGBAN LESZ A PiNZE as 3· KAMATOT
KAP.

FIRST NATIONAL

Alaptok, $100,000

Tartale"kalap $70,000
Foloutall&n •7eraéc $5,000.00
\-a.non er, m1lli6 dolláron felül.
l'fJnden betev6, IJcfu- kiesl. akir
nagy, a betétje egyforma pontos,
el61ékeDy kinolgi.J.úban ré&Sesiil.
Két Dl3fY&,r hivatalnokunk V&n
magyar tlgyfeleink kiuolgálúira
3 a:t:U.s.lék kámatot fizetünk
betétekre.
Betéteket pos.ta utjfl.n is elfogunk,
1 a.zok 11.jnnlott levélben küldhet6k
Expreu utalvá.nynil mi fizetjük
a költ.éget.

BANK

FRED BITROFF, tulajdonot

'i 1111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 @

-------------~

HAZAI- HIREK.

\

A mennyei jua. \' a ... uudasd k.Öz- utottck: tan,r•t s való,ágos Wnú
51 g korcsm.ájítban esn-ittt idogált' r~g11oztek, ,·asarolván e:. ~!adván
IJ, r~ ,lozseC h •twu ~vcs gazda- hihet ·th·nul 1.1al!'y menn?·1ségbi n
n b( _ t'.s Polgár S;'lndor napszá- 11.2 éMmh,z rt ~" a katonai eélokr
O!Uegi ny. Jdogál~ kőzbut Pol- ,zolgálú dkkt ket. KúlönÖS(.'ll IU
g eladta az úr, i:tit·k a "men) bé- :Jl'imiu(•reket vWroltiik nai.:~• 1
Ju,-.:n·· ..\z l'l!'~·czség után haz~- n_1_e111~yisí'.J.rbt•11, a _kl:szletrk. j~lcnr, 1 indultak. ,\1. utc•iú1 Polgar tos rt• zl'Lt szcn-1.tt-k meg i; az altal· r
a '1111·1111:-li ju:<Js" iLl'llt, az L'111os drá~a:ffif{ot m~lt•rsi•g1·,, n
g azonhau
k ugy \'Olt haj- mt'g fokozták, amikor kí-szleteiket
nao
·.zl'tm, 1 1m•gmntatja !rnb,i boes!tották. .\ k!tv;Juí.T."
kt,mertnemtudja,hog) nuaz, börz'k 1mguuntctésc léglt1 ,
kban 1 cs • p ll g nem vesz. rendor11·g mindeu·itt dPtekti\l•k t
E..i: n zntan oll&ZO"
k & le 11 I>, z tt d s mu. múr az eljfrf-.
11 toi konrag dta 1. oreg em-- snl"Úll kt'l él1·lmi„zerdrágitút t>:l 1A
skA\ltl e \"ágta a nyakát. tolont•oltak. (ioidl z„i~mo·Hl l·s
1 toH1hb tírntoJ got
.\ hali- lloff. t;idfrr )loyer kt,riilt◄ ·k 11.
0 an meg-,d, siLlt Déry ml•R" haza• re111\iirs\•g • J,:, milul a kettE'n kúv~
Yánsz'lrgott ~ Inkía.súha ;.s lefe- hhi l,Orll·k r~szl\"1•\"ÜÍ yoltak.
l(lt az á1n ba. H ggt•I hoizá.1 ar- ún\1 k1 s. hog;'i uzsora miatt, to; 1 v rb<>íagpa találtf,k mM~- Pg_,11uí.14t jd,ntcttlk fel..\ fökaJ)Í2 lrrns1 vizsg1\lat azt álh,pitotta t¼n,.vság a kihallgatásuk után inEGER SANDOR
g, bogv 1alá.lát köz'i t1'11ül ful-1 Jihíi.nyozta a tolonrii~yo~1.tiílylapunk segédszerkesztője jelenleg uton van és fel fogja keresni
adas ok~z , &1 Jat mt'galudt vé- t•, k I imlkd 'J1·lm1Ut>rdrágit<'í ('!bajtársainkat, hogy a bé.nyatelepeken a munkaviszonyokat
tol fulladt meg. .\ p-yilko~t a tolo111'oltati'isAt .\ 1olo1wiigyosz,J"tnézze és természetesen elöfia:etéseket és hirdetéseket is fel1111örst'g el!ogt 11 . Kihall1tatí1s~- 1 ti',ly mRr 1111 ~.i ... boz~n itt'l:t 't, fi
llvesz.
or nem nkurt SC"mm1rt' aem (•mlc-1 m1·\~·1wk alap;11n Goull 7.i1gmo11k zni. Azt mornlta, _hoJry telj<'M·n 11~1'.. :'._ki, mím~m11.ros.,.z_i~cti_ ill1•Hí
ttas YOlt a tdt elk0ve!l•S4·kor.
--.,·gu, ot evrf' tiltotta k1 a n1roi. l••
Ahol tilos az uztalkendö. A
rü\1 tt'r,11 Horr.,.,;;,Jt,,rl pedig üriik
1 helytartt,Mg 1''nt!Ph tf•t a1lott k~, i.\'.íkrc az f:)l~SZ _orsz_á~ t_l'riilt t•:röl.
::iclym·k értrlmt'llf'l1 ~ bl1iu1p ti- )luul a kcttűt 11\1•loiel(1 hel;y11kr
A Magyar Bányáulapot
nhetedik.;.töl ke.z1JiiU(){•n a ven- to1oncolji1k.
csakis a magyar bá.nyáuok
J glökht•n É-8 kávéházakban tilo!l
Gyujtoga.t.6 férj, Barkó _J..td.n
pártfogása, a magyar bá.nyf,a , ászon as1.tnlkentlíik haszmilata.: o•·oL: árp;teri f1h h1•s ko,•,.1f1:ny.,
szok előfizetése tartj& fenn,
.\ nndí•gl'knf'k elU\k papiro,-s1.al-; z,i folytoun„ ei\1ídí1sl,nn t'lt n frle•
mert mástól mi semmit el
y(•túkat szaha,l adni, 1uncl'.\-'(•ket a (•gí•wl, mMt N: szf'mrt•hímyítsok
nem fogadunk:.
Juis.zmí.lat után t>l kell r1-trtni. A · kal illl'tt. mini hl'ti krn·s•·l;t el-1
Kérjük ba.jt&rsaink.at, hogy
r, ndszabál~· l'l(ész:sí•giigyi okok\,1 .• 1m,nlatta t." 11 há~t11.rtí1:.ra nPm arl~tt
ne várjanak ügynököt, vagy
torti'nt, hogy mPgi,rátoljn a. Íl'r- penzt. ,\ 1111111 t'\ non-mlwr ]1-..are.
külön felu6litá.st, ha.nem a
2o betegsé~l'k t<'rjrdését.
virr11d<• í•jjelen i.'lm:.t r,•,z('g1 n
ki hátralékban van, u küldVégzetes csintalankodáa. Po- mPnl haza J:nrkl1 hhán ~ ittH (.i.
je be as elöfia:etéai diját miuonyban Bud, ;y Kriuliii.n háztu- , ,.J m('g,il rl f ny„J:!ett esaliid•
nél előbb.
,Ionos a saJat koCAijánl igy. jánnk taic.iait. _mkor Jrf1•k ~dt az
1
utt a váro~ha.•\ koe h1 mP11Nt ·, !{) 1Ja, lll{'ggyuJtotta az á1?.n1.t, · z·
Aki a rossz idők miatt nem
bakon ült nvoh• t'v, s fia, István, azonbau lioz/.lltnrtozói észrevették
tudilll\ fizetni, az irja meg
1Jk1 rsintalanko1lott (s eközben le- s ;1 ti.izd (>}oltották. ~lásnap reggl'l
bizalommal és mi szi.vesen
zuhant a koe,;ir<ll, .\ szrrt>ncsi~tlen liark6 t'Rzrnctte, hogy f(•ll'!l•~gE· n
küldjük a lapot tovább is
,·Prmrk a ko1· i kN·f'kf'i alá ke- rnt'g nwimnratlt pl·nzt a nadrágja
ezeknek & bajtársaknak, de
r~lt ml'ivl'k roidött a kocsit az zsebí•l>ol ki\"ctte. F.1.ért azti'in i'f•
ki 9em irni, sem fizetni nem
•ya mc;fí-k~zht'.'tt.f rnlna, z(jjl'l- rnH v1112,•kc-,lni kr.z,lt·tt az asszonyfog, a.nna.k & lapját két bét
imz:ták az apr6s.á.g rrjét. ~\. ~·cr- nyal. ~kit torkon ;aA'addtt ;..., roj- . CSATHO JOZSEF ur, a Magyar
mulv& be fogjuk uüntetni
me.ket rögt ;na ti.iz~rk11~zárnya be- togatm kn.:d,•tt. ;>,::~~t•beze~- h~- i BányáazLa.p utru:,:ó képviselöje, fel
Bajtársi ueretettel
tepzohá.ji'ihl\ \ ·uék, a~ol riivid!·- ilc~tt rs11k ~ l~kásbol k~e~ekulm, l van b&ta.lmuva la.punk réuére
lwlehalt !onlo~·s sl-ruléscibl'. A m1r~ l!ark,'. t:,rrn:o11_f?ybol t':. hfllfi.. ! előfizetéseket és hirdetéseket és
a MAGY AB BANTASZLAP
Vlngálat mt•giudnlt.
rt•kl'.lm\ u:mlt k.1•sz1t('tt, azt meg• azok á.rát felvenni és a felvett
::dadóhivata.la.
Lelketlen a.ny&. Krgydll'll mó- f?YUJ!otta ~•s. rgylkkr~ n. rnhasz;,k. énzt a lap nevében szabályszerüoon szabadult nwg gyl'rmf'k1~t6l rh1yt. a u11t:.1kk11l 87. ap:-y'!t ~obbAn- !n nyugtázni.
;..,..• .,.
..,-.._•_
.._H_
.._+_
.._,._,._
..c::~--:
..
Sztnu·h .Tti.1ios.u;, aki ''!?." lapát- tolta lángra: ngy, hogy par per'
--o-h g-v f<ilclmi,·e~rn·k ,·olt a fe.J('._(,. mulva 117. Pl!"t'S?. laká,; a be-llnr lt•,·,'\
ge. ·sztr l'hu~ esti nyolt> ,ira tilj- l,_utorokk.?l :1zyiitt.~gni k('1.drtt. ~\
00151 epVlSC 00
hau kim~nt 8 szun!Miil,11'• 8 ('o;;('pp tuzl't a koz-.cg l11kn1 ('-.ak nap:>: ero-...
tr'" 1 „1 otthagvts PM <'"ak {•jfél- fr~zités. ntán t111HAk rloltam, 111•, Zvara Ágoston ur, a ko~mnert
HA ATUTAZOBAN VAGY
után mrnt ki uj~n hozzá ..\ gyt'r• 11kkorl"fl. m».r az r2L"tö2 h~z trljeM·n Larrisbur~ m~ar pén%~1~6, a
ttZLETI ttOYEKBEN
mek llÍ'!! flt, miri• az an~·a ,·hit- (•lhnmva,1t. narkó Tsh·ant n~·o_m: Magyar B~nyas%lapot. lllino11 és
NORTON, VA.-ba Jö NNEK,
IP í-s t·lnl'IH'll ,,Jfi,;ta rgv trárrva- han lt"tartf,1.tnttíi.k ?s a. Pf'~h·1tl,•k1 India.na államban minden tekinKÉREM KERESS E NEK
clomh alá. .·\ Ji•lkt>tlt·n · anvhi a ('!skfülthirr'i.J1g ti.7.rnöt hr'inapi hör- tetben kép viseli.
F EL.
Ajánljuk Zvara urat és lap un1 ngykaniz!ffli tiirv(•nnz;.k ·._zím- tiinrt• iti~ltr.
nl•k~:. l'mhnii\Í's f•ii~én ('"V í•vi
Haza.térés Fra.nciaországból. - , kat a nyugati álla.i_nokban lakó
három havi biirtiiure itt·lt~ E 7 t Driinna1wr Fanny J1ah·an 1•\•ps sze. bajtársaink szive!I Jóindulatába.
bunfrt~sl a tt.hla ;. most a kurrn ge,Ji a 1.011y. akit a háboni kitiiA Magyar BányWlap
s hclvh('nhag,·ta.
r;sPkr„ Fnnwiaor--.zá~ban intnnál 1
ki&d6hivatala.
Importált huai áruk

bánninemü, ugy be~
valamint külföldi fii.
szerre vagy mindenféle friss, füstölt, pácolt avagy másfajta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

I

grá-1

A

Kohn& Eiland

BAJTARSAK!

Monitor Junction,
W. Va.

A \'iz, amit ha-.ználunk, a Cumberland h<'gy»~gdt

tartanak RUHÁT
CIPőT. OVERAil.S,
EDt NYT -- szóval
mindent, ami rendes
magyar háztartáshoz
szükséges, lehetőleg
a legjutányosabb árért és mindent a saját kocsijaikon házhoz szállitanak.
Ha bármi ügyesbajos dolgait, avagy
KöZJEGYZől dolgait akarja elintézni, valamint HAJÓJEGYRE van szüksége, ugy forduljanak
bátran a fenti cég
be!tagjához.

HONFITARSAIM!

IZLETES tTELEK
TISZTA SZOBAK

Kóbori Ró.i:~ bünügye.
11
:;~~.,

~·t;~:,-~i•~

:\~:~!":.•

.\ -~ir. :;~zt~ ~:::, :~:~h1:{'0

l

: .~:~,k

Utbaigazitáasal és t&nácacsal

f~;1:: :trtesitjük a F a = vidéki baj-

!,~t!k ~~;;~1:.~~ 1•iaon,_7tt~i fn,;sí1gilr1íl; A ."o~ i,:IM'l1
h Dr. Yulkú Pii\ kuriai biri', f'IÜ- ,,rnktol 1:s nyor~orn_~ngtol ulPi;!h('adllsn alapjírn Tur<'sányi Emilia frg ldt ,..., mt·!("Lk1•tnl~.
·
• k v· k n · • r , ·
TTu,..z hn•l n.,•lott kt-riill1•m
gy1lkos,a111a ·, .,H' ,11'-ztuv aPt'r
J!fKs„gt'<hwk [.!( Kllhori Rr'izsll Juh
, m~udoltn ,, ~t:rjemm1·l i·s -~i~' zet,inőm•k gvjlkm,á(í!'i (-s rablási lt·all,\ ommnl I ansha. ahol !<7.lll""
l•imu1!'v,:t tlÍ;itYttlilsra. A hmla. iizl.-t..t 11yitott1111k. )likor a húhopPMi l~iinl(•t,i ,;;ní·nys1.,:k (•,kiidt- rt'. kiiitiitt, h,•l>·zdiink t~irh, t'.·tlcn
hiró~(1J!a a mfu.o,li1h1·11 m1•g,tartott' 111: lPtl . . \ ~pany~~ hatn:r'a rnfr:·
t- kti1lt z,:ki 1/1rir~·11lihr1'1.
.\ ln11hi-, ,,ulta~ i·lli,!•·m. \ _'.un, l ·:-rnyo111 l·--.
plsli hüutdll liirvt"•nysz.~k 1-skütlt- 1111ok1nn dn11·1wk11lt, (it- _1wm tu
hir{1<;á2a a mít.so11i1h1·11 mP~lnrtott l (lom _horn. A --.J)llnyol hal11.ro~i t•J!'Y
• ~k11,llsztk1 ti1 1g\ nlu-.on Kéihon )wl(, 1 fnluhuu rt'tt1•11f'lt•sf'n hu11tnk
IIMÍlt mmt Ít•lhuJttÍI 11 fl'\llkoo;;,á:e;- \1•\u11k
A sialmdhan ('s1i,1zlwn
han ? ... mmt Mll11tÁ.rsal "rahli'i'i- lll0"1ik0,1tunk durvím \l:.dki·cl-0 ka

!;

társainkat. bon HORNYAK JA.
N?S ur, B~ter, W . Va., lapu_nkat
mmd_en t~kintetb~~ kép~iselt, fel
van JO~Os1tva. elof121et és1 pénzek
-~
,
gtázisira
felve~elére e s ~ _ · _

készséggel uolgálok

I FEKETE MlKLóS
NORTON. VA.
Box436

~ -

Dr Emil Elder
FO<;o n,·o~

A Nt""w rnrhell ,1-p,\IN,i,brn
ELDORADO. ILL

ii - - -- -•

1

~.......,.,. .,..,.~~ 1
1t1tttlltP•1tlltlU'••10•••• ••1t•••111"'"-~ 1
~

M

~

L"

;.

agyar 1very E
Stables
S

-

t:n ~•·dt'!" k,~r\:·11> t aclott h1• a
k1r K11r111hQ1 a t.lr1t\Rl.u1 (']halas.z
fil„11 iránt, ni 1\ ktn•lmí-t azzal m1lokoltn hOj!'\ 1wk1 f, hruiir 1,) én
katona, "-ZOl~íllattít1•\rr k1•\1 he,o•
1111lni. A kir KuriR azonban. trkintettel arra, hog~· a hiintt-tö f"ljárá.<i
fol~·amán, ij!'y a1. l''-kiicltszéki ti'ir-

Both Phones '.\'o 189

Gaskins és Dagley

t

11

közjegyző

Temetkezés1 váJlalkozók
és balssa.moz6k
H1:~s !ri~:.

~it

__

e

D-r.

i

ORVOS
Kén a magyarok pártfogá,
aát
HARRISBURG, ILL

Rablógyilkosság
Biharme~é~ : ~:•:~: :~~'"~,;~:•;::;t~;~~~::en ~
1
ben Kom1uh h1hnrmri;z-n•1 koz~tg• ; Ahi.m rl,AN,k lllírtru,.:ú~fil kfrl ;
b1•11 S1.amvla) Fn, ne dm,2azdagl
SC o\T.P T,E \ El, r~ "1 -.. nncn. "
lu 111111u~Jt~ ÍH s pn1/\"17.t f0Mb1r
,111<-kl m11gy11Mk1t.1
!okost,:. lll'J:l,\\('llhat t'H!i uwn:,.(t --~•~•·-~w~r111110111"••0tl11,~1,nn, nki ott t'lt nála a,: urától rh·áltan, 1
mel!'ltyilkoh-a találták. A fejük
f,•jsz,•1•~apúsokkal volt szt"tron- - - · - - -

Eiland Rudolf

- --..,

b u kutf.l áltuh hali1lra. ~1tk Onsz
;,~~:\:~~n'r"~~~h,~1~'~; 0 1 '
Hí,ot P"•.hg m111; frll•• ~ a ~,1lko, ,m,gmliitannnk
Fi>k,ö lwl,unk ~ \\ H K 1 ,1 0 -.; 11J1 11ll11 m•dt Jf - - - - - - - - - -. . .,
1
áll'h 11 1 rah\ashan. t l1 tfosn hl?
·
: ,.,i,.,.,l,,Jmuk ,rmf'tkt"7Ml'k f<I ~ '='I
1am fr2,házra 11Plt,. ~H•k Gn's7.· pár„iúl szalmíi.ht1l i'illott
~ mufruhí~nl.111 l l:)11111'Uk

e. w. Turner

- - - -- -- -- -

A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB
HOZZAVAi.óKBOL K:l:SZOLNEK, AMIT CSAI
BESZEREZNI LEHET.

kristálytiszta forrásaihM ered, melyet vondo!,an
mei:szüriink.

kik ugyanis raktáron

-:•=~

• }" k

minden oszt:.lya e,ry csodii.Ja az ember.
leleményességnek.

Log&n és Monitor kö1ött.

1·

• • k,

Sörfőzde

HE~DKl\"t'L \"IUY..\ZI'. ·K. IIUt,\" si,Ht':'\I\
TISZTA S F.í,SoHE. ·1w )II. ·osi::fi(l 1.1:11\'E.\
.nnT HIRES OR\'OS<Jh. s ÉLF.L~ll:-iZER
~Z.\K}:HTűK 1:-i ELll:-:).IER'I EK.

honfitársainkhoz

l

Jlli

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

,

urhoz,

ki ezideig az első és
egyedüli magyar
közjegyző Logan megyében.

A SöR A LEGKIPROBALTABB RJ!:01 RECEPTl'!Jt
SZERINT KÉSZt!L, MINEK F OIYTAN DUi,
KRJ!:MSZERO HABJA J!:S PARATLAN
ZAMATJ A VAN.
RE:-;DEWE MEG A KöVETKEZO ~'AJTAKAT,

Crystal Pale · ·halvány világos szinü
Pinnade · · · · · · · · · · ·borostyán szinü
Boék .. · · · .. · · · · · · · · · · •· ·sötét szinü
Ki.s üvegekben üvegezve 10 tucatot t&rtalmu6 lirlákba.n, vagy- 3 vagy 4 tucatot tartalmuó H.d.ikb&n
JR.J0:-1 ARAKJ!iRT S FELTJ!iTEl,EKllRT.

Minden levélbeli rendelést pontosan és f igyelm••n
elintézünk.

11111111111/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
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BANYASZOK!
~

LEGFőBB KINCS!

'"li"ilro1jatok a Rubiuslt'in Uenrik Doktor '.\'ew York ,·á•
10-; -•g1 ,z,.,.~g-üg_vi hivatal fl>'Ól!)"szcré-.zt>ti o 1.tályának volt
füniikt• fcUilvi7.sl(flilllil <•s t•Ilcnörzéso> alatt kt'., •iil1 páratlan ~ikcrii orvosi szereket:

Al. EGtS7.StG A

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

Rubinstein's Saol Compound Capsels
gy6gyitj& a legelhanyagoltabb á.11.apotu folyást.
ARA CS OMAGONKJ!: NT $2.00.

A Phadisiak Capsulák

li
1
~

E LVESZETT F:l:iq'!ERő VISSZANYE~ SE CJ!:LJABOL
100 ca.psulát tartalmaJ:6 üveg ára $3.00

Dr. Rubinstein's Beef lron Wine
(gyógyuer , amely friu h uakivonat ot, vasat és bort t a.rt&lmu) ki.merülés, á.1.tal á.nos gyengeség, étvágy-hiány és
vérszegénység ellen. E gy üveg ára. $1.60.
A szállitáa posta utjá.n utánvétel (C. 0 . D.) mellett
es.zkö.i:öltetik.
Jrjon 1uonni1l a. kön•thzö cimrt·

HENRY RUBINSTEIN

292 Brook Ave.,

New York, N. Y.

ffi111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

HAJóJEGl

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
G. DORSCH kötszerész
728 LEXINOTON A VE.,

NEW YORK.

MAGYAR BANYABZ"'J.-

=~~~~~~~:~~!

akár egéaz, a.kár uabad idejében

képviseletünket elvállalni Pémbefektetés nem kell; megfelelő
Ha l.lrft~ Jó, u ..:,:ta bort nkar, u„zt~..(~
6rfrt, U,IQ' N'ndrljc, e'l{)'l'lle'll('U II t("rm('l(rktúJ
IA-,cC"l'W 1MJrhao 1- uJ,t l'r<ll'kl'lt nfut' N
H 111 on l·rdt>kl',

Ohio Claret Vörös Bor ,<;::;~':
tl·1) u„zta i,N"",i: hor, e,:.Y 46
bt · •<,1al ,15.00.

.fit" gallonoa

Borok .~[:,"~1r.!;~,.:/.-.oo. t:..'1.1.oo
ijl7.;.<J, $:.!0.00, S:!'.!.~
N f:!,"S.()() bnrdönként.
l'1:,.,áatt:·n Jó Jlálinkák ( t'KJ'ib Italuk m.ln,l,·nfdi, riJ411,1;tl•kban
)lln,:,-u,il',; n1t11ltu1 k u Ec1•dU, ,Ulamolr.ba. Rrene-lo5nel t-•k a p(ttll ~ .ldenl. ,._.:7 b, ,>.,rJl. a bank.dl tl&etnl, mikor ar lru l! ·
u,, · · le1Ut
Jrjoo fl.l()l,l, 1o.lodjárti
kirjeo Jog-Jen~ lrj('IQ.«"·kl't.

THE
SCHUSTER(.'U:\
COMPANY
IH'pt. Z
EL.\'.\D, 0,

u o r ~ embernek

· · .·~;~~~:~· ~~~~~:~~-~: ~· 1·11
i

ALAPTŐKE

$ 25 OOO 00

~:::::~: ~:~~~}~:: ~~~~~K: . : .. :1~~:::
J<;L.\DO hiwbettu<lt•~ 11 1,rúh kol..-

!:~bá:~~.!~~~~• c:t1C::,

1
1
11

i~:~~n~

EET~TEK UTAN

4;=~T 11

,$

K, 'ük
ö k pártlo-'·"t és iuleh osuekottetéset
erJ
az no
r;-

R W DICKINSON
elnók.

:

:.
:

J. L JENNINGS ;
pénztárnok
:

bad ,.~ n, \ lllanJ dlál{itú., kut. éa 1
utökt-meoce u uduu•on
(lm y„

•
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ká.DJ l'Her, lku: I~.!, J,uca.n. \\

•••••• ■• ••• •

\ a. •

!-;.Z~\•:l,IK ,1.\(it,;K\T
:
-ZOD)Ok 1-,a leá11yok orvDliohOI, .
lllt"nnl, ha valami hajuk ..-an. \e Dell•
H"<IJ<'nek tiJtl"lmakat •
N'Ddf'llf'D
l'aaQ' U," \H \l)T 11.tYIB.\J miatt,
hanl'm rendl'IJEk m'1[ • bi1l<» balMu
Ili

vo

'------..;,T•· PAUL , VA •,-----~ •f1

!

~ doJ.lá.. i

Dept. F., lO Liberty Ave • Pitt.1burgb, Pa.

lL\RCJCS 2:i.

•• • • ■•■■■ • ■•■ ■■■ ■■■ • ■ ■■ ■■■

R. C. CAMPBELL

[UKT~lKPILLS

ITT AZ !DO, MOST VAGY SOHA 1
{S.\h. ..>.'.!.> 1:(a 11 K.\H\TO-. (iOl,l)l"ll,1,l:J) óH.\ ll (,\(~
\\OHl' .\,J \\l),::Kli. \1, 8:l'.!•.'W) HU.n,:rr::•:

TELJESEN INGYEN
mr,u::)•u.l'"llu-li_L., hoi.a 11111ft aJáuJunk. $32.Stl l-r1(·krl L.l'J•ll..c>I ,:..
IJII ut. a111,.,l,h1t raL.t•runli. tart. f"11k ~;.2.; elp<•l)·á:auk..
'\E
h.l'Ll)JO\ l'f'.:\7.T,
'.\f:\l ,Ufff,l" \K z.,Uill.\\ \f.\("SK.\T.
\l\f ".\,:.TI.~. fii!\\ .,zt:it. IIUO\ '\Ekf''.\K. \U t''I.)',_ Altai
f•lli.ulol11_,1. a, aru_t ,.... h• 111~"1:.11(·11:tt\ t-.. ha láU. ('11 m~J~lta mit.
L■ 11 ..\lddlH l lZl ..,SE\ ( :...\K 1u t''l.l•n:-st-n.-k. '\f"m k,'•runk J'<·•oJ!:l
a n•mlt;I( ·I. nwrt_ M.it•>'<llk fllJ:)unk, ha látja nllt adunk. kapva
kap_ ulana f• ,t•71·r orum11wl • l,,arl(alnt fiz,:•tl. A '\ll , ·•:szTt:;.
"'l':<,f\h Hi\ \:t. 0'\ '\\ l':HbiM,f.;: TuJ...,k finom árunk van
nu<Mr1,u. ('Zl'r l-a f'7••r dull.Mr 1•rf'111lumol. adunk kt fii ameddJc'
rakt,i.ruuJ;. tart, kuldjuk a kou•tkttő tár,ryak,u. \ "igja ki f"l'.Nl
hlNh-U 1 ,,.. ml uo111111J f'lkuldjúk kltüníi 111!:f'rkf'M'lü U k.arátoa
,ddfllkd lirJ\nkal, g.)Arl hu~zf-l•f Jlit.l,IJA..,.,al, tol·J\bl)á •JA.nd,'kba:
3:.! ~t1llhrr11 N'\oh.-r, ~. t;g,- an,col -u.f'hké,,t. 3. F.!Q' n)'akkl'ndl5 tii.
1, (,)lll'll· :i. Boruha r.-nC... l.lJ. 6. 7. K il!:f'lff ,omhokat. 8. Eo fl11un1 .-1 ... ,~nitu l"'''ohakl·.,t, lf.
finom fountalnpen {Wlt6toU),
10: 11. fooldtill~I lán c- f'l tüggő. Canadal rendeltlfinH a pin&
.-li>N> kulclrndlt'. lrja lll<'IC 1161 VJIJI;")' fl-rfl 61-. ll'JQ""f'D? JliE
Kl' l: l>JO\ l'~'\ZT. FIZF.SSE\ C'S\K AKKOH HA 1,ATT.\. AZ
,un·~: z~.\KH.\'\ \IA('S_K .\T '.\'"E\I All.l"'IA'\K.' Ajánlatunk a.u11/in r1n III hl.-lK t.11.rt. Sh.'► "('n, ki1Jdjf' 00 m(•ar ma a clmft, mf'rt
11.\1'11 hflhnru oko11:t1t fllk11lom 11.-111 1.-~z tal&n tübbé soha. LEGYES
Jó l'.\ .. ZTOR\ zs1.;n1; ~HIWKl·T'\ •:K.

•:a-,

CARROLL CO., fkuernagykereskedök:
C'HJC.\GO, JJ.,L.

f:JO fT'\TF:H 8TRJ,:El'

MANDEL SANDOR ura~ 1d u
a.ngol nyelvei több mint 10 6Y óta
,ikereaen tanítja, • m.a.gyan6,g
uives figyelmébe &jf.nljuk.
TANJTAS LEVl!LIU:G U.

Kérjen 40 oldala.a felvilf.rositúl
könyvecskét. ingyen killdjük.
Cim

Mandel Emő

BÁNYÁSZ DOHÁNY

61 A.ve. A,

NEW YOIIX. NY.

A magyar bányászok részére gyártva
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Pálinka nagykereskedése
Cor. Grant and Second Ave.
Pittsburgh, Pa.
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öT H6NAP EGY DOLLARtRT!
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Tagja-e mar
AZ EGYEStlLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR
EGYLETtNEK.
önmagát és családját a legbiztosabban

Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja.
Jll-'.\U .. \-i.J Hl-1\K

16-1úl an {·1•·~ lwriu:
;10-túl Hl "'"" korl1o:

:c.on

11' j.lH)
. 111 (1.00
-1;;...tiil :-.o {,,,.. J;.,,ril(
1'10,(Hl
.;o (·\('11 kori,;:: (-ki f'M) h•t('k ~1l11kw»a al„almáYal
H'•tf'1n•·I. fol 1111:ok.
'T:1.1:,..1.:;I ,Uj min,1,·n h••nt111h11l,n
1.,,0
J:::6-:i éli Miv,:l;::1 dlJ kit•~ (111~•-n ,fUUMJ
11).túl l.'i ('H'!I l.orla;

• ...j..t,i)

Alexander Dénes
Mi:RNöK.
heJf-11t1:tttt MU1l••flt1lml Ü«7T1-r6

,o.i nos~ RTR. (C'urry llldi;c.)
PITTSBURGH, PA.
12.."i F.!\~T 2.'lrcl STREET.

NEW YORK, N. Y.
ELIZABETH. N. J.

AZ EGYLETNl&L A TAGOKRA SEMMI Nl&VEN NEVEZENDO KlVETtSEK NINCSENEK.
TAGOK CSAKIS KERESZ~NYEK LEHETNEK
l"i~:lú11k ht1laíh...e-U dlJ ('iuu-n
$1000.00
Fi+w:.:;,~b dlj ('ÍIIWQ
. • ~oo.oo
f·MJnkulA,;i di.f dnu•n. C",1:J '"~Rl 1•h("t.7ll- ,
• . • . 1 200.00
fliunkul,i 1 1UJ ('ilnl'II, t'IO IMh Vili{) f'W:, i,,/.7 f'h-f'fl7.I/._, . . ttl00.00
IJ.l·t.-i.:...-i,:l-1) t a fioil.. u,,.,tál) hltn,m húm11,la: ht>ti·11k(·nt
t 0.00
\ J..i;J:1"11111 11•.'n:,tiar ki1••11(' h(,n1111fat lwlf'nk,-·nt
g 0,00
•·ol)ton l)('ll',-.:; tad■ hmk tf'IJN kt'ót t-,·la: Ju111"ak lll'l<"!:"l'1~fl)"t. a.
r1•nll t·ru•ll·mbt•n.
l"j fiók ('7, u,...1.[t~ 111111111'11 J\11,muíban a J;.i,zpontl u~ztikttr J6d,,
h11.,-.:;3á... ,~ llll'llrtt IH 1"1t1t11l Alflkllhntli,
EGn,1'TEh ('!-ó \Tf .,.\KO Z ASR \ li~llET\TK.
UGve-hh r.-1 ,·IJ(i(l;(h,ltA.'l„al "zolaiíl

GABOR ISTVAN, k. p . titkir,

Room 322-327

Jenkins Arcad&

PITTSBURGH. PA.

IGENIS! ÖT HONAP A LEGJOBB KEDVBEN, MUNKABIRASBAN tS V ASEGtsZS11GBEN ELTÖLTVE 1
R,•1111, Jj„n ·g) 118J!) r„om~g "Hl L(i.\R. ('SOI).\
\'tH TE.\T" 1 .\oll(ir('r" í• tapasztalni fogju, mint ezer
,•1. r llU 8, hogy a "BULGAR CSODA VÉR TEA " uem-

1·"

l1·gjobh, mi111l,•11fí,J,,

l"llk

\"t•1t,vi

kí•szi1m(•n,1:t f1•Hilmul!í

1erm~1. tN1 b"1Ógysu1'. 11rnely hiztus hatfil;u a gyomor,
, ul"k máj, lí·p, blllyag, i,{'h k k1lluuíc1c tnegb •lt g déACi•
nel, vag,, t.alan!Mignál, cml•szt('si k szi>kl'lé-.i tan.1·•lk11ál,

nffl. sz:1ggatúnál. ml'ghulÍ''<nd, köhOgt'"'nr·, ittegis
meghUI ból e. Clo fcjflljásnlr.l, idÖ t'lőtti megor,·ge•
1, l •yt>ngull-sn~, atl1 eth dt P ..\H.\'l'L.\'\ )11'\J>.
EZE ' B}~1·1-;c,.:s:tGEK )JE(: ÍÁ>Zf;sf;nE.. s.
1 1111

,

gJ

d1•s,

N>r

\ "BULGAR CSODA V~R TEA elmula&t'.ja az
ttanásait, kiiltbcít éa egy;h .sz1 tlan ga.it. f' y ö

1

mek " t,, hamvas

bőrt

kOle u.01 1 igy

i!Onosco

nó1r.11 k aján111tm1.
)Iir

al di IJ ,~~n•auruek rg;,,

ánynwia.
1-~g~ nagy, ol h61111pra clcgl'n<líí
to~ hasznú.lati utoi,.itMsal 1 dollár
1\ikiildt--S 11klir
utií.un:1, ('

0.

u1.

ii ;z•·I,( 1•tölc~t,

Iádi dobo.z á1 o. pon
lwküld1:._,

akílr

D. mel!Ptt

Marvel Products Co.
10 e Llberty Ave. 0111. F. Pittsburgh, Pa.

Bu,g-6
Fo
bámteli u
tobbé ve1·

