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PENNSYLVANIA ÁLLAM KA,RT E, RITE, SE~:;::~:n:u::~._:·: :,'.'."':.~~r .: · BÁNYATELEPEK HIREI.
<-'gy-oto<l részt!. kapJak.
/
Ila fivfr~t, vagy nÖ\'Í•ri't tartot

'
--UJBV NAPJAN UP :t:LETBE A MUNK.ASOK BALESETBIZTOSITASA, AMELY MINDEN PENNSYLVANIABAN LAKó MUNK.AST :t:RINT. NEM KÖTELEZő A BIZTOSITAS, DE MINDEN BANYATARSASAG EL FOGJA FOGADNI A SAJÁT ÉRDEK.tBEN. A " MAGYAR BANYASZLAP "
KttZDELME A BEVANDORLOK CSALADJURT. - CSAK MI EMELTttNK. SZOT AZ ÁLLAMI
TöRV:tNYROZASBAN A BEVANDOROLTAK ÉRDEK.1:BEN. KttZDELMttNK.NEK LETT IS
VALA.MI EREDM.1:NYE.

~a el a:t ~llct~ - csa_k.i„ tizl'nhatl BOSWELL, PA. -Tóth Józs,,f 1 SAGAMORE, PA.
A multk<>,
t•ven ahtl'.a~rol nn s~ 1'.. ekkor, Junvú,1.k,-tv,früuk tudatja \'elünkl rilmn közölt munkahirt'krc vonat:gy-e~y fi.~·1:r, v_af?y_no,cr a kcrc-:ho!{~. itt "1.ük,;,>g rnn uj bányá- kozólng Zsitnyár Sándor testvér
~e~ ~iz.:-not szuz11.~l·k.á,·a· ta.rt~at,~zukl'a, mt•rt o. h•gutóbbi robban6.11- :tzt irja, hoµ-y ittig-enii. jók a mun•
ll(lll)t, - de ha ktt_ten ' 11 K.\ tob- kor a munkások szétszaladtak. •\ k ,·iszonyok \·s aki tud 1:s szeret

KINCAlD, ILL.
!ihtllkori
JapS?.ámunklHrn megírtuk, ilogy
itfrn !i.Ziiksé..: \'&ll uj bányá!t:tokra.
A hírt egy ba.jsársunk Jr.üldt.t- bt-.
~fost rg-Y m:hük teshl:rün.k, Mo,
~eu nnuak, akkor is (•~ak, lC'i;?fcl- háma híirom m?rtfüld m~ly és a l!olgo;,:11i. az knl·sh, t 1•lP~t.
r1ítz Hzí.1:uu-l azt irja. hovy a 7-f'!I
3t-h a kC'rC'set m•gyeclr,~zet kap- l,ún;·íl!Jzokat tripp,•n \'Íszik le és
,
, számu b1í11yál,an rnn munka, de
T
l•e;rk. ..
fé .h
l h01.;ák fi.!. Pik munka után fizetJENNERS, PA.
RiskO ,lúnosi ott van 1,11;hcr is t•ll:g, a 8-ais tu:á8
liirl a,1tunk annak idej(•n la kártérill'::; nagy~ágát, a mely - is- l1•t, dti uem kc\esebbt•l, mint heti
. az oz,:,•gy
rJ :' 2. ru~gy, e· m·k to11uánkt'·11t iitvenhárom cen- frstvl'r irja t1('kiink, hogy itt a muban p{'t1it: nrm dolgozuak. Az
punkban Pennsy\'ania állam ké. métcljük - nem kötelezö a bá- öt dollárt, l's nem többet, tnínt v_~•szh 8 segdyhez \'Hl~ Jogat. .. 1~." tt·t. Lo.kíis van dég éis nagyon sze- munka nagyon jól megy és uj bá- t•mhert·kk,,l naA":yon ros11Z11l Mnzülö muu.kfuwédelmi törvényéröl 1.yatársaságokra, s amelyik nem hti tiz dollárt. Egy szr-m és ~gy• tolib lt.~i•rmt•k._m~rucl t~ t'Zt'k koz~l rt'tik a magyarokat . •Jelenleg 200 uyászokra is szíikség van. )Iiud nak t'·s kt>vÍ's bt'.·rÍ'rt uagvou a.ok
t-s mt•girtnk ~kkor azt is, hogy ~ akarja, nem fogadja el, de mind láb eln,sztl·sl:l'rt 2i:í hétig adják ~z, egyik bct_oltl. a ttze~h_a t o~ik jó magyar hírnyá,z kaphatna ott 1\ kl:t bí111yáhn11 nyitott lúmpával munkÍlt krll l'lYégczni. · Yoróll
bnú.ndoroltak csalú.djait ki akar- el fogja azt fogadni a saját érde- · i.egélyt, eJry k,~7. és egy llzem el- t·\'t't,. amui,k Jog,ita .8 masik h•p, munklit.
dolgoznak. .\ki 1<zeret Jolgo:.:ni, lt•-.t\'t·r nf'm ajánlja t•zt a helyet
jik jút..szani u törvényhozók, hogy kl'hen. nwrt amely búnyatzí.rsaság \·esztt;:,-,·,.:,rt ;~00 hí,ti~ t'~ i!l':r to '~l?'yt!i n_kko: az ilpJa me~ iaz elt!z tud is kt•resni szépen. Egy púr ,, mal{_rnrokuak.
a kózülünk. szeren• étlenül járó m.•1u h-,;,7.l meg, azok elvesztik a \ább, ha Jl(•m válik az illető tel- •~t. tnef,pllt·to nagyobb eegdyt toWHARTON, N. J,
.Az e \'illé- uj bán:yás;d felvennének.
bajtáN,ak ~yermckeinek fa; öz"e- törvl'uy t-lött kártéritési per esetén jf'111•n munkakl:ph•lt·nn~.
nibh. .. .. ..
,
,
.
ken levö ,·o.sköbányában, {·p uin',
THORPE, W. VA.
l"gy ~rlf'
gyciuek t'Eiilk két-harmadnyi kár- a következö három legfőbb védeHa két lábat. két kf'zet, Yagy
_.\ kulfoldon, lako SC'g-l'lyrc JO~O· 1:1Ínl a kiilsli munkáknál j()l do!BOSTON, MICH.
llm,ika „iiliink, hogy a munka itt. f'l('g
t~ritest akarnak adni, mintha a kez,>si módot:
kl·t sumet Y1•siit cl valaki, az ál- tltak a~ s~in·~-u~~k c~nk _8 kt-t- l,('OZUak . .J,,Jmleg a bányíi.ban e~y :\Iihlily 1,,,,1,·fr irja, hogy itt n (rycniti•n llle,ty . •J,l'lf'n~f'f nl'E!'Y 11a.
magyar, va,ty tót Arva gycrioek
Xt•m \'l!Jekl-zhetlk•k a jÖ\'Öben lai teljcsi·n munkaképtelennek ti>- l~rmai Ir,azt-_t ~JJJa_ - ~z az, 8 dollár .~,. kilencven Cf'utet ken·s- 1r.unka jt'tl llll'.l.!'Y- 1~jjd-nappal dnl- pot dol..:-oznak lietenkmt, de az 11.
111 1
1
tM•m annyi kcnyerf't enne meg, azzul, hORY a munkás l!~ndatlansA kiutt'tik í·s 500 ht~tiR kap segélyt, • _ :,1.Jt,n ~'thb i-i ki,.zdcnun~
nek. tlí' llA'Y halljúk, hogy október goznak. A munkn.idö nyolc 6rn haj. holit'y kt•vi'•s kárét adnalr:, mut
mint ar. amerikai munkásnak a Jzit \'Oli llz oka a sz1 rcuc~.'.·tlenség- e. fizt>t,~~, fdét, de nem többet, ,.,, ~izdcn'., ogu~k - .. s~t ~- sz~lok.1 ht, el-.,.jl•től a ma$iná!lok $2.40-et, rnlna, dt> tiz órzí.t kell clolgozni. nagyon sok 1\1. t•mber. M.a~uok
lil'\'t'rmeke.
111•k.
ruint ös~zerwn nél.!'Jí'zn dofü1rt. Ih ,a~) te '~i"'rek, a A.kul ~ldon ,a~- n mok1'rok 'i-2.li-et l's a kölsö mun- mert benn n bányában a trckkl-k n,ost 11 • m1·nj1•nek erre, mert •tY
· Tmlattuk a magyar hányás:wk'.\'l·m vl•1h-kt•1.het11Pk azzal. hog_\· \alaki ~liihb mint munkaképtelt>n 118 • st•gl• Y_rf', egy ltalnn m·m is kások $1.lf>-$2. -$2.16-ot íogilllk I:,;, n kúr~k olyan rosszak, h{}gy li:tRzik, hogy tavo.i;izig a vi1tzouyek
t
kal, hol,!f kiizdeni Cogunk rz el- a hnuy!i z fclcló~get irt alá a beteg volt éi. kapott scli('(•lyt ?s e tnr bat.na. k '.gt•n~t.•. ~
_ . •
Ezen a virléken munka. az emher nC'm is annyira a mnnká- 1wm janilnak mt·J,?
len 8 ter T ellen é~ ii~Yvi:diink ut- fu.ját biztorn,ágára nt'zw. t•),
liPlt>!,!st'g,, állandó munkakí•ptelen•
Ila \!llRki_tR')~l1 ol. \SI!) bar- hi{rn)· uinc· í'n.
La fárad heJ.€-, mint inkább a r1·n1
ján azr,qnal memora~dumot aduem \f.cl,·kczhd11f'k azial sem. 11í•1?gé \'Ítltcnik, ngy a,: előbb fi1.e. ionna~i &el!, )·t. a. u{-rt ehhi!l
,httrn ídlapotok ja\'il!Catibúba.
'""'
tunk be & tönényl101:í1snAI, 8111Ply-l hOJry Q szrrenes1hlen8'i,1?;1't egy mÚ• tdt llie1!1'l)'i is hMizámitják 8 néirY· S ;·gelyh,Pz_ t.e~Je; ~og~ \'S"r. ,,
MT. HOPE, w. VA.
Ezen ,a F.gy kii.r:.t hHrom---négy í'mbt-r- GyüJ.tés
8 8
lwn tiltakoztunk ez ellen az l•gbe-1 sik munklts okozta.
tzer dollÍlros \'t',;tü ·zeghc.
:• gel) -,n.~ 7.0 h_i,zot~s,\~ JI~· \·idí-keu j61 tnN!'Y a munka, min- nek kf'll tólni, a trámrron ki\'ül
,
kiá.ltó iga,:ailgtalat1~t,g eJl.en ~s rá:\[inthogy igy 8 \'édekezl•stöl per
Ha n1lnkit halálos szerenesét-1 u~~ lá~Ja, el,!)' ()sS.Zegu wg~ielt>- th·n nap dolgoznak, de uj munkó.- mindt'nki ug-y dolgoúk, aho,ry
mutattunk arra a U•nyre, hofZ'Y ni< c•tÍ'n majdnl'm tejlesen meg ll'n- l1m;l'g t'r t'•s SPnkijl' 11t•m rnaratl, 1,:~lf'!'I l'I ad~at, amt>ly~ek os~zi•- 11okra most nine~en szük!!Pg. mert akar, ~1•nki B('nl \'onja l'rfr Íl'lf'•
1
bevándorolt bán)·ászok sok e1;+>t• 1·í•nek foszt\'& f's ircy mindig -erö- akit P\tartott 87. életben, akkor ]00 ~t•ben eaelrol6i·~i•tre Hllnpollnek rrngyon sok az emb(•r (•11 az ottle- 1 l,~ss,~gr1•. Ez idil 1-zpruit uj muukáA háhonil11rn megvakult katohrn hai~T.nosabb Í>s jobb polgúrai „en n·szh•s felek maradnának, biz. dolláros ll'm,,tk('zt'-.i kiilt"?Jrel meg:
.
, .
nik '-f'Jn ttulnak" miatt Plf'gl'1 ke- !!okra tlincsen s1.ükst'g és ezért. fi- nák rt:<izl'rt' ~ZÜl'!i Imre bajtársunk.
Pennsylvania államnak, mint az to~ra ,·<'hetö, hog_v valnmf'nnyitn utal ki,
)Tm~hoK~-? <;i•){i•ly Ufl~_\-saJ;runak r,•~ni.
ft.n<lm•·ztl'ti Tiuszka testvl•r a ma- 1.!t Hopt•, ,Y. Va.-bao 10.80 dO)
0
amerik~i~k.
,.
..
AllÍ~:eti~ magukat nz uj kártfrit(•-1 JT~ valakit haliil~s S7.l'rt'll('S(.t. ;:1~e1a:~r:1;;~f':l~:!e!;:7ő:!: ::~
gyorknt: ..l~~~y kiilünösen csal~dos- h'..rt g~·üjtöt~ Ö11s~e, melytt a pitt....
RC'm·:altuk, l10E!''" kuzdehnunkben "I torvenyekuek.
lt•ns1•g f'r, akkor az 11letö kerl'seté- ,
,
.
.
~· . .
VIRGINIA OITY, VA.
Sza- tul ne JOJJPnek nre, mert allan- bur~Ju t•s. t'R kir. kon:zulátushoz
ruefünk állnak ~ajtl a többi ideRzt"rt•m·sl'tlem,(•sr es,,tl'n a,: aló.b•/ ril'k a neKyVen s1.{1zalt'.·kát kapja ,.lln~itRm:_ m~nt n We!!l 'irgimá; niszlb Lnjo.-. t•·stvér tudatja YC· rlóan van ott is ti,: -tiunöt mun- küldött továbbitiís ,·l'gett.
8
g•n nyelvü ujságok és 6zö,·et~é- hi kií.rtt•ritt'sr1• tarthatnak igt'n)·t az iizn•,tye, nf'm tö)ihet. mint heti l·an_t•~ a to~b~ á~lamo~b. ~,kaphato li,uk. hof.Cy itt mindennap dolgoz- kút kt'rii t'JUbt•r l·s iJ:!;\· csak nagy
Fl'nti összef:'('t a köHtkezak
~ek, sajnálattal kell azo;1ban mejt'• ll. hányfüu:ok l's a bányászok utáni JO, és nem keve1-;,-.bh, mint heti öt ..,,_J;r~I) n~g;sugat, l'Z t'\ H!l'H előtt Mk. clf' olyan nagy a káré hiány, sokára jutl1at11ának kneNethez.
adomlÍ.nvozt.ák
jegy,e1:n~nk, hogy tudomásunk szc- J,i1tramara1ló ?zvejl'yoi"k ?s ;1rvák: dollárt, h~romszáz hétig. Vagyis ~~!~yn!Í;;;;:~~:;;.,n:l:~a~e"::~:~:r.~~ hOJ;?)' _min<l~n hl!tcu. egy --kH_ ne, Sziics h.nre $l.50, Nederoezky ,J>arint telJcsen magunkra ,·olt~mk
Ha a búuyasz , m~nk~~1•ptclen ha a bány_11flz élet(>ben busz dollárt szok kárlfritl-si. ti rit ·kí'zelj,e l (•i, 1.ot p1h1•11111 k~•ll t'Zt·rt. .\ b~nya . , WYO~G, W. VA. - Itt 111 ko.b 25C'., Df'mt'ter József 25e., B.
hagyatva e dologban tis csakis a h1'11•f! i
Az <'lso t1zcnot napra k,·res,•tt atlai,!' hetenként. akkor
..
. g , .
,
e,ycm•,1, a szen magassága 3-7 Jol meg~ a munka, naponta dol- Bernát János 5 oe Nagy Sándor
8
lJagyar Bányászlap emelt szót a 1:1•m jí1r l:e!f'g~:'gl'ly, cRak orvosi ez .özngyc luí~omszi~z ht'li,z kap :~i'~:~-~~;e~;::\:~: :a:~:;~.szok iir• lit_b köziitt v!iltakozik. Vi: nincs. go;.nak. A ~án)·a itt ~gye1w~, n 25c., Demeter Jóui~( 25e., Szahuy
1
bevándoroltak érdekl-ben.
{,..; orvo~.·11J;?1 kolts(,J;r, amf>ly nem hf'h nyolc dollur segelyt.
I?
g
(?_
ga,: van rgy kevés. dc azt•rt i.za. szt•~ maRassuga 4-- -5 !ab ma((as. Györf.(y $1., Lemúk Oyö-r,Y $l.,
Felsz:61alásu:okna.k lett is vala.- lt•hrt több 2:i do11(1rnál. kivéve
)finrlen árva ezenkivül öt százabad lámpával dolgozhatnak. _rJe• J,<'Járókö vagy jt'Jiz nincst•n éa sza- M?száros: fHtcvó.n $l., Ben flt Jé
mi eredménye, mert az itt la.kó opPrzí.ei6 1•sct~n. amikor 75 dollÍ\rt ll'kát kapja az -·llnmyt keres:eté••
• járók(, nkatl majdnem mindPnutt. bad lámpával dolgo1:nak. A RZt'.'· z.<.i•[ 2::,C'., gznrka Jánoe 25e., Xohátra..mara.dotta.k, ha bevándorlók, t1•het ki az operáció költsl•ge.
1t1•k. de leg(elj.ebb négy gyermek, Emberfogók uzelme1. A ~•·nct káréstámra fi~etik. Egy u_rt '."°asina vá~do. é!I k~r~-~ámralvlit•s: ~ámuel 50<'., Paalo-,.iu Ká
akkor is megkapják a teljes öszTiZenöt nnpos beteij'Ségen tul be·
~a &7. anya 1s él - ugy u ~-~~z..
lwtmgben p?-°ci.O!I mas:mával dol- fi_zetik roo~ban 60, hctmRbt•n p,,. rol)· 25 c.. Kozma letv•áa 2!ie., Orszegét a megua.bott segélynek; ha tt-nként a munkíi<.; kere!«'tének 8 t1Pgdy nem lehet a családnak t~bb,
)legirtuk mÍlr c~y i1:bt·n, hog\.- gozi~ak, mashol ~alctb6l lőnek. dig 7? eentJével. Szerencsétl~nség 1bfrn Pl'renc 2.'>{'., Nagy Qábor S0e„
azonban a.z özvegy és a.z árvák fcli~t kapJn A sep;í-ly 87,0nban mmt a kl'rt'sd hatva? százalckR egy bradrloek1 {'tnberfogo iroda hAr~nk~nt hal\ano~ eent~lil e~y nem tgen szoko~t elöfordulm A p,;1Jrnt Oyula 25c, Nagy Be•JA
Eur6pába.n }aknaJc. ugy a segély- nem le~t keYesebb, mmt heh ol Vaj,!'y1s ha egy_ bánya.sz knesett milyen hunos if'lketlenséggel szál doll,rng fizetne~ 'i:a_rd penz nm munkli.s:okkal elt>g Jól bánnak, de mm $l, Bors0<li Jstván :50e. ÖtHiM
nek csupán a két.harmad réuét dollár JR nem lehet tobb, mrnt heh husz dollárt, a~ ozvegye kap nyolc !JtJa az t•mberekct II munmó!I gyá- csPn SzerenC!il'tlenscg a tavasz- most korullw~ul l'fQ' h6nap1g nem fstván SOr o&;zesen $]O N
&d.Ják nekik; az otthon ma.radt
doUilr Ha valakinél
fél k~ dollárt ~1.'t<'nki>nt és mmden gycr- rakba, R. halálbányákba, hogy alkor fordult elö ut61Jára nkkor egy kell UJ mn~kn~ mert nmesen elég
8
10
uü16k, vagy kis, eltartásra. szoru- re"'et ot dollárt sem tenne ki, az m_('k utnn knp . egy dollárt heff'n- munka kert sö mag) arokat milyen h~Jt.ó.;5 meghal~ A munkái.o~kal káré Az elelmu1zer ár1u nem na
Y'ff
ló testvérek pedig 1emm1t 1em tlletö ot dollárt kap hetenként. kent. de legfelJebb négy gyermek hazug,;ágokkal \ eszik rá, hogy a Jol bannak, .Jo telep ez, de Z8•. gJ on magasak
Megszökött burdosok
kaphatnak
Legfe!Jebb
hétig JÚr 8 beteg l'tán kaphat i.egl-ly~ s esak a 16 ler,rrosszabb munkákra , áilalkoz- mc.zl6 baJtars nem a3án!Ja ezt a
300
E1: ~llen az utobó rendelkezé~ s;:gl'ly egy-egy embernek, 8 a le,;t- nlnh gyermekek utan
zanak és most uJra hirét ,esszukl hel}d a magJ11rOknak: mert UJ
NORTON, VA - Tóth Ferenc
pJlen to, áhb fogunk kuzdem, mert naio obb oss1.eg, nmtt valaki kapHa a gyimnekek árYlik. azu II J(Í madarak u1.el me111ek
I vászokra nmc» c.zukseg !I az otta- haJtÓ.rs tudatJa hogy itt JÓI megy
Bo<lnfLr Jáno11 bányúaatestvfr
mi t' tételt alkotmány-elM nesnck
,
,
nrnt•sen anvJuk .akkor a lcgidö
Legutóbb Ilolden ,idékéröl szál- u1ak sem tudnak eleget kercsm
a munka, mmdennap dolgoznak rn,,g-hton, Pa, tudatJa velwnk,
tartJuk és remélJuk, hogy tPlJf'S hat ilykc,pC'n harome,:er dollár. s;,bb két g;nmek az elhunyt apa iltott t'K_\1k embcruk magyarokat
A hán:,a szloppos, a szén maga!®\ hogy kl-t burdoso, név"f'r111t S,n
crt•dmén yt érünk majd el.
Bete~sl'g eseté_n tartoz1~ ~agat ÍÍZPté9t'nek a ne!,O'edrészft kapja s ejf'yik ré~zükt-t munici6-gyárakMOHA WK MIOH.
A munka p;a 4----,r; suk kiizütt \'Últakoz.ik. dár Pií.l, bl:kh;c1-1nbai, é11 Bajuj!z
'1agyon fontos dolog a m1tizyar 1\ bányasz bár~mly on·osi vizsgá- és minden további gyermek a fi. ha, másik rt!'~züket pedii:c West \·iszonyok it; meglehetösrk, na- Yannak ~zársz és vize11 plézek iR. ,J6zsd Zt·mplén megyei bíi.ny'8Eok
bányászokra nézve, ho~y t'Zt·ntul latnak alá~etm, ellen~ezö i·setben 1t'1Í'-1 f'~y tized n"szét, az egész Yirginia ?~zaki r(.11zéu J1'YÖ e,tyik ponta dolgoznak, df' nl'm ig{'n le- Giíz C'gyiiltaláhan ninci;cn és nyi. tartozfl11uk Mtrahagyó.shal m~íJ
R"Ondosan öri1.1.ék meg a C'"-Rlád- a hC'te~g1•lyt elvf'!:11.h.
uonban nem lehet több, mint az lrghirhe,ltebb ,A;,;o<; hányájáb11 hrt kf'rcsni.
tott lámpával dolgoznak. Lejáró. febru/Í?'ban me1tezöktek h ar:6lb.
nnk hazaküldött pénzröl a !eladó
Ila a bdt•g állapota annyira ja- i·lhnnyt apa kn, i,rtí-nek a hatvan sziíllitották.
kö akad némely helyen egy suk- nem adtak hirt magukr61. Si.ndir
\'C\'ényeket, mert szer1mcs6tknség- vult, hogy dolgo1.batik ugyau, de F7.baléka.
A braddoeki iroda Bacsarka
IDGH COAL, W. VA,
111{,s kos VflJ.?Y több is. A im•net káré• Ptil liarminenyolc dolllir, Bajo"-l:
1•!1dén bizonyitanunk krll, hogy az a rendes r,~1,ti munklljút nem végez
ll.yf'n ii,s:ll('f,tl't fizetnek kárté- l<itvánt kültlte le az <'lllh{'rf'k to- Lá1iózl6 bajtáNI tudatja velünk, s7:ámrn, fizetik, masina után 50.,.,,Józ."lr[ pedig h~rmine_dollár ~-nril•
illrtö támogatta a r-;aládját, a felC'- heti. !I igy ke\'esebbct kerl•A, mint ritt'sül háromszáz l1éten keresztül hor1ásli.ra, aki annlÍl könnyebben hol,!'y l.l, munka itt elég j61 megy. pik _uta_n 60 ~en;tel. Szer-cncsé;• d~l marad! adt>11. Aki a két J~mal'll•1tét, a gyermekeit, vagy a szü- Mzokott, akkor a rl:gi és az uj éi, a hftromszáz hét leteltével a kö- fi hl'ttC' PZ.t, mert maga iR Holden- lTetenkint hta uapot dolgoznak. A lensi_•g lf,(t>n ritknn fo~dnl :tö, e'J 1dur '1?·omara vez~t, v~gy a ttmf't
ldt, vaR"Y a kisebb ti•stvéreit, - kcn•s('t közti különb.ségnek a felét v(ltkezökf'p('n: - Az elsö gyer- lwn dolj!ozott azelölt a bányában. híi.nya szloppos, a szén magassága II hanyászokkal el(,g Jól hunnak.,tnrlatJa Bodnár ,Tano8l<ial. Bo11: 76.
sz(n-al, bárkinek kiildj,enek pénzt, hpja: mindaddig, mig teljesen f~l mek ré~1,f.re a volt kereset tizen- :\linthogy ezonban West Yir.itinia ;-1--7 láb, \'iz akad e~y keYés, gáz .\ drágasúg ol)·an, mint e legtöbb l'rcighton, Pa.) tiz dollár jutalom
iirim'.k ml'g a feladó-vevén)·eket. nem épül, de legfeljebb háromszáz öt 11zíi.znlékíi.t. a. ti:ihbi gyfrmekek ti.ir\·én:,-ei szerint tilos a munkáso- nim•sen s szabad Ili.mpát használ- má~ hrlyi·n. :\[unkát lehet kapni. 1han ri'-s 7Rsül.
F,,: idO s1~rint m(,g nem vagyunk lt(,tig. Ha tehát ,·a.lftki a lwteg~i!g rf•m'•re 10-- lO százalékát, df' leg- kat ejf'y Yí1llalnttCll a másik vAlla- nak. Lejárókő ninC'sen. A szenet
arra berendezkedve, de rnfg ujé\· t·lött tiz('nöt dollúrt keresett és feljebb felet az elhunyt apa kere- lnthoz csa.lui, Baesarka Jsh'{mt el- masina vágja, (,~ wgyes méréssel
clött olyan intézkedéseket fogunk gy6gyul6félben mondjuk tiz dol- aetének.
Ezekben a gyermekek fogták 1's a logani hörtönbe csnk- tonnánként hu.szonbat centet fit•·nni, hogy külön osztályt létesi. lfrt keres, akkor a két (izett's közti utHn járó Rejtélyben llt'mcsak a1: tÍlk, ahonnan kcnyt'radói, a brad- idnek. $zerenesétlenség nem fortiink a hányászok állami kártéri• lülönbségll('k, vagyis öt dollárnak Me!I io·ermek. hanem a fogadott. rlockiak nrm nagyon sietnf'k öt ki- tini elő. .A munkás<1kkal elég jól
A l~gJobb gyógyszereket. m1nr1e11 be~g e lle 11
biz.alommal le,h{'t r'f'ndelni a magyarúg
tésfoek (,s minden 11zerenesétlenül a MH, tf'hó.t két- t-s fél dollár se- söt a törvénytelen gyermekek i11 szabaditani.
húnnak. Az élelmiszer elég drá.~
legdltG cógyszer-tiriból. Ez apontoe ctm:
jár6 bányász ügyét mi fogjuk el- ~(•lyt kap a fizeté1,en felül a beteg. részesülnek, ha azokat az elhunyt
Sajnos, hol,?y némely magyar lap és hÍ\rom szoba öt dollárba kerül.
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"'Bányásztestvérek

intézni, ha azt a bányá!lz és a csa
Jádja k.ivánja. Erröl annak idején
értesitjük majd bOvebben a magyar bányászokat,
Altbb közöljük a megszabott

Egy kéz elvesztéséért li5 hr-tig
f>IQ' szl'm elvefiztéséért 125 hétig,
f'gy' láb elvesztéséért 150 hétig fj.
zetik e fenn megállapitott betegse
l,:élyt, vagyis a rendes kereset fe-

tartotta el az életében.
TTa. ai elhunyt nlltlen ember volt
h; a szüleit támogatta, - és erre
F-zükséges a hazaküldött pénzről
pz.616 nyugta félretevése, hogy ezt

i1lland6an közli ezeknek a bitangoknak a hirdeté11eit és kiszolgáltatjá.k iizy a magyarok s1.ázait a
leglelketlenebb embernyuz6k ki1.sákmányolásának.

Jt>lenleg uj bánybzokra nincsen
szükség. Ila több munka lesz, Il[(,.", Lás16 bajtáre hiradással fog
szolgálni, mert ezt a telepet ajánl.
ja a magyaroknak.

Vörös Kereszt Patika
8901 Buckeye Rood,

Cleveland, O.
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Utm.ut.ató l&Qen,

M&.Q.Y1

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

A TRANSATLANTIC TRUST COMPANY VÉRES MILLIÓI

HUNGABIAN MINEBJ! ' JOURNAL
DW YOaK, II. Y.
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Ez az utódja Jlir szerint Zcrkowitz Emil szolgálatába állítják, amit rajtunk

pédig bizonyosan nagyon dn.• t:1:1;::;n:ZkA::;~~!::tv~:g:: lt>1~no~

$1.00 yet.rly. rdtékböl, a szegény és elfáradt
Ez azonban n1•m következhetik .\meriean Car and Foundry Co.
l\lagynror:;zág nyolcmillió:; Umo- be. Szüksége van iaz amerikai ma- han, s a Xatioual Surety CompaMegJelenik minden caütört.ökön
Publilhed evny Thund.&y.
gatál>lib61; és vérr.'.: válnak a milli- gyarságnak arra a vidéki kii; ban- nynál. Iparvállalatai egytől-egyig
tk ujra, kifolyt drága, piros ma- kárra, aki eddig mindenben szol- dlensl'geinknek szálitják a munigyar vérre, c:;aták tüzében küzdő, 11,{áiatára állt, aki a pénzét haza- ciót, bankjai egyt61-egyig fóríószeA MAG\'AR BllfYABZLA p KIAOő\ALLALAT, R. T.
h6si halállal elhulló magyar-német ·küldötte, aki a le\·elét mrgirta, ,a st'i a mostani nagy angol hadiköl.
katonák vért•vé, mert amig a tiin·l"n.p•n tolmá(•i;olta. t•~yszóval ci;önnek. Ezekre a célokra forditJt. MAGYAR BANYASZLA POT BANYASZOK IRJA][,
'l'ransatlantic Trust Company száz aki hu"z l•szh·ndö óta igaz ~a.rút• ja 11. ma(.!yarokon keresett pénzt't.
BANYASZOKROL. BANYASZOKNA][.
uerszámra szedi a dollllr adót az, ja volt (,,; nf'm szabad megturténCa.lvert Brewer a másik igaz
t'gyik kl'zfvel, .•. r,,.·td alatt küzdő, 1nie annak, hogy a Tramiatl-a~tie ~11.ht aki t•gyuthi.l alelnöke a L"niTHE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN J'OR MIN gyúrekban sinylödö amerikai ma- Trust ('ompany m01'l ('7.<•ket tonk- h fi Statcs Mortgage and Trust
ERS, 0 1' MINERS, BY MINE RS.
i;:yarság hazakulc!Ott pénzéböl, Ílt- ri• lt'hc<.st•. ~l'm szabad a Trans- Companynak, amely pi'nzintt'zt""t is
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 n y u j t j a azt a másik kt>zt'vel azjatlantir 'l'rust l'ompa'.~ynak az (,riú:;i Ö"-~ZPggrl van érdrkelve az
J-'
ed
d I
tt at thf' Pos.t Office at. New York, N. Y , ngol érdekeknek, hogy municiót, !amerikai magy-ar,-ág kull'ktt'hen 1·11µ".o I kül<'sönbt>·n·. Ez is arre adja
YltPr ""'!ll'Con cd~ t~: ::t o[ Ma~b !J, 1879
ágyut, éis ágyugolyót ké,;zitsenek az i'•(:'Í(t nőni, s nem szabad azfrt. ft•hát a magyarok zsírján kt>resctt
un e
abból a mi hazavédö tt·,;t\'érdnk mivl'l a Tran!fll.tlantie Trust ('0111. péur.t.
ellen.
• •
pauy
nem magyar pt•nzintt:zct.
Cukor Móritz, magyar ember jó
~
~[agyar pénun a\apitották. a rW\'U és pénzrs ugyvM Xew YorkEgy
foglalkoz.tunk má.rlmai!yar {1llam, u sz.<•g-l'ny magyar ban, aki azonhan nem jegyzett a
a Tranaatlanti{' Tn1st ('omapny Hll11m adott a banknak nyoll· mii. magyar hadikölcsönre semmit, mi- - -•
.
..
\'isrlt dolgaival l•;;. mikor az aJa. li<)s st•gt'lyt, ho~y hi.Jsé~grl l>zolgál- vel a7.t a munkásokra bízza, ő maAr. iMn nem kell különüa alkal• tunk halt meg t•,. hogy Bt><'>l kove rF-onyabb pénzárakért ktizdöttünk, _ja az amerikai ma:?yarsá(tot t"s a p bizonyára szintén nz angol köl••I kereöni arra, hogy gyászf~- telte 1.'7.t az áldozatot.
akkor rámutattunk arra a bihetl'l- ~nagy tHmogatá..'lt azzal hálálja mi·g e~iinrr tartogatja. a. pt'nzét. Vezétyoll ölti.ü.nk m~gnnkra és fc_ltuJó, hiszen most háboru van, l«•n rljárásra, arra n :-zégycnletrsl :l Tran!,;atlanth.'. hogy igazgat6i r,• !.zokott lenni n new yorki manélkül eblirJuk IL na~y ba~a- most ti·,t \·l'r mindenki. aki velünk ma~o·ar nyn7.ásra, amit ezen pénz. maj1lrn·m miml amnikaiak, még i;;yar:.á,mak, ha a vezPr!k'g révén
tuu.kat, a,:. idé~ ha.. regg.-ltol-tcstt~, e:.cy rorhau harcol. Testvér az o:-zt• intl'z,:t_t magukrúl. megft•l-edkcze.tt p~1~ig olra1~ amNikaink,. a~ik mu- befolyá;;.t sznt•zh<•t. ~-ag~~a~. de
t'lótt•től-haJnahg i:urunk. akkor lS rák ic;. l\Int most sziikst•g van az Vl•zcto1 tettek, mikor h6napok1g 111r16•vyartasra
ha'<:mUIJák
a tu·m \·ezetf'tt a had1kolcson Jegyturtju~, miÍ'rt.
.. ..
.'
,•gyt-sült ,•riikn•, mi knne mm,1. ve• husz <~ollltron. Mül ~zámitoWik ,a Transa~lanti1·niil kt'~t•sdt p(,nzü- 7ésben.
..
.
F.z t•\·ben nem kell kulon gy asz. ltink. ha beun az orszá~hen kere~- koronut, amikor annak egy par kd. 11k1k 11t•m 1•11g,•,lt.-k mf'g, hogy
H. B. Fond& alelnok, akinek az
ii11t1epct tartani, hisun gyászban ui;k a r{·Jd Minőket, bi•nn rllensé- dollárnál alacsonyabh mit az ára. J. magyarok p{,nz(,n hizó Tran,;at- o~~zeköttetl'seir8l nagyon keveset
t"hink már máa[él év óta, már ben- J.!'.t·skeclnt'nk. mikor miuclenfelöl el- ~l1•girtuk. hogy l'Z a. pl'nzintézet l1rnti1• Trust ('ompany csak egy tudni.
rn• ngyunk a sirá,;ban Í's ha a gyá- lt·nst',z ront rt·ánk.
uyolc millió~ segélyt kap a sze- cent í1rát is jt·l?yezzen & magyar
Genter Arpá.d, hire~ magye.r orszu~1~ nem is leh:t már fek:té~b,
.
.
•
.
ma.J?:.:ar_ álla'.nilíl;; rnnck ~e• l_111.diköl1·siinhi)], '-1 akik ..míl_l_iókat vo'I, tökepé~7-rf!, ak.i szintén nagy
a s1rasunk nem u; lehf't ke,wrve)fost harcolJatok, tr st véremk, Jt•brn arra 1-.. klltl'l('zte ruagat, J<'g:,.·eztek az nn1?ol kolei;;onb81, magyar-vezl'r, s akinek sok-sok a
'""blt, jó Jpi;z azért rágondolni ok• mo,-t álclozzátok az élet"t ~zemr~- hogy anyagilag is t{1mogatj& az hogy shrapnelll'ket fa ál!ynkat pl'nze, d(' "gy fillért sem jegyzett
tébrr hatoclikára. ,Tó les;,; azért li{myás nMkiil, mnt a földi.J.nk kt- 9-mrrikai mall'yarokat, n,:zy látc;zik szállithas~auek a mi sárban-viz- a ma1?yar hadiköle!;Önre.
vis.i;zaid_érni emlé~ünkhe
1849. d111ja a1.t._ most lH' tart!;á.tok ok~6- azonban. hoity a támoKatást ők lw_,H·ábc,n kiizrlö (,~a.haza védelGu.rtave Leve, aki i;zintt'n hirt"n oktobi·r hatodik·•· t•mlt·kl•t. ne- hn hat.odikát. rlt' ha maJd mrgmt ugy magvarázzák, hogy ~zázezrr• nwlwn elh. ulló tcstverrtnk e.llen.
., • ,.
. ..
lu,gy vala.mikfp t·lragadta.sc;uk mt1 1·ll~~gyja 8 "kt'~vei. teSh'Í'r" m:~·
k('ll iis..zt•dni a nép zsebl'böl
Kii1.megbotrá11kozAst keltttt az
~.o~ol~a a i.zovetk-ezctt elgunkiat na.gy hiist~gunkbf'n. ~zet- 1;zohtá..,t, l_ia 11 Jra mtgakar haJh• akkor, mikor minden meglekari• aml'rikai
magyarSÍL§r kOrPlwn. <'llS Kt 111 ne ·
ltn.-;Í'gi.inkben, nehoi?r tnlz(1!1ba Yi- l;.ni ht'nu1uiket, akkor ~ ~ag):a: tott t·tntünk-et az i.izw:?yekne~. az hogy ez a p(·nzintt'ztt. mrly miiWalther Luttgen, a: Aug~st
gyiik szolgii.latké.asl'günkd. júsá• rok -·· akkor tart.:;atok tmlekt·Ze!il árváknak. a sáneárkokban kuzdö li<'>knt kapott a mai?rnr államtól Bc-lmont and O>. bankceg tagJa
~uakat, neho~y rlf1•lt'jt!-1iik, hogy iínneprt. akkor juAAon ;szetekbe !f·stvi>ri•inkn•·k kiildjiik a;,; 6-hazá- ajáml1~kba, nmply mÚliókat hará- A lklmont bankcÍ'g- annyira an•
ar a tizi•nhárom aradi vfrtanu ér- nktúhrr hatodika.
ba.
esolt, mikor tizt-'nhH dollár he• yol-barát, hO!lY inkább angol, mint
Közl1·ményrink folytatilsát ak- lydt hu~zal sz:1,dt>lt nyolc hónapon amt'rikaí ch:ntk frkinthető l's mig
kor abha. Pltti;!y!uk. s uwrt nemsn- kcres1:tiil a l1azaklildött pt'nzért, f'IZ')'rÍ''<7.t vij!an financirozza 8 mnkára megjeh•nt Japunkhan a Trans f•;?\"dil'll "fl~- t·t·ntd 1.;i•m jegyzett l:'Yaro~ ~lőr1:n_ is_kn1·~•·tt _pénzé~;'
,..
atlantir Trnst Company hirdt't!!,w. a h1ulikiilcsiinhéíl. - Amíg 11k sze- 11 m11111e1ó 1,?yartast, mác;re;:.zt 6riaPlegen voltak, akik félrcma~yarflz. r.1-:mwtl1•11ül 1•lfo1ladták a magyar si iisszPgekkrl \"an kÍ'pvisclve az
!lik elhallgatúsunkat.
;Ílla:l! mil!ílí,; srg-ély,:1, m·kik nem nn~ol hadikölesönbc-n.
A uémet hadvezetőség egy legUgy történt a dolo~, hoi?y mrte- mit '-IZh·iik rgy \"Üriis rrntPt iis
Nuber Sándor new-yorki fökon
Csaknem mindrn sz{ununkban utóbbi hadijelc-ntése pálmát nyujt fony1•g1•ttrk brnnünht a Trnnsat- hol1·siiu a1lni ).!aJ~)·nrországnak. a 1.111 hivatalánál fogva kényszrrült
rí,1.11utattunk azokra a s.zégyentd- egy magyar sert>gvezérnek, köves• lantlr Trnf!t f'ompan:,.· r?s?.t'nil az. a,: sz1•g-"nr kiizrlci h1u:(111knak, a bP az i~azi;l'&tbsilg-ba
jt'li it.llapotokra. ,ami•lyek több bá- házai K~,·e:-s Ilcrm8?-° tábornok- zal, hog~· ha. f'l nrm hallgatunk a mikor h1•trkk•·l
p,.-,.•JMt kiilc,iint
Wa.lter G. Oakma.n, a Hudson
avirlékl'lt uralkodnak.
Leg- 11ak, akmek c.sapata1. lvnngor?J tHmadíi;1.;al, akkor t,k_ hirttlt·_n kért ;. tengc,r('.nt_uli gyt>rmeki>it61, f'ompany ••lnlikP, 1,zi•r,mímra Rzál11
Y_
K. b . k t k r,yugati arcvonalát vivták példat- vt'SZtl'segg-el fo~nak maJd clnlJ,:01.· nu·rt k,·11 a 1w11z otthon. na2~·011 litjn "=Zövrtkrzrtt. efünsé~einknek
01
utobb Bt•nbam, ) ··
ap un Jan hösil's..<it'ggel. A mag-yar kato- ni_ csakho~y az (issz!'s kisf'bh pl·nz. hl!.
II a hadi automobilokat {,e; a rajtunk
f'ltY ilyen panallzos lnelet.
ut szí1mt.ahm dicst'tc kimondhatat- k_'. 11d3ht t(ink~,• tl'hess_lik. t'•', ha. 11
F'élodaloko11 hir,14'1\.e .1 Tntns- ki'rt·sdt p,~nzt szintl'll anj?ol köl\ 14-vH szerint itt, ha munká.c;o- 1..mul júl r:;ik ;;zivünknek és mind lnnkr(' tett k1, hankuroknal rl- .i;hmti<' 'l'rust Compauy a ma!{y,ar t..,/iulw f,•kldi.
kalkt'rcsnek, már nem mrrik a ma- azok utiin, melyekt róla irtak, két vé,z a. n{ipn,·k a pt'n 7,.•. lapunkat laf)okban. hogy mil)·l'u jó iizl~t a
. .
..
~yar lapokban hirdetni, hanem szrreSt"'n jól rsik látnunk az elöa- fogják a lavina mi·ginditá!mnl hadikölcsiin vác;ó.rlíisa, féloldalaPirnitzer Gyula, a bank t'lnok:,
..;,,mélyN1tn járnak el embert fog- ml'rt'!'l pálmáját. areelyet tgy b6s megvádolni és. brnniinkd okoz a kat irt Pirnitzf'r Gyula, a pt'nzin- aki m•m j1·Jl)'Zt•tt _a__Trausn_tla_1_1t_~c
ni. Mostanában is elmentek uje.bb ii:arryar t.ábornok kap. A magyar r1ép, a kis t•mb1•rtk bukásáért. tt'7,;•t t'lnöke, hogy milyen bazaCias Tru,-t ( 'ompany re,z1·r~ e~) __ \ o~os
•·mbrrekért, ~dig lllO' is nagyon vér után követkPzik a magyar el- Szóról-szóra ('zzel frnyrgettf'k ab- kiitt'!rss(igi.ink a kölcsön jegvzé:;c rt•ntt t ~••m a ma1t:•ar h11tl1kolC'son
,ok ottan az ember, alig jutnak na- me ilit·t1t'n•te, a mairr.ar rrő brcsii ban az időben bl'nniink<'I.
és mikor mt•giudult-ak a föld. alat~ n·, t'lll'nl1t·n __ a -~a'._1k __ jól k:rl'wH
ponta három nÍ'g) kár?hoz. Van lr-tl' után a mag}ar értPlem dicső
f;:; mert mi nrm akarhattuk, kiizdö bányác;zok. & va"'eyárakban azokon a koll•sonok,m. anuket ~
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EGY MAGYAR

!Játhatjátok rbbtil mag-yarok,
hogy milyPn t•mbert•k n TransatJantic 'l'ru,t l'ompany vezt'rei és
fört'szvényhC'i. milytn emhrrtk
k<'rt'!.ik a pÍ'nzt a mi zsinmkon és
hogy azt 1•gy1•111·,r11 ellem1(•gcink

uunk, hogy ez a pénzintézet hóna
pokig számitotta husz• éa fél-dollárért a sziikölköd8 magyarok pén•
zét, amikor annak tizenhét dollár
volt az ára, nrm kell csodálkoz
uunk, hogy otthon is elkeseredtek
d TN.nsatlantie elh-n és Budapest
t')lyik legtekintt'lyesrbb magyar
lapja. a Pt>sti Hírlap. a mult hetr·kben leplezte le az int~1.et.el.
l\It'g t•Jryszer kt'rdezzuk hát a
ma,:ryarokat. mi a \'éieményi.ik, ha
a ft'utiek i~az állitások. akkor
magyar~ a Tranc;atlantir.. Trust
('ompanyT
Ha nem igaz a fl'nti kimutatb.
akkor piareljcn be h<'nnunket az
intt'zet. Ha ar.onban ignz · i.!f ha
1,em maieyar bank a TrnnMtlantic
Trust Company. akkor micsoda
bút!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ WI
P:lNZKOLD:tSI MEGBIZASAIT KttLDJE MINDIG HOZZA.M
mert fn bAnn..ilyen 1111g 1 Ö'<'>ttl(et teljt'tl Jótülhom meUett
A LEGGYORSABBAN,
A LEGBIZTOSABBAN
f.S A LEHETŐ LEGOLCSOBBAN
e1Juttatok~
1~~:k~~~eb~~,::dme, eg,fD
J

1~l!~-:b:·;:;!fC:
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,·olt ce. f11 kirilyl ko~u.1 ti"7TIT6.
457 WASHINGTON STR.,
NEW YORK. N. Y
Vidéki tló~~~ } ~ ~ ~ ! " s ~ ! ' i ~-\ :.li~,iÍc. 111
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Nagy

JR. ní.lt,

JOHN NÉMETH bank.ár

1111 U••~~•• 11 • • • • • •

IIIRlfl\!'I

m,

kt'II,
hazai

AZ A\IERIKAI MAGY,\llSA.GOT Jll~DEX TEKINTETBES
Kl'!.:l'\'ISELO ER.KöLCSt TESTOLET.

Taitületl c:aatlako:tdanA. I a tagdlJ esYen1r:6nt ,, havonta caak Gc.
J.'el'l'éteU d..lJ nlnca! - J"elTénJ, amel1 nem k:Otelev'J 25 cent
AlapszabAlyokért ée felvll~~!:i!:rt te1al§k a lr:öntll:er.ő clmre
HUNOARI \ N• .-\UERICAX FEDERATJON

♦

J
f

lHT SLTERJOR ULDG.,
'flnden p(,n~ a pén:r,tárh<n küldend6

BEHT,\l,Alll lt.<\NKY,

Do:c

s:w.,

o.

CLE"\'ELAND,

a köTetkttA5 cimre:

A

HO!ofESTEAD, P A.

1,,•g1• F{•n\<'!i lwl)tn egy hős ma~.,ar nr,e tundokol és a nt'mrt Jel~n,t.é,;'.:kl~•11. am~ly~~ ell~:koron a
v!lagtort~n('lem evkonyw1ben fog.
iink a.ranylapokként diszr!Pg,ni. a
ml•g-kulonbozteh•tt Ü!.ztelet [enyes

Akik fizrtmk. kt'I, ,wt hú.rom ká Jutalmához fog Jotm egy hős maTH is kapnak eicy:.zr-rr-t•, azírt nem fQBr katona 1s IIadHrÖ nemzc
Jut másnak aztán egy i:;1•
tunk nrmr~ak fí-rf1ai;sághan, ha
llt'lll az Prtt-11.'m mall'asabh tehetsé
Van '" mi•g mtts b•J L<
""P k/pr,sé•mel " mélután i;,•mm1t sem f1Zl'tnek, pedig tóan v1S('Jked1k ahhoz az 11!-!okhoz
van t•lt'g A l{'tÖ 11> ro,-,-1., ha. le- r.k1kn<'k nPmes hagyomán)aiból a
,zakn.d, akkor várhat!ink t'l:fY hé h6s utód nt>m felf'JtPtt el egyetlrn
tu{ 1!-ó. lltmg t•ltakar1tJ,lk. sm\ a~t, t'l,!Vl'Í <;rm. Próbatét-el \ olt ez a
tal1>[át, posztot 111m arlnl\,_k akar l,ábon1. mérlt>~.am('lyre ráhelye.z
hogy konyorogm k 111, mmcltg nz a lt ttunk [,,. nrm találtattunk konyH,lai.z, hogy:
i-zc-rezz magad- ,.~unt~. i-rm ve~ér1, ~em pedig a
nak
}cozlrg-t'nyekct 11let8 sorban.

y., "''""!,

• • • •••••••••••••••••
:
■
•
• ---------

Pe'nzt az o' -haza'ba :
PONTOSAN t:S
JUTANYOSAN
ALTALAM KULDHET
KgRJEN A.RJEGYZ.lt.KET

KISS EM f L

,lá!-1:iAI. Mert ba a mtmkllk Jobban
BANKAR
m('~ndulnak. sietni fog el innen
minlkn b{rnyá'-z, hogy pedig ujak
133 SECOND AVE ,,
lk „ 1'ék az ilwn plhrket1 ar.
NEW YORK.
;61 !"~/agyar. Bá~ybzlap fog gonAlapltva 1898-bao.
tloskodni.
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■•

TRANSATI.ANTIC TRUST COMPANY
Magyar Királyi Postatakarékpénztár
EGYEDOLI HIVATALOS UPVISELETE AMERIKABAN
Vidékiek irjanak p émkiildö ivekért és vá.laazboritékért
erre a. cimre:

Ésh
túsa a
ran éh
lönö~<'

TRANSATI.ANTIC TRUST COMPANY
67 William Street, New York

Egyt'SI

hogy a kis p;nzküldök tiinkrl' jussunak.
nt'm akarh_attuk.
l~~-y a v1~t>k1 :ba~ká':°kn~I IOtt
\t-.SZ<'n a nl'p 11t.nz1; kt>nytd:nek
\·oltunk hal.l,:atn\ ha: ~z.a k1z~arolt, hallgat.as n('h, z hi l.vu tt>t !lzult

sorvadó napszúm?,;ok keserns:n
ker<'sdt dollár~{11, h~gy mf'gsegi!sP'k a szenvt'do hazat, ak~or b~rll·g maradt a Tran~at1ant1c-, ha~iitlant~l m:gf>1.·lrd~ezrtt a ma~~ar
nllamtol k1kunyorult nyolc mtlh6s

nszunkrr
Hogy azonban a. Tran~atlantlc
'frust C'ompan) Hzető1 JO uzlrtekf't csmú.ltak, hOJ?) a 1la~) lurdcli•S<•k cfvi-n ><kernlt_. nfp b"olmát megnJcrmok. ( t's ta~adhatatb,n, hogy rz a pto11ntéz1t embn1
!'!Zám1tál; szcrmt absolute b11.to~
alapokon nyugszik
\ l'r,-z('met
kaptak h ma azt eseleksz1k, amiv1•l bénnunki>t annak 1dl'Jé11 fe
r.?·eget~ek, ~ tonkre akarJák lenm a kisebb uzletembereket, hogy

s1 gN)rÖI amit most 1s élwz, _e,:.v H u u , , , , 1 1 ,ueeu-;;;;; u,,e u u u e , , u u , , , 11 •• , , ,, .. . . . . . . . . . . ' " " ' " ' ' " •• •
crntrt sem adott kulcson a ~azank- 1
~ak hanrm e h"_lyett
Jol k, r<'
■
♦
c;rtt az amenkai magyarok által
♦
,:.,ú,olt han,liok,onokon
Ma1tyar e haít ez a pén7.mtézet,
kshl'rekf Magyar e az,a pénzin
tt'z!'t, a1m•Jy nulhúka.t kunyorí1lt
Alapltt.11tott t &2-IK'n
Mag) arorszái?tól, cl!' r-gy \ a~at sr
Alapt6ke és teleflleg
ad vissza a szuks{·g napJa1ban,
e.-..000.00000
még kulcson srm, 1nag)ar-t• az a
:
~énzmtézet, ,a. m:l~ fol). ton ~zon
,,,r, hogy t<'brr 111::kt a b1rtokuban
•

m:r!. .

1•

::~~i~~;~~::i~í·s~::: ~t~~,:rin~(:t~~:n:
1
hacfikiiJt•,.iiu miatt l;irnitzn :,r álliha m1• r1•111liilt ,:~ a Ker1•skf'd1·lmi lhn~ l•r(l1•kt•so ort·a mindt·n
áron~ \·is~zahids(1~ kii~·etrli, Az

.llinc
dik le1
1•gi'i,;7,st
a ktizd
brt1•gst
valódi
ki,·ül
t1•hát,
abból
zünk 11
J)·t:sfn
1•lü1:ö f

KULD MAGYARORSZAGBA JOTALLAS MELLLETT A

Il

diginaid megjácják •_Pá'.tosko-

Platten, ugyanrsak az kc~;::~·ztán nem krll csodálkoz.

HADVEZER.

TELEPEK.

Má.r tobh„1,0r m11g1rtuk, hogy a
banyá.'izok roRSz Jwlyzet?t ök ma~uk: okozzák Ml'rt ha f'J(\ t,(' [1
utne, egy !le 1tatnií. a. bószokat,
ugy hulha kt'rnÍ'uek, akkor Jutna
kari mindc-gyiknek {'g:,. formán
l'cn;ze mmdi" az ártatlanok hun
hődnek, d,• n<'~ll lwrim\,;,tr,; hán)ác;z
u:, ski ugy akar nagyobb kt>rhPi•
· tni 1 hogy n másik szájából
1
~~;e~:i " keny~r('t. A b6szok pe•

W.

r. S. ~lortg-agr and 'J'ru.c;t Co. elniike. a mtly iutt';wt ,a sziivrt.st'gesrk municiógyártbát és ll1l!ZY kölcsönét finanrirozza
Arnold Somlyó, ma~yar •·mber.
iJr<'n gazda~ zongora-gyáros. aki
pár száz koronát jegyzett a magyar h11dikülcsiinrf'.
Henry H. Wehrha.ne, a Hall~arft'n ami Co. bankház taieja. A
bankház a nagy angol kiilc1>ön
e·~:,.· hirheclt főaláir6ja t's a municiók legkés7A<iÍ'!l<'s•'hb finanszírozója

•~i.

nnk ugyan hányí,szok akik kap
i1ak naponta nJole-hz kárft lS
lll" csak ,u:ok. akik a. hoszt, mrg a
mntoro!lt itatják sörrrl, borral, pá
linkAval, dr kPsPrVl'S íal<'t az. 4
toun,ís kár(,t ladolm otV<'ll centért.

I

•
•
•••••
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Elöfiu~i ár egy hn .. • •11.00 Subacription ratea

ROSSZ BANYA-

;I._...
:

The Onl7 B ungaria.n Minen
Journal in t.he U. S.
Vérböl került ki a Transatlau- a mostani o!CS{Í pénznek az árát, tít· Truf..t Co. ig. elnöke.
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109 AVENUE A, CORNER 7th STREET,
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1K·nteke11 l'SIC n)·ok TI)'Olt' 6rAIJl' 11111 117lh-a.
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csak m~guk maradJanak a p1aco~•1l1,1) mag)ar koro!l&Járn~ék, a
hogy hs6bb el?) ('dul lq;o E'D<'k 1•~ mely pénzintézet esak tes1.;pk-lás
ugy bánba~sanak • magvarokkal, sék kedvfó(,rt tálllOl?Bt k1<.l'bb ~aahogy ok akarnak t
!i hetek 6ta gyar uzletembereket, amely a penr.Jr,-óbbau adJá.k a mng-yar pt'ozt, 1H nem torCk\lÖ magyaroknak, bammt amrnn)1be az a kisebb pénz- nem kéte:; nagyságoknak e.dJa kolkuldöknek maguknak kerni
c~on, magyar-e az a pénzrntézet,
P1llanatny1Jag Jól J6.n1ak a ma- amrl)nck alka\mazottJal ntm mc•
Jl) arok, kik e1Jlrllett a. tulsá~os ol- r1k soba a levelekben, a h1rdeté- 1
csó ár mellett most pénzt kuldene~ sekben, vagy a korle\ele1kben azt
az ó-hazába de kesavesen fog- a szót, ho~y "6-baze." le1rm, mert

nid,,_,,,taio,öben[,,.ctm,mnl ökazttartJAk bo:-vmnc,6bau,
t,a ft rr,rnsatlauhrnak, mely ,es.ztest'ggel kuldl most a pénzt haza,
s1kerult a tobb1 o,-szi is pt'nzkuldlít tunkrettnni, akkor aztán
ol) an árat szí1m1~hat, a1~nly~.~t
akar és akkor maJd mcgf1zetJuk

New yorkink fordulj&na.lc szetnélyesen a bank fióktelepéhez·

1

:

küld most az ó-hazába
, me11ett
te1J. es f e1e1össeg
E ZE R KORONÁN F ELOLI KOLDEMtNYEKNt:L
KEDVEZMANYES Alt._ &t:SZLE TES ARJEGYz .tK.tRT IRJANAK.

The

•

F1rst
Second

:
:li

!
1

Nat1onal Bank ii
•

ec;ak Amerika, ho.,) nekünk a hazo. itt van
•
,
~\f~yar-c az a Pl'nzmtezct, a
_. _,
.
FIFTH AVE. és WOOD STREET SARKAN.
P . O. BOX 1233.
melynek a kovetkrzök a fa-tga'Lga
.
PITTSBURGH, PA
tó, s a~oknak a foglalkozása
Saját liJniletúuk
·
H , Rteman DuvaJ a Tran~atlan-, fe" 1 u , 111 , 1 , 111 u u u u u u 11 , 1 , 1 , 11111 , , , u u u 1111 u 11101111 e 1 , 1 , 111 ,, 11111
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A nan•ár()j urboz beérkezett levelek kö:dé1,.l't ali b. l ol7tatjuk

5. -

1915 . .szeptember hó 28.
'l iszteh Tern7a7 llihAly urnak,
2114. E ut 13th Street,
Nur York
'l Wt eh Uram: - Eztnnel értesitem én, mint
alulirot„ li ogT értesülttm becses lapunkból azo.
moru 90raár6l ée most f'rtt>m, hogy ön meg akar
térni • jobb utra l-s llO!lY jó munká!loember akar
lenni b tinteu~gCl('D akar megélni a munk.6.ja
után, nem ugy, mint »a1?y1:1ágos ur korában, és
értemi hog7 engedelmet kér a j6 magyar blrnyái.zokt61. tehát én, mint alulirott azt ajánlom,
l•ányhzt, stvt'rl•im1wak, hogy az elkövt'lctt hí.
bájaiért b cselek<'dt'tf'it'rt bocsási;on meg mindenki önntk, mini 87 T"tt>n mt>gboesát mindPn
n•e~tf'rt bi.Jniisnek, hát iinnt-k is meic lrhet bO·
csátani. llan,:m rwm tu1ljuk azon igért"ti•t, mit
len-l~ben cmlit, b1• fogja-e váltani, ull'rl a ma
~yar kör.mondih1 azt tArtia, hogy kutyábi'il soh'
i,;e lei.1- 111.alomu,, 1,oh '1,1• le!.z nagyságoli urból j(1
hí.nyű.sz még ugy 1wm, ha most (,n, mint alul
irott értcsitt-m üut, ho1,:y ha az igí-rctét b11' ako.r.
J& \"áltani, jiijjiin nr1• a pli•zre 111.onnal, mnt
itt munkáskéz~ azükSt'g van és a magyar f'm
hrt elf.g jt'il azer1'1ik t's ber,iülik, és munkát itt
l..kp a,;onnal éa itt mrgl'lhl't és dolgo,:hat t'-11 kerr.:J1l'i, mikor hogy, (•11 l1e(",;iiletes N,•tmódjo. é11
••>na mcglrhet {, lt·sz itt munkája után, hát
CB.lk trl'llfl·i: jönni &70mial, a szí,n :1- f.:i ft',J suk,
ma~~ !Rtö, jt'i, ni11t':i mitöl fMni. <'SAk ilolgozni
kt-ll, mrrl itt munkásra t-ziiksi'•!? \·an, maradtam
liazafia.. üilviizl1•ttt-l

Louis GriboCU,-,
Ví11ton1lak, Pa., B~ 212.
.\ flipó Ujlfu
l'.Ci.

, a111i a post-of "ir,· ht n Ön•

6. ('ucumber, W. Va
Ha Torn7 ay Mihály idr akar jönni, tudok neki munkát szer,,:mi uivrwn napi két dollárl!rt.
Tis.ztt•lettel
Ná.vay Aladár,
C'ucumber, W Via.
7. -

Holden, "' Va.
'!isztelt Tornyay Mihály url
~n i.s olvastam a lHell!t és igy hát megaka.
rom írni önnek, hogy u(ly gondoltuk mi ketten,
már mint az alulirott magyar bányászok, hogy
ha minden ugy lesz, ahogyan azt levell!ben meg
irta, hát akkor mi, holdcniak nem bánjuk, ha
idp tetszene jönni dolgozni. Itt mci;tyf'n e munka jól és ha megbecsüli magát, itt mcgmaradl1at, dolgozhat Mkességb,·n t:!; kerl'fihet elrgt't.
Ilanem azért éngedje mP~. hOl?Y ha t'n. egy
Uel,l't'ny magyar bányász Í!-i ,·agyok, maga p, dig
fllt•i;c nrm r{•:z-t•n nagyságof!i ur ,·olt, hogy mnnká"I
·mbtr lí-temrr j,í t~nft<'..,okat adjak nuHtiínak
f.:n t 1"lom, hogy 1wm va(:)·ok, ~lyan mün\t, nt•m
\éJ,?rztcm annyi hikoliít, mint a nagysÍlJ,?Os nrak
fyn1·kl"i, irni i,;,•m Íl?l'll 111,lok ig1•11 j,íl, d,· iJr.\
\"&ll az, akin<'k a kt-1-ilwn többet jár a t•sflkKny,
111int a1. ir1í toll. Tlát l·n már sokat clo1R'o7tftm
lt'trmht•n, iit hf', hoi;:-y itt diR'!?Olom a HkDl•t
,.\me;íkában. hli,t tudom, hngy mi • munká11'IC't. Tla már hecsiíh·t1 s munkái; tmbn akar
l1·n11i, ne \"eSle meg rgy miisik iu:egtny, dl" nai;yon hecaiikfrs 1·mbrr j(ísZ.llnd{,kát.
.\zl akarom mon1lani, ti~z\t•lt 1'ornyay Mi
hiily nr, hogy nagy fába ní.gta a f1•jszí-jl·t. "\ti•
-t•lhoJ,?y nem könnyii ám a mnnkás,•mber t-lN1•
anuak, aki n.-m azokta. f„iíttam fn otthon rgy.
ut'r. egy sziutr nagyon ~zda~ nag:•,ságos nr
t-1. ie~i'n:,.· ... ,I, tt t's d.J!J(o1.ni kPlldt rnlna 1wk1.
,IP · •ho)ly ·m izlrtt a munka nf'ki, tf'lj1 · g.
•:('l i•lrossznlt (•,; hitanl,":' J,,tt hf'lólf. Otthon mm

......... irja.:
.EGY öUO BJ.lfY~.
:agyják a esirke!ogt",kat uJry szabadon, mim
;tt, hát hamar be Íi; kertilt a dutyiba.

f;n mondom, hOft'Y nagyon nf'héz a munkás
,•1pt_ ~(omlok f'(tYet, ti!.ztdt uram. Azt hiszem,
hnJZ:_v nf'm hirná ki i.okáig, elío~yna. az erejt',
1 ••g ;1 tiln·lnu·.
~lrrt m·hi•z ám .a bányú,-z-mun
l:a. Kell dol~ozni ••ni'it'II, ha azt akarja, hogy
nr esak a w,pi k,::n.n•r1• lt•J(yt'n mrg, hanem f(, J.
r·t• is tches:-en lj,(CY píar ct:ntet
Vaf[y talán bau akar mPnni a háboru után'
1 ·'lak pár hónapra akar ,.Jjii1111i a h{myába, ho1-n
11.dán vi.ssza meh1-ssc·n ua~y..Jt.gos urnak ! Ila
ÍJCY van, akkor 111• iM jiijjiin. llt>rt a munkába
num lehet esak UR'~· f'!l'Yik napr61 a másikra
btii<=' tanulni. ~s akkor maga m•m íog ked\"vd
dolgozni. ha mimlil{ számit ura. hojly vis-;za
me njen. Akkor m·m i~ {,rdf'mt•fl nt>k i ÍOJmi, nk.
kor kAr a fáradsúgd(,rt.
'
De ha nem igy volna, akkor ho1•sánatot kt'•
n k, akkor jiihet Mtran í,h•. lli nl.'m fogunk 10·
t>a sr•mm.it a szt•ml'rl' \'l.'tni, mnt t111ljuk, hofl.Y
ló is megbotlik, p1·di1,t annak IIÍ'fly lába van.
1it nem csuda. ha az l'mhf'r m<'ft'hotlik. !),, mORt
·1ui.r tanulhatott a mai{& kárlln t'i; ha t'Z a li•vi•l
,tán sem tt'r a jú utra, akkor magáh61 már b('
( 'liilrh's munkí1~ lf'!,!Ít•ljt:llh esnk akkor lf'!'iz,
hi. megint \"ÍsszamPi?y Borsodba
,~n
i'I odarn\ó;;i YAf,?yOk
és mrgint nagyságoi. ur
l'""z., akkor kiinnyü l11>t•11ii!t•t, ~nt'k lt>nní. J1a vt1.n
ok pénz mPg jú mt'i1l
Em•I zárom lewlenwl. Khánok jó CR't'szsl'~et (i,11 várva válauát, mih('lyt csak lehet.
Hazafias iiJvüzh·ttrl,
Mike Szó ny& és :M. H a.ra.nghy,
Hohlen, W Va
1;ud háj 1
A.
K1·lt lt'\"t'l!'Ju ninrnon, 111. &z:1•ptember :l0.'1J.
Kedns Toru~·ay :\lihály uram'
K1\·1iuom, ho~ ·1. 11 11 1r •r írásom fri jo
tJrt·sz.:.R'b•·n találja
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Nt:m ,·ap:yok kárOrvend6 terménetü ember,
de mfgis megörültem, amikor elolvast.m a le"elét. Amikor eloh·astam azt a sok huncutsá~ot, amit a magyar bányászok közi.itt tlkön•ti-lt. mindig mondtam én a kercsztkomámnak,
1iz 1';nak · - Te, Oz!oiÓ, í'Z a D&ftYSÍlgos ur még b~
J,(yiin a mi utcánkba. Mert ezt a bitangsúgot
ht' lehet ürökre folybatni, már meg tessék bo•
l'i.lÍtani, dt éu már csak írom, ahogy igaz,
mert ői;zinte Pmber n ,gyok (.'i mindig m<'gffi('•
i·, m mondani az igazat az embt•rek sztml'l>t·.
.\ ztún mt•fr mit k,•rülgt•i.,;ük a. dO)JrOt. iin is be"iallotta l1•nlt'b, n a uyih·ános."11íg 1•lött. hogy bi
rouy hitan1t-mí11lra ;Jt t>tldi~
1)4• hiít most ?n m·m tudom, hottY miért van
, 7 4 hirtPlt·n mrg\·í1ltod1s.
Ar.i-rt-r, hoiy a !ti•
i iism1•rt'f1• 'lz()lalt nwg, V»-JCY azfrt, mt•rt látja
l,ogy o hii•na bizni._z nt·m fizdödik ki. :\h·rt ha
1· 1k n[•rt, liát akkor 81. 11 na~y Íf,?yekt•z.-1 t·,.ak
mu. zájbúl van {-,, ~ohst' Jpi;z az jó bún:,.·ász
t mbt•r, akit r~ak az él1s~g h».jt tt munkiíl11,. 11,·
;1•m a Lee■ ület.
.\1oncltaru a Dzs{,na.k. hát hi\·juk id•· azt a
11a1tyd;;o'! urat, ha l'n nu-i;IHtom, mindjiírt 1m•g
udom u álmizatjári,I, hofl'y mi járatban von.
or,•g anwrik1h vafl'yOk i•n, grint'ir koromhan b1-r· ,apt11k <'IIC-t'm is, cle most, múr mi·ssziröl meg
1• uwr1·m a hiénút. Enjlrm 11(r:ran be nem es;:ap
11 o~t már ekármilyi·n hájjal m1•11"kent fur(im
j.:os !t'gt:ny se,
Dt hogyha caak azért 1rta az:t 1t hizouyc.,,, 11
wlt•t, hogy a híanyáazok uei,;aa.jnálják t''f hogy
iJ!"Y jobban a kiizt:lükbe fí·rközzö11, hogy ujra
J.rc~apja öket, akkor ad aJá.nlom, hogy kerülj!!
1zt u ill'lyct, ml•rt i·u már ,,llüttam a baját l'llY
két hii•111\nak, akik 1tulom, hogy UJtyan Dl'ffi tt··
"t.ik ifi,· lwtiibbrt a lá.llukat, luitha ujrn bt·akar
l·enuünket t-sapni, akkor iin is u~y j.irua itt,
111iut a ti.ibbi.
:\1•m akarom megal-rtt·ui a ln1·h•mnlt'I, t,ak
n
lr l_y,,n sz{1kimou,ló ,·agy·ok ,;s 11 111 úru1 k h
1kban mae,k lt. Akint•k 11 111 i1, t n,

\"Cgye magára é11 ha u t a megjavulA11 l•• ►
ly1angondolta, akkor minden rendben u n, .,._
het ide bátran, beviazem magammal a bányi1-a, a.ztáu ha j ól megállja a bdyCt, mt'g j6 ••
dik i!I lt•hetünk.
! la mink megboci.átjuk, hogy bt•akarta •••·
1•i 11oki,;1.or a magyar bünyA~okat, akkor rtmé
h•m, hogy ün 11em fogja i-Zt"gyt•lni a 1:1z.cgéuy ••
~yar hányász baráthágát. )':~ ha én j óba n ,:yok valakiv<'L at Dt'm R7.0kta megliílnni, mert
1u ,11 1:itt-k mindenkin. aki t·uk nH•K\'rdemli, tit• !' olyau haraggal bánok d miud1·uk i,·el, aki
i !1•11 /.g1•-, 111.ándt'kkal jiin id1• a bltnytl:lLokbo;i.
! la lt>hát komoly (,~ bel•atil1•trM a 11zándi·ka é'\
1d1• akar jiinui, akkor hút irja nll'g. mikor j Oa
1·t 1•11 mt•I! l)zl'Ó. viírj uk a dip(inál, t'N akkor oda
!lYiilu·t hurtl~, ahol mi vajryuuk. m·m drága és
Ji, rna~.yar koszt van. A liurtlosuAAZony iu.~p,
jcí mul(yar 81'1'ZOny, ch· rt·mt·ljiik, hojly többet
, ,llr 1wm akar röburdos 11·11111
)liu,11•11 jl,kat khánunk. ;.,. l!itt n nh· veli.u1.k.
l loufitá.n.i üdvüzlt-ttd
Dobai Máté 1111 ~ Verea D.zaó
i;r,·(l hílnykMok.
.\z e.t,li;c h<'(•rkt•zt-tt nyolt• l1•v1·h·t 1•\küldtük
1'oruyuy ~liluí.J:mak, a 1111•µjavnlt nngyaágo11 ur
mik. uki t•111ton fejezi ki lt·ghálft!411bb köszönetd a hli11)-·i1szok j(,szi\ iii-,t'J:t•Í·rt ,~i. iJ,Ct'.•ri, hogy
azon fo~ iparkodni, ho)..•y , tt mPg i11 hálálja
l KY (,rzi. hoi-.•y sol1sr lt~ ti>lil, t ro 7. a munká
,.,okhoi.. tnc-rt mo"t már met,:tanulta, ho,z-y ha
111.,~ntól fi:kPte is az arl·uk. d1• a lt•lkük tiata,
hút uwgl•rd,·mlik. hol,?y m1 gbeeaiiljí·k 6kct.
\ na_1t:,.· ·,go~ urhoz azonhan e!Ulk nt-m akar
,1 s1.1•r1•11cs1' oda..,_z,·,;tödni. Fi:y lilt!lzik, meg kel;
l•ii1thiid11i1• a r1:gi büneifrt, UlfY liítszik, ho~y
1u-111 .f'lt:g n hílnhlÍnat. \"11-1•k1•lni is kl'll í·rte.
tnpuuk jiivö számában m,•i,cirjuk a nagysiigOI
ur. ,·a1e.\i.., most már a bec iilet,-s magyar bá
11\·MT. l,·guJ1tbb á.rdek,-s kalaridjút
\ l'im,· tr le :
A NAGYSÁGOS UR lUZASSÁOA.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Ingyen
'11ndr nkl

ntf"p;bphatja
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!!AGYAR B.lflilZLAl'
MIND ELVIT'N:K A LEG:l:NYEK ELEJ:l:T,

A világháboru.
LANGBAN A BALKAN
1h
bábo • .
.
k
.\ Ba_Jkán államok i~1?'ií,r }k_erü etet 1e.n
. ru!a mt-g m~ lS so .
111 ,•gl'.•pf"~,;t. tartoga~ 8 vtla~ Jh•~c~ck, m_a stn c~ tt~z h:1.ban aenkt, hogy
nu-ly1~ H.Ham, mdy1k oldalon 'l't1 ma~at a vcrtengerb.e,_ esak az az
+•gy hiz~nyo.s, hogy a hAlál , 811 1(yala UJnbb mezökre rúszall, hog-y az
••"llt1:i'<t ~is
harrra kí'sz~lnck.
, .
.
..
.\h~ :.~r1_wcd
már ~t'tség'.'t Bul~ana mal(atartasa, mf-rt. ok
1-okki\l mf'.'..SZlhhri• mnití'k mar a mi ohla_l,nokon, hogylk'~ onna~ ,·i~z-

ltli 0
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\;gy látsz;k, otthon Ma,yuom~•on mác mind elv;u,k ;g•án
a legények t-lt'jét és ma már UJl'Y Ali a helyzet, hogy nem is aoro;,;nak,
hanem e~y zcrücn_'. válogatás nt'lkiil rt•nJrlik el a,: ("IUL••rt•k h\:vonulárit, h-kintet nélkul arre, hoi;!y azélött ulkalmnsnak találták-e a. katonaságra, vagy S('ID.
Mo„t konnllnyrendclrth>l hh·tií.k he azokat a 19-41 f'v kiizti cm
bl·réket, akikl•t edUig testi hiba miatt, \·agy húnncly mái, okMI neto
talúltak ulkulma1111ak a katonai szolgiliatra, s róviUesrn a 42 -50 t'•\'C·
~,•krt• kerül majdl a &or. Ha a háhormiak ,wm lt'sz vt'Jt"t' a jii,·t► ta•
vassznl, amiuthOilY arr& nincs scmuii kilÍltlÍ.s, akkor valósziuu, hogy
a H!~ 60 t'v kiizött mindt·nkit hefoKuak hivni, aki alkahntt!J a frp-yver-

Ili++++++++++++++++++++++++++++... +++++++++~
+ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I ■■■■■■■■■■ +
+■
,
■ ♦
+ :■
+
:■ +
♦

PIT

AJA N D E'H.•

+:
•
• tl+:
: +
+■
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP OLVASOJNAK
■ +
illamok
+:
-'
'
,.
:+
mo.~t
+
■
■ +
+■
: +
i.Mt4'-r~.-tniinl'k: í•s ~,~,avR'.-Cl~tR k ~zt :lhtJa~, hogy okto~:r , la el~: horJtísra. E~-y
muh-a 1,-.hiít mi i ahha a bi·lyzetbe kerülbdlink. + ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■•••■■••••••• +
tam11.,!Ja m.-g ~1.erh1at a m1 o__1,I~ un ou, nuont az &t'm claégea to
amibcu ma Frt1nciaors1:.Íi? \'SII. Jiog~· : .d•ii illik a tizt'nnvolc ,he gyer. +
♦
1_,\ ho,y ebhf'n
-csrtlll'~ Gorill(O~V: az _ellt'n ,.t~t•inkh~_z csatlako- :nt·kt>i.nk
harrba IIZállnal
•
•
+
)Jl•den ma,r,-a, blinyú.1:nak,
~lagra, 6'.nTAnlap,a
+
1 1
1.1k A-. Bulgáriát mPg TörokoN11.ágot taruaflJll mPg t'8 ~ '_lovt'i&rA'e&ek
UJXA JAPÁN KlS~RT.
+
~ot~raJ t!' :~=~~k~~:i~dJt.:nniu:~rf::,t
+
1111lr r■ t"J.t' is kt'z1lt1;k a ,•,.a1lal s1.li.llitú,1okat, hogy a gorOgökt't támoIla a Kziiv,•W-gi-~•·ket \t•:·ik, akkoi ,dlan(~'ian ujabb és ujtthh or +
A7 elótl:u_otók i,1 nu•u;k11.1Jhatjik Nen
linlpit..
+
.raeK1ik.
•
s:di~ok utá11 nt'•znt>k, ahonnan t>~1t,-,•g1•t r1•mt>IJ111rk :lfost i-1mH arra it
:: ;;-~,.m;:~~~~(,b~1!,~~ ::r!~,J!1:~~I~!'.:..::~i
+
1 11
1
1
inok l~:~i~t!}i~::~~~a\a :/ ! ;;~!~
~~;e~:t!~~a,:n;:n~ii.,~:
gon.1l0!11ak, hol() Japán kt1~011í1kat kínu ~ Oroszorszu~ tí1maghtslira, :
f't'ndN
Ara en doJJ.ir, dti ml0
+
1!t•~!~
. , Y' ·
.
h-k111tn• ar.onhan. hOA'Jf .J apan ,wm h1tn·ol 111~y1•11, ha1•m 1p..-en na,:y úrat +
:f'!u~!f:~t:/:i~,:tt1;•~
:e~:.fk!;:!i:~ ~z:!:
+
úk. Ila az oro.u.okat olyan 1rtnzatosan mt•i;t 111•111 nrtuk _volna, ak- kí·r a kalonHit'•rt, nem rnltíszinii. hog\.' lllt'f,( tuduak alkudni (,s igy a
magoüsl
uJ.IUt.bl iUJ tl."Jében, mert a uiJIIWt mink
ff,,
kor az oláh áru\11 urmzl't l'ge rt~g Jll{'trtiímadott \'Olna bennu_nket. ip..-y japán 81'g"itsi>gluil nem igi•n il'SZ ,·ala~'i.
+
Itt kJnu-tJük.
+

INGYEN BANYASZLAMPA

t.'\'

a.ki•

Í.ll,

a&

ha

binJA.n

~!:o~~:~

:;a

11dnútn. -

\ lámp11

teJJe--

1

bJ

ar.onban kt'tv.er is nM? fog;ák irou<lolui. amig ellnmuk rndulnak,
A.MERIK.A SZEREPE.
♦
v,.~_,ont ura sÍlu-s kilátá~. hogy ml'lll·~tiink _azálljaua~ síkra_- \',aló.-\mrrika czet"f'pt> 8 háhon.iha nmosl már ~uom 18 adhat ,itára al•
1.1n1i, ho~y St>mlrgesrk m,1radnak mrgmt. mmt az rbő Halkan habo- kalmat . .Etldig liis.zert>kki•I l.íunoi;catta 8 sz•intségt'M•ket (, Wil!IOn elr11l,a11. mikor ök nyertt~k 8 lt'gtöbbrt fpp,•n a stmlt·.g•~1~g(Z'1•l, !11• az n,ik JL(•DI ng, dh', hoJ,?y pé-nr.t 18 adjanuk nekik. ma azonhnn inn('n
11rm lf'hl't.4>tlt>n, hoi,ry Pl11•m11\gt'mkht'Z t'Satlakoznak t>fl hi· kell valla- f,•(klik II háboru kije-; költllégrit t'K ha rnegn:rik il németek a uiin t
111111k, ho~y nö,. ·libt'k i-okkal a bulgúroknál._ lloi-t t,•hlÍ.t a h1·Jy1,pf i;?gt"flekd, n,uwk r1. az ors1.!Í.1! fot,:ja 8 1, \·l't tJll'l{inni, mi·rt t·nuek az
kult'sa Romániában van t'•i. rH1il 87. 8lla111t(1I ÍllJtl(. hoJe;r ml'iyik fí•lnek or~zíal{nak n p,:nzc u~zik t·l majd. ,Jól h''-ti nzl·rt minilen mnJ(yar, hl\
vKlji•k ja\·ára 8 llslkán államok háboruja
n1.on1111I kiw11i a pt'n1.;1 olyan hankokh1íl, ahol az_ angol kölcsiinn• --fl
A NAGY TA.MADAS.
p{·11zt adnak, mrrt ott ko1111:n•n v· ,1.1~l~·t•SSé d.lik maJtl a helyzet a há.\1. an~olok-b,•lgák-frnnciii.k rCgcn hird••tctt nagy tií.maJása be horu ,·tg;.
kö\'t'tkuett és llR'Y IIÍ.tszik, hogy komolyan ker,· ztul akarjí1k tiirni a
A BUZA ARA.
n+'awW'k flandriai \·édelmi vonalait.
Ila az 111n~ol lapQknak hit,·lt )('hrt .adni. akkor llagyarorlWÍgo11
Már a mnlt bétf"n jelezttik, ho:ry harmiucez,·r nt'ml'tet fogtak, 1~jrn tcljrsen magukhoz kaparitot: ak a uaa;y,1rak & hatalmat, ml'rt ál..-aity J)Usztitottak f'l, 11ajn011, t'Z a &.Zám kil"sinynek hizonyult mert litcilaK 8 hu:zú.nak ma i~ olyan 11111.-.u e,: ára, mint az arat!s előtt ,·olt
maguk a németek at•m igen cáfolják meg a szijy('fi;;gaek a1.on jelen- "" Í~) ,_1jra t•snk n s1.Pgén~ mu11kí1uí1g
a rö\'idt·bhd, a nagytcrt1>,,1:t, lllf'ly .szt>rínt a nt:mrti•k s1.1l7.t'zt•r embert wszfrttrk foglyokban, mt•lök Jn,·áru.
1,•be1üiltt'kben é.s hnlottakhau. Tnm(,szl'IP&'n a sziiwtso:i,tt•M'k vesz.
'.\'t·m lucljuk, hogy mi igaz t-bhíH a hirből, dt· ha c~kugyan igy
!Nh;~1·i ~ég rPt~t'netes:bhr~ vol_tak, mert a tú.mac~{,
mindig többet állna a lwly~rt, akkor a. kormány ~ialadék~nlan intéz.kedé!lt'nek kell
\'l'i.7.ll, mmt a ve,lckezo, amit nu oly rettenete.s drn~an tanultunk IIM'g hf'kov1•tk, J:Ulf' ho~y a llt'p nyomoran t'nyh1tA{'ll.
a IJalir!aí„tá:natl~inkkal, d; nem le~et t8~adni •. ~ogy i~t-ott csakJÖN A HADIKÖLCSÖN.
IIJ.,'}'&II ~ltortt.'k fl ue~~t.ek 1·lso \'ét.l, lmt \'Onalat és JO t'J,,''YDl'bány sánc
l[ag) aron;zá~uak ism~t p~u1.re ,·an &ziikst:ge és vahíszinii, hogy
arkot ei!fogla_ltak toluk_:
..
..
.
.
.
egy-két Mtrn belül njra a.1 ·,m„rikai ma1tyarsághoi: fog fordulni, hoey
~\ 1_am~1111okban ku_lom,u1e~ 8 fran~iak .tunt(l\.tt k k1 magukat kiilcsönt kf.rJ('II a hiborn folytatáa!ra.
n~KY ~aton111gt~k~al, ~kik halali~ew,·ctc~el 1~yek;ztr_~ a ~émeteke_t
Ila mi otthon t'ln,~uk, most kimhní-nk, ,·l'rrznénk ,~,. mep;halnllnk
k1vr_rni ~z ON!zl\g~ukhol. Üazl'\'l<;SZa tala1: ket mnt(u\dny1_vel 11zor1- a haz6nkért, 11 ha ezt nem tehPtjük, kl'll, hoj!y pénzünkkel támogast~ttak V~IISZ8,a n_'.•met~kc,t egye11 h..elyl•ken e~ ha 1~eggondolJuk. 1'.~gy 1.uk A. haz.uhlii tt'»tv{·rekt'I. ,\ki kii1.iiluuk maKyarnBk ;rzi magát,
haromi;_r.a7: m_t•rtfo_ldny1re va11~111~. ~enn fra_n~1~ors1.11gha11, akko.~ k,;ny az em is fog h:nho:r.ni, haurm II lt•Jllll:IR"yohb nélkiilüzi':s<,k árán ill foc:
nyi·n k1,-zan11that1uk, hoKy m~llioo nit·~ m1~h~ kat~1u1 li·_nnc "~uk!k'g:s 1,·R"llláhh szíi1. koronáért eg~- kiil<•siin-kiih·l'n_vt \'enni, hoi?y II hii.boru
,1hho_z, ho~y a rn·m.l'!ekrt.telJC!f'n k zontsak fran<!lao~zaithól l's után is tn('gmutath&!!sa hn hazatt'r or~·1~11 ukba, _misz('rint itt ~\meri•
Celg,uml'.ol. .
.
kában is magyarok. maradtunk é itt u aegitdtunk ann':yit ~Jagyar.M.-gallap1tbatJ~k moi;t_ n1ár n.y~~otl~u, hogy a né~;tek. vwza:I onzligon. amennyitiilüuk f, llt tt. K; zlilj tt>k, maKyu,,k. a h,ulikölszmt,t~ nt'm fo'l'.~'.k('nilm, bAr_~naa~.a 1.k megta~tá.s.1. ,~gtelrn ~ 8 ~) 1e11önre, mf'tt nt'm ~~gyar az, aki Jega.l~bh tizenhat dollárt nem
f'rnh1 r,,lilozatba kt rul, mnt a azovet&t gcaek na~) on el , annak lah a most koleaiiu a hazt1.Jauak. tm\,: ha 8 szfí.Jat61 \'onja i~ d at'. a p:•nzt
fiu.-ttkk„J. amibol €'fog, t azállif. nl"kik a srml, ge11 .\merika.
ANGOL BAJOK.

AZl:RT ADJUK A. L.AMPAXAT .&.JANDflKBA.,
HOGY A MAGYAR BANYASZOK
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A DAJlDANELLAK OSTROMA.
.\r. ei.tyéslilt u,iwtA,.tg ek foho9 ostroma nem 1d a Dartlanellák

1
:;:;:z::;s:i~o;:"

~1~;17:;.~\:·

1

<iriik

partvédő ágynk

1 0:,~:~it!~;~~llJo;;~,av;;,:::..,ta::i~j:
t~ui,:,·r ft•JU•kt're.

kiildt.•k

,\z mrtromhoz 11ipdt ,·a(l afrikai l'a IÍ.z.siui uí•ps~K a hei11U1 hi<lege-

kr1 nuí.r nem birja l~S ugy hulla111tk 1•! 8 küliinhiiztl l1d1•gst'gek követk,•zti•hf'n, mint a l1 gyPk. 1111 hulgári11 lwk\·eti mn1..<1t a luíhoruba (és
val<'1i.1.inii. hogy mire ezt'k a .sorok az o\vosó k,•zrihez jutnak, mltr lwn-1
ne i!t !ctz) akkor ;p11en semmi reményJk nem lehet a s..zöntség,,,'kl
rölkö.t,:.Cinek éa kénytelen-kellet!l·n megverten forinak eh·onulni a
t11~k ágyuk pu~ztit{1 tuxe r.löl.
AZ OLASZ FRONTON.
.\1. olasz határon a mnlt h,•ll'fl AllaudMan
had~regunk volt
íol,~nybrn é.s arupllett, hogy n~ol" ezret elfogtak a tnliá.nokból, sok
Mszrrelt'~t is z.sú.kmiínyoltnk:. .,\z olasz hadj:,rat killönbt'n lt'ljcsst'g.:t"l ct11i1liit
nwrt az .\lp,·,wklM1
r1•tlt>111•t1•s }1i1ll'Jlct az
ola 1.ok 1wm birjí1k i·11 hrteuki•ut iit-hat azá,: ola~z kntouát i::1.!illitanak

t!~~t'{t."!\t~~tj~';!'iZ:n n~~e~~~~•:;i!...o~~dJüielJ~nzJ[J~(,~
n1uKtJ.t u AtH•,·ó i.aJAtkezii atálrW,·a.J.
lrjon még ma pénzküldö ivért.

1-JtJul. Onne.k a

VIRGINIA LEGISMERTEBB tS LEGJOBB
MAGYAR P~NZKtJ'LDőI.
Joi:t. mint katun.at
uala<tt'riien: ellat.6au.n.k.
'l~tlatal~kat, IQ..t•rWdl»cket.. kötele-n-EnJeket,
,-alamlnt minden fajta o!Jnán,okat ldáll.ltun.k. & kollfllll
lROD.\ \-,ncrxlA. ALL.UIBA~
ELVttNK: PONTOS :l:S BECSttLETES KISZOLGALA.8.
Taná.cscaal mindenkinek ingyen .u:olgálnnk.
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nem pedig k6, mint as eddigi lámpáknál 6s ez as
ég6 háromu:or annyi ideig tart, mint. & k6b6l kéuült
ré~ fajta, ~onkivül pedig lecaavarható, UC', hogy
a sotétben u egy pillanat alatt uj égőt tehet a lámpára. Ebböl u ég6böl egy t.ucat csak 10 centjtSbe
kerül.

Nincs forrasztva
a lámpa réuei nem forraaztotta.k, hanem egy da.rab,
ból vannak préselve é1 igy nem lyukadnak soha ki,
akárhogy odavagdosaa a cipöjébu.

csr6s ennek
hogy

+
+
++
+

Az akasztója

&

lámpának és nem történik meg soha,

„ meglunlnamoés•d•ulna.limpa • &apkin mecfényszÓrÓia

e1:

K

Önnyü tÍsztitani

:

a karbid \artáJ.y egyenea fallal van ellátva, ti&atitani
könn~, piszok nem maradhat benne soha., de ha
oda is titi valamihez, el nem törheti, ki nem lyukad.
hat, mert ugy van pré!elve.

N
f
agyon nagy énye VaD
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a lámpának, u elaó pertól kesdve tiszta, nagy fénye
van és kétazer annyi világosságot ad, mint birmely
DIÚ lámpa.. Alt&lá.ban es a Iá.mp& megér két.szer

1

EMILNYITM~
MINDEN A MI HAZAI

mindenféle ~önyvek, ~ények,_ imakönyvek, ha.nguerek, 11 . m. begedü, citera
tilinko, _klarinet, tromb.1ts és mmde_n„más vonós és fuv6 hanguer, mindenféle
6ha.zai ekuer,. arany fü!beval._6, gyil.ru, 6ra és 6ralá.nc, ta.jték és selmeci pipa,
mcgyfaazlr, pióca, h&Z&I paprika, bon, lekvá.r, köménymag, delinkend6; kasz.a,.
kapa-eke-áa6 1th. és '11alában minden kapható nálunk, amit barulr6! kell beszeremi. ~agy ra.ktá.runk van dano16gépekb61 éa gyönyörü magyar lemezekből. Mindezekről ingyen küldünk nagy képe11 árjegyzéket, ha ir érte.
újon "7 pootakiriyí.t még ma.

EMIL NYITRAY,

77 FIRST AVENUE
NEW YORK, N. Y.

RöVJD JDEJG ADJUK

a lámpákat, ktildje be b.f.t. u el6fir:etését a.zonnaJ 6a
a 25 cent uállit.úi dijat. éa azonnal megkapja a lámpát Ól a ~ t egy évi elófilletésról.

1

Aki ügynöknél fizet a Bánvászlapra,
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+
+

nld la.punkra e hirdetét megjelenése UTAN a vidéki
1•·odáinkban, vagy utazó ügynökünknél fizet e16,
u:intén megkapja u: ajándék lámpát, 25 cent uáJ..
litáai költ,ég ráfiletésével.
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:+ 5■ Magy'ar Bányászlap,New
419 E. 9th st. 5:
York. ■ !!:
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1

annyit, n>int bármely mis karbájd lámpa.

Régebb

ka1. bog

♦

:

erós, biztotan álló fényazórója V1Lll a Já.mpf.nak
rr.égis egy perc alnt.t lecs&v&rbató I nem lehet
rontani, ha llZ ember & tartályt lecsavarja.

üa,-eket

♦

♦

A ZA..B. lámpa a legujabb fajta. éa a legjobb l&I'ga..
ré.zböl kéuü.lt, karbájd lámpa., amely er6aebb 'mégis könnyebb u ösazea eddigi lámp6.knál.
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CSÁSZÁR. VASS „ T.ARSA
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i~~l r~~!;!!l~z:~;;dn~a~·;~~t;; :fc1:~~~:
Bondt~wn, Vi"regms. i"a•.
t&I, d.- Vl87.ont johhan i11 PI hirjii.k azt, mint a m,•le~ olav. vitlí·krkbez
:
,.okott tAlilínok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; : +
___________________________ it
+
R07.JF.Ol'Z4JI N

1 dol•

aminek U ára magiban véve EGY DOLLAR. Ne
"llrjon u el6fiz"etéa megujit.úival sem. hanem uji~
H ut meg most, hon. ön la megka.phaua u egy
dollároa ajándék l&mpit.

,,.

,·égett. alll1

a&

la'mpa't.

IIII~
Ba'nya'szok Pe'nzku··1do" 1· :!'.
toribbltás

hf>klildl

Küldj.Ön be most 1 dolla'rt e's 25 centet
és megkapja a Magyar Bányászlapot
és ezt a nagyszerü legujabb fajta

.\n~l~ba~ megiut a ré~ IJ1Jjrúl ~imak. ho~y tu,lui illik nem akad :
t'lt'g, 11k1 onhut Jclenlkezz,•k katonnnak. A nép m·m akar ok uHkiil -ft
ml'ghulni, _n kt'n):-~1.t•r:1ioro:'IÍ1,it perlil( u,•m mt•rik hl•hozni. mrrt nttól 1
tartanak, nogy luzadns kn\· tn~ azt.
MEDDIG TART A HA.BOR.U.
. Saju 08 . a Ba.lkiín b1•l1•&\'ltko1.ha nem ÍOJZJ8 scmmivl'I &em n -~rü\iditt'ni a háboru tarta1111lt. '"" most már semmi rcm,~uy sine1 rá,
ho~y a t.i·li hadJlirat rett, m•t
borz.almait i) 1r·elen bt'kckot,'!l.•wl.
V&JQ' Ít'l!Y\'~ru.ilnl'ttel elgerüljék.
.\ n(.mctck azt remélik, hogy iiprifüra. kik:,;nyszcritik II. bi·k ~t.
az fthl;"olok l\7.0nl 111t1 azzal feuyeget1k a ,iii},!'OI, hogy 1111~g lt·R"1tli1hh
két rsztt-ntlr•it? fog tartani a. híliwru. \"all)1,,zinii azonban, hogy kö
riillll'liil egy {,,. muh-a unjíik ml'g 1\ rl'tt,,11t'IC>s \'érteng-c:rt n1111)·ira a
nép(•k, bor. kiklinyszeritik majd a kormKuyokttÍI a b,'kt-ki.itést.

l't'lt'!-lr~r,, • 1K-nZt:t ~e" \ 'orkba kllhlt'nt

;zffflt'lő!!:!.~,::

meg 2lJ: centet • cao.ma~ol.ú:I ~~t-'-8~,J~~
IJÜ-I, mert a nülltút Itt ldlbetJiit.

.

1.-"'11· j,,J,•nVkteh·n kis iit1S11ze,i.apí,-,k. e.welyekhen csak pár ez~•r em- , • • • • • • • • • • • • • • • • •
9,•r Vl'sz r~szt.
.;

+

Az ára $1.00
~~;!_en °:'J,Z.-;6k~

1:

AZ OROSZOK RUGK.APALNAK.
.\z orosz haldok~ ut'm 11knr ,,é,g1·t 1•rni (."l miut akik a. ,..es,:tüket
··rzik, 11tol"1í
iKyi•k,~ult'k 1111•1,tUieufrni, azt .amit. még
int>gro,•nteni l.ebt·t a ha,lsrrrg romjaiból és 87. orosz \'IÍ.rak m8raJ\'IÍ.·
1yaib6l
.\ uémelj•k Riga rlleni 11yom1tlá„át mtgakaJályo:t:ták t'JI mar eiry
hf'tr! ftuntartjak iikt't, közhf'11 azouhau az t•g~·ik nt'met hadSC'rcg n
hátuk fel1~ közelf•dik. a \'&li)AZ.inü, hog~· azért nf'tn tí1madjúk erősen
likf't, mert be fogják k,•ril<'ni. m•hogy ■ok ,·mlwráldozatha knüljön
a trljes meg!lemmisitésük
03Jit•iában szintt~n k1\t11'glw est-ttrn hareolDak, hogy 1u utolsó
t111 11alatnyi földPt mrgtartha!W\k ~s tni,:adhatathrn, hogy ott is t'rnck
l'I ni'•mi ~ikrl"t'kf't, nwrt az o .r.trúk sc·rt>gt•kl't az utolsi'i k\'t hl·tben megw•rti·k f'KY párszor. g1,,-k 117. orou-oi.ztrák harcok llznnban h<·lyi jel-

A ZAR

Ylll~ lef'Jobb, le.,.
t'r&cbb,
tea:k.ö•T·
n=~~
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Ismerjék meg a legjobb lámpát
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MAUYAR BANYABZLAP

191é OltTOBER 7.

7.

.sértett és megalázott .férfi késsel foglyok közül augusztus h6 15-én Körmendy Lajos és Pál megtátámadt rá, és nem kevesebb, mint négy, a Véménd községhez tartozó madták a,z esti órákban az utciin
Ctvenegy késszurást ejtett rajta, 'l'reiort pusztáról pedig nyolc ha- a llegymagas községből való Pumelyek közül kettö keresztül szur- difogoly orosz katona szökött meg. pos Györgyöt, azért, mert a hegyUI. 278. szúmjelzésü automobilja ta az asszony tüdejét és egy pedig A szökevény hadifoglyok rendsze. maga'lii legények egyszer elverték
egy postakoesinak, amely a Thö- a gyomrát. Három szurás az. ár- rint nem nagyon messzire jutnak. Könnendy Pált. Ugyancsak az
köly-ut felöl jött. Hogy milyen kö-1 tatlan kis gyermeket érte.
Vagy maguk unják meg az étlen- alkalommal pedig Körmendi Larülmények között történt az összeA gazdátlan kocsi. - Nagy Né- szomjan való kóborlást, vagy pe- jost is fejbevágták. A két tapolütközés, azt még nem deritette ki medi Mátyás magyarkanizsai gaz- dig R. lakosság juttatja Ciendőr cai legény zsebkéSScl szurkálta
a vizsgálat. Az összeütközés ereje da: kocsijáv.al Zenta felé indult. A kézre őket. A pécsi katonai állo- meg Pupos Gyfü•gyi.it, aki néhány
l'ásodorta a magángépkocsit agya- kocsit Zenta határában a gazda r-,ás-pal'ancsnoásghoz majdnem na n.'.lp muha sebribP bcl<' is halt.
logjáróra., ahol négyen. álltak a nélkül látták az országuton halad- ponta hoznak be .szökevény orosz A zalaegerszegi e-sküdthiróság haközben . .A.2 automobil a földre suj- ni A csendőrök rögtön nyomoz.ni hadifoglyokat, kik a kirendelt hC' lált okozó sulyos testi '!'lértés bii.Jitotta valamennyiüket. Sikoltás, kezdtek és meg is találták a gaz- lyeikröl megszöknek.
rettében mondta ki mindkettöjiijajveszékelés támadt, pár perc dát az országuton vérbe fagyva
kC't és a bir6ság Körmendy Pált
alatt összefutott az utca. népe és .Uegállapitották, hogy valaki leZöLYOM MEGYE.
hat évi, öcscsét, Lajos pt>d.ig 5
lú.tni lehetett nemsokára, hogy ütötte ,a. kocsijáról a mely méf!:
Előléptetések a zólyombrézó1 l•vi fegyházra ítélte.
sokkal sulyosabb a szerencsétlen- keresztül is ment rajta. A vizsgá- vasgyárnáJ. - A m. kir. pénzügység, mint az első percben hitték lat megindult, de a sulyosan meg- miniszter ,a. z.ólyombrézói m. kir.
Horváth Já.nos harminc éves tüzé- sebesült gazdát még eddig nem vasgyár tisztikarában. Gólán felZEMPLÉN MEGYE.
ren már nem tudtak segiteni a. ki lehetett kihallgatni.
iigyelöt föfe.lügyelövé, 1farek L.
Kereskedelmi t.a.nácsosi ki.neve.
vonult mentők. Holtan emelték ki
László és IlauYai Ede mérnököket, zés. _ A királv a azclasáo-ü .i
u gépkocsi alól. Sulyosan megsebeBARANYA MEGYE.
főmérnökökké, dr. Scliandel Er- miniszter t•löterjeszté~ére Beh!'y
sült Dem1movics Erzsébet piaci -elHalálos elgá.zolás. - Nagybud- nő orvost főorvossá, Kuriú.n Géza Miklós volt sátoraljanjhelvi keárusitónö. Könnyebb agyrázkó- mér községben az utcán játszado- és Szlabey DezsÖ' gyakorn_okokat rnskedelmi ülnö.b.--nek a k;rcskedást és zuzódást szenvedett Ta- zott a másfél éves Agics Emília; segédmérnökökké, Ilajdu fstvún, delmi tanác:sosi dmet cli ·mentesen
más Lajos póstás és egy tizéves anyja pedig a mezőn dolgozott. Ilelm Gusztriv, Maf.tos Gyula és aclománvozt:i..
,!
leányka, Goldman Eszter. A men Egy arra jövő .~zekér, amelyen Blazseg G:rözö napidijasokat pC'·
·
tök beszállitották őket a Rókus Jovanovics Vazul földmüves-gaz- dig rendes liivatalnokokíi nevrzte
kórházba. Nyomban megindult a da ült, átgázolt a kis gyermeken. ki.
Áthelyezések a. biróságnál .
vizsgálat. A rendőrök fölirták a A kis leányka. a szenvedett sérüAz igazságiig-yi minisztrr Bretán
tanukat és bekisérték a .fökapi- lPsekb-e még a belyszinen szörnyet
ZALA MEGYE.
Sándor s.ztropkói kir. járásbir6tányságra a póstaautó vezetőjét, halt, mig a gondatlan gazda ellen
Bucsu - gyilkossággal. - A sfrgi albirót az oro!iházai járásbiilakonyi Istvánt, meg a magán r. vizsgálatot meginditották.
raposkai bucsu ritkán mullott cl rósághoz, C,;áji P. Jenő gálszécsi
autó vezetőjét, Bihari Ferencet.
Megszökött orosz hadifoglyok. még verekedés nélkül !gy tör- ,iárAsbirósági irnokot a sátoraljaöngyilkos alezredesné. A Moz- A Sásd közelében levő levö Cseh- tént ez a. mult év október h6 4-én ujbclyi kir. törvényszékhez hedony-utca 23. számu házban ön- ország ncYÜ pusztán dolgozó hadi- is, ami.kor két tapolcai legény, lyezte lit.
gyilkosságot követett el Beile F e - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAZAI HIREK.
PITTSBURGHBAN
, T NYITUNK
IRODA
ABAUJ TORNA MEGYE.
élet-halál harca. az
A kassahámori csendörsé~ arról értesitette a kassai
iigyészséget, hogy Dajka János
csendőrt a felsőtöké.si hat.árban
mcggyilkolták. Bothár Sándor
ügyész és törvényszéki orvo:s ti,
menteka helyszinére. Megállapirntták, hogy a halált szuronydöfések okozták. Előkerült Dajka
cscndőrtársa is, aki előadta, hogy
:.zemlére indultak, s midőn a kesk,·ny erdei vúgásokon haladtak,
( gvszerre csak feltünt három tu~
ri;t~ ruhás ember. A csendőrök
igazolásra szólították a gyanus és
feltünöcn viselkedő idegen alakokat, akik azonban semmiféle felvilágositást nem adtak magukról.
~lig Dajka bilincseket vett elő adc]ig a másik csendőr egy közelifa elé állt és előre nyujtott :fegyYCrrel fedezte társát. A másik két
1 nJak hirtelen Dajka cs~udörre vetette maglit, mig a harmadik a má.;ik: csemlőrrel kelt birokra, akitöl
sikerült az.tán hosszu dulakodás
11táu elvenni a fegyvert. A dulakodás közben Dajka csendőr két
,.
,
óink bá.nnil „ b b'
szuronydöféstől talá!Ya holtan teRégebben tudattuk olvasoink-1 es olvas
Y ugy en iza,. rlilt el a tett színhelyén. A má0
ka.l, hogy Pittsburghba.n irodát. 1, ~
fo=lhatu_:,1' hozz:, 1:"1ert sik csendőrnek sikerült elmcne3
0
nyitunk és ezen a héten azt meg\ e~ Y le . ~e~e esen
O~Ja , kiilnie. A tettesek szintén elil•

Csendőrök

erdőben. -

is nyitja É~er Sándor:.. aki eddig
la~unk se_gedsze~kesztoJe _v~lt, ~,.
utan. pedig a pittsburghi irodat
fogja vezetni.
..Af, iro~a c~é: csak~~~
~oze~.e~b~.. sza.maban _kozolhet~uk,
itt kozolJuk azonban Eger ur fenyképét, ho~_ha fe~e;es~é a P_it~sburgh ndék baJtársaink, ra 15•
merhessenek.
Éger ur minden tekintetben
képviseli a. Magyar Bányászlapot

~=g-

Pi:::ur~~e~:~1!um~:a,b:u:e:
S:rki ~dánkhoz f~rdulnának azY
zal.
.
hird , . . zt
b;;,;~~~si~~~ak á:t:~!e:._
nak mert tel. es mértékben fel van
•
J.
,
•
f
h~ta:~va Jllllldenfele penzek elvete
·
.
Aj~~uk~ e r b ~ !:itt~
lmrg~ ll'o , t aJ s
szives Joakaratába.

ARAD MEGYE.
A csa.J.ádi dráma vége. - Három
év-.rel ezelőtt történt Aradon, hogy
Gelgner Lajos kereskedelmi utazó revolverrel megsebcsitette a

Egy volt csász. és kir.

katona

'.ant?k. A különös gyilkosság
ügyeben a legnagyobb apparátussnl folyik az erélyes vizsgálat.
öngyilkos mozdonyvezető. Kassán szublimát-oldattal megmérgezte magát Gruudik János,
máv. mozdonyvezető. Sulyos belsö égési sebekkel ~-itték a k6r11ázba ahol több napt rettenetes kinlódás után meg~alt. Allit6lag suJyos idegbaja kergette a halálba.

rmc alczre~cs 39 éves_ felesége,
Kunz Karolina. Az un asszony-e
sulyos betegség kinozta, félt, hogy
baja nem fog enyhülni s amikor
most magára maradt, férje pisztolyával sziven1 lőtte magát.

ká..s külsejll férfi azzal, hogy neki
kdl a városháza lakatos munt;.áit
és igy a zárakat is felülvizsgálnia
Szerencsére a városi hajduk állan
dóan mellette voltak, nrig álkulcs
csal az egyes lakatokat és zárakat
"kipróbálta." Egy pár ajtó fel

sebeiből.
A há.boru kitörése alknlmával önkéntes ápolón8nek állott be. Nemrégiben ismét betegeskedni kezdett és egy reggelen
a tükör előtt állva revolverrel halántékon lőtte magát. Rögtön kiszenvedett. Tcttéuek okául hátra hagyott levelében gyógyithatatlan betegségét emliti.

s~giin.k _visaz.atért, szí-kelé~ünk rcncfos,

~iros.~zme TIBszntért, ~ mergl':".,n_e~vek ..elün~lodtak tcstnnkbol S 11 ID
t'l'cztuk magunkat, m111tl1a. UJJ<:i;zulett_nnk ,olna.
"
,
.Mi nyugodt lé!tckkcl aj[u~IJuk m1mlen, S7.t:ll\:."d_o :mb~rbmmnk•
uak ezen áldásos, tiszta, te1·meszetes al~atrcszekb.~l„al!o gyog_ysz~rt.
A BULGÁR V:ÉlR TEA min?en ~,_og!.~zer kozot: a leglll_~t.?sa~b
(;!> legjobb hatirnu a gyomor, ve:.ek, nrnJ; l<•p, h,etek. hol3'.ag,,kulonfele
megbetegedéseinél, lt'mésztési zavaroknal, étvagytalansagnul, nehét.
:,;zékclésnél stb.
"
, .
,
,
Egy nagy, öt hónapra elegendo esa!adi rlobozzal 1 dollarért barhová küld .a MARVEL PROD:UCTS _co~-~• 319 Ll~ERTY AyE ..
PITTSBURGH, PA. - KérJC. ~gyeb kulouleges t{'rmeszetes gyogy-

:~ :::~~ :.~;·z:;;·s;~ea~
b,"tÍ-.·11.i szerint tárgyalta a hadviselé~· i:T"dckei ellen elküvetett büntett miatt vádolt Somogyi .Aladúrt és Gyémftnt l\Iihál,vt. Az
iigyészség azzal vádolta öket hogy
Budapesten ez é.v .február közepén
a katonaság étkezésére alkalmas
<1isznózsir helyett az emberi szervezetre ártalmas, dögszagn és 11.
l'Om\fü; előrehaladott állapotában
[. vő élvezhetetlen zsirt szállitot-

!':'ZCreink jegyzékét.

tak és ezen cselekménnyel a fegy- tárában. H-itri István k8müves
éredkét közvetlenül fe- véletlenül találkozott a vele nem-

~il~~

lett, ~rcll_n~ eg~.sz~éges:

~ ~~~~-:f1:s::

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Ye;-1 s ~rö

Ilyr:gették és veszélyeztették.

ie hüntetö-törvényszék
a_bünösséget
lw1gazoltnak nem talalta. és fel-

t .....
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1
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New York.

iI

[Q]

I~.~~ Á~EA~;~N~~.;;~ 1
374-378 Grand Street

52-54 Norfolk Street, New York.

ALAPTöKE $2,200.000. KöRtlLBELt!L 15 MILLiö 200,000.00 KORONA
A State Bank kliense a NEW YORK CLEARJNG HOUSE-nak, melyhez a legnagyobb bankok és 'frust Com„any-ok tartoznak. Ez inté?ménynek 475 millió dollár t8két és 2 billi6,
i39 milli6 éYi forgalmat képvisel.
Úetevöink, illetve klienseink közé tartoznak többek között:
New York állam
....... $375.000.00
Az Egy. Áll. Postatakérpénztá.ra .. $197,000.00
New York város fizetőmestere
befizet ha.vonta
.... $190,000.00
ta.nitók, rendőrök, tűzoltók stb. kifizetésére.
ERöS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA
A STA'l'E BANK az utolsó 20 év alatti emdkcdésének kimutatása::
\'AGl'Ol\'1 ALLAPOT:
1890 janua.rban .... $ 470,000.00..
3,290.000.00 korona
1899
.. $2,300.000.00 . . . . . 16,100.000.00 korona
1904
.. $8,600.000.00....
60,200.000.00 korona.
1909
... $14,800.000.00...
.103,600.000.00 korona
1914
,,
... $28,000.000.00 ...... 169,000.000.00 korona.
Helyezzétek nehe-,:on keresett pénzeteket 1\. Stnt.e BllDkl.m kn.matozú..s és megőrzés vé.1,>ett, mert a
~rt~!~~n~f·i~:iS;!i!~l'~~~ ~ll:~~)'O~b bankolmnk, melyek New Yotk állam Banking De-

A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVöJE VAN.
c\agy üzleti forgalmunk lcboriyolitására és t, iJgyfeleink kényelmére HAT fiókbankkal rendelkezünk. .A State Bank a leggyorsabban, legbiztosa.bb&n, a legolcsóbb árfolya.m. és teljes
aza.va.tossá.gmellett kriildl pénzét az ó-hazába.
Tho StAt.e Bank foglalkozik tovií.bbii. pénzbeváltássnl, hn.jójeg)' ela.dásBal és minden a bank·
szakmába vágó ügylotekkel.
HAJóJEGYEKET EURöPABöL IDE A HABORU ALATT IS ELADUNK TELJES FELELöSSÉG MELLETT.
Tanáctot, f~világositást bármely ügyben szivesen és teljesen dijta.lanul ad The State
Bank. Ir,ion magyarul The State Banknak és ön magyar választ fog kapni.
The State Bank nyitva va.n reggel 9 órától este 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap kivételéwl,

1

1
1

m

1

p]Öl_ k_itér:. A kis fi~mak először
a Jnbat vagt.a le a v1llamos, azu
tim két méterre m~ga előtt tol~a
a sinek<:n, ~ nya~at és az ~rl'~t
ron~so1ta _s7:et telJesen. A kis fi.
11esk~ hala.lanak nai,yoD so~ szemtannJa vo(t és a. néz~k végig sz~~
vedté~ a. Je!en volt, edes_ ~~3~a faJdalmarnak lS megraz6 kitoresét.
(DEPT. M. B.)
,
ötvenegy késszurás. - Véres és
megrázó családi dráma játszódott
le a napokban Csóka és Zenta. ha- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A régiben még vadházasságban élő
rr_ar;man Károl"."!val, aki két
eves kis fiaeskaJaval a mezőre
~ mr,nl/1 itélet.et hozo~t. Az ügyész akart menni. Hitri a találkozót
J;;.D
'
•
JI seinmiséb panaszt Jelentett be.
arra akuta felhasználni, hogy az
LEGNAGYOBB, LEGERöSEBB, LEGJOBB . ..._,
Automobilka.tasztrófa. Budapes- asszonyt magához csalja és e célTlíke és felesleg. . .
. . $330,000.00
ten. Halálos végü a.utomobH ka- hói ötven korona ajándékot kiRendelkezésre álló összeg ...... 1.400,000.00
rambol történt a Garay-utca és a nált fel neki. Az asszony kereken
BET:t:'i'EK UTAN 3 SZAZAL:t:K KAMATOT A~UNK.
::\i'eielejts-utca sarkán. A minap visszautasitotta az ajándékot és
,_<>1 .. ....,:......,..~~W'Wil.'WWlQ~liPl~lil1ldllilll~• délután nekirohant
a Bárdi-cég tovább akart menni, mire a meg

- - - - ~ ....-•-utM:IIUllr.lUUUUUUtltltltM:!ltlUUUtM:ltM:M:M:M:utlltllUitltlUUt „

;i The F'rst
National Bank
l
1
l:'DENSBURG pA
~

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
214 East 13th Street,

nos korcsmá.jába és onnan 15 ko
rona készpénzt, nyolc gyürüt é~ [§]
egy pár 348 koronás fülbevalót is
el vitt. Majd Sándor Antal hen
testöl rabolt el mintegy 391 ko
rona. készpénzt és ékszereket. A
tett elkövetése után megszökött
7,entfrról. A betörőt a törökbe
csei állomáson elfogták, ahol meg
is találták nála az ékszereket és
Sflndor Antal pénztárcú.ját is.
Községi mészárszék Kulán. - A
bácskai Kula község elöljárósága
clhatá1·ozta, hogy községi mészá1
széket nyit és ebben a község állaltcnyésztöitől vásárolt szarvas
marhákat és sertéseket önköltsé!{i í1rakon kiméd. Az okos és na

:;::: ~~~!~t:::;:sit,A!gy~~~;:g:~ ~y~:v::i:k:~zsen~~~t:ú;·::,t~s-::;:
Ifadisególyz.ö Bizottság segélyéből nagy bérházban ]cYŐ községi mé
minden szerdán fa,
11 budapesti ügyvédi kamara tag. szí1rszékbeo
Jainak 23.250 kol'Ona j11lott- és ezt· .~zombatou friss vágásu marha- és
1
ei, összeget az Űl'Sz.ágos Hadise- s.ertés hust fognak ki.mérni jóval
:ályzö Bizottság- a 11 g 11 sztus hóra oleóhlim1, miut a többi mészárszé
i;; fol,..·ósitotta. A2. ügyYi>di knrna- kekben.
l"I a folyfü;itott 1,cgélyii;;~zrgPkl't
Agyongázolta a villamos. ~ A
már -5zét. is o;;ztotta a válságo.-; miiwr a szabadkai korz6u a vil
hel,vzl'tben lev<Í iigyvé(lPk 1>.~ n.ek lamos halálrngázolta Han{Lk Fe
t·:salá-ltagjai között.
re.ne házmestel' J1ároméves .János
..
. , . ,
nevi't kis fiát, amikor az édcsany
Folruente~t ~ton~~ s:ál~tok.-:-- jíival a népi>s kol'zón egy fiaker

i

Értesitjük olvasóinkat, hogy szerkesztőségünk és kiadóhiva.talunk költözött és kérjük,
sziveskedjenek minden levelet uj cimünkre küldeni.
Ha. vala.ld.nek nyomtatott boriték va.n a. régi cimmel, a.z ezentul is megtalál bennÜllke~
.lZt tehát ne dobják el

BACS BODROG MEGYE.
Betörő a hüvösön. - A zentai
uj városhá~ára beállitott egy mnn-

FRIMMER FERENC, épitész-mérnök és neje. 250 Eclitlt Strcot.
Pittsburgh, Pa. lakosok követkcz~képpe? 11 }'.il_utkoznak:
·'Mindketten ,;okat szenvedtimk szl:'kelesi za,·~rokban, -~yomorfttjás és ielböfögésben; étvágyunk ·ali~ volt_ 8 , amit megetti~nk, a:t
nehezen tudta g.vomnmk megemésztem. Mi. eppen llgy, mmt ma~
hetegek, Tégigpróbáltuuk minden szert; _ha a_ ~apokbirn o~v:~tnnk
-valami uj Rzerröl, azt nwg:t't•ndcitük, de nnnd h1uh~, l'flak ?euzm~~et
C.obáltuk ki anélkül. hogy ii!lnpotunkban a lcgesekt'l,','ebh pvulás allott volna be.
i\Iiutegy kél hónap előtt 01Yastu11k a lapokbau" a Bnlgá:· Vé;Teáról s próbának megrendt,Jtiink egr J.obozzal bel~\e, s a mit mas
gyógysze:riek az éYek folyamán nl'm tudtak megtl-nm, ['Z{ll.l szerrel
már eg1 heti használat utá11 elértük. Étvágyunk é-;; emésztési képes-

}

FIGYELEM!
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP UJ CIME:

azután öngyilkossá lett. nyitása után eltávozott. Azonban' 12:==============================:!J
nyi•1a tkozata • .ftleségét,
Az asszony akkorban kigyógyult mégazéjjelbetörtBálintTóthJá-lJ

BUDAPEST.
Az ügyvédek hadisegitsége.
Az Országos Hadsegélyzö Bízottliág az év elején az ügyvédj Gyám
i's 1\Tyugdij Intézet javára elhatározta, hogy a háborus viszonyok
[olytím válságos iiclyzetbe jutott
iigyvédek r&.zére havi százezer ko-

j

r.==============================::::;i

THE STATE BANH.

374-378 Grand Street

52-54 Norfolk Street, New York.
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JóTMllS ts BIZTOSITíK MELLETT
'
100 KORONA 15 DOlllR 50 CENT
i\. J. Durchinszky
Logan, W. Va. ,
Box 132
6J,"'11,-....,l,o--i11,,-..n,-...n,-....,'ll,,-'lll,-o'llli,-_ll,,,_lll,,_"'11,...o'lllt,--ll,,,,.rn
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Széclit a mélység,

~

•

Ha émelyeg a gyomra

Egyce~:. :~.~~~nasio.

ha. uédfil. fá.j a feje, ~ görcsei és fájdalmai Tannak, ne várjon, mig e baj elha.talmasod.ik, ha.Dem
VEGYEN gyógyuerta.zonna.11 - Gondoskodjék, hogy a
vére és a gyomra tiuta legyen, mert az összes bell,ö bajok
innen erednek.

A submarin a m~i háboru.nak
egyik álla~d6 és ~rókös érdek.lődése. A kozépponh hatalmak tengeri s.ik~_re~nek, a kulcsa: a tengcralattJaro. Errol nem l~he~ nagyon, vagy eléggé sokat 1rru.
Vannak, e.kik még mai nagyon
bizalmatlanul nézn,ek .~rre a hahdmas íegt•erre cs turelrneU:nkednek amiatt, hogy angol haJók

-

Egy h8i-(litud6sit6 jegyzetei. -~
,
Az egyik magyar-osztrak ágyuUteg megfigyelö. ál_Jásából végignézhettem egy túzcrhacot.
- :f:p jókor jön - üdvözölt az
ütegparancsnok, mikor a fedezékLe léptem .. A "Bulldog-o~" akarom egy kicsit célba venm.
A Bulldog egy tizenkét és Cél

IHeh•ket Powhatan, W. Ya.-b61,
hogy nem kapják meg rend.:.,scn a
Hányászlapot. Mi a lapok .!lzPtküldh,H mindig a legnagyobb figyelemmel vt•~ezzük, mert minden
számban vannak olyan fontos közli•mfoyck. melyek a bányászokra
ig,t-n haszno»ak tehetnek: - mPgis
jtin a hir, hog-y nem jutnak a laph

mainlmak, mert máakülön~nK~e:1
t~.dunk 6!fJe~ul~ ta.rtani és kü~~.!n e ~ e s idegekre . . • •
lonosen ~ro~ 1J:mokra van uülmege
a.z a m e r i k a i ~ mely
ezer veszed~~~ koz~~ bánya..

még e~yáltalában j~-~hat~~ az
AUanti óceánon, a }oldkoz1-tenger.en és ,az.:".'--drián. E~ek ~ám_ára 11m1ertetJuk, hogy m1 a kozh1edelem a tengeralattjár6król.
.
Simon Lake, az "even-kcel" ti-

eentimétl•res ágyu, amely néhány
kilométernyire nyugatra, a hegyoldalba van t'rösen beásva; egy
másik hi!ly~•n közvetlenül mellette i:;zintén eg-y ,.Hulldog" mered
f(,Jénk. A parancsnok tájékozta-

17.l•rt, mert vannak bányú.szok,
-A-iu\~k= :eo'::r:':r!::• c~!~e $1.00. - akik kin•szik a postán a más lapját, akik elismerik, hogy a Bá-j
O
nyászlap közclménvei szükségesek ~--12ti-.l
■T■•■·■.t.,-Cor. Blh-B■tree,IIIII■•■D■•■p t C_n:_,wii■Y■O■ll,•--=
minden megyar bányásznak, de •
u~y Rpóroljá.k meg az elöíizetí•st,i1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D!11Jto~~~::

')~~~--

Az élő rejtelem Tollhegyről.

..
..
.
.
tyot~os olelésre
~ karJaika.t & amkadékok. 0
IÍ Jártunk a magasba.n_ ~ ~ent a
- .,,- mélyben,_mert ~ a.z._elet.
nem
f~ - . sza.ba.d hát elvesztenünk az egyensulyt. mert akkor lebukunk és
, -,1r
hol~ z ~ magunkat.
...
. ~~geseknek kell lenm?k
r u 1degeinknek II er6selmek a.s 11-

;í":; :
„

H

• llőn1

RO lax gyogycu
,
korkát

An

ajánlanak a leghiresebb orvosok e:zen célra! ltövUN
tehát a tudomány aza.vát a vegyen még ebben a.s qrábt.a.
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pusu tengeralattjáró amerikai fel tott engem aíelöl az akadályok hogy eJtyszcrüeu a más lapját 01találója_ ezt,ket. mondja:
felől, amelyek a tüzérségi harc si- ,·assl\k.
Jíi
.. ----; ~md:11 s1~crc~ tengeralatt- kerét a magas hegyek köz?tt anyTiibbszi.ir irtok már ezckröl é'>I
Christopher State Bank
~ur~-tamadru;, bu,nn1ly borzalmas 1•yira hátráltatják: A r1~ka 1~- mrrt kérésiinknt'k, intésünknek /
ta.rt.811 mJnlilunk.
Sok
~i:, onmagában vcve, csak azokat W'l{Öben nagyon szetszóródtk a lo nem h•tt „redményc hatáso!'labh
1>fn~ DWr N!dlg l-l a ml bankunknál, mert tudják, hogr a péDiiill
~
lfazo.l~a~ ak_ik ~sme~ik _a tenger- Yí'Mk. A i:;zél, a ~öd, ~ es3: - r~zkil1,(ikhüz fogunk' nyulni. lnhlz~ hel)en '"-an.
~~~;;t a "~.~~t. & hou.a. mag•.,-a1;
11 1
sege .ne
~+ ..-"-,. el szem ö~a~tJarok ~cpe!.Sége1t ea bennu~ horus és na~fényes 1dö; hideg, me- tt'1.kt•<Uünk aziránt, hogy a1, egye„
h?gy a.
""'8M'5g
• hitJák a bcke leghatalmasa?b é:s lt•g; a külOnbözö erejű és irányu il·lcpeken megtudjuk a potyaolvaben elle~ó l~.!n a. szervezete: ltghatásosabb .fegyverét, a1~11t. va. ;.tél mind megannyi tPnye1.ö, a~e- fiók nt•,•eit, akik mksoktól lopják
annak a vilá.ghirü PARTOOLO lnha a~ e~ben tudomány kitalált. lyt·k a találatot itt a hel{yek k?zt , az ujságot és ezeket ki fogjuk
11
~ RY:, ~ ~ csodálatos '!~ba.tá,. .i\ Lus1tan1a azzal a leckével szol- sl:'kkal inkább befolyásolják. mint irni a lapba. Hagv tudják meg
"
su eletelix.Jrt kell haaználni: - A t,;ált, ho~ a_ ~engcri forgalo1~ le- a sik folrliin. A parant'snok cl- 8 bituyászok, hOí,!.Y ·kik azok, aki~ \ jk • A PAR'1:0GL_?RYT nagy ~~l hctetlt>nn~- v_allk olyan tenger, ha- Mideli a tiizeh'.•,.t, a 11-leíon tni'l- ket annvira iirdot'kel a Rányászlap
KEl)\'ES MAGYAlt 110\"FITARSAJlf:
:·
•
', ~ h~~ .mar u el~en~t fffl_'- lhlmak kozOtt, amelyek elegendő 11-tL áli<í altiszt továbbitja a pa- ho~v ;.r1,. mt•~ lop,isra is képe'-ek:
81
Ismét flgyelmeztet.em önOket., hogy ..-érN>-vettJtékk"l zaecfiak, megr~t ~o~ ~ből ~ba.d~zo, ideges~k SZIIU%l'et.
• tt-ngeralat~járóv11l látják ttl ma.• ran<'sot. A7. ül('{? ('f,!Y kilométer Kik. a1.ok. akik a más előfizetése
kere'>t.>tt. 1>i'.·n:.i:i.iket C'!iak általam küldjék az 6-baúba. Men
kerrel fo!Ja hasz~.alni ~n ~• rend~en.~t bel~e„meg Dl&.
•
•
i;ukat. lliszt•n 11 kevésszá.mu né- rel hátrább, ('~Y- mPlyedé.o;lie jól árán akarják kin-nni a haswot a
én lt'ljt.'l!I jót.411' ('!ti fell'W,~fg meUett kiildOm a pém;t az. A.lfElU('AS EXPRESS C(r\tPA!lilA utján, K !.gy a le&blzt06Abb bi ,:7or~bbol & hat ~~:iálb~.n eho diJ&kkal k:ituntetett orvossa.gból met tengeralattjárók nagy ,;ike:e J, 1, ,·un ágyazva. E,ry percig visz. BiinYilszlapból.
r.abb b. Kérjen mfg rua pém.árje-gyzéket, wen. - én ára.tm •
egy uveggel 1 doll~, hat u~~ggel ~ r r e rendelve 5 dollárért uzte el .a. hatalmal-l angol notl-at szafojtott Jt,1t,gzt·th·l figyelünk a
(.;~ ha f'Z <.cm les1. még ('\ég. ugy
Icgolo,óbhllk.
CIM :
küld belőle & feltaláló es egyedüli készitő:
az ÉS1.ak1-tengerról, bí,r eze~nek C'l'lra m<'!'..-..zli\t6nkka\. . Ott ni! - e1.ek('t 8 derfk honfüár.:;ainkat !el
t tengeralattjáró.kn_ak ..a ..m~1. se- fehér felhőcske tínnad, amelyb8l n lol,('juk jelenY'ni a postahat6ságpénzküldő
b:sség,• nem nag; (,s mukoc~e!-;t rá- ;.iitHhania íPlhii minrl magasabb- n[il. nkkor aztán majd drága. lesz
dmszuk_e~l'kély. ua_a mai hábo• 18 ~omolyoj:!' l-s minrlent eltak.ar nekik II potya-ujsáí,!.
'
ru k(,t t'\'1g tari, a nt•met tenger- a <'Í>lnál. Amikor a füst eloszhk,
L. 1. lh.Ieteinben kaphatnak mindenféle or,·~got, • l~obb
,
,
,
.\. manami; bil.<7~~g" ez & kép. alattjá.rók foJ,!'júk diktálni a béke wegfi!lyelhdö a hatfL<;, - közvetlm!>bajtó (-s vértJJ<Ztltó 2... ISO centN és 1. dolltro. dobozokban.
~:;:f!~e!r~~::e~:.i.de~ne~~~r.di~ :~ frltételeit, minthogy N_fmetország. lenül a ct'l elött c~apo~t le. MO~•
,. ,
Jlavasi Jt)'omol"CM'ppek. Re11erl\tor, kübG bedOrz!löl&rre, M c-ent
o,~gekkfnt. Sebekre- ~y6Jcyzslr, M cent. Dlana 86-,bornou 25
JAros rendeléshel négyet kap. Ren- uak lllt•g \"811 07. .ll7. t"r!'Jt', hogy tor- J. l)aranc... nok a masod1k ágyu tulás 30 centes ü,·egekben. llaJusz11Nlró, harmonikák, ml.odenféle
1916-ik ÉVRE INGYEN! ::~f:t:~
együtt ezt• pedOt?.\'á~ail'.an t'~ :l'~_geTalattjár~ idét:iét rendeli
Ennek a Iii.
I
lmakön)\'ek olts6 Arban. Elftln zsebóri.k, Goldtllled 5-10-20 éri
JótáJJássaJ, &, 14 karát.OII ara.nyból is kapható. Haull arany filll)&.
Rendelését !gy c!mezze: PartOII PaU ka. JOO 2d A,·e. ?\ew York (Dept J 1r>otorgy1trn1ban 1dokozbcn a.nny1 , edéke á cél mögl! vág le. Iln
l'a.16k éf. g) ürii.k, HazaJ lllntoll bi tollnak nló tok.haj Wlza.J v"= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ! trngeralattj!lrbt ••~ithet. hog-y eC- n adik, negyedik lövés dördül el,
_ASf
i,zon Járdja 2.. cent. !:iÚl\lal ~ \"aD szü.ksége, lrJa meg ne,.
kl'n1, én mindennel szolgá lok & a. lehetö' legolcsóbb irak.at. 1d.m.l• •
_,.
,.
frklin•; lt•hl'ti az üs.,u•i:, angol ln- valaml'unyi az oln,-z ágyuüteg köz•
1tnu. \'akálaubl•l)'t'l(et. kérek, mert sokan Jll\lsz.ióból Ie.,-eleznM.
köt?knt•k a ~:n,;tt•ra.lattj~ró~ .utján Y('tlt-n küzclében csao le. ahol már Az Első Kohán;yi ~ é r Am~\'alo blokádJat, am1rí' T1rp1lz ten- kezd melegük lenni a gyáva olasz kaJ. él Magyarországi Egresülti.l. ! : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ! J
_____
~rrnaf{y tiin•kszik. A trngl•ralatt fajtáuak. :Eközbrn az olasz Buli• Magyar Munkás Betegsegélyl6
Mi bizunk a Mkében. Mi bi- kott c~patok által megerö:sitett járók lt>rén oly nagy haladás tör tiog 11~m n. re{l tüzclö üteget lö- Egrlet és Munkás Szövetkesete
zunk abban a következö okokból: C'lll'nség-es támadások irt6zato" és 1-~nik. hOf?.'-" m~~ súnte lá~u~k le- \"i, mert ez nagyon i.s jól ,·an el- 'elhatározta, hogy három hónapig ■ y ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■--._q
A m01;t eltelt napok voltak azok rllenállhatatlan erejét.
het, hog-y a koví'thzö kt·t ~vben 1t·jtvt•, ha.nem egy jóval messzebb !kedvezmény meJlett vesz fel tago■
■
.imelyekben az ántánt nyugati ha•
ts l'hhez mi'.óí,! el kell go11dolni tC'ng-ert•alattjiiró~ ro~uak l'pUl?i _a Cclállitott ütegre céloz, amely ter• kat & következöké~pen:
:
tnlmninak az offe.n,zhií.ja sokkal azt i.,. hOJtY az ánt.ánt-ahta.tmak l~gg-~·orsah~ hadih~Jó~. iwb~f!M.'gc• 1111;szetoo·u szint~n részt yesz az
15 é,·estöl 30 é~g . • • • $2.25
■
30 évest.61 40 évi~ .... $3.25
:
,
•
■
1,agyobb gyözelmi kiliitii.ssal indul ◄ katonái eí,!yrt:szt távolról twm oly Hl l'S _hog-_\ a liadiliaJok .~e~ltel;- lúgyuharcban . .Az olasz ágyuUtcg
l:atott volna meg, mint '"alaha. köú)mbfüwk az erkiilesi de1>resz- l'l'k ~es7:nck 8 trngeralaUJarok t~- i tiizi· tPlji•sen hatilstalan. .A.z ö
40 évestöl 50 év~g
.. $4-.25
■
UAKTARON TART LEGJOBB MINDSEGtt VASARtl'KAT,
:
TürténLt>k is szórványosan ilyc" s~.ió hatásai iránt, mint az orosz madasaival szt>mheu a nagy ocea• 11t,szükröl most. l'JtY má!lik üteg is
50 évestől 55 évig .... $5.25
:
FOZOKALYILlKAT, BU'J'OROKAT, SZONYEGEKET M
■
offcnziv kisérletek, amelyek azon katouák, miisr(>s1.röl baj esetén ké- nokou.
hkszól a harcba. Az Íll{yudör
E1.en fizetés mellett rögtöni se■ na m\lunk 8 z.eru be
mee, mert :
l,ao szánalmasabb eredménnyel p1•,;,.k l1•$Z1wk a \"Í.~,;1.aYonulásnak
F.gy lomloni t,•ngnt',;zi•ti szak- J.:l's hnngjn mc~tiírik a ~larmolat.a gélyben része.sül minden utána fi.
:
iruJok J6k & olcsók.
■
Jartak, mint az elözö ofü·nzivák azt a miivészi -...1.tratégiáj~1t, ame- t:rtö a 1C:!; 11 ~ab~ tipui,~ -~(•met. t:n- ji!gpáncéljírn (•s S?.ikl6.ról ~zi_~Já. zetés né_l~~l. .Egyesü!etünk 75
:
AZ oZLET S7..E.\IUEN VAN AZ AMERlOAN EXPRESS oo,
:
Oármelyike. Megállapítható, mi lyPt 87. oros1. hadwzdőst•g 1m•g gl'ralattJarokrnl a ko,i tkczo er-. 1·u száll. :\z olas1. Bulldog hm•t eent haVldtJ feJében fizet beteg
■
IUODA.JA.\'AL
■
-.zerint dacára annak, hogy Orosz 1:•utatott.
i!ekt>s is ml'rfetht irja'
l<'klldó torka tisztí111 lálszik: - az tagjainak 6 dollár heti segélyt, az .l-l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:.
ország ma hangosabban kiült fran
Katonai s1.cmpo11tból vi:r.sgiilvg,
A modern némr·l l'-na,;z!Íd Li. egész ükg he,·t''>l'll, mondhatni az elhunyt. ta~jai részl•re 100 dollár ••• .. •• .. ••••••• .. ••••••• • .. ••••••• .. •••••
eia és angol segitség után, mint .1 lu•lyzctct. w,,i.-:-lillapitható, hoi.} n'rpoolbúl, ,·af{y ,·alami l1asonló i!legein jli.tsna tiizcl (•,; is-mételtn1 temetési költaéget és örököseinek :
•
1·löz0lcg bármikor, és dacára an- Ill. Oroszország- -...t•rt•f,t'l'i elleJli ope. túvolsá~u k. ikt~tö_bfü ~iópe» _l'j~uud- ... ortüzt•l nrl
nz osztrák-mag-yar annyi _dollárt, ahány tagj.a van az
nak,_hogr ez a kH hatalom tu<lja, ráeiók \'.l\rnetorszúgra {·» Ausztria limd-ha IIICJIIII 1·s v1,-;..zaterm on- iitei?E·k nyugodtan. takarékosan egyesületnek. Egyesiiletünket az
mewiyire segitene szövet.aégesé- )la~yarország-ra ní•zw ft'nycs si• 1,an aní•lkül. ho~y valal~ol szene~ s !'enség1·scn tüzl'l.n;k vis,;za. ~[ár 6hazában ~azavá~dort6 :estvére.
t!v=tJa
aa&Ol
0
nek, aki most ugy láts:r.ik, halálo:,; k,•rrt•l jártak, miR ugy .a Darda \t•mw__f1•,I.~ A 11'1~~1'_r szm(•n _v~lo ;.ii1·üské_iriil lwkcrit1k a ,Bulldo~ in épugy f1zethet1k mint itten, és
TANDIJ
DOLLAR HAVONTA,
2
küzdelmét vivja meg, azáltal, hog, 111•1\ákban, mi.nt az olas1, fronton, s<'he<;..-.i•gnul ezt lnszik. hogy or,01- ,.:ot a lüvN]ékC'ink; t•gy-kct gránut pedig három osztályban, tebeteé..,..
..
~ .. ..
segitségére ~ietve ti. küzponti ha- i. lef.('nagyobb •'s lt>gv,>r,•srhb úhlo- k~nt tiz1'ru1y.o!(•.•ht1sz csomó sebes- t'gPszC"n' megk()zcliti. A paranc11- geihez képest, mert bizon, öregsé~~Jen 4 o oldal•• fehiligMltó kony,·eeskét, Ingyen küldJiik.
talmak seregeinek egy N'.•szét ma• zatok dacára i» a1, 11ddigi o(íenzi ,.,·gt'I lll(l 1·h•rm, 11 ll•ngpralatt PC· uok llH>,,t u~yana?.zal az irányzék- ~iikre sokan abba a iiazAba utaz„
1
gára vonja.
semmi ilyesmi nem ,·ák a }('g'('~ekélyt>hh ert>dmt•nyt si• tl.ie: 1!_'_···.•. ~l•t ('1>/)11\Ót. Miko_:. a_ Lu- k11l még eiy lövÍ'st intéztet MÍ'- nak, amiben bölesönk ringott és
t(irténik.
produkáltak {,,, dimtÍ',;ríH még so• •<1lanU1 K111sal1• llrad.t,11 knrulbe-, ;i•. [sml't pJzug Mliittünk et?y ha- ezen egyesületnek akkor is tag61 A.VENUE A,
NEW YOKR, N. Y,
Lehetséges, hogy Angföi.l a nagy ~-áig nt·m ll'h1•t. s?.I►• ,,~ hoi.:-~ a nyu- liil ko~ullwl,11 huszonii~ C':som6n~i 1almas gni.nát és mikor a pere el• ja lehet. Minden egylet nélküli I • .. • • • • • • • • • • • • • • .... • u • • • .. • • ....... • • • • • • • • • • . . •
11
J&zerhiány kt!nyszeriti erre a tét- ,gati fronton igC'n Jrh•nt1•kenyen ~, 1w~,;,•ggd akar~ 111 " 11111_._abhan ~1- 1 lelik, a Buldog fE,dezékébOI ha-1rr:a~yar testvéremet_elván-a k bö1
lensé~re, habár nem tételezhetünk emC'lk1·1ltl'k a1.o~ iv. t·st'ly. k, ~nll'• l~olt. hog-y Pllt•.11 ~1•ges haJo nem bir-1 talmas füstgomoly tör elö. Sem• ,·ebb feh·ilAgositAsért forduljanak!
NAG\" lD<JK
felazangolseregcknélolyannai:i-y 1,Hk a kiizponli hatalmak UJabh1J•' t>7.I tt ..,,.h,•<.iw11:t'I. De nem lett mi kHst'g:
a1, á{?yuállást teli a titkárhoz. Bárhol is tizenkét
FIAI.
foku készületlcn&'get. DC' n Cra.i- d_iada. lainak sorozatiít igérik, kii- ,·~Ina -.zahail. rJft,lpj!t•nie. hogy a. •_,:::Int t'rl1• {,i. n Rulldo_g szo.I11á- taggal nj fiókot lehet alakitani. 1
A két szövet.dg•
c;áknál nem ez az ok áll f1>nn. Mi. 1,.niisen tl'kinfrttPI arr11. l10K\· a 111'md t,·n~t•rp;.znl'k meg vno az az 'at':t'i,trlen. Mikor a füst closzDrurek János elnök.
k:!~~dó és t.rt~~~=
frt nem támadnak tehát. azok! A kgri1\"idl'hb idü alatt abban .a kC'd e~ön.n. hol,('y 1~ÍL'-~Í>i t,~ai !>ontos~ !ott. tisztára kh-i•hetjiik az ittiitt
Sipos Gyul&,,titkir.
magyar, osztra.k , 11
J,elyzctet nem magyaráihatjuk et: vn,'i lwlyzetlwn 11-'sziwk. hogy igrn \ sa~g-al megtmlJa 11llap1tam, bog.} rt·st: a Bnlldog elhallgatott. Mi
.
~~~~~~ G~:~~~;~
alkalol(lmal ml'g má„sal. mint az- jd1•11tt'keuy e,;apa!t1imt•g1•~et ,·on• hová .t'~ mikor ••rkezik !n~g ~iszf'. tiirlt·nhetPtt a re1ln(>kben volt J,,.
Homer City, Pa.
ZSEHKtS CS AK
30
zal, hogy a nyugati-á.ntánt hata!- halnak el a kPl+>t1 frontrol, ho,:~.- J'll'lt aldornta, olt mi>g\'llrJa. es az. g1;n_,·s1;,rg-1•l •
Bizoo~·lt.ra C'~ytöl Box No. 420,
Homer City, Pa.
Holllza 3.5 ine:s beesukva. nyllott nagy pengéjé~~~~5 ln'=~meJ1':t
makb6l teljesen kihalt az oífen1.:h- t</Aknt a nyuiiati fronlra ..,zí1llit- tlt.n "z 4·mlwhrill nlP
l'"!Y•~ "lc<;tC'k
l!!!I_________I!! két penge szavatolt legfinomabb acélból kési.ült. Fogantyul örökké
1
,-1,elle.m.
súk.
A ní,met frniwn'szpti <;ajtó sz1·Ki;,lpímík neMzkPdnC'k le a sii::::::~u~~~~~~~~~.:_•J~~e!~r~:::b r:;r:e;:::!n'!1aüb~ést:I~~
Ilol ,·an ,Joífre szá.mtalnns.zor bt•
Ha küzponti h11t11.lm11knak Rikc• rint a \pgutóbhi m~ml't H-n&!<:zlidok 1,;tit> völgybe' f.s a kilátást mei:i-•
R,
k('1<, mit ezen pénzt\rt sehol sem kaphat. Ha ezen fgazl hannoa és
if?t'•rt oíícnzivllja! A7. orfenzi,·a. riil a nyugati frontot áttiirni, az k1·ttó-; Diest•l.(éle olajmotorokkal 1wh1•zitik. A;r. 0Ja1,z ág_\-uk l'l?yen•
• •
iör:,iJ!i~' =:!~:f,~u!tt' km;: ;;;öteJ:'·:i:d!~\ft~:~:!t::_:r:.t►
6
1 •ely mint a szélv(,,.z fo1tja kisö- nn1tol e:-ap.atoknak n('m !1,sz ht·· ~·annak ft•l<.zer1•lve, m<'lyck C'zcr. kint t>lhnllgntnak, '"~ge a harcnak.
W.\R sor, EXIR nnuut• (ó-hn.zal 0-.zlAly), 32 Unlon SqU&l'l'I.
pörni az ellen.'-t'_i::-et, ncmcAAk o. né- lyük. K~nyteh•nek lf'sznC'k visz- ,·a1t.\· m(•J,(' tiihb liierlít tudnak k i - : - - - - - - - - - - - I
\1,JW YOHK.
111et hódoltság- allatt {illó raneia „zah~rni Angliába, annál is inkább, fejtí'ni. Rzck a motorok í,pen olv 1
tcrüJ„tekröl, hanc-nt ll<'lgium föld- mert ha a háboru még azut{rn is e~y);.zerii•·k {>s oly 1,?yorsak, mint ·a ~rtes~tjük a Fairmont vidéki baj
jéröl is! Oros.zországban a német tMább folyik, ugy a maguk orazA.- tengeri gőzgéprk. Ql.\· c-r6sen van té.naink&~ hogy BORNYAK JA
~
Is osztrák-magyar hadak áradata ,r'lt látják majd -- és h•ljcs okkal nak épitvP, hogy a viz szine alá N?S ur, B~r, W. Va., lapunkat
közjegyző
•llll hanyatt-homlok rohan az elveszt'lwztehe. Másréi-zröl pe- száziitnn lúbnvi mélvsl'gre sii- mmden tekintetben képviseli, fel
NÖtle.nedett, megfogyatkozott és dig. ha ~a~ukra hagyják a fran- I:•edhetm·k. ah~l a vizn;·omb roá.r van jogosítva e16fizetési pénzek
teljesC'n elcsüggedt orosz sereg. A ciákat, (·s a sz.-rencsétlcn belgá- c;:7.inte irtóztató.
felvételére és nyugtúására.
központi .<tZöveti,é~esek elöbb vaR"y kat. hütlenül Cs<'rbenhagyjA..- azt
Van P~Y n~yneveztt "bi1.tonsá
,1tóhh e:lérik azt a vonalat. nmt-• tt sZÖYetsí,get. amC'lynek e:rcjében J?: snlyuk", me:J~~ köriilbeliil öt
lyet zseniális had,·ezctös~{?eik ke.- l1izakodva belomcnh·k és Y('Hik hat tonna. amelyet a ten~cralatt.
lf'ti Yi'.delmi Yonalul kisz~meltck, r~_viitt a1: ánt.ánt tiibbi hatalmai is járó magával yji,z 11' a mPlysf'gbc.
ALAPTOKE
..... $ 25.000.00
EETtTEK UTA.N
ls akkor csapatainknak hatalma, a h{1boruba.
ls a melyet a kellö pillanatban 'l
rci;c-f11J·ek, uhm,mim)·ok, le,·f11)a11irok, háboru11 képek, különféle
TARTALtK ......... $ 20,000.00
4% KAMATOT
tömegt• fel fog s1,abadulni, amcA;r.t a reményünket. h~y rövi- hajóból kilehet dobni. F.nnek a
lm1H1rtált clkk<'k éo; ujdow,iigol.. n11gy válasz~ktnn.
BETtT ............. $175.:J00.00
FIZETtlNlt
lyeknek egyik tfsze minden bi• <k!«'o békére kerüljön n sor, arr:i. l,iztonsági sulynak ugyanaz a sze\ ISZO"iTELAHL'SITóK. llESZEHZ~I FORRA.SA.
1.onYnnl a nvugati, és a másik 1~pitjük, hogy a központi hata!• ri-pe van. mint a 1éghaj6knál a
~ Kérjen Ingyen irjegyv'lk.et. .....
Kérjük az önök pA.rttogáaát és üzleti összeköttetését.
Té.,.;P ~z olasz· frontra m(>R:y. "ts r..ak igen ,:yorsan fognak, - at ~alla!'lztnak. :Megtámadás esetén
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15 ÉVES PÉNZKÜLDÉSI ÜGYNÖKSÉG!

PARTOS PATIKA
New York N. Y.
160 Second Avenue

HONVEDHUSZAR•NAPTAR

JOHN L. LENGYEL,

TRAUGER, PA.
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A VASS
BONDTOWN, Va.

............. .......................................
St. Paul National Bank

'------ST.-PAUL, VA .- - - - - '

IMAKÖNYVEK

akkor majd hogyan fo~ják n·angolok, a franciák, a bel~ák, azutin
diólen az olaszok feltartóztatni n
keletröl jött és gyözelel{lhez s1.o

orosszal előbb - többi ellenségeikkel is végezni és akkOT nem ma
rad más hátra, mint hamarosan
biókét kötni. ~

146
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mé~yben, dubör~6 mühelyekben,
gyárakb~~l'Zl.aken_yeret. ~
1
. Az egeszseg~ ~~. es az ero-b6
tzom az, .&ml n~~
tud ~en,ynye O

a leg-njahb TT-naszád a viz alá tnd
r:iC'nekülni tizenöt másodperc, P~
njra felszinre jönni husz má..<;odperc alatt

BACSA JóZSEF
6 Albany Street
New V,ork, N. y.

I

R. W. DICKINSON
elnök.

.

J. L. JENNINOB
pémtirnok.
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Ne kinozza magát

IL;ö11Hiny N reumatJwiu&: t""arífle és fajta fájdalmaitól ha ,•églf',i" meg akar lt"z.abadulnl ettöl a gyötni, ldnzó bajtól, On ti. l'f.'TI•
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dosgazdtinál lakott Szab6 Dávid

A p~.sta 1g~zan Jul kozlekedik,
de <'gyebként 1s sokat haladtunk a m:k 8 sziilei Obioban laknak.

1 hí1borus élet lehetö

t~:é_~-
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New York City

Fölégetett Lengyelország.
!

f; \:·: ~~
„

:~,:~iil,\1~:i::t/;~~Y:: t'~;~a-~~~:

!

k1;tz!i~!8~~!.1:~~~o::b:,.'·~~a~~t;~~~ ~·~k •~~1~~!l1!~ti~: ~;:~=~li:;~\~a::t: vifr~
iu~ott' v~~il,\', f'<;iin1l ;~ bt'kr-s,.;~
hm111\. F.z••k ll falvak 1.., me~il•hetÖ!\t'n uí·ptelenrk. ~\ ?.:<Ídúknak 8
h:miikal n,•m voll srnhad elhai;ry.
niok a k••r1•sztyt'u lakosságot pí'.
.
,iii.; távozásra kt'nysz,•ritPttl'k i•,..
azok~~k ma~u~kal_ k'.•l~ett ,·.imuók
hr,lmtJukat e-. JószttgJa1kat 1s. DP
1•i1 cl töblwn tt'rnrk haza most a

1

a_z orosz k~tonÍlk 1!11 n:i:e~\•~clult I A BEVANDORL~
koinkok kH«t'l?b1·rsptt duht>tol.
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A KATONAK GYALOGLASA.
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Eldorado

;d1~: 1:é~\,.::i

~~ork~aaknlk~=;~t=~~:!:~f.b::i::~~ö:.nt!~ts~ ~af:~!:'e~ftiz~!:z~:k
,., azokt!rt magas 4rakat fizetnek. C15elekedJfk N vegyen most,
bc!ektetések rolyt4n a vidék értéke 41land6an
A nil elvtmk: "HIZTOXSAG, FRLTt.:TL.E.S BlZTO.SSA.O AZ
''iG.\Tl,.\'\OKB.\.X'" és ezt u elvet azért követJiUr., hogy mt'gY6dJuk a:r. in1,.-atla11 ve,·ókt>t a tlszteuégtelen Ingatlan kereatedölr.töl,
akiknek elsö--múodlk-t1öt ba.rmadlk helyre vannak Jelz41og1töl~~~:~t birtokon éa akiknek a Tevt\l !gy nem kapnak semmit a
A wl uaaes farmja.luk éa lelkeink telJeuéggel adöu4gmenteher nem terheli uokat; as örökle..-elet a
1t••sek él5 aemmUé.le
4

'lVARA ÁGOSTON •
Wasson,

Muddy ■

él H~burg, Dl, él kör- :
ék'
k" .
.. .
■

ny
6
.1 ,

en a

ozwnert kO&Jegy- :

:~~ZT KULD a.s 6-hasá- :
ba Jotálláa mellett, a.s olcsó •
á.rfolyam azerint.
!

7·

li( ~· t•s~';
,1 Otnl' cr:s : ~
Ez évi eb6 Hl;T hónapjában,
bt·ll. A Ít'~nö_tt I mber re d s lrpeaugusztua elsejéig a vidékről
bl' 6:i l'l'Dhmetn ho~szu.
A fran. •
119
t:a katona 76 ot lt'p egy percben,
·158 Korona. ée 90 fillért
•nor, mem•tben 100-at rohamban
utalta.m
csupán Magyar126 ot F,bbal k1derul' hogv egy i1 onságba honfití.rsaim mer~
írau<•1a f?yalogos kozons,'gu, mmt>
bisúá.ból.
tel(sbl'll két- t's fél lábn)I utat te•
h1 t nwg egy p1llanatban roham
A kornyekbeli magy&nág
ban pPCl!g . három- és f;let. A:ir
w•es pá.rtfogá.sá.be. ajánlom
oro,;z katona 80 cenhmétert's 1~
a Jov6ben 19 uz;letemet
p,s,•krt tesz, ku1.onsPge..<J marsehVagyok pártolóim Jóba.rátJa
hnn 112-öt, rohamban 120-at lép
<'llY [M r~bt-n. Az ola.iz bcr:,;agher1
1:1indig ~yors h;pl'<;hf'll mt>g_v, még
b('ke- idején ir.. Aprókat lépnek.
(:,; gyor;:.an: 5á centim1:te1es l!ópésrk,·t 118-at C$!Y percben. Termé.::zete!'I. hof!y pnnek kövPkf'zt(,ben ••••••••••••• ■■■••••
l18marahb is !Ara,dnak el
~n,,
~ol R'Jalogo<; lt'pt>!l:~ 8;J ct•?hmctelPS é!I. pcrcf'nként 110 f'l lt·p Ro
ll a fáJ a tyuk..<izNne,
l1ambnn 11.) ot l{,pnPk t's lPpte1ket ~ Jus~on t?fózfbe a "COHmf'g- 1<; nag-,ohh~tJák A !1.Zllles an
i~ú~~!~\,-u~:r.er~et ~~;
golok é„ franciák nem lPpdelnt>k
;;
to,,.an i:YóJQ""lt.
con.
szahál)O""an, ,;;őt mt'f! béke 1deJén
,/
~?1ő~ :~~~~~'!:
I
mrní'tt>lt~s kozben fl<'m váltJ6k a
C'OR!riOL\ m<"gs:r.abalflhn1kat
\
~:l~~ ~á~loi:!~:.:r.;--------t, (,
JllitJ g KüldJ '
~m~;>eít & azo°n~

Zvara Ágoston
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A szri?ény lakossárnak, kü

tázá,..i1ra.

ALMA PALINKA

T

....... $2.00
Els6 Rózsa
Második Róna
.$2.150
H""1U><ill<R6,s• ....
. . $3.00

h

lí1k a tlolgot. izt·nt lrtt a ht'ke.

i

l

TöRKöL Y P ALINKA
Első Rózsa
Miíaodik R6zsa .
Ha.nnad.ik Rózsa

......... $2.150
.. $3.00
... $3.150

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

BOROVICSKA
Ela6 R6.z:sa.
....... $2.00
Máaodik Rózsa
... $2.50
Hanna.dik Róua
... $3.00

OSASZAR KöRTE

Els6 Rózsa
Második Rózsa. .
Harmadik Róue. .

1

...... $2.150
... $3.00
...... $3.150

n:tJ::J~~~ b~~~!~~~~k

~:!1::::r~:1 :::kd~:fe:~:s:~1\;t'!:':f;~~:t~k~:t:e:f'.egye legelökelGbb
azeretnént üzletet kötnt, mlelótt uonban vú4rol, .,,,...
gAIJa ~eg a kovetkezll b4rom dolgot: EIÖlzör: J6--e a ttraadg,
i.melytöl ,·álarol, bogy nlnca--e teher a birtokon. MUOdazor; 16
~~~en van-e a birtok! Harmadszor: Megfelelő-e az 4ra a birtokNew York ,·4ros kiilteriilete a vll4g legjobb helye befekte
ti"• nek. Okos amerikaiak Itt ulnAlnalr. befektt-téat.
·
lll

1

i•
:

i O

Vegyen birtokot most

tőlünk

1
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L. Schwencke Land & lnvestment Co
•

277 BROADWAY,

NEW YORK
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HARRISBURG, JLL.

V

a.

KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 !
Sokan Hf'restelt mir ngyont, h11„ut, boldoca&iotJ6talAlmtayotkaJ.
:;; ~::de;::1
~lr.l~e~:: T'T"'. . . .P"r"TI•-.... ,
Mit tali!Junk fel N hogyan IM- J.:;~.:-,::aa,.1.,;:..,1,,.~vi
rentlnlr. pful n,le, megmondja a Sn.badalml Utmutaló, melyet lOcbfJyeg
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Terre Haute Ind.

f"sak.
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INGYEN

Babolcaay Víktori&,

INGYEN
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Pa1n Expeller
Cauz;, köszvény, rheumatiz:mus,
idegesség, ixület- és izom-merev
ség, hűlés, gége, torok.fájás és
fogfá.jáa ellen.
Itt van a.z eredeti csomag képe, a
llogy a.zt á.rusitják. Ne fogadjon el
csomagot, ha nincs ra.jta a HORGONY védjegy.
Kapható minden patiká.ban 25 éa
60 centért és a kéazitöknél.

Modern Hirdetés
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Poca ontas,
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U. S. Coal and Oil Co.
HOLDEN, W. Va.

iJ::

.Aranyos kalaszokat, rm~t a
iszél a. vivt<'lne foldt•kf'n Az oro:rok csak nzt puszhtották el, amit
111,lr kt T{ kbr l f'rdtak OSe,ZC A mi
katonarnkrn vár most a feladat,
hogy met::"mPnt-;t'k. a.mi még meg
mcntbí'tÖ
Az oroszok puszhtá
sukkal Tolta.képen csak ártottak
az 8 saJli.t, de na1non keveset a
mi csapat&Lnkllak Katonáink szár,tára sokkal kelleme<;ebb piheni>
ht>lyek 11, sátrak, mmbsero a k1mondhatatlanul nyomornságo<; Í's
.alkalmatlan oro~z kalyibák. Az
<,rosz kormányzóslig kisebb vároMiban pedig él)fu a kiizépülf'trk
í ~ a nagyobb házak maradta~ l'p-A kiiriilméuyl'k uyomÍ\sn és
Baltimore mPlldt egy R„Jweea
flf'ghf'n: amcl) E'khen mo!l.t \ ezt•rka• nlakuláf-a folytán lengyel lég16t F Bartlrtt ne, u hah 811• r«zti,ndÖ'I
runk t'!t csapatamk elbel)czked• megosztották é:; Olla rendelték, a ,rig a,<;zonv ''ftrJul ,rtte'' az
hctnek Kr1lov ,áros., a~Ply1lf'k 1 hol a vp:-;Zetklt m a h~l{na~ohb és ah~ huszo~f'jff tszt1•1Hlc>~ .Jame,;
1111Jn p111.C'a ,olt, llµ")s7.ohnn a s1- lq~ftn)tgitohb ,olt
A ll'g1ú ma•
t t A
k Ő , 1 tt
1
ma fol~l<lt•I lett f'fn t•nW,t' Yla 1g-a lorng,as m,ídon bt·látta t•unek a iíllott:~: ;,~~110 g ,:1 : : ~~✓.~:;~n:k
I
cl1m1:\ohnszk1han,a1'~nban az UJ IP!Hlrlkt-.d,nek a hi•Jy1,._..,1-;1?~t A inrrmikri I'<, mÍ'g pPthg numl II
kaszarnyn, az 1sk?l11k 1•-..a hivatal ltlil:1(1 b1ztos1tástlra í-.. mr~Jl)t11?ta ih;•ttn A g,t'rmrkek kozul a lrg
~•ok?k r~mo"I nrnr1 lak<L'-,lll nHml f tás:1ra m{•1os kozlnm, hog, az t•lso fiatal.:thh is ulos, hh a ,öli gt'n)
1 Jl";•~h1•u mnra,lta~
.\. VlllO"- h, 1 1, Ul,!nlom 1<l1 .Je [rlh11sz11:11tnt1k ar liÍ>I
A mi nm ns,-unn azt {ilht
Sf'Jt't az oro"z fórrok \ls,za,01111 Ili hO!!\ ,1 IÍ>g11í 1~mPt C!!\ft<lttl'S
h
. k
1· 1
~1
ln,sa utii.n n~hiín) kozák és a ,ni-• .,k t'f1k1t11ui1111a!!'utnrt/l ... íl1o:i: 1\Hi ~~,'11 ,~~~ ~:)~:t';t ~ret;: ~,'tr;,:; ~1•1•kulőpara.~ztokft•lJ:QUJtottáké3 ('11 mdtcí fokra t„ r,mgra !lllfl·1· . k""11 w fi 11 ....
f"
1
dj •
kiraholtAk. )fikor a. nÍ>lnPt loYas- 11 ss,-:k, J.t•Jl!,!'\"t·lorszlÍIJ' miiult•n fia .t,z rs '"~- ~'\ kn_lonl;rn: .;ata 1
CORNOLA LABORATORY,
,-á!,!' h 1 a maityar honv{,drk e. vá- PJ!Wlf,r•• azo~ 8 fiil,liin mara,l, a r,~zony t· nJu t az izg-a ma to ·
Honfitársailf s.zives tuilom:ísára
Dept. 74.
ro!lh11. jutottak. 1111•ir Jánír()kH ta- 11 ~Jyf'I YitÍ'zs(•J;.!•~vd miir Till'l..rszcn-hozom, hogy Pocahonta.Bon, Va 1528 Minford Pl.,
New York
lhlták a. hÍlztrtiikrt t><1 akkor mig telt:
ha f'z a fiilrl i.zahad,líi lt•sz, 1 AMI CSAK AMERIKABAN I
nESTAURANTOT nyitottam.
zuhantak a hlÍzak falni. A diszps I trstv,'•rPilu-z foi:r sidui. hol!"~- a di
LEHETSÉGES. . Ti-.1.tán kezelt valódi magyaros &.• ■■■■••■■■■•■•••••
frmplomoknt ll(•ffi hRntotliík. dr a ll-!<;sÍ•Jl,1,?d lllf'J,!krzdt·tt han•ot ott
.
d1•lck minden időben kaphatók. ■
harangokat a kpg-yPlf'tröl meg · fol\"tassa tovább.
1 .\z Olno Hllamlwli Whartonban
Elözékeny, pontos kiszolgálás. •
frle,lk1>z6 módon, lmrhár kezekkt'l
Úmlqpt>st, 1848. dN• 20.
mPgakadt a napokhan a tddonIiaktáron tartok mimlt•nféle : a mozi vász?on. ~üldj-~n e~y
kittipt~k. A ,·ároshan paranrsnokKossuth fJajO,., fi. k.
,.,.olitálat. 1.tiss )larit• Jl.ummrl, a hszai árukat t's könyveket t's azo- : dollárt éi ?irdck~e szoveget,
ló n~met tábornok míndPnt mpg
_ _ _ _ _ _ _ ki a telefon-i.i•·,suköth•té~t ,,é~ezt,, kst jutányos áron adom el.
• és megkapJa a legJobb lemezt
tPsz, ho~J a ,·i,q,amara,lt lakos1.iindPn hrjclrntés rn'•lkiil mf'g"szöt'zlett>m a Gootlman f!Zalonját61 : hogy a helyi ~ozijukban hirAAe &f'mmihPn r.züksig,Pt nP ~;,:+•nTURóCZI SANDOR, WEN. kött t's )liC'higan ál\amhan hiisé halra \"an.
• dethesse az Uzlctét.
v!'dj!'u. A \"isszamaradottak szá DEL-E.N, W. VA., fel van ha- gt•tf'skfü1öttszh·1•víllasztottjímak.
Honfitársaim i;.zi\"e!! pártfogbát : MARTINS PHOTO SHOP
681 ½ WABASH AVE.,
má kiirülbclöl nt'~ezf'r. tel1át az talmazn1. el6fizcté11ck felvételére A telrfon clöfiutllk eleíntr mél- kérem
,■
f,~_m•.i volt lakoss.áir e~-ötötl ré"z,~ (,:; ll('VÜnkben felvE'lt pénzek ~yug- tatlankodtak. dc amikor llleJ,";tudtis.ztf'l<'ttel
:

~t~;:

100 gyakorolt szénbányászt keresünk állandó 8'unkára. A szén mapssága 6 és 7 láb
között váltakozik. Láncos masina vág és
káré után 47 és fél centtől 57 és fel centig
fizetünk. Lakóházak mindig kaphatók. lrjon vagy jöjjön egyenesen erre a cimre

KITUNÖ AJANLAT

'\!

( sak ut>hezi•n lehetne kiszá.mita
ui: hof,!y milyen til.\'olságokat gya
.
b
h, b
1 . (Í

mult ,~v augusztu-;han. A hrYánilorliisi tisztvi~i•lök fi. bi•,·itndorlás
unt·lkt'dÍ'sÍ'nek okát • lu'ihoruhan
~ k
1
'~: t
t 1
11s·>
, t
11 1
\lU,;;:lt:t"::~ : :1~tro11: ;·,~:;~
dorlási iil\omáson }Jzpk nae?,ohb
rt„zt• angol ,ziírmazHsu f'll!;adai
,
,
,
~=~g:e~;!~•1:e~11!1 i:l)a;,i~:;u;t~~
l.i.mokban
A JelrntkP;.ílk kozul
r. mult hlinapban "zllhuszonkét
l~)ént deportáltak, ..,zázhH pí'dig
('anadából n,;,zatl'rt amerikai
polgár volt.
--o--A MENNYASSZONY-MAMA.

~..:t
a:;:-,n: ~~•~:! •~!!t
1--.

.\ hi·vántlorl:'isi forl(alom Cana- :.:~~at:n:.

A leJi~yel lapok frclekes vis.-.za, ,. . , _
•·· ..
'ml1.kezf~e~_et kozolnc~ !11ostan a
lengyel leg10 1848--49-1k1 magyar
or„zágt szcreplést'r61 A leng)el
Jrgió egJeS részt l akkor szét.szórva
kuzd6ltek a külonboz6 ha~te st e~
be? A_ légió paraucsnoksaga reszeröl lcpé,ek tortl'ntek akkor az
irii.nt, hogy a légió szétszórt ~éi.ze,t egy hadiegységgé tomorltSek
"igya lengyeleket a har~terc~e~
1
t:é~é ~~ e:;: :::~!l:~z~ ecz;
0
g p
.
~
a választ kapt~ Kooimth LaJostó~:
a lengyel légió parancsnoksál?ll·
nak
Aradon.

::1,.~•ri;~,!~=1::;'í..c-j'~~~H

az csak kellett volna, mert nagyon ~~; ~e~l.:1 : 11:,::rcndctli-niil járt be és nem igen su . w . v ...
sz':'rt>tett dolgozni.
1
liZl'nlH'tt'dikén S(' dolgozott, el Jegy1d Nettel .A.ltM4, .-..,.n eU••
;.., uwnt érte a b ... nkbós.z este, de t.r Ne•• J&.a-. JIU'IMII ......... :
,i akkor srm ment. E helyett fel- ~=~=c~Myia, K'-""Ollaia.a
tiirh• az egyik burdos Tarnóczy
Gábor kofferjH és abból kivett
ILONIA L. MIRALY
•':-?'Y százhatvan korona értt'>kii ha- a Magyar Bányá.s.zlapot Edwardazai aranyláncot (•s-egy harminc ko- villen, ru. éa vidékén képviaeli éa
rumh, arany~yiiriil és ,azzal mt'g- joga van la.punkra. e16fU:etéeeket
:-ziikött.
venni fel.
'l'arnóczy, mikor a lopást l'szre- _ - - - . . - . - -.- - - wttr. ri.igtön tudta, hogy cfiak a
fiu \"Íhettr el; t>l is mentt>k a rend.. -~
k,
, ,,
Zlr1 Box fed1lt l Ctnttt ír
ors gre, e1E' t'S eS t c 1evcn, ott azt
Egy tgísz Cupon iirtíkt i cint
mond~ák:.hogy rc_ggclig n;m ~l'h-c~
- 2~
1
8
Sf'tnmit .im ~enni. Tarn?~ZJ' _\
,..} :,
10
kor Sz~bada1 ,János baJtursá,a ,
c.O'J90';,_ e,,~
utn~k mdul~- SI. Pa,ul _Mé, hi°~I
·,
i-j)
81
~ fmt _eUogJa~.: r Meg
~ tón
:~:
ot. Bru~h~
e enc
u e~ebe,.
ÍÍ :'
B~~ehta ~•~Y~lmPB ~ett a ~;t ~a_n~a!'l7: b<:szcdcrl', akik ott r1;.,g,ebz• ; '.
cek (,"". l$!Y m_e~tudt~, hogy t'pen
;0 :
azt a frnt kPns1.k, akt ott hált. In
J-e l
rendőrt hivtak, aki megmolozta a
•
fiatal bü_n öst, de nem találtak nála srm~1t. Az ellopott dolgokat

l:i,,iil. akik meg tmlták kerülni a A LENGYEL L:tGió MAGYAR-1 'áb'l
. t
h, 1 l
. i ,-.;,ámitotta ki, ho1?v hány ll'pést
1
kozllk ellenőrz?st, a akik azért
ORSZAGON 1848--1849-BEN, 1~f'n; k:;~:;\ ~~ ; : ~~;;n m~;:c a k!IZ egy gylllo~os állaJ(o,; ~api me•
0
akartak i.•m1í-t faluJ\1kban lruni,
-'
t J' :l)-40 k'l 't
1t k„
0
hOl!Y a 1;11bonát, lf'arathas~k.

..

itt, köz~·li J t': a 'robbanás

j

,;:111 szeuverlne_k .• LP_~~;véslié ~e- :~~:,\::l -,,m;;an~::l~<'~~zt~;t\n~~
1hg k1•chbl'n es 1•lPtnrombt•n. .\ ,.,,,nki srm Vt'~zi fől! Kellemes ani 1,,aJly&r J~onvPde_k ~s a ném~t lova clalitóan Zt'Ull. mPµ- ha a !Pgnyo
~ok_twn,-o e~·{'frrtt>ss,•l v1>d1k me.g Jmá~t i-a érzi az ember. H,~zi\nk
e ,·,ss;r.amaraclt orosz lako„ágot t·s !
. l "ki
•
, an IIIIIH f'Jl\"J l('U 1,11,g.
11 ml'g m1·f,!mara<lt OrOsl': falvaka1 1
·

■ gy

A lirt. A&011.1r:1Till kaPC1110la.,_ "'" •

megjavitúsa !iu benn dolgozott ll bányúban, az

Antalka Patika

146 Second Ave

Szénbányászok
kerestetnek.

':~~~~t!D~~-;:r~..:.~

:!,::;/~1:u:~~ !.!;n!':..11:!uNt.:!'
hul!zonti'ves magyar bányá~z, aki- t(ln minden egyes t ac utt.n
dol-

_

Az élelmezésünk i.s, - . a
korulményeket Yéve, - igen JÓ.
1~:z, hogy tulajdonképpeni t9!:k~•
7.t'St C:<ak egyszer kapunk és az is
),ideg, de ha jó fedezék van, egy
i.~ál gyertya egy porciót elég jól
n,l'gm1•ll'git. :Ma például étkezésem
volt: paradicsomos burgonya, tüzd;,Jt marhapl'CSCIIYl', rántott esirkc, pü1ingpr torta és körte. Hát
mi kl'ill'Ut' enn~I többf Italról is
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1iondo~kodtak, pt•z..sgőt csaknem
1
mimh-1_1 másnap kapok egy i~~cg1-'_el. muult•n nap ka?ok egy, u,·l'~
fmomahh bort, '..! htcr ásvanyn---.-..
zl't. Ezt•kt•n feliil, tiogv ezen is JeA Ti.wr.a .-.ouulú orosl': -.,•n•g nvo- ••11<1„1•u tt zsi1\óknak 1·gyetlcn ag.
. k
· kk .
11
1
1
nui.ban mi, a haclit11'.lci~sitbk 1~~y ,.m,lalmuk rnn;
attlÍI tartan~k.
,.:;;\a~:z;:":zal:~~v:I~
kis cso1,ortJa, _1•1'.J?1·,lt·lyt kaptunk h~!,!y az oroszok ,alaha megint IJ?v li/lt mt•gis l'sak könnychb az
,."t. hoa:.;-r Voll'h1111a oro~z kormimy- \"1~s1.at,-;m1·k.
i it~·t•h n~lkiilií;,:('sf"ket t'h-i.~elni
r.(111ágon krr1•~1.tiil \'\aclimir-\'di- _.\z oroszok las.~1m. ch• ii.l\andúan _\; lll\'lÍ.S minimális clP azt is ;n,•g
11szkig ut~Zl':unk. .\mit láttunk, \_i-.s1;avo111_1li'.a~. ,s _a lwláthatat.la_n 1 111' 1 szokui. ('"ak ~zt a borzasztó
tdte\tó 11:,•p,• ,•~~- hohlngtalau or- s1ks111,"!'on nrarol-ornra me,._<.zebb es íig-,·udiiqi;l:l-l t'-; 11 szl'jjel hulló a
,-,:;ál{r~sznek..
_\z
orsz:1.Kutak m1·s..-.zcbh lú~hatli, ho~~ l:f{y~P~y uj r,.;,l1l1i IÚ'P kattogá~ára emlék,eznll'ntén, l\merrc a hátráló orosz se- f:.:lu b?~ul lt1ng?a:. Ez !elz1, bog! h'tíi kiidurabok lwrregl'.~~t. PZt
r,•g rohant, a rah·ak 1•Ji:~s:r.rn fel- ll hazaJnkat wdo kozakok hova már i1.ei·n rwht'.•z IIWfi!szokni ~to,;t is
luh·a Állanak a házak tövig le jutottak. :-.nrg,,inket C·$!yáltnlán' - .
.
.
\·annak p;>rzs1„ln~ s a kfüürmPl1•- lll'tn lwfolnísolja az a küriiLne,•n., 1 z1•~ ,.,·np ,m•llf'tt ,ro~ e_ le;_~l~t.
i-1·k kiiúítt rsa_k 'it~-ot_t mrrNI ki 110~,o: ll ü~-.7:in·onulli oro„zok_, '~_i;1.
gy-p~•y lrtlünti.,tt kt•!llt'D)" . •\z or- di•nt rlpus1.t1tan11k ma~uk ~Ol-{ott.11,t>ljt>lih hnzom a ft,"f'nwt ha a 8Ü·

eiu

EGYLETI KALAUZ.
...., ....... . _
'f::~~\:!1:• ~~;.~

1. OúJl6 .....-

,
.
- .. .
. !os t•lziilljséröl kaptunk hirt Dan- ::.ku
Egy finta! szazado.s 1rJa a déh te, Va.-hol. :\í. Szabó István bur- '"" korig. Fizet 60 cu.t 11.avl taed-

1

Antalka Bányász Balzsamot
1-1ol7b<ll

Tolvaj bányász.
--

E!!Y fiatal magyar fiu !-ajnála- K~:;fa

F. Ad. Richter'& Co.
1

74:--80 WASHINGTON STREET
NEW YORK, N. Y.

=-••••••••••••~• ■■■• ■ =••• ■■■•••• ■■••••••••••■•■• ■■•■■■■•••■■•

'

lNGYEN

Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél

A . GOODMAN, Inc.
M. GOODMAN

J. A. GOODMAN

Box. 98

Box 157

Pocahontas, Va.

Catlettsburg, Ky.

VERES P ALINKA
Első Veres Rózsa .... . .... $2.00
Második Veres Róna ..... $2.150
Hanna.dik Veres Rózsa ..... $3.00

RUM
Első

RóZS&

Második Róu• .

.. $2.150
. .... $3.00
.• $3.150

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

FEHtR PALINKA
Első Ró,..
.. $2.00
Második Róza.a.
..... $2.150
Harmadik Róua
. .• $3.00

lla.rmadik Róua

. SZILVA P ALINKA
Első R6.u&
........ $i.150
Második Rózsa . .
. ..... $8.00

H1'nllJMlik Ró""

....... $3.IO

MAGYAR BAKYAIIZU.r

GABAIITALT OHIO CLAll!sT No. 0 . VILAOOS

:ts

19lj 0KT01'D

7.

SöTtT

HÁBORUS ADóVAL EGYUTI
46--50 gallonos hordónként $16.00
Mi fizetjük ki a háborns adót.

12 szép ajándék

ehez a remek aranyozott órához

211 p110... fól lHml6 $9.2~, 10 pllonos hordó $4.20
(a badl adO't'al ec,fltt)

,.,

! $6.50-ért.

RJiilli" DEIJE!i MOST! HA E Z'l' AZ OLOSó ARAT ikLVEZNI

AK.A.lUA, AXJ[Q R G l' ORSA!'f liELL ll.R.'( DEL.~.

.___ _ _...,

8:

Küllm klaru11tú &r&DJO&Otl finom 0rikb0I! !\'rz.,,· meg
u 0rit é1 ne teklntn, bog7 1:. .&
aJtndrkot adunk ,ele, nem ug:r mint a tobbl cécel. ,.1elyek eu· e&• H ct0m0 b.aunli.lbatatlaa IIIIN•lt
adnak. ~I kev• lúgyat adunk, de Jót. Thr,atnk a 11.övetke. ,11 ;
0
1
tokba~. YIJ~~~l~~n~~::.,:i~~é~::!. be~~~~•~I
aid:el
81ip pipa. S:1ép nld:el cigaretta doboz. Finom haJkefe. Egy dobo1 finom beretT■•pud er . e,,.
nyöru nlckel pénzt.área.. Legf~nomabb kéri vtllan,-IAmpa. Szép 0ralAnc, e1üng0nl.
Vb"Ja ki e hlrdeté1t éa küldje be a.na) eg,-6.tt %6 cent Ara bel,-eget és aionnal elkQldjilll: e zt a
na1uuera órtt éa vele a fenti u\rg:7allat N ha az e:-.:prNM-n mecvlugilJa a caomagot éa m ec- len
annak tartalrcAval elégedve, megtlietl a lobbi 16.2fi-ut #-1 36 Cf'nt a:rAIHlút éa megtartja u trut.
Ila neom felel meg,_akllor nem veul At '- vlaualr~pj11 a beküldött 25 centet i.. Canadiból u e&MI
bM~tel{et el6re kérjük. Ha tetnlk a fért! Ora hel>Ht nul Orltt, v , ,- a blztonaigl ben,tva h elyett
rtoom e,::yenet bMet\'it küldünk.

JOTALLUNK, HOGY l!IEGEUIOSZII VAGY A PitNZT
VISSZA A.DJUX.

~~::"! 1!:l•~•1= ~,{~o':,.!:~ei;:~::~••

vöi:'

A

PRINCE JEWELRY Co. Dept55 855 E. 172nd St., New York

A Ml!~
SIKAT

Magyar~
Bányász~

BÁNYÁSZ DOHÁNY

l"jra
nag~oha1

_.. MAGYAR BANYASZOK Rt SZJlliRE GYilTV.A.. - -

11a,l ágc

mi ngyuuk.
Kérjen tőlünk kó11tolót a

Levélpapir
A SZALLITAST lllI 1'IZ.ETJtlK !

Magyar Bányászlap ~!~ 1~~;t

dozat I

Bá.nyáu Dohányból,

1J11

küldjük h irja meg a atóros.i.nai: a cim,:t. Kcrjé
iA a H.\.XY Asz DOIL\ 'SYT

tözött.
1Tiáh1
ler a l
ul'ba r

lyt't ingyen
fi.

Kt.ór

141

10 CSOMAG ilA $1.W

GYONYORtlSZJlliPBANYASZ-LEVl!LPAPIR A
MAGYAR BANYASZOK HASZN.I.UTARA.
24 PAPIR tS 2f BORITJIK EGY CSINOS DOBOZBAN.

Ara dobozonként 25 cent.

k legi
,alli kt
útatta

.\ le~johb és leg7.amato•bb ,IohAn~·, amit 1('1)dig k szibUU:
A .;\t,w Yorki .llllg~rar Diuull A ztaltársa!lig uivarit:1 UOaai

1

mrg a~

30 cloho7. r1•111lt·lt'•sní-l i11gyn1 küldünk 10 Uarab ..-&10.
di!'l1116 1i\·art.

.l\kkor 1
)ft•g

A SZALLITAST MINK FIZETJtlK.

ckefelh
llsaiue
bé II li,

F ri~~AR ;!y~!:!;ek

407 E. 70th St.

New York..

Teljes biztonság
e háborus időkben

•otta a

ok t

Az Egyesült Államok kormánya nálunk
tartja postáinak megtakaritott pénzéL

l[ost
h •an
Of K

TARTSA öN IS HALUNK

ruck
nekt'hi
t vd
u nek
lll szú.•
fUogu#
n,, h
ru' Pt

l'ELTIITLEN BIZTONB.I.G A lllI LEGNAGYOBB
Btll!Zlllll!lGtlNK
ALAPTGKtNK $ll0.000.00
FELESLEG $10.000.00

Betétekre

megfelelő

kamatot adunk.

FIRST NATIONAL BANK
COEBURN. VA.
A IUl8I, NAGV t.8

nos

kúok
sora ,1

BANK VIRGINUB.lll

UZSOI

L.iz1le
f'l -li
org6
ján h

1nagas;

J:···································-···
NE VEGYEN Jó UMPÁT
' - VEGYE A LEGJOBBAT
A LEGEROSEBB 1

legolcsóbb lámpa a ZAR
btde IAfflpa. • adeebb

m,•lvlv

1116pa -.bld- =~!~~b:f.:-;,~~~e:-T,!:=::

hat Itt, mlnt a forr&Nt.ott tarU.1,ok .

80 Ak f'r föld, k üze.l a df"O"h oa &
i llolD.Vhoi;, 60 a ke r náo tó fö ld. s
többi erdiJ (Is leaelG, 12 uoloúi l a k 6b.Az, nagy btáUó & néniH pajta, k~
f'II I f<-l""E<'r , gabo na rakt4r , ,wl"t(,. 111,
t)-ukh b, 117.ép ,n· üm iil('lliifl. "ln<l<'n•
n t'mÜ giuda.-.iil{i t eJc;7.f'r('lk, l' IQ' pfir
n•~T ló, k ft. d a rab reJó,j t ehfn, f'ID'
u -'7.0 borJo, két darab ser tl"', ?óOk ha,
romll, lll & ~ U'rmf " •f'l f'fQ'"Ütt
&M>Dnal eladó. A z ,,.. ..'IB00.00, '600.00, k ~
n.z k t>U.

,,6

.Á.I
lr i! rtl l levi! e ll.,,.O e~
aen a !Ampibo1 van •r6folva, de
•11:1 perc alatt le i. veb.U. ut. •
ml a régi JimpAk nAI nom lelr,.c,.
IM!gea.
A.z '&6 r f zbi!I 'VID • toYib~ e ltart, mint W.rmel,- mu, r6c1 taJt,a
IAmpa. fgi!Je. Egy MJ per c alatt
lecaavarhatja u fgi!t éa •Jat t.
bel ri.
Ebhez nem b ll Hlblml ..,._
as4m, a •l!tét ben la elY,1ubeU
eKY tucat uj tgi! Cl&k 10 c.tbe
ll:erill.

„

FEKETE MIKLóS
NORTON. VA.
Box436

U4vebbet: H aJo r J i nlMI, fann ("r,
StepbeHan, 'Uch. 111111111111111111111111 U

VSO\'BN l!GY Z.Ut LAMP•T
AZO NNAL a kfnlflkedtl t41, van
~ndelJe:n tlllüuk 61 ha 10 napon
i t b....álJ• N 11em len vele mecf'li trt'(lve, kll.ldJe TIMza M VISSZA
ADJUK A P*XZU AZO!i'NA.L.

.\ m

lltzato

A LEGJOBB!

A ZAB a ... lrö n..7ebb limp.,
A kam pó .oba u • moadal JUC,
11:611.1,-ebb, llllllt búu,eJ,- rést CAi"- bl1t o1an Ali a „pua a IAmpa. .á.
Mi.

r-~ k.

~okkal

Ara $1.00

Minde n ZAR limpa 1)11m O.ll&d.6
17ujto.,.1 van fel11e relve. .6. ..,...
bl1tarl41,- o ld ala telJ••n ■SJ IIDN,
ug,-, bog7 ut li:60117911 tluU t hatJa, akár egy adJ 17utbal la.

1,otrán
1 (',;tl
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1 ,101a
• a ,
ftl a t

e'- rt
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ll, \
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kal
Magy
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{•11 )(i
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JOHN SIMMONS COMPANY

1011,i

NJ:W YORK, N. T.

t iihM

97 CENTRE STREET,

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

