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A VEZÉREK SORSA rr=============n BÁNYATELEPEK HIREI

Üzent Magyarország

A MUNKASOK EGYIK IGAZ HARCOSAT MEGöLT1lK, A MÁSIKAT 35.000 DOLLAR BAIL ALATT ENGEDT~K SZABADON
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rjra megcsufolták a szabadság
hazájában a !;zent sza•
liadságot, megcsufolták az emberek lt'gt'lemibb jogait, a kenyérért
való küzdelmet és Colorado véritztatta földj(•ben egy({yel több áldozat pihen a munkás-martyrok
1-.özi>tt.
liiába látogatta meg R~ke!el
ler a híinyák Yilágllt. hiába állt
~zúba a bányászokkal, nem látta
me~ azok baját, va~y ha látta,
akkor nem akarta meglátni.
)!ég az is lehet::;éges, hogy Roekt>ft"llt•r őszintén akar j6t a munkl\.'iaiuak, de 6 maga iwm ura többé a hdvzeinek, m('rt kö1.te l's 8
l:.iu1n'lsz;k közt ott állnak a police1.,itn.ngok, a milic-bcstiák, a börtönök kiszahadult süpreilí-hi. akik
•hhól clnek, hogy egymásra sza.a,litják a mimkást és a bái~r!tárai
1tot, lJOgy zavarokat l'smaha.
halásszauak n ,:nvaro slrn,n.
)ii.: anáig sinylödött a bürtVn•

11 a1ryhangu

;::i:..;u:r~:;!:•

emelhessen több &1.6t az elnyomottak ;rdekében, ho(:!y ne lel?yen
aki Colorado bányá.-.zait vezesse a
boldo~ulás utján.
Xekiink m•m jütt meglepetésképen a dolog. Alig indult meg a
~[ai,ryar Bányászlap, azonnal megft>nyegetttk a szerkesztőt egy kis
,,·t•st virginiai ma({yar bli.nyáspléZl'll. hogy letörik a Baldwin embert•k a l11•rr•kií.t, ha még C(ryszrr ar
ra tl•ved; késöhb ugyancsak le
liin~~,, 1 fruyegdték, voltak idők.
mikor állandóan öt-hat hány,i;;z
kis,,;rti> lapunk s1.erkes1;töjJt, mert
nz éldH ft'ltdti•k fs ,·olt idö. mikor aegt'd u-rkeszHinket hiirtönbe
tdh'k: - nii ,tok\-a va11ynnk már
n:,•khn a ilolgokhoz.
~linket es11k e-,z:• dolog ll'pne
m g nngyon. na mP,zhiintetnl•k n
buni,...öht. ha ttrogn:tk a. g.vilko1wkat. hn vnlaha mqt-.zeny('tlufot'k I
a gazcmlwn·k1 amit'rt llitchellt j
111:

gőltl-k.

1

y

~.::.:on,{u:~~:k
n. bút e;r. 8 JUel?lepd~ nem fog 1
OI?" vez,•rc volt n tavai)· r;rlrájko- 1l•kii,·c-tknni. (;on<lo.~koilik arrúl !
ó bÍ1más.wknak, hogy felvilágosi- l'oloratlo állam mr~"áslirolt hiva-1
ot a ~zokat és n<'lll akarta eladni tr li kara, gomJo„kotlnak maj,l az,
lkt•t
tár!-,; sf1gok b?renceiuek.
i!gy;s1.ek. a hirók, akik oly huz
)[ost i<li-iglrne-.,•n, ~~ uj ~árgya- JIU~oinma!. i!lcl<izik n kiiz,l,i mnnk~• 1
111.Siit unhadon,bm::suJtottuk, d,· ~okot, akik azonban maguk se,zir:,b-a~ hilut!>th·n magas hiT.losití-- tik P.lfntni n mnuká.s\'ezl·rt•k gyil-1
kot s:: btak ki, a·nily1•ut soha nem kosait.
, roek egv milliomos ny;'t\as gyt>rEz a kH tanulság vÍ>res intő
nf'k.:.tJl h'a az jó krdvéhrn emht>rt pt'ld11. 8 mnnk{isok vezeti)ini.:k. Ti·1t vt'le;lt>niil. amilymt nem kér- l»lomfának szímták a mi ntunkha
11 nek tán akkor ~••m valakitöl. mi azonban iu-m fogunk meghti.t-1
h c;zlÍz emhf'rt ülne meg. mielött rlllni és ha UJ?Y hozza a sors muá- ·1
f'ifoR"nflk.
\'RI. hogy 8 jövő tanis!'znl hek(ine Mt pí,Jdát kellett szoli;táltat- vetknnek n ~a~y b~nyász-harcok.
ni! Pt'ldát kellett mutatni a mnn- nmelyeket mi nrm kmínunk, nmckások wzérdnek. ho1,:y milyen lyeket mi krriilni s1.eretnfok. ha
sors ní.r rti.jnk, ha ar. elnyomott, ml'gis elköwtknnének, akkor min• 1
a.iuzsorázott hií.nyászok (,rtlekl:h<"n d,·ukit ott tall\lnak a mm1ká.i;ok a
kih:denrk, ha törhetetlenül és meg helyt'n, bennünket is. m6. sokat is.
Ulemlithrtetlenfü Yetl'tik a nyo:És ha mí,g annyit is fognak lelö
mor~ó munká,~ágot az igazság ut ni kiiziiliink. ha még annyit vetnrk
ján l·s intÍ>'I akar ez a tu)c;ágosan ~ ~,iirtünhf', a .céljnkat ezzC'l <' 1 nem
na,:?as biztositék lenni. hon jaj t•nk, mf'rt mmllen efoi;;ett katona
1
tnmnk aki a minrl('nható tár!.a,;á- lwlyl'hí' kl:t nj lép. s az igaz,,.ágot.
i,:okkai krnl ki.
1'1 hán~·llszok i,:?az<utgos sz ent ii,:?~·ét
.\ mHsik eset ennél sokkal gya-, llf'm lehet a halarlác;ban feltartózliitato~abb, <;okkal a.lju.11abb ~s nin- ti:tni.
l'~•·n c;zt'i az t•mberi nyelvbPn, a
)[itehl'll c;zerkec;zH, ber~ülete~
1iel~·l)·el ki lehetne fejrz~i a meg muuka küzlwn, beesületrs halált
l,otrá11kozlls11nkat a hihetetlen halt, tr„fomes élni az igaz11ágért
tecstelen,t'~ felett.
e he<.'siilrtfrt, t's érdemes azí-rt. ha
Élt gy iga.1. .. hresülete11 ember n sors ugy hozza. meg i;; halni.
Coloratlo. bnn, uj;;ágot 1-zerkes.zet.tt \'annak olyan emberek is..
1
; 6 n munkások ja,árn hac;znJí.lta
ftl a tmllí.sút. a munkáiwk i,raz'-Ú·
...
giíf.rt küzdött; azt hirdette, hogy
FELSttLT LINCSELOK..
ki kell :-.iipiin1i a. szt!metet Colora•
1ln államb61, hogy ki kell tizni ~nA :Uar)·lnnd államhf'li Snow-1
nnn, \'a~y biirtönbe kell vetm a Ilill-rn l'J(Y F'rank Grano neYÜ
hitangokat, a hatalmukkal ,·issza emhert azzal vádoltak, hogy meg
élű birákat Í>!i rl'nclör-politikuso- ölt öt emlwrt. A vádlottat ~a
k t, szó\'al azt hirdl'tte, a mit a lishury blirtönéhe zárták. Snow
)fagyar Bírnyá;;?.lap hircletett en JI.íll lakosai ugy felháborodtak az
(•vi.·el ezeltitt, amikor a Virginiák esden. hOflY ,·alami ~zázhus.zon
mefrtisztitását könteltük.
Men utr11. keltek, {,,; me,:?akarták
.llitchellnek hivták a szrrkec;ztllt linesrlni a. YÍ1dlottat. A börtön
,•s )Iitchell mo„t mi1r hah-a fek- fr,lüE!yelőj~ megtudta a rlol~ot éei
szik, mrgöltt'k, lelőtték a saját b6.- Daltimorcbe c~empéc;rlc a i.·ádlot
zában. a frlest>ge mellett, hideg- tet. A lincseléi;:re kész polgártár
vérrrl, bee~telenül. gyfw{m. hátnl- sr.knak elözt'kf>n)·en me1?m11tatták
rlil lütték le, hogy ne harcolhd„son azután a eellókat, hogy kinpült

T.

tiibM a munkások mellett, hogy a ma!lár.

tk
•t.

00

,_,
... .

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

;(1 - ~

n. d•

:i'et :

lbb el- :
t fajta ■

.
_,.

: alatt
lat t►

■

■

...... •

1eU . . ■

0

.....
Olr.l)d6

YilDflll,

utb..at-

"-

•••••

TESTVÉRE K!
A magyar haza üzenetét houuk:1 A szülöföld üzenetét, a kis falunk _
a mi magyar patakunk _ a. templomi ha.rangunk _ és u otthon ma.radt véreink üzenetét, hallg&ssátok s.zeretettel, 6.hit.att.al, megértéssel, Amerikáb&
szaka.dt magyar testvérek:!
Azt üzeni nektek M&gyaronzág, hogy bajban van, halálos na.gy bajban,
hogy szüksége van minden gyermekére, hogy harcba. szólit minden magyar
embert, azt is, aki otthon van, a.zt is, &ki itt van!
Otthon élö testvéreink a hatá.rra mentek, hogy a. száz oldalról ránk tá.ma-dó gyilkos ellenséget kiverjék: a mi drága. portánkról és nem ldmélik az életüket, az egyetlen életüket, hogy a ba.zá.t megvédhessék!
Mind elmentek már a harcmezőre, az emberek virágja., az erejében levő
mPgyar férfi, a, pelyhedző állu derék magya.r gyermek és mennek már a. deres
fejü magyarok is, elmennének, ha ugy kiTánná. a hazánk, még az asszonyok is,
mert egy csecsa.zopó gyermek sem akar élni a mi földünkön, ha. nem lenne
magyar föld.
Folyik a magyar vér, suhat&gokb&n ömlik a drága, piros magyar vér, és
nem sajnálják, nem kim.élik, nem alkudoznak a.ual, a mi testvéreink, gyer„
mekeink és apáink, akik otthon va.nnak, hiszen a haza kéri, hi.sz.en Magyarorsr.&g védelméről van szó!
Tőlünk kenyeret kérnek, testvérek! Kenyeret a. katonának, aki értünk
és a hazánkért harcol, kenyeret az özvegynek, kenyeret az á.rvá.nak. akiknek a
tániw.a a haza védelmében esett el, és fegyvert kérnek tölünk, fegyverre való
pén.tt, hogy védelmezhesaék magukat és • ::utat, az ellenséggel szemben.
Meghallgatjuk-e a. kérést, szülöföldünk esdeklését, magyar testvéreim?
Adunk-e kölcsön pénzt & magyar hazának, oda.a.djuk-e & fölöslegünket, mikor

u

:l ttatvéreink
életüket is alku nélkül &dják?
lenü~~::!::~~ó!:-:0' : ~ ~ = ? n y ö r g ö kérése és lelke~
Testvéreim! Valamikor el mulik majd ez a. retentö véniva.tar! Valamikor ujra. békél magyarok sxántanak a mi szeretve szeretett édes hazánk
földjén, ujra békés gyermekek örzik majd a. libá-t a.zokon a. .u:ép &<ild pá.zsitokon, ahol nemrég a. vad orosz csorda dult& fel a ma.gyar tanyá.k.&t, ujra
piros-ar<:u kedves magya.r gyermekek éneldik majd a.z iskolákbaDi hogy
"Megbünhödte már e nép a multat és jövendöt ... "
1:s mikor mi hamtérve, ujra rátalálunk az elhagyott falura, & mi minden
kincsnél drágább magyar otthonunkra., mikor a béke áldott napja ragyog
ma.jd ujra a szeretett ha.za. egén, akkor áldó hálával emlékezünk ma.jd meg az
elhulló hős magyarokról, a haza. védelmében sántá.v&, bénává és vakká lett
éCes testvérekről.
Mikor mindenki a.rról beszél majd, hogy mik.ép szolgált& a ha.zá.t a. nagy
l..iizdés napjaiban, mikor ki-ki elsorolja majd, hogy milyen ha.rcokb&n vett
részt, hol hagyta a kezét, hol hagyta a lábát, hol & drá.ga szemevilágát, merre
e.\lett el a gyászoló özvegynek a férje, a sápadt kis á.rvá.nak az apja., a. roska.dozó édesanya fi&, mikor tóled is kérdi majd & kis fiad, a.z unokád, hogy há.t
te édesapám. hogy szolgáltad a. hazát, mit felelsz a.kkor, amerikai magyar tes~
vérem?
•
Mit fogsz szólni a. ba.rá.todnak, a gyermekednek, mivel mented majd magad, mivel iga.zolod a te magyarsá.god, ha most nem segítesz a. magyar hazán.
kou? Azt fogod-e felelni, hogy én semmivel nem segítettem a mi magyar ha,.
zánkat, hogy a fiad szégyenkezve buzódjék félre a pajtásai közül, hogy a. faluban télre forduljon & megbénult hős honvéd, h& veled ta.lá.lkosik?
Vagy ut feleled-e majd, én magyá.r testvérem, hogy én haza nem jöhettem, de azért részt vettem én is a nagy ha.rohan, mert nem felejtettem el, hogy
r.1:igyar vagyok, és ha. & vérem nem adhattam a. mi szeretett ba.zá.nkért, a. pénzemet adtam & magya.r ba.za oltárár&.
Elmondhatod-e majd, hogy igenis, meghallottam én is a Haza. segélykiált6.aát, én is megjelentem a nagy hivó azóra és a.mig ti a véreteket áldozti-tok,
addig én & munkám gyümölcsét, & pénzemet a.dtam 1a nagy harchoz, mert én is
ml!gy&I' vagyok, meg & gyermekem is magyarnak akarom nevelni.
Magyarok! A küzdő Magyarország most már ha.rmadszor kér kölcsönt a
fiaitól! Jó k&matra kéri a pénzünket, batoa helyre kéri, b.iazen ki lenne olyan
JŐ adós, mint a mi magyar hazánk
A többi ujságok gyakran irna.k róla., hogy milyen jó üzlet a magyar hadi
kölcsön jegyzése, én nem irok az üzletről, testvérek!
t;n azégyenlenék a jó üzletről irni, mikor & Hasa sorsáról van szó, én tudom, hogy nektek nem a jó üzlet a fontos, ti nem nyerészkedni akartok, hanem
e, Hazát kivánjátok segitenl, én hát átadom nektek S1ülőföldünk üunetét és
arra kérlek benneteket, vegyetek magyar hadi kölcsönt.
t;s ne mondja senki, hogy nincs pénze! Ha a magyar katona. meg halha.t
a s4ncárkokban, b& valaki a azemevilágát, a teste épségét áldozza & hazáért,
:i.kkor bitang a.z a.z a.merikai ma.gya.r, aki legalá.bb nyomorult 15 dollárt nem
h.k:ar áldozni, a ki nem vesz legalább 100 koronáért magyar hadi kölcsönt.
Akinek nincsen 15 dollárja., a.z koplaljon érte, hisz eleget koplal a csaták
tiizében a ma.gyar ka.tona is. as a szájától vonja el, & gunyáján ta.ka.ritS& meg,
hW eleget fázik a magyar honvéd is: - ne legyen olya.n magyar ember Amerikában, aki legalább ennyit nem tesz meg a Szülőföldjéért.
Ugy áld, vagy ver meg bennünket a magyarok l.ri.ene, m&gyar testvéreim,
ahogy mi megsegitjük, vagy elhagyjuk a,; ö nagy bajában & Magyar Hazát.
HIMLER MARTON.

LUZERNA MINES, PA. - Kis, hogy nagyon sokat kell dolgozni,
Pál testvér tudatja velünk, hogy hOflY t•gy ember naponta busz káA burd tizenöt dol\·an szolppos l's van geeses bán;~I !úr havonta. )lunkúsokat ritkán
i, .\ s7.l'n ma~assága hat-hlit; vrsznek fel.
lít!1 uragas. Víz, lejllrókö ngy
b:Íz nincsen. szahad lámpával do!EDRY, PA. - )Iiklósik Pál baj•
p-oznak. A !I.Zenet tonnaszámra fi- tár-. azt irja, ho,cy az itteni bAnyá,_t•tik, masina után vegyes mérés h1rn már kH h6nap óta dolgoznak
~el harmincMt- éi; fél eenti•I. Sze- mitHkn napon keresztül. A s.zer1•11rsftlcnst'g nem igen törtt'nik rwt láncos masina vágja, és tiszta
(., a munkásokkal j6l Mnnak. Az ml:résc;el tonniinkint nel?yvenhét
t'Mmiszer olyan drága, mint más- C(•ntet fizehwk. A szén közepén
hol. Jelenleg nincs nj munkRsok- kij \'an nt'gy nicstöl eflt!i:;zen két
ia szüksÍ'fl, mrrt esak hi1rom napot lfthig, dc t>zt'rt fizetnek inesenkint
dol(l'oznak. Ila a munka jól megy, ht et>ntet. .A mnnkáfiokkal megl1·het itt keresni.
lt lirt(is(•n bánnak és uj bányászoknt is nsznrk fl·l. Az t'lclmiszcBEACH BOTTOM, W. VA. - r1•k árai kiiúpc;1.erüek, ec;akhoro,·
Oyör,:?y Tsh'im bajtárs irt, sités\" mi111lt111 a kompánia sztórhan kell
r,wrint a munka itt elég j61 me,zy. ,,1b:irolni. KH-hetenkint e,:?y s.zohPtenkint húrom-nf11:y napot dot. l,ái'·l't sz~nnrl q,ryiitt <'I?)' cloll~rt
~omnk. A bánya eg~·em•s, a szén k,·11 fi7.l'tni. .Jc\enlcg van !l.1:iik1m11ga!<sá.ga h1írom•-hft lí1h között !i,~g nj muuki~okra, \'es.znrkis fel,
i.-áltakozik. \'iz van e~- kevés, 0«1k 11z n baj, 1ogy hihat nem le•
gáz nincs, karbájd lámpával do}. ht't k pni. me'T't nir:cc; iires.
goznak. L jár1ik1i ,·an hnt inestöl
teljt'lih. _\ 11.end rnmhan t's enBERWIND, W. VA. - Ci;r:y
tryb n masina vágja és tonnin- Jiall.ink, ho,l?y itt mindrn nap dolkint ti la. ml>J"h<1el ötvt'nnyolc goinak. i;:ik ,z a hnj, hogy ,•rö~
,•e11ttel f'iz,-.tm·k. ~Z<'reneaétlens,sg muuklí.val m li het ele et k( res1 lMordul nM1a.
.\z f.Jrlmiszer és ni.
lnkús árni olyanok. mint máshol
.J ·lnili·g t1i11rsen nj hRnyászokra
CAMBRIDGE, 0. - Tnrit>skó
uiiks,~g.
K1•len\C'n bajtárs irja, hogy a mnnJ:a most kez(l johban menni. ö
MONTANA MINES, W. VA. - már h;t t'n rlolj?ozik nen a. pJ,~.
Tilkú .\ntlrá.~ hajJár., irjn. ho~· ,: •u ts l1a nyáron nrm is m,-.nt a
ilt II munka mf'gh•hetcisn1 nÍel!y é;; munka n le~.iohban. ,fo tÍ'len mt•g
uj hírn~·ászoki-a, illetn: pikkesckre mindig dolJ?oztak. ,\ szrn marnn is most s.ziiks;2. .\ hán~·a haf gassá2a öt ht't láb. lejlirókö ninmi•rtföhl mt'ly, a !1.7.l•n öt-ht'it láb ('Sen. ,Tt>lenli>g ii. frlve11znrk uj
11 a2as. Gií.z vagy lejárí,kö ninc!!. blí.n)·á<:zoknt. -. kiinnyen lehet ke
1Ut tomifls káré szén,~rt harminc- r,-.s:ni hiirom dQJlárt{1l hat clolláiittöl-iit,en eentii? fitetnf'k. .\z riit. Tarie~k6 testv~r ajirnlja rzt
1 mbert>kkel j{1\ hímnak, a lnkóhá, a ht•lyt-t a magyaroknak.
Lakást
i'.llk rrmlesrk éc; jó ivóvi?. is van. ltbd kapni.
Ez a bánya c:zervct·j hímyá.szok pikk-mnnkflra je- 1.d plfz.
lentkezhetnek. _
il t e,ak hú rom napot dolgozuav.1 ri·t adjon ki.

!

CRAB TREE, PA. - Knndm
Piai te!ltvf.r értt>.;it hennüuket,
ho~y itt a munka naro·on jól mefly
am1•nnyiben mindPn nap dolgozunk. .\ bánya <1zloppoc;, a. 11zl'n
magac;á2a kettó--négy láb. Viz
t's lrjárt'ik6 akad helyenkt'Dt. Gáz
ninest•n, néhol !l?abad, néhol zárt
lámpát basznltlnak. A szenet kárl'sziímra fizetik, mac;ina után ötHnkét, pikk ntán hat,·ankét centtrl. :izerenC'!!.étlenség nem 1;zokott
tiirténni. ~\ munklisokkal i1ren jól
hií.nnak. Kamlu_.r bajtR~ ajánljA
ezt a hel)·et a ma2yaroknak.
BONNE TERRE, MO. - .\.z it•
trni ólombán,rRban Pjjel-nappal
dolflornak. ::\Innkác;ok ~.f.4~et, ~
masiná!!.ok prdiR" $2.7;';-iit kapnak
,·gy nnpra. .\ munkú!;okknl na•
~yon jól húnnak, ec;nk 87. a baj.

Leütötte a kő.
Lnk)· ,Jttno.; ma,ryar blanyászt
B,•Mh Bottom, \Y. Ya.-ban leiitöttr a. k<i. .\ $:7...renec;Hlen mairyar
l.ajtiars azonnal ki11zrn\·edctt. Lakr .János nz 6-hazáhan t>!'lenclör
,·olt 1:.; itt .\mrrikában a fele1;(,
Jtr• hiitlt-uiil rlliagyta niry, hon
n,•a('h Rottom•han senkije sem
i.·olt. Van itt Lak)·nak e1ty b{1tyja, akinek n jelrnlegi tartózkodá11i hf'lJ·e ic;mrretlen. Egy h6nappnl t'Zl'lfüt Berrybnrg, W. Va.-ból
irt levelet. K(,rjük a mairyar bún~·iís,:okat. hoj?y nki.k Laky
Oyiirgy tartózkodlÍ."'i hrlyét i!Ullerik. tnda:-sák rzt Györ~y TstvJí.n
mal?)·ar bán)·ásr.testvérünkkel. a
kinrk rime Bparh Bottom, Wal!'le•
lmr~. W. 'Vn., ho~y öesr;;r sr.f'ren<"-..~tlen haliil6ról értl'sithr'-$•'·

Bányásztestvérek
A

le,rjobb p(,u~~ket

mlnclf'n l)f'f~llilt f"ll f'II

blu lommal

lt'h('t J'f'.ndt"lnl a nlllg'J'ar<iA,t
l<'cel..86 jO'ÓtfJ'BXertiribóI. E,: apontos dm:

Vörös Kereszt Patika
8901 Buckeye Road,
Cleveland, 0.
E,;6,'~si Ut.mutató tn.u('n.
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ATRANSATLANTIC TRUST COMPANY HAZA SIRÓ. MILLIÓI

HUNGARIAN MI?aBa' JOURNAL
21' IU,.BT 1S1h STllET,
NEW YORK, N. Y.

h egyedüli maayar bí.D,yúllap
u Eaeaült All.amokban.

I

Tbe Only Hungari&n MiDera
Journal in t.he 0. S.

1 o;o"'-'rlo.t"D~IÖ: Hl~ILEH. MARTOS

Valljon szint a Transatlantic T rust Company. Hol vannak a magyar állam milliói?

~dJIAr· 'IAHT11'1i Hl'.'I.LER

l.lóiiletési ir egy hn . . . • •, 1.00 SublCriptioo raiel

Publiahed every Tbund&7.

as

A MAGYAR BANYA.SZLAP elöfiJ:et.öi tapautalha.ttá.k, ho&7 mi min~ uon v_~•-- hogy jó, ~lm.a.a és
h&unos ujságon felül még kül0nböU> értfkea szolgálatokat
is tegyünk testvéreinknek.
Már hónapok óta adunk lapunk mellé páratlan kedve.miény gyané.nt egy el9öra.ngu, finom, egy dolláros bányánlámpát, a.melyet uonban már nem.· sokáig adhatunk,
mert C6&k egy-ket száz van abból a mennyiségből, amit a
gyá.rosnál leköWttünk.
Karácsonyra uja.bb kedvezményt adunk ugy &I uj,
mint a régi elöfizet.o'lmek, illetve minduoknak, akik az
előfizetési dijjal nincsenek há.tralékban. Ez a kedvezmény a
MAGYAR BANYASZNAPTAR,

t.:-nnk a,IJnk haumk ('11en P1?1'111ek k1•rult. u1111g t1s1.tess 'i!'.l'S iirakl'a
,.,·z?lw a fegprrt. hi,l111 a raj- l..,~n~&it'rihttlik ,ikct. l'g~· támo·•1uk kcMHt pénzt adt. k kii!(' ön gatják az auwrikai maryarokat.
,, Tranutlantif Tr1111t ('ompan~· ho~y o lc,m•i.t~·ohh 1ziik!iég, a l"g.
ii..:ugatói az augolokunk. hisz raj na:;yohh in!IPg i,]ej~bf'n, mikor
l 11rnk k resik a n111liúk:tt azo~ a 1111iuJt>n p(nzünk otthon ,·olt '-'Zll~
l1k
Ít'JC:J\"ert zf11litják a 11zó- 1Pg,•s., ... zií.zezrekf't ki>rl's.tck raJwtsl'gtsPknek.
tn11k joi;rtalanu\
r::ll't_•halí1l htm•ot folytat fl 1zül,'ifol1lünk! Otthon (,Jii g~·('rlllf'kl'i
mind 1•\m,•ufrk, ho~y Mt•tukhl ,-j,.
delm _zz~k a ilrúga magyar fii~1kt.
A_nwr1ka.ha_1U:ak41\I j!'ynm1•ke1 p,!-a r:•nz1iket a1lt8k_- hoi;ry él(')

,hg

NEW YORK, N. Y.

l.!::===================;::.J
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Meggyilkolt magyar bányász

~~lj:t~~

.
\k1 lllO!lt t hdi, ,~ ... 111111 acl kiill'SÓnt )fagyarnru.ágnak. az ro;;z.
t.Zahb az H1·11s{,gní-l. az utm fr.
dtn1h tn i. ho"~ a fol.J II hátán
hortlJa,; Z u 111 í-rJ_t'mli mPg. hogy
mag:,arn,1k IU"\' zz k.
.\ Trans11tl1111tir Tr11 1 rompa11y naE!y

felso-

F:;;::::

MOST

Orosz Györgyné. szül. Hollós. Fló-1
r,',- i, kit kis leánykája, a !;,enkét ('sztendős Anna. ,·alammt a •
három éns Tiona Rlratj8k. Orosz •
ílyö,.,. a Vrchova,·

ll,t,_,...,,,,-,a :

v_l'tt-li ezt. és l~a ma~yarnak .mer1 111•,·ezm mai;rnt akkor, amikor
1,z iizll'!röl nye~('s,~~riH. Tan sz6
akkor, tg, 11 is._ \Pg,\ ; k1 a rhzét
az áldoU1.tokbol 1", t'S JEGYEZZEN
MAGYAR
HADI.KöL
CSöNT! -
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Siessen karacsonYJ penzkuldesevel
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TRAuGER ÉS VIDÉKE

·

Kiizli· Lengyel L. J é.noa.

~;~~

1
i

fizetek

:1~1rz~;~~~-~1~~r~:~o~ kvo:i;:~z:z~1!. ~~~J::1~:t b:~:~d::~:t~sé\:!;ha;:

BANKAR
133 SECOND AVE .,
NEW YORK.

■•••••••••••••••••••

fe lMle,R":

ro-.zt. Xo\'ák Erz..,ikr Traup:,•r-rfü

}00 korona $15.50
VAGY
HUSZ DQLLA.RtRT
130 Korona't

KISS EMIL

H

~.000,000.00

t'- t

li11buzg1í lagjai f'~yhhnk jadra
kt-ih·es erult'kiil ajándékoztak. A
mi 11agyo_11 i~ tl'rm1~sz1•tl' ·• ez alkalommal Je..,1. kioszt\"a az ur,·ae,;ora az l\s1.i hPtakaritiis i's njhori
alkslomb61. Ez alkalomm11l lf',z.
ni>k ]pgp}Óc;;zor hac;;1.0ál11tba hozva
azon eMnyl'k Í's rgJÍ'h ('jtyhflZl

j6té.lláa

\ IA11tőkt1

,,k adom{1mozni·
,rotnác 'hhály 7.emplin m D,•
r1 1nn P koz„ 111 f'gv nag, on érti,.
kPs ezu.'lt kanrs,ít: Ifol'\áth .JÍIUO!I
íl»mo, m Ow,, ko,s.
egv e,11,t

111

rt'mtk c;;zép ahros1:t. )laj,1
LPnfyel L .•Jáno,;, helybeli J)('nz
kiildö i:;._ wg:,-r'i kt'rt>skrdö «'l{Y diszes, finom <;;f')yemböl készitett pa
l1íMtot a Jplkí,sz c;;zámára.
A Trauger {>..; kornyékén lnk{)I
r, formatu~ m111,narság 1•zrn uJon
t~_\'

f's bf'liil aran:,·ozott poharat; F'11r- mtii.oknak

j,;

jó p/.!Já,·al.

EGYEDOLI HIVATALOS UPVISELETE AMERIKABAN
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67 William Street, New York
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TRANSATLANTIC TRUST COMPANY
&
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lh&'. sz,

kodi

Vidékiek írjanak péDJ1küld6 ivekért és válaszboritékért
ene a cimre:

New yorki&k forduljanak uemélyeun

,. n

1

d.i1

bank fióktelepéhes·

m y

109 AVENUE A, CORNER 7th STREET,
a n.•ntlf"II iideCI (1r6kon tul minden hétfőn, nerdán k
1tttn1ekl"n e„tl" lll(• ll' np1lr líril,R' ,·,m nTltvit.
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100 koronat
' $J5 •50
kül'd most az o'-haza'ha
tel1'es felelo"sse'g mellett
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FIFTH AVE. és WOOD STREET SAltKAN.
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'•Já< f1mletünk
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TRANSATLANTIC TRUST COMPANY
Magyar Királyi Postatakarékpénztár

EZER KORONA.N FELttLI KttLDEMtNYEK.NtL
KEDVEZMA.NYES AR, _ RtSZLE TES ARJEGY-
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1·111011!0\\0l rrformHtn,; ltlkf-.z
J,,,,/..,, «nfrlát.loúst mfüAn, o!Ja
szt>rPh ~~ ho1r- azt álla11clós11ani
kn:ánja ezntánra ii. ~1.ol~alJon
non '"'P 0,-,etartás és,_, ti,té,
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JOHN NÉMETH, bankár
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11k11J 111,u1..i11r ll·lwtfWllí·/w„ 1.,:'"""1 phut „wkott külckni -.zc-H'tNl•
-:::~w1~;'i\i·!~~:·11,;::.~n~•:'i ":.::111-.,!'' ,~! ~U~~;o.•~1~ ~.:r;1/1~;;~~Ji::~tr,,t.::.
11d
l~·
•~~"~:~ ".':;~~\'::~';-:: \;~-~)1~':,1~)~:~~ 1 i;-:~:~-~1~i~~\~~~- l",lf:\"I,

~:t;
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Nagy

MERT
'·Kétszer &da.s., aki gyorsa.n &d'' tuondja a kÖ%mondás
1
1 1
hi>v•lf'<lik ldH u·so',\
} ~- ~·;~~:.\:. amel)r.- miad,·n ■.nlf'-

d1•u s:r.1•1(•\ny t·mhtr, adtak a ma. ni mi b. de turlja aTransatlantir fp\iil 1111~g 1fi n,•r p,>\dán.yhBn fogyar kn1·skr1l1ik. adtak az idl'1t1•11 Tru,t ('ornpan~· m111ea is. hisz tik J.!,\'tltl el A lup. olynn naje_,. volt a1,
vállalatok, ahol mair:,·arok dolp:01,. maguk hirdetik a maj?yar lapok- lllilli!Pn mai:~·arlakla Yicll'kt-11 az
nak, 11dt11k.. már a.. magyar l11111ká- h1111, hul,!'y milyen na1ry,1.Prii i.iz- j ,~rd,•kli>.t,: .... 11iit rikkiinkl'! tiihh 1
rok io,, <'1it1ptin l'i8k rJCy na~~· ma- let a mag:i,·11r ha1likölei.1in j1•gpi'•- laptí1r mik i iítv..ttt•.
j!'yar (',1p: 1:1111. ahol 111'111 akarnak 1~P: - mi~rt nt-m jt•:ryPz hát akkor
K,: 1,.,.,irnRI tiihh lr,·.-let irtatok
kölesiint adni ~ mi Hazánk rt'. zt" lma.l(a a Tra1N1tlanti(' Trui;t f'om• Dl·kiiuk. magyar fr„IYÍ'rrk. ih· ne
rr. ahol r-uk.>1 fulrkr1• ,:s faj.l'yoa pany mac-a i..; hPl,i!P! Tud-P nrf> m·kunk irjatok. haiwm kí•ril<"z1.+•-1
~7:iw~n· _talii.l )f11~.,-aronzá1? t-'.' frl1·lni a Trai1'atlantil• Tni,;t Com h·k nwg ma)fflt a Traii...Atlautic
g,•lyk1ilt11>1a
a Tran,atlant1e panyt
Tnt~l l'omp1.1n~·t, ho!il':,- iga1.-e 81., 8
Trn..;t ('ompan~
Szomoru a ,ol"'ounk, c;;;,.eR;t~n~· ma- mit rl°,luk irtunk. iJCllZ-e, ho~y
Fi>ki>t.- hálátlauM.g. KYá.szo11 el- J,:"yar t,•-.tv,;r,•ink, ha mán annyirn iJlllZ).!'11f. ►i a ntjt1ttok kn,• .... •lt p;·ll·
fujull-.ág ,-..., ml·rheh•t ~ n najly lóZt'· e1$ryi;ngültiink, h0$r)' nrm tudunk z1 u g} ilko, t·llt>nlW'g„ink,•I timrn
mí,rm+-111•11,,•!? krll hozzá, hog_,. i>1. n,•kf'll az állapotokon !it'jtitl•ni,
vatjilk. i1ri11.-P. ho1r~- t>hh1•11 H nag_,
a p~n1.i11ti•zt'I e1t:i,· ,·a..;at ..,.,. Aiijon jaj nekünk. ha ni111·,, hl'nniink r-ziiksf.ghen IIPIII akarják ~-·i?it ni a
a mai;r~·ar ha,likiilrc;;iinr~. mrrt hi- 11m1yi erö. hol?~- azt a pár milliót J,111.Ht•? :i.Jár 1wdill aki 1•z1•klw11 a
,-z„n a ,1,•.1(?11:,· munkú,. .. mh,·r. aki I nPm tmljuk rá k:.ny,;1.nitPni. holl'y \"( ,1.1• idiikh ·n ,wm ak, r ndn álla

Küldjön pénzt haza

kim:J!1::.n

.:u'~-:~.;;·;~:

k. ,~~:;;.\

~lii,;ka György, Kurta 111,~s és Ki&;
A Uniont.own éa Vidéki magyar k~, htnin Oiimiir m._ öziirt'n:r!
-~ánol'I. A gyilkost egyPIÖrf' a Wil- refo~átm egyhú: köréból. - Ur. k,izs. ill. i;zintt'n • ÍPntJt•lzrtt po- :
llamiOll-i, W. Va. bi.irtOnhe zár- asrt&li edényuentelés.
K1·1hes !,árnak a párját. T,íth Imre z„mp •
t/\k,aki ugy lát 7.ik. IIPm igPn bán- i•n111•p~!yf► 1,·iZ a Tran~t'r ;,. kijr. l~_n m. Derl•guye ~-iiVl, ill. eg~- bf'•f
ji. mrg- tPtt~t.
.J
.pyékén lakó rdormátu~ magyar-. Jut aranyozott ('zust. tányt'rt, -le ♦
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ,;ágnak oktiílwr hó Ji-t'n. l'!lyanis ,i .Jiino..; ;....; nejP. ,zül. Palinczky :
r-7f'II a napon le~z felszentelve azon' Zsuz.~ánna egy himzé!'t.si•I diszitt'tt:
•••••••••••••••••••• ~yiin:,·!irii {,s tfüzes -~r•<.iztali fel, j u;_p •~z!alt„r~tót. Palli.di -Já~os
..;zPrele,-, mrlyet a gyulekt>zetegyes. nPJe t mted-rfll Plil'Y !'t.zép fehn ah

~~t V~-~;~:uc7;~;.:;~ ~~1ar:~;.:~;::

tai;i:-

:Tii

• IT~l nm 111. ('rkiiksi Sf•g!ts(,gt
::~~-i~~~~l'~ 1!/\~i:lr~!~~:ltP~~~
hrk1_1lrfitriPl~('bl~ ~olor a nyilt f'l- r,·,1 IIZ!áaIPkra 11\"0k mi\JilJ dollárt.
)!'ll~Hn•~~Plh•:utl is. hoit.~' a. bnnk f;1.1í.irzr<•ket k,-1'.es a hRZ11kiíhlött
lflll --.,hi~iri i--. kirü1,1 ko111.1.1ll iiJ,Oniik.
1
1ga1.Kato1 raJtunk k,-~e ik a sok p(·nz ·u. •tázrzr,·kt>t kerrs a ha<li•->':' w.\slll',{,TO\ :o;T1t1-:1:T
\"E\\ YOIU.:, 'i,,
l'.é?zl, ,.., AZ :11.e_u~ge111~1wk szál- kiilcso'.I !in1sitás.ív11l. Adjon hát
\1;n .... 1 in,11\· no-:~;O ·•mt ~tr p._,. ak \ J
l!t~Ílk A mmu~·mt n~g~·.11111. ?ogy
pí1r ·nilW,t, arlja lilit o,111 lrg- •••••a•••• ■■ ll ■■■■••■• ■'•■Íl ■'•• ■• ■ Íl ■ il•• ■•••
11
1
;.:~~,~.:;-kg\":r~a:::~:"~•ha::ti\: 1:~1~~ 1~1!n~t
\::tz;t:~ al~hh _.-zt_ a n:,oh· nlilli{,_t a Tran~ ,
1
1
1
Christopher State Bank.
Jő iestvi~kntk.
küluiin, ,1mi1? ei?.v huueut <'• nt{'t 1;• a:tlck ' ~ert a~t ; lllA!ty?r
CHRISTOPHER,
U.LlNOIS
~A mik nt hsj,lan f'uha vití-z IKl'nl adnak 11 ..,'l1JU1~·ar ha1lik<ilcsöu• ~anm::~-.~-(''::; :a~~~n::;';a:1~:
\ll',l:'.t11lulrltt1II 11(111;,'•t larc,n mlm'alunl... S.-.k nuuq·arna.k· ,an a
11<·11.l'A' nuír f"d•lh: 1„ a ml hanl..unknál, mt-rt uulJik. boio· a p(·nnik
me · 101! kato111uuak h·lk<!, 111,!'Y az re
Trust f'nrnpnll) 1
hiZl<>'lo hel,t·H ,un,
\"ái:ja ki l"itl a hlr,:1(-c.,,'...,t i, hozza 11.agi'°al,
•~•·rikai mli.g:,·arú.g )Plk4',is ha;,:a.
_'iit i:~.ndoltok._ m11g~·ar tefit,·/,,. };rre (e!elJl't1ek • muuh•i6t s/.á.l
\·ai::.1 l~Jf' a lf'u'lhf'.
l ,1.allt a _hllZllkuUott dollarokba11 r ·111k, 111wrt mm Jeíl"yrz .s TranSat lit,). angol I aoliköl<"sónt vá.s:Mrló
l-!ro,t, se;ot'iég, t ''!\i1. a höe katonik lantic Tr1i...t Company ma~~·ar ha-, ,lr, 11 kezu iitaz~atói, akikiwk a
n•k. akik (,~Ttuuk i_" kiii.11tak a ilikölc·,iint•
mukodt l•rlil lapunk mull hf'li s,;á
plaf't•ra, akik az életi1krt vitt<'k a
B,,f,·ktl't~ . . 11 ,,k jií befi•ktetí-~. hi•, máhau r,ntnttuk 11- 8 y('r'._ l1•pl1•~-1
hazánk oltiirára.
LlóZ1·11 ki lrn111• johh arlfl~. mint a S1.1 uzií.l'ií,nk i1ta1. ?, kn1.fr1l1•kli
.\tlotl mftr min,lrn johhml1d11 mn~.n1r állam, a mi magyar ha- voltflt mi rmu ijlaznlj11 johban
KtlLD MAGY ARORJ!ZAGBA JOTALLAS MELLLETT A
amnikai ma1trar f' :t«lni fog min- dnk; tudjátok 1·zt ti is, tudjuk mi11tho1e~- a r;•nd1•,; p:.J.Hinysziin10111

MAGYAR BÁNYÁ SZLAP

nagy ké,<wl iilte meg iii. Gaj1loi,
János már réi?i haragosa volt a
me~halt Oros1:nak, aki öt r?Mzf'gi.{>g miatt E<lborsátotta a. fiázát61
í,;; ezért mtír régrhh idő óta fenyeJ,:f'lt(' Oroszt. bojty mPghosszulja
s1.ombat eAte \'é~-rí' i.s hajtotta trt-

:;~:\;:.!i~:: ;11~-1:/f'n.

iin~ ..

ili!'~: ~1~:li~t ~a;~;::~;i~~lf'~l~:~.t'~ d~'zzétek nw~ ma~át61 az t•l~<"lliÍ>p;T' I? • .
I'.!
tnl. 11 1'rau!'t.atlantil' Tni st f ompn1
1
:~;;
:rt::1
i,y-tt'il, ~,oe:· · •
. •
I\Zágot 8 haza-tagadií álharát ('ll,•n,
~~t lt mtti:?J~ro~ , .11.!ytok-• 1
_
.
'f;,., ha nem ,ag)tok mag~•1
1111
m1<rl. t1zmt k .I ml•-.t ,all_am
~· rok, akkor hovy merilt•k I lv, nni
1
//~~•~~ol:íc:~.:t,t,r~~~1~;~t a pro- a magyar 61lam nyolc milhí1ját.

A levelét igy cimezze:

E1e:i,·let179.ikfi6kján11kvolt

;;'":1.~

knt.
Hol ,·an a;,: am·agi st•gits?g r E1.
rt'kd. _ száznro'kl't k('rest('k _rajtunk 1l!er,~kt("l('lrnl akkor,_ mikor
]'j ,lollar hE<lyl'tl 2fl-at kt'rtPk a
l,azakiiltlütt száz koronáért I hoszAZU
elkel\j•_rf'de_tt küztl„tmiinkbe

MJely elmondj&, hogy kerüli le egy györ-megyei magyar
hu Dél-Amerikába., a.hol egy darabig farmon dolgor.oti,,
a fa.rmot rablók megt&m.adták, késo71b börtönbe került,
uóva.1 sok küzdelmes éa veazélyes kalandokon kereutül
jutott el Weet Virginiá.ba. a szenet ~olni, a.hol ma is vig&n él betyárburdon.
Minden bányásma.k: érdeke tehá.t, hogy megkapja. ezt
a szép és hasmos naptárt, a.nnál is inkább, mert ez leu a.z:
ELSő MAGYAR BANYASZ-NAPTAR A VILAGON.
Ha. tehi.t még nem já.r valakinek a MAGYAR BANYASZLAP, --::.~- hi~!":l.Jét.--.a vnr„ küldje be u e16fiz:etéaét
még e héten, hogy minden magyar b&nyáu: részesüljön
ezekben a kt: ·,.-:i~ulny .;.kben, 11melyhez hasonlót nem ad
egyetlen ma.gya.r la.p 1em.

t'st6 hét-nyolc 6ra tájban ~•gy

:i~;:~~:!

1

,liihii1 fájclalo111mal t'rt1~
siHtek rt'ila .\merika rna2varjai
11
'hoiry kl'.ztii.nk ii •~•dt ,,1i<"nség:
hoa-y raJtunk kereiuk mei;c az an2'0loknak köl<' -n adott sok pt'llzt.
hoJ!'y mi magunk i tf'Sh'Í,r-gyilko -.á,aa_ kl'IL_\' z_eruliink, ~i _ma-

EGY MAGYAR BANYASZ IZGALMAS :KALANDJAI
D~L-AMERlltABAN,

A minap temettÍ'k el az ittpni
r6m. kath. temetőbt·n ~a!il'y rÍ's1.vét mellett Orol!1! Gy·úrgy, ~tllbol~s me,o·e. "S'yirbt"ltek-i illt>tÖ~gn ma~yar bányászt, aki barátJa haragjának e~••tt áldozatul. A
hu,:zonkilpnc esztendős Oajdo~ ,lá?O!!., - ~zabol('s ~e~ye. Xy!rlu~o~i
11letoS4'gu barátJ& P ho ma.s01hkan

8kkor hogy mi•ritek magatokat 1\
magyarok hankjáuak lll'\t>llll;
Ila p,dig maR'yarok ,·aJ{ytok.
11kkor ho!F)-' mPritf'k m„etagadni a
szulöhazánk kéré H, - aki pedig
de Mkeziien támogatott benntt
két
akko, ho•y m,r;t,,k a harufiti.s kiikle "~get prédikálni,!

g?·11,r. luuli.kiil;
hi~lWII _h_a áru.
akit cil z1•1(,~nyehb ~unkásho;i; is.
.,1tn111 tudJlik 01.t t's kcrP,111 1s tud_
_ ..
.
~lo~t tanusa~ot trtt a haza m, 1,,ak mrllt'lt, szá1.nri>kd. akkor
mag~ arok, nr t,,lnn~ kn,lPZ- l..tt mind,,nki. aki rsak magyar,
,,,11ni i ,., lwtu~m•k lwliilt· !
7.t't"k hfit rzt, hanPm íillJatok ma hát álljon ki a Tran!tatlantie Trust
..
•.
, ~.ívni u Pll1·11 ?i:c1t1·l ·z1•mhe, kPcr- ( 0IIIJlany is, _ 8 maJ,tyar ni'·p k0-

társainknak.
Leu ebben a. na.ptárba.n sok fontos tudnivaló, &minek minden magyar bányáu: na.gy h&smá.t veheti, leu 10k
l>il.borua kép, gyönyörii háborua és bányáu-történetek,
tobbek között

az ahíbhi szomoru cse- K~~'.:i:o;,~:::tr.s,i~,~~~~

~;·\~m,~: :;n:,

ni a haza oldalára. az rllt>n!le~: Í",; akkor a '1'ranaatlarrtir Tru,!lt
('ompan~- kt:tRZn1 n az, mert nem
e,ak, hol?~- 11e111 argiti zülMUlJiink.-t, hanem mt'g a haza jll h hii
fiaitól is kert· i a sok pfozt. hogy
enal a, iga,gató; az eJJ,n,;,ei
5el!'it„i·k. ~O~f iit;" ,_11~-~uk a tn~•

::1\\•;:í1 ,~~~01~á•;":::~•~:1~~:1~\
•
• . .
_
.
Jamtnl "'gt•l? k,·p~n az~n . cime_n,
h~~y an~:a1?il11.g i•s :rk'.i]c;;il<"~ "''·
i;i1t1k maJ•l az am..r1k111 mn~ynro-

éa reméljük, hogy ezzel uíntén na.gy örömet uersünk baj.

a:~:'. ';:::~~::.::·•~k ~:rr;;:," ~:,~ .,:,~;j:'.'j:~~n::k·:::;'

~;~~~,~~~~:::e:

11rj1•11 ,·i,sza 1:1z ó-hazi.ba. ha nem
lnoljuk k~ny,1:eritf'ni a Transat,.
a11ti1• Tr1111t f'ompany igazi,ratóit.
hO'fY vegym magyar hadikiilrsönt
li>galálrh azl•rt a nyole millióért,
amit a sz„J.:ny ,na~·ar államtúl
kapott annak tdején,
K, n ztial kf'II Yinniiuk. meg

aranynak, U ftstett p·apirp{•nznl'k,
az ok,,,í r,:11stp1:nzn1•k j..; tiihb Jt,lkt·
\'an, jobb sziw van, mint a Tran!t•
atla11ti1· Trn~t ('ompany iJ(azgatóinak.

~gő,

Magyar Bányász Naptár

kt>~••ne,o>n kere.~dt dollárjait el•
küldi a haza védelmébe, az a szeu-Pny munkás még megMhetf'st se
ktt.pott ~laR'yarorszá~túl a a ninc.
telen"ég űzte ki .\mPrikába: még
is elkuhljiik haza a centji>inket,
,·supán rsak a,ért. mt<I ma.,·a,ok
,·a.l{_nmk. mPrt. boMo~.ok \'a'tyunk,

1
1 1
~illi~a::.:::~}:~~~:.1.u:~:~ 1::::~~ ~o;.;.a::~~t:'.~:i~
: ;~~~
T!:~:atlaa;~{: ;t~~r;:g~7;~· : 11:;:~•l~o~n:g;a~:~ k,,j~z
1::~t~ar~~~, ~~k/01 :~
1
n•..;zí-h·l;,,n Yan a Hazií.nk, mrrt. ■z,·g-,•uy l~J'_'.a~ h•Y_o, magyar 11 t z1 a nrnl<" millílit. k,~nvs1,l•riteni Jarul_Ja~ak ahho~, ho.-r! e;,: a rl'tte- pauy-ho;,: menni l1a1:afiságot ta11ul
hizto,~a \'l'lillziik, hOJ?Y a j,:ghidet,C l11_m_1_111k koszom a l1•t1·t, _mrrt ala- kt-ll íik,:t, hogv \'Plt\'<'n"k t'rt.- ma- netes h~born _mt•g tovahh ta~t on. ni, tll" a bank igen is melwt a leg-

TIIE BUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRI'.lTEN FOR MINERB, OF MINERS, BY MINERS.
--------------------EntPrP<l
iu•cond clua matter at the Poat Office at New York, N. )'
under the Act o r March 3, 1879-

214 Eut 13th St.reet,

-····

•

$1.00 ,-rly.

Azt mo11dji.k. hogy a pt'nznek
t•irn-sl!n j;zaga. nine"•n Mke, é~ mi
mf"~i, azt hi. zúk, hogy sir, air,
Klad.J•:
zokoir a ]l~nz. a magyar pé-nz a
A lL\GYAR Bm..lBZL&P Kl.\Dó\-'~T. R. T.
Trayatlantic Trnst {'ompany pán- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - célos kUJzájában.
A MAGYAR BANYASZLA POT BANY.lSZOK IJU.llt,
I
k I
.
BA.NYilZOKB.OL. BANYA.SZOKNAK.
m;~z\~aru~~~~i~tútgk';~~;:;t":::01:
Megjelenik minden csfttört.ökön

;~~l';,;{-ből

1915 OKTónJ-;n 14.
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A "MAGYAR BANYASZLAP "

···········=············································
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Nagyságos ur a majnában

:.rtok,

A NAGYSÁGOS UR HAZASS.I.GA.

dni a

.\l ó l!' f„li,;Jtornyai Toruyay ~lihály nai;:yidlf,r1lfl ur eloh·a1-ta azt a nagy c.,.omó lcvdet, a
ll.lÍI a bányá!>Zok irtak neki. :S-a~-yon m1•gha101t& öt az a ,.,ok igaz szivböl •ah> irá"I, ~ .. elgonilolkozott ('t'Ö$t•n. A multján i"', ml'g a jüvö;1·n i . Xt'm mintha ml'~bánta volna a jó~tán•
~1,:u1, hanl'm maga i,; bl'látta. hoiy Ut.'héz lesz
l.'7. állarnlú munka. A be~sülete mo..,t már határ<w.ott volt, clll\k az e rejt'beu nem bizott. D,•
l:omolyan megíoi:c-a,lta, hogy dolgozni foi, ha
roimljiírt bl'ie is 1t1.akad. dolgozni fop:. ) l ajc.l
lut•gmutatja a, hogy meg fog élni a két keze
rnnukí1jn után is, ha még olyan na~,.,IÍ.p:o,., ur
11 volt otthon.
.-\ hányáv.ok „zives hangon írtak hoztlÍ, cl,•
tí-rt m~~i11 Ufff t°rl'zte, hogy nem ll'sl nagyon
hlle-nt'A, ha f'ltY bií.nyaplézt•n mindenki ujjJ'I
uutat rá•
~ini, olt m,•Jr)" a na~-i-á1,N.:; ur .•
Elum-t!-, e:r: a Tornyay llih.itly.
Xt m esn,· jt',l ut-ki, ha mindenki rtÍ.kiab!lua,
1hi1r no,-t semmi ro,.,,;,1 st.Andi:k ne'll volt ,l
rlklb n
Xem tudta, ho,·a menjE'n. hol lrnzh tja meK
mag t a ki,·lill(·,i emlwr,·k elöl, mert már elt'g,
oJQ 11yiln111osan hiinhOt',.,frnatot k.:rt, 111•m
kar"a, hoi.\P még l'SHfoljitk is. JIO!(.'!.Z ngondol1zJ !I 11ti111 uit.v találta !t•,dohbank a clolvot, hn
,nnclLn•rC' ni gy. Pt·Dnsávania.ha, oit -.ok ma.
;n1r \llO, n 11jcl mlÍs IIC'Yd \'l•~z fel t's uieghnzo•
dik
,:pl'II.
l"vy 111 t<irlí·nt
1•ht1t>nt "'indhrrr,, A el, g
g~ u 11.uu.ri, ho't'y knt !li:t•IIP\'1' :\fiíjk marn,lt,
,tt tlol1totnlt, rt-rnlhen, ii(·kl:hrn ,s igyrkt-tt>f
l. E 50 111,p,1khan nég fe"tiirt,• a
zd a c.W,.
rke.zl'· r Bem emlék
tt, 1
esztü\ IJlt nt a
h 1 gt>,
zott. hoJu 1116- és ! '86
líl ,--n
ll'tt,
nmes

pedig
m('tea ha!
e nem
C,untanul
a !t•g

..

,

...

,

u

ornH1:,,· :\h
oldogan élt, A n 'se "01 n
n.1, 1gol! gondtalan HZ élet
f t nkmt
olv sg:- tni s okol , ni~ a több11 k kartváztak,
agy politiúltak. EJ?:,,·rszc l'Sak ml'g tn· r
ot a k s g;'-· rrk
'\I i dn DlllKU1 kl•r<>si egy mi zt t.
:\1~ mint , Ilg"l'nl ' - X,·m lelte ,
e 1gem
r:r n mt.r aemmif,~1, mi„úsz.
11,· , pt• 1 a ma •a nt-vit 111omlt11,
r-i.>sh lik a g:nrl'k.
Tf'Y tlt> az
gondolta nvuftod1 n a
nagyságos ur, m!'rt s nkt sem tud1a, ni az
1g11z1 ne,e ts ogy ki 1 az e-~·u . u mmk s'!• ,. alat
Pl'dig nem nlt thedí-s. Egy kiintre~. ne;,?y,. n h
r,iU egyw-ruen öltözött nO állt kinn,
k
emis .z egy-sz. :rii bányánt. :l t'prn T-.r.
,-a,· ::\lihál) t knPt;te.
rlolor. "t-e1izy
!l'kn,
,rl1
1t-

rt
A

lN

...

.....:

n:=
i

0:

!:.
i
.:i
f

i
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ji1t a Ít'ht't parkból a bányába. Xew Yorkban,
) Ji„1.i„z Hoi.tá„nál lakott és kosztolt, talthozá
,kor p1•dig t>l!dejtett elbnesuzni, illrtvc a :!H
dollár 40 nnt tartozását kifizetni. Xe mro<.s:i-•
i-karatböl tdte. hant'm egy,.,:i-erüen uért, mt•rt
11.-111 Yolt pt!1ze, :Me~ is akarta kiildcni. d,• mi1:or volt a n ·h~h<·u :J~ clollár 411 c,·nt, amit 11,:1.
!,üliizht-tt'tt volna. Xem !elt·jtl•tt~ d, llcarra
snn iuámitott. hogy fpen most lepik meg ezzel,
11mikor álr1í,n11 fi. hogy senki ;.-•m tudja, nlt'rrc<
jár.
EJty furfnnJ(o:. as,zon~• azonban megtud minth•nt. t'-. ijly ) lis:i-i„z Rostáis volt az, aki mosoly.
J(Ú arN•al, hanp:os szóval várta kinn a poref;On:
- ,J() e-.. tt•t, )liszter Tornyay. Talán bizony
1.n11 j„ e-mt.'•kslik reám, hogy igy eltátja a szá.
ji1t
) l a~a tudom, megfeledkezett rólam, de
1 n,
IHtjll
,wm felejtettem el map:át (•s e!
K••iittrm. ho,ry rgy kicsit besZl'lg~ssünK.
•rornya)· )lihályban egy pillanatra meghüh
n:r. Sl1•rdett ,·olna káromkodni oi:yí't. na,-:yot, kiaháh-a. De még j6kor eRzt'h1 jutott,
l•OJ!Y okkal oko,abh. ha ~úpen bet-:i-él nzd az
n.zonnyal
.\,jó, stft. )füzi~1: Ro,-tás, - é,-;p~n ma
t1kar •m 1rui magának. Dc menjünk el i1U1<>n arrlhh t Ifin. bog)· zavartalannl elhesú)gethl'S•
i.unk.
S1.n,·11<.R('rt• & Lo,lik na~·on el voltak meriil
w a vitakoiihha, mert arr1ll YO!t ,zó, hogy mi
kor !, 11Z n:g,• a nagy hí1horunak. k igy ni m
/• llot11ík rrn ~ a m1,rysAgos nr lll'\'l•t . ~h•rt
Pti11de11ki ann) ira tudji. már, ki Az a Ton1)·11y
:\fihály, lw,1ty a 11agp,Ago11 urnak bi1.0uy k1·ll1·11wtl •n ll'ft "olna, hn ml'~"turljúk. ho!,!y itt,:J
1·11 mtg !1111.zk álnév alatt.
II&t Hé7.Z<' )liszi-1% Rostás. - monJtn nl1i11i.an Tor11yay
h1 m1·g akarok fi:i-etui nrnµ- nak. 11 u k,·m ,, lJig olyan rossznl mnit,
or. , , g
tl'ntem "' rn gen volt

T J1lo.m n,
n1ondt..11 a m1sz1sz.
ol•
astall!
UJságllan
Xagyon me:;hatolt e"l•
so , bizony na'gym meg ,·olor hutam. hogy meuny1 1J1tj
g nos1 b konn1.· m, ha arra
l1 "" re gondolo.1:
1t m ga i t a ban.,
ok:•
stás most
a ue t timil,·agy:>11:. w·ndb u, mer
11 l:i
11?) felkerestem ma
Igei
n ou ta a nagy gos 11 ,s ne"ll tu.
ti tt r t rno t1
1.
Híit 11111 t d,1lg-m:ík'
kfrdPZtf' '.\I1~z1u
Ho tns 11yii.j11 BI)
1f.Ct 11, most 1l11li:::ozorn, k11mpií11i11 nuukat.
!--tr kk,11 vagyok.
t·gy
.\,; lp,
Ít•lrlte a kö\'í,r n{i, cl
ogal 1, e-m \'ol• •rút, o~y mi az a i.trekkes.
t.s meum 1· kí'!, 11, ha ..,1.abad kérdf'zni·m T
Kr,tt/i huazat.
.\z s;:lp. .\bbúl nl'gtakaritbat í'~Y h len
l)Ol
oilart. ~
x_., ll at T I>, Og;'-·is. :-;okba kl il az tll't
llj , persze pPrsz . I~y u .n az. )Iagá.
1yo~ f'mbe annyih<•l ~1, mint a háu
gynl t a
t I t'~fn•I. )1 r huíha. a férfi csak 11 ~ zi r~e h(' 1,;ztani 1, 1t 1
ILt
11
1

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

11 St. Paul National Bank 11

•I

asá.mára ~j&:

~a. aúrt Ill.' busuljo11, )fo,:i-ter Tornya)·.
llf'm vagyok ~11 olyau ro,._, as,zony, mint ahovy
1,;111éz1·k,
montlta kacl•ran )Jí,.;zj„z Rosta,
,fú. t'n tudom, d1· ne ne-n·zZl n enii:,·m Tor
1:yaynak, ml'rt itt ne-n tudják, hogy t'n \"B,
it~·ok a nagylÍ.go,- nr.
.\b.a, il()' ,·aityunk. Xyugodt le-ht·t, én
rn rn azl,lok s1·nkíru-k.
. \ k,ivt'r uö axll\11 u l1•i,rk!'d\'í'sebb mosolyhsl
l.é"'t, a ki'•tséghci Sl•tt nagysligo-. urat. ho_lo!y
·11·nj1·11 ,,J ,~rtt•, hoi,..•y b1·--úhwss1·uek el egy kil' 1t, m.-rt itt u~y Bl'ID t1ülil magához IOE'gfrlclii
t,r!Ul..'IÍl!{ot.
.\1 ntllhbi kijelentés f(')Yi1litotta 'l'omyoy )Ji.
1 úlyt. lliáha akart i_1o!11,1.i n11mktÍ.!I-C'mLer l1•nni,
i., gis csnk kitiirt li, lölc a régi nagp•ágos ur
rol1 hogr egysn•r talál valaki aki megküonb;J;:14 ti öt 11, tiibhi muukústG ....
\,;
bh rn/." azon gondolkozott, honau sza.
clulh
tu g ttöl t1 "kcllPmetlln "én dr
kány"-toJ, most ml'g
„ ge t1, 1-ol!'y
igen,
og nr. f lk
si oln ■ p te. h1szl'n ez
gy
g !lZ k OVl"!I QIÍnu·
.\
gytUÍgo:-i ur az t l'!iAlt krh-rtlinul dol1,:0 tt ma nap . •\,:011 J·1r" a ft>J hogy meg ke
1 1, nztol, \'l
"P rnla i t "°'"1J.ek
rni rt: kell dol5tmm1a , agy tíz hl'" g.
J-:IJott
t' • • \
g sú"'gos ur 1otgborot,nlb. iot , k1 ft te a ruhuJa1 kifl>nyesitdlt> a t.'iJ•• t-.S fph t'lt1 ,ut
e.q-;'-·etl n n.i,akkend(1jt•t,
•1 hazulr61 hn1.n!t
g,
üt utKii.tlwn "as.6."'olt, meg Bnlinhc 1, dr1,1ga pénzen.
)1 u{.zte ma.i::-út ll tiikiirhcn. 1-'nr,·sún u/.zrtl
k1. ~1•111 volt n ri1!1ú,m kivasalnt, az ing mt•llt•
,,. Ynlt 11kit6 frher ..i,i ki meny. szomormm f~l
r hntta a UáJát
Ha f'Zt a hors011i k zirn', l'tná' • .
fi fi. hodi ak uu g1-; tnl 11 gán, volt Ha t
6)tBK

ll az ~LiJlr. T'
at r. a 52:<' ·todh z mész!
\t m, og.'· k OIIOzkÖilott.
.\ nag,nai;o nr n n szoli srmmit.
k le1 \ e , n ke rit gl't. Tlosry ki \"an 01w.r.ku1l

1\

lfll\'

mi

\1 ti n Jol •ok
na~ a 1lra1la iill.

PITTSBURGH ÉS VIDÉKE
lroda.vezetö : EGER SANDOR.

Az iroda. cime: 306,-306 Curry Building, PITTSBURGH, PA.

ALAPTőll

..

S::~:.~L, VA.

... $ 20.000,00
. .. $175.000.00

TARTALllK
BET&T . .

.}t

EETUEKUTAN

4" KAl\u.TOT
FIZETONX

Kérjük as Onök pártfogáa&i N ÜIJ.eti öuaeköttet.616t.

R. W. DICKINSON

l. L. JENNING8

elnök.

péllltáruok.

1
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IMAKÖNYVEK
l't'1ti'.·11) f'k, ol1R,111Ílll) Ok, Ie,·{-lpa11lrok, h.ibonu, k(·pt:k. kuliinféle
111111,,rtAlt cikkek ~ uJdoruJigok nngy \'4la.ntékban.
\ "ltóZO \TEl.ARCSlTóK BESZEltZ.CSI ,F OHIUS.\,
~

KfrJeu Ingyen ArJcgyzélr.et. ....

BACSA Jól.SEF
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EGY öREG BANYASZ.
itt maradok a <lgora..,_._zonynál. hát ami mtgmarad mindt'n hHcn, azt majd ide adja, mert
t•l(yt··, maga iö mondta, hogy mt>g akarja !in•111i, urmt
1 t· -i,rco, pt'NZt',
dadogott a na~y,;á.
l<llll ur.
,
llill l~Y \"IIIQ" tiz hi•t alatt le-fizt1•hf'tllt' a~
1g,;s.zct.
- Tiz hl·t, Cri,-tt"ll.
;,,. t"ik,·,crcdctt a nagy
áiro" ur. Hát hogy lt'gy1 u mo ... t kNlw tiz ht'tig dolgowi. ha a:i-alatt 1·g.v l'l•ntct ~,· tt'ht·t
fílrc. (.'sak i•pi•n az l,·gy1·u, amit 1m•g,-~zik.
Hllt ii,ty 111'111 í•rdt•m1·-. í•lui. ~,·m' akart u va
~;'-·ont -.p,írolni, llf' nal.!yOn júl 1·-.t'lt volna, níit
ttclott volna Jll'ki az a pár dollár k amit min•
di·n 1wrllm f1' lre tt·htt, mint munkája nnl mt'•
nyí·t. ~~s mo-.t j iin t•l az ... ,.zony í,,. rútt--.zi a
l.1•1.!·I. Elvi,-1.i a pt'nZt'n>l t.>gyütt a türelm~t,
n kNh·t't is. Hoh \1• le„1. lwlöle jú hirn.nísz, ha
rnintljHrt in kndódik az uj t'let.
t ·Jly l'l volt ke,,•rt•1h·t', ho~y )!i,.,zi,.,z R0t.tá..,

i11.~ i

hogy lellyuzzák az ember börét. És hogy jó
~.oszt van-eT
- Meri bizony hiába jó magyar asaiony a
burdos-mii.zisz, mégi„ csak nyerni akar a bur1!0-u>kou. ~em 1ninll olyan, mint én, mert én
mkábh rú!iwtt, m, 1·--akhog;'-· jól egyt"nt>ka burK.'1.thtn aztán hementi·k , izy moziba, valami
~71•r1·lmt'11 kt'pd ját.u:ottak, a Zl'nt' q!y keriugÖI
~íit„zott, frlhomály YOII {:.., Tornyay llihály
e lya11. dr olyan ml,ryou rt'g..-n nrm iilt már asz-

ncmy uu-!11•1t.

Haj. liaj.

,úl1ajtott a 1111.1,.•y„IÍ.l(o-. ur -

Bizouy, 1wh{•1. n magHny(h ,·mbt•r1wk. Én
,.., 1111•_1,!1111111,,n mHr a1, iint•(,l)'"t'•g1•t , - mondta
a kiin:r 11. .... wny t's nwrt fl naJ()·"ál,!o-; ur m·m
ft•lt>lt. híd folyta1ta j,., - )lií.r eieg:l"I éltt-m
lllO~Ílll_\'0-.1111, llt'lll \'R!Q'Ok m.:•~ olyan nat,•yon
1;r1•g, IJ1ít hiwny iu idil , ljllr, már muholuap
:m í'"1.t1•11döa lt•uek. J>ehlit azért kapok taláu
t•sak f/.rjl'I, ng~• ..,
K11.p hiwuy. cle 1111~1r llll'llll_\'Íre kap
erőlutl{dtt' u ualól'yJ.gor; ur 1•11 ugy \"ette ,~~zr-, hnity
a f~lhomill;'-·ban nem
oez ki ol~·an vénm k.
)lt'g aztán van Pf!.v ki-; pfou·m is. ~em
ok u I gt'SZ, Vl!.ICY 20(1(1 dolláro(",ka, ,J„ hát u
" jobb, ruitil a semmi. •
Odahaza II nBt;'-·aágo nr '-ZÓhll -.1!m Htlt egy
11mnyal. ha nem , olt lt'galább -.zázezer koronája, no~t mt'g majd lefordult a ._zfkr,il, amiLor ntt-gh llottu I zt a k,·t ,tót "kt'te:i-er dol
l11r'
-.ohajtott
a 11Rgy11í1g(JR ur.
llítl t-11:g a mai vilíaglmu. .\zt1ín duli,to..,
,•!i.!17<llly 1s vngyok, megt'kk a magam kert"
t1-bol, urm kt-11 a p,~nzhn nyulni.
11,ia, h aja,
fohúszkodtak mC'gint (,s koz
1 r"l a 1110:ri \· .s:rnlÍn a sz relemhőJ há.::a,~, st 1s
Itt.
'.\ösul.,!un mt'g-, )liszt r Tom_\'&)·, me-lá a
Jc.lib ) u
tan" o~t.a
OZ\'l'g;'-·
g n ám
khogy k1 :m hozzam
llt'~
artin most mt H' 1e-m llt'"llL~ 1dok tartam egy
a r;zoL. t. i:~ most nu1g nak ,.s fize· em k 11
z h,'i g
0

hsnem kapna. egy jó, dolgoo !ele.fléget, a.ki a
j!:Ondját ,•Íli('lné, ha bánata van, felviditaná, és
1-Czeretue .•• - és itt & legaz.ebb mosolyával né1ett a nagyaágo ur azemébe.
S:i-t·gtny Tornyay :Mihály, itt mlÍ.r nem ig1.:n
,all szabatlulá&. Valami ki,; meleg ... t'get érzett
i> !>Zi\·i•hen, b1a.z oly régen nem beszélt ve.)e igy
rö, de aúrt ez a j(, irzíf · se tutlta elnyom.ni a
kt>111·rii~1:J(ét. )l(,g mt•nekiUni próbált, vergö(iutt mt'i::, dt• már t·rőtlt·nill. mint egy kis légy
t pl,k háltijHba11. Kapllló<lzik, ti,· tudja, hogy
1 illl'S llll'lil'kiilt'.
L1•11nt• l'J,Q' L11rtÍ.l1'ÚKO..,, kcd.\·cs otthona,
jú házi ko ..,.tja. ti~zta ruhája, t·sentlt•s, nyugod t
l·l!'lt•, 1•11 1•10· takar,:lr.o,-, 1<1orKalma!'i, jó ft,leségc .
1 r lt•1111,• a -.Hját }1iíziíhau_jú tlolga lenne melll"ltt-m.
f:, Torn>·n.Y l·r1•1.t1•, ho~>- t·gy kl:z tSimogatja
, k,·zét t1 mozi iit,'•tji·lwu.
E~\ suuogatú kb,' 1
Hát ilyen j„ van
(1 .\mnikii.l,1111 t>cldig l'Dk ol)·au knl'kd látott,
ll, nu~.g miPliitt kimondta u ig,·u-t, , sz;;be
t,totl, hop:y 1·tt•·t 11 imogut ért~ szahad,.;ágát
1k s ladngTa mondta
IIC'lll eknrtam rnr1wö
1olilui . .
g '
rno11t!ta kc,·éab.i- ketlws hao~ou
,niuisi Rosti."-,
.\z se b j, csak kkor adj.
m• g a p1 u l'ffi I t' akkor mii•rt J~i\·(·k Í·ll jo
fHhoz rnaj,l 111, g tmlJa hol.nap eg1,sz Wimf .
1
og;,. ki maga.
.\ u ,ságo,1 11r11ak eg,~· p rl' 1.latt át-.1.aladt
u ag) n mi11.\, n. 1-::.: iu 1ts..v.011y kiki11btÍ.\j
1111..,I ttz o m11ltj1it, 111t·he1 Ílllll'U p\111 nl-lkül.
, s njrn kt•7.tliidik a 1 r,·gi nynmoruság. Kt't k1•·
I•: lútotl. .\z e1Qik1•11 lu.a11111ol, ht",lian-fagy
han- •jsw.káua11, n.1, omorog, a mtÍ. .. ikon ott 1!
n Jarats.li,eo-i m+•I, g Kzoliábau, ju , t.'sora ml'l•
1 ha u m ~ z, p, 1, m
f t es lhü:otl
fi l1 S1:g de- o , "
r•mtlá ul ktt zer
llatarozott
tlo
JI, )l
n ta t'n 1g) gC> uloltam,
n ~g~ . bog)' • wm a.1ta1
n .p1osulni. mert
ut
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d
ha msg 1gy p:01.1dolja.
l1ogy . . hogy boldogok 1 euunk
h t
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.es auzonyt 11,
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mo ·1 ó1 ki 1 ',b!! 1 , plt·z11 al II lr.1 t"liboi az ir11z11gl,öl s .
).[1 z1 Hosth, a "fu al és g zdag" ozvegy
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A világháboru.
Nem ér az élet egy
Mi.GYil BAln'A.J!ZLAl'

NANDORFEIURV AR.
Xí1dorft iu•rní.r, a 11ajtlui rual(yar ní.ro:-, ami az utóbbi l!,- s1.iÍ.•
1,adokha11 ~u·rbia fün'lro~a YOlt llelgrád nt!Ven, most ujra mal(yar kéZ('lt van ,-.,. ez volt az el,,i) 1;pé,; ahhoz, hogy csapataink és Uulgária
c1111patai kne,.,1.tiil f.!IÍzoljanak a királygyilkosok hirhedt orsuí.gán és
testvéri találkozás után, egyesült er6vel menjenek a török SZÖ\'CtSÍ!·
gc,; at•gitségére.
Három r1;ttenrtcs hadsereg vouul Sz('rbia ellen, az egyik nt:Inet,
a mi, .. ik o,.,ztrfik.magyar, a harmadik bulgár és mind a három csapatnak erős munkája lesz, a mig a rfmescn meger1hitett szerb badállások.ul e\p1_1.~z.tit_~ó.k. A, s~•·r~cknek nagyszámu fi:3n,cia é~ a~gol ~ereg
s1l't &eR"ltSl·gul, valo,.,zmu azonban, hogy a ~g1tscg késon erkezik és
a fraueják miuden te\"éken~·sége abban merül majd ki, hogy meg•
gytl.szolják a hajdani Szerbiát. mely önmaga ásta meg a sirját, amikor Ferdinánd meJ.tölésévt'l öngyilkosságot követett el. A döntő Üt•
kőzet ott íoiz lefolyni kH-három héten belül, a~~l Potiorek.azt a vég•
Z('tei, nagy ver(",;~get szt•nvedte a szerhek kezdol, ahol állit61ag hat,·anczt>r ma1?yar kato11a drága tetemft takarja a véráztatta szerb !öld.
,~au,,.,zinü, hogy két-három h6nap alatt vég,• lesz az egész Mzerb
nyomoruságnak és akkor a hAboru szintere igazában a nyugati hare•
té!'tc helyez(idik át.
BULGARIA VALLOMASA.
Bulgliria velünk,:;zHJlt harcba é,; az egész világ előtt bevallotta.
ho~· mi kl·nyszeritette erre az elhatározásra. Bul1?ária vallomá.<.a az
eh,ii nagy pofon az olaszoknak, akik mef.! lesznek bélyegezve amig a
vilÍlg világ kl>z, esaku!Q', mint ahogy Kain arcára rtlnyomta az Ur
az áruló te ... tvéqryilko-; bélyegét.
Kijelentette Bulgária, hogy talán ellens,•geinkkel is tartott volnn ha 111•m látta ,·olna, ho~~· azok egyik(', Olaszország, milyen hitszc.
g5, mil~·t•n aljas áru\6, hop::r :33 évi i;zövetség után hátba támadta
Au,;,ztrilit (,,; kijelrntdk hogy jobban hisz Xt'nwtország igéreteinek,
amel~· az eg~,;;,: vil{qi:gal felntte a harcot 11zövetségci.e oldaló.n.
A 1ili.iwhége11rk az utol11ó percig l'Nnt'lték, hogy Bulgtlria meggondolja magú.t. (',; ha ellenünk nem is tör, de legalább s,•mlegcs ma•
rad. Perdináml ereiben azonban német-magyar vt'r kning s mikor
azt látta, hogy országának is baszna lesz a Yelünk val6 szövetségböl,
nem habozott harcba. az6litani a bulgárokat.
GöRöGORSZAG ALLASPONTJA.
~al?y é keserii meglepetést hozott ellrnst'gdnknek Görögország
állásfoglalása is. mert a Yolt görög küliig-yminis.zt('r, Venezilos biz.
tosrn igt:rte nekik a se~itséget. s ebben a r(>ményben meg i,; kezdték
Giiriigországban a francia csapatok partra szií.llillísát, hogy• majd a
gi.irii!lökkt>l egyiitt a hZcrhck St'l!:itségére mennek. A görög király
azonban nf'm dült be a csábit6 angol-francia igéretekuek, elcsapta
az utols/, pt"rcbrn a külügyminiszter-miniszterelnököt l',; kijelentettr,
hojty az országa scmleg1·s marad. Xem tudják mt'gakadályozni a
franC'ia ('sapatok partra szállác;át, rle 11em is foidák azokat támogatni,
mnt meg \'annak gy,1zödve róla, ho{Zy a németeket és a magyarokat
uem Miet lenrni f.s hoA"y a szövct~~J?f',;f'k füt;re ,·t'gk,~p el fog buk-

1!'11:i OKTúBER 14.

ni. Lehetséges, hogy Görögor1>záp; politikúja Yáltozni fog, hiszen dálatos, hofly aroip; a lcguagyobb áldozatokat a azep;cnv muukásnép 1
.Ferdinándot is próbálták megöletm f.s ugyan azt a görög királylyal hozza, a1MiJC a haszuot mind a jómúclnak t's az urak aka~ják
is me~kisé-rlik majd, de a közel jövőbl'n tttöl az -~llamtól ninc~ -~it a helpcthöl, mt·ll akko. r is, ha a haszon hccstl·lenst'j;!'gd \'&ll egybe- :
tartani és ez végtelenül keseru csepp volt a szovctségesek urom- kijtve . .lio„t ltpleztc le AZ ES'l' cimü hazai ujság, hogy miken ocs- :
poharában.
m:\uyul bánnak ki a földesurak a Levonult ei-elfdség szegén~~ család- ■
.
1:0MA~ SEMLEGES LESZ.
.
j1h·al, hoi;cy m·m a,ljií.k ki a koun:Ill'it,t nzokuak a c:-aládoknak, n : annak a nli.m.6.ra, a1d ~ k maRománia kormanya k1Jelentette, hogy st·mlcgl•<öek k1váunak roa- ho111a11 a ktm~·í·rk('fl•!<Ö katonának vonult l•s amig a férj és apa a ha- ■ ~lnl\ 111(,dJ&ra, minden frU."Uu.
radui s nem is mozgositottak czideig. Yalfo,ziuü, hogy a véi;cén Ro- zii.,:rt hullatja a yfrl't, ai.ldig ui,t"yszólván éhezt'sre kéllyszeritik a hÖ,; : nHkiil ~zlk ln('J.;" h~k, v~ls
mánia is beleavatkozik majd a küzi.lelembe, dc meg fogja ,·ú.rni, hogy katonák családjait.
■ magyarán mond,-a.,
melyik !él marad a Balkánon a v ztcs, hogy a legyőzött fél ellen
Ahol lakást is adnak a bevonult bi•r,e~ek és <'gyéb cs('lédség csa- :
vonulhassanak ök _is. A romáuokuak már régtől fogva ez a politi- ltuljáuak, egye!Jet ut>m aduak és a lakiis,:rt is állandóan i.lolgoztat ■
kájuk, de a semlegességük is sokkal jobb, mintha ellenségeinkkel ják az otthon maradt asszonyt és a i:,:ermckckct. \"alószinü. hogy :
szövetkeztek volna.
a kormány most már t•rös kt'im·l 11~·111 ezt>klw a vi!<.~zaélt'sekbe é,; meg. ■
HINDENBURG ÖKLE.
szünteti az ilyen lelketlen aljassúgokat, az il\'('n becstelen lm,orákat. :
.\ mit p('dlg közön-.ége"·'" ft•
11
1
. IIind:nb~rg már ké~ hete döngeti~ vasöklév<'l Riga kapuját és
E~1.l'i szemben aztán atermés ára ?ihetl;_~len_ o:á.~a,. a földesurak i :~~~ : : :.
::;~
0
bar az utobb1 napokban Jelent6sebb gyozelmet nem arattak, a néme. ugyszolYán kétszeres árakat kapnak mm<l,·twrt l'S or1as 1 hasznot huz- : iu'flv i.1.ab,'1f011 mükö<lf1;('.
tek biztosra veszik, hogy Rigában ök fognak telelni. .A nagy orosz rrnk )lai:t.rarorszá,!( 1m:renesl•tlenst'gi\-böl. Persze nem lehet általá.no.~- ■
hadsereg szánalmas maradványa vég.sö cri.ifeszitéssel harcol Riga bir- '-Í1gban míudl·ll orról ezt moni.laui, hisun n:i•r i-zámra hullanak el ~
tokáért és azért tart a tusa ilyen soká, mert ott adja ki a végsö erejét ök is a haza Yíidelmében és a becsülC'tefK'bbjt•i a teherböl i.-, kive,-zik :
az oro,;z. Ila Riga ele~ik, akkor wJ,. bukik m{'g az oro,.,z katoni;ó.g a rfszüket, de !<lljnos, nagyon .sokan vannak kiiztiik ldketlen gaz 1 ■
roncsolt marad,·ánya is.
emberek. Aránylap; többen, mmt a szegény emberek küzött.
:
t,
A DARDANELLÁKNÁL.
MILYEN A HELYZET'?
■ --------•
..\ SZÖYets,~ges1•k tisztában vannak n!le, hogy ha kt't Juínap alatt
:
llf'lll v{1irjHk kn,·,.,zliil mai,?ukat a Dardall(•lló.k ,;,úkla..-.zoro,.ain, akkor
Hogy Bulgária hozzánk kötötte a ma!la sorsát, éio a tóbhi álla- ■
-.olia nem jutnak be Konstantinápoly alt't, a ::\lí1rvány-ten~t'rrl', mert mok nt'm forduluik ellenünk, azzal egyszerre nagyon jó lett n mi :
akkor Szerbián és Bulgárián kerc'.'-1.tiil a nt'ml'iek elíihb oda t'inek, ht:l~·zctünk az európai •·érmezökön. Biztos, hoi,!y a kö\"C'tbzö hetek• 1 ■
és most már kéts;;gbeesett dühvel rohannak tovább 11ap-nap után az ben . .<.íit hónapokban a harc a Balkánon fol~·ik majd az összes hada- :
ostromra. A törökök hö.<.iesen vé,lf'lmezik a szoros lll'járatát l>s ir- kozó fdek között, uiert Szerbiát támo!latja valanu•nnyi és ahogy az 1
tbzatos nszte;it'geik után az angolok és franciák nagy hadereje ma utolsó hónapokban Oroszországot poroltuk, ugy kerül most a sor
mt'-rt C'S \ KI S ez Altat a gyógy.
ott áll, ahol az o;;trom ml'gkezdésénél voltak. A ti-iri.ikökhe uj tröt Szerbiára is.
<" u ko rl.11- által nyeri t'-I a uomorn1"d"f art. a kfp('!<sf~t.
ünt aküzcli segitség reménye és a bulgó.rok támogahha, akik évszáHa Balkánon gyöznénk, akkor megkezdődik a harc a nyugat:
lmJO ua.\llilyQfian ,-{,Jt('zhe<t~(' a
utlok 6ta most küzdenek e16.<.zör a törökiik ohlalírn.
harctért-n, szakértök azonban ugy hiszik, hogy ern' majd csak a jömunkAJfiL
11 .\ ~"l"\ C'S i:T\',\.
NAGY HttHO SEMMI.1.RT.
vö ta,·asszal kerül a sor, mert ha nem is le11z béke t',; Ít'ii!:yverszünet
GY /\ .\Z F,~mE R'óE K, AKK OR
A na~y angol•belga-íraneia támad/is a nyugati fronton most már a lt'lre, nt·m is fogják a harcotteljes erővel folytatni, mert rettenetes
lfl AK\'ZIK l':\L.Ufl A G\ •t,-.
'\IO RXE O\'l\(H, ~ (, p a P l'R•
igazán es.ak a multak eseménye, mert bár ell8ttek annyi munici6t, a szenvedt'!<eket okoz a tél a harcmezökön a katona11ágnak és egyik
O.\R E T GYóG YCC1{0RltA AZ.
mt·nn~·it Amerika. Jpgfl,l)t.>bb egy JH'gyedh alatt tud i,,2állitani nekik, félnek sem t'rdeke, ho!ly tizeznszá.mra fagyjanak el a katonái.
i\:\fELY E ZT A HU:\,-T Póbát· elhullott százkilcncv(.nrzer emheríik, a némrtek vufalán nem hou:ánk csatlakúrnék és elvenné az oroszokt61 cBsszarábiát, amely
TOI...J.\ ,
11
tutltak kNt~ztiil törni(,,; most már inkií.bb te"-Sék-ltl!<sl•k ked\'éért tá- ei;:_tbí•n a mu zká~·al Románia.is el tudna Yégleg bánni és mi az egész
\'i.<tirolJa meg a Jó l! h ·igr!t
matln,ak hl-lyenkt'nt.
eronket .a nyugati harctérre nhetnénk.
a rrnGARET GYoot ·CC:Kon.
K.\ rf,,-fn, a mel ynek nagy doX{'m ichet tagadni, hogy a nt'mrtrknek nagy áldozatukha kt:rült
Olaszország bá.boruja nem nagyon veszélyes, mert az eddigi eredbo7a t doUAr a
a nagy angol-francia támadH.s vi„szan•rfst•, i::öt lwlyenként vesztettek mények megmutatták, hogy nem tudnak semmivel előbbre jutni,
is némi krületet. de vec;zteségiik emberekben frle annyit c;,--,m tett ki. mint a honnan f'lindultak, éio ma, annyi havi vérontás után, legfeljebb
mint Az eilenst'g wsztt-s,~gt'
eg-y pár ~zegt'nyes osztrák !al uvan a birtokukban.
SAVANYU A SZ ő LLO .
2.Hndenki. aki elfogulatlanul itéli meg a helyzetet, azt hiszi. hogy
Az olac;zok nagy,-záju \'ezérénPk saunyu szlHlö lett Triest, ami- ba a Balkánon a télen át végzünk, akkor ta\·asszal megindulnak a
8001 Buckere Road
re pedig- olyan rdtenetest•n fájt a foguk f,; kijelentt•ttt'k, hogy most r~mes nagy harcok a francia harctéren és a nyár dl'tekáta már a b,;ke
0.
már nem ii, akarják 'fric.<.ztet elfoglalni. Hónapok óta oda igyekez- is m~g lesz, mt!g pedig a migyözelmünkkel. 'fermészete"tn ott is
m·k s most ho2-y látják, hogy az i1Q-·ekezdböl s{'mmi SC'm lf'sz, Cll"Y· irtózatos güzdelemre van kiló.tás, mert mig l'l!'}·tl'szt a semlegt·s Ame- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
szi•rre esak eszükbe jut. hogy hát ők nem is akarnak oda bemenni. rika j,)I ellátja elleust'geinket munil'i6val, addig az őszre vií.rható an- - - - - - - - - - A róka is azt mondta. hof.?~· sa,·anyu a ~z/jlJö. mikor nC'm tudta eltrni. go! kné:rszer-sorozás elég tekintélyes számu katonát fog eredmt'n~·ez. GÖRBE GABOR ur Seanoron és
BECSTELENS:t:G NÁLUNK.
ni, akiket a nyárra jl,1 betauithntnak. A nyáron foJZ aztán vég~ké- vidékén képviseli & Magyar Bá..
A hábor\.i zanros-gyászos állapotát l'g~·es ehadult bitangok ott- pen eldíilui, ho1?y ki marad a győzh•s- Europa óriási. véráztatta csa. nyászlapot és fel va.n ha.talmazva
hon is !el akarják hac;zoálni, ho1?:r halásr,znnak a zavaroshan ~s cso- 1 tamczején.
elöfizetések felvételére.
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KORONAS KÖTVÉNY ARA
' " KÖTVÉNY ARA
200 KORON=
300 KORONAS KÖTVÉNY ARA .
400 KORONA.s KöTVi\NY ARA
ij00 KORONAS KöTV:!;NY ARA

~z:. ~~nt . j$e::ett bankár=~OR:::: K::::~~:RAkötvények a .
... $ 31.1500 KORONAS KöTVÉNY ARA . .
... $232.50
. .......... $ ~ .60
2000 KORONA
S KÖTVÉNY ARA
.... $310.... $ 62.3000 KORONAS KöTV:!;NY ARA
....... $ 465.............. $ 77.60
5000 KORONA.s KÖTVÉNY ARA
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Németh János bankár

Kiss Emil

Hugó Lederer

Ruttkay Jenő

bankháza
55 Avenue B, New York, N. Y.

106 Ave. B,

BANKAR
133--2nd Ave., Cor. 8th Str.
New York, N. Y.

1

New York, N. Y.

Magyar Állami 6°~-os hadikölcsön kötvény aláirási-szelvény.
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457 Washington St., New York
1597 Second Ave., New York.
150 Second Str., Passaic, N. J.

Nemei JA

Palr.aa Mltyl

il
J

.. $ 1~60.- 1 .
.. $ 3100.-

Vágjátok ki az alanti "Aláírási Szelvényt", töltsétek ki pontosan és a pénzzel együtt juttassátok alantirottak bármelyikéhez.
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doll&.r életbll
G,.-Oléflelt
vu&.rnapji.n
Sun, w. va.
Elnök: De
JA.nos, péni

CLEVELAND,

Amerikai magyarok! Itt a felbivás a legujabb magyar állami hadikölcsön kötvények jegyzésére. Megjelentünk ismét
és
édes szülőbazánk szent nevében kérünk Titeket, adjátok kölcsön neki pénzeteket jó kamatra, teljes biztonság mellett, hiszen a magyar
állam lesz az adósotok.
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éve. korig. F
gt d!J ellen61
aegélyt N hl
~n minden •
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Patikában

1Felhivás a harmadik magyar állami 6\-os hadikölcsön kötvények jegyzésére! !
$;

EGYU

L 6n.lll6 Ma
gélrz(.i Epl

Vörös Kereszt

r···-·..--·.. ··········"·"'"""""'"""""""- """"""''''"·"'''··········.........................---..........................................i
if

1915 OK1

...

~

■

■

MA

■

A bely

■
■

--

■

•••••'

Ll

14.

MACJYAR BANYASZLAP

H!l5 OKTOBER H.
UJ tLET KöSZtlBtN.

EGYLETI KALAUZ.
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m.oney ordl'r, ,·agy bélyegekben a
~Tanel ProducL:; Company, 319

Cé1~t;;~~1:al!: ; ~ n====-=-:=====, Libcrty An'., Pittsburgh, Pa., cim-

1

BrldgeportJ SzöTetaé!C&l, mely 1000

dol14:r életbh:toeltht ad tagJalna.k.
Gyüléeelt tartja mJnden hó •116
vaaA.rnapJtn ?\attel Alfre4 bhlall,
Sun, W. Va.
Elnök: Deik Pii, alelnl:lk Bernt.tb
Jinoa, pénttArnok Siakil Antal,
Jer,16 Nettel Altred, pénstlrl ellen6r Nemee Jllnoe. HArmu bllotta&&':
Palr.aa MAtyU, Németh JADOI, Okmu
Ferenc.
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MANVILLE, N. J.

Testvériség!
FELHN.AS!

ZVARA AGOSTON
Eldorado, Wa.sson, Muddy
él Harrlsburg, DL és kör-

épül a Brooks és Brooks Corporationnak a I ehigh Valley vasut mellett fekvő birtokán, a
H. W. Johns-Manville Company óriási nagy ipartelep és a Federal Creosoting Works
gyára mellett

Egyenlőség!

.:;-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-=.-=

t

EGY UJ VAROS

rc és forduló postával kap egy
nagy, öt hóuapra eh>gl'ndö családi dobozzal ezen csodahatásu, bár' mel:y nagy hangon hirdetett s a
,-zervezetre legtöbb esetben ártalmas cukorkát. pirulát és más vegyileg kf,-zitl'tt í,!':,'Óí!'Y"zert roeszs.ze Ccliilmul6, termé<.zet,,s f?YÓ!!'Y·
szerböl.

Tagja lehet e1eD btny~pletnek minden magyaroruAgl uArmaz&au kereutény ember 18 é"'9t6l 60
,.,.. korig. Fl:ret 60 cent ha"1 tagú.Cl dlj ellen6ben 6 doll&.r bet:J bet. .aegélyt M halAI vau ceonkul6.1 ~
Un minden egyea tag ut.AJI. egy dollirt. Azoni:lvül lr.apcaolaU.a.n •an a

CSATH6 AGOSTON.

22:l Lacoek St., Pittsburgh, Pa
nyékén & köaismert. köajegy.
lakos igy nyilatkozik: .
&6, P:iNZT KÖLD u 6--hm".\ Jegmelegt.'bbeu köszönetet
ba. jótállás mellett, a.s olcsó
1nonclok azlrt a llll•~hl•esulhetetlen
árfolyam szerint.
i,:, {1g:,-;ZC'rck~rt mely m16ta l1á..zamban , un UJ ~h tet n:, uJtott
Ez- évi elsö H.tT hóna.pjá.ban,
1![l"?. c-;aládomnak ]Imfü·n honf,.
a.uguutus elsejéig a. vidékről
ttir ... ,unnak fi l1•g11wlegebben aJlln119.158 Korona. ée 90 fillért
,lom t'zen t•,-oda yfrtis1.tit6 teát,
nwrt sok pt'n1.t t.akarit meg e1.áluta.lta.m csupán Magyartal. A lt•gkiválólib tisztelettel,
oruágba honfitáraaim merf",;athó ,\goston."
bisúl.b61.
lly1:n nyilatkozatok, mondja ll.
A környékbeli magy&rÁf
11. Von Schlick, a bulgár vér tea
uives pártfogásába ajánlom
kizáróla~os készitője, feltt'tlenül
kell. hogy felkeltsék mindazok fia jövőben ia iwetemet
gyelmét, akik gyomor, vesE'; máj.
Vagyok pá.rt.olóim jóba.ritja
lt'p, hólyag bete(,!,;ég~kbt·n, sz~ke•
lt•si zavarokban étvágytalan ... {i.g.
Vara Á gostOD
ban. nehéz emt'sztt'sben. ,·érbajban
n·umAban fejfájúi:;ban t'.s má,;. bel
■ ..,i; 1111.jokbnu szt'nYedMk s az tly~: n~k na~yon sokan \'annak Amen
■■■•■■• ■■■••• •■• • •• 1 kalum.
,,
.Az ilyen betegek rende.~en báto,talanok. lm•,tek r,,1,-telenek.
na fiJ a t:,uk&u-me. hubánatra. hajlanrlók, hú.t- és ke•
~()~.. ~m~': • • " ~ r('sztf,:íjá!:ihan_. "'.'.''m:erlnek
e~minden tyuknemet bb:- l{k,,zo _frhetse~uk is mP1ur:, .~ngul
s !(•tml·~Zt'k,;cn_ munkakt;>dvuk és
\

z

HARRISBURG' ILL.

TYUKSZEMMEL SZENYEOOK !

é:~.

~~"-g)'8~~ ~,•;.
~~;tot,
nn;z~:h';,~~~~s;~ek elham·a~olva
i1:J~J!'J!:t:~t~~;:;: a legtöbb esPtbl'n f{','Új?yithatalla-

36 mértföldnyire New York városától

As Elaö Kohányi Tihamér Amerikai és Magyaroruági EgyeriiU

Magyar Munkás Beteggegélyi.tl
Egylet. és Munkás Szövet.kesete
elhatározta, hogy három hónapig
kedvezmény mellett ves.z. fel tagokat a kovetkez6képpen
1
15 é\ est61 30 évig . . . $2.25
30 évestől 40 é, 1g
$3 25
40 évestől 50 évig
$4 25
50 éve.stöl 55 év1g
.$5.25
Ezen fizetés mellett rögtöni segélyben részesül minden ut!na fizetés nélkül. Egyesületünk 75
cent havidij fejében fizet beteg
tagjainak 6 dollár heti segélyt, az
elhunyt tagjai részére 100 dollár
temetési költséget ~ örököseinek
annyi dollárt, ahány tagja van az
egyesületnek. Egyesiiletünket az
óhazában hazavándorló testvérein épugy fizethetik mint itten, éa
pedig három osztályban, tebetségeihez képest, mert bizony öregsé@kre sokan abba a batába utaz.
nak. amiben bölcsőnk ringott és
ezen egyesületnek akkor is tagja lehet. Minden egylet nélküli
magyu testvhemet elvi.va b b6\'ebb felvilágositásfat forduljanak
a titkárhoz. Bárhol ia tizenkét
taggal uj fiókot lehet alaki tani.
Dzurek János, elnök

~
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Sipos Gyula, tit.kár.
Horner City, Pa.
,:
KüJdJöa 11okká \'álnak.
Box No. 420,
Horner City, Pa.. •
~~j~ & non• A Rulgi\r 'r'ér Tí'a a 1tY61ty"ze• - - - - - - - - - - :
CORNOLA LABORATORY,
rPk mest<-n• é,- a le~kitiinöhb ter•
1
nept. 74.
mt',-zdes n'•rti<.ztitó t-~ frSlerő"itö.
I■
1528 Minford Pl.,
New York 11·R':,·edül " 811 }iivatva arra. hogy
- - - - - - - - - - mindezrn bajokat p)m11Ju,..,za l's
•
yjs~ 7 ahozza millliazok e(!',:~z,;;f.gét.
II kik lwll'R'l'k ?s rt>mt'nyt,·es 7 tetem
Ír etes
•
11
a mozi Yásznon. Küldjön egy
~~Oil\' s.1.,•rt•zlwtii
lw
Rul~Ílr
Egyedüli magyar
:
8
dollli.rt és hirdetése szövegét,
·
ésmegkapjaalegjobblemczt
''fr 'I'l•n, l'g-y, hOJ;?,'-' k,~rjf' azt~
ÖzJegyzo ·ne - ■
hogy a helyi mozijukban hirld.!kÖzPJehhi ,t\·1íl!',·'-zl'rtÍlrhan. ha
dethesse az üzletét.
1w<li~ ,,,..dle~ ott. nf'm kllphatja,
te Vl e en.
■
MARTINS PHOTO SHOP
kiildjtin lw 1 dollárt kt'<izp(·n:r..
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A. ft VASS
BONDTOWN, Va.
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Ugyan mi baj, János bátya? i
•••••••••••••••••••
;.,.,.,,.,,
.. ,............ Tán csak nem a köszvény :
Dr c.OR~;,. Garris
ha'nt,·a?.
:
681½ WABASH AVE.,

•

Terre Haute, Ind.

ltJJt<l-napJNll rendetlr:f!ZMre tii
lroda; a JI.Uchell Rloclr:ltelodepeodent Phone No. U•

-

ELDORADO, ILL.

••••••••••••••••••••
■ Gergely István :
:
:
•
■

MAGYAR SZALONOS
BUCKNER, ILL.

:
:

~,-~d~;-,

A helybeli t!1 környéki mar1a• ■
rok -plrtrogA&At kéri.
•

••••••••••••••••••••

''''ö;··

A New Mlcbell épQ leU1be.n

ELDORADO, ILL.

A Broob a.nd Brooks Corporntion ezen otthon-alapitó te! epe nagyszerü alkalmat a.da bányában, va.gy a. gyá.ra.kban dolgozó
trunkásoknak, hogy szerez.zenek maguknak egy darab jó földet, ahol felépithetik majd a. maguk kis portáját, vagy ha. nem is :
tennek ezt, birtokukban lenne egy dara.b értékes föld, &mely binosabb befektetés, mintha. a. bankba.n vész el a.z ember pénze.
:
Ebben az orszá.gba.n a, föld-spekuláció csinálta. a nagy vagyonokat és bármely városban láthatja., hogy a. ga.zda.ga.bb kereske. •
dők telkekkel és föld-spekulációkkal csiná.lták a. nagy pénzt, els;ibb kicsiben, aztán nagyban. Mindenki földet. szerez a.ki arra ké- •
pes vala.mely módon.
A Brooka a.nd Brooka Corporat.ion telkei, amelyek Ma-nvillo, N. J . feku:enek, magas fekvésüek, wrazak, a közvetlen a. Lehigh valley vasut állomásánál fekszenek, s épen a Philadelphia &nd Reading vasut mentén, ugy, hogy ezek a. nagyszerü telkek,
melyeket.
feltételek mellett, havi részletfuetésre vásá.rolha.t, a
három nagy vaaut mentén vanna.k:

kitünő

Emlékezzék, ha telket aka.r venni, hogy minél közelebb v&n a. va.sut, a.nn.á.l jobb, mert a vasut mentén épülhet csak város.
A Manville-i gyí.rak, mint fenn lá.tbatje.. milliókb& kerültek, sok pénz van ot.t. befektetve és t. gyárak éjjel-na.ppal dolgoz..
nak, a. benne dolgozó férfiak és nöknek jól esik, ha este friss levegőt szivnak a gyönyörü vidéken. Miért ne legyen önnek is egy
szép darab földje, mikor a következő olcsó árakon, könnyü lefizetés mellett szerezheti azt:

$75.00

No hát akkor oda se neki
Van már ami kikergeti

NINCS KAMAT

11 ,.,Pr\'N,Nh<il. ,-7,Amtala n \Olt n!llllliÍJol

\'RllomK-.u "Zl'rinl 11 kii'-1.l'fnyt.
amit tull,·alt'\Ó('ll 11 , ·ér
tl-.zllit.Alan'-fiita okoz.

, ... ll rt'UIIUÍl,

A világhirü Partos-féle
REUMA SZEREKKEL

következő

Lehigh V alley Railroad, Philadelphia & Reading Railroad
és a New Jersey Central Railroad

ne bizony a1;, Ugye mi.ig a r.

f'lllht'r

felfelé

$3·.00

felfelé
a havi törlesztés

NINCS POCSOLYA, NINCS

Kő

Mi becsületesen bánunk vevőinkkel. Ha betegek, va.gy m11nka. nélkül vannak, nem k:ivánjuk a. részletfizetések pontos betartását. Egy társasá.g sem nyujthat többet a. vevőnek.
Mr. I. B. Brooks, a társaság elnöke, 28 éve va.n a. föld-eladás üzletben New York városában, és a társaság & következ6 lapok
uerkesztőire és egyhuközaégTe hivatko.zh&tik, mint a.kik ismernek jól bennünket:

,1.okt11k !<f.'l(ltenl 11 bajon.
\ ,·l·rl1t•n l,<1; nz Izmok kiizt 1,-.,1~
ti„1.u't1alan~fii:ok l..1tal..11rltáo;fira iazAm111hu1011 h11i.:1Juí1tJik m Ar na g) "lkC'r-

A SLOVAK V AMERIKE

rel

ROBOTNIK POLSKI

PENNSYLVANIA GORNIK
AMEIUKAI MAGYAR NfPSZAVA

11.

RUMATIN
POROKAT
.\ Ja'Ütr"I kU,..nfnJN
('" lll1111lti...,,'lr11 1>t-.lht a
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THE SAULE
MAGYAR 11.EFORMATUS EGYHAZKtlZSJ!iG, MANVILLEN
tájdalmAk

PARTOPAIN
BALZSAM

m16. 11111elyt>t ki..il"iő leg a tfiJ ó tt"Sl~z
betlijl,-.t.,,i;l{.,,{,,-e !111.!<Zllfilnak, i,;z kl,t.
fé lt': 7_.. fr (,., fOl)Ml(,k 111Jiku. Hat.áJ>H
"'~,.,7.er1ie11 hJimuh110-.!
\ hfirom fl-l e -.zerl~I kl-t tl ollár(,rt
küld ('1;;)-t'l{y 11cl11got h 11<.7J1á l1ttl ut.a,.
'-it.á„...al U fe lt.Alá lú C!o! egyed1iU k(..,zJtó

PARTOS PATIKA
New York, N. Y.
160 Second Avenue

A birtok tula.jdonjoga teljesen tiszta. és jótáll azért. a New Jersey Title a.nd Abstract Company, melynek tökéje fél millió
dollár.
Gondolja meg, vegyen egy szép darab földet New York varostól egy órányira s uivesen megmutatjuk azt önnek aJtá.r köi.
11ap, a.kár vasárna.p, s ha ir és érdekli a dolog, uivesen adunk bő vebb felvilágositást.

The Brooks & Brooks Corporation
45 West 34th St., New York., N. Y.
I. B. BROOKS, President, 28 éve az üzletben
Bankoktól, Title Compa.nyktól, kereskedökt.öl és a fentemlitett ujságok s.zerkesztöitöl és kiadóitól.
J6 ügynököket keresünk, de becsületes és tehetséges em~reknek kell lenniök és j6 referenciával rendelkezniök.

KÉRDEZőSKöDHET:
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Olvassa ezt el!

Figyelem!

Hogy ez a társaság milyen mó-

OLVASSA EL!
Ez a New Brunswicki N. J.
FRANKLJN PARK térképe.
Mi felajánljuk ezeket a telkeket
a magyar bányászoknak megvételre. Az árak olyan alacson1.ak,
hogy minden családnak a saját
érdeke, hogy azokból MtG MA
vegyen.

don csinálja az üzleteit, arra nézve a legjobb bizonyiték az alábbi
eset. Olvassa azt el és vonja le
beló1e a tanulságot.
Lahovszky Albert, keystoni, W.
Va. magyar bányász vásárolt
lünk két telket Block 9 -

tő

No. 311-12,

háromszáz dollárért

részletfizetésre. -

Szerződésünk

értelmében, ha a vevő közben elhalálozik, az özvegye, vagy árvái
minden további részlet fizetése

<

nélkül azonnal megkapja a tel-

:-<

keket és a hátralevő összeget telÚ)

iesen elengedjük.
~

l'1

Lahovszky Albert magyar bányászt szerencsétlenség érte, mielőtt a telkeket kifizette volna és
csupán .40 dollárt adott azokra.

Mink az özvegynek öröldevelet

~

r-

(')

p

~

~

.

fli

'i

adtunk a 300 dolláros két telekről
es ne mkivánunk egy centet sem,
mert amit mi igérünk, azt mi meg
is tesszük.
Mindenki megkérdezheti özvegy
Lahovszky Albertnél, hogy igy
áll-e a dolog vagy sem.
Ha gondolja, hogy igy jár el
egy becsületes cég, akkor miért
nem vesz Ön is tőlük telket még
ma?
Olvassa el a mi ajánlatunkat,
gondolkozzék rajta és gondolja
meg, hogy most olyan üzlettel áll
szemben, ahol becsülettel szolgálnak ki mindenkit.

A társaságnak van magyar hivatalnoka is, írhat tehát magyarul
is.
A levelét így cimezze

E. OLIVER
Manager

1

~ l.=,,,..-,----:::-:-=::::----GE~

~

Csak 200 dollárba kerül egy
teljes nagyságu (25--100 láb)
telek. 25 dollárt fizet előre, a
többit 5 dolláros havi részletekben. 20 százalék engedményt
adunk készpénz fizetésnél.
NINCS ADó - NINCS KAMAT.
Mi felelősséget vállalunk,
1) Hogy a Pennsylvania vasut
fövonalának egy állomása a telkeken van.
2) Hogy a telkek szárazak és
tiszták, sem kő, sem fa nincs a telkeken.
3) Hogy adósság- mortgage nincs a telkeken és hogy a telkek
tisztán tehermentesen mennek át
a vevő tulajdonába, amiért teljes
felelősséget vállal a "The Guarantee Mortgage & litíe lnsurance
Co." 790 Broad St Newark, N.J.
4) Hogy betegség esetén a társaság hat hónapi haladékot ad.
5) Hogy ha a vevő meghal. a
társaság minden fizetés nélkül
kiadja az öröldevelet az örökösöknek.
6) Hogy ha a vevő megnézi a
lelkeinket és ugy találja, hogy
nem igaz, amit itt állitunk akkor
az összes befizetett pénzét visszaad iuk hat százalékos kamattal.
Utazó ügynökeink West Virginiában Pollatsek Sándor és Herskovitz Harry urak.
Ne veszitsen időt, hanem vegyen
egy-két telket, mielőtt a telkek
mind el lesznek adva.
lrjon bővebb felvilá'gositásért
és térképért magyarul erre a cimre
METUCHEN REALTY & IMPROEVEMENT CO-

E. OLIVER
Manager

Room 114

Room 114

26 Cortlandt St.

26 Cortlandt St

New York City.

New York City.
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Ne kinozza magát
a lröu,l:ny (-,, reunmtluuus ~rféle E,; fajta fáJdalmalt61 ha vég-
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Antalka Bányász Balzsamot
1•1ely007 el{f iin.•iri;-el, u. bon~h-aló lahlettánl 1 dollArért, O adaggal

~

dollárért. bl-rmelllH' 1,mld az

Antalka Patika
New York City

146 Second Ave

egy
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eljes
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Szénbányászok
legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar
uzlet amerikai és hazai italokban.
A mi kiszolgálásunk I mértékünk a legjobb
Amerikába.n.
Keresztelö és lakodalmi rendelésekre különös

.\ ST.AT.E BA~K az utolsó 20 év 8\atti em. •lkedésénl'k kimutat!&a::
1890

janulrbaa

18!19

~;~;

..

\ "AG\'"ONI ALI..A.POT:
.••. ,
470,000.00..
.. U,300.000.00. .

3,290.000.00 korona

gondot fordítunk.
$5.00-os és a.zonfelüli rendeléseknél mi!izetjük
a. teher vagy express költséget.
Arjegyz:éket, pohara.t, naptárt, dug6- huzót.
u:ivesen adunk. Kérjen nagy pálinka. á.rjegyúket
Pénzt tessék Money Order v&gy ajánlott
(Registet-ed) ]evé]ben küldeni.

16,100.000.00 korona

... i~!::~~:~i~:~~::::: .1~t:i~:~ii:~~ !~~~~:

19H
,.
... $!8,000.000.00 ...... 169,000.000.00 korona
.Hl'IJeuétek nebe~o ken,aett ~111.eteket a State Bankba kamato~ & J?1"M:01'm végett. mert a
Slate Bank eg)·Jke nmn legrl-gibb & tc,gi11lg)obb bankoknak. welrek ~ew lork illam llank.lng De-

i>nrtmeot-Jfnek

1;1:n ~;:;.~A.'.itKöZEL 100.000 BETEVOJE VAN.
1

ARAINK:

:--a~.,· iizlt·ti forgalmunk lcbonyolitására és t. ügyfrlt>ink kényelm~re HAT fiókbankko.I rendelkeaünk. .-\ ~tate Bank a leggyorsabban, legbiztosa.b b&n, a legolcsóbb árfolyam. és telj•
uavatosságmellctt küldi pénzét az ó-hazába.
The State Bank foglalkozik to,ábbá ~~bed.lt.ással, baJ6Jeg7 eladbsa.l N

r\1,1'\k \
(óallonJa
BOHOK
(Oa.l lo11j11.
Ktlltulm 11a'iti11ka82.00 2.t.0 !J.oo:Ohlol l-<IC'-. \'('~.. • •• : : : :~
11 11
Ft'h(,r Jl:Dl)ollu 1~llnk1.:.!.00 :.!.00
/(' 11(-~t•~.
1.00 1.:.!.1 1
Hum .
.. :.!.00 :..:. .;o 3.00 tlhlol ,-.1,1111) u reh{, r
• 1.00 1.:..:.;
<in
2.00 2 ..;o a.oo C1111ror11l11I iirt'g
..
11
Hn:,,ai horO\lc'<ka
,UJO r;,OO 6.00 ~11.rn ,11 feh(,r
. 1.3-0 :.!.00
11 111
h. u ml'n) 111n1t0<; hit"- . 2.00 :..:.:-.o :1.00 l!:!~:~, 1~ , ; ' ~ '..
. J .~ 2.00
.\nb..-.111.1111:0,. .
.:.!.00 :.!.3-0 :1.00 t allro r11 lni Tokaji
1.:-.0 2.00 2.00
~1,lrlt11-.z, t1-.1.1a
3.00 !1.50 1.00 (';ollíornlnl 1~ort. hor 1..,0 :.!.00 2.:,0
11
:~:~•:~:~: :,álink 11 .
~:~: : : ::::
I .W 2.00 2.M
3 00
\"{'•rt>S

mJnden a ballk-

iü.7óJiG~3TleE~~~~pAB6L IDE A HABORU ALATT

IS ELADUNK TELJES FELELllSS!O MELLETT.
Tanáerot, feh-ilágositást bármely ügyben ~zivescn és teljesen dijtalanul ad Tbe State
Bank. lrjon magyarul The State Banknak és ön magyar választ fog kapni.
Tbe State Ba.nk,.nyitva. van Nggel 9 6rá.tól er;te 8 órá.jg. Vasárnap és ünnepnap k:ivételévet

~:r~f:~:;,\:~ ::::) .

THE STATE BANH.
374-378 Grand Street (DEPT

M. B)

C. ' F. ZARUBA & COMPANv"° "·"° .
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa.

52-54 Norfolk Street, New York.

gyen

EMILNYITRAY

Ikek
isért
cim-

MINDEN A MI HAZAI

Dlindenfele könyvek, regények, imakönyvek, hangszerek, u. m. hegedü, citen
tilinko, kl&rinet, trombits. éa minden más vonós és fuvó ba.ngber, mindenféle
óha.zai ékuer, arany fülbevaló, gyürü, óra és óra.Iá.ne, tajték és selm&ci pipa.,
mcgyfauá.r, pióca, hazai paprik.&, bon, lekvár, köménymag, delinkendó ; ka.az&ku.p&-eke-ásó stb. és általában minden kapható nálunk, amit buulról kell besz:eruni, Nagy raktárunk van danológépekböl éa gyönyörü magy&r leme zekből. Mindezekről ingyen küldünk nagy képes árjegyléket, ha ir érte.

EMIL NYITRAY,

Irjon egy posta.kártyá.t még ma.

ALMA PÁLINKA

El.só Rózsa.

... $2.00
.. .. $2.60
.... $3.00

.
•i

:
:

TöRKöL Y PÁLINKA
..... $2.50
Elaö Róua
Má.sodik Ró1Sa .
.. .$3.00
Harmadik R6....
.. . $3.50

.......................... .i ..........................

Második Rózsa ..

Harmadik Rózsa .

BOROVICSKA.

....... $2.00
Máaodik Rózsa ..
. . $2.50
Ha.rm&dik: Rózsa ... ..•.... $3.00
Eb6 Róz:sa.

CSÁSZÁR KÖRTE

•

Elsö Róasa.

1

Második Róz:s&
Harmadik Rózsa

.... $2.50
.. .$3.00
.. .$3.50

!:;;

:uw,:;:,·::: ~~~

77 FIRST AVENUE
NEW YORK, N. Y.

INGYEN

100 gyakorolt szénbányászt keresünk állandó munkára. A szén magassága 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

U. S. Coal and Oil Co.
HOLDEN, W. Va.

.........................................
Dr. R.ICHTER'S

Pain Expeller

j Pocahontas, V a.

C1nu, köszvény, rheumati%:mua,
idegesség, uület. és izopi-merev
aég, hülés, gége, torok-f&já.s és
fogfájás ellen.
Itt van a.z eredeti csomag képe, a
hogy azt iruaitják. Ne fogadjon el
caomagot, ha ninca rajt& a BOR,.
GONY védjegy.
Kapható minden patikában 25 él
Ml centért 61 a k éuito"lmél

Honfitársaim szives tudomására.
hozom, hogy Poc&bonta.son, Va
1nESTAURANTOT nyitottam.

Tisztán kezelt valódi magyaros
{,telek minden időben kaphatók
El őzékeny, pontos kiszolgálá.a.
Raktáron tartok mindenféle
hazai árukat és kitnyveket és azo•
kat jutányos áron adom el.
ezletem a Goodman szalonját61
balra van.
Honfitársaim szives pártfogását
l<-tirem
tisztelettel

Pálinkás István.

INGYEN

INGYEN

Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél

A . GOODMAN, Inc.
M. GOODMAN

kerestetnek.

J. A. GOODMAN

Box 98

Box U7

Pocahontas, Va.

Catlettsburg, Ky.

F. Ad. Richter'& Co.
7 ~ WA.SHINGTON STREBT
NEW YORK, N. Y.

....................................... ~

VERES P ALINKA
Verea R611a ......... $2.00
Má.aodi.k Vere• Rózsa ...•.. $2.50
Barma.dik Ver• Rózsa .. ... $3.00

RlJM
Elsö RóU& ..

FEIDlR PÁLINKA
E ls6 Rózsa
...... $2.00
Második Róz:sa. ...
.... n.50

SZILV Á P il.INKA
E ls<l Rózsa
... $2.liO
Má.aodi.k Rózsa
....... $3,00
Harmadik Rózsa. .. . . . .. . ... $3.IO

Elaő

.. . $2.liO
Második Rózs& .. .. .. .. .. . $3.00
. . . . $3.50

.......................... ........................ ..
Ha.rmadi.k R6ua .

..... $3.00

Il&rmadik Rózsa .

MAGYAR HANYA.8LL>"'

C
CSAK RöVID IDEIG
~-····································
omo

CLARl.'T No. 0. VILAOOS :tS SöTJ&T

HONFITÁRSAIM!

Gaskins és Dagley

HA ATUTAZOBAN VAGY
t!ZLETI t!GYEKBEN

Temet.kelési vállalkosók
él balssamozók

25 g&llonos fél hordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20
(1. b.adl adOnl ~iltt)

IZLETES tTELEK

~kltlltl'•.1t•1t~

TISZTA SZOBÁK

!
HARRISBURG, ILL.
1•
i Tüsbinositáa él pémkölcsön

i„
1

VISSZA ADJUK.

FEKETE MIKLóS
NORTON. VA.

THE SCHUSTER COMPANY
CLEVELAND, Ohio.

.....•....•.•••••.................................. '.............
Box436

DEP. Z.
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~~r1:::
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HO~'FIT.lRSAX! Uj lemezeket

t1'h:t:'ra:;~~ll;.::e:~ :
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TARSULATOK bányúaoka.t Df$.

i

Dr. C. W. Tnmer

11

1::ti::n~ereéli:de~Dkk

Külön kláru111táll aranyozott finom órAkból! l\'4!zze meg ezt u órát és ne teklnt.H, bop keTN
ajAndékot adunk Tele, nem ugy mint 1. többi cégek, melyek egy egész caomO baaználbatatlaa llolmlt
adnak, M! kevéll tárgyat adunll:, de jót. Tárgyaink a következók:
A ,·\lé.gblrii Comet bh1tonú.gl beret..-a, nlckel fogós pamaCKUI.
Finom beretYa szappa.a alckel
tokban. Hat finom, erős adl-kée. Nlckel beretva fe,1111. Mindez egy gyönyörü doboiban '
Szép pipa S:tép nlckel cigaretta dobo.1. Finom hajkefe. Egy dobo& finom beretn-puder. OylnYörü nlckel pénzt.Arca. Legfinomabb kézi Ylllany-JAmpa. Szép órald.nc, caüngönl.
Vágja. ki e hlrdeléat 4!a küldje be azr.al együtt 25 cent 11.ra bélyeget éa awnnal elkilldHlk est •
nagyszeril órAt éa Tele a fenti tArgy1.kat ff_ ba as exp~euen megvlugálja. a csomagot ée mea:; Jee•
annak tartaln:.11.val elégedTe, megfl.1etl a többi $1.26-ot és 85 cent szA.lllt.út M megtartja u: irut
Ha nem felel meg, akkor nem veul At 4!e Tiusabpja a beküldött 2ó centet I•. Canadtból u: ea:ffl
~!:'e~!it ~:ldt:~:.lk 1. férfi óra hebett női Orát, Yag7 a blztonaágl beretTa bel:,ett

~;:ise:,;~~r;:.

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

Á~
HARRISBURG,

ILL.

1

•1t1tltltltP:'. -«ltltltMllllltltltltltltltltltUMJtltltltltltlt"tlOtltltlt~

,~t~!:t :

The First National Bank

==·~~f~~~,:i:
:
mi:ie:1:~ i••••••••••• ■• ■•■■ •=
-~ék~lt~::r:::el~keii~::. :
:~ha;!:k.Co • 212 E. 731"11 St., :

FBENSBURG, FA.

s6 htrdetéle: inchenk:'1it $1.00. !~".::!.."ér!~!i°~::-:,o~

6

k-;ntkesO clmre
Steve Tótb, Ul ~~:~ut~' Elberta, Alabama, Ilald\\ln ~kJ s}:!~1~g~P"!~r!it,c;~r;es;e~
d
lilll Str., WID ber, Pa.
I - - - - - - - - - - - Sit,-'.\Ul<l6!:11 1Uet.6ségü maa-rar bá-

l-===-c==~-==c-.,----=:-==,-,,~==,c--TUROCZI SANDOR, WEN-1
Il.ONK.A ~- MIHA.LY
DEL-EN, W. VA., fel van haMagyar Bá.nyá.ula.pot Edwa.rds-

11

PITl'SBtmom CGTV~

Arth I Ze•

..,.?t"/ti:i~~!r!::~• ::;::,.

nr •

mag•ru l

jlt°!eg '!~~t he~~~~~ak, irAlex Baláu, Haz.el, Pa.

be,.

tg~1~1t,:;n:"· __________

n.~
!'!!:~g~/;:1~::":0 ~~d BL

6t

N J ~ . Iroda 806

TANULJON ANGOLUL

~~~

!:f.m
t:g:~;. ::~1:!::;•~9t1 ----------DOI, P.•.I::t
0. B. J0I Toma Creek, Va.
SZABADALMAKAT

°'""""'"' ..,,. ,.

llé= AnlAl ,..~. He,-.. me.,-e,

~;gu,l~
, é_ : o=~a...

kilföld.._ - • nyelvet leve~eg. :andiJ

Dodl"Og kÖ7.8~gj 111eUS.t1égü foldimet

értékeelt&ét könet.lU
kt'rei.em fontos örökösödés.1 ügyben.
~-RZOG ZSIGMOND
..lkJ tud róla. s:r.h·('flge<i!a, velem •1=t!f~"~J=~t\::.~'a:;:
clou:t kv.r.ülnJ.

100 Jó

Balogh nnc-e,
Box U6, \\Ml>OD,

MAGYAR BANYA.SZ

6Jland6 mUDká.t k&phat megfelel6
fizetéuet Jöjjön va«Y irjon a
Superintendentnek Box 1, Clinch·

~~d

Coal Corporatlon,

"9

I

Wilder,

ELAD<> "" . . . . . . . ., •• húh,11 •
111:letl embernek 11"en alkalmu. -

Po~t~;n~b.siOiu.s LAKólllZ alkl.1mu bányl.llznak ff 01letnek t., mert
:y?!D~!n~e~:~:1!:.-:1y~;b!~y::~
0
~~lrk•. 1:;"y .ni~ Irj::k:z~~t~te.p~:;
•36. Norton, Va.

::;• ::o.:~~t
Eladó.

&te & n8'r11~p 9M-Znd A'fe.

Gl Avenue A,

New York, N. Y.

·

M

Ű

R RfS E N G E L

magyarSt.
bankháza
.
129 Greenwich
New York City
'1

1•~;n7,l nz ú-luu.áhn lt'IJt'.. ft'lt'Ui~~Í'li!;t'lll mC'll{'tt ll legole-<oóhban, legC)<•r-uhhuu i-s II IC',11.:IIR,t)Ohh hii;ton~ái:: mC'llt'H l..ii111iik.
Hflrt.inó k~rd;,1ben blz1,lor,.mal fordulhat:

MORRIS ENGEL

l~O

(;Jo;~;~,~~l~:\t~.t• ft-nnálló m~nr ba~k;~\~1-~~tK

CITY,

mélyesen.
Aody Balla, Box

i

21 k0VeS aranyora CSa

town, Pa.
~rdekl6dlk-e egy olya11 ajánlat
lrAnt, amely fizet bt.rmely bee1ületee
ftsrflnek n.gy nOnek 26-35 dollirt
betenk4!nt az ea:é11 4!\·en át 1 Ha
Igen, akkor k\Srjen bO..-ebb felv1lágoaltáat. Marvel Producta Company,
319 Llberty Ave„ Plttaburgh, Pa.
Oláh Jáno,;, Sagy KAroly, Szat•
már megyei unokab.ltyAmat keresem
Kérem őt .-agy a róla tudókat, szlve■ kedjenek Telem a elmét közölni.
Mike SAndor, Box U, Sb!ckablnny.
KEGJELE!\"T Európa &i Kö~fl Eu1'Ópa
nlnee Mboru• tkrkf11e u ÍÍfl"7.e<i
P•.
nralkodók & had't'el'lérek f&\Jk~\'E'I, A két t.érkfp egyUt.t 27 N-nt. ,\n,t<tl -magyar N Magyar-imgol 87.őtAr
-l0.000 aaóYl.l "9 hely~ klejtéuel M
ttnL l\flyel{et 1.!1 küJhdeL \'h1wnt
elál'Wlltók kf'l'(',!jl.('tu('k.

C'lm: Ken,-

Jr:e,;i Lajos, 3•116 Ea11t 78th St. New
York, :S. l'.
Ro,,.zoha Gt'r~ly, kOYMligett 111&t6ril"Ü magyart kereeem, bual ln•

lel nnnak nAlam. lrJa meg 0, vagy
1.kl tud róla a elmét. ZdU.ny Péter
Box 182, Logan, W. Va.
80 ..\ker töl<l, közel a ,·Aror,hoz éti
tUomAl,.boi., 60 nk~r n&ntó föld. a
többi erdó & lt>gelli, 12 117,0blÍ lak(,..
hb. DIIIO' lstJ.Uó l-11 llZénfoS pajta, kot'<I fflo;l!er, gabona rllktár, ll<'rt& 61,
trukhAz, sz{>p gyümöksi.is. i\Unden•
nt'mii gn.zdll&Agl ft'lnerelk, e,:y pir
oag 16, kl:t darab ft>j6s teh(,11, egy
iillZÖ borJu, két; d1tr11b l!f'rlhl-. sok baromfi, u összes U"rmkeel ea-,ütt
uonnlll elad6. Az 6ra $3600.00, .600.00. k&:q>fnz kell.
Do:vebbet: Major 1,noe, farmer,
Stephen.san, )Ucb.

Fri~::!R

AZ A.\IERIKAI '1.AGYAJlSAGOT MlYDEN TEKINTETBEN
Kí,:l'\'ISELO EllKöLCSl TESTOLET.
1'utiiletl eaatlakozúnAI a tagdlj egyenként és havonta csa.k lk'.
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New York.

nairyba
mukkal
ty-shc

llinden 1ffnz a. rJf1u:tArhoz küldendlí a kö,·etkf':di e.Imre,:
DERT.-\L.\X R.o\NKY,
llox 3.;1,
HO~fESTEAD, PA.

ncmm,

V'&(f1

l

s:tRVKÖTÖRE
HA&KÖTOiRE

dulj&tok idegenhez, ha,.
nem irjatok houá.nk
Akinek da,-

ma,gy&ru1.

6.-.---

a.nn.ak feltét.lenül 81:RVKöTOiT KELL
Irjon bou~ mindenki képes 6.rjegylékért és kimerit6
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Ren
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A R&GI, NAGY 1:S EROS BANK VIRGINIABAN

i

New York.! N. Y.

akinek
sem'"'
1110k ö
den oll
nem fi
tár ha

Betétekre megfelelő kamatot adunk.
FIRST NA TIONAL BANK
COEBURN. VA.

il
i

p • •w olf &. Company

70 Avenue A.

r,•ndőr

TABTSA öN IS NALUNK

i

magyar felviligositá&ért.
Minden sérvkötöt jótillás mellett uállitunk. , -

A le
nyi kö

FELTÉTLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB
BtlSZKES!GtlNK
ALAPTOK1:NK $50.000.00
FELESLEG $10.000.00

ii

nyát, &kinek gyenge a uervezete, uakadáa& vagy séne v&n

Jwváml
kat.

Az Egyesült Államok kormánya nálunk
tartja postáinak megtakaritott pénzét.

i
i
i•
i
i
i

~~=~iif•-

há.nyá

Teljes biztonság
e háborus időkben

i"'""'"M"'a"gy""a"r""b"á"n"y"a','s"z'o"k"'!'""ll

.

j{i~~,J~:t 03;·d~J/2r[1l1;~~~d!~~~t ~ 1tn~~

A :.la
11ör-hi1

1n·so.\R( \N-A:m,;JUCAN 1-'EDER.ATION
l:117 St:PEIUOR BLDG.,
CLE\'ELAYD, O.

van uüklége, ne for-

1. ••••11 •• • • •••• • 11 •••• ••••••••• 1 • ••••••••••••••

Sf'll ll

ho~yl
ja mi

éa

küldjük az órát megt-eklntéue. Ha ugy ta!Alja, hogy az Ora C11akugyan utsp éti pontos
11rany(,r11, amit valaha h\tott, tekintet nélkül
az Arra. akkor tart11a meg, elleneaetben küldjt' vlsezn a ml köllllé~ílnkre é11 ml vlHl!até•
rltJük az e!Olecet. Nézze mer.t előbb a ml
óránkat. mll:"lőtt mAauu ..-áslrol. l(eg vagyunk győződve róla, hogy tetuenl fog ön·
Df'k. Használja ki e ked,·l:"zó ajAnlatunkat.
Jl.\\n!O'.\D S.\LF-i ('()., l)('pt. 111,
ST. J..OUS, \10.

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

:-í■■■••••••••••••••••••••••••■■■ii■1iii■■~~
Bányászok

Pénzküldői

l-'clc1lt'gN a JJ('ndt. S-ew Yorkba. killdt'nl tod,bblW v('llNt, 1111ii.
{Ital c;.nk ki:t•hlirom 1u1pl k6,c,.lebnt't oko:,:. Tt'IJcf\l felelGM(ig
mellett a lt'golesliblmn ("'I legg,-onJ.abba.n küldjük pénzét éli kézlJf>!iltJük önnek a 11yugttt az it,·evő saJ!tkezü a.J.lilrihlivaJ.

lrjon még ma pénzküldő ivért.
VIRGINIA LEGISMERTEBB 1:S LEGJOBB
MAGYAR P:liNZKtlLDOI.
K07.JEGYZ('II éli joi:;i, mint katonai ÖIZ'.f!!'kCt azakazerüen ellntb:ii:ünll:'.
:\l('jrhatalmaúf<(Jkat, 17A'l'7iklésekel, kür.ele:ii:--rén7~ket,
valatnJnt minden fajta olun.i.nyokAt k!Allllunk & koD%ull
hltelesitbl!lel ellilunk.
EGYEDCLI ILYF.\JTA IRODA \'TROINIA A.LLA.,mAN

ELVtlNK: PONTOS tS BECStlLETES KISZOLGALAS.
Ta.ná.csca&l mindenkinek ingyen
Pontoe dm:

szolgálunk.

Császár Vass és Társa
Bondtown, Virginia.

Taóia-e
már
l:>,I
AZ EGYESt!LT ALLAMOZ: LEGNAGYOBB MAGYAB

EGYLET1:NEK.

önmagát ia es&U.djii a legbiztoMllhn

Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja.
UEALLASI OIJ.-\.K:

JO.tól 80 heti korig , . .

, ·• s.oo

zg::~: !! t: ~:~: · ·· ····::: :: :::

NE VEGYEN Jó UMPÁT
® 1:=·······································
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1':: ' ·

@
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@)
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®

@)

Ta,:MJri 1UJ minden hóaaf)babn •.•...• Ui6
E,:6-:ii: évi tagú~ dlJ lút~ . - . e u .. et8.00

@)
@)

AZ EGYLET!f1:L A TAGOKRA SEMMI N1:VEN NEVEZEND6 ICIVBTJ!SEK NINCSBNEK.
TAGOK CSAKIS llRESZT1lNYEK LEHETNEK

@)
@)

@)

1

::J=:: @)
@
@

~=:~~:r~'! ~:6t~,:~,1t~=b6~:: tt!~~~· ·r~::
e
@)
11

A kö~>0nU ilfnzUr kilenc hónapig hetenkfflt
e.oo
Fol>·ton beteg
kapoMC betegsegélJt a

tagJ11lnn~<'~IJe;rt!t\1at'!

C'J rlók ez

Or-!IÚ.11:

minden t tlam,ban a kfu;po11tl tillatlkal- Jó-,'6

EGt-'::':¾{1: •Öt~;-:J:~i.t.al~u:~IL

MYebb felvtlligosit.i..'1!1111 117..0tgál

GABOR ISTVAN, k. p. ütkár,
Room 322-327

Jenkins Arcada

PITTSBUBOH, PA.

V E GYE A L E G J O B BA T
A LEGEROSEBB\

A LEGJOBB\

1@) 5 AZAR •,,.!!!~!~~!"Jám!~,:'}!~,m mocdul m,.,

16-tln 50 évet1 korig .... , , ........ eJ0.00
46-tGI 50 é\'~8 korig v<;"u!:.k~r~~U•lt~ alblmbal

~~~;:~ h1~~Al~~!:li~ .c~m~~ . ,'. ,'::::: : : : : : : : : : : : :
C,,Onll;ulAsl dlj eimen, egy nttm elvet;d.éee ...... , ..... 1 200.00

dözné a

c!=:apatot

;!~!:!:ek

407 E. 70th St.

},'elvéteU diJ DIDC'I! - Jeh'é.nr, amelr nem köte.le:di 2:S eeut,
Alapsz.a~bAJyokért él! reh11A,::~~r teadk a. kö-,etkezO clmre

\ hll'C'<I Un111111ou1I 21 kÜH"'I ór11, a legponto-

128 , Frederick-

Dohányból, melyet ingyen

A SZALLITÁST MINK FIZETJtlK.

AMERIKAI MAGYAR SZÖVETStG

: o ~ : t Végez,

r::: ■-■-■-■-■-■-■-■-~-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-.. ■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■■-■-■,
k $5 95

duljon ho„ám levélileg vagy sze-

i

11 ••••••••••••11 •

gan&ta vmere, rhenm&tizmns& v&n, as viseljen gummi h&ris-

jntírnyos áron. A telek a város közepén feks1.ik (M7.áma: lot 27 ,
~:~!e!6•v~:: ::~:t::h!!n~a

I

•" • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • " " • • • • • • •

Bá.nyáu

lO CSOMAG ARA $1.50
30 dobo7. rendelé~né~l~~t':zi~::].tünk 10 darab val&cli

venni fel.

tázbára.

HA

bor•:' térkfl>t't, az uralkodók éti

~:f:1!~~!•:t;tl!2tC!1~~~~~ó,!~:.é~~

mi vagyunk.

a.

küldjük é~ irja meg a stórosának a cimét. Kérje a et6rosát61
is a BAXYASZ DQI.IA.'\,-YT

talmana. előfizeté!=:ek felvételére villen, DI. és vidékén képviseli 6e
és neviinkben feh-ett pénzek nyug- joga, van la.pUDkr& elöfi.setéseket

1N G y E N

kuidoru m~g a kf'ltl•s. sdn,·_

~:~:c:;~~tfi'~-~:raiiri~:.

E!<> lottom ven Gacy:m~~""!o:tl:)~d::~

NEW

A Xew Yorki Magyar Disznó Asztaltársaság szi,·argyá.I:ONi
Kérjen t6lünk k6stol6t

&

dollá.r ;

Mandel Erno"

'fh'lí ...~~~peeokl~,"',_:• ~"'~IO'
........ m110 NA~U ST~
YORK.

m.

2

avon '
Kérjen 40 oldalas felvilágosit6
könyvecskét, ingyen küldjük.

A legjobb és legzamatosabb d~ány, amit eddig késziMitt!k.

••'Mll~<111•••1"ll~•....-.nw~i.•lilinnn1--.-~•11d1'li"'l111,r•n••o1

Beboru
ciorolt bi!
minr.len
miiikat,
~yarok 1
lenne a
unµ-jain
közt ga1
dör-ba,
rabolják
vesen n

- - MAGYAR BANYASZOK USURE GYARTVA. , i e

T ke é• felesleg · ·
$330,00000
Rendelkezésre á.U6 ósueg
1.400,000.00
BETÉTEK UTÁN 3 SZAZALÉK KAMATOT ADUNK.

~~r!'~!fJ."

r-------------------.
.
BÁNYÁSZ DOHÁNY

LEGNAGYOBB, LEGER('ISEBB, LEGJOBB , - .

1-pel llrlff:n6t.. ull Marw 1'• dollártrt eladó, bár au f-rték"e f e l t k t - \ - - - - - - - - - - ré&llt (Hejce, Abaujtorn'a m) Hf'III~~:llli~e~ri!!';
KERESTET~.
~mt.ó::itii~d.t::i-.::1,::_~o=~o: flu-tend6 Uiht'bbfelrlligO&ltáetad·
lU-nál"08 Gyurgy \ns mcgre Bo-

~ ; ii~::,: ~ 1::r:~r::-!
K4!rem Ot 'fi.Cl' 1. róla tudókat uJ.TM-kedjenek nlem k61ifü1! ctm6t. Rlko11 BtliDt, Bo'I: IOO, Tom• Creek, v„ v6d

85
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~o~~~tni:~!:e;':!'e1n5ek~e~:~ :

1ait :

1
1
1
zCAZASSA.o.:'°~lériköaleminy :!u!~u~ "r.=~ll s~-::zu :[:::
1
aoronként 25 ont.
~!~-tat~!!!kt~ ~~~~·te~:a~;;::

1

America.n Expreu Office.

nt',oven akeres, legjobb ••••• ■• ■■••■■■•••• ■•

PAR)I,

~

birlokok

uoknak.
E. H. LABGENT

ORVOS
Kéri a manan,k pirttogi-

irén..

:~~:~!~~:~~~• ::!!~erm.l::;

• 1$6.50-ért.

--

Utb&iguitwa! 6a tanácaooal
kiauéggel uolgálok

JOTALLUNK, HOGY MEGEL1:GSZIK VAGY A Pl!iNZT

szép ajándé

z a remek aranyozott óráh

olcsó kam&t mellett hányj..

Importált haz&I irok

RENDELJEN MOST! HA EZ'I' AZ OLCSó ARAT g,LVEZNI
AKARJA, AKKOR GYORSAN KELL RENDEL!lt.'TE.

KISHIRDETtSEJC

14.

18 W. Poplar Bt.
HARRISBURG, ILL.

NORTON, VA.-b& JöNNEK,
K1:REM KERESSENEK
FEL.

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

Ne relejtMI! Mink fisetJiilc • hadi adót, ciaért. u

OKTúBER

Both Phones No 189

BOR

GABABTALT

1!'115
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könnyebb, mint birmel:, rfgt ear- bl1to1an f.11 a apkf..Q a ltmpa. A
blde ltmpa, 11 er&lebb méet■ mJnd-- =~:~!!b:~y.:~'iibab~e:-f,.!:::
nél.
hat ki, mint a forra.ar:tott tarttlyok.
AI ,,o kOrül le-v6 ellear:ó er61-en a lAmptbor: Yl.ll arófoln„ d•
ea:;y perc alatt le l• 'feb.etl ut, 1.
ml a rég! ltmpf.kDfJ n•m lebet1égee.
A1 égc.'i rMbc.'11 'f&D. 4!s to'+'f.bb eltart, mint bArmely mta, rdgt fajta
lámpa ,a6je. Egy fdl perc alatt
lecaavarb.atJa u ,.,ot 4!s nJat t•
bet rt.
Ebbes nem kell aemmJ uerHátn, • aöt4!tben la elYdgeabeti
egy tucat uj i16 C9&k. 10 ceotbe
11:erill.

„

VEGYEN EGY ZAR Lilll'A.T
AZONNAL a kereekfld6tm., .....,-

Ara $1.00

Minden ZAR ü.mpa önmlklklO

rendelJeo '61iiDk & ha 10 napoa gyuJtónl nn felsNrel.-e. A cartt b........J• & nem lea .-ele meg- bldtarU.ly oldala teljMeD. eSYeaN,

e~ve. kö.ldje n - M VIB8ZA un, bogy ut k6DDYea UNUtbatA.D.JUK A PéXZtT AZONNAL.
Ja, all:.tr ep a.dl gruftn1 la.

JOHN SIMMONS COMPANY
!l7 CENTRE STREET,

NEW YOllK, N. Y.
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