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Beborul lassan.}a!ls&n a be\'Ún•' bt'jutni, mint ki és ha csak lehet,
ciorolt bányáJ...zo~ _pióeáina~ és ~aj min.th•nki dkcrüli; i~ká.~b lefizeti
minden nemzeh.seg annyira ul- a kizsarolt ballgat{ISI d1Jat.
dözné a rajtunk élősködő hara-1 A város hatóságát clégl!zcr fimiákat. .mint azt mi,
ma• gyelmeztctH·k C'Zekre a vis.<•.zaélégyarok tesszük, mihamar ,·t'.ge is sekre, különösen sokat foglalko•
lenne a bányavidékck pil'ltkos bi- zott a dologgal a mi nyugati üztangjainak, az ith!gcn bányászok ktvczetönk, Zvara, Ago:;ton barközt g-arázdálkodó bec:;telen rt!n• risburgi bankár, aki végrP is sz
dür-basáknak, akik lelketlt·nüJ ottani nspilapokhoz fordult !legitraholják a szegény bányász keser- ségért és nem n}·ugodott addig,
vesen mcgkeres.-tt munkabérét. ami!( teljes egészében le nem lepA )lagyar l:Jányászlap már el- lrzt(' Tuttle },"'l'renc rendört, a.mip:
c:sapatott jó egyut'hány ilyen ren- be nl.'m bizonyitotta, hogy ez a
dör-hitarrgot, lt•gtiibbf-t a két polil'l'--bitanjl állandóan fosztoVirginiában. hármat Pmnsylva. gatj/\ a bevándorolt bán:yászokat,
niahan t's most vesszük a hirét. ugy. hogy a n':~én is kénytd('llell:
hogy oyngaton is m1•í.?krzdödött a \'Oltsk a piócAt vAd alá hl•lyezni.
tisztogatik hogy ott is hurokra
Az esll:üdtszék bi.infümpk talál•
került az egyik bitang, aki ,·aló- f;t p._ egyenlőre ezer dollár hiio:fo. '
sággal rt'me \'Olt a Saline megyei siték_ ml'llet_t h~gyla s2:3hadlá~on,
b.-vámloroltaknak.
a ko,·l'lknö tar(.!yalfü.ng, amikor
1
Rt'gen tudott róla mindenki, flZ ö,-szes vádakra felelni(' kell
hoj;l'y llarriRburgban {-.:;, vidékén majd.
nagyban garázdálkodnak a hatallllinois államban lakó bányász
mnkkal visszaélö r{'Jld1iriik, cll'pU- testvérrink bizony!ra örümm<'l fr.
ty- ,i;heriffek, akik tenu~i.z1•tes1•n tri.lilnek a gazember e.Jrogatá,;;á.
11em mertek az amerikai sziilctl'sü ról. aki annyira. hirhedtt' tette
hán\'ászokkal kezdeni, haw·m a már Ilarrisburg •·átO!IIH. annyira
lwvÍmdoroltllkra ntcttt'k mRi;tU· félelmrteJtS~ lett maga az emberek 1
kat.
közt, hogy a sötétség beállta uU.n
A leA"hirhedtebh volt valaml•ny- nem i.:;, mC'rtek a Környékbeli henyi kiizt Harr. isburg egyik éjjeli vándoroltak a \'ármiba bt-mC'nni.
ri•~d11rr, névszei:_int Tuttle Fere~c.
Tudomá,1nnk ,·an r6la, hogy haakm1•k rendi•,. u1.h·t.l" volt a m1t- ~onlókl!pt"n 7..saroljD.k Pl•imsylvasem v?tö, ártatla_n 1drg~n bán~á- i:ia ~ok t,·lt>p+'n i-; fl húnyá,1.okat '!
s1ok ö~sz~fo-~dosa~a, ..akike~ min• Jelenleg il'I több helyt•n gyiijtjiik
den o~ nelkul a bo~tonb<- ntt, ha az adatokat, hogy magunk tehr!lnl'm hz,·ttl"~ .le ~t·ki egy pár do!- ,iink lépéseket az ily<•n haramiák
lár hallj;l'ata.<ii diJat.
rlcsapatása éi; megbünteté!le iránt.
RC'ndcsen azon a. eimen tartózt,itta lt• a magyar t's má!I nemzl'ti•
fiok hl'lyröl kapunk panaszt a
z..,~gii bányá;;zokat, hogy részegek h.ajtíirsainkt61, .c:ok helyt>n sikt!•
és rrncl.l'tlrnül vi. s••lték. maguk!t, r.11lt is me~_\'éde_lmezn~ 6ket, néhol!
;. . . elégszer mt•gt•s<'tt, boizy tt:lJe- azonhfln tobb Hlót ,;esz a dolog
sen jbzan. ti.;zte~st'p:e>1 embrrt-ket lf'4~nyhe. t~P azí-rt némi türelmet
is elfof!'Otl <'Z alatt a vád alatt, a kl'riink a ha<1onl6 ügyekben hoz-.
kikt111 aztán mindig kizsarolt egy zánk [ord.ul1í maft:,-ar bányászok-·
pár dollárt, mnt <:t>nki sem szive- t61. mert h_a ,·alami ké~i~, azé~t
f;en megv a börtönbf", kiilönö1;en, az nem mnhk és lassan te!Jc~en k1hol!vha ~cmmit <:f'm vétett. Tud- puszfüjuk a map:yar bányatelept-k
ja ~indenki, ho(.!y kíinny.-bb oda kiiziil flZ élös,lirket.
•1
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BANYASZ LEG:l;NYEKI
Te houá.d u6lok, nőtlen bír.nyá.sz testvér, magyar bányász legény, Te vagy legközelebb
iu: én lelkemhes, Te is a legénység izeUen kenyerét. eszed itt. u idegenben, ca&kugy, mint jó
ma.gam, beszéljünk most öuintén egymáaaal.
Egyforma. a. aorsunk, egyenlö a.z életünk, magányosan j&rjuk ezt a.z irtó nagy idegensé.
,et, elmaradtak tőlünk a pajtí.aok, elm.&radt.Jl,k a szép magyar lányok, otthon maradt a suh~nc remények bej! de sok vágya; örömünk nincsen, dolgozni jöttünk ebbe a. munka.---or.uá.gla., és mikor ki-ki fáradunk az örömtelen egyh&ngUSágba.n, na.gyot iszunk keservünkben a
Uányaplézek hangos burdosháza.iban. felejteni. akarjuk a bé.natun.kat, de csak jobban fáj az.
Otthon most nem igy van, testvérem! Vérzivatar járja szép Magyarorsdgot, a mi
~etlen Huá.nka.t, és u otthon ma.radt legények kiálltak a gátra, hogy megvédjék a mi országunkat, a mi népünket, a mi 6si kis falunka.t
Harcolnak, hősökké válnak vala.mennyien, nem aa.jnálják a vérüket, nem u életüket,
venenyesnek, hogy ki menjen a nagyobb tüzbe, olcsó most a magyar ember ára, nagy most
a virtuskodás nálunk.
Kedves Legénytá.raam! Emlékszel.e, míkor először já.z-ultunk a.z Ur oltá.ráboz, az
flutalához, de nagyon igyekeztünk, hogy megelOuük a pa.jtáaa.inka.tl Emlékuel-e, testvérem,
ruikor először ültetett fel édes apánk a lóra, mikor először vágtuk bele a kauát a. uép selymes fübe, em.lékuel-e, mikor elöször eng11dett el édesanyánk mulatni a. többi legényekkel,
l'likor elöször táncoltunk lányokkal a farsang végén, mikor azeretöt kerestünk, szeretőt ta,.
láttunk; em.lékuel-e mikor elös.zör mentünk eraberuám.ba, mikor elaö lllben kaptunk egész
tészt u ara.t.á.sból, mikor a.zon virluskodtunk, a. kenyeres pajtásunkkal, hogy ki vág nagyobb
rllndet a. buzába.n, mikor azon versengtünk, hogy ki is hát az elsö legény a faluban'?! Emléku:el-e erre, legénytána.m '! 1
Hogyha még emlékszel, ha nem felejtetted el még a kis faludat, u édesanyádat, a j6
i:,ajtásokat, a templomodat, az országutada.t és a.z országodat, akkor hallgass meg engem,
magyar bányánlegény, akkor hallgasd meg a s11ját szived dobbanAaát és cselekedj ugy, a.
l1ogy magyar lelked parancsolja!
Ott lenne a helyünk, testvérem. a harcban, ott kellene feküdnünk a Vlles sáncárkokt-an. ott kellene harcolnunk, & vérünket kel!ene ontanunk, és meg kellene halnunk nekünk
i:., csakugy, mint otthon mar&dt pajtáaaink, barátaink teuik; de hát mi nem birunk hua1:1.enni. A barátainknak, & testvéreinknek a harc jutott a nagy küzdelemben, nekünk a munka lett a.z osztályréuünk, magyar bányászlegér.y. Ok a vérüket és az életüket, mi & két keZlink munkáját, a munkánk gyümölcsét, & pér.z:ünket adjuk oda & nagy kü%delemhez, mi a
hadikölcsön vásárlással váltjuk meg a mi magyarságunkat.
Magyar legénytáraam I Haza megyünk mindannyi&n, ha vége lesz & nagy küzdelemnek, sietni fogunk szép Magya.ronzágba., hogy még egyuer megöleljük öreg édesanyánka.t,
l~ uülóhazánkat, és Amerika. sötét szénbá.nyait felcseréljük a. mi ueretett hazánk áldott
s::ántóival: - magyarok ma.ra.dunk és gyermekeink is magyarok lesznek.
.t:s mikor ma.jd ujra elmegyünk a mi templomunkba, mikor ujra ott énekelünk vasárnap esténkint a falu utcáin, mikor ujra hordjuk a drága. magyar busát aratás után, mikor
az ószi estéken danolva. vágjuk a mezőn a lányokkal a cukorrépa végét, mikor beszorulunk
a kukorica !osztásra, a a lányokkal tréfálkozunk, mi lesz akkor a mi sonunk, j6 magyar legényem, én magyar testvérem?!
Egyik gyerekkori kenyeres pajtásunk a csata.terek sirjá.ban marad, arról majd
regélnek, elmondják a. hősi ha.J.álá.t, megkönnytl'.ik és tisztelettel veszik körül az elesett vitéz
raátkáj6.t, az édesa.nyját és minden rokonságát. A másik pajtásunk fél kézzel ül majd ott, a
br.nnadik legény f!l'1ábbal jön majd be, lesz- olyan is, akinek ezüs'-, kinek arany.érem disziti
& mellét, az is lehetséges, hogy csak Te mag t.d leszel ép legény a faluban, még sem te leuel
ott a legelső ember, bányász legény-tá..rsa.m.
\
Egéstséges, ép legény leszel, mégis jobban szeretik ma.jd a lányok a félkezü host, aki
n haza védelmében hagyta ott a karját, pénzed is lesz talán, m.fgis többre becsülik ma.jd azt
a legényt, akinek semmire ment minden gazdasága, a.mig a há.borut járta.
Husódnak majd a lányok töled. nem igen beszélnek veled tán az emberek se, a gyertnekek is elkerülnek majd az utcán, rád fogják majd, hogy nem is vagy magyar legény, megkérdik ma.jd, hogy mit csináltál a báboru idején, számon veuik, hogy mivel segitetted a magyar
Hazát, mikor bajban volt, tudakolják majd, hogy mivé lettél hát, ha nem maradtá.l meg m„
gyarnak, mert hisz aki ma.gye.r, az mind segitt most a küzdö magyar Hasát!
Magya.r bányász legény! As édesapád, kedves sziilőanyád s.zégyenleni fogja., ha az ö
nagy, erős fia lesz az egyetlen, ald semmit sem tett Magyarországért és keserü könnyeket
e:nt majd, hogy miért különb a többi a.suony fia! Ta-lán olyan idö is lesz, mikor megirigyli
n szomuéd&Sszony gyá.szruhájé.t, aki hös fiát gyászolja.
lgy van.e, magyar legénytá.rsam? ...... Nem felelaz'? ..... Könnyezel?
Feszül.
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)lallí•r :Mike t,•!;Vér _ Box 171.
bebörtönzött bányász
Ladfortl, Jll. _ tudatja veliink,
hOflY három lmrdosa nai;cyobb ö„z,zegli ad(,~:-,ág hátrahng)":'!'"'!Í.vai
!-\zomoru álilozata l<'tt a rend6ri
m<•J.(l'lzökött. A három j(unadár öukl'nym•k t'J.(Y fiatal hányász-
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:ll~tió1ao; ~!~gmne~~~:: r~:)~•ri \1~~~
tiiségü. eriis, magss iHmetll, 37.
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,:i,'! ;;wl!. három í:v eWtt Ladford, l,ányá:-.i is hor.atott két 18da sört
111.-lu\l 1 Hl dollár adós41f;~gal W1:st t . . nagyon rilrize-tett a jósziviisé•

Yir~inia-ba szilkött. _Aki_ nyomá•, ,,érc. Bt•nwnl hozzá e•y angol és
t
Uá „
I0
~a vezeti )Tallí-r teSl,·crt iz <
r au:al, hogy nagyon szomja,;. ,,ört
JU~tr:::,.,i!apkt-tw Rálwl ).{ihRly, kt'rt. Kapott is. de amikor fizet.
Komárom megyei illet3s?gü husz ni akart l'rt\>, a magyar DC'm fogadollár é-; harminc cent, (•<; Strtte-1 : clott c•l p,",nzt. Az anjlol mt°j;l'is elFred hu!!zonkt't dollár fu, negyven i vitt efty fél-üveg ;;(irt és feljelencent adt,ssúgot hag-yott hiitra. ,A, z tette a maui·art, ho•y n, pénzért

1tek a : ; . ° ! : :
!:n;e~'!!::,n~!é~:~f~:iét•~:;mn:~·felejtetted el
e.z édesanyádat, a faludat, a hazádat, akkor meghallgatsz, akkor megérzi a uived, megérti ~
lelked a.z édes magyar Haza üzenetét, akkor te is segitesz a harcban. a.kkor nem kell majd
szégyenkezned, sem magadnak, sem az éd.eS&Dyádna.k, akkor teljeaited a kérésem, a Hua

kérését!
Magyar BányWlegényl Ne vegyél uj ruhát karácsonyra., csak tisata magyar szívvel
únnepeld meg majd az Ur születését, ne költsd most a pénzed felesleges dolgokra, ne rendelj
sört a legközelebbi peda alkalmé.va.1, ne költsd el négy hétig semmire a pénzed. küld el a mi
li'.zegény, küzdő, azenvedö ha.sánknak, add kölcsi>n jó kamatra Magyarországnak; mutasd meg,

utbbhi kettil nyomrav<'ze
!árulta és daC'ára, hoav
11:'
k't d ''ll't'r
~. töbh tanu
Ollá t
~allPr ~tihály
ct-- e
r i, van az elh·ukczőj;;rt', mflgyar

hogy nemcs&k a. szájad, de a uived is igazán mftgya.r, hogy te sem vagy &lá.bbval6 a.zokná.l, a
lrik a harctéren vannak, mutasd meg, hogy Te is tudsz, Te is akars.z áldozatot hozni, vegyél
magyar hadi.kölcsönt, legalább egy-kétuá..z koronáért vegyél és ha egyszer ha.u segit a ma
gyarok Istene a mi szép magyar ha.d.nkba, mutasd meg majd otthon a magyar h&dikölcsönt,
bizonyit.sd be, hogy nem tagadtad meg a ba.zád&.t, hogy segitetted azt, hogy átnyujtottad & Te
erős karod a tengereken keresztül és dollárj&iddal tá.mogatta.d a nagy ha.rcba.n oruágunkat.
Ha igy teszel, kedves legénytársam, ha veszel magyar hadikölcsönt, ha hozol ennyi áJ.
dozatot Magyarországért, akkor bátran haza. mehetsz, akkor felemelt tövet já.rb.atod majd

fiz_~~i~ tudnak a három ,n.cászma- testvh·iiukt't egy évi börtonre és
g)·arról, tuda~~áll: rzt a [enti ezer c~olliír p(,nzbüntetéflre iWték.

a faludat a felvégt61 az alvégig, mindenki beesül majd, mindenki elismeri, hogy becsületes,
l".ü fia maradtál Magyarországnak! Igy lesz.e, testvérem?
HIMLER MARTON.
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t,·stvfrünk St. Francois, 1fo.-ban.
l'flvanis :Mo. állam száraz t's igy
itait l"<ak miÍs iíllamból lc·het hozni saját használatra. Egy magyar
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BITANG FOGÁS
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is the Number of Mining Ca.mpa
embraeed by the "HUNGARIAN
MINERS' JOURNAL" recently.
Ask for the Liat of aame.

A munka\'i~zonyokban általó.nos
jan1liis állott bc . .A h·gtöbb belyeu 111ind1.nuap meg~· a munka,
és ember1•ket i,; nnnének fel. Egy.
két ph~z akad, ahol még la~sfln
mt•gy a munka. de télre ~ mind.en val1lszinü<i?g szt•rint - j{,I
foE?nak dolgozni l'saknt·m mind('•
l•ütt. Xa~y gondot forilitunk arra, hog;v í'löfizdöink11t-k állanJóan mí'gbizható táj(,koztatá.,t adjunk a küliinb()zö bányavidt'kek
munkaYi<1zonyairól és uért hir,·in
ket könetlrniil a bAnyÍtflzoktól
l'Zt'rt•zzük bt·, skikröl feltcsszi.i.k,
hogy nem fogják bajtlir.:;,ainkat a
kompÍlnilik t'nlt·két'rt félren,zetni
(..: ro~..;z helyrt• esí1bitani.
A tl•stvérdaktől e ht'ten a kü,·dkezö tudrísitií„ok érkt·ztek be:
_

dolgozunk. A búnya. egyenC's, a
ti!l1.t.a sún kt't- é!I fél láb magas,
í-s a kiiz"'pén nl'gy, a teWtn pedig
i.it iuc!> kö van, dl· t'Zt'rt fi1.<'tiwk
i;tnn <'t•ntl'f yardenkl'nt. Víz is
akai! lwlr1•kint. Gáz ,·an t'g)· kf>.
, és. dt> aZt"rt u~·itott lí1mpával dolj.:ozuak. A SZ\'llt't kárl'szíunra fi.
;:1·tik mll!lina után ötven ct•ntd;
pillt·rbt>i1 pikk után iitnni.)t et•ntet. :,;;zer••n('~••th•ni;ég <'sak nagy
ritkím for(lul t·lii. Kí-ry hajtán;
már nt'.•iry l'w Jolgozill: itt ('s st•mmi panac:za nincs. Az flt·lmiszenk árai olyanok, mint máshol. A
plt'•1.l'l1 t•J.:Y. pár jó munkást Ít•l,·i-nní-1wk, esak thel1•m kdl a
rnnnkához, m1·rt 11 ,Pn nagyon
rí~zkos

WILLOOK, PA.
Ilövizy Lajos bajtRrs irja, hoi,:y ott a munka
1jól megy. hl'tt.-nkint hat napon át
dolgoznak. A 1,z(,n maga1,,-ága ;i
láb. viz l;S gó.z akad egy ke\'~,
11\• i,.z?rt nyitou. lámpával lt•h(•t
dolgozni. Lejii.róki1 nm hat inl'htöl három láhi)('. de ott. ahol <·llY
H,hníil több \'Rn. fizctuf'k érk. A
!';Zt-Jwt l!ÍnC'os masina vA~ja é.., ti:-,z-

it~ na~you j~1.l I~l'g~ í--. ~z t>A't'sz
korn.wkt-n szuki.t·!! ,·an UJ _munká:
s;~kra.' Traugn1·1.1 feh-1''.Jll'IH'k 4.,1
b11ny11~7:t, dt- t·sakis mai;cHn)·o~ _<'m•
h~r,·k .j6jj(·1wk, m:·rt 1•gyl'flt'11 iir,•!I
h_11 7: JtlUf'M•n. . ( ~Iumd.. Pa . .,,.
l _mt:,I, _Pa. banyá1han szintin sok
1,1 hanyas:-t knt•sn:k, .\1. át!a'C'OS
keresd ki.-t-h~t1•u~11.'.t h_arnunc_nyolnan (lollat kozott \'nltakoz1k.

TRAUGER, PA.

.\ munka

ta ml'rt·ss('I tonna.Dkint ötvenhat
~-.~~~l/1·;;!~~!iz;•~;;~k~i/z:reh11Ac;;:~
WARD: W . VJ:,\'láz Sá_n•
1r.1írl llll•~h•hctti-,. Hődz\' bajtárs ~or t,.,twr ~1~d!tJ~, hogy uizy 11_1rajá11lja t•zt R lieln-t a n;agvsrok- lik. hog)·. a _Jovo ?ouapbnu ~t'gm.
nak t's j('lnih•~ v~•szm·k iR
egy dul HZ UJ 111111;,.·a 1•.-; ~kkor m1_nd4:.11-

it1

pár esttládo;; biínyászt.
F~R, COLO. - _t'~Y t~it.lj?~
1,ogy itt a mun~~ ~n1tr is elcg Jol
B.ef{y, clt' van kilattt!-i rá, hogy ha.mnrosan ml·g ja\'Ulni foJ?. A ('a.
merou bán~·ah•lrpt•n í•jjt"i-nappal
dol~oznak._ tit• uj t.-~lll'_rrkre mos•
ti,.naba.;n nmc!:i\•n <;.ZUkseg.

:::r

1

1

u:~

l~~g':!((::;l~~:n~.s l~~ ~;~~~ ö
flkad. dt• t-1.,·kfrt fizdrwk. A szl'•
Hl masiufl vit.gja ~s ro,:unhan :!~t", ft'l l'l:'ntt,·1. entryhen 1wdig :n.,•t
l,ut dollí1r havonta. az í•ldmiszl)
rt>k it.ra reiult•,;. A hH.násmbdra
nincs pana~z. \'láz liajtárs ajiinlja
is ,,zt a hf'l;t,·t·t és azt irja, JioJQ' uj
unmká;;t nsrn1·k is fel ott, leg.~zíve11 •bben magyarokat.

COBALT, ONT. CANADA. Balo~h Andrá'I testvér irja, hogy
itt a h!horu dött jó ,·iszonyok
volt.ak, de a háboru kitörc-;awkor
tübb hó.ny& megállt. sok embert
lí'fiZl'ltl'k és mert fi!ltl'k, hoizr fi
1•!·tnl'frkct, maJlyarokat hadifoj(1;:,,oknak vi<:zik, sútnaladtak a
bímyúszok. Ré-ke-iclöbcn volt több
111int szíiz magyar bányúsz ott s
mo~t alig van ''fllCY huszoniit. A
bányák között vannak vizl',;l'k is,
nwi,: 11zára1.flk is, 11 ,·an olyan i-c.
amelyik tl'ljt~••n viz alatt áll. A
n1al'linás1rnk , :J.2,i-öt. a helprrnrk
it-2175-öt, m6knosnak $2.50-t·t [j.
zetnek. ,Jelt'nh•g a viszonyok fi
köriilml-;llYt•kh,·z képt•St rt•ndestk
<le ujabb maJ{'yar, ,·agy nl'ml't há
nyászokat n1•m ve.,.znek fel.

WEWAKO, W. VA.
l'g~.: értesíilünk. hogy itt fi hán)·áhan hl'il'nkint három-n~g)· anpot dol
~oznak. A hímyn 1•1;ry,·11es, a s1.é11
üt-hat lllh magas, ,·iz CJiak na•
J.:';t,·on kt•\·l'~ h<'ly1-11 akad, gáz pe•
dig 1•g)'iÍital8bsn nines. Szabad
karlHíjd 1{1mpá,·al dolgoznak. LejH,rt'ikö niQC'St>n. ('-.ak a t1 1 tő nugyon roi-~1.. A szl'nl't. vegyes mérÍ'"-St"I tonll!tflzámrn !izt•tik, pikk
ut:in roornhnu harminciit, pillerheu harmind1árom, rntr;,.·b1•n pe(11g 1wgywn centt1•l. Rzrrl'nt',-Hli•nst'-1{ ritkún fordul elií, a bH.mh,
mód nPm a lrgjobh. .\_z él<'hnisz('r mérl'g drAi;ca, uí-gy szohll!oi lnkás nyole clollárba kl'riil. E hírt
l,i•kiildö hajtltr.rnnk Mm ajúnlja
COAL WOOD, W. 'v A.
Kéri ezt a hl'lyet a magyaroknak, mrrt
PHrr hnjtárs irja rn·küuk, hogy ,•,.fik naj;\'yon k<'Yt'set Jphet kt'r,·s
c.tt fi munka jól mtg_v, hat uapot ni.

Bányásztestvérek
A lel[Jobb ID'ÓIJ'neT'eket mJndt-n b e ~ , t f'llen
biz.alommal lehl"t l'e'ndelnl a magJIU'!lig
legcl'6 QÓIQ'SZt"rtliriból. E& apontO'I dm:

Vörös Kereszt Patika
Cleveland, O.
8901 Buckeye Road,
E~~gt Utmutató Ingyen.
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lvádat emelünk a Transatlantic Trust Co. e11 en
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111!lW YOII.Jt, N. Y
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The 0nly Bunp.rian Miners
1
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Trust

:

:
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Bajtársaink érdekében

\ m apunk olvas6i r6gen tisa:
taban leoetn k -vele bog.,- m1 nem r

ra hi· 1L, • onnan JOD I irjak. ra lVI.IJtd.k a bábontl, mfg több
1mr az"" is. hol dolgozik a
rt i'Jo lk „an&r: J m ~ több
I
tt az
tudomásuk azerint. a
uvt t eyen k ozvegygyi,
:-t, nemcsak: limplt h Bl L ~Jobb a _leve"ck t 1~ c•m:mi I b m:ineket irdd. r. ez. k
uya znaptart ajándékoznnic mm
s :abli ,Jozsef ur, wmdber1 bfi.- k
• a véres kezu mun1e1{M
den elofizetónknek, hl'lnem igye l,\'ail
li1í, kc- clyuk kü:a:ul ott ul 8 izinei;,mk bányJÍ-.;tf:estvéreinkct min•
e() ;\{agyar BH.nyáa1.lap
Ja,a
Tranaatlanti(', Trust Com.
<l nL D • giteni, minrl,nben uol
.!H H. 13t.b !4tt'.,
any igugat6sá.gitban, ott kere•
G ni é kcresv ke.=
uk az alkat.
. ·ew · Íork,
Y.
d a nu kes ne n keresett pénIJ'at hogy mikl-p ki>nn)1th el 1énk
\ J v J
tulJára pedig irják
nk&n azokat a IJ!Jllí6kat, amimeg vllaho~·an egy kcnissel a " így Fel11d6 Szabó ,Józsefné, li: t Angliának ad kölcaon, amib n)ál!l:wk sorsát A~erikáhan.
,fúnoi.ht\za.
1 rt .\ngliálll\k 1:1zAllitjll a muní'.\!o~t ismét
llJitii.~~-l'll g!a- !fa riíirjilk a le,,élre, ho1,ry a cim- {'j(,t a tc-~b·t'rt"k ellrn.
rl\J)ltJ~k munkankat. Koz,·ehte- ~'.·tt hol dolitozott utóljára, akkor
(N llmig a magyar munkás sic>t1
n• •ogJuk a ma~-•~ hányúz~k I_e- ~ogtöu to,·ábbithatjuk bajtársa- ve viu:i nehui·n ir:er~ctt c1•nt~eit
' l 1t és bir ktcsuégnck lataz.ik 1nknak a levelet még akkor ia, ha ;1 baza oltárira, am1g a azegeny
:z a -:!olog sok olvaa6nk u:cm 'ben, idukozben költözködtek, mert ak:- , :::nberek '1.tlo.utk&zsl-ggel dsátndjúlr:, hogy szAmtalan magyar h.or a cimdltoúst nlllank beje-1 rotják a mas;!yar hadikölcsönt, adbúnybznak sok azomoru nap ag- li 11tik, ha pedig nem irják rá, ak- diii- a TrnnaatlantiP. Tn111t rom.
godlllroit oszlatjuk el uj intézke- kor hettnkin_t a lapban (oi;tjuk kö- pany ,Prcskezi1 iR~gat,Si , gyik
é iinkke1.
olni, hogy Sr.ab6 J6zsetnek leverukk I me,gkere 1lr: rajtunk a
'.\!ind n magyar bin1bz, aki- 1 van Jánosbúáról, 8.1.1b6 József- .ai,;.var had1kólcso11 áru 1f. il
n otthon u:erett i Tannak, - & n tőt Err31 tudja majd~ u a tal a Wzczrekct, a mb1k ke:rukkinek n lennének - iU pedig ~abó .Tózst>f, akinek a levél sz61 kel Íf'gyvert 6a mumciót gybtanmeaen caaládj&,, • nem tudja, -- mQrt hiu sok ~1.ab6 J6r11e[ v&l! ,,aJr: u, llrn égeink rt"ll:.re, hrap}iogy mnre telepuik 1111"K 6.lland6- - hogy rwki van le,·ele 6a ir majd m llekrt kül,1,nek .\nlflihba, hOJ!Y
an. mindig azon aggó<lik. hogy bo7.7.Ank ért1.
mf"1e t,ihh magvar te tví·rünk e,.
wik#pen kapja kbhez ai 6.haz:ABittoaak le,betnek igy bajtársa- aen ftlrlozatul ~ rhuk tlun.a(M elb6I jó,·ö leveleket, hogyha mun• ink, hogy ké1.het kapjik a hazai lt n~g amerikai golyójának.
1.át eserlll. Xaeyon 1okan csupán l \elf't akárhová veti ls óket a
.llagyar !f!lkunk ke8truen fela hazai leYelek miatt nem mernek sora Amtrikáhan I arról i!I meg- :wkog,~ panuzos uavaív 11 1 ,·ádat
mff.s pl~1.re menni, na~yon 111oknak 11 lu•t u~k gy1iz,itlv e, l1oizy aúvesen, e1rn·lii11•k t>lsi)11orban a mai:cyar kor.
elkall6dik az ó-har.ai \,vele, ami- i1,ar. iiriimmrl kö1.v1•titjiik .a leve. 1... ii.ny 11\lltt, 8 azonkiviil a ha,:ai és
kor munka után mii, hc-lyr,• ki-ny l1·ki t, 11 i~mHc-ltt.'n mc>gj1•gynzük, amerikai ,nag;rar lapok tlf11t, a
nerül. S mert panuzkodtak is hogy az nem hOR"Y semmibe '.Uagyar ITib•lhank f a \lag~·ar
m,r emiatt elegt'n, elhatároz.hlk:, nt'm krrul, de mfr a 11:J:t oente- Kett ke,lelmi Bank ellht /.s minhogy felajánljuk a bányúzoknak b: t I m fogjuk „1rogadni, amit den bC"cs11letes maKyAr emht'rnek
el,bc-n a tekintethen a u.olgála- 1ni ll levelf'k to\"ábh killrtÍ>séért i. szine „J4tt a Tranaatlantic Tru!lt
taínkat.
1z tni fogunk.
\ompany Mketlen ÍKMgatói elBárki ezentul, aki hazulról leE.zt a krdwzmPm1: pf'ilig nem- J, 11 ~ mf'gidénük ökf't igafflR"tl•
vele\, ,·ár és nem tudja, hogy ál- r"8k a,; elöft?etöinknf'k, hanem telre a tömPrdtk eletett ma«~·ar
1and&-e nlahol • hil'lJ"8•Plézen, min,J,•n amerikai magyar hinyiu- te t,·lr t'utalrrl'kct járó u.ellehouink eimeztt:theti a leveleit ha- uak mrgAdjuk. aminthogy mi
mt'nl"k a ne,vfb@n, azoknak az elt llr6I és m1 u;ivc n utána kuld- )Ja nem te,szünk különbséget, ha; hunyt ma[O'aroknak a nevEl"'n, a
Juk akárhol ,·an. anoElkul, hogy tt'Uunk uive.sség,t kémtk, hogy kik,t a Transatlantie Tni1t <'omezi•rt bármit is azámitanánk.
tlMiut1ink-e valaki, ugy !!em.
p:rny i!{az("at/,inak gol~ {1i. 11hrap
Tudjuk, hogy nhni áldozattal
;jár J1"kúnk a ll'vele-k k5zvetitéae. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hiszen 11tur levél hni elkü.JMo;~
b la kerul majd ugy hu zonot-Ool-lrr===== = = = = = = = = = = = = = = = = : :
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1 tvfreinkrt. akik a li•vP.liiket a
i1u cimunkre kfrik,
hogy irják
rne5t" haza a családjuknak. a fde•
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NEUBAUER, Bankár :
:

nek érte magyar had1kulcsont.
t
:P.s ,6.Jat emelünk lnlllden ma 1 ♦
g)arul érz4, beC1Ulete1 Dlag)ar1 ;
Manhattan
ember el4tt. bed.c.loljuk a Tram-j i'.. u••u••u••uu• .. ••iuu•••uu,~u,,u•u• .... f
at.lant1c Trt11t Company•t aual,I
hogy félrevezet bennünket. ma:I
(!,yaruak ~'.r<leti mag~t, a ?1agyarok bankJanak, pe<l1.c ba.t nem
magynr. mert igazgatói az elle.n-J
a LEGBIZTOSABB hatuu gyógyazer F.tRFIAK megbetes~ggel tartanak, azoknak uállitgedéseire, Fájdalmaktól. gyul1adá.e éa aurás, V&gy a.s a.ual
ják a •ok fogyvert, éa mt"g köl
jaró bajoktól r:,onan meguab&ditJa.. ha & ROTH PR0SAM
e {i11 IM'III akarják ,;iuza adui azt
CURAT rendeMn hauná.lj& és a mellékelt. utasitá.at bet&rtj&.
az irtó nagy Qnzeget. aruit jobb
idüklwn h•,-ikartak u magyar álKIS ADAG $2.30.
NAGY ADAG $4.15.
lamt61.
1-" ha a magyar konnirny, a
A péDJ."t küldje be elöre erre a címre:
magyar lapok éa a fentn@vezett
kH ,,agy mi,,gyar bank nem rende
a1k a dolgot, ha nem aegitn1ek
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára
ezc>ken az. Ulapotokon. ha to,;ább
126 An. A, Cor. 8th St.rfft, Dept. e
is megtürik, hogy a rajtunk kereNEW YORK,

Ave., Brooklyn New York :

Róth Prosam Cura

özvegynek jutott volna hajlék ab- iwl! P nzen 'LZ angolnek ~ll!tsák ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---..:
'.ló) a töm:rde-k p~ni.ból. a mit ia:y a fe~ert a Transát]a?t1<• igaz:
'·íhuLOtt a %9 bi1.nkb61 a Transat gatói. akkor_ u amerikai ~gyar- !•• ■■■■■■••••••••••■■••••••••■•■••·•••••
1 _.,e Tru.st._ Compaoy.
g fog _m_&Jd ~ondosk~n~ r~la. :
k
,
•
,
•• 1 ,
Jfol un T1 za István hites \"&S- tiogy mm l keH~ ~hb milliót Jllt- •
araCSODYJ
k ze, ha t>z•:ket t,,ri, ha uem ve- l;1tha nnak a raJtunk kc-res('tt •
MERT
1.i \l.ssza a hauknak adott nyolc ~1 nzMI a hálátlan o'~ lelketlen :
"Kétuer a.du, a.ki gyorsan a.d" J•.!ondja. a köcm.ondáa
1
milliót amikor az D<'m tru ele- 1 azgat6k •~ elleuaé(t~mknek.
:
,..,_. 1, ..ii1r. h\HU~I\\
aDH"IJff' miml„a anwget a zerződéa vállalta köU le1., ttlf agya~ok · ~on<lolJatok u el• ■
••hl mac,ar t h•'tfWll-h•-a 1.11 t 1,t>azt U:,i.i,tt küldea.i ~
l'gni k, a.mikor abból a nyole mil·tt hOsokrc uliz:zétrk magatok :
~H~~~•~~ ~f~~\~i~'::~:"~ol.:.:_
0
Jil,hól de sok megbénult, tnl.'gva- c!é a ha_lódó t~tv~rtc~et, az ell~-, ■
,~ 11'-l '1'"-•rl1 nw_.:: .,~·rr_\~~\ I_IOM:l\l h .\f?\C'S()~ll, lJ ~\I.
k11lt magyar testv1:r1 lc-hrtne é11 s:~_1uzcb"n. kuzdo. kin~ódva kw-:
'" \II\JH.\\J.\ll' l'i:\Zlil"l,ut:~I ,11-;c,mZ.\S\T.
k1•1l1•11r t6.mo~atni, hol van a ma- 1011,11 • ftl~~· es 1;oks1.or bizony k~p-1 ·
gyar kormány igauágolllAgn, ha lr.\o rnai(\Gr ka t on~ka t , gondolJ&· :
_ . .
,olt 1·~1tv,\rl ~ klr-al)I 1.,,11z1tH ÜKlnök.
1
II sok ~ar,ar oi:ve~yrc-, a _8°k •
,,zcJi:c-t tliri, mikor ~ r n r a h~:
~i~~!
'
._
'\i.\\ H►nli, ,. l
17
v rn<'k romokban a Kirpát-alJ• 1 agyar Ar,ára, go nd01jatok l~t>n~-j1■
, 1,1,-1.1 troda: 11~0 :!ml. Str. PIIM&lc. '\. J.
rnacar falvak. s milli6kat dg- d., nyomorékká \"ált sok •lcr,·k J_o ll ■■■■ •••••••••••••••••••••••••••••••
nak u,•hre az ellenség muniei6- magyar vfrünkre, te!y~te~ a w
11zi\lit,íi a maJ?yar pénzekhöl.
ntekre a k~zeteket el ttélJetek a
Christopher State Bank
,·,,tat emelünk u iiUU':S ma- Transatlantic :rust Company !e
CHRISTOPHER,
ILLINOIS 1
ll}&r ny,lve,n megjelenii ujságok ldt. hov r ·udJé~ no-~ az, ha an 1
'lt'JCfakarJtou l"·nl<·t lart._ núO..lunli. "-'1k Dl&IQ"arnak ,. 0 •
1
I" ,... m&r ~1<11:: 1- • n1I llflnkunkn41 ...... rt uadj.i.lr.. h"'IO • ....._._
e,Uht, am ly•k miml gy11Jtimek ba nak a:r. igar. •atói a raJtimk ~~re
hl,to, b,·l)t-D ,an. \ iKJ• kJ nt a hird,•ti f • hozza m 1 _ ·hal.
1
uf:iu célokra most, amely k. ad&· s tt P• nz 11 U &ng••lnak uálht_p.k
,,.::) h"K)f'a lt-1<11 .. -.
kodara bnzditjik a u ~ény mun- 8 1utlk~ f IQ"V_i"~f'~et.
ká okat. amel:i:ek annyi igaz lel
lga.uAroun. it~lj~tek, m, :'
ke,i ,J,: t'l kt'rik a JH:nzt a haza ,á,lat lwln 111 • f>melJuk, ~ vada t
oltárára ~a arra kérjük e1c-k{ t az! a1.okrn,k II mas;!ysr testnre,knek
dollár
ujügokA~. hogy nf> csak alulr611 81 önegyi•i. az. án 6 i 1~ _v.okn~k
1 e~ -~hk
centért
k!rjr11ek, hanem f"ólulröl ia; kér. '1 1.r tvfr, knc•k a sz
KttLD MAGY ARORSZAGBA J0TALLAS MELLLETT A
jlk iuíunon, bo:ry ha min,l4'nki akikl!t_ a Tran?'tlanhe 1 rn~! ~ om
'"~·iett harliköle-.;önl. akkor mi- pany igiu •at6m 11 k a .:ulJoi nlll'k
TRANSA
i-rt · twm Jt·gyez a Transatlantie mel(. .\hhl'.I a ~i:nzLtil lc-helfrk
TRUST
'i'rn'lt Company is, amely p<"diK· ~ol:•:úk, Rllllt raJluuk kt•Mmc-k a
rnilliúkat kapott és milli6kat ke- ig~~ató urak!
.
Magyar Királyi Postatakarékpénztár
r a ma ia rajtunk.
l-e,i•'un a T~n'.1 tlantil'! Trns t
EGYED0LI HIVATALOS IUPVISELETE AMERIKABAN
Y6dat emelünk a Pesti llairyar I ompany a ,idJamkra, m•·.11 t•·i.: ·,
8
Vidékiek írjanak péni.kü.ldó ivekért és vila.uboritfkért
K tttke•Jdmi Bank h a ~la!P.·&r ". maJt"At, ·1• e t'lh1! ukarJa ' 1
.\halán03 IIitt'lbank el3tt h arra' frJ, t: hog, 11 lta!IJa ~ 0~_,·l•~·~k
erre a eimre
kfrjiik t:"llman .\dolr fa Lint'y 11,iraw,L.a 11•l~o~luk_ h_alalh<,rg,·•wt
TRANSA
TRUST
l,i.•o urakat. hoJ?,. viugalljálr: meg " e,ltc> ult ·k JaJgatAAat, az i•lhull 1
a aajaít lelkii--m~rt>tukc-t. i,i:ondol- '.''aJc, Itt hó ok _BZl'lleml'nl'k. átka
Street,
janak az elhnll6 m3c,.•ar katonák• 11 lD rt ha ~mdf'1:.t hall;a. ak
ra é■ határouanak felelte hogy kor bfl kell lmll'ffllC~ hogy 121
New yorkiak forduljanak uemél:,flSen a bank tióktelepébu·
~ei.ethetik-e az ö bankjukat olyan u.k a ddak ~• nem hisuuk, hog
109 AVENOE A, CORNER 7th STREET,
embuek, a kik az angolnak aúl- akkor.taga,Jm tudni~ak. ~
1
,uu1•1,· • M'-1111,-, 117lf'U .,·,riíkon tul mindrn httt,Jo. ~v>rd4 11 ff,.
litják a mmiieiót. l1oicy el(oirad
JtflJenek azok, akik. e ott br
1M.'111,-Jwn ('•U• ll)Ok ll)'Oli' t"i.-Ahr; \fii! n:rlh·ll.
Jiat.iíik•f' ök azokm,k az HtkQzott ,_6,loltnk a Trnn•atlsutic- Trus t
milli6kuak a hasznát, amc-lyeknf'k ( nmi 11
a kamatjaiból mi ellenunk, a mi
lr h rt>ink ellrn Wllitjlk ., 1:0
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Küldjön pénzt haza :
MOST

~u

Jllt tC,.1,1lH!rt!i0k ellen halad, Hgye

w. Va. Filbert, w. Va. ;r::::~:1~.:··:.:~:f;~:. ~. '.:•;,~:. i Első

~;;\:~~\~".:,:; :'~.;~á~~';';; Gary,V. Wa. Thorpe,

\l\(,l \H IHH\T\l\t•
1, ·hulv..ahh, l•·i.::.,k~uhl> t'- 1, ipnf"t'hlU1at4,hb a péll&.kUM, "'

lt •., ,

elé.

k uatek 1do előtt a más r~m , ,~rea utról, amel.)tm a aa, :

11a1t,>ar büwk Europa
atatcre1 Hlágna, me:;id~zzuk ökct azoknak
lltk ,érc temcto1bt11, ezl.'rszamr:a 8 zegéh)- mag)ar oz,egyeknek
a baltloldó teahére- azoltuak a W"ó magy11r ár,áknak
\ \I\ G \ '\R H4S\"J.8ZL..\.P Kl\1)/J\"Al,L.\L.-\T, R. T.
...nk uunden ptllanatb&n u ellen- a nevéb u alaket a l'ranaatlant1e
--•iil~g JYllkoa tuu alatt. eyomoré- 1gugatóúgá.oak a fegy\erei tetA MAGYil B.lNYABZLA roT BANYASZOlt Ill.Jil.
koli: é bénák egéu batllerego töl-'t k úvikki, ,.izngy.:kké
BANYllZ0XRóL. BANYASZ0KNAX.
t meg magyar baúnk falvait é:5
\"idat i>nwliink Tisza lstvánnál
, i.ro it, o%HfQ tk irása, árnü, !l . a 1wt.gyar kormáuy túbhi tug.
THE RUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRlTTEN l"0R MIN pauuzo1 jajszava J~ugzik min- ;amii.l. m,,rt a TranMtlantic Trust
ERS. 0P MINERS, BY MINERS
:) n_ elt", leirhatatlan 11!omor? ~ ( '1>w)1®y uon a. e!men rllnánkod
_ _ _ got ükoz a l:láboru ú Qt\' •n eYlj ta kl a nyole mdhót. hogy támo~;llll'r.-.1 &b bt"Coud elalilll malter at th Po!il Office at .SE'w York, X. y fog gyi zolni minden élü ember gatui íogja anyagilag is .,. amenn<ler tbe Act or llan·b :J, lSi 9.
~Iag,aroruágon, az elesett leit- rikiu mag,·arsii.got. ;. e helyett
, t'rt nagy tüme~u utii.11. \'árják- a tlunogutás helyett azt tette,
1 sik az iguzak a h4boru végt'-t éi. hoi,:-y vii.rnot RZedl'tt, hú.rom -nPgy
ugnrnakkor \"Íjjog\"ll járjí,k lt•lki- dolláros na,1n· vámot, minden ha•
z~me kkel a nagv e at.a.n-1, U>k . k•lldlltt ~áz korona ut.it. 11 S
u'n a k('H)yili, ; t.nunici6-uálli- hosuu b6napis;!. u!.zez.rekk 1 rlr
t e: tuéh
usorba1 at europai vidih"e igy mf'g bennunk,t és csak
JCöZVETITJUK A MAGYAR BA.hYASZ0KNAX AZ ó-RAZAI
t
ket s mindent rlkö,-et- az r t .11 8 mPs;!m<mdhat6ja, ho,r
LEVELEKET,
k, hogy
uj11bh é u alii, vé- biiny ehea magyar ,rdnak Jutott
r1, aazon ke,ln #rt m g ho!lllabb- ,·olna keny r. hány Uzt, ina(n."ar

!!:a:s;!U::!1c:~:~.;é:k~!';::e!
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Nagyságos ur a majnában

~::d1á:~zmondást csinálnak be!Ölt\ majd azt

BEKAPTA A KEF~T.
- "'Jó volt, mint a Mike lakodalmi vactiorája
Alsó- t'8 felsötornyai Tornyay Mih{t.ly, BorBeértek az uj a szony rokonaihoz, ott meg
i.od megye nagyszeri.i gavallérjfl és özv. Roistás- a miszisz mutatta he a ''ketlHs·• ft'.·rjt't, nhJ,
ni, ~zi.iletclt Lapos Lidia, mint boldog híiza:.pár és felsötQrnyai 1'ornyay )lih81~· urat. A rokoul•tvonult & házba, ahol a nagyságos ur lakotL s&g nagyon boldog volt, é»;t1zeeWkolták a "íia
.t burdosok csak biamulták, hogy mi ez, mit tl.l asszony"-t, aöt még, - Uram bocaás.a akar Mike itt euel az a:.szonnyal. De meg- efy ,;árkányképü, elhizott, kancsal nő m~g Tortt;.dtiik hamar, mert a fiatal férj ünnepélyes ayay Mihialynak i11 nekirontott és félig sí.na aá
hungon jelentette:
1,itozott:
,~an azcrcncaém bemutatni a feleaégemet,
_ Jaj, kedves alsótornyai, felsötornyai ur,
{;~ nn szt•rencsém az urakat mcghi,·ni egy ba• ,·Rgyis kedves Mihály, és ha megengeded, .MisrátságOB lakodalmi vacRorára.
kúnak foglak sz6litani hát kedYes ~Iíska, oly
A bemutatkozús elején 1Iiszisz Tornyay szen- 11 agyon boldog vagyok, hát jó hó.zauágot cside arcot ,·ágott, de a mikor a vaesor6.r6l volt riúltál, jó asszony a Lidike, kedves, takarl'kos,
szó, olyan lett az uszony arca, mint egy aár- irazi urinö, nem bánod meg. hogy elvetted,
kAnyé. A bodik alig tudták elfojtani gunyo'I 11,bb1·t ér. mintha 10k pt'nz~ volna ..
r.iosolygásukat, amikor meglátták az elvirult
.\ szegény Tornyay hiába akari szaballulni
küvér nOt. :liegkciAzönték szé-pen a meghívást a .úpitozó rokon karjaiból, de az fogta jó eröe megigl'rté-k, hoif)" mindannyian ott lesznek 8 .-n üt. és csak szualt tovább:
c-te hét 1'.,rakór a ITotel Windber-bt.-n, hoicy a
- Bizony, tübbet ér a Lidike, mint akArl-oldog fiatal házaspár egész~égéri• igyanak milyen nagy hozomány, becsü1<1 meg üt, kedegyet.
, 1:s )Iiska fa m·m bánod meg, hogy elvetted.
A nagyságos ur kivonult a miszisz_,.zcl, hogy ]gaz, hogy pénze nem igen van, de a szi,·e
most elmennek az uj ao;i:;zony rokonaihoz. Alip; arany t's moji.l h• fogsz dolgozni, ő fog taka11o(!'y kií·rtrk a házMI. )fiszis.z Tornya~· kövér 1ékoskodni, mert én látom az arcodon, hop:y jó
ci,:ipöjfre tette a két kezét:
(mher val(y, kedvta )fiska, mert komi„z ember
- )[iesoda ,·acsoráról bl'«zéltél te a,:oknak~ u. aki a feles{,gét dolgowi baizyja, hát majd
- J1át a lakodalmi vacsoríiról. · •
c.,ak meglesztt-k, legyrtck boldogok ..
l'gy. hát ha van pénzed, hát te l-k. én
.\ na!lyságos u.r airyonkinzott ,;ziv~ben m.,.g
11em 1,ánom, etesd, ita11d öket, aho(ty e nk jól állt a vér és elkndctt rt•!O:ketni az ijedtsé~töl.
tsik, de ha az fn pl·nzemre !lZámitottil, há!: Elakart 1íjului, de f'flyszerre érezte. hogy a sár•
téveJtí-1. )fert 87: l•n ke 11ervei:;rn kert• s •·tt pár bínykt'pü nö hatalmasakat enppant 111. ar(.'Ílll
száz dollárom nem arra ,·aló, lioi;ty· 11 bányú~1.
l\í.zabaditotta. magát a "bájos" rokon karj1liLarátaidat júl tartsam. De nhb6l 8 lakodalmi l,ól és hiilcdt•zve darlogta:
-. 1esoráb6l bizony nem eszel, st' tC', •e 11 hodik,
Hát fn azt hittem, hol[y van kétezt•r dot.
hát m;g rnit nem t
Lirja ..
De hát lakodalmat 1·i.ak kell t,ntani t - Hogyne volna, fiacskám, - mor1dta ked•
rlOndta iznl"nyt>n a na'1'.~·Rá.goa ur.
vesl'n )liszisz Torn~•ay - - ,·an egy csomó Telt>•
Lakorlalmi vl'IC'sora, ;\o nrri, nem les1. '1,u--Hirmontl6 rtazvényem, jó papír az. meg
c.bból i.r-mmi, _ kardol-kodott a men~·eri.ke.
n:1.1 ejQ' lotom Li~ilenbrn, ,lt>g~lább ~t>gt'r az
Dc hát mAr me1Zhh·tam 87. emhl'n•kct.
e~di7. k,•trzn dollart, d@ meg tobbet 11, fog érITát talán fn bánom. VArjanak a1ok ot- • 1,i t's aztán YBn vagy a1.{i7. dnllár kí-!<.zp(•nzem i!I.
ten pi:; ha akarnak t'nni. hát fize~srnC'k.
Te.•• .t'I' .••• eleíon hirmond6 .•• lot ..•.
A naj,!ysRgo!I urat elöntötte a ml-rei,!. Tlyen I ,lndcnhl'n.
h; r{1nl'utt a nagyságos bl'szégypnt. a, a hiN>A, hökezü j,!Rvallér, mP!lhivja (ws nejér,•, u:iiletett Lnpoa Lidilira és azt hitte,
a bodikat és nf' menjen C'l. His,:,:,n C"-&k fi YOl- hoi;ry rögti>n mel,!üti a lapns Jrola.
na itt az ur, ngy mit llyen öreg n3t ,·ett el.
- ~[Ptr aztán itt ,·aizyok én is. hát nem frek
í·~ mP~ ur se lPhessen, Kiabálni surPtett vol. i·n tiibhtt nl'ked. mi11t akármt>nnyi pl'nz na, df' aztán eazéb@ jutott a k~tf'zer dollár, meg r•ondta Lhlia, az egynapos as!l.zony és megcsó&.z ö eltitkolt ne,·e, haj lenne, ha ki1'iilnt> min- kolta szf'm~rmt>s1·n a nagyságos nr kintól ,·ereJ•
C'Pn. DP mit c;:;in6.ljon. hoey maradjon lS itt. tí·knö homlokát.
il~·en iu:{,1ryenben, ityPn csuíságban, bi1'7. vég'.\'11, i:n jól bJ>kaptam a kefét
gondolta
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MERT HA öN nincs megelégedve mosta.ni egészségével,
mert gyenge, er6tlen, kimerült, nagyon ideges, félelmi érzete
van, fáj & feje aoka.t, a. bá.ta., a dereka, a hátgerince vagy
férfiereje fogyt.á.n, ifjukori kicsapongáaok folytán, va.gy ha
bünös ön!ertözel utóbajait érzi; h& magömléle van, ha a.rca
a&padt, szemei gyürüsek éa beesettek, h& éjjeli nyugalma. nincsen, ha nem hirj& a munkát s unja életét:

Ne essen kétségbe
VAN EGY SZER, MELY MEGMENTI erejét, egészségét
visszanyeri, szervezetét tiszta. vérrel, uj erővel látja. e1. ~ a
BOLGAR-HLE

SATURNIN
" AZ ~LETITAL"

AZ IDEGEK, A V~R, AZ ~LETERO EGYETLEN GY6GY.
SZERE, a.z igali "tletital", amely ugy a férfit, mint a. nőt
megmenti u életnek, a.z elveuett erót él egéuséget bá.mula.
tos rövid id6 alatt visuaállitja. A titkoa bajok egyetlen
megbiLható gyógyszere.
Haunálati uta.sitáasal, titoktartá.l mellett ára. 6 üveg
$5.00, 3 üveg $2.50, 1 üveg $1.00. Postán üvegje 10 centtel
több. - Egyedül kapható és megrendelhetó a felta.lál6nál.
PONTOS CIME e

VöRöS KERESZT PATIKA
8901 Buckeye Road
Cleveland, 0.
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- :llajd én is vcll'd megyek. tudod. szivecs
kém, egy u;;zony jobhan ért e,hhe7. mfgic;. 'lJajd
azt mondjuk, hollY ezután itt fog:-z lakni.
IIát elindultak egyiitt, karonfogva, miut a
hoi;ry fiatal bázasokhoz illik. Szembe jött veliik egy-egy ismerős hányász, ef?y burrlos asz.
nony, mosolyogva nf!zt(>k a furrsa párt, a kH1-{·gbet>sPtt nagyságos urat, meg & diadalma_.
fele;;égét.
Brmentek fl hurdo-.házha, ahol Tornyay Alní-w·n lakott, h,H C"8k ugy rt'pkedtek a gunyos
rurgjt'fQ"Z,~sek ott ·
Xo, )like, te ji'il h1·tauáltál .Amerikába. OI~·an jíil érl'T.ht'ted magad. mint a miskolci
J..orsonyáhan a béka.
Xe busulj )fike. iirrg fa árnyékftba jó
mqq1ihcnni. ~em is igen idő~ a menyecskt',
ci;ak kétszer annyi, mint te, mi az.
f:n me~ azt S<'m tu•ltam, hogy itt fl az
ureganyád.
E~~- pár jiikrclvu hocli meg a menyrcskét
fögta köriil:
,Jó fin a Mike, bát vigyizzon rá, m1s1:lsz,
l"lffí•n Dl'ki az é<leunyja ...
- .\ztiio miszi11z. jó ífke,n tartsa az urát,
mrrt még valami hozzá\·1116 fiatal lún~· elszentheti..
Yiuisz Tornyay caip6re tette a kezét l;s vé.
i,:igu(.z('tt a botlikon.
Jfát most momlok t·n ,·alamit, amitöl maR"uk elnigódnak. Iln.t pnkkatljanak mf'~. mé-~
h r11ak nai;.?y„á,ios ur u uram.
Xa, '\'Olt erre ne,·etés •
)It'g boiry na~y ágos nr ! Ez jó!! Ilát miú
t·1 hirnak egy l1/inyá~1.t na~yságos urnak' .

:'l'hetelen m?ztl11latlan11fig-ga1, l:énz, _,ok pt:nz. kelicne a meg[eksz1k hos..szu honapok óta efzy gyogyulasához, h1res ono~-tanámagyar tcství•riink. akit másfél rok operációja lenm• szükséges, ,
t•vnl ezelött ütött le a bánya b l1ároms.zRz dollárt kl"rtek :llés.záa ki mihfl"l csztt>JH!ii óta r1•rut'11y• ro-; István magyar bajtársunk csateh·nül néú• kt>t ki:i g)'ermekl'l, ládjától, hogy a kigyógyitás költ·
dolgos fclesegét, me_re~en: megb(,. ségei fedezve legyenek.
nultan, _mert <'n.ny1 1deJt>, .hog!
De hát )[észáro1 Ti.tn'in szegény
uem tud.~a a tM;;t.et ~e~mo7.d1t_an1. Ífli•séf(t• ,·agy ki·t kis ic.rermtke,
Egy pillanatra t•IJott a rrmeny- honnan ng}·t'n ennyi rengeteg
ség )[í-i-zAros lsh·án herryburgi I pénzt 7 Uiszt'l1 a kenyérkereső
mai;r~·~r ~ányá„ztesh'~r szomor~; mo-.t már tiz,•11iit blínapja. hogy
h~te,ragy~h.OT., akadt o_n-01-, aki I tehetetl.-n heteg t'mber, tiu·nöt
~,utosra 1.2l';te, hogy ,·1u,:~a~hat-, ~ón~pja, hoity mozdul~tlanu_l ~z
Ja a c~al~dJának, a munkn~d,:,té- agy~l10:i: van siegi>1.ve, t•s ami k1,;;
nl'k ll m1 mai;tyar tesh~rünkf't. pémik lehetett, a~t is elvitte mind
C'!l~khoitY nem ldt n dologból ,'ll'm- a hoss1as _hl"t1•gi;1•g.
mi.
)lost M1•-.T.áro!l István volt ma1

) lát ,·tgyék tudumá:oul, hogy az en uram

nm )likt•, ~s nem bodi maguknak, mert ö nem
,úuyii.1SZ, hanem az igazi neve: alsó- és felsö(c,ruyai Tornyay :Mihály nagyságos ur.
Hát trrc már t~nylt'g majd t'iní.gódtak '1
hodik:
T~·hii. az Hldí1j.í.t, csak m·m ü volna a
i.;1.1gy1i1gos ur, akirül annyit olvutunk 1T ••
Uc ig1·n is ö, ha (•pen tllllui akarják._.
Ebbt:n a perben jött be a másik szobából a
t1at,tysiago:. ur, t·s behozta a kof[t:rjét, ami nem
olt Yalami naicyou tdettimve ruhával. Xa1-~·ott nézett, amikor az ej,!yik bodi csak rászól:
Hát mu[folsz Tornyay f
]),, '.\liszisz Tornyay hamar 1m·gmagyarázta a
J,eJyzdt't:
llát tutlod, fial•t.kHm, l'sufolódtak és l'n
1 rrt megmondtam, hoi:y ki vagy.
És most az1.111 ,1tyocriiok itm1:u.
Dt· az~rt a YaNóor.iin ott h•s.zünk, - szóltik 01la viga<;ztalóan -~ há~ze ntm akartuk mi
bi.utani magukat.
.Jól ,·a11, nirjuk, - felelt nagy krgyesen
.\Iiszisz Tornyay ~s kilibel1,'ctt a,; ajtón.
Toruyay .Mihály nt•m szólt egy szót aem, mert
l'rezfr, hol,!y ha_mo~t mt'gszólalua, az nai:n·on
k1·1;~:rves h•1me. Be1m·nh•k még a rokonok házlÍ.ba, ott a ~ápitozt', nö ujra mtgesori:olta a
1,ng~- ú~o„ urat ~s i:;ok jó tanácseMl elló.t,·a neki ,·ií.gtak az utnak az állomfui !elé.
.\z ut-0n nem találkoztak aenkh·el, a vasuton
az as«zony Yáltotta meg a jegyet Frederickt-1w11ha. É-. felültek a rnuatra, egy-mús mellé
.\z a.!>szouy hizelg,•tt, Ufh'arolt. simogatta . Tor•.ray ::\[ihály meg a i.úve le~mélyPn olyan erös,
~·ac.l I(ljdalmat érzett, amilyent ml'g soha.
{Tr hten, hovn jutottam. Most csak'gyöz
;ck dolgozni kettönkre, mert ez ni;ry látszik,
u 7111,!l' 1 ÍOJ!. Pt'nzl.' sinc en, csnnya is, vén
IS, AZipirt~·ú is, hof{y hirom ki én e mf'llett ~11uJolta ~& alig l1Jdta ,·issT.a(ojtaui a kiinnyeit.
,:--.em. ez nem h:ht·t, h1 ezt nem hirom ki, nem
, llY t'lett·n, de mf'g egy hónapon keresztül sem
.faj, mit csináljak. mit csináljak• L,•J.Q·ek ÖU•
r~·ilko11,, mikor e13ttem Yan még a ja,·a élet f
.:,;'1•m, ezt nem (·ri meJ? ez a bestia ( Rát mit
,t'l,!.n-k 1 ~Iel!ÍOgok 1úik11i.il!1•n , u j() gont~olat. megszöki.im m,~p; ma.í-s t>lmei:rek, ami
/t·H rn1 sszirt' birok, dzsampolni fogok. óröm
, u·l. jókl'ilvül-n dalolva fogok gyalo~olni. c•ak
t'I lal a ,•;.;ns~i;rtöl meg,;za~duljak ...
)rf'iállt a vonat egy kis állomáson. A nagy
IRJlO" ur oJasiólt iinagJ„6[lának;
)rin<ljárt jövök, 111.lverském, csak leme~~·l'k t>gy kis Yizet inni.

.\z 881zony nem Iogott gyanut.
Jó fiam, menj, de siess vi-.za.
Toruyay leugtott a lépcsőkről és rohant az
6!lonui,i épület felé. De már a ,·onat indult is.
Az auzony kélsl'gbeeti\'e rohant az ajtóhoz, és
~inluílt:
- )lihály, MihHly, - dl' mert a nagysúgos
11rnak c:;úbc sem \'Olt ,·i1111zaíordulni. Mi.s.zisz
f11ruyay jónak látta, ha leugrik a már elinuult vonatról. Le is ugrott, dl' ellenkezó irányJf:111 ió!J hll.~ra váiróilott. siL.oltozott, a kocsi uta•
aai knziil pedi~ valaki utánu dol,1a a koffert,
a mi ipen a fejére e1ett.
.\!talií.nos derültség t's hangos nevett's mel1..tt rohantok odit. hogy ft-lem„Jjék az uzazonyt ,akilll·k semmi baja m·m tiirtént. ~em i.
víi.rtl\ meg a kérdN>:l\i.kCHIÍ-til'kl't, hanem felYhph1 a koífert éti rohant abba az iriinyba. 3
~~;:~r~zi,~;t~ ;~n:;;~."::aam::1~:~::~!~·o;fm:r::
(1,gint a ~uta kerüll?dle. amikor mPglátta a
l't'jf.t. f'kc&kisdt r11hl1vMl t:S k()COB Íf'jjf'l, amelynil az iiSFzt•tt'pett kalap a hamis hajakkal csak
11(ly U.ttott,
- Tf' talán szökni akart[1l
rikácsolta a
1.iliilt kiils<'jii nő ,·t'sztjlislb 117.t•mi•kkel.
- 1'~- -{'-- -l'--én, Drho(ly is. Hát tudnálak
iH hagym
mondta hfllálra ijt'clteu a "holdoir'' ft'rj.
::\1 i~iu Tornyayban volt ann)'l btuság, ogy
,-t t•lhiJryjt•. Tehát ht'kéa t>gyl'tfrh•shen vártak mel,! a másik vonatot, amtlv ,·itte éiket az
t•J, a liohlog élet felé. _
•

1

Wi111lh1·r-t'n Toruyay b1mlnstársai iiuneplöbe
LlWz!t•k í•s c-lmentek a hotclha. Amel~·ik tu-,
dolt valamil•sk{,t ani;rolul. me~map-yarázta a
J1iucfr11< k, hop:y ők ide lakodalmi ,·aesorára
n·ataln,ak. n,, a pineí-r m, gruondta, ho,ry va11ki hecaapta Okct, mC'rt ilt 1u m tudnak semi1rol. .\mikor p<>tliy- a dt'r,·k magyarok erü•
,: ..dfrk, hát nt·m a lt>gbari1tságosabb hangon
gydmcztctt~k őket, hogy nt•kik ninc-a idtojUk
t fút esinálni.
.\ hurtlo11ok t·lszontyol0clott kt'ppd mentek
~a1.a, de mC'rt otthon nPm 11zú.milott rájuk a
1 urdos-mi~isz, nemi!i kaptak var!-orií.t.
.\wup rwm mert eity !'il·m im'1lni, csak mtnmap
i.zerett~k Yolna kézbe kapni a nagyságos urat
cll'11 párjlh·al e,ryetMnb n
~I, rt hamar hir,
11 tllt a nagyságos umak mt'g sikf'n1lt hbas1(, 11ak éa közmondii
Ml u t> cthöl. Un
1•1011'1ják Windher-en a,:í,ta, hogy
,Jól e •tt, 'mint a Torny 1y :\like lakodalmi
vac orája . .

„

J.,'yar búu~·ái.z a többi ma~)·ar bá- t -·11 adakozó nen>t kiizöljük maj'11 l'rr~ a rímre
Mn. Stephen Mé.
11yászhoz fordnl segit!.Pgl'rt. Tő- az ujsá1eban.
s.záros, Bo:1: 126, Berryburg,
lunk kér aegits(.get, ma~yar baj.
;\!agyar bányáut tvér! llall- W. Va.
társ.nim, tölünk várja. bog~· \'Ísz gasJ mc1t :\[észáros hh·án ma~yar •u u 1 • 1 • • • • • • ·• • u•u• ....
ua egitjúk öt az eg~géhtz, bányász kérését, ,~Jrihlük ki 6t a :
c.z életéhez; ng)· érzi. hogy nem l1(•t, g á~yából, adjuk _üt vi sla 8 :
♦
hagyjúk öt el az amerikai magyar csalácljának, ne hagyjuk t-1 ezt a : ~E,;eu le&"tan,~bb ha hoahányá-.zok, ho,ry megsegitik a.t a húiiyá-.1.-hajtár~at, ne pns7.luljou •: "-'m foNful, mert. E~ nt a Jec·
nagy hajában, azok, akik egészsé- e,l 11 mi nemtörödömsé-a-iink íoly- ♦
grorubban küJdur:u i,...,_
i;res(lk, akik tlolgozhatnak, s aki. tán, küldjünk neki ri1irnlannyi11n : A ~~iicf~:gLYAM
:
ket s?.intén csak ugy utólí-rhet a egy kis adomáoyt, sok c,·ntből
MELLETT
:
szerencst'tlcnst'g, mint ahog~· őt dollár ie.~1., !!s ha elegen megnyit.
TEI.JES JóTA.LLAST VALLA- :
elérte.
Jiik a zi"üket és a r:scbiiket ennek
WK '.\[l:S-OEN K~LDEA :Magyar B/in\'ászlap nrm szo-, 11 8%("gl'nv magyar emberrn·k a ké •
:m t•n'tRT
•
kott soha .liQ·üjté~t rendezni, de az ré•frr, ~kkor -egy derék maeyar :
nem i,i szdksl'g11, elküldheti min- embert ujra egéSZ$égesté, két ki ♦
i haJ6J~ '- pfnU.üld9l lf'o. :
17
<lPnki az arl?mányát egyt'nescn csi í~lánát ujra apával biró madimhm 1:J~r;:~·
)Us.záro:-n~ e1mére, ~ 6 maj<l közli g}·llrrá teszünk majd.
:
•
H 1lünk, h?(Z'Y kik kerest~k fpJ a
.• \ki tiihhet kiildhCt, az kiildjön
?1aeyar !(1.IV meleg szerrtethel. az t,jbhtt, akinek kevl'I van. az !cg- : l06 AVE. B, NEW YORX
irgalom adományá,·al i:s mi min- allíhh huszonöt centet kiihljün el t•uuuuuuuuuuuu
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lf11dinlm1&k uJ'1l 11t·11n-t' n1n u:il~gt'. bO/l) o--- t'Uc-osl"l,.C"h1I.N ll"lillOr , 11, a k)tÍv·lm"'- h6horut. bt-ft'j('7Jlt'Mf", Lt'jt)t':U
dnnek f,; r~·~7.t' t"J:1• 11 g)c>l('lrml)('n N ha - Mrha lio7..hN,t'n meg•
t•·nni• - n•r(,t 111"111 tudj11 l1111.HJA C,rt 4ldo7.nl, ,-egitM:> haz.áJJít

i

eJ!!}:°• ..

tin ön utthon rnlnn, u,o ,Alh•f>tl•c küulent' h(;,. tt'._t,·frclnkkl•I a ('l,.11111!.tten, de nini' otthon N lgy i.-xent. kut<'lfi>.,fgr, hogr
h,u.oí,14t. l<'ll:Rllihh llll) llJ,t ll llll 1Arnop;a.,..a.
Jh11.>i11k 1><·111.t k(·r KÖl,('~ö\ M n('111 ajánd(·kh11i. mul&«a

JOBB!

LEGJOBB!

n I lnk!\bb! Jll whbkf'yt a LEGJOBB .,r, .. ,..,,. JOIIB wbl key
Ila nlllonk Yeu, akkor ll le~iobb whl•keyt lr:,111Ja ll Rf:XDES Arépt.

:'11!'

JO ,rt t

:'ill_ndeo whlalr.ey jll,

aionban némelyik Jobb, n1lnt a múlk.
h.1Mt'I ~0.000 magrar w•,ttnk blsonylthatja, ho1ty nalunk kapja

a legjobbat
Adjon efCY alkalmat. hoitr ~llltJl ■ unk l1tazaAgát bf'bltonylthuauk.
ön ,emmlt aem veulthet,
mert ha a& Itallal, melyt't klildunk nem ,olna me(;elégedve, péntét mlndt'n levonAa nélkül ,·luza•
k<ipJa.

, 11t"i,:: (('hál ~ hOJ;) j(J l11nar1, M"git,,eu hal.íjukon (.., H ''t)("n hMII•
kok"m kol1Í'nJ1.

' f' le$::)f'U t',:l IIIAjQ'ar "f'm
\

mall.)flr 1Ul11111 lllull'I.

\eni.rikiban, aki

hadlkiiJe,,,iju.

1>l'o:ú-re 6"" kanullot tlv·t mim:kn

frlió,re. ml -.okka l hihh. ml11t hárn1ely bnnk ad önnt'k.

100 koronás~:r:~~~~~~csak 15.50
\ ·ei;tJrn hadlkiik~iin küt1·(.11,t. bankJ1lu;u11k1mn.

HUGO LEDERER Bankháza,
55 AVE B, Cor 4th St., New York, N. Y.
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uagy«ágo,; nr f' ...wmoru fekctocs1>g-et látott
maga elölt, amrlyböl ugy bontakozott ki ''ifJP ' nejt;> elhízott, formátlan alakja, mint ma
~a a ros«z vt'gzd, ami mcgkcseriti az életét t':.
, lrnntja minden napjiit
Snk hi;t•1·ü í•,; kt'tsi~ghet-~dt gondolat kilzheu
i-,.ala,ltak 11z í1rúk 1:,; 1·,úht" jutott. ho){y ökct
,·1írni ·o!?jí1k i! hoclik II hol1·1l,t·11. .>-cm tudta,
IZl•g~ny fej,
mii tt•g~·,,n, hol!y me,gszahaduljon a szégyentöl, h ~-zu ioodolkozás után
elhatározta, hogy elutazik innen, még ma, hogy
111 uki s~ lás.~a.
Közölte ezt a tervét nejí-nl, aki bele is e,gyentt.
- Hát akkor én t>lme,ryek pakkolni. te nll''(
Yárj itt meg, kedveisem, jót - roovdta az a.sz•
&zonynak.
-- Hohó, ez szökni akar
gondolta lliszisz
Tornyay és szereiettel ft'lelte
11

Egy bányász kérése
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MORRIS FORST COMPANY
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA.
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető
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A világ~áboru.
ORGYILKOSOK FÖLDJÉN.
Az europai bábom egyik Iegfontosal)b pontja egyszerre a királygyilkosok hirhedt or,;zága lett és Iékkzetfojtva nézi az egész világ, hogy ki rnariul felül a fekPte hegyek ·véres küzdelmeiben.
Három oldalról vonnl Szerbia ellen a német-osztrák és bnlgár
hadsereg és míndeu jcy arra vall, hogy teljesen letiporják a .szerbe
krt, mPg mielőtt a segitségi'ikre küldendő .francia-angol-or.sz kato11a
ság megérkezne a há.born ~zi11terér-e.
Yéresek és i.Jol'zalm,isak a szerb föld harcai, volt id~jük mindert
talpalatnyi földet borzalmasan meger~siteui, de nem állnak ellent
soká a három oldalról feléjük törő ellen,:;égnek és csak napok ktlrclése,
hogy mikor fogják Ruropa térképéről letörölni Szerloiát, csakngr.
mint ahogy Belgium le van tÖJ•ölve a 1iagy haremczök térképéről.
?Jirlőtt Szerbia Pllen mentek, nagy hangon igértek az áruló szöv;;tségcsek mintlC>n !;egitséget a szerbeknek, ugy látszik azonban, hogy
az ~rész blnf[ csak arra volt szánva, hogy a többi Balkán államok,
különösen )3u!gáriH megrettenjcnek, mert most, hogy a nagy támadús
mcgkezclödött és Szerbiának tén;degesen nagy szüksége van a segits<'grt•, egyik nagy szövetséges a másikra utal, hogy amaz segitse, s
i.-alarncnnyi magukra hagyja ma.jU őket.
A franciák és angolok által küldött maroknyi katonaság nem
ei„g<::nd!.l, az olaszok nem akarnak katonát adni, a frallciák szintén
nc1~ l.üldcnck többel és Anglia. ahelyett, hogy a saját embereit külden;. a s:>:E-rbek segitségéer, a görögöket akarja beugratni a bulgúrok
clicn.
~troszország, ugy látszik, küld valamennyi katonát, de az is baj;;s íe~z egy kicsit, mert aunyíra számítottak, l1ogy Románia keresztii! 11ng:edi majd őket Bulgária ellen, az nem történt meg és igy ten.gi·ren kell majd a sercge.i.ket szá!litnui, ami nehéz vállalkozás.
GÖRÖGORSZÁG SORSA.
Görögország sorsa cldül egy pár nap alatt é.s nem lehetetlen,
J1ogy mire e sorok napvilágot iátnak, mÍlr ők is benne lesznek a zajgó
vé-rte11gerben. Az angolok nem elégszenek meg azzal, hogy a görögök semlegesek maradnak és keresztül engedték csapataikat az orszá.
gukon, most azt követelik, hogy üzenjék meg a töröknek a bulgárnak
a háborut, különben ők fenyegetik meg őket támadással.
Görögor.szág ugyan meglehetős no.gy barátságban van elle.nségeinkkel, de nem hihetö, hogy eltürje ezt a sok szemtelenséget és Yalószinü, hogy az angolok őket is a mi táborunkba hajtják piszkos eljárásukkal. Ez esetben természetesen a Balkán háborukban a győzelem teljességgel a mi részün.kre lenne biztosítva és az sem lehetetleu, hogy ebben az esetben még e tél folyamán véget érne a háboru
AZ OLAHOK VARNAK.
A ravasz oláhok még tovább ís várnak és ugy látszik, el vannak

győzelmet

1
lm Rumáma nem 1s uzenne meg oekunk a háborut azonual legalább
ÉSZAKON MOZOGNAK
1s átíogJa enged!ll az 010szokát Romamá..rY, hogy a bulgárokra torhes
Az északi országok, Svédorszag, és :\fonégia mmd nyugtalauab 1
seuek, ugy lát1szzi.k azonban, hogy ebben a iemenységben nagyon esa bakkii ,álnak me1t egy1észt Anglia megy tul a tisztesseg mmden Jrn
latkoztak, mert a roman kotmány k1Jelentette, hogy ,;emleges k1ván tatán ,eluk szemben, és zsarnok módon kiszoutJa őket a tengenol,
maradru ss egyeulore eg) ik tél Ja, ára sem veti rnag.í.t a harcba
nüs1 észt JÓ alkalmat Játuak arra, hogv a fmneket, akiknek az m szá
VÉRES KUDARC.
gát tolnk iaboltlik el, felszabad1tsák az oiosz iga alól esnem lehetet
A szö,•etségesek most már koruolyau beszélnek róla, hogy feJ len, hogy még a télen ok u. belevetik magukat a hábo1uba S hogj
hagynak a Dardanellák ostromával és a szerbek segltségére sietnek EU1opában ne legyen semmi fold, amelyet ,e1 nem áztat, azt is sut
1
Anníil szivesei.Jben teszik ezt, mert most már telJesen meg vannak togJák, hogy Spanyolország baborma keszul meg peclig álhtúlag m1
róla győződve, hogy nem képe~ek a tengerszoro~t védő sziklákat át- melletttünk, mert vissza.akarja szerezni Gibraltárt, amit az angolok
törni és nagyon szeretnék a jó kifogást használni, hogy kisebb szé- ő tőliik raboltak el. Annál nagyobb a dolognak a valószinüsége,
gyimnel \'Onuljauak el a törökök ágyui elöl.
m.ert a spanyol uralkodó is Habsburg vél'ből való és mert orszúgáuak
Ha a DartlaneUák ostromát csakugya11 abba hagynák, akkor a tényleg életkérdés lenne a gibraltári szoros birtokba Yételc.
törökök ujuJt nagy erővel rohanhatnának Hz oroszokra .és a 1 muszkii.t
Persze miudezek n dolgok attól függnek, hogy a harcténm· miteljesen lC>verhetnék i\'ikolájevicscsel együtt.
ként alakul a helyzet, mert a most még semleges államok csnkis azok
NEM HISZNEK AZ ÁRULÓNAK.
mellé állnak majd, akiknek a részére biztosnak lát.szik a g_vőzelem
Az árulónak az a sorsa, hogy a barátai is félnek töle és igy van és addig mind kivárja a háboru döntő esPményeit.
most Ofaszm·izág, a monarchia és Xémetország árulója is. ::-.rem akar
MÉG MINDIG SOROZNAK.
hadsereget küldrni a Balkánra. és a szövet<:égesei most már kezdik
:Magyarországban még mindig sorozuak. Elvitték már 11z ötven
azzal gyanusitani, hogy az egész olasz-osztrák háborut csak komédia- éves emberek javarészét, elYitték már a következö év ujoncait és
képe;1 csiJ1áltii.k és hog,'I' eszükben sincs komolyan munkához látni. még mindig soroznak és tovább is sorozni fognak. )1;<; a hevom.1ló
Abból is kö,·etkeztetik ezt, mert elldig semmiféle eredmnéyt nem ér öre-g legények ugyanazzal a készséggel, ugyanazzal a lelkesedéssel
tek el mi ellenünk. ma is ott vannak, ahol fél évvel ezelőtt \'Oitak, menmk a háboruba, mint azt a legény!'k tették, njra 11ótas'zót61 hans esupán arra használják fel a háhorut, hogy mindig nagyobb és na. gos az ntca- ujta katonát sirat a falvak népe.
gyobb össszegeket zsarolhasr.anak ki Angolorsz&gtól.
ELDÖNTETLEN CSATÁK.
A FRANCIA HARCTÉR .
ITintlenbmg hadserege még most is Riga elött küzd az oroszokkal
A francia harctéren egyre véresebbé válnak a napi iitközetck. és három hét óta tart már a halálos birkózás, anélkül, '.1og~• egyik félj
komoly ostromoknt intéz mind a két fé l, és a hadiszerencse vá.ltozan- is elöhbre jutJJa valamivel. Az oro.szok itt végkünertilfaag akarjiik
dósági\nál fogYil hol a németek gyöznek, hol az ellenség.
magukat tartani és olyan hihetetlen elkeseJ"edéssel verik vissza a né'l'.agadhatatlan. hogy a;-: nt6bbi hetek irt6zato.c; küzdelmeiben si 'metek mindrn támadását, hogy még kilátás sincs a közeli napokban
került 1wkik a németeket itt-ott, ,,a_Iamivel hátrább szorltani. de ez Riga bevételére.
olvan rettenetes veszteségek árán történt meg, hogy a gy6zelern nem
OSZTRÁK FöLDöN.
ér'í-.c meg azt, amibe került.
Az osztrákok földjén - Oaliciában levő oroszok szintén erősen
NÉMET HAJÓK PUSZTULÁSA.
tartják most magukat és az utóbbi napokban bizony meg is Yerték
]\fost már az angolok is kezdik a németek l1aj6it tengeralattjá- néha az osztrákokat. Ez a része azonban nem .fontos a hábornuak,
rákkal sül_veszen.i és az elmult héten siki:i·iilt nekik hét rézzel meg- mert oly kicsinyek aránylag a szemben álló seregek, hogy nagyobb
rakott hajót, és hat csapat.szállitó hajót elsiilyeszteni. A rézzel rakott jelt1 nt6sége nincs .az ütközeteknek.
hajók elsülycsztése minden oldalról megerősitést nye~t már, és igy
LONDON BOMBÁZÁSA.
abban nem kételkedhetii.nk, s az maga elég nagy veszteség, mert hiAz utolsó héten többször megjelentek a német Zeppelin féle légszeu a réz a muníció gyártásához szükséges, a katonaságot szállító hajók Londott .felett és rémületet meg hnlált .szórtak az angolokra .
tr-ansoprt hajók elsülyesztését azonban még eddig csak az oroszok Töbi.J mint százan megsebesültek, vagy hetvenen meghaltak és most
jelentették - I)edig állit6lag az angol sülyesztette el - és igy aH~ állandó rettegésben járják az utcákat, mert nem tudják, hogy mik:01·
nak nem lehet egyenlőre hitelt adni.
'
<;zakad a 11yakukba ismét a halált osztó bobmazápol'.
GöRöGORSZAG BAJAI.
lll:IIUtlUltllUIIC'. ~Nitlltlltltltltltlt!UIIIUll!.llt!UllltlltlltlltU~•Utlitlltl!.~
:--emazért irunk Oroszor.szág bajairól, m. intha nekünk uem lenne
elég bajunk. hisz az állapotok nálunk is elég szomoruak most már, de
n
egyik államba11 sem oly rettenetes a helyzet. mint a muszkáknál. A
lengyelek földjén lakó oroszság bemenekült az ország belsejébe és

I

határozva végleg,
hogy a
várjákázzii,l,
és a l1ogy
gyóz8khöz
fognak
az ötélelemmel
milliónyi ésmenekülttel
nem tudnak
mit ellátni.
csinálni, nem tudják lf
csatlakozni.
Nem hitegethetjilk
magunkat
a románok
j6 őket
egyéb szükséges
dolgokkal
akaróink len11ének, de viszont az ellenségeinkhez nem mernek csatlaAzonkivül pedig komoly zavargások is folynak mindenfelé és a
kozni, mert látják, hogy a német-osztrák-magyar-török-bulgár szövet- forradalmárok nagyon erős mozgalmat inditottak, hogy felhasználják
ségé a jövő. Oro.c;zország és a többi ellenségeink biztosra vették, hogy a jó alkalmat a cár letörésére és a zsarnoki malom megdöntésére.
J1

f

The r·1rst N~t1·onal Banl.r
EBENSBURG, PA.

Nem kell orvos, patika, hol kéznél van az

ANTALKA

J:;

i~

1
se~k~.s~/;::~
g;;~~tjo;k a
1
mindenki. hogy seglt az

ANTALKA SZER

ott Is, ahol minden eg}·éb szer
eredmény nélkül maradt.
Ha telH1t nincsen étvágya,
tisztátalan a vére, aranyere
;:1
1dét!:~ ;z~;:::~
ra, rendbe szed!

~•öfö~:é:;;~:

ANTALKA
Ha kimerült, ideges, gyenge,
életunt. mert férfiui tehetet•
~~:;!~~:ben,é~vae;;t~!::Y~:=~~
ellenes havi vérzésben szenvednek, vagy ha nehezen birják a
munkát, ott az

A t lk Él

..
1

D a a
ete IXlr
\Jö;"-1~~~::v::r.e~~~m!~t~:1
egy adagot 1 dollárért az

~~1~

Antalka Patika
14.0 SEC01''"0 A\"'E~--UE,
XEW YOR.ij: CITY
Gy,'íz,ldjék ln<'g mind('nki n:i:
Ant.n lka szerek csOOíis hatru.áró!.

TYUKSZ
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"
[MMEL SZ(NV(OOK !
H& tá j a tyuksze.me,
~~ f\..~sz~ ze
minden tyukszemet biz.
tosnn gyögyit. OOR! röt~ s~1:"e~
~~:Naor4da1~.:i~~b~
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Tőke és felesleg . • . $330,000.00
Rendelkezé.sre álló összeg •
.1.400,000.00
BETÉTEK UTAN 3 SZAZAL:tK KAMATOT ADUNK.

I

tó!!~iá.,~~g
;:f ::;~jiik~ és

llZOn~

CORNOLA LABORATORY,
Dept. 74_
1528 Minford Pl.,
New York
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I Felhivás a harmadik magyar állami 6\-os hadikölcsön kötvények jegyzésére!
előttetek

®
@

®

1f
1
@

Í„i

0

~

®

Amerikai magyarok! Itt a felhivás a legujabb magyar állami hadikölcsön kötvények jegyzésére. Megjelentünk ismét
és
édes szülőhazánk szent nevében kérünk Titeket, adjátok kölcsön neki pénzeteket jó kamatra, teljes biztonság mellett, hiszen a magyar
állam lesz az adósotok.
Az alant jegyzett bankároknál ezen legujabb kötvények a következő árakba11 kaphatók.
100 KORONAS KÖTVÉNY Ál<A
200 KORONA!! KÖTVÉNY ÁRA
300 KORONAS KÖTVÉNY ARA .
400 KORONÁS KÖTVÉNY ARA
500 KORONÁS KÖTVÉNY ARA

... . ......... . $ 16.60
. .. $ 31.. .$ 46.50
. ...... $ 62.$ 7750

1000 KORONÁS KÖTVÉNY ARA .
1500 KORONÁS KÖTVÉNY ARA
2000 KORON AS KöTVÉNY ARA .
3000 KORONÁS KÖTVÉNY ARA
6000 KORONÁS KÖTVÉNY ÁRA .

. .. $156... . . . . . ... . .. . . $232.50
. ..... $310.. . . .. $ 465.. .. . $ 775.-

10000
20000
50000
100000
200000

®

11i 1
f♦
t

®
®
®

i1
i

@
@
@
@
@
-;®

.. $ 1550.... $ 3100.- ♦
. ..... $ 7750.;
. $15500.- .
$31000
♦

KORONÁS KöTVÉNY ÁRA
KORONÁS KÖTVÉNY ARA
KORONAS KÖTVÉNY ARA .
KORONAS KÖTVÉNY ÁRA
KORONAS KÖTVÉNY ARA .

t

..... ... .
..
Vágjátok ki az álanti "Aláirá si Szelvényt", töltsétek ki pontosan és a pénzzel együtt juttassátok alantirottak bármelyikéhez.
; ®
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Németh János bankár

457 Washington St., New York
1597 Second Ave., New York.
150 Second Str., Passaic, N. J.
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®
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Kiss Emil

Hugó Lederer

BANKAR

b

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

an

Ruttkay Jenő

i

106 Ave. B

:

kh' a
az

;
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:

55 Avenue B, New York, N. Y.
New York, N. Y.
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JOHN BALLA & SON
2232 W. Jefferson Ave.
Detroit, Mich.

CHÁSZÁR· VASS & CO.
Bondtown, Va.

;
:

;

i♦

;

Magyar Allami 6°/o-os hadikölcsön kötvény aláirási-szelvény.
Ezennel jegyzek a kibocsátott "HARMADIK MAGYAR ÁLLAMI 0%•os HADIKöLCSöN KöTVÉNYBöL ..
. . . dollá.r és . . .

. .. darabot, összesen .

.Korona értékben, melynek fe

. . centet.

Olvasható név
Há.zszá.m ós utca .

<:
gi,

A PÉNZZEL EGYt!TT Kt!LDJE BE EZEN ALAIRÁBI-SZE LVÉNYT.

dezetóre beküldök .

Vá.ros ._
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MAUYAR BJ.NYASZLAP

1!115 OKTÓBER 21.
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G. w. T011PKISS
e. 0. R A lISEY
elnök
M C. MATTHEWS
péoztArnok
alelnökök
A BANYASZOK EGYETLEN ERöS INTltZMÉNYE ÉS
BARATJA COEBURN, VA , VIDÉUN.
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F t:RFIAK MILLióINAK HALAJA KÖVETKEZIK EL. - MERT
EODIG
,·e., mükiJdésH é,; a DO IX>-~ .ál
7
kl'nyelmetlen, terhe■, bujkAIAlsal
megüli a bajt előldé:tö mfregn!'k
~ ~etlt!lkeg:~~I j~ó be:r;ik~n- ~:jli;;~;Ajt:,.t•
cr;t:,.tl~
J;~ :i~uf:nl. Aa S:-öri)!~nr:S, aoak
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Csinálta.s&& a. ruhá.Já.t és teli kabá.tJá.t
nálunk.

i M'rték után a testére szabva
♦

e

i♦

. .

~

-

l

i

i♦
i
:

É

!: dünk
ha nem lenne megelégedve és nem kérsemmit.
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A szegédi gyufagyár leégett._

.
I la( f'ftk
1 A N1 T ri N T : ,\ szeg1•di C'~·ufagyá.r gyár-épüle
Uncle Sam Maii 0rder House, ne.
•::,,._~. ' ' .. : 1"' lcég,•tt teljoscu és csak a géphá
:.OH<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.......! ;,at és n k~-.z áruraktií.rt lehetet;1

- : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; megmenteni. A falak ledőltek é
,.,111:,osa n meg,Phl'c;itettt'k a gyiír
t o,tását, valarniut Jo'.,ás Lajo'. 28

5

r-

Legrégibb legnagyobb és legjobb magyar
üzlet' amerikai és hazai italokban.
A mi kiszolgálásunk s mfirtékünk a legjobb
Amerikában.
Keresztelö és lakodalmi rendelésekrekülönös

:;';:~:~t•~d~:~ ,::!~~1~;,;,k~e'.
nultak a honvéd huszárok, a hon
\édek és a 28-ik gyalogezred ka
tClnái. hogy az oltásnál segédkez-

g$~~-O~ott:relüli rendeléseknél mifi.zetjük
a teher vagy express költséget. •
Arjegyzéket, poharat, naptárt, dug!>- husót
uivesen adunk.Kérjen nagy pálinka. árjegyzéket
Pénzt tessék Money Order vagy a.já.n.lott
(Register9t1t~~~n küldeni

;m1ek. A (l'yárban bennégtek a
munkagépek és igen oagymennyis.;~di \'l'gyszcr. 1'öbb robbaoá!I 1s
türtt'n 1. A f~·í1r mellet készcnll't•
bt·n levél mentőknek sok dolguk
akadt. A gyár égfs~t uagyszámu

l'Al, 1,K.\
Gallonja
BOUOK
11~~~1~=1
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Hum . .
.
250 300 Ohiol ..,,. ,m,11 f('h(,,

Gal~o~ a 1 ~

, 200
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I C,iUfornlal Port l,or 1.:ro
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3
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utaltam csupán Magyar.
onságba hon!itinaim merbiÁIÍ.ból.

.!.~
!~
00 1
J

M
160
:!.00
2 00
200
2 150
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200
2 50
2 00
250
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e. F. ZARUBA & COMPANY
• b bp
J} 8 Thi•rd AVe. Dept. M P!US urg , a.

1

l~~~:e~é~Z~~edés. -

Vég

1.fles ~Zt·rl'UCsétlcnség történt az
t·lmult napokban X~·ári Sándorni
kirá.hhalmi lakásán. Az uriasz
szon,: az eratómunkásait akarta

~ a· zünnepre Yaló teki ntettel -

délután pálinkával megvendégelni. Elő is ké-.útette a pálinkás
Ü\'t'fZ't't, dt> _ még nem tudni mi
módon - a pálinkás üveg helyett
n, mtsan-al telt ü1·e~böl kínálta
meg elsönek Foccó J áoos gépészt.

!!;\ agya- :

A hel~~!~~~1

~ ••• ~kl:~r~~:~ ~~l■•• ■i
1

New York N. Y.
PARTOS C. MIKLOS
vegyéss és gyógyuerés.z.
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A mag,-an,ig bünk- • " • ••••
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•
clme:t:te: Partoff PaUkn, 100 2d ,h'e. :St"W \'ork (Dept )

1

Karácsonyi Pénzküldés
A m&gyar hány-Aszok 15 éves

péll%küldőj étöl.

Jili:D\' ES )1.-\GY,Ut. HOXFITARS.1UI !

a jövőben ia üsletemet

Zvara Ágoston

HARRISBURG' llJ..
i•••••••••••••••• ■■ I
■
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~á\taef%r:~á[á~~Ji81:b~~r:y.:et:1~bi!,:
megiqnern i, és termete zömök.
!<...,e lkérem hon fitársamat, hogy vigyázzák meg a fenti Ieirásu efO•ént
a hol magyacok és tótok laknak
mindenütt. A biztos hirt ad felöle

,áltoztatja pénzbüntetéssé oly ké- an~~e~~:d~Mtngi-=:n;~t ·c a.
J)l'II, hogy az. napi busz koro~ái; lumet, Pa.
rl'szlctekben f1zet1?11dél azzal az in •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
♦ dokolással, hogy senkire lényeges
útalom nem származott a Uöghu~ :Gergely Itsván :
fo(,l",ya.sztásából.
■ MAGYAR SZALONOS :

j \
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Vagyok pártol6im j6baritja

♦

·

Trn•nITSON
MEG PÁR noLLART
==
♦ S VEGYEN RUHAT MAGYARTOL, nem
: pedig valami kis vidéki üzletből, ahol nincsen választék .

megfölt?bbezte a k1hugás1 b1r6sá~
it~l~tét_, amelyet a másod[oku bit
rosag IS helyben hagyott. Mos
l·rkczett le ?i_Iak6. v~ros re~_dö:ség(>he, a belugymm,sztec dvnte,e,
hogy a hácom napi el,árást ;. át-

i
i

Jrjon még ma

a mi gyönyörü gya.pot,..szövet mint.á.in.kért
és árjegyzékünkért, amit megküldünk in•
felvil á,gostijuk & mi ajándék-uelt!:~:aöl.

ZÉT
i VISSZA ADJUK A P N
•

~.:ö;=~~=:;:

♦

6 a mértéket beküldem.

i♦

gási biró~ág, ' az asszonyt három d~n! j:!:l:;~:!~;z~t~t~:!u:e;~!
napi elzárásra és kétszáz korona azt Jeberetválta mielőtt elment,
1,i'·uzbüntetésre ité~te; ~o~ogine szeme szürke, orrán a szemek mel-

árfolyam uerint.
E.s évi els6 H1:T h6napjáb&n,
auguaztUJ el!ejéig & vidékr61
119.158 Koron.a. éa 90 fillért

1

Utasitáaunk nyomán tökéletesen megér-

160-Second Ave.

Muddy

ru.

és Harriaburg,
és környékén • körumert kösjegy&6, P:tNZT KULD az l>-haába jótállás mellet~ u olcaó

!i

...

ti mindenki, hon:. kell _ma.gát megmérnie

l

Eldorad.o, Wasson,

lllPllett tf'mett1Sk el.
balra van.
Döghussal etette • caelédeit. llonfitácaaim súves pá,tlogáaát
♦ 31~g 1913 l's szt.'ptembl'r havában kérem
. t l
l
t<ctént. hogy ii,vegy Bo,sgi Pálné,
p ~ t ~tvá.n.
makói lakost Mjdt•ntették a c!ielt'dt•i, hoizy Jeví1gott bdeg sntés<'k
KERESEM
h111<1hal l'lt-lml'zte 6k.f't, melytől~~ L
"k
d á
Sácos
ro~..;zul l~ttck, és t~_Ian komoly ~O· esnyi An r st, Lz.sany,
vctkczmenyl'kkel Jtll't \'Olna o. dog megyei illetöségü tót $zármazásu
hus fogyasztása, ha az egyik ese- embert, aki Calumetról 1915 szep-,
♦ léd észre nem veszi a bus izén a. tember 11.éo ellopott tőlem 528
♦ \ l',.zcdclmet és idejekorán kopl"-• dollárt s aual megszökött. Les111sra nl'm fogja a dolgot. A ma- nyik Andrá!'I 28 éve!I:, 5 láb 2 vagy
kói rl'n<lört.ég mint ebiüfoku kihá 3 ineh magas, szőke haja. sárgás

t
•1

~

\

Partos Patika

ZVARA ÁGOSTON

ri mény YAn a fl'U·piill'séhez. A haza! árukat és könyveket és azo.
1,,.rzahniu1 mr'>don ml'ggyilkolt kis kat Jutányos áron adom cl.
li·ányka lV>lttrsti''t naity ré~zvét
ezletem a Ooodman szalonjától

l

Mi m ~ k vagyunk es umerJ~ .a.
: magyarok W ését . A% !:Italunk ~esntett
ruhák ugy állnak a. vevoinken, mmtha rájuk öntötték volna.

ii
1

~~~=~n!a.;~; :ta~

~z~

Pocahontas, Va.

11(·111.t.

:DŐK!

RY,

1
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1 11
1
0
1 1
~::~ :1~ 1~1.. ~:!e~~ ~~'~ ~:'!':g~1~,t~, 11~1
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A Coeburni Miners Bank of Commerce
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~
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= ru~egs:::lysó

~r-

:=~tt.bi: ~~o:

....
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OLYAN NltV, AMELYET Kö RUL VESZ MAR A

Tiham " Amerl- BAB~ RJA t:S EZ UTAN A BABt:R UTAN A ME GGYOGYOLT

EGYLETI KALAUZ.

~~::; j~t:~:~:,~;~

'-U>meL

•

t\ t:~z!

ir
ikéküld

.......

fELHIV ÁS!
w

As_E_lső Kollányi
1
:, : r

A legjobb fölfedezés

unkáa Szö etk ete
: t és ~
bá
v hó ez ig
e at rozta, ogy
~om f nap
1
kedvez;énykme~eétt H&i e tagot
ka a öv~t ;~ é ~pen: $2.2
5
15 évest l
v'.g · · · ·
3
o éve~i é;i~ · · · · :·;:
40 éve st
v~g · · · · _·
50 évest6l 55 éV1g · · · .$5. 25
Ezen fizetés mellett rögtöni S~gélyben rész_esül minde~ ut_ána f1zetés nél.klll. Egyesületimk 75
cent bavidij fejében _fizet beteg
tagjainak 6 dollár heti segélyt. az
elhunyt tagjai részére 100 dollá.r
I , OnJ.lló &lagyar BiaJ6- Detegae- temetési költséget és örököseinek
A BECSULETES TUDOMANY ÉS A TAPASZTALAT EZT
g*:;fa ~!:'~~t,"~~en ~~I~ annyi dollárt, abiny tagja nn az
TANITJA,
::Sku ':~~:,~~é:;8!'!i~eor~~~6aÖ egyesületnek. EgyesW.letünket az E r,nsZön :
, 1.\~() lh7.0lt:
évet korig. Fbet 60 cent havi t.agd.- óhazában haza vándorló testvéreA betl'gs\1-g, amely nl!mc■ ak maglH
SzArutalan, utol11ó parányAht tiJ1
1
k~lete.l'n be'fAlt kl11érlet diadal•
CSANÁD MEGYE.
!!,~:~•!::n:!itJ :.!;lJ!:"o!:!'i.!9!:: in é_pugy fizethetik mint itten, éi5
:!l~:~e: {:~~
::r~r)~~:t:~é:x:~~
muao Igazolja, hogy baJban 1:t••n•
A pálinka öl. _ Ke,zyetlen gyil- ttln minden egyea tag ut.A.n 917 dol- pedig három osztályban, tebetsé:-.:emc11ak • frll11cn a:tenett, de a:s
\edö fl'-rflak, akAr frl.uen a:ter:tett,
aklir elöregf"dett ,·olt a baJok,
ko~siigot kiiHtl'tt d ~lagyarcM- ~;-:-d,:i:~t~l~~...
g~ez képest, mert bizony öregsé::~~~~n~:1::!ied:::rit:~nls 1 ~0~~~
1, ...
nerne11ak megn.abadultak a 110 1>0
ía a J){)l)().,z.u buználata M-glt·
1,1ídou (:azrlR~ .\n,na, t'IZY öh·-~·nki dog~ 1 1
::ea=i~::
~o~~t~::~~~~':g:r!s:!a:t .~~e:~!:
st'g~vel n betegdgúktöl, de a n••
0
séJi.ik éa a:tern·:tetük 111esedz~1e
r;·,:;~::~;~:~ont~e~ ; ~r~.Pf:. Nettel Al t red bu&~ ,
egyesül~tnek akkor is t~~:
::~ '::'!!;:.:k~bz: :s::Jt ::::;
Altai fokozott t:>roir11 kaptak. ,\
l)QDO nemcsak a rPrflt tlnt!(Ja
illká,;adiíja tizenk(,t (>vl•s ki& lo· n:~:.ok~é~~!:r::i• •~~:: : 1 B~i.:. Ja lebet. Minden egylet nélkuh
ml'-reitnek, az nemcsak maga tls:tmer,;, de örkOdn~· örk(idik a re1eiínvkiíjára. Hári Rozáliára, mert Jegy.tő Nettel Altred, pf nstArl elle.n- magyar testvér emet elvána és b6~::ai;;é/i:. t112tAtalannt1.. teheti a
14"g 12ene:tet4!nf'k tle.ztaeága felett
11 ,. 'nt•m adott 111-ki pálinkára pénzt. t::.:_mM
~t;!:,";i,m1!~~ :0~ ~
veb~ felvilágositásért f?rd~lja.nak
Amikor a kis \ellnyka anyja l'}. Ferenc.
a titkárhoz. Bárhol ts tizenkét
A számtalan bevált pr6bá.val szemb en nincs vita; a törvényileg
taggal uj fi6kot lebet aJakitani.
11 , 1, 11 1 hazulr,íl. brr~alta öt. az L~védett nono, a. férfiak m ediciná.ja., a családi tisztaság őre . Hu:zná.tiillóba. ott eiz~· baltával össze\·agO:surek János, elnOlt.
latá.hos nem kell fecskendö és egyéb k örülményes kun: egyuerüen
,losta, majil a ki!I holtfrstd fel is
Sipos Gyula, titkir.
be k ell szedni - a. mellékelt ut.a.sitás szerint a dobozba.n levö
1:1ka~ztotta ,·(Zy ge rendára. A seH onfitársaim szives tudomására
DOnO .tá.blácsk áka.t. Egy doboz DODO és egy doboz nono.szál á.ra
1-flykiáJtá..,ra előfutó szom.szfdok hozom. hogy Pocahonta.son, Va
Homer City, Pa.
$2.75. Két ad&g $5.00 és biztos lehet, hogyha & mellénye zsebébe
1•Wl aztán szobájába futott, maftá• I!.ESTAORANTOT nyitotta.m.
Bo:r: No. 420,
Homer City, Pa.
hordj& a nono.s bakszit, akkor magával vi.s.zi a. caalád tisztuágát.
ra zárta az ajt(it és balkarján, a
Tisztán kezelt Yal6di mafZ'yaros
- - - - - - - - - Rendelését a f eltalá.lóboz és egyedüli k észitob.öz igy kell cimemi :
kiin\'ük alatt ft,lvágta az ereit. A ételek minden id6ben kaphatók.
nu1kí,i kórh87.ba !-záUitották !ól az
Előzékeny, pontos kiszolgálás.
nn·o<;ok vl'leménye szerint ke,·t:~
Raktáron tartok mindenféle

Het-

1'61. -

Testvériség!

A gfpésa nagy ko,tyot nyelt az
ecetsavb61 és estére nagy kinok
l.ri.izött kL..;z1•med1.•tt.
Agyonlöttek egy__ o~os_z, fo~lyot,
Pu.<.ztaperl'keden Low·t Kalma.n tanyáján huszonöt fogoly orosz katona dol~ozott. Eu•k kö:iütt \'Olt
f'etrea Dimitricv nevű .oro-sz fog-oly i-.. aki iisszf,'e"-Zt•tt.,az őket
úrzö fei?yveres nl'p[l'lkclövel fu; le
.ikarla azt ütni. A katona rálőtt
is a i-:olyó Petrl'a melll'hl· [ur6dott. Pl'trl'a me(,l'halt. Az esetet
bt>j,·lrutl-ttt'k a katonai hat6síig11ak, am<'ly mPflimlitottn az ii).?ylwu u ,·izsgálatot.

BARS MEGYE.
A lévai közjegyző negyven éves
jubileum&. - Bele.sllk László lt'.!,_~i -~i.izjc(Zyl.Ö nugusztus ~ó _26_-á~
toltoltebt' luvatalba Yalo lepe!<euek ne~rwn l!n:s jubileumát, 'a
mély alkalomból szrrctettd és lrlkt-s tL-,ztelcttel ünnepeltt'k öt. A
l1rlyi sajtó ui;r~· nnlt'kt•zik mt·g róln, mint l-rd1·me~ arra, hogy az
t'\1•t luhirintusíihao utmutat6ul fs
11t•m1•s például szolgáljon mindli.zoknak. akik igazi t·mberi tartalommal aknrják 11111 1,ttiiltl'ni éleht. BelesÍlk Lászlót a közjegyzöi
intt'zmt'uy 1•h·tlwlt'ph-tt•s,•kor Isí:;-hen -- ne-n-ztt'k ki LéYára
kiiz,i••i,tyztim·k t's aztíta lár,-adalmi
,:.,. 11 kijzü,zyl'k ll•rl'll mimlenütt ott
rnlt. elwl munkás,íq.i·í1r1a. jószivüM;i;.!t'r,• l's t>mb1•rm·rdetfr1? .szükség
volt.

az

~

oQ DQ

Egyenlőség!

HA Z AI HI R E K.

~

,ti-

Dr

e.

L. Garris

*Hel-nappato!:';.~ü:ea&re ill
In~r:::~d:n~;:~~e

~~:ua

E LDORAOO, ILL.

JOHN L. LENGYEL,

pénzküldő

TRAUGER, PA.
U. 1, - Czletembcn kaphatnak mlndenlé.le on-ouigot, a legjobb
lmshajtó és vértl'izl.it(i 25, 1W) centes ée 1. dollán:i. dobozokban ,
1-'Bl-Ul f,t)"Om OrtSe ppek, Re1,criitor. kilJMI: bt'dörzeöléfi-re, 1W cent
iil·e~t"kkén t. Sebekre gyógyz,,lr, 50 cent. Diana Sósbontto 23
h 150 centes iivegckben.. llaJus~, barmonlkik, mlndenffle,
lmaki.inp·ek o! Cliő !rban, Elgin uieb6r6k, Goldfllled ~10-20 éri
Jót! JIÁ!lsal. M _J I kar!lolll aranyból U kAphat6. Uaul anm7 fillbe,a.J ők és ,u·üruk. Bai:af li b■.lolJ és toUnak nl ő tok.haj baUU vA,.
"~n J! rdJ• 23 cent. SWnl bAnnire ,·an n ük&é&e, lrJa meg nekem, f n mindennel nolgilok 61 a lehct6 Jeg-oJCl6bb ArakAt n A.mlto.111. \"akila11zb(>Jyeget kérek, mert sokan pasui6ból le,·eleznek.

ROTH'S STATE BANK
IG.\ Z(; I Tó K :

ALAPITTATOTT 1885.
ALAPTöKE $50.000.00

.Jawh Hoth, Prcs. S. t-'. Loeb ,·1~ rn,.,.

Jacob Hoth, ~.

t'.

l,o("b, II. Fricd.man,

NOKNEK JtS 10 ltVEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNEK VAN JO OKUK UTAZNI AZ 0 -HAZABA, ELADUNK
H AJOJEGYEKET.
PtNZtT AZ 0 -HAZABA KULDJUK JOTALLAS MELLETT.

100 KORONA hazaküldése $15.oo
100 KORONA
$15.so
magyar
hadikölcsön

Jegyzői

és jogügyi ügyek

ROTH'S STATE BANK
t 10 Smithfield Street
NINCS SEMMI FIOKUNK. -

Pittsburgh, Pa.
i'ITTSBURGHBAN MA.s UZLETONK NINCS

1915 OKTÓBER \

Olvassa ezt el!

Figyelem!

Hogy ez a társaság milyen móve a legjobb bizonyíték az alábbi
eset. Olvassa azt el és von ja le
beló1e a tanulságot.
Labovszky Albert, keystoni, W.
lünk két telket Block 9 -

tő

No. 311-12,

háromszáz dollárért

részletfizetésre. - Szerződésünk

(.Q

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

_:n,,

_uz_

JJS " "

~lux

nélkül azonnal megkapja a tel-

;n,.rt~,

'"""",.,,
..,
,..,,,._

keket és a hátralevő összeget tel-

Hl'!$J!t
.::!-'1,!E.H....

iesen elengedjük.

.J,lll

•.H_

:U-'...!IUL

,.,,,,,_

.u.,--'11fl .~

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

J•·7-r~!1:'f1· t h t 1ll lt---~ ~~
~ 1J/wt \ ~ ~\ )éwtlt;

Mink az özvegynek öröklevelet
adtunk a 300 dolláros két telekről
és 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.

I

A társaságnak van magyar hivatalnoka is, irhat tehát magyarul
is.
A levelét igy cimezze

Kiss

OLVASSA EL!
Ez a New Brunswicki N. J.
FRANKLIN PARK térképe.
Mi felajánljuk ezeket a telkeket
a magyar bányászoknak megvételre. ~ árak olyan alacsonyak,
hogy mmden családnak a saját
érdeke, hogy azokból MtG MA
vegyen.

don csinálja az üzleteit, arra néz-

Va. magyar bányász vásárolt

1915 Ol

Csak 200 dollárba kerül egy
teljes nagyságu (25--100 láb)
telek. 25 dollárt fizet előre a
többit 5 dolláros havi részlet~kben. 211 százalék engedményt
adunk készpénz fizetésnél.
NINCS ADó - NINCS KAMAT.
Mi felelősséget vállalunk,
1) Hogy a Pennsylvania vasut
fővonalának 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 & Title lnsurance
í'n" 790 Broad St Newark, NJ.
4) Hogy betegség esetén a társaság hat hónapi haladékot ad.
5) Hogy ha a vevő meghal. a
társaság minden fizetés nélkül
kiadja az öröklevelet az örökösöknek.
6) Hogy ha a vevő megnézi a
lelkeinket és ngy találja, hogy
nem igaz, amit itt állitunk . akkor
az összes befizetett pénzét visszaadiuk hat százalékoN 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.
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lrjon bővebb felvilágositásért
és térképért magyarul erre a cimre
METUCHEN REALTY & IMPROEVEMENT CO

1

,·atv

z

kur
f'\11

E. OLIV;ER
Manager

Room 114
26 Cortlandt St.
New York City.

E.

mu

OLIVER
Manager

Room 114
26 Cortlandt St.
New York City.
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MAGYAJI BA!nilZUP

Kiss Mihály
tapasztalatai

Pittsburgh és vidéke

Bányászt keresnek
Red .lacketon W. Va.

lroda.vuetö: EGER SANDOR.

, . _, .
..
. .
As Elsö Kohá.nyi Tihamér Ama.
h)!y1k, JO i,, lt ,~unk 1rJa Red r;Jca.i és Magyaroruági Egyesült.
._Jackdrol, hoiz-y a munka ott meg- Magyar Mu.nkáa Betegsegélyzó
11
•.dult, .'_1a~ 8 p,ot dolgoznak egy Egylet és Mu.nkáa Szövetkezete

306-306 Curry Building,
PITTSBURGH, PA.

. ~t:a • ~a;"

2

1~~:;:r~~·n;~ut::g:o~~
"
l" _gJ k k"' ..
k
h
1
a ~a um\ o~u : an k az;e?•
ne- a ba oru a
a ho~ .. : :
,.•agyar~kat szer{'tne a e yu '

nyu1rtlu:Asára.

Ít'~~t~;~~;

lelőtt ut-n !clladolásáért

__ UTAZO ttGYN?KöKET kcre- -111_c•,•nt(>t !iz'.•~ne k~árénként, pikk
11;unk lapunk képviseletére Penn- ut11ni muuk1wrt 6-> centet adnak.
sy\'_Rnia, államra. Jele~tkezni fi . .\ s,,~n 4--!i lá!'• a ,ut6 el~g jó,
6k-_1r~dunkban l,:ell: 305-6, Curry ,.z l'mhcr:kki•l Júl b11nnak a teleThnldmi;t.
f•l'n, csaladok ott vásárolhatna~,
nhol aka~ak. -Tó bnrd,os flazdát IS
.
. .
,
•
nagyon sz1ve~en wunent>k !el egy
a p11t,h11r~-hi U'OdanNk _ut.,,w, s fel ,,árat.
.
\OD Jiat ,ln n·a
eloíizrtf', •k éa • Ha valaki mun~át k_cres,Nmeh_et
KISS MIILU.Y
)iinlct;, k
r1.f;,~re.
l:•·d ,Jacketr1·, aki. p,•1l1g elohh 1r1
- Hálát. ad u ht.eunek. -o-r;r;k:;~~;:::n~ 7c;~~lít!s~!:::.
new hnuu.wil.'ki, X. ,J. honritár1, '"'""'" 1,fJ,·eg,t küld. Jrja.sunk n kövctk(·ziikt'p ir:
1111k nre a rimre: )rike ,~arga,
- "Ti"lztt•IPtkl í•rtn1item, hogy
·t
Hlá'
"t't"t'tát.
-PO.R.2;;,R,-JJacket,W.Va.
~ó
COEBURNI
BANK
.\dv.
tennek. azóta mncsenek oly külö
LEtlTöTTE A KO.
11ös ~ ;jaim 11c e1: dáiir mig ezt
NYILATKOZATA.
a téát nem használtam, bizony
HOLDEN, W. VA. - Xa'1y Pál

Pálmay László

Virginiai hirek

:,:,:á;o,n,"1!.'.':,.';:1;'; ;,,_[A

lT.
sut
el-

és
el-

gyon sokat l!IZeuvedtem g~·omor
Lapunk más helyén e~ hirdt"fájá.ssal
!rjtájás.-.al és még ve- t'st talialuak az olvMóink. a mely,
sz m é rr1• ho,cy 11yilalás,1m i.-. ht II a Coeb\lrn-i )Iiner:;' Bank or
mrguiint i·gy heti hnsználnt után, ('nm111t•rce Hnnk mutatja hc_ n
t-s f'n igt•n ajánlom minclf'n mii• helyiségd. )[ikor a bankkal h1r•
yy~r LonfitárSllmnak és étvhyaml dt tis ilolgáhan lneln:ni kt-zd.
is L'•en j6 van. Tisztel Uel
tiink. l·p n abLnn az idöhen vittl·k
Kiss )[ihály."
ker1'Slt1il a na1nt 9:0gol kölrfWnt
Ilyen nyilatkoratok. momlja 11. és kérdést intéztünk a bank ,·1,z,...
JI. Yon S,•hliC'k. • bulgár vt'r tea tuihez, hogy mi a <:1.ándt'knk a
kizárólago kéWtöje. kt-11. hogy kölcsönt illctmf'R', mert mi DPm

_a

d rl!' magyar hajtál"!lnnkat munkuzben a,u,onzuzta a lhzakadó
kötömt>g.
Xagy Pál ~zal~olC'JJ nlCl?Yf' 0!.:hértll-i i~le~öséil'Ü és tiz év előtt
Jott .:.\rnnikaba. .\ Szt're~c-sHle-i
nul ~árt hi~szon~ét C>vea l"lt'ter&l
1, tvnt b~Jtársa1 nagyon szeret--j
tEk, m rt J6zan letu, szorgalma~.
becsiileks le~ény volt. 'lemett'li,.
,1talii.no-. részvt't mf'llett. ment

át
jes
ID·

1ce

IJ.
ár.a

kül
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,gy
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za-
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MUNKAHIREK.
A Wabash
)[ine és a többi West Side-i bányákban naponkint dolgoznak, • :
az átlaR"OS napi kereset ufgy-hat
dollár. Oáz, viz, lejárók6 itt nine. '.C'n. T'j munkli.aokra itt nincsen
s,'.üksé~. -· .A •orth Side-i hányákban gyengt:bh"n me!(y a
0 unka.
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CSASZAR KOR.TE
.$2.60
Elsö Rózsa
... $3.00
Második Rózsa
. . . $3.60
Harmadik Rózsa

korona

korona
korona
korona
korona

Tamícr-ot. !eJ.,.ilágoi.itAlit bií.rmely ügyhi·' ,1.i,·t--·n Ps teljt,"n dijb.lanul acl ThP StaU
Dank. Irjou mai;tyarul Thr- State Banknak é.,
m11~yar viihuzt fo1t kapni.
The St.a.t.e Bank nyitva van reggel 9 órától e,te 8 óráig. Vuá.rnap és ünnepnap kivételével
R'
.1.1

IDii:to~loo~~~~
űn

T H E

lID~-

INGYEN

A T E B A N
B.)

52-54 Norfolk Street, New York.

.
OLCSO PENZKÜLDES,
A
"'-•

JóTAlllS ts BIZTOSITtK MELLETT
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT
J D
h•
k
L 0gan, W • y 8.
•
UrC 1nsz y
Box 132

[":";J,,111,o-..n,-""1,-.,..rt,o,-111,o--.i,--11,o-,n,-..n.....,-,i,-_11,o_,n,_...,.,_t:,1•~
INGYEN

INGYEN

A . GOODMAN, Inc.
GOODMAN

sT

374-378 Grand Street ,DEPr . ,,

Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél

M.

!,U0.000.00
... $2,300.000.00. . . . . 1&,100.000.00
. ,$8,600.000.00 . . . . . 10,200.000.00
, SH,800.000.00.
lOS,100.000.00
. .. us,000.000.00.. • . tlt.000.000.00

ua. kiküldtük annak megtekinté.
<:,•re <'i::-yik munkatli.rsunkat, aki
íclk" este az ott lakó mairyarokat
ho•,- érdoklü,lj,k a ,orsuk iránt.
Honíilli.rsaink meg ,·annak a te-

•

♦

BOROVICSKA
Ei.6 Rózsa
....... . $2.00
Múodik Rózsa
.$2.60
Hn.rmadik: Rózsa.
•. . $3.00

\'.\(;\"0'\"I ,U,LAPOT :
...• , 470,000.09..
•.

A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVOJE VAN.
).agy üzleti forgalmunk ll'booyolitálára és t. tU?yMeink kt:nyelmt'rt:" HAT fiókbankkal rendelkezünk. A State Bank a leggyorsabban, legbiltou.b bon, a legolcsóbb árfolyam és teljea
1&&vatouág1m>llett küldi pí·nzt'.-t az 6-hazllba.
The SOit.fi Bank fOfdalk~k tov!bhA 1)fm:bed lW1;aJ, haJ6JC,"Jff elMlúlal & 111 Jndcn a baaknabni!MI dgó Üffh!tekkcL
HAJOJEGYEKET EUROPABOL
IS ELADUNK TELJES FE-

F. Ad. 1·chter "" Co.

.......................... ::: ..........................

$190,000.00

RtllTeultek nehc.e.a kt'J"fflett. ~ ~ k e t • 8tatc lla.all:ba 11:amatow 61 mec(S,...,. T&c,ett., mert •
l:kale &u:r.k t'CTfke _ama l~bh N l~obh ban).;olnlak, melrell: ~C-W" York üla.m l1anklng Df,.
partm~nt-Jénell: fcJUne~ alatt 6.Uanak.

lcpen el/•ge<l>e, mert a .,-árakban
n:1111ka \'flll rleg,·n,lö és mind meg
1
('h~gl'dettf'n N a F(•jtt,tla városban.
Töhlwn kPr,lezüsködtek tólilnk
ruk íellíl az ingatlanok !elöl és, 1•r1
i~y utíi.ua 11t'i1.tiink a tulajdonjog.
uak \11 és 112~· találtuk. l1ogy bárki wtt a t"lkf'kb,il. biztosra 1'eheti. hozy az tiután h•-.z a m·vér.: 1
ir\'a.
~-\dv.

TöR.KöLY P ALINKA
.. $2.60
Elsó Rózsa
.$3.00
Második Rózsa
. $3.60
Harmadik Rózaa

11'

::;:k~:ő:~~~:~bS~re.
1890 jatiu&.rban
1899
1904
19051
1914
••

c,uz, kömény, rheumaümna,
idegeuég, izület- és izom-merev
ség, hülés, gége, torok.fájú és
fogfájás ellen.
Itt. van a.z eredeti csomag képe, 8
hogy Ui í.ru.sitják. Ne fogadjon el
csomagot, h& nincs rajta a BOROONY védjegy.
Knpbató minden patikában 25 61
50 centért és a készitóknél.

♦

52-54 Norfolk Street, New York.

ddés jdent meg, melyben a
Brook:. l',i Brooks híres new-yorki
ct:g ajánlja megvételre a :MaD\·illt•, ".'\. ,J. városkában Cekvö ingat•
lanait.
)tit,Jött t' }1ircle1:.11t közölÍük vol-

:iö::i::ic

ALMA PALINKA
.. $2.00
El!!Ö Rózsa . .
Második: R6111&
.$2.60
........
$3,00
Harmadik Rózsa

ALAP:-:,ATOTr

A STATE DANK az utoh.6 20 év alatti em1 lkf!dt' é-111:k kimutatása·:

Lapunk mult. heti számában lur-

:
Zeigler, Dl.
Krrjiik azon haj- ■
t rsunk ,t, akt \\",: eom.iu állum- 1:
' ól jött i,le vissza, ho1n irja m1 g :
c:mét mert okt{)brr 1:i4n kelt ll'l ■
1:
\ t ' l•hiíl l!I. nH,·t kifPl..jtl'ltl'
S&. K. Könil11jük a lwkii!tltítt ■
0
k,i,lon-1,•I. L,,r..nyképe"iik fs la•
'.I\.
at
OöRBE OABOR ur Seanoron és
punk lt>gki,zt-lrhbi azAmában be- ■
~
...-·
:
Bá.n111tatj11k, hn1•y a muniC'i6 sz!llli- :
74-80 WASHINGTON STREET
vidékén képviseli a Magyar
1
túk bank a liogyen hint port a :
NEW YORK, N. Y.
~e~:~:~~atalmaa:va
Dl&gyarok szim~h1.
1 1,~gggm ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•~••■■ ll ■■■■■■ a ■

I••

EETi:TEK UTAN :
4'% KAMATOT :
FIZETttNI
:
:
u.zlett osuekott.eU.ét.
:

t$

ff

MANVU.LE.l TELKEK.

p 8ffl
. E xpe 11 er „

:::::.,.~

A. R. VASS

ALAPTOKE $2,200.000. KöRttLBELuL 15 MILUO 200,000.00 KORONA
A Stat~ Bank kliense a XEW YORK CLEARl~G HOC!·'.iE-nak, melyhez a le5l'uagyobb bank◊k éb Trust Com 1,any-ok tartoznak. Et int,hml'u-' ,wk H5 millió doll.6.r t6két él 2 billió,
'39 millió évi forgalmat képvisel.
Beten1ink, illetve klitu-,•ink köú tartoznak többek között:
New York állam
.$375.000.00
AJ:. Egy. AU. Post.atakérpénstá.ra .. fl.97,000.00

-<>--

:
:

'iCcé •

•

i

.,1,.U'ITTATOT"l

pany, 70 Ave A, ~ew York.~- Y

D

~LD~:~i.P~~~~n

T H E STATE BANH.
I ÁLL A M J B A NI{ 1
1

0

di ilobozzal eun ri.0<lahatiísu. húr- •••••••••••••• ..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a ■■
mP1:r lllH!'f lurnJ;t"o~~ hir,lPtett i'i, a :
r.:~::,::::,::;::;
11Zrrn~z tre
11 1-:"tohh P!ldhf'n ar• ■
ta!ma pirnl•. cuko,ka Is mis
J,D·i szrrekrt Mi nló t•rmt'"u ■
:.1

•

374• 378 Grand Street

nt kapna, akiknek pedig már i!I
van lia!lonló hajuk, azok haladék•
talanul re nd eljrn<'k egyet maguk-;
nak. miPlc\lt teljl',;en tiinkre jut--1
1
nának.
E1ryetlPn maj!'yar ti7.let foglal- !I 1
kozik sénk;it3 Arusitás--al, ahol
1
1
1
e) P 1';:,:~1!!:"~~. ~~~"s'.;;' i,~r~n'i:,-:-~r• s:-.aki'rtelf'mmel 17:olgálnak ki pos-.1 j
Hird . .__ _ _ _ _ _ _ ___,, ta utján mindenkit, a new yorki

ney orll,·r, a,·agy h~l.Yt:A"ckb ·n a
~rarnl Produ<"IS C'nmpany, l!"I. )forwl Bnil1lin1r, Pittshurirh. Pa., l ½ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : ' . l
cimr,'. Í•ff for,111!{1 po„tával kap e~y _ ~ _ _ _ _ _ _
_________
'
JIPltY, íit Mnnprn. elcni;.terlc'í ('-;alá-

t-"'flGOR\Olo\

•

1800

nek i, vigyár.ni magára é, okosan 1
t,szi mindeu h4?1yamunkb. ha
sérvkötlSt visrl, még mielőtt Rér-

BACSA JóZSEf
6 Albany Street
New York. N. y.

be PJff dollárt kkzph1z, \·&ll'Y mo-

l:'.

UUIIIIIIIIIUI

Dr Emil Elder

BQNDTOWN, Va.
Egyedüli
K.-jük u önoK pártfogisi.t &
magyar
i közJ'egyzÖ (1inch
R W. DICKINSON
J. L. JENNINOB :
.
elnók.
pémtárnok.
:
field vidékén.
iu•••••••••• .. •••• .. ••• ......... •.. •••••••••••• ... :

1c.u~:!Jobb azért egészséges ember-

r~gt·11)l'k, oha.'-má11)uk, JM,'>IIMll1lrok. bábonu1 kfpc"k, klllönf~le
11111)()rtJ.lt clkkd, t,o; uJdom,A~ok nagy ,álant(-kt.urn.
'ISZO~T.El.,Utl ~ITóK IIK"iZEJlZ~l J,'OUR\!-i.\.
- - KfrJen lng)en bJegyzéket, -...

,

llA.PT(SKE ......... $ 25.000.00
T.ARTAUK . . • • • ... $ 20.000.00
BENT
.
. . $175.:)()() 00

k;;~::a:~!~i~n~ha~ 1 1

l

1111111 ,

L.------ST PAlJL VA,-----~ iMwM

Í

ő

st. paul Nat1ona
• l Bann

1

lr

Zvara Ágoston

-o-

t
i:

--.-.-...,,,,,,,,..-uuau,uuuu,uuuueuuu•.......

ész;:!:~~!~;A~

11~

~

~
,ÓIJ?°~

IMAKÖNYVEK

;~~tl;:or~-i;t~;;:.:~::~t:e:ik heteHojl'yan s1.,·l'!·Zhl'tÖ be a bulJ,rár
vér teaf T"g)·. ho,o· kérje a legközelehhi gyóirya:,rrtárhan i::~ ha
esetleJ:? ott 111 m kaphatja. küldjön

zer esztol uzenete

m-

N

Ködi

Aki t' hlrdet.ft.t kh·AR,ln fi a rendel('!o..el IK'ktiltU, u t"IC) Jnlln)örü (·-. frt(·I,,(""<
11Jandfltot k11p,
\ :r. a,JAmli·kh1m ll20k I« n..,i:r-.ülm·k. akik ('atlt·tt~hnr"ll;t>a Jiinn„k i"•
l't.·l1ozuik ei:t a hlrdt'ti•c;;t. \ 'igja ki b llt' ff'lt'jl""' f') 1..-hoznl. Hlg) IK'l..i,l<lt·nl.

.-!"

17.áml~kuk ,Í ·

1

1

t,og_v Ame,ika a badalmó álla- '
moknak kölcsönt nyujtson N ez-11

:::t~:

-o--

ILLlNOISI HIREK.

Ha IM'dlA" ldúkörl.K'n ('alleu„burc;bA „l,.Mmlt Jii1111I, 1,110~11
n t..- hoa.ú11k (.,. ha
blrdet(..,t elho:ua mng/i\1ll. UKY me 11tikolf"(,IC ('JU n:..,zi·t l'li'ni:tetlJ11l.. 117 11111 /ir,ibúl
tii-:ttt'lettl'I

s:-

:t~:\,:~":a!:~k~t~~\~eo:1~1
1.ún meg kell becsülnünk.
,·ah-a arra. hogy mind ezl•ket a r . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ' í l Wolf e{,g, s s1.ivesen ajánljuk a
bajokat elmnlau1.a {,!; .,.j,;:,-zahozza
:::..:t'~:e~~~k ;_zl~ü ~;\n! e;:~

5 k

ért

bennünket, hOl?Y ninca

... .,

Hrem bekiildeni.
Sipos Gyulo, kö,ponti titkár
BOX 420,
Horner Citr, Pa.

a,

J.E S S EL S O N B R O
CATI.ETTSBURG, Kentucky.

~t; :~~z~::!~t!1it:1t cf •
~

az angol kiilcsiinböl ,·ásitrolni és,
mmden tf'kintetben ellt>n7.ik azt,

ezt

az összes taokat, ho
ontos cimeik:et azon~a! jutta~: a küzponti titkár-1
f'oz. hogy az t>gylet hivatalos lapját, a Magyar Bányiulapot minden tagnak megküldhessük.
~\z uj rend november hó 14-én
iPp éh,·the. fenti dolgokat addig

HASZNALJONStRVKöT T.

h11hánatr..a h jlók hl•t ;., k.-res1.t- zr-1 a vér1:ngzést még jobban ellS-. -::·
fájll!!l1Hn UC'nndrn k ,~s emlékező segitse
te}l('t!i:Oguk ~ term1:s1.t>Íi•,;1>n munTer~é.Rzctesen ip:y örömmel kökak('d.,.iik ,~s munknhirbuk is na- 1úiljiik a bank hirdeté!!lét é11 meg
gy,ui m ggyt„1gül.
vegyunk róla n5z&lvt. hoey a 1
:a
K~ n hfctei,r. (,gl•k elhanyagolva j mnKyar b.6.nyá<:zok is pA.l'tolni fog.
. 5• !
1 DO<'!!,CD gyógyithatatlanukká vál ják azt. hiuen oly bvét j6 aka• ..~
f,!u e..,.«..._ ltdcl arJIIII• trkllel Wr.
na\ é:u~:;;i,.!;~:~•~ ~-~~:.:;!·k ~::
a;e:e~:t::~~a~~zi:t:: Tew. ':w,~~~:t;:•:=..1;:\Á frm,,.
"'

gr:,~z~ül~

BiÍ,iJli.s1.ernbPrek k•iz(itt sokan
kapnak s1.11ka,lit-.t. 11i•rvet és más , .
P~Jéb
bajt, mert lapátolái '1 1'.I

~~i~m~!:t. v;~e;::ne~;;t!~;o~t::,

utlkelt'stwu azrm·Nlnek 6s
Jy nt>k TU'l!['·on sokan \'&nnak itt
.\m1 rikiíb 1.
nd
.,, ;i,-,... b teg,•k re , .. n báortal :nok, levertek f'rtllytelenek.

/fft·'k a: ::;~~:~ct

...

KITUNO AJANLAT

1

h:::;i:tjí~!i~:z{}:á~~~~::

1eb z

••

Jobb italt sehol az Egyesült Államokban nem kap,
mint nálunk

és_ e~_uttal

más~ik vasárnapján
~:~,:~:et:nr:~~
b
,1
1 1
he~ll')~~::

I

r=-:---,-,--:---=~

(Pik ltsék min(!i•nki _íi!!yelmét. ~'.togun~
jöví.ibcn olya_n ~ankot "~Rht. • •
ki i?ynrnor, \'CSC. máJ, lép, hólyag hmlct1111. amPly ellenst").r• mknf'k
betegségi•khen, rcumúhan, vt'rbaj. ki.ilc~önzi a náluk elhelyezett ma-

.ek

tu_domására adja ?~tályainak fut
mmdt"n eio·e~ t&gJ&1nak, hogy a.z
anyat>!(ylet ezentul nem a hónap
első vasii.rnapján fogja a gyüléM'it tartani, ban~m minden hónap

MINERS'

119

West Virginia magyarságához!
,\ közt'I Jfö·úhrn "~ Egye,;it.lt. ,\lh1111ok fOtön,.'·n)i-l'.t•kt1 t'I fo,cja dii111t•nl, hotn
c;;.znhad Je,..z-e ezentul Italt i,ú.llltanJ We,,,t \ lr~hd,ba lKJU bl'III. JUutlm ml a.tt hJ-.~
bZtik, hogy a blró,,(ig hat.áro:i.nta lelll't„h-é (('..z.l mnjtl 11rkiink, ho~) 11'\l,T kl'l,UJI.E!SSlL\K lb'll'.".T \\ t-::-;T \ IH.Gl\1,\11 \ e:t<'nnt'I tmll\ljul,, \\'t'-.t \ 1rginlal mai:t)MrJ11l1.
IIOIC) mi mAr be i,i rl'nd(':tkE'dtunk t'liil'f' prre a:r. udNrt> ("" a11ll11t -.ulm_il lri.& l"mH
Jtn.h küldeni, a, rf'ndelll<-rkN ujra azzal a r<·,.;l pon10„..I\Jr1t•I (n&Juk pq.ko:r.uln.l. amint
,ut. a, u1ulthan t('tluk. 1-.mc-rlk ll:;deti111kt·t (.,, l..l~i.ohr.áJJhunkat a 101unnrok. (·-. ":tC'tttik azt. .lk.l nem bmt"rl, u 11róbi.JJ• mt"g. \ft't:IQÖW<lnek majd r.-.la. h,,g,

.?

MIZGER SANDOR ur, pattiliurghi :'i6kirodánk utazó-ügynö
ki> fel van hatahnuva elöfüetéai
fr, hirddési pénzek !eh·ételére éa

1
1„

ÉRTESITÉS

J. A. GOODMAN

Bo:r: 98

Box 1~7

Pocahontas, Va .

Catlettsburg, Ky.

VERES PALINKA
Elsó Veres R6asa . . • . . . $2.00
Második Veres Rózsa
... $2.fK>
Harmadik Vere. Rózsa .
. $3.00

RUM
Elaö Róna.
......... $2.60
Máaodik Rózsa
. ... $3.00
Harmadik l!.ó.aa
. . . $3.60

.......................... ..........................
FEH1;B PALINKA

Ebó R.óua
.. $2.00
Má.aodik Rózsa
.$2.50
Ha.rmadik R.óua . . . . . . • . . . $3.00

SZILVA P ALINli
Ehó R.ótsa
...... $2.10
Máaodik Rózsa . . . . ..... $3.00
Harmadik l!.ó.aa ... . .••• $3.IO

MAGYAlt BA.RYil.Z:.L>-"'

1915 OKT6BER 21

.......................... ---------·····-·······························
i BOR
Both Phones No 189

CSAK B.OVID IDEIG

GARANTÁLT

omo

CLAJU.'T No.

o. VILAGOS ts SOTtT

HONFITARSAIM!

Gaskins és Dagley

HA ATUTAZOBAN VAGY
UZLETI UGYEKBEN

Temet.kedsi vállalkoaók
és balssa.m.016k
18 W. Popl&r s,.
HARB.ISBURG. ILL.

NOB.TON, VA.-b& JONNEK,
KtB.EM KEllSS!!NEK
1'EL.

HABORUS ADöVAL EGYUTI
46--50 gallonos hordónként $16.00
Mi fizetjük ki a háborus adóL

~l·' - - - - - - - - - - - -

IZLETES tTELEK
TISZTA SZOBAK

26 gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20
(& badl &d6nl 91Y1ltt)

Importál\ hual áruk

JlE..'iDELlEX MOST! DA EZT AZ OLOSó .lRAT itLn;z„VJ
A.K.AJUA, A.KKOR GYORSAN KELL RES-DEL!\'IE.

u,ba.iga.<itúoal 6o t&nácocoal
l<éu,éggel uolgt.lok

lOTALLUNK, HOGY IIIEGEUOSZIX VAGY A H:NZT

VISSZA ADroK.

FEKETE MIKLöS
NORTON. VA.
Box436

TIIE SCHUSTER COMPANY
CLEVELAND, Ohio.
DEP. Z.

12 szép ajándék
ehez a remek aranyozott órához
0
! $6.50-ért.
.____ _ _- J

~ , _ . _ . .._..,.,_.,,-.ltltlitlUUtltllUtltlUUt

~

HAIUI.ISBUB.G, ILL.
_:
Tüsbistositá.s és pémkölcaön
olcaó kamat. mellett. bán.yi.. ·"
•
uoknak.
~
;
E. H. LAB.GENT
~
# A.merican E.xpreu Office.

f

f

i

J
~~W.rllll'fll,i11

Dr. C. W. Turner

ORVOS
Kéri a magyarok

1

pintop-

sál
HARRISBURO, ILL.

Küloo k!Aru11ltú &ran10&0tt fluom 61'.'kból! ~ézze meg eit az 6rt.t N ne telr.lntae, bocr k8't'N
aJl.odtlkot &dunk „ele, nem ugy mint & többi cégek, melrek ecJ egfsa caomó huznt.lh&tatl&n holmit
adnak.. m kev& t.t,rcJ&t adunk, de Jót. Tl.rgya!nlr. a kovetkrzőlr.:
A vlll,;hlrll Comet blztonú.gl beretn, nlclr.el f<,g6a pam&c■cul. Finom beret1"& uappan 1 nlckel
tokban. H&t finom, erőt &eél-ké■. ?\kkel beretv& fenO. ~flndez ecJ gyUnyórü dobozban
Sztlp pipa. Szép nlckel cigaretta dobo1. Finom baJkefe. ErJ doboz finom beretva-puder. OJ6nJörll olckel pénzttrca. Legttnomabb kéLI 1"lllany-Hi.mpa Szép ór&ltnc, caOn1llnl.
n,a:Ja lel e hlrdetfft N küldje be a11al eg11.ltt %5 cent tra bélJeget & azonnal ellcOldJük eat 1
n ■ 1-y■ zerü órtt '■ •ele & tentl tárgY&lrat á ha a1 expre■■ eo mec..-Jugi)j& & c■om&,:ot
é■ meg Je■ a
annak tartahdval elégedve, megrt1etl a tbbbl SG.26-ót N 35 cent uilllt.út M megtartja az trut.
Ha nf'm telel meg, alclror nem 1"8911 At N vluu.k ■ pJ& & beküldött ZG centet a. Canadtból as ecW
fl::~•e;,:;~!: ~~~~:Ít ~:ldt;~:.lk & férfi Or& bel>tttt nlll 6rAt, ngy a blztonú.gl beretva helJeU

PRINCE JEWELRY Co. Dept 55 855 E. 172nd St., New York
1

BÁNYÁSZ DOHÁNY
--- MAGYAR BANYASZOK B.tSZfB.E GYARTVA. -W

Bizo

A lt'gjobh és lrtzamato~bb d.Jláuy, amit eddig ki-,v.itettek.
A Xew Yorki )[a,;Eyar Oil<iznó Ai,;ztaltársaság szivargyároaai
mi vagyunk.
Kérjen Wlünk kói;tolót a Bányáu: Do~b6l, melyet ingyfll
küldjük fs irja mrg a sMro"8nak a cimét. Kérje a st6rolát6l

is a BAXY .\SZ DOII.A...'\YT
10 CSOMAG ARA $1.150

nek

lrplc

Fri~:!.n !!;:!:!;ek

Eladó. Egy lottom van Garyben, Ind. amit 7 évvel ezelőtt vettem $550-ért. amit most eladnék
jutányos áron. A telek a város közepén fekszik (száma: lot 27,
block 16, Oak park) . Tehát havalakinek ,·e,·ö szándéka van, fordnljon bouám levélil,g ,....,, ....
mélyesen.
.Aody Balla, Bo.x 128, Frederirk•
town, Pa.

129 Greenwich St. New"York City

77l' rRS'T' AVE.

NEW YORK,N.V.

MORRIS ENGEL
llu-nhat fi bu1 fl'nnJillú ma,r)ar bankhli'l.li.hoz.
1::0 WtF:f;,\\1("11 '-iT.
H~\\ 'ld)HK ('lTY.

----------------!, ■■■■■■ lle ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

:

.
:
■

■

1

Nagy Károly,

EMIL NYITRAY

INGYEN

bo:::: ,!~:11,~~ :

OIAh Uno-;,

MAC.YA1' FÖLDBEN
Gllllll. $ 1u-1in1113.~;:.•,

cü\diim ffif'll' a kettö . azlnes htborm térktlpet. az ur&lko<161r é8
J ad1ezo!-rt-k arcképé\el, a 11Arazröldl éti tf'ngerl hadMők, ntlpeué-f., ila tf'rillt>tl ,·111onyok. stb. feltliott>t&ével mindenkinek. aki a
kölllé,:re 10 centet beküld
l'MIU RZ (,-tu1:r.áh1' t('lje<1 feleJO..sf.'ogem m('llett II h•l(Olt' (1hlm n , leg,uor,,,11hl111n (-.; 11 11",rnal?rohb hb.ww,.fil{ mellt'Ct ki.ildi,k.
lltr1:.lnll kérd~ben bizalommal fordulhat

trdei:16dlk-e e,;J olJan aJtnlat :
lr!tnt, amelJ' fizet bArmelJ beicsflll'te■ ■
térflnelr ngJ nőnek ZS-35 dolllrt ■
~etnkt~~r~é~r::·
.~t:.t.& )far„E'l Produets CompanJ, ■
319 LlbertJ Ave., Pltt.sbnrgh, Pa.
1:
■

Szat- :

~:~e:eir•~~::k:b~l~A~:Jot~~-::...
,·e■ kedjcnek 1"elern & elmét közölni
\rlke Sándor, Box 64, Shlck1hlnn1,

ENGEL

magyar bankháza

EL.\1>0 Ut k!Uloll ..,ok b1Zbe1J,
tbletl embern.ek Igen alk&lmu. Port1rnuth. Va.
EGl' 8 SZOBAS LA.KóllAZ alkalmu bAnJAnoak 61 llzletnek la, mert
& bAnY& telepek caak 10-10 peronJ1re nnn&k boni, olJ&n bAnJtk, a
hol aoh& nlnc:■ muokuzűnet. PoorFork, KJ. IrJon M. Fekete, Boa
08, Norton, Va.

----------

New York.

HA'LAI l>IOCA

MO RRIS

•

21 köves aranyóra csak $5.95
\

hl"""' Hamn1onll ~I kiiH'" t">ra, & leitponto-

J~!'..~i!!::,~1 0;:·d~~::r[1~1:dm~~ll!1~!~t ~o<-:is•

•,:y pontos órAra , . ..,, ■ 1uk1u1,ce.

A ml lenAI
lltott gyári lrnnk cuk ,;-..1.1;;. , Küldje be e
hlrdetéllt él %0 ttnt eloleget I ml azonnal el~-\~l!~u:0 : ; !;'á~r:~:~;::-:te~li-~l:. u~n~!aran ·l,ra amit ,·al.aha 1
.. Atott tekintet n~lkül
az ,ira. ~kkor tarl11a meg, elleneaetbl'n klild1
&e1óJ~.!~ ~~iz~!r~!: !'1~t:~u:a!!;
órinkat, mlt"lőtt múuu YAIIArol
Meg ngyuok gyózűd,·e róla. bo,:y te1111eol roc t.,o8
11.\ \l ,10, D S. \ T,ES
ki e kt><l~';ll
1°ci'_ t.

:1tj:':87;.•z

«t n!':t~~t

,:J~-f~~t~

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pa.

HEGJET.E~"T Európa b! Ki)zfp Euról'II utnm hiborus t('rk(-pe u iMOqe<,
uralli:odók & bMhed~k fén7k~
'ft'I, .\ két térkép 81U"Ült ~; ttnL An„ol •Rl&,Q"&l' N \l agra.r-n.n,i:ol 11:WtAr

40.000 otZ6va1 N ~Iree kieJt.HM"I M
ttnL Hély~et. is külh~L \.'lqont
f'l'1u.lrlt6k keN'fitetnek. C'im: K ~
kN L&JOII. 3-16 EAli i8lb SL :Sew
'l·ork, N. Y.
Rooi-zoha Gerce,IJ, kövNllgetl 111♦
tös01il magyart ker-m, bU&l l•••
lel unnak ntl&m. lrJa mer ll, 1"aCJ
aki tud ról& a elmét. ZékAnJ Péter
Box IU, Log&n, W. Va

KEB.ESTET1iS.
K('rt: l'm Cs~pe;; ('I:ktát h1 é,lesanyjút, akik tudomá'-'lm 11zcrint
( li•velanrl, Ohio-ban tartózkodnak.
..\kik tudnak róluk. sziveskedje.
nek értei.iteni.
George Munkácsi
Zeigler, TII.

Bányászok

Pénzküldői

!~~,=~ :c-~1.~~'=prr~eti~~e~t.c!i"''?;~~ ,·i~~~6=
!Jlf'llf'lt. a lf'1r()IC11Óbban & leggyorsabban kúJdJú.k J)f~t N k&.•
i-JcJilk Onnt>k a B) uglit M iti'evó „JAU.nil a1'1ri-.ul.

lrjon még ma pénzküldő ivért.
VIRGINIA LEGISMERTEBB ts LEGJOBB
MAGY AB. PtNZKULDOI.
JU)ZJF.G\.Z(JI M jogi. mJnt katonaJ ü.ueket aaknerien elint6a\i.nk.
\leghatalmaú.eokat, nenA'.k'!Meket. kütden-&aJeket..
valamint mlode1:1.
fajta ola:DAayokat Wlllta.n.k N konfllli
hJWlealtNeel el1't1Ulk.
EGn•~DDLJ Jl,VFAJTA IRODA VlltGDnA ALLA...,m.-1.N

ELVUNK : PONTOS tS BECSULETES KISZOLGALA.8.
Tanicacaal mindenkinek ingyen azolgálunk.
PonlOl!I dm:

Császár Vass és Társa
Bondtown, Virginia.

\."'EG\"EN' EGY ZAR Lili.PAT
AWN.NA.L a kere1kcd(lt61, ffC1
renllel,Jen t61iln.k & ha 10 uapoa
it bannilJa é■ ne.1n len nle mec-,
Mégedve, kUJdje ....... (ja Vl88ZA
ADJUK A ~NZitT AZONNAL.

Ara $1.00

Minden ZAR lt.mpa llnmGkOdll
nuJtO,.&I n.n rel1&ere1... .._ earbl:ltartilJ' oldala telJ„n euenea,
ugy, hOgJ azt lclln.oJu. U..Uthatja, akJ.r ep HAi 11•ftnl ia .

JOHN SIMMONS COMPANY

........................................
97 CENTRE BTDET,

nw YORK,

Irtt
enct
mir'

A SZALLIT.I.ST MINK FIZETlUK.

100 JO MAGYAR BANYASZ
illa.ndó munkát kaphat megfelel6
fisetéuel Jöjjön vagy irjon a
Superintendantnek Box 1, Clinchfield Coal Corporation, Wilder,
Va.

,D<,
„anu
(' mp

30 1lohoz r1:ndrlésnH in~·('n lrüldü11k J0 darab va.16di
dii;znó szivart.

1407 E. 70th St.

lle
Jálju

"· Y.

