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MÉ G NINCS DONTt:S.
Lapunk sirt.Aig varakDnunk.
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A MAGYAR B.ANYÁSZLAPOT BAlfYASZOK IRJ.il..K,
BANYASZOKRóL, EANYÁSZOKNAK.

A b ányászok

A nfmet. i,s angol lapok kábel;;zlo.:s1?i 11yomán múr birt adtak
·úla napilapjaink, hogy Károlyi
:uihály grM. a függetlensi•gi párt

tenünk a.z összeköttetést az 6há.zai
körökkel, sajnos azonban, a vezérek marakodása mindig gátját állotta ez ideii annak, hogy komoly

ügyvezctö elnüke a jö\"Ö h~tt:u
\Jui:-1--ikhbn l•rkcúk í•s ha hitelt le:d adni az angol lapok kü.tléséul'lc amt.rikai utjíinak messze ki:alti kiintkl•z111ényci kheinek.
Ki•l'olyi g-ri'.,f ;íllitOlag uzi•rt jön
__ ;;;:,;nk. hO!!Y áz amerikai nm.,;,rnrsáiz l1nrnluws táborát beh'rnuja. az <,-11,11.lli p11r!amenti, ~öt
:uar m·súg-oi,ú ,·íilt küzfü:lcmbe
, s tnl'gnr('rjP az itteni ma~yun1-k
•rkiik,;i \•s lll\YH{!'i tíunortnti1sút az
,lJ,•11Zl'k rí•szére.

111uukát fejtsünk ki és a Fejérvá.rr idejében megal;;kult Amerikai
)Ja:,tyar Szön!tséget is tönkretctte a vezetők szeruPlyeskedése, a
kik iukább Ielál<loiltÁk a szö,.. et.
s~get, semhogy f~lreálltak volna
<)g_v1míi; ut,iál>óJ és jó! emlt'kszik
az t•gl'sz !ltn<·rikai magyan„-íg in·ra az itlÖI'(•, mik01· az C!!yik napiluµ11nk például nem tudta más
magya1·áz.atát adn.i a tc.>stiilet e\leu
intt~zctt és szl•rné!:_ves fúltCkcoységhől
kifolyó rohamai11ak. mint

clarksburgi bajtársnak, hogy a
Magyar Bányászlap megkeztli u
hazai ügyek ismertetését. is (amint
hogy meg is tettei. mert a.1 a ct'.•ltUlk, hogy a legközr.lebbi magrarors:r:íigi képvi!;e\Öváh1sztás alkalmával megkisi•reljük a mag-yat·
bányászok anyngi tíunogatiL~át
mr:gszerczui a függetlf'm,Jgi párt
rt'szt!i·c. Xrigyobb t•rkiilrf>i ,·en•ségneltl él'l1ctní•1szerintünk a piukapiirtot. t's aimak tPhol.rodott hz,·,
tét, mint l1a a föld ala11 nehncn
dolKozó b1•<·sii.h·h•;; muukúsok YÍ!l·
ui>k a Imre ha az Ő folztus.stÍggel. k1•·
l"f'$elt Cf•utjuiket, a pan.1mista
munkapárt sóhúl kisajtolt milliói-

MAOYAR BANYAl!ZLAP
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A. KIRMAVER
NEW YORK NY

HAZAI ÉKSZER
Gyüriik, fülbevalók, IWpereoek,
n,akl..,ok, 6rák nagy rakUrban
nil:lm lrapbal.ók lrja
na.k arjegJztkér\,
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Régen hiányát frt:ik már honfitárilaink e{lY oly cégnek, hova bi.2alommal !'ordulhn.tnak éi3 hol 1nindent megkaphatnak, mire csak egy munkásnak vagy csah dtagJának s2tiksége lehet. SaJnos, e, pa.pir nem elég bizonyiték ~e
nem adhat kell6 fogalmat aenkinek sem arról, hogy mennyire tiut8'Ségo, alapokon kivánunk a magyar munk,.,1.g

1

1 szo1gála.tára

lenni. Nem elég- bli:onyiték.arra, hogy mi távol állunk a tisztesség .hatarain kivül nagy lármával és ha.ng- '
zatos hirdetésekkel dolgozó szerénytelen cégek klszolgáláaát6l. Egy bizonyitékunlr van, m1 döntsön balolllffl minden
bizahnatlanságot é, BZolgsljon bizonyítékul tiBztesaége, k!szolgálásunkra és ped;g, hogy ml
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DUPLA F E DELtt VASUTI ORA
jótftllM;:ml. ún,

..
. .... $3.50
ZENÉL Ő ÉBRESZTőóRA.
A l~gkitűnöbb tal6huirny. Fil1om sn:l'kezettel, ü,·egolrlalakkal. fi
noin nirk>'! sz„krénybi>n. PontMan heállithatú az ébr,:,sztésre-. Kap
ha.t6 B.\XYARY.-l"KDl'LóY.\I,, RAKúCZI Ii\7JL'LóV-AI, éll DEH
REC'E:XI CRARD.1SNA.L. _\nt
$3.50
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Költözik n darum;,dár
!fa llHi,id (•gy,-:,,I i· tt -~Í!'c)nlOII
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. yrrn nn. :l' n,u r,u
C'iászii.rkörtc llCh: vAJalnw
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SÉRVK ö Tö!
V!GYAZZ!
h, 1,-::.:-..i t•s egészségeset egyarimt érdt·kt>l: Bizto~itsa 11rngllt st'r,
,-llt:1. \"ise\jt' mnukánlil a .,;ér\"kötüt, kii!ünü.~eu kik mcl11>.-,; munkíit
,-,,v_L·Y.n(•k. Egyoldalas (.iobb vagy bal finom sr.tn·rn~bőrhőL ker~"
kt•-.ziir1•p\ vagy l<'\·cg5Yel p;;rniizrn, finom nirkel k,qw-.okkal. hí1r
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0

tel :

Bercsrn.vi i\fik\/,i;

VALODJ HAZAI DELJN GYAPQTKENDÖK.

)[ért Yagy másé?

Xem hün a csóklopás
Egy életet n em ér száz leá:oy

i

Az á ldóját a világnak

f,]
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KEPNAGVI Tó OEP.

;·

~'iuow kiviti>\li~n, u gPp 24 1fll'l-lh .I~l•t" ,;l,·1<- k,:ppt'l
1··-•.rnun; 100 darab trMít~ ké1nwl i•gyiit1 Lcf-:Hk

1•

. $1.00.
$125

GYö NG~_.(..Z OL"'CJASO.
. .
A lf•/l'lZPhh ajándék, Rzép giimhölyii i_g-: 1. ~yön~•hítz-ioiemekk,·1 PF.
n.i'1stii;úitl. límrl'ltl. darflhJ·a..
. 70 cent.
.

-':.•-:·,:.•.

•.,

Gyiiuyiirü szép, lcguJnbb rcndszcrú, ötlii,·dü. l,.,forhrtö fori,rópisz.
tnly :t!-es vo.g,v :ls-a~ csövei, tlarahjfl 1·\;ak
. $4.00.
K,~k niön 1 . .
. . $4.60.
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1
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Jrnjmási csárJ;1 t11d!t'tl
.,\ mikor majd nl>1Hs;,;,ín1I
Gyií.siol az ég, lrnll a.;,; esö
l;í.tn{ul. ho{!y 1i1il.Yl'll egy ,>j~zt1k,1i
.ilom.

llil

...
~;
,:
;

P I OC A !
J{iiú!:!:11cr1 01'\'Qsság, l1azai földbe csomaJ?nlva, a legtlivolabb fekvő
lillamba ii-. élve, hasrnálhatii á\lnpotbnn {•rnek. - 10 darab $1.00,

24 da.rab $2.00, szállit ási k01tséggel egyűtt.

ORIASI RAKTART tartunk a létező összes magyar könyvekből.
Mindennemü imakönyv, regény és tudoruinyos könyv kapható.
Irja m-eg a. könyv cimét, mi a.zt azonnal eJ.küld.hetjük. K érjen terjedelmes könyvárjegyzéket, mit birkin,e,l: dijmentesen küldünk.

HAZAI SZÉPITőSZEREK LEGNAGYOBB RAKT ÁRA .
. $0.'/0
:!.IAROIT CRE)fE, I tégely .
EHZ~~BET CRE~lE, 1 tégely ..
. $0.70
ER½~r:-:BF.T BöLGYPOR, 1 doboz . • . .
. $0.50
Lrr,o:\I TE.JSZAPPA-:,.J, 1 darab $0.50
bfLIO:\l CRF.l\LE. 1 tégely
. $0.50
IIEl'\,'FEJ.1 11,\.JNöYE~ZTö, 1 ll'gd~·
.
$1.00
H l~l'l'Fb:L BA.lüRZNöVERZ'l'ő, .l t~li:l'l.V
. $1.00

~ : t ( J I !:I IOQüt lt)!ffiffi #l)(l/l li H\lü! i! . _

Hazai finom selyem

fejkendők

bái·nwly r.zinben. dnrabja súllitáai költsé~g('l együtt CSAK $Ui0.
F ráter Loránd é:':1.eke cigány.zeneki1
r6zs0, feh:!r~!!~ 1'.ó,,.qa
Oazdauram, adja ki a bérem!

ősd

.ll1.0den szita rosta. kerek
f..jvágyom a 'te1füt5bo pihenni
Korc~mú.1osué ne'<em balat

Mosható cérnakendö
biírmily $ZÍ11bCn vagy mintá,·ul, darabja szállit!Í8Í költséggel együtt CSAK 500.
~ ~ < i l ! ~.fh&:&&liiMmrnm:a:
ANGOL MAGYAR NYELVTAN
a létező tegJobb módaze1 tankonyve, ara

'.1r~~~'S$YU~,C!Oí"'""'"''""'""'""""''"''°""""""""''"'"""""'"""""'"""""""'""'""'.,<-""""',.,,_~~~~~~ ' -""Sí-'i'i!liiltill
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Rózsa Lajos éneke cigi.nyzcnekiséret-

Mr- 1

.;

$1.50.

J~

REV>LVER (F'OROóPISZTOLY)

:;;,;

,í

Allandóan nagy rakt.árr tal't1111k minden mintából, szin böl, ugy hogy
mjJyct r endelnének, azonnal küldhetjük. Az össze,-. srinek, összes miut,ákban

hs1: .\. 1i>ljl's folszct·t·lt's finom bilrtokki!l c~·ütt csuk .

·i
:~

~;;s:~";:l'tjin.1.

~Hg,Y

,,_

II kutyafiijfit, <'s,·1ko!om ll ~zájA1

,,, ,ddóii<t
Sirassatok engen1, orgona,•iráJ?",Jk.
10. l<"'e<'ském. hovR ~zl11lsz,
Jrl1•gt•n itf llt'kt•111 u1ind1•n
1
L ~e-tm~:~g~
t:!. fijsu1kn már az l·!et(•m
Xem sil·atlak már én tég('d
J;). Rinba jár-az a templomba
Kt•dves an:-,,á..m, ne ir.j nPkem.

i

:

~

6:lctemnek vig <'11·:'1.iltt töltöm u lam•~·
mába.

St

!.,·i.pd1L11I, tu!illmiu1_r. Bgfs1. bor\Jélymiil1d.r z,.,.hb,iu 'l'11nrd11u1z:
1 i'.•- ,,..i, 1 1\·iiii\c'·..,ziil,'.l,,·t. 1 11 ~-uLszJr-,· ·c:,·1+-!, l szappnnt, 6 dnrub

t

Eml.ikszcl-,·, ,•~ykm· k:.irornii;w
!at<:n vel.->d, s,::-ivnd:-n dlnom kidll"lt

~;;!l1sii ~~
' ;:~, •;"~:,t~ 1~i.i,,';;;:';;•.,,

i

DARABJA SZALLITASI 1'.öLTStGGEL EGYUTT 615 CENT,

1

"

~

.\Iért kfred. hog,v bZf>l'f'\;St'lrJ. ~
Jlagas a kasziirnya

ú.llanrl.ő nagy választék.

'l'q,{uap t•sfr 11,(•~r.1on,lt:1m
uaL
Haboi,tis kt•t -;zl!m..;drH'k

1
/i~~~\-~~t{m i-;.

) fin d,•u házhan nélkülözhet-etkn " nágy orvosi könyv. Kl!t kötet tiibb. mi nt
200 old al, sok szini,s képpel. A kH kötet ára CSAK $4. 75.

s,

~

:í.llal lemérni és n.zt a rendeléssel együtt beküldeni, akkor pontosan azt. küldhet•

a

Pruxi-noil r <lÚ..'l.

7
· ~~1:!1: : ~ ~) 1

1IA<l,r vigan ,l,lol a lomhns ,loon

i

1_, i_f .

--~_:

:_ :,,;)(,*",:,:;;_A_~i:.:.;~=~~~~,:_;;,11.1':~,r"'i:~"l;:lii_·

6. Bor.nóta.

mint háziorvos. A ház védőangyala.

A

1

i ~ ·j:

~~'."i~o~:tt:'löz

t~~~~:::~;;,~ilE~*™™~JlliUi li@iCi™'fi!!·~!J

&l

J
1
nő
1

m1

galambonrnt a Balntoa.
Xrm házasodom meg sohu.. Vula
honnan ll'\·él ment, lwj, n u1ajhii.•

..... .40c.

GASPAR-fele BAJUSZKöTö es TISZA UJLAKI BAJUSZPEDRO
40 cent
PARTOLA.
A lét ező Jegkttunlibh 1,;l'-"rt1szt1t6 onossá~, dobozonki nt, bérment, e
1m1llttv0
• 25 oent, 60 cent és $1 00.

~

1

1. A pfcskai ci~ilny:-;ort.m nalQ' a U11.
Hefnttll az utat a hü.

(l~gjohb haini n»fr5 nyJ "A"Y l.!.'>omag .. 500. és .. $1.00

~_ _

it

._· .

:!. Elragndln

fmom horost)ÍID szopokihal hfl 1osm:tokbau ~ mrh ho'li>Zll ~..'.(•~
Jetes s.zopók1-1va!
$4 00

j

.':_
. _,.

(Ezekből bármily négy lemezt vá,..
la.sztba.t a 10 dollá.ros danoló géphez.
Azonfelül pedig egy darabért 75c.et
szt1mitunk s 10 da.rab rendelésnél mi
fizetjük a uá.llitá.si költséget is.)

AMERIKAÍ TAJfEKPIPÁ

~

~:g1

Legujabb magyar lemezek

1

'-

:,

fi ~

i

!m

;ti

Gersli, Lencse, Borsó, fontja .
.. .. 12c.
Ruszli 1nu~zkt1h1tl: t'g)' hordórnl
... . . $1.25
Minden egyéb füszer és élelmiszer ncgy választékban.
5 dolláron felüli rendelésnél a szállitást mi fizetjük.

f

1-~:

;f~~:i

~ ~ ~]

Paprika, rnli"uli ~Zf'itNli papi·ika., vöröR. f'dcs egy font ... 60c.
P_ap~ka. ~rö~ vöri.is ~zeg„1li paprika, fontja
.. 55c
~ Llpt01 tur0 (.\iiizni juh turő) 5 font . •·
. $2.25
~- Ha••;
sn"lvalekvar' vaVidi Rilnvcíniai lehiir) :i fout .. 75c,
uu

~

~a: t~

mi

i;zá.mát, ugy szivesked jen a cipó orrától szii.mitva a sar ok végéig egy szelet papinal vagy egy kie. fon

f'l'Ö.r, fiuom nit'k\"I iokhi:rn, ,:;ú•111·h rfsw, kiti.in8 !!l.r.erkneflel, ;, .:-vi

Sáfrány

~~ i-- !.a
~ ~

..

j ük, a mi megfelel.
_
_
,._,,,,,....._,,....._,,,,._~,..._,,,,~,~,,_,~,~,,,.. _,~,.,,~'s-),., ,,"',..'"",._,
, ,~,,,~,..,.,....,_...._~,,..,_,,...,.,,. .,,,,,"''''''''''''''''"''' '-'''''' ' ' '''' ''''"''"' "'''"'"'''''"u.~,~~~"'"'

,._ .sn, 110,:dni1,111:, al l •1(• ii l!'gpon1us.tbha1, J1 • ,·, m1wk{•~••i1·a. k1
tiwő !i2 ·rk,
,J
$2.50, 7 J ··v, El~iu-~ 1 \,;•z••lt,·1 $4.00, ~, ;.\'1
j11iállú;;.~al $4.50.
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60 cent
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Cim: Verebélyi és Társa, 163 E. 4th St., New York City.
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