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t>rövt>I me~indult h o. mint a be.\ tavuz bt>álltil\'al \ a rnunka- érketett h1rekböl látjuk, a munka
,·i,zonyok némiké-Jtpen való jobb- C~C'ke~ a ,_idék~~en b?'"lll~ időre
raforJultául ismét megjelentek. a btztoait\"a \ 11,n, J•Jl tet1.t1k httl him
mi k~v,:s ismeN'!,)ink, v or\"O!· fitánaink, ha ev.-ken a viJC-k,:ken
IU\~-biénák H mint a Oary-\.id;.k. kert'!ID('k munkát .
r,,l irják, tVbbtn i11 boldogítják a
.
,
. .
ma~·ar hány,ísu,kal,
lntl1ana t>S IH_mo1~ ~llatnok~-~n
El.:ir.1,n esal11.tkoztak már ezek- 11. WPgl!gyezés mt'g m1~d1g Jlf'~ J•)tt
b•'Q a t-Mlókhan {L ma~•iu· hányá- lét~:- d,, a munkbntnl•k mmii 1:nt
gznk
,·aJú„1.iuii, h•Jl!Y fll'."m io'{- 1>!knw·tn, k. hn1,ry a 1111mkauf lkuh
nAk 4hlk' <ll} u.1ltlt-kc·t eainiloi,. hl\n~·isi:nk. kiYÁIL<I.Íl(!tt ,u,rint ab,':rnmt a m,ihhan Wtl•k, Tagadba k~t ht-lvreállitl\itl..
tatl,m uoubAn, ho~- ma t~ 8okan
·
uliwk ft.l az ilyl·n ,,;·dt·li?ci.k11rk, l!
Colui·a,ln l's \liehitz'IIII zillnmokü hol nu'.n-t1-mí1;;°" bn,,,;,hl,•J, hau n hd) 1., 1 ncut jn,•1llt t'fll tuf•g
lw! :nei,f •'NM?.l\kknl ,c,'i nák ró f.r- c~ab; r •mfnv »inN arra ho ,. n
t,,ik!rlt•n orvoo;'!ii.lZ"nikll 8 jllhi'I.Ze•. \ . ·
'
f!.
mu miu~varoku..
..nr1tJk114k t•in.·hnml\r' 'lo!'• il'~p·o.

n
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A MAGYAR BJ\11
a,YATELEPEK HIREI•
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S.'.\Dd O.:mlee, Mont. A, ltl~ni
tié11y1ikl1an uqyoo ke,·1:11et d)l.:-01nak, :!--3 l1ar,ot hc tenkint é;
.. .
.
.
.
, uinf'"I i<; kilitanha, hogy r0úde;i
idő1a bdul Jobbra fordul,1011 ._,. IHY I Belknap, Tu. l nt l.'lil: p,·, Pu.l
Hackett, Ark. l"gy ar itteni, 1meg,.•llllo. 1 -k ,
·rl n••m aJi.nljak
nem ajinlju~ honfitAn~inknak, t"'t,·ériink rtest
rnnun.tu·I, a mint a ~..:,1el, t,1,-ki báoyii khan át • houfnflr'iiinkn11.k, hogy olt kere,i
hogy odamenJenek munkt1t kcrCf,•' munkanuc,n}Ok
!ll'tn
u 1f la +-., napm dolJ,tOniak napon• , ~euek miinl.:At, az 8 nlh~m) ~ ~ ar
ni ..\ 1lor~ban mind"'n na~:'on c\r&.: jolilu, , hJ>tenk n
k
nnpot lll, Je a Jr 1?'118$!J .:ibb hiha a1, hogy 1,._.t,·1·•r-. • k tk ntt ~lolgoztak mo«t
ga; hogr má.d n e f'mlit-.nnk , C>JO" •folgoz n11.I.
•
tf"b. , leg st1k a mm_1kú k k,·\ ,. 11 kar .n,int fumnn ,lolgoro.ak, ,J,· I•& a munka•
1
1 :ab IDaJ!fi'!.. f'~." l,ajt1tr'<unk irja,
zsák !i ?.t, a min"'k 111 ára p;ldiul . al..i ,;,ln,,·111.:._ a at
11 tarim 111 ' , tsz:onyok jol,l,rll fo!'Julu!IJ- i
Gar-yb,·n $2.:.o, itt ,llt.(10-ba kr-rlll. ~iO ~c-~t,•t rlzi>tn k
kár.t' mán'. :100 uj ktíút. rtnd1•l.t.., ti,- .a;tr,kat ! vi"',iz.amennfk 11. bányúLn.
.alctbJl
J;'inrk,
,\
fD"•)ll 1„mí'rm caak a.u~1t1H1~a \ttt·Jak, _1~.\ .1 •
Clinton, Ind. Itt :~ \"\..i,onyr, 1•
1
Keanarge, Mich. R,•mák tl'~tvP-1 kdl 11 "· met, i1 r
fordul. ho~y hát rz 1J,, ~c1:ul n,·m a.1111ilJ11k i ru, I' r" ,,z::tbh11k, u.1inl eddig ~ ,11
rlink irja, flOR:',' a1 ottani ni,zo-: ol~·an bányáaz. a k1 é,g ezeu a n- a ma!lyar littn~.-a 1:nk1~1k, hng~- o,l_a j tak.. t est, rewk_r1_f1gy1•lmettetJ11k
n~uk \ült"t.l\ll1rnok . Igaz ugyau,I d(•kt·n n
dlllgoto
gy teg. P<>~· m. en.,.tn~.k.
A v.én •11 - 111 ~ ,-~
hov· f'tM a mlt•kt n ne ke. SI:ho,.\ io· pAr tti.rnát " tÖHltlat li- ral 6--i k6r t tllll tsak kml~- hol ti 111h maga~, k,..,,,i 11'."Jár•~ ~•' 1nek munk ,t, in, rt m.-g ;1wk: rn
1c-n,t.<" 11 t11rt, ,J,, a mini l.íit!11ik, M aúrt i<c Oiapó t"tv r nm &JanlJa ,an. po-._zt~t a ),un~·ii-.~ lll~R'a alh_t., Jnlgo,nak, a k:tk ott lok.n~J:.
kiti~ m·n1 1ar1/1.11tj5k már, . m,·i:t e ht>l).·f't n mnR".), r, kmk .
ke. ~· .. ~ n1 1<1_ v~n ~ b 11 n.'· 11 b,an ,-s
Kovi, '!"Y?· I111r?in l11H1 p1h
o.~nk u „1.nen~11dll'n nln.~11k, 11 k1
.
.
__ a~nt .~1mm1, :1~1111!.~an _Jnl~nmak, 111án ,. lw 1_1 . .-11 1sm.-t m1•jl~., uJ,1,.,,11
k,·t a bltnyau1r„ulat_nk ;u pt>nt,•rt
Fairf~ Wub. _l .t. \lsZOn) ok. ~.1t m~c-.. k1uh1d-l~mp.1t ha~;:m\1-: 11 munkR; 1gn1. hol(,\' í'"llk „9 4 1,,
1.1.triiJkt,,r11klil uc~iH.itl'."ltt'k. e~n- a mult hv1gcl~gt1..1h t&k \"Olt~,!n11k ; f11.t•Ul+'_k to1~uur1lu111 :i ll"'ut pn1 ,ll)lenrnnk hct nkmt,
11 11.
p,monkint ha!lyjók c-1 11 , idékrt. miir, iu_. l:1-t·n u:onhil-ll bArom ba-,lldot'rt l•n!riht·n l,:! 1~ t'en:1·t, mm nortök te-.1,.-r
,k e "' . a h
'I

l
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n.
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a .\ tfir„ularok r,aAA ... ko,1.is3 i!lm~t n) it 1 %:Rrtak .
t I \'8_nn:UC ban ;.1:3 cr•nlf'I !111fl •i;u r :111 s.1~11 utan. miut l«'DU'DÍ é;. h11 UJO' lt• t., 11bOCY
,•. rt. t'mhf'r,:;1(,1, t kiírni 11. '.\lint 1,·inel ffi t gy 11r ur: bog-., t~bht't p1t>k_ mim_ "'0 t•ll fi~ t't'nt_J>t 111., rnek. iirfrik. kknr :1 jö,·ó\ hónit1 liau m11r
ri~i;;uhink
Pro.ki
AHwrt,
f•fl)" ,lr-- n,•m is fo\l'lik m gu,1101 H1lt:1I
Az l"lelm1~1,..r. Plei: ,irta~, ,nk1111 11•Jj1-s e>ruv l r"i:..,mk 1lolgo 1 111. '
0
nAk llt'ln ,-alnmi háli,.,:,,rröl ,·nn n hán_yK-.1,1\; 1,mtl'jlt••wn h81f_\·.1nk cl r,-,k 1-aali1,\n„ t,·-.!\l•rünk t'lll'tl ál- '.mk U!l_\'4n h ·1m1U1k
de m1 nt-m 1",l.50 1ob11nk1nc. u:o~k1n1~ ll YC'U • most ugy.in nem \l''l.lll~k_ fc l u1u I
:w. runt S+'Uki ai'li\ tu,lho.tja i.iu- n, ú,11nm tf'rlil,:t ·t.
,101.Bt•li, gy l,i1ane- -.1.trWjkt~rv go. 1~1 ti hi!UV'.uk hOR") eugt1„1ln!t„ el- ~ak: d_,1kto_r1~ak. :tl.:?.,. ko,Ae..tuck ktl.-11 d,_ ha u munkn m~guulnl
lllfl~t'Ól, hogy milyf'n on·oN.;ágra
\_\,.jának. :,-:,1,,r,•neAi-1\.-11 haJtárJ (;lötr ,nunk
kC<1:dhet1wnk, :1Ű!'., lm•tOf11U1J1 ,$e, '10111 m11nk~- kor r1rnk<J>g- len magy11r b 11 11nn atnluil:~ ;.,. n 1.:iiJ„nbo,ö I JJ,!'érke:tett htrl'."mk a k.t" elkf'a 1111k111 fdi Régi" f,i ki• lt>ányo (l)".li.irja <:fQ' otui.n1 h tarsnnk
11uk11t u,-m ,·1·s11wk r, 1. 1!@ hn a k:i- · atnkra fi
iiut Hdrtók trrm r
o~:,;1.,tiirak itltal kincl:ott k~ zók
a,nlj.ák • . '.niJorlj,k b-1-kt•\t>l'
. 1tkkor !OJC• r,~k meg,•rkt'711."k, _ Akkor az n1t lrja
kHt'Se>n \,t\:)'•111~ lll I
iO ,·v,ci,ikt'k u,omán Jilr)OII
1tni .\ 1161 r I rh,lgolÓ boufn.:i.r mk ~ )l~R".\ILr gyeok; ön,Jno,\nk Mkl, h 1
·
I I
MeDonald, W, Va. .\ munk
umb 11. D!il.) 1t 7lap ntJ1111
r1 1 Rltf'Ill fu~-, bby jAtav.s 6 b. ma it ~,, r k
n:.1:dtl:k:~r.nh/.':m :"
A.hland,WV:io. lm H
H nrnk
l!:n
,1J,-kn llfJ')•nh.
_;kh.,1
"nkAI.
ert
m
id··n
'mOfl.
rim
f'1: íll"Vl!'lhnz tonl,1lm, \flg) i.., '
.,,,, ,,.
", •J••k m1n1 11111:' .a. r h t
'
hlln. ,.,,\..
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~
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R1Pnlll a legko?.('ltbhi patikt.l,a ,.11 ,tCStn 1oh1k, gaz hofD'" &111, IL ír a tt h lr,1k11_1t li , nap,11 dni h I t
,,. 11 1 +"}
t rnk
ug,, mint j
hd) 1, •~I
u I ony k J ,u 1
, r
I
ni' k rm 8 t,aJara uiluni ismtJrt hiirom n, J:Y m1.pot lolR"oZl'nk, (h gotn,\!;. l:'M 1m,-.t 1~111
t-01,h nJ h
\anu11k l:.llfll ho •v a 11 r: obb mun
111 rmik, " Marp.ul H VH!li'- p 1
I
nr\l)""~Af[OI, 1111rt u +111btr a lcg k1lá.t1\s ,1111 ri. holi!'" ro\h\P!llln hnt mát m1toltt1k R h_n , .. g, ff'I' a
Osaa-e, Oki ,1, m1_11.A. 1\ r
Ica.s
n:_gy
fi tudJ.6.k 11.tl ilíl,1Ján
1rla1tu fotunk: \ u u t
rukiíhh f'!Wfh••n tmlhatja ml'~IU-1 na t fo1t1mk dol •ozul t.blll'n O kok~1k mrm ,•kh, u 18 m "1nrlul :'I 1rJa
hog, ott a ,1J.toll), 1k Pit g hoir, a lllBJ?.\ 1r 1,m,W nf'm oha.11, tL~ ltth magait, ,~i ,ag) pz 1110 ,
fii (,nma
r,ll hn
mi haJa "a.n
po
1.:.
m,111kii 1•i. 11?.' h112 munk11 ht.,, n
turh,tlili., n 111rnm1h<-n mu-.t 4 1a.- mmt a,: áJris. hog) rsak 111t 1w11. leJ1trú k,'i il,!'• n k",ts,. at 1:. C'lkt'\r
es u, m ~,lr 1:1,,. ~!rnhálkC\zlll
a hánv#ihRn a ~1., n n, lP "' Jpl, nm
pöl dolirt0z.n1tk t>l~e u111. d mi • hog_\ anml lt>jl'_Pll, a ITif-!ln\ 1 elt g r dik :'I R7.1•11 k ,, ,11. f1 111,•k '"' i
poKtán való r, mh•lé1cscl, e. h:~roi-z- (lf!.i;; gaz nuw~ '<; J!".' Mlllhtt,I lum
Ha.nover, Pa. Toth P<>rCnf' bnJ ntiln 1g,•11 11okan ,~nnak a ~1.-zt>n, ~ M6sre (.14 na~ra, #-s t>P~•'D a,.- bf-n 7:H i urnh1tn hl ('t•uti l i. 11 ,, 1
unknr ,1 ,,.u 11 k 11 11-1111, "' n
I\J:a,,"b ll?.On IUUl., mit 82; ('ln bt'r t~- ptlutl ilol~owuk h 11,1 ku JU11t•<1, / tluimnk u·Ju, lio'-u olt a munka 1mn-.1 ní'm \01olnt."k fel nuu1ka~okal tJrt ottan r.:rJH'i-E'n la.tJ1tk. t>Mk mPf:! kiut
tiet, lul mart, UJf' ,u,kHU ,.íi!iarol -,j ,. 1 ntt•I fiz, 1, .. k runihnn li (;() tt'i,Jt'>i cro,11 mt>gmcluh, ht"ltnkmt .\.:w? 11 \ 1,l, ki·n mmt 11 I•' 15t, n
e .. ,~hk fi mfl~_\ar te1,t,.-re <
nicg,,, rml! !"het ralr. 111 "i 'l }.1
or,o • got.
·
ccntt I hetmgbl'."n. 8 mrntfi.n II t, hl hal ~111~,01 llolgo~.u~k ,•!i 11,1 l l11J~ • kt,.-s a mag,11r ll't[Ulkabh l11t:•k 1 ~y .-rll'!lnlunk,. hn2".:, 11. ko111p111~a, do moMt llt 111 igtn k,uiuuk 1 li 1( k
1
Uiu:<-n ha ""''' ii ni,k ,·,ilnmi pJi,,í,r,·n,lii i •v 87,,rN,,·~,~llt>m1t•1t 1, khol 1tl,h ,,. , Jo ns:t.onyok l)lrh•·: b. olflJl7.0k ,annak e;i ~k _1-bm,r- m,1hel~t u~ UJ k1tr1 k_a.t me,rkHpJ.ll, , r~t
.
.
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fCY
•
·
~.
i
. , . ~nk lf'f!Jmt'k. de a.z(•rt IDOfil llltmká. ,·a J1,ht>t 111n~yar')kf41 talahu.
ktt banyahall 1•1U1k1N mR~_\ar ~11
Ohwi érhauJéiit'Ulk sti:'rll:{
i~uwrt tlol1rot, a6sbort71 _1-t , ,ag.) n.-m f,,rclul f'llí. n_111nnk a1tnkkal Joi 11ok11t iuf'g nrm ,·,--.zm•k fel, mert
.
.
n_,·bzokat akar nlk11lrm1.rni. )1_111 mnnlrn r,,vidt'Mtu mtg foK in uhu
1
1
1
~~i~'
ár: •~,~Í~c~J~:nt:i:· bánu11,k 11 -.!nr+• ,.., IKkío; p\,~g JrÁ.• f•lt•'1'i n ,·nnnnk.
Dun ~~p, W,
~lmt :-iiu,•~: <l~m·,'.·tr,• erröl„ma;.l nnm1k i,l1-.1{-n mai \'égi-t> a törvén_\ ho 7úk 111a uk
a..-:t I~~ \Ö~ik ftrtahutuikra: ga u1,0·1111, d1• n,,:r1 llnkk t,•,;tvl'r
fmr,, h11Jl81"'lltili1. ..r-tes:!1),~;,1~:~n ,. lura(Li,"'81 Je,uunk.
i11 b, lútták, hng\· uz n,i:11'.,."111 u,eg'.
.
, ·•
.
. . aJánlja t• h1•l~·•t n nlllR'.,·11rnk11lk.
Fr08tburg, W. Va. llt a munko. ~et,ott~~•uukit r,liesc
g• .
.
.
,-,:11,azott ··,·eg)"e>1ml-rc>1 -ti,n-n,
~ ,al:~1el~ heti Jl"'t.k
i-a mint iri11. H,-1nrk i~ fl'I m1111ki1 el;g j6I megy, a. menuyibtn heten- i~dult, t'JJ,'1-nappal ?olgnznak a
Higmte, Ky .• .\1. ith·ni bAnynknem fl.llh t bi azt 11~~- s bi.nyH
~rn~, ,::~ ri:n ,~ö~t~~ t~ ok1tt
·
kint ;",-(i napot dolgoznak k mint b~nyábao, mag_var tianyá„zoknak blUI ruoqta11 eh·~ r1wndes.-~ me~y t!Íhiulatok. mint a b&nyá zok i, .. .:,
11
IP
il'.
• • . fi
C'ftY ot1ani teslv;nmk 1rja, a tAr- ,z1veAf'n adual,. alkalma;,.41it.
t munka, htk11k111t 3---4 --, 1 nRpot telenntk tÍ'fl alkotmán.)Pl\e.1HUlt·k
J(~nü~ nrm Irt ahhoz, hoey m_,
.
.· t111ia112.iYCl'f'll ve11t fl-1 ma~yar há-1
.
• .
•1lo\~ozn11k. rl" kliá1it v1111 rft,_l10(l)' tartjltk.
baJa ,11u a _b1•t1·Jr11t,k,. mtrt aká1
,Da.wso~ P~ .. \_ munka c1en n_' 1· n\".'J«zoklll, !< mini trh „iiliink, rC>Kenmore, N. D. _· Imt ef) baJtA.r- J Ö\"iilh,•tl ti n11.pol r,,1tnak muulf'11
Ba 'társaink j,',I 11 RZik teh11,t, ha
hol-") h1tzuJJa magRrol, hogy a ilt"kr·n mt>g m1rnhg 11a~yon ro:.'irul \'i,i,·s,-n Jfü'IZ'krzdcnek hP!('ltk.int imnk. értt"1ut hf'nnunket, tL munka-' ht!t,·n rlolllozni, a 11.t'n az 11U1<."1 hit- kitar~anak nJf'rl a 1 he-lt>lll·n áll11Jl{Y ml'll:·U!l'Y orvo11 v111,l'y gyógy- mell'v, kih\tHshan van lll!'YIIU. hogy áll
t. 1 t
t d l
.
\'i~lonyok azon II vidéken nem II nyálum 3 llth fi ft,J,;/füt>n 3 JI, k 4
.ÍI: •
tl t
u· é
<oiurt'v. vnlt nttho~1., lrgyr-11 ,·égre ~ m;mka\·í,;,,on_~-o~ rnö,·i\lt·~•'ll ml·ll·
an, oan 111. nAJIO
n ((01111.
lf'gjohhak, ,h„11_ 2~:l napot ~ol~~- láb mogas, l~jliri', k1) 'a1,1;~';. g8Z :~k.: k:k::t ,,::~iái:HÍ~~of;'>l~, i~
\'"·l••m~nyiinl; KU'rint l)r\'OR-~llOI

:tj~

w_,·nmin•hól irJúk. ho1,.,'\_

ott

1

11

~:~:;:l~il 1;;;::u~•ru•:::l.,,i':°i:: U1unka~·is1Q11y~k ul~·

tO!t"-l.11k:~11t..')'

so-1

t•

!

I

l,:

~~;t
,il'~:;

l

:~•r1

I

!&.

;~tl'n or,~,.-

mP.~

tl&ZtábAn vPl,· ~und,-n. m~ro,·a~·, J~~·ul~ak, dr ~1.. 1~0 „z_nmt ~em
hogy orvo11oh'. ,agy &')Óg}ncrc- aJ,mlJnk. liog~ b,1Jláriuunk ez, 11 a
aii:ek nem mf'nnek ,utawi, mintho,y \"i<Vk1•n krr~~• n,·k 1t1'.111~ltt; ~•- ~
1zonb111 az utazu p~nzt akar ke- 1nunk11 m,•grndul. ng., l11ra 1 h1K1>11.
rf'sni. azon !gyekszik, hof,,,Y mim~l leflziin~. . .\ <;,.>'~• ni·,ry J.',b ~1111 ·
,,lih or,01-:sa)L'ot varrJon a nyaka• g11.i,;i, J!'HZ nmt'i; h !IQ' ,zabarl l1unbe annak o. kit meg b1r kellőleg pAval do\,roznak .,o l'l'Oi('l fiiet.
J111.1.-m. ' hngy i:innek il)"t'n meg nek masina ·uifu~ kilrl·nkiot, _szc
o!~·an hejs ,·ao.
rene1,;édenM'g ritkán fordul cló é,
.\kármily"n tii.zt~M"lll 11'."@'Y"n a munká,iokkal me!fli•he1Öiien bán
is eg,· on·os~g-.iigyniik, a mint nak . .,.\7 élelmisler drága, a laki.
iop:-y. nagyon ki'\",:.~ a ti ,:(l's.... r~s, m,;r~Pkdt. )(unk.bnkat ez iciö -;1e
ml·g .em lu<lhatja me~tt'lni. hogy rint nrm w 11,:nck fel.
alakin.-k mil.rt-u baja van t-s mi1 •cn on-ol!IJAgra lenne _..,ük~~ge.
Maj tlc K
'.\fint e . ottani
Jvfl:.odjanak tehiit a lnl\tr)"U há.• ~ ' . .y. · _. . 1)
.
• .
. b te11hcrunk 1rJ11. e , 1deken a mun
n,·11•r:ok az utatoktol ~7.l"l"t'lUI e
.
\"~gy r,·nc\elni me,r nz on·osságot.. ka nagyon la.q.~an 111egy, hctenkint
fl mir/U azt hi.,zik. hofrr v.iikségük csak két napot dolgoznak Es mPe
\'An rl., S'lf'rf'lZ.t'k azt bt> fl binyák- ei,iak ki!Atlt!i sinc1111rra, hogy rö,·id
hl)z ki"iit'I t'IW ,·árot1okhan, \'IIIO'
kPrj('k a,:t 1•1 11 hitn\'aorvostól.
1
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Hu:le~ 8 lt·1,,>1:obb P" nd hasha.J~Ó
pirula.~ert adnak a ~aey_nrok t'S
a legto~b utu:ó l_iuhaJ~ p~rulák.ot
~IZ'Yt'klZlk el~dru, pedig JÓI t~d·
JUk, bor:• mm d cn bfm~·aon·o~ l~11
gy«'n adJ& ezeket.
dolgo~at, hiilLen az a le~agyobb baJ,. ~o~
t1r)·cb1;t 1;~m„1td ut.6..u hasbaJtó P1•
rul.6..koo kmd.
Val611rioü, hogy u: e!.6 feeskéket a többiek i11 követni fogják é.s
i ruft elárasztják majd a b!nyavidéket u !lb.:ók, a kik közül nt1•
gyon 10k a eáialó, it,."3,·ektt.zenek teb
a J>án~•h!lzok mrgóvni mllJru·

==========,,k'1-1 lllitY nz on·ow-.i'1g, rnint a mAst11 jta hil-náktól • ha utu6kt61
\'111i.n1·k vala.mit. olyanoktól \'el?Yt>lll'k, fl kik uon a vidfkt>n Jaknak ha kiket iey i11mernck ,,emét:rL'sen. dr killönöat>n ,·~g;rá.zianak
11rrs, hogy ~nz:t ne adJanak 1;löre
i11meri::tlen utazóknak, ha csak az:
az ujaágban nem hirdtttk azok
fénykfpit ismert, tisztell8éget cérek, or,·o~ságot pedir sem ilyt>nektöl, aem mltimilyenektöl egyáltalán ne ,·egyenl·k é11 ne rendeljt:nek,
mt'rt szok cllllk a pt;n:tt'bcll gyó•
g:,,itjli.k ki a1. embert.

A michigani
rézbányászok sztrijkja
véget ért,
LAPZA.RTAKOR
TAVIllATilAN tlt'l'ESITENEK BENNt)N.

KET, HOGY A MlOHlO.lNI RtZEANY.UC.BAN
A HOL Mil
KöZEL EGY 1:VE SZTlUJKOLNAK A BANYASZOK _ VfGRE
l.SMl:T MEGINDUL A MUNKA.
UGYANIS A TEGNAPI NAGY
GYttLtsEN A SZTRA.J'XOLO
BANYASZOK ORIJ.SI TöBBS!OGE.L A SZTRAJK MEOSZUN
TETtSBT HATAROZTA.K. EL, S
ENNEK ANNYIVAL IS INKABB
öRtl'Ltl'NK, MERT A MlOHlOA
NI ltt.zBANYilBAN IGEN SOK

MAGYAR TESTV1:R Ktl'ZDöTT
A MEOELBET1:SRT, KIK Mil
KÖZEL EGY :tVE TELJESEN
KERESET N:tLK:UL VOLTAK g
A KlK KÖZÖTT NAGYON SOKAN A LEOKZTS:l:GBEEJTtiBB
HELYZETBEN VA.RT.UC A VI.
SZONYOK JOBBRA!'ORDULA&..\.T,
, I ltdteleket melyek mellett a
bé~e,neköt.öt~k,mev. ffll
r...erJu.k, inert re&:ll•t.es .aQ l
w6g nam kaptunk & li1 b vtbb
.-cdOl"ltUD.l )OVO SÁJIUlnkba.n fo
"11lk be.Jt.&namknak H.Jlplni.

ln
•• •

enel

gy,,. •

kozJegyzo1 iroda~
;izámAban _,r,,JI, liogy I punk u:
k
• ,, ,. llunlet .\hu.1,out
"'iork allálll kOl''DIUIYZ. a
a:j gy
_.,,ii 11, , ,·%te ki 1 • 1,: ih ttuk
ho'!v zakes:túnk lt: v 111!r.c::.•
thJtitlMul fogja kü..-:j tni:"1 iroda
jitt a magyar b!nyím:ok reud 1k
2.{~re bocaajtani.

p td·

\,.~ir

l 1 • 1 tt 1.: • k

·e
h: a'. ta~~'< {'~t ng, n ~d
J _ro
~ .. 1, n r nde n
nak, e~ l a1 ca_ 3 :~JaAk u P
t
ahhol 11.l t hog) m J
gca ·
náljá~ a ll~iiks~;e:~1

.1to:

~~t:t:~.

Algomfl, va. Galajda G_\·iirgy
ht jo~_b v_u~2.onyokra nml'.s l'I niu,'M tlj ig)· ft.Zabad lámplt.val _dol- Yanllllk. nf' kútyav••tyt"!Ji-k cl aw- ~e~~a~~~:;~r~t a -k~::Iulnál fi
lf'fltn'r irjtt: .\ munka ill ~w•ng'.f'o kilátás a ko1.1•ljovöhl'll, ha azonban goznak Kárt'nkint ,>Ű erntf'l fuct•
k h
bé,
.
11
1
11
mt•gy. 111,111 aJirnlom 8 mal,!';'llr hfl. cr. _mé(l'i>1 m~gtfirtlnne, nir,,· hír- nek, tle.miutlin itt mo,.t tiokan van- ~;:·n:;.~")~:;p,8 :'r\~k
i lii
~:r:t.
~,,.~~~
1
liogy mo-.tjadN.s;,al l1>uunk.
uak i1r,· ll.llLnkbokat ,wm n-azn1;:k k •
. .
·
·
1 vi&.<ct·IPMln•r,•imiwk
ift kcrN.1oenek munÍr.át, egyré11lt
fel. ha ~zonha11 a munka,·is:,:onyok ~rut"e.
IZ!lP&e rt.
.
m t l'\("gen vagyunk magrarnk e/ Ra.ton, N, M. Ezf'II o. tt•l•!~en é1 jnnlnak akkor f.rtPr1iteni fogjuk!
•.
27~V:l:RTA.NU.
~loid. ezt.:k az áll11pot_ok meg
er
. •
.
·.
. ki"irnvPk~u 111ár nPgv lióMpJA no..
.'
Ket.-z,-rl1,·t1<zil,1.nyok\•flnut ti ~t- a1:11nnek, ln"rL ez„ntnl mmd1•n ma
1
1
~ ;::~~ú:~:~1.~:~'Cl:•,:~:~b: gyon' ken•11f't dolgo~u:ik _ s,:~ubn- baJtársamkat.
_ _ _ _ _ , v,";rünk_ ,.,._ett PI az 19U}k _l'_, l,rn gya: bány~z h~zzú.nk fordu~a,
b:ínuak, t11l)·annyira, hoin· mt-g 11 , nyá.kban, már kt>t h<ln11.pJa 1111111!1-lJ
Jellico, Ky, .\i itt,•ni roi.,;;o: t!lUn• . az F..St', .~•ult .~lla 1_nok h~~-'6.1ba~- ha, alam~l., _u~ e14-b:'IJ tTolgnban
·emh-a áru munkRért 1«:m ·a.karnak: hét.•n biztatJak A munkáKokRI, _.le kavif4t.onyok mifltL 8 bi.oyft.b11.n enn,n Hrt1~nnJ11. ,an a
1 ,h7.~ ti akar JIJ.~1 „a 1111 nemcaalt laoáne,rfil('tni
\zf'rt jobhan lellZik az igl'rt jobb ,·iszonyok még mm- most c11ak három napot dolgoznRk lyl'.'s foglalk~~IJ\1~kn11k
em~trt· aot adu~k tngHH, l11nem t'l ~
innfillÍr'lllink•\. 8 mi..ifell' mi·nnt>k di~ nf'm kóHlke1:tck he f'< 1~i;ry lát: ái igy majlyarok ue menjenek oda 1ruJ_ 11.zon haJt_11r11&_111k1_1Bk n .<;' ma lrunk tclJesí'J~ ~gyc. 1 f' a va t1 ·
mrnk:ít kf'rc1'1ni
~ 1k, nem 1s fog eK)·~a.mar Javulm munkát kere .... ni.
/ 11 luk -·. rsakurp. m1ot '.111
J n~k 6h~u1_ u~ t1 unntLk, azcrz. ,_
t, fpp('n aúrt a1 11. n, hAny mag:\"flr
reményn) ti m~ntl!k le 1;1i:rf'!r11- d1 st álht lu, ,agy megb.11.ta1ffll\.Ul!'>I
K
Micb f.:
n ii bfljtAra, a kik cJdi.R' oU dolgoztak,
.Fra.nk.
Alt&. Ca.n, .\ r:onki bá-,• kint a bA_n~:n lndcir urcgi•b_c e. a: ~iild haza valamely peres vag~· l•
I
Mount- ean,.
· .... go~ ott
mAs vidéken próhilluak munkáhol oy&kban a mun~a. igen J61 rue~·• kikf't & ngi·n más ho~ot~t k1 ft l:,o: 1•rat.li~1 ug:.·ltt"n'. \'agy ha_ vala.kit 'ki
est\·érunk érteis1t bennunk, t,. hO!irY . t . \'. 1 . . . P'I
11 haJ·társank dol""'wak
.
.
. ..
JII ni,
cr ioell
"v . . i, uundennap ' dc 1tt 1n,·a.
· munka c.i1átamtzt>J• r"l ennyi 1akar boutni.. es • konlUli nyila.tko111 n !,!ztráJk tdJes crŐ\"el duhong. n~m ajlinlja a mfl1t,var bajtár.~ak- iKen rnkan lrhct magyarokat ta- baJtársunkn11k m11r<alt csak e gy ,a&tra van asüksege, csak tr;on '1.e
re!lt,·~ri:ink r1:ndkiviil hnkat szen- nak, boq-y 11 tt mirnkAt kt>rei,-.,~n('k. lAlni. Bnn„k a kompAinirnnk ntlgy e:1ztemlöben iin-:Lja é~ OZ\"eg~\ .• künk, etk!r el_öfiz\átOJC lapunknak,
vcdnek e miau de kiu.ru.nak iira,,:
bánye.telepe \'aD e_r>'nlÁS mellett • 1kolduasorsh11u a keny.-rktretM ..:1- akár nem• rn_1 e1cket_a1. ukmányo.
.
.k
. t. "ák
IS
Oskla16, Iowa.•\ munka e df{{.. tele q1.nnflk fratH'la l,án_\-·fL..,tokkal l,lölthel.
1knt mindmkml!k telpcn rliJtalaII tt ',
J~y.u fit' f' i•~ mi~ irJ ' gy z. ken nagyC\~ ,,,.endP.a, dP kilátás ,·_110 éa miután tL tr11..11,·ilik f'lf'g jó mu'.1Né~ys1.A1:huuon1,ttel túhb ,,z a nnl állitjujk k1. Ha konzulnál ·s
18
'll
foirnak. i\laf?)llroknak nem rá, hogy róvid 1Jö muh·a 1111•gin- kAaok, éti a lwmpánifl is ítam•1a 1t!m, mint U<'IÖ..-:Ö hhc·n • h11 m g lkell l1it('J.•iuteni, akkor k, · Jolllirt
:tjánljnk, hng)• mC'»lt :\fühi~t1n AI- dul; c1. itlő i.zcrint 11,;m HstnC'k fel pfnzrmtif'rckbiil áll, igy ll't"zi\·e• gondoljl1k. hnc 191J-ban kti"
kell fizctni 1 ,·agyn ann,it, 11. 1111:!I)'
'amban kN'""">M.'nrk munkál.
m11nk&1;oka1, meri m~g 81. itL la- a,•hben e11ak auikat. alkftlruazt!k, 111ebb muokbból tlibb huurt 1·l, D)1 a k.ronnilnak já.r, dc egy eeot
kóknak ,;, ru tudnak elég munkát r.zonban vannak közöttük mli:s n('m mint az lf'Ö7Ö evhi·n, kinytelcnrk td 1cm tobbc-t l-!dd1g el') konzuli
We11tburne, Tenn. K. Il. te1;tvl:- adni )Iínt át"81i1itnk, PietM Y&r- r:diargüek is. dc C'sak kis súm- \'8(rYUnk arra a kihetJ..ezt.etl-.llt'e nyil11tkozat 4 S dollárba kenll, &
rünk figycltot:llt>ti te11tvt'reinket., gaui nevü olu,;: test\"ériink, ki a mai. A 87.én •11-'Z-5 llib magu, Jutni, hogy a blill)·á.azok Htt ,·t•l b8nkt"in4I, ngy a kotJf'lt'--zlln I,
hogy arra.~ ü_d~kru ne meoje~e~, magyarok kö~t.t A.lta~Ano~ ,urt: 1l~ncos ma11inn_ ,·.íi~, ~60 C('ntet: mind ktvesebb:t türt'k:lutk _s a ha-. ezentul azo'.tban _cs.ak ~~t dollArb.~
rnert - mmt 1tJ11. - eieu a \'ldc- tetbtn r-é1iies11l é 1 a kit mindenki fizetnek; keves gar: van és azért. nyag~g e ttkmtetben nund na- va~"l~ a b1teles1té d1Jába keni,.
ken nagyon kevés a. 1t1agy11.r bá- igyekvő, azorralmu ruunká.isnak I z'-rt lámpát ha11ználnak, ,·illany. 'gyobb.
,Ismátt>lJuk. hogy bárki honánll:
nyúz, de nem is csoda., m1;:rt rou- cr;endes. derék be.jtár&na.k iitner, oy11t löfük ké-Wer naponta :-s kiArr61 peMte ntm uól a kr;,ini I fordulhat, mert ez.t a k:edvczmt:nyt
szul fizetnek éa a megélhetés drá. a napokban ,·adáuatra. indult. Ut. lenc 6rAt dolgozna..k, Fizeté, kt!t- ka. hogy hány bevándorolt b.:i.JtAr• lntllU'S$k ai elöfizet.6knek adjuk
ga. A szén 5 láb magas, de a ter6 . közben - mint :. mondja • &:er- ha\'onta. )Jo t nincs uj mun- sunk lett az ,merikai tike Aldon- meg. hanem ntind,m magyar 'baj.
oagyou rouz, n.indt"n léphre hm- 1feC'·tr e(Y ,gon megakadt éa el kL.ra 11rii\csi1, mert mostanában ta éa hány•n voltak a vértanuk a tinunknak Olvan irat, ami nem
bert áltita.nai:, mfgü1 a·yakorta for-1sült, a 1e>Jy6 a cotabjiba furódutt, aok:in jöttt:k ide az Eiryesült .\lle.- meg-.·Ptl"t! hunkyk k'otul, 1t kiknek az ,S..haz!ba megy és Dl''!'l:l kell a
dul el6 nzaencsHlenség, awnki,·ül az orvo1ii Y,fümér uerint aebesil- mokból Is igy minden plh fs hb ol,·an kl'v; biresu!etet adnak
. i:onzuln!l hite esitt>ni, t rm~ct~
,.,, 111kola. liCl templom oinc11.
lé!U' 'lulyoa d~ n
~ll!tveadlyes. tele vnn
tmer dnlt Jingók
rn gy ('•ntb.- 1 m kf'r J

ln~I..
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IVIAGYAR BANYl.lijlLAP

jéletében

Ha a Bányászlap
elmarad

A CSODÁGYER,!EK.
lapot Ugy látsZlk, hogy a h:ba az
- tTgy uéize meg a llli kis baottam postákon van s mt~ked• • • ~unk, hogy a t:ologban o wa lllg bánkat, hogy ez valóságos csoda·
HUNGARIAN :M:L.~ERS ORGAN
-tom pos~ahatoság v1zsgAlatot m gyermeki
- Ugyan?
,
"'
'l'obb baJtarsunk panaszkodik a1tsou Nem szeretik azon a kor
~L t ) dul! IHili;!'\ r bn1 VN! l l' 1 J he oulJ Iluugari,w )!rne1~ Org.,n re
' dele
gau E:egttem, mint a.z ezerrel
ntha néha, hog;, neni kapJa. meg U}ék(:'n u Magyat Bányászlapot
- Az áiu ! 1fár llárom hónapos.
z
} ult iliamoU nn
m t~ S
tu!~.:Jt~~nd:i!~:v:c: óha~
Gondolkozzanak tehát t.agtá.rs&lapot rendesen ~~ luábn ll'Juk, Azt lnss:.rnk czentul rendben meg. és iul'g semmiféle kunsztot sem
1
ffY f t
d l
fel llll az itt elmondottakon s hassunk hogy a krnduluvatal mmdenkuwk kapJa maJl'l, de ha nem kapná, sz1- tud.
11
k,
i.id
BU.i,0'· .' 11Jh:;[h~rl l „ R
nánk egy igen °,n osddo o~aigen oda, hogy ezt a fontos kérdést a 1 !.uld1 a lapot pontosan, némely •l•skedJ(;k Jílmét nm
1
1
1
1
"!"l
I. r. {
[ \. !, 'l' () :\
\! .\ Jt 'l' 1-,; Il · ~ ..,,
hivm1 a me1y mar e ig
konvención dülöre vihessük Nem baJtíirsunk m(•gis az! hiszi, hog~
MODERN Gl'ER)lBKEK.
16:i E ,4 h St,, !!ie'. Ycrk, N Y 1C3 E t!th St, New York, NY sok Verhovay tagot fogla.lkozt&- hiszem hogy
tagtársam ko la lapot Jletn kuldJuk a cunérr
F A Egy levd telJcsen clma
Bandi: Pflpa kérem, ha az Ilus
16000
1
tott Ez a fontos dolog pedig a be zott cs~k
LS 'akadna a ki SZ1Ve-1 Most , é1ti e• feJén találta egyik i·.,.dt a t(lbb1 k\•s8n erkezett
zongorát kap, hát én kérnék hi1 ,
J
,'I
egyevre$100 1suhsc11pt10n 1<1,teíl $1.00 ycatly tegsegélyezes, Tudvalevo, hogy a
egyed
ba1ála után \eshérnnk
szeg~t és érhsitett
cikli1.
8
1
1
Verhovay ~gylet beteg to.g3a.mak' ~~~t:nd~e s:;~lyb:~
dollárt a.z.. bennunket hog) a lapot ott egy ~ ~ , r . - ~ i : ;('''YífW!i'JWM'.ffi:JmiíQ!
Papa: )licsoUu. öss.zefüggés Y!lU
11
1
111
k ,,
i<'u t:sut
u],,in
Pnbhsho!d t \cr) 'l'hmi:stl.ay.
heti G dollar eegelyt fizet Igen
h
h h t
, b
d
lőf tö k S'lli a lJák át mert SZ:i:NBANYASZOR és burdosgazdak a. :r.ongora és bicikli küztT
k
va.nnaJt a. kik ezt a.z ossze. erl, OflY a e egseg osszu l ore t izc ne
e
l.
Jó ea !Ua.ndó mllllkát kapnak, ba mos
l3 d" ~ .
h TI
, go
}s e
111
oud li!!s
tt•r ot tlit Po,;t Office at
York, N.Y. ; / ~ mai drága megélheté!Ü vi- ~ _ágyho~ szegezj, hát ez ~~tt az Wcst ~il:gin.iitban ~é.;,fn a t~lep'.
eze:
ráh:;1 ~ · ~ i~n~lbfcik~:e:t .
uml,•r t he .Ad n .\h1r„it 3, 1S79.
azon ok között mód felett kevés. 1dő alatt 1s meg legyen neki es csa. ot~ !l tarsulat ~z- m t.-S _a h/Íoyatu után 37_5 centet 0a Iadolóknak. M.asináJI..
__
y
á.k É t >kél te
igazuk Já.dján"..k: o. betevö falatja, s ne la1donos nem orul neki ha a ma nak 11 centet tonja utin Villanyos lán
ÉG
' il!AGYAR BANY,\SZLA?OT BANYASZOK IRJAK,
nek tartJ
s o e sen
kcll3e~ a. munka.s gyennekemek ,..rya, hrlilyll~zoknak UJS3{!Juk van ~~~~!;nva:e!n:C~:!
•~~
Fl!:RJ ÉS FELES , '
,
van
a.pJuk: életében koldulniok s. JOSZl- ~ uem ,1ka1Ja, ltogy azt a munká- pák semmt' lefoga!!ok Fizetés minden
Kramulics ur (Hagy tall:iusagBANYASZOKRoL, BÁNYÁSZOKNAK
Mert h1szen a. Verhovay Egy~et vn embtrektol csupán azert, hogy 1;a 1 ohassak t>~'),;;zerucn elsik
D~;:, ~~! ~~
No, UIUJ)'lt mouUhato~
j ta.g3a1 ts vela.mennyien munkas a kenyerkercso halála után 200 knszt1a tehút azt n postán mel) OROVE, PA. PtttsbUl'ghtól a Pennayl hogy tu.t:11l11ttod1k i:vt>m óta mat
•
,
•
,
mberek Nekünk mu~kásoknak dolFirral többet ka.pJanak
,..z <J U7.]E'ti'>lwn ,an
;:ac~!:tt~J~~n;
~af} száz fétJJm:k r;1kta111 szarvapedig tu d valevoleg a ket dolgozó
Fontos kérdés ez nagyon, El, me
TcrruészetP8t'O azonnal gout.los PANY, Employment Agent, Firl!t Na,. ll _
~
,
•
ll;arnnk minden vagyonunk Ezzel 1 etnemlehetcsakugygyorsanel kudtunk, bog; tohbct ('Z a Jl:JvÖ- ttona,l Bank Bldg, Pittablll'gh, Pa
Kiamu~csul' {magttb!lll) Tud
- ''l két karral, bármilyen megfeszi 1~tezn1 Ezért szükséges volna ha bcu ne for<lulhas:;oo e\o nzon a te
:..-::-..:::::::-..:::::=::==r::=:::::::_:::..--:-:1 ~a lS t en. 1:m 18 megtettem uur}dtn
~~~et~
e;;~~ cs,ik eg) ferJet
Aill.ió~a a. Magyar Bányászlap cet 18 ontosan be fo uk váltam, •:':.~ crovel dogozzu~ J..G, ritkán tagtársamk mmél tobben e~on ltpen 8 Jelrntést tettID1k ,iz á!lapoa. tobblt E~J pedig nem t, ...dunk. a~nytt kere~m, 1hogy ~ dan'.lk róla véleményüket e la]-1 1ok16l ,;nshm~touban a postanu ,--~~~~~r.,,
•
g __
~ utj ~, számtalanszor ki- 1
AGGODALOM
{u· a lap hasábjain azo. „1!!• "n han ~ó -csillogó fr:íztsok trnztesse~es megelhetes me lett va hasábJam, hogy a. nezetek t1sztá- m:1ztf'r11t'I, vnloszmu teh,tt, hogy
g ... '
• . .. t
I.anncsket félretehessunk a. rossz zása után dt>legatusamka.t hatá.ro •zc.ntul ott rt•t1df'se11 meg ÍOgJák
,
'
.
ket, a melyeknek szol- .....cp...
1, a mclvek: elka.pra:ta~Jak a.a uapokra Tegyük fel már most,
tt
ta it'ssal küldhetnénk a ka m az elólizd.ők u lapot
- )h ~ Iog_ht!kozusa, N~•m ur'
nk laptmkkal, és iha~o ~zemcit, hanem - tettek hogy egy 4.-5 va.gy kevesebb „o
u ~ a
p
,
- Alsoruhaban utnzom
melyeknek '3!
cl1
,
kk 1
munkás csalad konvenc1ora.
,
Arra kerJnk ,na1 most ohas6 =="'<lliil:'ii!!ai!w,.....~
- Bs m&g sohase fázott meg
fogunk. EJ..:..on-El::be:v a to1ekvesunkben nem ?:r~o:::ly:sabban megbetegszik,
Csongrádi Kornel,
baJtnr.amk11t. liog_, ha a lapot \a
;
__
Og'] nagyon i. ;li
1
1
JY.eh:nl;
i?enum
kofü:eget:
nem
baleset
en,
a.
munkások
a.
83
ik
fiók
tagJa
:::o\
:
ek
nf':~t
----o_
1
, V_A~IlóJkKOL~.\H i\...i.~
1
1
aJr.iw ~cs kö i;J.
1
„e...~n c &anmu te_st1 fa.ra~sagra A úÚl kulonosen Amerikaban nagyo~
ulatm ho
f!lle hes,-unk
osAZ AKAD.ALJ_
\ anu_uu Li'amok, Azt m1nd1g
nyi ez;;!" baj.ár.
I
8
Ia.gyaH•
_Ban~~Zl!Lp ere3et már er: ~ako.,. 1 eset ,ugy ?ogy hcsstabo
rakczE<l~ gy szén:án-.;ató.isultt~tal
l'r (a szmkoi beu)
óriasilug !.-1;cm elott lai tsátok, hogy 11 tut
1
_öldje r.1 .... ~~ mfo.
', '
.,~: a batsas.:.:gok, a melyek
cleig 8-10 hétw kenytelen ennek
d
a 't Gizike Igazán kár sohas\ m szabad a szem cWtt tarta
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zetnbt>Jl
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lllf'g<:zmlt,;tl1(>ssul,
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,
hogy ag}7).; sról,
- ~" ,- ,. -,- 1
>'f:f't!l'"'tc>S , i;;szafilh,eket
met t u hogy nem lehctunk cgymase I
ru.
1 kn k ":>vetkezteoen a.:>. agyat ct'lZ~ A
.i u ig:iu.-.:.. ~u
f:l. :sala!na; i~::t~:t~:~o/ae~:~
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Hiinyl!:lzl,tp 1genu,_ fcl_fo/?JU keJCs-1 A primadonna Hát D11ért nem
Sl"LYOf:;~ETELÉS
; nem nezhet- ilt~ :~
azoka 1 S""" 11 .
a ie, megkezdtek cllenunk l.~~~t ~cl~á;ocská.~l fog:13.k élm,
Budape.s:, a.prilis ~
m aundenut1 H l;anya~zokut meg lehetünkT
"
át fe.
Csw1y11 iéuvk~pész (fuiU!.l holgy
lehc:tetlen áuapoi • .rc~ agyarkodast,
lapunkat m1t az e let frn:et Dc meg 3.z a.
.\. pol111k,11 ese1UL•i1Jek e heten h~ sz,á:r. &lJ" 111 <endor orz1 is a 1 "?r, Uert nem eszem mag
hoz) !\agysád, most legyen sz1.
h,,-ő :,::;em!ilyeeen
a1•gJak, ha:3Y ne kerulJon bJ.J- i_at c!ollár2?em tiszta, mert hiszen a Ht1zon lmul zaJ!ottak le ;°'crt h~m•~t és i1.nekt•zn1 fog a rn.1gJar l segi I
ves ,ám nrui1 és b1t1atságos arcot
özócl.ést a.kkor, a.
~::J.Jnk ke,;,;ebe Has-,ta.la.n mm- -.e· , 1 kell az orvosságot 13 vasá.- TJF.,,a rníir - mmt 11 ki_k JÓI v:gez, ham11szt mrg, er{Pn,1 m11Hle11 ,issza
r
csmálm
111 a keziinkben
,mi f.. Magyar Bányftszlapot dia,.. I ~01: 1 ~ melyre ha csak 2 dollart ték Uolgukat - ltfü,xeti vakac1ót dcsrsel szcr?lwu ~wg akko1 lS ha
BÁL UTA..N
t cl
_ _•
'
·
st. .;ill
.. ,s. tltJaba~ ~-eg:~h,ta.~1-.már. ,z:ímÍt1.tnk hetenkint, akkor már ,irlott "-?ar,l~Já1~nk._ .
.
. : n11ulen Uanyatars11lat rllrnségc há~1';~::t~1~~alá~~1~~:ge~o~~~
a
BUY AXYó8 A_.LBl?IAllúL.
n lt"L:.t. Mi ~:J.Zdll_llií u11,~ran, ·:;up:in 4 dollár n:art,.d. lfog-yan éJ.
,\.~ .' h~ti- t'"'..n:.1·n.~~k . .:iz 01sza. :rsz is n lapnak.
G , 11• .. R . , bb
,Johb mn rgy vű, nunt holnap
_1,.- ,.:~, mi!l.t O!l~rZ.~t.eS magyar ;en m,y„ heti 4 dollárból egy 4--5 ;;n;; h.usz1t1,J knrnl JHhzódt!l.k !e. . :'-li nem krreRsük az cllentPt:k,et
-~,a _11 · .. o~~z~ . ·
uai ... t. kél h.ízasságki.izvctiiö.
•l ~;,kw•:;: illik. Nem félünk ta cs;lád? Lehet ebbél enni, lak- -~ l1adt,•-;!parmws1,ok rp1.1dek:_•· •·~ uclll nkan1:1k zanl~·okat csmul•
~\.!Slls.szO!l)' • \ Jdi.>ki roko
JO
_
:1"·i :.
ri,ulliz:mí.ja nem kell
fizetni ruházkodni, az egyle-1 folytán - ~.mnl'. levt'!t>ml>P_n ~u- ~t. J1ni:u· nzt:i.u fl rn,arosbnn ha- tc-kf . , ..
,
-"• ho:r.ouu'.uiy miml~ilt pútol s u
1
1
n·::.i:_d<, mert r:ri erőn1~ ott gyö. 'Í illetéket ieróni? Bizony nem. Ké 1.ölt \"ny-11ffrr mial; - . " _cas1~0 us1fo1,;sinnk, nszonf. nzouL:Ul egyes
~~, 1tl~~ · ~Cl!!l;za; b·
hozom~llJt nem pútolJu sernnu
„e..i.i ::,~,j'ár„aink velünk tartó ~an fekvő te;.,at, hogy az ilyen sz~- tiszt tag)niu 1k ki. kd\ lt•pnt a l:t 1 ( h, kc11 oh <11101: a7. ullapotok
t\:a:ti:~uyÖs~;:~tott 11. monok
] ~".I. ::iraoan
.encset!an csa.b.d a legnagyobb &mo t11gJa1 •mc1h~I A ('a~no \/l· nog:v 11zokar szo rn·lklil 1wm lrngy
'
_,\ \O cg) kihalófölbc-tl h•\o <>m
ei ho
v
L
nunH:a1Jr. m,nel sikere :,_=f\D,::-rnak nez elP.be ;nmdaddt$, h•~J;tm,mya 1 !-1\, pu n~ilut;;:oz,1to- hat 111k 1'-1, ppc'.1 11z 1hl'.'u lwlyel.f 11 1mi
hl:'rfaJ
• gy
, '""e'lme'"ycsebb ~ n , &zer ül.lg e. l~envPr!,ereso betegen f'ek. 1~~·11an •
•firozatt:il e,;;:~ i'~ akaouk JU~R'':Uto11ll.._hog,; e. 11l;i
DAD• ~,l KE.t„n
_
1
•
F-'lta ~,u~vu m_,n z:ik S„t felty6gyulasa utan lE, ,11<.•J1 •!otHU:;ll! 1 ~Zl Am f~l a '-O· 1 !"\a1· HB ... in aszrn~ lt l 1cJl11 ,1;c l! t!..
Be!-!Z~j_l'li Í1 ní.d B1-h1-b,mzcnst-A !ea1nod (el'Jt't llt.' g:, oturd h11
ií.b:uoa- k,el
hogy soIT& Jar:a a. banyatele- 1,.ert be-tegsege alatt az r.dossag penzen ,1h11\tolt , pu_1kapa., tnul, 1 iz <'rq..,zako~kor\.isoknBk rlPJf't ,e d st, m tHL-utl ,a \u-,a.21. sze..szc lá]ig: i\Iei t Oml'i; nebezfbb, mint
„ t t'dy
„
kot '<'
ie:Letycs meggyozodést
fel
ro::i•k ho
a bet · 1hog) · chcso mt! r.!IH~n, uk t1i.zt l h"ssnk
.
•
,
uz, eg~ ct ferJhez adm
's_
<'Od! n_ra:e
h
,í:.e"3"U o.mdenrol Megfog lát igybél ~::-:e~+ c;ber glóna.po~ Jemek kikazoi,;7.trákrsi'1szá1 kaid
Ismételteu aria kétJnl, teh:1t r,zeren~sem me-memegkl',101 a-aa.
-l
~nug lctorleszthet1
1'0Jf]:1t \:l':i lik U< m tudnak elcg oHJtií.1snm.kat, Sl'.ncsketlJe>nek ,1 lr le-lcan~ a ke-ke ke-kezet
,
AZ t'TCAN
1 0• eJlcdo t „ner e ér srn • mmd,..nt, felJegyez: i:;;_mdent. a
ó sctar,,o; hatalma.a er~
i c·irn a. kr,cseKelyebb vonatko tlC-oC-- .u, a
k
, ... u 11 f:Y.t 11 zm I z1~1 t ,tl.niít nHluut j limdoh1vatalla! mindig twlatm ha
l3rnizenS t rm m Szivesen ocSem,
Bg} m a músikhoz (az elöttuk
l e t:
~oc.'Hl, blt::a,l, emeJt
::;b:n v~n 'baJt&rSa.ink életével,
Az volna te.. "t ,;okunl-;Wt- 1at 1ak a Cu~rno hritái-c1.,Ha .1onb,m 1 l!lpot 1, ndei.tn n('m knpJak •1: .mn.Jd csak akkor, ha egeszbe.n raenő holg)'l e mntatYa) t'gy lat
·
mt-g lk"in:§.S"t ?ltm l S ~ ':iogy azmá.n pontos adatokkal fel 1
a ~~ome:~~t!\: inonih1 a ( asmo küz,,zí l"lh t1wk l·oiry 1~ti~na u_úzhe,;sunk a dolo~ ktri Drnabonki~ nem adom
szik, CHJUOij
O
odcil
s:snnk o.zok ele, a
~CS"JVC kez:ve ke::dhessük meg a ,
,
'
gy
g ,rvendo Phwki Ur \\ rk 1 rle !,;.lll 1 mtbrnlt•t('nr 1, t>S rne~7.untethes!iuk
,
, •
llolgy (,11'isznfo1dul)
Szemll'
e n eter_ma' ar t~nyasz sorY h"r~ot Most Wost Vll'gml& seten flzcteildo osszeg fe1~me tes- dot elh n J MJ a. pt1ham1'!ti'ik1rnk iz t8ttkg:es 'is~zaé!e!:iekct A i.\fa.
SZo~A'l'.ÉK
~
lc.11 T
1
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"
gj
l;,~~•ete
- ?Ili nem eleg, ha eleg'
r1_ $zl nt Ist •nj igaza, , !UJ' Dc
000 fo,,~1,bt r:enndes-l ~a Vugima telepem JáJ, mert ott 1~-•k,lemto\nuldJ•ukd,o!:! ~~ndoa~~:óz, lioiv r. ,olt koalic1ói;., rnu..iszh'J t.ol- ~va1 Ba11;yiü1zl11p mmdcnuH' _J;ll m
1
e n.,..,, •
da„a . ,,. Y van a legtobb tenmvalo azuU.r. gy
J
P
nk'
u.okrn k ol.H1H nag\ int'!.!: l!lost 1~ az 'Gí! 111e1 t 11mut.1:t a 11wgwu bau~rá
- A szival
boei;;1rnat én Jilttnlról
Jattam !
nkank€!\ Joob flze~est, meg 'J- n. L::..n1lnek a. tobb1 államo.K is. iogy a..,.kebelebe tartozo mu :so- f)rsuígban szerte .:i népe.zermn itc 'S
Qk t'11l1 kehrn Ja11ua kell
-bec:iulest es _eletunket ovo rendelAmid.a .!J"Jtarsamk eddigi nacy K~n M~G l!:LETuKBEN segit,..en, n;t akarJIÍk a kllSZl.UÓl ,tkeióval
llA[ KTS~E.\NY .
:-iZA,\HTA~
i,,_
l.et k~ve~clJu:nk :01ük - -:.<'lmoge. •• ~at megkoszonJük, lré:,-lh„ meg.e~l oket a betegseg! mely mephohgatJ11 A mnokapátt gy11 1
-o- - i\Iond~a, na!-(Jll.nyuska, igaz
Brnma uag;v-sám Be fogom nm
1'
51.:.:1. ·, lrn.neru baJ~u~. mn:: iJk a-,:! ;•;-,-?bb:-a is ,~ Magya.r Bá.- _nar ru~gaban is .n!o:noru.sag!
!á,.atos iuditván.1,a. liogy az í'lle'l•
a;., ho~ s7:,u-nyakut fogok ~apm, tu.tni eg~· n11gyon csinos lá.nyuak,
1
e :.; mi· r,,
y.'.~••ja , sz.í.m!!ra, .de.:n pazarol. ,~em:7,1vel s_ulyositJ~ a-_ bet~ mun- '-k k;·1 hvrco~ férfiujo, Zlinszky
SZERKESZTŐI ÜZENETEK. ha maJd ki.s ~ngyal l~sz belolel'u.f a kinrk - mdlusleg lllondva t bizaJr:rnkat méltatlanra, 18.ttá.k 1{..i.s he.yzetet az a. lelki gyo~elem, f ·;:·ván és Brnic,:kr ödö11 szl>littas- Igaz, ci~~~u.
ltllért kérJe? ! a11n~·i ezer forintja ya_ , a hány
1
11
1, U •
magye.r pedig nem !!ZO- ••ri.dig ,:~ bi:mnyitn.rJ fogjuk ez. u az_ ag·~o.~a_lom, ~ bet~~ege ne. -t>k f,.1 a lrn;;ziu,;b/il Yalíf kilfpésBrown, Winding Gulf. ".'liint.
·- ~lert bwikht Jobb szeretnek. kil(,t nvoui.
1.
sekecl.m Ne~ ts ilicseln~s:s. Valaho~ szerkesztőnk meg- ,;";a,;::•á::~z::~::t!~~•
re de ha nf'_ve-z1 ttek a ft llu\'fii,;ra u/JgJ (111 m 111 han~á.szcmh_ei s csak 1
, ;LHDEK
K11Jelan 111 .Aztan JÓ kove1 a
3lAl CS
b
01 d11lk, hr,ni.:m mert s.zent .ordt•l, fogadJa-k sz1vesen, mond
l
'
J
.
agiulnlog valaszomuk. 11bbun nz
io1'sz so1sa ,1ttt• 11 bá.1naszok k-0-1
kisasszony?
,., hn;ry ab jtUI:ak ugy megér. ak el c;;;:::intén baJaika.t, panaszai- nlt e~mo~' ~roszakkal IS kikel „elhPn k(}\ ctkc,zék 111111dk< ttó •,\ ni•m 1s csodul111k hogy ne1u
- ~lni •• nem SZl'll!tcm, ha az a
__
tv li
hiv5 :.zoza.Lunkat: mmt l.at, sérelmeiket, a l\lagyar B~ ~~::~a.f:~gyljo:;::t:~:a~k:~: t,l::m 1, .i kí'!Szm'Jh'.il való k1go]y() w•1 l'tl a ba1n,í.szok uJi,;AgJá.t
~al:Hláb mmül'n este kint rnu a
f?AZA \ .AN
4
g es-y magyar uJsaget se nyaszlap arra valo, hogy megtalá.1-1
zu~a
kon_ b an
.A nagy;;agu Brr nuhcn bo1.
ad r Serege.•ulJotteké Jo!lLe!t ,aa.zorvoss~gotr
megsulyosabb~egbetegedesenek,1 ·...\.zind1t,,m\t miu 1! 1!.kuhltt'k
H J Budapest Kd hét mul,.i
-K,-•iern ohuusz(•g,C!nl6s nem z-w,ztó vh!rnka,;zuga ,,u; 11lllgl·"o, ugy hogy kibi;mtot~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h~l:t:-~~: n ! : : : ,1 1,aszu~ú f'!1Joksegé11ek, ~nclvbeo 1,!1-tt mJJHhzikrc ,t kéld~sekrelmci a szalonba~llll
nak'
.
0
&
!ouK
1,;as:anl~bog,ama..gy,~
~
g .
nk ,lz aláuok nzt haHgOztntJak, l1og, ,tglegcs \U]u,;zf adm Tessek ad
A koldus Jlát uzt tetszik gon1
""cl· wcac égét hrrdetve Az
?án embcrbara.tl kot? essegu ' a frl:szollta'-l a kusz1116 ''hekcJe
!ig- tm,•lcmmel lemn
EGT},fAS KoZo'l'T,
doln1, hogy azért ti centért, a mit
k u gy 1r.cgéct~.:uek U" A VERHOV A y.
1 •o.ae•n m.iud.nyáJunk Jol felfogott I erdckl•b• n te1n ek a nélkul, hop-~
H M om,l'k Hl szol n frnh •a1 ballr>rma ).Iolltld -0sak,mt!yen ad.m tc-t1rn1k, francia pezsgőt \'C·
g:,.k 11, baJta.1~~ érezték
KONVENCIÓ. erdeke Hogy menn)ire Jogos Zlim;zky t,11 DenH'zky eg)é-m be \!'>z
alal~bn11 ~;wreted te~ szerelmi ,al- bdek a sr:iapszbutyikba.f
é eto .SZl.lkse;;et (1. szervazkea khánság, bizon}'ltJ& e.z lS, ~:;~ilet/:t eunten~ Zli.ru:lzky és Belom1Hit: r>lőszoban, t11Y1ratban, ap:1ek, d6 l~gfőkeppeu a::, bogy
h~gy pelda.ul_ a. new yo~ki SS-ik .:i1czky már lc\étil('g {1tes1ttetlek
Szücs testvér. Ctána néztiink, t·óhirdetés~en vagy_levélbenf
A.ZISKOLABAK.
ci'e.:.nk bizlu.k vennfüik, mert
!fow York, ápnhs 15
fwk mfr saJa.t ha.táskorebe,? fel- 1s az cl11okséghez bef1krzett mdit hot!'y milyenek az üllapotok Wnr2- ballerma: LegJobban pénzes.
- Mit ne\"etsz, Kis? - kérdi a
1 ~Já.k, ho ·:)· igazat mondó, bacsü- 1
ornelte a:; bP.:eg'Segely osszege~ ~cti a1J)1Vl melyre H nap alatt ta1 1 nban és tudon1t't6ú.ra fogjuk azt lev-élben.
tanitó.
le " munlci cmberclt V3,f,7l~lH,, ~
aöv„d ide választ el bcnuunket 7 doll:i.rra. Hr. tehft e:: a;: egy fiók toznak .:l) da.tkozm, cle , aloszmu lrnzni, n mint megkapjuk az értesi- Kérem, eszembe jutott val.11..
mt:d.ig pontci;a.n bcY lLottuk, i;..::nt.-::-i.¼ l~gnagyobb magyar be. r:egcaeh.i~e~.ettc a, F.eg_ély felem:- hogy nem fognak a panamopárti r::st. Tiirelr:rn.
A SZE]ITELENS~G
mi.
& :rut gertünk, .~ot ·a.'ig sok.' tegtcgély!:.i egy~ete~ek, a Verhc.: l_eeet és kibu·J~, nem lé.~om be, ~· felszótitásnok eleget tenni.
NETOV-~BJA
,
- Am1g itt ,agy, semzu1se JUS1 <.:bb t a.dtur:k, nuní. a meny., ay Let€gsegclyzo Egyletnek ert n~ tehetn, m!1g _ez_t._ ~~ ege~.3
Vasárnap e4;~:f,sz nap és hétfő éJP. A. Yárjuk az frtesitést. várVencleg: Pmcet, itt egy bogar son az eszt>dbe, hMzontalan r
r,. • gJ:t ünk. Kis lap:>('31>':l.YDi in.; :~.'.L gyül~,;étöl, kcnvencíójá.tól.
egyes.ulet valamennyi ho!iJa.ra ko- .;zaka &Zlirnllllták lli,sz~ a munka-, ink. a,, ngy Ját;;r.ik. hiába várjuk. ugi·ándozik a 11Ulti)ll.
1
;;!ul ·nI el, l.g~rve, hogy lw. 1,aj.i f' _::;ai.c, N. .r, vár~.sábanfogle. lelezclog?
aélkülieket BLidnpi::sten. A számPincéi'.: Lraságo~ "talán e_~ak
.A SZOCIALISTA FE.RJ.
tál int mellénk áUan..,k, mcgna. ! hm ez a nagygyulés, Ott leTudju.'4; jól1 hog: ez: ll'.l{U terhe- !ó.lóbizottságok járták b~ n fürá
Bridgeporti poéta. re8úre szivcs ne1n tagJa nz állatvedok egyesule_ Elválok az ui-arutóL
gyobbitjuk: latvll. a.; irántunk tel.· S:Z'~k -szemtanui, _mid~n hi~ele~: ket róna e.z egyletre, de bfaunk a. rost, bo1.,•y fo!sz1::irják a munka néJ. üdvözlet a szei·kcRztőség összes téuek?
- '.Miért-1
torcdo szeretetet, meg 1s tettuk e::: "ll-..dr..tokkal fogJá.k bl!~ny1tarulkonvenc16 delegat,,sam.ak boloae. \.ull eliczo emberek,t, kik hóna
1gJa1tol
_ Mert szoeialista.
MaU" akkor Jelczttik, hogy la.pun i1.Z eb)let bámulatos hala.dasát, 1z cégJben, hogy álta.lános megelége- ok óla ,urJak 11 \lsiouyok Jobbra
VIGASZ
_ Hogy-hog:r?
kat m6.g tov,~bb nagyobb1tJuh., ezt .::ioscd!rát a. lefolyt három eazten- óesre fogJák megoldani a sulyos fotduhí.sií.t, hogy munoi.ahoz Jus-sa.Tobbeknek A kik az egy dollár
Beteg Doktor ur, ez °" roham
_ A uyofo 6r8i ah·ás hh·e.
i: me .ettfilt, ,gy hogy ms. a l\Ul,. f :'.} alatt. BM' hiszen bIZony1ttís nél- kérdest Mert ~eg; lehet oldaru, iak :Uegdobbouto lát 1 ánvokba.n el6fizetés1 diJat mt:g sem kuldték meg sokkal erősebb , olt a tobbii,-Ya.r !línyáulap t:::kintelyes ma-- '.:_ ·1 f1, tudJuk, l1ogy a Verhovay oi;ak jóakarat kell ho:ari, Ott van .-olt rJste a ..J:i/Ímlálást veg,ó urak• le. azoknak tt:ibb lapot nem kül- néL
LOGIKA.
r , ' ~ ugy alakra, mint ta.r. gy!f:t akkorát haladt az utóbbi pélchiul a. haláleseti segély, f!ZA.1.,.. ·1.J.ak, s ta.lált&k nemcsak izmos dünk, KiYéYe azokat a testvéreket,
Az orvos: SebaJ, ugyfs ez az
ta.l I! J. es olvas(/in.Jt llln" tabo-1 ~t3::i.dc'.k~ili hog"J _ma
nem. LITSUK r.E AZ EZ:ZR DOI.LAB.T 1.mmkások:a~, de ,·asalt uadrá.gos, a kik_ nem dolgoznak a akiktől nein utols6.
Buttertc-hmecker
Efráirn-nak
rára. nézve,
k ae el.s_ő helyen aU, ~ancm uu. BOO-:SA. :til AZ !l'T rrYERENDő !,Jól fé,:;Ult d1piomd1:, Pmbtéreket is a 11.érjük az flöfizetéri díjat.
,tembaja. vttu. B:lmegr a tanár1ioz
Atu ........ ;vt ·om.. _tu;:ik eg. Mer ru..n leszor1tam .cem fogJa somnu. "00 DOLi.AROKBóL EMELJUK legnagyobb n;:orr.orban. A i;z!mNAGYBAN'
és tl.1eg..-iz!.:gáltatjn magát. Hos;;.
w t1em :2'i: akarjuk, hogy a Ma- 12 mAi cgyesú.let.
.r·EL :~ HETI BETBGSEGtLYT
ei-edm~nye pClllosau e.: icl.ő
1-I. 0 . .A. t"in brauchi bányában
-Két baba, ked,·e$ ,·8m ura.ml 6.dts koii.tultá.eió u.tán, a recé.pttel
r 11 •nyw;zlap az t logyen h
A kor!VC.!"ÍÓ igen :fontos mo3z,1.~ ..... A~F6L TL::l~!i: Vaiamennyiiink. szc.rint még nem ru<lható, de 1ueg bár,m1 láb nutgns a szén ..A mun• Két stép kis bab&!
8 J;;:eiében tib•ozní k~sz.iil es a ta.
t; •
cs nag • ho' n~ktln~ "Bt oz emertkai lla'n'. egy$Sűletek r,ek ~tiYéll fok:5.iik oa11.llii:h1nk jő. fogja haladni a 30.000-, t. !g;v f?a- h!!1ll·i.>k ro..·ntó:t kis,;1:ji' fit,;,f>lem- ..:..... Kett61 ! l'gy kell nekem, nii"- ná.r asz.talára hú.rom czfü,t dollárt
:iy·• ·:.son té:ayes n1e;élhct{ , l,a. éle•ében Ilyenkor vizsgál.ják .m!lg ,..-ójo él. minden ml'.tlcia .azeI'etné, tenck az állu.polok akkor, n mikor mel.
ue.k Yt:Ü~rn el egy na.gykeresked6 tesz le.
. ,
1
nem attért 1rell .a-z er ,a 1n.•utv ; 1.;i I!: eabesm·eglctt fotisztvfae.JOk és ha ha.Iá.la ;_:tán özv~gyc l'.ii árvi\ ,1 hi.bo1·1 foszt\,lgaiO Ollmla .ióYoltálen.urát'
~ Hohó, buh.toiµ, .... ,~o3ti,jJa
a
nvi -:ho~ nie a. old 11P
dclf'lf'!i.tusok az esYlet mtlködésflt. •.ninél 1nkP,bb meg fonne:nek óva 1')tíl a. li.adnr~ \)\tig &n1lt módou
John Benkó, itannford. Sajná_ ,
_ -1 tamir - µekenÍ tit dollá1• jár,
~o e
--Jr l.) ;tw :W
r 1
0111ák le a kóvetkmrt. eté~e~t 1ui1 auya.gt gon~foktól, Dc uerh1. ";;ipol,rozza p~nzt 8 .f 1ottu fejle~z- lctttal fi-te!>úllillk, hogy Ub-'Y ÖD, A.H~L NI:KCS, OTT NE !{.ERES$.
- L!;y~1 - kérdi Buttcrst:hmeJl, 'l!
h<;,-c u Jai 1 .·asa ,nJi:. a .14 tu~ ta.~•as.ztala~o.1ból e"' ~.,. t~m r?kkc.1 !o~toan.l;b P.s, b.:i. ~I -~SérP.
rmnt töb? más olva;,c n~_ kapja.
V~grehüJtó: !ht l~bot fos1alui' éker ~tO(liiJkozr . Azt hittem.
11
Ezt 1 l~ !'tUk
EaZt az ge·
n- i.k rne c",t.llkJ. a.a ndvm1 biitMO, munka· ,;znládJJ <1 keuy&kere~o
Passty Akoil,
llZ:On a n.:léken rendb~ kt'tliez a
F"ln.tal 1\r: FoglalJon ..::e. Ji.eJ}iet. .--,ak ot.
,_

,_

Magyar Banyaszlap

zatoka.t, a melyek az egylet müko
dését irányltJó.k a, Jovcben és hl
va.tva vannak nz egyesületi moz.
ga.lom mrnél hathatosabbi t&elé-

sem. nyomorog és nem
éhezik, mint az, hogy halála esetében 200 dcllárral kevesebbet
kapnak az orokosok Az ozvegy
800 dollárral éppen ugy tud ma-
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alu t'olt mPr abban & ♦ 1r.tll
or a W aobsman.n.qalld
Uf!Ja on fh '31tg"1.yto
tr.i. C'l&lád Tolt II W.
famili.1, nem u kdl~n

napi tOrhth;tuket elb
rt 111nt'~11 }Jenn'° 'lttDHni :r.

\&lú,I

v:aini el1uondani
· roé-Ri, dbHzH m, tz aúrt
, mf>rt utú,·/.rr„ v,t t"'ll4m8nn

\·=~

'"r is a •<t11l6,tho1

tar(Otl>tt

\·adl t

n '

í

h .

1n

:?~1

0

vi~ .:

1

n 1121

1;zomo- ruiba

~rsaban olyan 110k a

~~~:~

~~uör

nennék igt'ti e11.v-ueri1 falu~i em- ,~oT
1 , r"k \'Olt.ak, u •>reg Wat;"hsmann u•tt •
ruhit 11zai>ott é11 n,rr1, amig lnr- t · n egY'1t
.\ 1.1. azntán, amikor már nem birta. de W'aichtman
s J.,eordina ki:>t<lltl ,·act- l •íeküdt Pt i,rökre lehun:-,-ta a
tthag,v
dk rlPlh,n 300 kOhmí•- evrik szemét a másik mtll~. im
nta ll'
k~takkorll uiklntnmeg l.":tt mb.r nem kf'llttt IPh1m,·n
kt, 10g
kúzlrkf'i.lr\tt lehet •tl"n
P M a f~l szemére vak volt
z m , l

~tár:tm11rl'l4'"1iV.1 I , lt. .\ M k 11.Ahó haláüt f11
1 )l lm Men-ki lf'ID tclunt.ette ,. :t•
""ak, rn I a gyer kí"k már

ya bit
,ry m~I:'
f'lhf'

ud 11aeyok \·oltak , alamenny

f'I

mann-f

k , 1h foglalkn '~, • t'J.\'\ k1!'! nnlta ki, dt>
- J éfru.j lás ut.á.n. l'u,d . . l,1M.,
, 1tí"rt .,." 1-g) \.t'n~ ru>i Ce>hl ti
II hango:dál
,b1dvt'•11i lakoi m~I( jan11il1· ••ll- l1!!.1i1rhan mar,ult 111 \\ arhi.mann "" rwir. volt ho
1 ,,\nw~I az i'modi \'á1m1hú.
u; 1•hh,il fl,:,tC' vt',1,(·1g lt ng,'kl• 1 Jlt y \Qlt
L: arto>zl,1 k••ni•Ui·k. u h1ttútlig ,,. h tf'tt ,. 11, K Wa.ch1mumn
'.\t'in
,l
k rozt<'lk: ,1,. ~..U.:. Ut '11dtik ~ok iirumc 11 ll ln oN.'g \\'fl(:b 1laJJ1t.am hol(J l'ou.la1 . vA
11nnak .u élf'tbC'n, lfltndiJi kUZ
bó1 a &.,ö tol)v irllniAhan ha- k. ... 1nie kl-Uett. 110l..1t Jolgozott, au
ndnlf ) fost, bog.' a J ·~ rnt ,C• JV.akai mnnk:ihA vakult ,n g a
folt J, k1'1C~ 1 hatArbnn a SaJi'i k t ,u: 111,•ri>.
nPin a Yolt a
1.nJHIN -,í"JlE' kii1i,,1t m1~"1>tl,·1 111'.lc ,: 1, 1 , h.1n„m a1, h1114i1,>ltn W elti-

1101.-1
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k hu1.lúk Po1d1unnk mi1r f,;loii7 l•í rnr1111, ~(m,\or tn polca1 ,:ab Dll!tl•
R•iht'lja mo>ir !f'lj" "'·n tl'1 , :1.oiry :i >?)-'l'n•ke1 n•m iir('u 1
, \'Olt
k 1 ,ihr;,k. i'n
,·olt 0,

h,,lttut ·t .
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MINT " S U RE " SOSBORBZESZT ,MELYET ORVOSOK, PROFESSZOROK AJANLANAK.
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a védjegye, mely azt jelenti, hogy

OZESZT HASZNAL.rA . PELE E!lóVEL TöBB MUNKAT Bm EL, A KI EZT A CSODASZERT

;R

kar

HASZNAL.rA. HA PlllNZEtRT VALOD! SOSBORBZESZT AKAlt, -

EZT TESStK KIVAONI ,!!I

NE FOGADJON EL MAST,
A

The Ba.rnaber Co.

2-il W 137th Bt., New York

JA S A LEGMELEGEBBEN CSAKIS A " 8 U R !:" SOSBORBZESZT AJANLJA.

Teu6k nekem 2 na,y üveg " Sure " 1ósborues:at küldeni. Mellék elve egy dollir,

EGY DOLLÁR~RT MÁR KtT NAGY ÜVEGGEL KÜLDÜNK
s AZ EXPRESS KöLTStGET rs MI FrzETJ1)K RENDELtSllT !GY OIMEZZE ,

THE BARNABER CO.
241 W. 137. ST.

- 1

i1)

Név

Lakhely:
Utca vagy P . Box : .

NEW YORK, N. Y.

"SURE"

Sósborszesz

,,

JIOl AP[Nl[D
••

amelyért oly
nehezen dolgoztál

• • •

~

ONALLO EMBER

A magadénak nevezhetsz-e a világon egy darab földet ?
Ha nem, mi a jánlun k neked saját otthont és függetlenséget !
Megvetelre aJa.nlunk Jelenleg 10

ber mellett. A mun.kaberek a ko..
etku k $30.00. $tu.OO-ig ha ,onta éi
te..,.es elli · va.gy pedig m.pu::uu ruun
klert $1 71;.tol $2.60.lg napw.m meL

ezer &ker caupa ken.e yfa.-földet, nUnd

FÖ L D

ackeren ként

dollárjával
epen,
á).

1
1lel1
tjga&-

élügyi

,._
ldmitaloo

·galm1

900eU, a
ls610
W11talo1
. évben
kukorica
>, rp& 25, t(lZS
1.6 Lonna, uu
uámih·L l"orelt
htenn" tavaly 200

Min e1 kuentekvó bizonyiellett, hogy ezen földek általáf:umgudálkodina igen alkalma.
e er\,éldik kitüno mino1éJtiknél
roh&mO;;aD emelkedik.
J:.s a megye Wilcomm alla.m leg
b 911éi kösé \arl.Onk. ~ föld feke e,t.obtmyire uép egyenleta, tim&.
beD pedig hullamoa ét talaja igen

ovojével tófft
1nk rnapm.k
lutan 10,000 aker föl

e&Ját otthont '
dunk ·c.zveUé uornu~ban va.n
méq- eladá.1ra u nt 35,000 aker fold) és
pedig a nélkül, 1ogy a f"óld feljavu.&-,...
ho1 uüluéges id Jben a pénM1erffl gond
ja a le,:kevésbbé is kinoz:ná. Tény és V&ló, hogy ea a vidék u ált.alinos f&rm
psd,ukodás I a földmiv&lél kincseait-i.ra
él ll"incsen mesue t!ljon párja. Jó t&laJ,
eg&uq"es vi1 és égha b:.t, elegendő eso
a mo.ga ideJében. M.indc-ek. a körülmé
nyek teasik ily rendkivül jóvá el termóképessé est a földet. Első sorban a tej.
pzd&aág ,e.hol nm fi.nt. oly jól, mint •
vidéken, ugyszint.én a burgonyaterm•
sehol um jobb, mint. itt ugy men.nyueg.
re. mint rc.inólézte néne. Zab, köles.
árpa, vörlJ$ 6here, alfalfa (lucerna. lóhere), kukorica. busa, rou 91 bonó
ezek a fo termeke1nk; nekünk van ea
mi termeljUk n legtöbb él a legjobb
gyú.mölestélét; nevezetesen: :.1ólót, a.1.
má.t, csereaznyét, földiepret, málnát •
más egyéb gyümölcsféléket; viJ.zont
egyéb 1zederféle vadon terem meg mindenfelé még- a meg nem mövelt földeken ÍI.
Valóban ipJ buzgalommal él serényen od&irinptl törekvelönk, hogy e
\-idek termekeny frildjét jórav;.ló, uor
g&Jmu telepetekkel benépeaitsuk éa t.gy

1-6 mértfüldnytre Hlles vlrosa kórül,
jó vuuti ös::ekóttetbel es s.zép lakekel (t6va.l), &kerenkint 15--20 doll
ért. és nem drigibban, k6nnyü lcríletPI
re; fi. Lumber Company, a ble ei n
képviselünk, b.jlandó mmden aj \01
pemck eu l:w&t fclfpiteni. vagy petit
a houa valo uúksíges anya,ot 113fü.
Wli u,i:át bes: :'J
árb:l.n. kön.i.vt. I•
fiaetare.
El3o nuletlefi.ute,ul m.lndea
akar fold ntán á
7 háa: es mellékepn
lelek felép1teaere eaak '300.00-t kivit
nun!t; o. hátralék pedi&' tetués 1ter.n
ho~bb lej rat. reuletekben minden
egyes ,·evonek hi&tosttunk munlcit Jo

ner

lelt

HUcs várol ea arep kii városk1,
e :ián:t ua.z: lakou::i,L A varo asepen
1 guj b épi
m6d: ::c1 uerint.
v n ép1tve e, túrtaaá.giról biru; himi
1:1tni uép fehérre 1'&..";.Da.k festve. K.itil~ 1\

iüoW. ::=p templomai JUiY u:.::\'!.
tekkel N ktilonosen jo vúárokk&J. A
" ós PUle uvú hirel Ln.ke (Pme '6)
ellet' ter' el mel to adat a lerJobb
halá.utó mere 11, erd.oi telo nd.ikkal
I..AK.e (a t.ó) ele 111.lükal pJdag
uber k tde ján:ak ki ndá.s:ii.tn él
mi eMknek nem tul jó,

E.e

erneget óbaJt
biztc l
• ')Öl.l
11111' 'ro ,abb földet
1ga.zá.n nem találhat ebol; abban a kel
leme1 hiszemben v&gynnk, hogy &JG
u emberek, a kik bom.nk jbnnek, fold
miveléshez ért6 embertil::, a kik a !Old
mqbirá.láaához enttlek és meg t11dják
becatllni, hogy u ilye !öld, mint a mi
lyen a mi•nk. mennyit kipes tere-m.n.i.
Ha Cr&ndon, Nort.h On.ndon 61 Hila
város köm~ek6l ir.~.:;sgáljuk N pedig- uemélyes mepzemlélés utján arra
a rr.ervozódétre kell jutnunk, hogy
minda1t, a. mit csak egy jó termőföld
megteremhet, ru:t meittenni u ilyttu
föld. mint a milyen a mi földünk; kú
lönöun, ha a már ottlevó uj t(!}epesetet.
felkeressük él magunk látjuk, hogy
ezek rövid idón belül m.t mindent ue.
rutek • hogy gyarapodnak uemlátomi.:t, kétség-et lltm Hel'lved. hogy
ugya.ne.n bti.l'lri máa il elérheti, h:I. 1:--.01
galommal él kitartó munkával lát a dC'
loghoz I mindebbol tis.tán fog állni :i.
dolog mindenki el tt, hogy mily jöv5
elibe nez 91 hogy nem-e u óvó lés,:en a
jövő! A.s első termts kifileti a foHet es
a tisltaz.úára fordított kölUépt i
Mindest a tapautalat biJonyitjL A
W&u•u Record Herold cimű ~ na.pi
la.p egyik cikkében I tabbi költ ezeket

ta.r.Gk•dc
v

ogya.bwgonyac
i&.
áll.n.ban ffiei(tcrem, de le job
b
fa W e,rwn állam felaó reszt
bon terem meg tt ne(tereo nn drnutt
reg m.Uvelt, vagy egkun ui u.lajban;
iilteUiet6 nd foldbe b a fatnak6k köaott e1 mégis annyit hos eu flv a1ati.
hc- ;y abból a föld ára l)öven futja,
m nt ui. egy koztpea termts la már ip.
1olja; a: ottlakó fannenk. biJou~bóJ nytlvinvaló, hogy 2---SOO kóteP h
terruelhet.o akcrenklnt. és u a.rak ko;.f.
r nkint 35 é 60 cent kön vi\ltakoznal
n v: Anihmk má.r december hná.ban
kotnek uerzodeii. a terrntilo farmor.'Ttl,

ARMFÖLDEK
FOREST COUNTYBAN,

Ahhoz,

ttgyuoval az első tarmu
u:et R. o det. a a feljavitúhOl'l ~
L'luvelbetové ts termőképeue téu!éhe
11! gkiv t koltsegeket
A "Country Gentleman• c1mü u·s g 1Slt feb:'uár hó 7 Ud 1wnin:üc

H & telepemek

sytk cikk bea 01, t.r..Iilóan jellemii
lt gy mi
aion ég egy ol7&n em'M:
•~
~&

ki

e n1msdoll.

mt(l:1" es egy me.s "ti: embtr ko-

t.

v r :.:u:. m.vad 81 100 do'
, rt. b me(keres v nta u a kép "'
:nünk eJé t.árJ&, hon tképp Dél

1:egény ember, a ki nagy család kutre
le 11, balyujiV&! báltn ellmc,Ja &
rost, ml a veleminye kinn Jobb h f
tbe ' tiemnJl ketseg, t~rt ffS4ti.
bogy u elabb cmli•ctt, iJ.l. a !ti a. f :'lI:
t11. "D.eli.t., van cenncaésebb és jobb hely
zetben! 0 ~üggetlen mínd~nt.öl éa m·,.
dellld\ul és u övé a jövő!
Ne haluld el ett a remek, reu<lklvül jo alkalmat, na.gyon jól tudod, hogy
a aureuese uak egyuer kopogtat be &
uegény ember ajtaján él h& bebocaé.
&úr& nem U.lá.1. tovibb áll I többé vi.
zont. nem látod! Határozd el teh.at ma
&'&<i meg ma, mig a fö!Jet ilyen olc~6
ár\;&n és Ilyen bdvesö feltételek -!i
konnyü feltételek mellett kaphntod. 01
aóbtan vebctu magadnak nRlunk err;
fmnot és j6.t húat, mint a városbl.n
"I1 kö1önsé,a fa.ház.at; ne vtrj hol.,~
plf, a mikor már nem ily olcsón vebet.u.
hanem caelekedj meg ma, mivel holnap
utan tal!n mar késő lehet! Jöjj el. n e
irjiU lr.éJ'm&.
Rogy jathatu el a 121i földünkrt'l
Jö,j Ohicagób& 81 mi veled utuur:k Híla vProsiba. As utat.ás e,rak egy éjua

kát tart.
TOTK J6ZSEF ur, regi fanntr je
'e 1.P.,( Fen 1ylvania ~ Oh1~ ~1, ur.'>nn
qt.u:fk es magyarlakta vidékeket fel
~özja ktresnt es kivi.natra rnindl.n fel
V1Jágodtút meg fogja adni, hogy ml.
pp lehet. kevé3 peI1%ZtI egr Jövedel
muó ta.rno: \·enni

1101.-éaU vöros lóbero (Alfalf1.t lueenu„hcre) ba&iJll,

a

ei egy

fülepLe növényonza, 1

szem lyesen metr,6add._ a. tfnv'1láu'ól, csak ann,t kell. h017 jójj el houánk es mi

megmutatjuk neked

mindent vCita" t.a.pautalbat.u ajat s.semeiddel él mindenról,

&

mit it\ Ulmerte-

tilnk, m.aaad megzyó:Cdhetu:!

B<\ mindent nem ugy fopz ta¼.lm, mint ahoaT 1U tamerttlttiink es leirtunk, ea: h& cok egy 1111

WISCONSIN ÁLLAMBAN.

valónak, m gter .iiik mtn1cn kiadhodr t 1

1!IS'> (tl a tulajdonostól éa nem ugynököktól veszel farmot! -

lO

... ,

in
Ul

ahogy a toldbtu ki lesz uedve. k,upé
nl Jdfi~ lk., öt kolcaön ad.mtk ma.e•

irja

A uép mag

:t

t:

az & utg~y ember, a szegény telepes
réaére ae tul jó! Hilea \rároa. Forest
countyb&n, WllCoU!in államban van, a
Nortb Watern v~ut egyik vonala. menten, 7 mértfoldnyire nyugatnak van a
Chie&go North Western vaaut fővonala
es 2 mertfoldnyire délnek van a Soo
va.mt fuvon&la, mely Minneapoli1 vároa.it61 .B&ult St. Marie vá.ro1á.ig ve%et.
Fore3t county uékhelye a néhány uer
lakos:sal biró Cra.nton, a hol :rorea:t meue ie1ekk.Onyvi hh-atala van éa Hil•
várOláho1 eu.k 7 mértföldnyire van.
Farett megye S20 &ker földet. vett toliink egy megyei mintafarm létesítésére
91 akerjáért 15 dollárt fizetett, a mely
vet.el 11 földünk jó minöaege éJ jó volUI
mellett bisonyit.

Tulajdonos ea elaruai!ó;

1526
CH

•

21. Street

AGO,

I LL.

1911 lipn

lti

MAGYAi!. llANYAIIZU.1'

Alaptőke

ea fo101leg $200,000.00 ö

MCDOWELL COURTY
ATIONAL BANK ..
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA
WELCH,
W. VIRGINIA.
WELCH és VIDJ!KE mqyanágának mves flcyelmíbe.

t J lllffll C
, al o n •
PJ!NZT KULDUNK SUROöNYILEO vagy gyorshAJ6o
a. vilác bármely részébe a lep.lacsonya.bb napi 6.rfolyam aze.
rint.
HAJóJEOYEKET eladunk u oaues haJóvona..l&kr& a
tánulatok altat meguabott eredeti árlmn.
ltöZJEGYZOI UOYEKET & legnagyobb a1a.kertelemmel intézünk el • a.sokat u illetékes konzulitus által biteleaittetjük.

325

W. \la.
A. KIRMAYE
NEW YORK, NY
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Verebélyi es Társa

PilTOLA .
.\ Jétf'ZÖ legkitunl:.Lb vértíi,.ztit6 orvoH6.g, dobozonkint. bérmentv,·
• . • • • ... 25 cent, l50 cent és $1.00.

1 d.l!itva

SOLINGENI BERETVA.
5 é,·i j,',tálláaal, d1 rabJa caak

$1.00

"~

Roua Lajoa éneke cigányunekiaéret.
te!:
'.'\11g_, 8.-,rr.sényi Mikló1

A ház védőangyala.

\tatlfir , igan ,ialo! a lomh0& Aq-ou

inden hHzban 11t-lkulozl1 t,U 11 a 111ur.•• onosi k11ll_\l Kt't ki,tr ti,1,h, mint
~ oldal..sok i;.zi
kipJwl. A két kótl'l úr,t CSAK $4.75.

.\h•rt k,'.rul. ho~y szrre ~eh•k t

VALODI HAZAI DELIN GY APOTKENDÖK.

.-\ hajmk.li Wrda mellett
\ mikor maJ<l nlÍtS!ó.ZÓVal
GyHu:ol az ég. hull a.i: eao
Ila liítnlid. hol(y mily,•n etry d :,akai
lom.

• lagl:LI a ka!ld.r nya

Práter Lorind eneke cigányzeneki
sérettel·

).f{,,rt vagy máaét

o~:r.i rózsa, fehér li róz,a
(,udnuram, a.dja ki a bércmt
)lindtn szita, rosta kerek
KiYIÍ.gyom a temdöbe pihenni
Korcsm8ro~~ nekem halat

.:\llandóan uav roktárt tart ink minden mintából, azinből, ugy hogy bár,
mil vet rendeln~nek, nounal kuldht>tjük . .A z öuzei. szinek, összes mint!kban
,n;nrló DB(Y ,·áUWtlk.

!\:'em bün a esóklopás

DilABJA SZALLITASI KöLTHOGEL l!:GYO'l''.1' 66 Cl!:!IT.

.\z áldóját a 'f"ilágnak

ER')· életet nem ér száz leány

Hazai finom selyem

fejkendők

hflrrlh ty 1uinben. darabja s1.állit,-lli költ8~g •,·l ta-yütt 08.lX $1.50 .

Mosható

cérnakendő

bérmily 1zinhcn ,·agy mintá\·al, darabja azállítási költséggel eryiitt OBAK 50c.

ANGOL MAGYAR NYELVTAN
;1. léterő

h:gjobb módszer tankönyTe, 6.ra

. 50 cent.

