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ÁNYÁSZLA
HUNGARIAN MINERS ORGAN

Előfi2,,tök könyvp
nyitt·a mindf'nkinek.

AZ EGYEDOIJ MAGYAR BANYÁSZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN. -

VISZHAITG

I Hí1kúc·zi k\·1·1·<·si: után volt r:í.
,L1 ,
i' g-rmdj.1. il Jl;1bshl1r~ urnlkoolúknnk,
-ho,r.:_1· :'lfairyar(l1·.<11.íqr nwg llt' erű.
h'.,',1 ll,'.,t clütti s2{1munkb1t11 kö-,siidjiin. f'{,nzí'r .:iJúkkal kii:.>.ipozt;liiik n lun~_1'fU•ot·s1.:íg-i kiizd,'i ,:,l- lfOZt5k, finiL pNlig, nz orszftg lrn]c,núk k\krs vcú•1·.'.:nf'k, gróf Kii- túrún ki\'lil vith~k knionáskoJoi.
1-olyi :\Iihídynnk iizc-ut>ft'.-t ma.g:ynr Ila ,·c1:;z1:1~· !'enyegc,tte 1\ <licRÖ bl•h~nyll~7.·tt'stv(•i·l'inkhl'7.. iirömml'l e~i llnh.'>ht11·f.l"•lliuns1.tiii.t, a mngynr
iLl!u.piÚnk lll<"/.!', ho~y ri.7. üielll't kt'sziirö1m·st U11·g-a1lrn n kiniut
;,J,'·nk vis1.lwn:;ot kehdt n magy11.r pl·nz_t t':s katonát.
lJÍtriyúszok kOir,'·lwn, a kik ti\rd'ri11·t :1 11u1g;.·1u· lS~S-ig. Ko!;i,;uth
mi•tl\"nii! v~rjítk 111 t az idí\t, a mi- Lajos mindt·nt mC',tC'tl, hog-y megkor Kíirolri .'1ihidv gi-úf' _ igt'l'e- t,•r1•mb;{' nz üniílló fiiggr·tlen i\lal(~lwz Jiivc:r, _ r111 ,; fog jelenui kú- gyaro1i;.zúgol. hi1ünő forradalmár
ziiuiik. Jwp:v \•lö s,<i,al [l'lkrsilse t',., politikus voll, lli'- már ha(lvcúri
.1z uj J[;1~-y~rorszúgl·rt fo!~·6 küz- ta!t•ntummnl nem volt mcgíddv11.
dl.'kmlll'n v:ilú i·l':-1ztvt•tC'lrc mind- \'olt 11;,:onbnn kí,1 igen t1:l1cts~ge~
11yhjukut. Az iílrnlímos "!1a.11~11lnt- lrn,\ve?.fr: Klapka és Görgc_y, akik
riak ntl kifejP7.~St. M: alú?!ii lt,vl'_l, gyü.zt~k, mig ~-:·ő7,~j aka'.·tak.
it mt'lyc-t 'I'slmaC'si Audrus te:.tveKo:,;suth Out ge~ t te!.1batalomi·iiuk kiildött hozzfmk Bnieetm1- mul rul1ú?,ta rei és dneúrn, hoir.-,· az
11/il 1,Pa.):
orosz i-erf'iz t'lárnsztottn a?, ors7.ií.g
'I'i~ztl'lt :-.n-rkeli7.tÜ 'l't'st,·(·r!
,~sz:1~i _l•.~ k:,l~ti i-l'11.1.ét. tl m~~ya1·
(h·M K;Jro\yi :\fihídy iizr-nr-tl•t, ser1-~ ~olt ~nhn~bt'n, :s_ha 001g1.·y
w,•l.,·ct ii '.\InRrllr H~nyií<.7lapban kC'llu 1J~!Jrn l',~1 ll•k.sz~k,, m~;':I. forl'ltl1Jtt :ílrn! nckiink, útveti(i.k .:-s dulat~.t H'S?.llt'l, az l'<:;um:~-' ck. _ne
rn,,gt•rt(·ttiik ittl.:-t(·uek eélját.mely iwm !,1~~nt1o;t,, hn~~m el_m,~1lt~ ,1zt
()dt1ii·[inytll, !Joi,ry nz ,imC'rikni ma- a 1:n:r_;d s~~n~a_zasu 01.~!-;-z tuh~r~
P:.\'ar,síi~ot ht•li:rnn.ia a1. ó-har.ai po- no,l,ot: ~ ki ~itkon,,,l·e•,\clileg r~l
litik{iba, hog_\. S:t.(•1!,•mileg l's anya- 1a~imltu ?snp~l,1 vn_! e1. ~.l• 1.a mng~ nr
{!ilng túmogas„ák az umt'riklrt7Tin- sznhti:sa~. s~eut U~) ~1wk, th'rt. n~
gval'ok II dl'moki·atu állam megU!· a rr_nen::.t ,olt, hog~ ha ~lag)ar
i·~•111tiii;éb,•u az ú-J1azábHu kiizdü oi·szng !~t~~etl;n !N,z, nk~_or Lc·i;t,·stn•i·,•iukd. Ez 11.z cszmf' tagutl• gyrloi:~~ng '.s„foltam_iuL.~ ai-ta_ kc~
iuiti1tl11nu! súp. 0 HZ illtalú.noi:; fü. s7e1_1_(,orp:~:~tol n P_~i =~:sot,. i.l\lkoi
kűs Mznn1.rati i1)~0t akarjn ,!s ha h•_pJt n i1ku6ln1. Onn.;,) .. ped_ig- el-;: 111e~fc1-1?. 1\, \.ry a1. ot·t;~.itjó!'J1{1z\Jll ku!d~r_• lt•n•!N ltz oros: _fuvf'.z~•.rnek.
~ •• ·utn;tk 1/ 11 ~,p íiitul választ olt de. Mmmap t•i;g~d. nuu 3 folke_l&
J
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nHJl 111.•m t:1111.ltn ,•!t•11l(•I\ a l!'.'ll!,!")1'1
mnl~1 ;1.ta_ t:k~~~:1~(•. '\. ~: -o~ hi.lst. ~ o:os~ rüvc-~fr _og:,·~nlii\·etl-;;~i~t~1~1~;ji;\ .1;1~!~~:111 ~:~~- li:-, in10 peldaul a_ tühL1 _főtlf11.tn('k.
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~~~~:;,; ,~~:enyurnlom (nbi,:zolntizJti ,•olt f1 frarwia i'ot""f•nda!om t
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, ,
.\z C!ör., erő rs nknrat. A frsrncia
l\li, ,\merikRblln elö mag-ynrok,
nf'J> lllt'!?frett tr-!jC'1-;eo a forradn- mirillann_\·ian llzt akarjuk. hogy
lomra, nwrt a fraucia pnnu.1zt azt t:1ziilöhazánk demokrata ílllnm leinonclta: én ultörö nem Yíl<PYOk, d.e g,vrn: lejlyen meg ni emberf'k köaz (•lőtt.Pm li·vö uton f'!í)rp Íi~ladok 1.ölt az egyenlfü;fg, tP!l t Yéris(•g és
t·u a kori·al tart()k.
' a ílrni 0 ~~1~_lymt1l~mmal <'!~i.itt le1,,,ng,\·p]or!-11.ág vlbukiis:ít J111 nt'z- ~en "!,toruh·e ~llHil"'n nev<'~ 11 _~1.iik, ukkol' azt látjuk, liOfO' kevés 'PZ~·nclo nm~. :O.Imc~rn i-ai~_g- Mlk.'.l
kiv!'telld 11 pin-t.o1-kodá!'Ö, nrmt.ör/i- lchrt l'_'iff ember Hep_szcrubb, <lidrimség, fl butaság vitt!' ll megsem- r11<1h1J. f•~ nn~yobb, mm~ egy koroJnisiih~shE'.
nás kimly.,1:cosrrnth ~~Josna~ nr~
Ila pcrlig 'füriikorszllgot nézziik, vo!t. kor~nu.1n, se gmíi rau~:! 8 __ ,•s
mint omlc,tt össze Enrópitban. en- mt:~i~- 1;1,1g m_ugyar l~s,z .:t Julilon:
iiek oka az, hogr a szultán csak u:z: e\sza7:adok eltelt? ~! 18 meg~a
N!-Y i:;ziikst>grs roAAz, ('g")" fölö;dL•ges t~ttan, ti~ztell'ttt;l fogJa fclcmhtrJiáh. Az a kt•vPs it'jutiirök őnzetleu m a Kosimtl: L;Jo_~ nevet.
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A MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI.
New York .. \z indianai 11-ik kemegbizottnin»k }Pgll!óbl,i
gyiilésc i~ crt'dmén)1(}ltmii.t véi:f•
z&löLt, n. megbi201tílk inoi;t milr
csak akkor fognak i.'rn,ét Ö!i&t.ejön11i. ha egy határowtt. ;iavaslttl-0t
terjesztenek elfjük.
•.\7, ohiói bfuiyatulajdon~ok ~s
n mnnkúsok megi>izottjai e Mt fo.
lyltlnún ismH i;r_viilé."t fognak taJ·tani. mC'lycn kisél"ietet tesznek az
ellentétek bPkés elintéúsérr vonutkozóla.g.
•.\ west drgiuiai báoyatulajdonosok t's u.ányá~zok .~•_-ik OS?.tályának JUl'gb1rotta1 g-yul~st tartottn.k
a bf.l"javitó.sok Í>fl. bányászok egyéb
kin\m1Hgait illetőleg, a Uáuyászok
r~ddehb mm~k~id8: és t.öbbek ~özot~ ~ ~ompania:sti11·ok. megsztlll·
tetl'Set.1s ~O\'etehk. . ,
-~ t;xa.~•· urlrn~sa~1 es_ oklaho1~ai bt1nyas1.~k__ s2mu·n ~ h,·te11.sz11\Uzt:11- a fo_lott: hog-.', s:z~r:'i.Jk~a.
111et1Je~e_k-e, ~-a~p• nem'. i_ne~ t __a_ t~s_ulutokkn! _ko~ott s1.~1 ződ~suk_ J\1llu~~un k'.ar. Eredt~e~~• 1~cg, nmc~
l 1ttsbt11gh~n;1 s;-111ten sza,a1.t_ak
~ w•1111;;,vha1~rn1 bimyftsmk: ~\ !-\Zn~n~at_okat me~ uern oh·nst~k nwi.::-,
ig~ a_z ,•1:,•ctm{'~r~ sPm t~t1:lJ11k. 11~
(•lto~,1dtak a JEl\11..'ilatoknt, u~_v .,
n~uuka t> vi,l:.k,,n kt.t fp•,• ha.do"-lt\"a ,'"311 ·
. .
..
T.k· .. rkez..tt. h1remk n J...,\"('tkezók;
Ga.ry W. Ve.. Itt a munka a l('tük·t

A Welch vidéki rémuralom.

---- - - .\ vidP.k..i n1agyarok mifül szoroBa. ll munkn r1 1 nlle'lf'fi megindul
1,rnbb Ö!!St.ekVttr-tPsbr lt"pnek a :\le Ps ha nwglrn!ljnk, hogy \'e!U.11ek
Dowell Nn.tionnl Bi1.11kkal, mt'ly frl mnnk~sokat, akkor tudatni fog
init'.tet a Mngyar BáuyilR?.lapot is jnk. n ~Iagyar Bó.n_ylis.zlap utjén
képvi.st'li Welchen r.s a mely El leg- i>njlli.nrni!lkkal. A<lllig íl?.onl.,an nP
erösebb bank u egés,B Elkhorn jöjjenek. mert nem kapbutnnk
völgyben, l1ovi minden IJU\g_VRr pl~rt.
n)'Ugodtan viheti n. p~nzH.
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:;.;zl.'rkeo1ZLÖnk benjirt n mull hé- ..
a.. •!(.\ o~t.uii lf'"; '.:;
1
0
ten ,vell:hen és mPglá1ogatott né- run, lrJ_n' ~t- a mun n
O 0
11
hány nagvobh üzletet, n hol ml'g- me~y. N; mtaei~I :riot ll : •
12
0
igh·t.ék, h.og,v a mag_rnr bányászo- 7.\~I 'e~ ngy atisz, ~'.. :'j'"/ . <'~ ,::z
2• / ..''' 9
kat !elkiiRml'r-ett>-'lell for,rják kiszol• ~\beu '.gy l1:sz. ."\. i;;zen
1
gálni és e1.ekb1• az ü1.letckbe hitt• !:'S ~ lnb maga> i-:~!et_bol ~o~ uu,k,
ran mehl't_oek 0. magyarok, llH'l't
csalatkorn, nem fognak:
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A -Moore-SimD:J.ons Hardware v~n.
k~'tp~t ia:..O
Co., md\-uek nagv ü,:J;,-tf>ben min. nulunk,. r-, · e\lll
,_n.;1' , e
<len Lut~1-, \'Astie.tui.l, f"ll<!ny f's
~~~e:~:-lö,
haszno!I 10 fr. fi eeutes dolgok tu- jVI 1.iánnak, a mi tnmés1:etes is,
lálhatók ,:,s n hol renJ<'s sU1.hott iir mert ez unioi1; bíin,ya.. A !i7.rnl'rt
,·a1i, tehát nem cRalatkoúk a vevő. káré!>iámro fizetnek. Az i•le,lmi-;zci·
A. F-lat Iron Drufo' Ca., mely a. itt i1, ·(b'tga, u. lakás sziutén és a.i:
vasut mf'-11:"tti 11~ h_á.l':a.k?nn van ,~s- él·t i>ajti1,,'"Sllnk nem ajáulja t: h!'a _mrl~• pnlikn_dHizt'l"fl" ntlik Weltli lyet a lÖbhi magyaroknak. lllmyiv,uosauak. szmtén mindent mr•J!- n~! i"i inkúbh mert. l'l'. idő sz,•rint
tci:;1. 8 ma~yar_-ok ~('.~ln'frt és reu- nem ,·r'l?Jll~k i·el mtmkflwkat.
orvos,,.ugatn krvul a magyarok
r,tsúr(• piócé.t, rnlan1int !l hiret1
Dtm Loop, W. Va. \fint P{P. ot~
Sure sósborszeszt is tartja.
ta?i t_e;'ltvé1iink irja, o~t a munka
Az állomá.-; nwllflt \·au n Hub l"leg Jnl megy. hetenk111t hat. n~nagy üzlete, n hol a ]('go!es1íbb11.I1 pot do1~'1l2nak, é!lak az n rinj?y 111.,...,•r, .J ... ti.L l,1, '" ....... u;y,,,.·d~ '-' !.-~ br. h?!!:\~,. tckn<'n h?t'll }ml.
\"fll~·
jolib é,; J,,gs1.,·lib ruhanemiit, a!~,', nnk l'!I 1~Y- fll'lll lehd Jól k~r-:si~J.
ruhát <'ipöt (,s kalapot
.A komp,c1urn azo11ban nem torőd1k
Ko~lóssyn~ hnzai r:11;~1:r; ·k~p eu.l.'l, hanrm iillandúnn \"esz.nt>k
a magy:t.r. Rwknek a:.:: ü?.!etr-km·k fel m1111J;á~oktt~. A ~zl!"'.t 4-------í láb

:~o~er,

'~?; /

~.7

~~~rn:t'l~:~- ~l:.t-;: ~i:~: l~'";r ::

:~~~:n

opeo to all

:n:ll.~sl z:\

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

ldc•s

MAGYAROK FOSZTOGATÁSÁRA ALAKULT BtlNSZöYETKE.
ZET! - A ZSAROLó MAGYAR RENDőR ÉS ROKONSAGA. AZ EGí:SZ ELKHORN VöLGYRE TERlED MtlKöDÉStlK. MAGYAR UZLETEMBEREK A BANDllAN! - A CHARLES.
TONI MAGYAR KONZUL FIGYELID:BE !
:'llikor Pi1sztor .írpád nwgr5.ga1- !mo~yni· búnyúsmk r..:ndszN·d> fugmazta a l'm·ahontas s~.énmPzÖn do,;~sa \•,; fosziogatús,i WL•leh ki;i•
dolg01.ó ma.1zvar hiiny1h.zokaL \·ii.z- n.H1k{1 r1.
Rzavertük l~pun.kh1-;n a 1111111lmit•
l\atzl'll 111· tdji•s1•n 1·..ívdt•tl\- mn•
nvozó ur piiszkolódásait. bár jól gíll ll pénz1·sC"hh m;igyar búny{it~dtuk hogy irá:sniban itt-ott volt s:tokra, ti fogott v;1\11milv Ü\'Ü~y
igaz,;á~ (:.., kij~IPntettrik, hogy n!nn min1lcu mngplrt, il l;i11t'l P?.\'
igenis vannak hatalmukkal vii.srn- kis pt'nzt s(•,itdl, dtij~sztt·tt n Li.>1·
élö, maiz.ra.rokat fo~ztogatt. dt'!Hl· tiintöl irt6zú. r1:111lsu•1-iut tiszit's-

I

ty rcndürök ,!; egfb('u igl'n,td tr-tti.i.uk, hogv et."kkel a hatalmaskodú ~lösdi;kkel mnjd C'lbúnnnk mi
magnnk is.

sé-~es Ítldozn1·11 \·s h~ az_ ,írtatlmml
l'llo~ott U\!l.f!)'flr dPg-ge mt•g volt
dolgozYa, lnl"lÓ"lcut a szincu fl mng-yarok 1rngy píirtfogójtt. u 111\!ff

A kii.1.d~lemri> i:löbh kl'pPs_l•k a meutilHrig_vi~l _és ·'kim<'ntl'tt~•· o
,·agyunk, tni11t an vnlahn. l1itlllk "'':'.-'1·1•1,P11 l'.on_:1t11rsu1 - r,•r~z" rwm
volna,
c11~.k _ana v!1rt1~1d:. kol!Slt:'~ n,•lkul.
,
~ogy lapunk kellokcpp1m ~ltt'rJ1·JTiogr ti thynty e.~ 11, \'i•liik P~Y
Jen r vidékcu is, s._ma_ 1~11.1e_s ma- kövc~_tujó t•i-~bi _l',..ndör _.iuak~r1tg_nu· otthon Wt•~t \ i1·gm_1ai allnrn- ~-át _k1~nl_cmPl.wk l·~ szo\g'.d11tn1knt
ban. ~-hon\._ a :\!agyar Hanyác;zlaJ) ok is 1g:1?·~l•l'~·gy1•k, l·gi!S1. sl·I'•'~~
nnn Jar. s 1~y a liari· k~•zdr-te 1·!- ,v,,11•h-nth·lo 11_ia~.rnr keri:ske,lu
frk;1.ett..
.
.
kö_ti.itt ,~el.ük s1..,v,·t~l"gd í•,s mns1_
Urarn fü cJl.Ja volt :iz a!l;<1[)nt{lk mar Y11lo,-1tj.!g-1d s:tvnnn• \UJI ,·g".'
SZl'lllél)'es lllt:'!!rizsgáliísa é-t,; nz11k uuµy \·-< dis,ws t1Í1·sas1Íg, hng-y mi
uUJn a borz;<1lnwK ;•Hm. 11 ruikd n~l tiihh_11rng.n1rt r11,1,101lm,;>1a11flk
a Jpgn11.~yobh d11riir.Mi·~ ... ,.1•kht n. ~<_i a "kt•Y. k,·7..-t rnos ,,h·,, ah1p
Wdch1•11, \\'. Ya.
rnpas:~tai'.'lltl, Jau
,,.,ni t:1.J·,,,.
tt11h,,nuSV "'/"r,1
,.,1 -. ,,. ·,.,,1
•• : .
rnl,L eb f,,Jlaíhoritúbb dolKut.
lüg_yi·t'.d rl'lt.t• itt tl pén.d 1tz ,,hio
Évekl•u kf:.re!lztiil t'gy va\6,,oíuo,; zatt61 miutho\!'Y ozoubiJn l'thli
biinsZÖ\'l'lkr-zt•t n!akult, mel;.
y~1.11bHtl a. ~-íisár, mindi;1 v~'
n_yörlt>!rniil fosztogatja n mu~ynr rnt:rlSbhek lett1·k, ugy hog:- pél iu-

meJ·t

fl'''

k,;_ lhog

h~tő h•~ros,;1.nhlrnl ntl'g-': és az itt,,. a J1ird,•té:•wi mind m<'A"lulit!hutók l~f\.gh!-i,_ g,i~I ~lm~~/~ ~g\ sz:b::: l•s Rzl~v ?áuy~~1oka.t. é.s gyt'UJ;/;l' n u~ jamuhl!au KutY._\'n ur to tu 1
n1 magyiu•ok már \·al<lsiiggul nyo- lapnnkban és u magyarok mimh•nt luui.pát (_ka ml ei. 0 UJ~ ,118 ~.
toll lcn·m azokat 11 v1F.S1.tt~lé~<'ket. Wcl(•hen J\.eresztun magyar h lf•kmorognak. Bajtá)·imink. szti:tszá,ora olcs6bb:m kapnak, hn vásl\rlfumá.l no.k. -~ banyában ,·an leJ~ro ~ö :s, n melyekll(•k napról-nupra szr-m- hii>-Tlíit. s e sorok irójá.D:ik jelenlé.
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r~t~;~:

títvoznak a vidékről €,;; \·alószin~i, a :\!agyar Biinyászlapot muuüjiit. de nzt•rt. .. szcl't'll~~~~leJ~'>~g.
tanuj~ itt a.z ernbe~·--- . ~
1
)10:y l'z a_ ll~!'.!~' maJ:!:ynr koloma
Spe.dra., Ark. Scpsi Hyörgy test•
;!n:~
~d/üg 1·z a rtil'.lol,;u1dfl. t(-1.lf'~C"ll
1
1
H•IJe"Pn sz••tznllik.
vl!J"ilnk <'rti•sit benniinket, liogy ott .
r·
,
.,
.·
.•
z:1..,urtala1111l ~nn11.dulkodou, 11wn
..A tJ. S. Coal Co. azelőtt hirrs a mnnka\·iszouvok ,·lfg: jllk
lie• k1,nt. :-.lf'mf'I:, h~ly~n ~asma \ag, a cha.rlestoni magyar kow:ul ugy
1
11
vnlt arról, hogy jól báut m_noká- lenkfot 4-~ n~pot d?li,ro:tUak ~s li ~ ;e;;;
~ k~~~~
1
1
1 lá.~szik, ne~ s_zer.zett arról.~u~~sokkal, most azo11Ua11 ug) bHnnak mint mondJá.k má.Jlls
i.l!<'jétöl
P
.
mast, a mllf!)Ul ln.poknuk e11,• Jll·
1 11
a néppc~, min~hn. kegyelemből rlol- kezdve hat na~)Ot fog~a/ dolgo1.~;~
rb t~taz~i prdi~ r('-5,:1)~•11 mngnk _ii,
11
goztatnan;<1k l'S a mell„tt, hogy a oi. Jgar,, hogy most ott nem vesz.
blÍll ·ász k kérnek föle de hPesaptak n nPpd, re!;zh1•11 w·dlf(
0
munka nagyon gyf'ng?n mr!(y A a nck fel munkást. dP hft. 8 mnnka mit~
_)• ·
_' . · fPltrk kikndrn.i ezl'kkf.l a lun·ntelepekböl többPt lezártak, még a Leljt'S erÖ\·el mP~iurlnl akkor leg- ha ra kerul a_ s~r, a.kko.r semmit miitkknl, a. kik mfg nem is ol~·;<1n
lP;::durváhb blmii.sm•ídban részesi- aláhb is 50 i<J m1tg,-a.; U!iuvíÍ.::!Z.ra sem aJ.,-·\ lakus t>S él:lnliS?.er ~~ég régen vJresrt' ,·f'rtek minch·n flttik testYéreioket, a kiket egy han- lesz i-;zi.ikl!ég. merl ~z.err-tik · itt a drága, epJ_wu, ngy, uunt a._ legtobb utazó idegent, n nriröl például l•'f:'gos szMrt is rlboesii.jtanak.
ru,agyar mt,~ká.st _
irji~ ~.-psi helyt>n. :lhutim a telPpen igen sok hér ,Tenő, vagy Havas 13~1a trnlnilYalószinii, hogy riiYidf'S('ll a1. bajtii.nmnk. _
multkor }10 ~,, !l n~unká.~, ~rngyarok_ kaphatn~k nuk sokat. br-8zfllli, :i kik szintén
füsS7.NI tclc>peket Jpziirják f's igy a egy kis iJöi-e a mwika me~,/állt.. ~! ug:,an m~mk.át, cle soknt nem ke- megemleg('tik a W1•l(•h-\;déki [dlab,ín_v:"\<Jzok fo~_:,já].c megsiuyleni a akartunk menni, de a super-ioten- reshetnck.
potokat; mi azonlnrn klinyiirt.-1,•.
tr1istók pnlitikájií.t. Ilo1úitársaink dent nem engedett. benni.inket haDun Loop, W. Va, Szii~~ lmre ni.il üldöZJ1i fogjuk ezt n ki~zkf'l"P•
tartsúk tín-ol magukat í•ttöl a i,zo, nem azt mondta, hogy csak m:rad- bajtársunk e J11í 10--én, mim rr-n- fieti túrsa~g~~• kiirj~1k nM·tíkl'f a
tnoru vidékt51.
junk,- a mig n.-m dolgozunk, nem desen, Yigan mrnt bí' a bán,yáha, lap_~n. t,> •., ku·roszako!Juk. hogy pe·
1::i·•l<'mt-R mt'·g- megeJTliteni, hogy kell házbért fiutni, k,,, azt mond- hogy cs11!ádjá.na.k a nllndt>tmap.i relJek be a lapunkat és igy adjaa na~--~ Natirmal ~ank, minden ré: tu, hogy hn a munka megindul, kenyeret meg~Prf-sse, n~m is gou-lnak ~ó~o_t arra, ho~ bü_nösségu
. ··_
gebh1 ,gérete rl11cara, rsak H napi akkor 11. m.i la.pu11kat, a. Magru.r dolva, hogy mire hnzttter, e1Q·sze- ket birosa.g előtt bnonY1 t ba.ssuk.
ú•lmoncl&s ntáo ndta ki több ma- Báovászlapot fogja.megkérni J1~gv rii, rle tis,r,res otthonlí.ból csak lia- Még pedig n,-,m a wrlrlli hir(!l;IÍg
g.Hmrnk u b<.'téljét, ezu>l is 1:;okal ha l~het, szerf'Z~n vag,v 50 jÓ m~- mut l'og találni. Ugyanis a ház ki- elélt~_! Azoaki,·iil pedig !épé-;ek„t

•~ rnng m.1 '..l?tt.uok, mt~~lrnsen~- nt-hpzil\·f' a hel:,·zeten.

nem

C'irculn.tion Book

THE ONLY HUNGARIAN MlNERS ORGAN IN THE UNITED STATES.

!::~ t;~:~~
:i

~

!~"~;~

;:1.;tn:[ :~m\;..

;t~:~~:'.~~; 3:

:t•J~~:t:~:,~;, ~~:i~d;;t

;f~~g-~

.A

g_nt.r diggert,

igy nztái~ megni_~- gy11luJt és ~orrá. égett. A i.zoms~- te~~nnk,

~?S)'

a. k. ~mm~ rnmH

J(11tzL'~1 lúdm_~-:ue ~·;._Bulu.z.-. -J~t•~- ..h(•r,,,.,1~u·~
1mh'.~1 a.un, ., hn_io:, ( lu (.ht adJ011
az ··ng-)-..·M t'l•fitt>t"l'. Es a d1t·<"k

tében l:g,ym1~suk
t

'~:'~ HZ iil(_n,:d lll'Vt:r„ mit kiiílli1
Hl.
,.A~ WillÍt ma~ !1t•ly1.1? Wel<'h n<leken, hog:,· nund1·nk111f'k r<'ttl'!?·
ni kell, 11 kinek 100-~UO UollÍlr
vm1 a hil-rnkúban, nu•rt l1a n~ hiinszövetkczi:t arrt1l· tmlomlisf v,,),';,,
ltart.óztaljR. rnl1111111lyik rr-rnlöi· a;o;
ártatl8.ll 11LUKY.trt l's - u tiilihi
fl bflmln. dolga. Sz,·gi'uy haJt:ir.
sunk 1wdig sirathatjn ei,:~-két hi
kesl"rw~ nmnld1já11ak az r-rnlm(,
nyí•t.
'\\'lll félu,•k utíu· iwmmitől, .<;t'll.kitől! 'l'Hrori1Jiljitk it n~pd, rl•1u
uralmat tPrP11lt1•ttt•k (•s h•ljt•;;•'ll
nyiltan Ye&zik PI a szPg~ny mtm.kfts pénzéi. .\zaz hog_,. \"dtl'k '. O,,
enn<'k most már ,·f'gt> les,,. KüJ! ·
lchbi számainkhan hön,bben fo

':('-1 gunk a h.a~1d11_ gará1.dá.J_k•itlf1i-lni,·al

1 ►1.di·i1<zé.l~·!yol t•i: n JritloiÖ rlleost'• be,ek .-lőtt azert
k1di11atos,
radtunk, mert. a mmika 1s t'lég JO. dok S('gélyHel a. lmtorok11t ki- g:,-_c n kezehr ft "efolnrk ilnlg11 t, fogla\kozru, u111wn1•tJük trnnnk
gckkt-! f-J?J" idöhen megküzdmi hir- me1'l me~külonb~iztett'st t.rsz _az . ~elch, W,· Va.. \ ~zomsz~~os he- .A. szén 51f_,-6 Utb lll<1gas, gáz hordták, dl' rlcrfk bujtár.s1mk ká- mrnt t_-ette _azt akkoi·. _mi~or _n j('- többi tagjait if-. a. velük egy huron
ion ..\ nép prdig t•gv buta tömeg Pmb;,-r ru1Yolta khzt. De meg a1.t>rl l.\fk<'ll a bonnp f'lt'!Pn m, g>mdult ,·agy viz nincs a báuyában 1 i;zabnd ra igy is meghaladja az 50 dollirt. lenlegi sqnn•r eszr- nelknl '<lf"fdt pendülő magyar kereskedőket
;u<'l~· i·isnk ,·nk r,szkÖz nPkik n kl•'. sem, mert tapasztaltuk 1;zülöha- a llll~nk?, dc m~ st.,1sru~t- gyengén lAmpát használunk, ,·a,g,v kl-t hü• Di:- a jó Jst-en Szücs test:vérünket Hn,·nR lléhh-a! ,l'g'.\"ezség<'! k'.itni,!nzok Yisszn,>J,'.i,;ri1. 1l fi•n:·,,gelé'>"k'.
t.iikht>, hogy ,·rúuyszóra hujt,iii.k ziwkh1rn. hogy a rangoi- ember„k megJ mmcle~~lt, Jü 1.esz, ha n ma- ,·elyknYi lejáró kÖ ,·an, a mi a lö- elsze1n'edett káráf'rt nagy ör11m- hogy a konzul alla! lllPgrn,litotl I ti')! llt!lll i,iN!Unk nwg. (m;g n h~mílkf't nz ember-Ylí.g-úhidrn, a mit há.
horunak ueve.1.n1:k.
'.\lagynrországi111.k rl'gi átka 11
pártviszály. A Rákóczi-felkelésnek
miérl. kel!e-H elbukni! :\lert sok
maJlxar lett labanc. ::\fik voltak a
!ab11.ncokf HazaÍlrnlök , a kik önzetlen magyarokkal szembl' hf'lyezkedtck és konc reményében a
c'sászári osnl)attal közös erővel
hareoltnk a. kurucok le,·erésére,
hogy független ne lehessen Ma~
g;rarország. ).fig Rákóczi kintjárt
o.:i-.oknál. a. kik igéretet tellek neki, Jiogy támogatni fogják és cserbeo hagyták, Andrássy azalatt az
idö a.lat.t az osztrákkal kiegyezett,
(oohn ö Rák6c.tit6l orre !elha.talmazva nem volt) f.s n kuruc sereg
Z11ihóultl lerakta n fegyvrr1.

az f-g.rsz(•rii munkii.st lenl'rik. Csak g~·nrok nc?l JOnne_k idr_ mo.'llnnú- v{,s utfu1 fi szí•nnel leesik :i-4 daviLIH.sztlisok e~t:tén hize.\egnek, az- h~n. ,A ki á~utimk, ~t-re~:-;t' f!:l rnbhan és a mif'rt <'g;'," dolliut fi.
ut.íu pedig szemét cs{íc,selt'kui:k Kolli_luss?· K~rolyt,
ki szi,•f-Sf'll z,;:tnt>k minden katt ut8n. :Pizet~
npve-w('k bc.nnlinket, Pedig a kt'r- n t b:ugar.it m,uci('n magyart.
nek 40 rentet entriben f.'i 32 ecn!et
gt>'i k~zü mnnkás a világ fcntortó- l==-=-====== roomban tonnánkint, Jáueos masija. :\Iindru ember mcggyélzödt'Rt
J na. níg és akár
akÍlr en!izerer.l1ef crrűl. ~l?zzen maga kö- inkct, hazaá.nkat, €>des szülőföl- tribrn kM !övé.:; elég, r,ick ntán
riil széjjel, a természf'ti Pl'Ök alko- dünket iga.z hiitel, Ps tis?.ta lélek- nl'tn dolgozltnk. Egy 3 szobás lakás
tásaiu kivül, a mit esak a &zemévcl kel segitjiik n!reinkét, hogy n mai négy dollíi.r, 4 szobás pedig 5 dolliít a földéin, minJ a munkáskezeg rendszert. elsöpörjék; ruir1t undo- tár; a..z élelmiszer driiga :l kompíi.alkotása. )Iég lHJ. milliói volnának rit6 piszkot. dobják félre, hogy n.la. st.ort"ba..n., dtl itt. mindeokin.:k
is egy embernek, élien halhatna a. tisztán lássa a világ a független, van kertje és onnan mindenf,He
pfoze bal.ma~án, ha a munkáske• önálló Magya.rorszá.got.
zöldsJg kikerül, meg aztú.n van
zek nem dolgoznának.
Tisztelettel kérem su-rkeszt8 elég farme-r-store, a. hol elfg olcsón
Mi bennünk, amerikai bányá- te!!tvért, adja át Ká.rolyi }IihAJy. lehet vhá.rolni. Mi itten elég jól
szokban, nem fog CS4lódni Károlyi nak itt felsorolt s.n.vaimmaJ üQ.. U1e-gvolná.nk, C611-k u a. ba.j, hogy
'Mibá.ly. Ha eljön közénk, s.zt fog, ,·özll'tünket.
cse.k bá.rms.n vagyunk ma.gyarok,
ja_ találni, a mfre )fagyarori;zágon
Kelt Bruceton, Pe .., 1914 ápriUs az~rt. is nagyon szeretnénk) ha m.iszüksé~e vao a demokrata pártnak 15.én. C
nél többen jönnének ene a Jl.
8zt>retj1ik otthonhngyott teshfre.
T&lmá.esi András.
dékre magyar test.Yé-reinlr.

rumban.

ben részesitette, a menn~·iben szerct.ett hit-wse ..-ir:,· gy(inyörü. leánykáYn.! njándékozta meg; a.z ujsziilőtt e hó 13.im a keresztségben az
Erz1,é-b"t nevt>t kapta. Kerei-lztszü15k ~ Szakály György és n!'je. A
kcrPszte!P,st egy min<l<'D izében
ma.gyar-os lakoma követte és megjelt:nt-ek azon ugy a.z Ö88Z<'s dun
loopi, mint ::i. ~-uni magyarok, kik
elá!'Mztot.tJí.k 11. boldog szül3kt>t
11:tereocsekh·ánuta.ikka.l. - A. sza.
káesnfö tisztet Bor0$ Páln& s.v,..
BllOny töltötte bo a. vendégser&g
legnagyobb megelégedésére, kik
C"!l!l.k a reggeli órákban. ba.gyt!k el
S~&! bajtársunk ''@odégsz.eretö
haJlé.Ut.
(Folytatás a. 3. oldalon.)

lörn>nyc,.i PljúrlbS ki-ivptkezm,-;ny,.-i • dll lrgj<'lentl:ktelrnehh ki!i. kii!tnelöl meuekiiljön.
r gocskája, a. közutálatnak örvendő
lkruert dolog, hogy n lJ,,víuHlo- Harsányi volt emberfogó is elég
roltnt minden tÖr'fényes lPpé.~éuP! szemtelen volt a M'.agyar Bányfflmegzsaroljitk t's a bajba kcvrrP- lapot. s annak kia.dójájt megfenyedett mngya1· boldogan fizet 10-Li getni) a llLPgigt'1·t tl\moj?ntAAb61
dollárt. ha magyur tolmáesot .si- oern kfri.ink, uwrt nC'künk C'!!Bk a
kerül kapnia, mikor letnrt.f1ztntja tiazte~iégei. m11g_n1r l,iin~·íis,mk
a rendör kisebb kiluígiisok.trt.
pártfogá.~Ílrll va.n szüksej:tii.nk. :,~
Rendesen a \·árosbau élő m11- u. harcot folytatni fogjuk ruiudarlgya.r- kereskedő va.gy bankár ,·ál- dit, mig a. fentnevezett és később
la.lkozik a szolgálatra és ezek a mcgucve.:e.naő nruk meg nem BO•
honf,itársak nagyon gyakra.n tesz- kallják a t.áma.d.ást és he nem penek jót a. bűnbe esett vagy bü.nbe relik a lapot, mert azt akarjuk,
h11.jtott magyar testvérekkel.
hogy a.tkal.m.u.nk legyon tiin-&n..v
Egy évvel e.z.~lőtt, mikor Ka.tzen e18tt bizon.vitani.
Izidor megbukott Keyatonehan,
TEBBiK PERELNI!!!
kínevenkk lSt, a.z: ap6sa. közbenjá.A kit bajtá.rsa.ink közül 1..-ü'
rására, depnty she.1iffnek és ezul tottak e pénzébéll ezek az
vette tulaj(lonképpl'n kez<lPtlit n. azok irjanak nfkiiok.
'

flősdr:;

KRÖNIKA.j
Itt & t&VW. Megjöt\ UJft

A böbijoa kikelet,
.Erdö, m.e.zd megint ioldel.
Kiheverte & telet.
Virájr nyilik és kelyheból
Dl&tárja. uétröpül,
Fakadó rilgyek lát.tin
Szívünk, lelktink ugy Orul.
Ke1>lünkben is virá.g nyilik,

M.ínt a verünk, oly pir01,
A szabadu,g ai:ep virága,
A mely otthon, ej, tilos!
Reménységunk fon kor6je
Kouorut, mely örOluöld,
BeteljesiU, ha akarjuk.
S&ab&d leu & ma.gyar fold 1
Az a drip, édn onú&',
R:ol bölcsoJ:.ket ring&t1k.
övőre. >Iellettemegédee,zulenk
Jndolta bájos dalit ;
~z a fold, a mely folOtt már
rovauállt egy ezer ev,
oJtv& lesik napról.napra a u out népvándorlla nem sr.-'lti- &s a melynek boven jutott
t és hónapok ó• vir- nyos, nem ~ él nem joa-0- Mindanfele &ienvedea:;
y noatohv. vuzonyok ja. rut ti igy arra fogunk torekf"<ln1 "'örök, t&t.ar szertedulta,
hOf'Y mepziinteasiik t.n a Mnyó.k- Német IOkuor összenlt&,
:-. évUsedek óta ban
Pnsstitott.a. a ma.gyart,
il7 rosu: ido él ha nem
Mikor JÖ viuonyok vannak n,i As out.rák meg kirabolta,
vidi en a tetlen,egnek, kor hilnea tojáakent bánnak a m.... .ianyargatta, mogkinolta,
e nélkuli>w fogJák uar bányáll:mal, mikor az er.·ter 'deri rab lenni nem a.kart!
a minden.na.pi kenye- ogok olran mézesen csalogat jik I Rát ir.ég a. turini átrk
onderokat, akkor kell & ba ion e· Mennyi ha és mennyi be.j 1
tcni
N'epunk mindig egynlMt mar
elente f.!1k ou
hol re1tvm Olt a ho&i kar
hogy cak. ~ m...,._ gy , olt régen, de múkepp le
,epen, ba a "l:re nero Megváltozott u idö,
farmere• te hobók Harcba sú.llunk a ha&inkért
tal e:nelni a m , J,.
;_; e kiad.elem oly dics .
is kovetelrnifC kill, Idegenben dolgosu.uk bár,
ek ezt a:er, ~ Ji. l lD Kózti.lnk onis a té..,
mk. a teh·p l.
~em la1ult el él nem is fog
CKjik l&'ern ~.. I: r- Boba a hos, uittya. '\l'ff
írid bt.n • cr. Ja.r,ok!\, Minden cseppjP. ut lobocj&.
na.k, a kiknek fl:i ele Magyar sz1vunk. azt dobo&'Ja
yenkor a. kenik,
Megnrnd még val&b11,
[; .z. hogy e... u 1,t.,.P.ttt eJet Nem _leu tob~ a ma.gyvn: '.t,
f
cp.ze k 1.1 elso t<-l•ti
de Ellerunk ~nut akarnak,
megb njáJt. hll bj
X:omor, aötét éJs_&aka !
...des ntpem, draga •,erem,
0 kc•

al J.

Alapt6ke él fölóaler: $200,000.00. öaszes vagyon: $1,2M>.OOO.OO.

PtNZT KtlLDtlNK SU.GONYILEO V1iY gyoribaJ6n
1 vil'r b4rmely rtuébe a legala.esonyabb n&pi ir!olyam sJe..
rlnt. Ha. általunk küld pénst N 6-hWba, u átvevó a.láiriával
ellátott EREDETI ~GTA.T uolgáltatj
á.t ounek.
P&NZT ELFOGADUNK BETiT OY.t.NANT I utóna ké<
uer e gyévben fisetimk 3 uáza.lék kama.tot. Pénsét kiveheti
bármikor !elmondá.s nélkül
HAJOJEGYEKET el~dunk u ösazea baJóvonalakra a
tí.nulatok '1t&l mepabott ere-iet1 árban,

KOZIEOYZOI 1!GYEKET • l""""1obb U&kfflelemmel mt&ö.nk el I asokat. u illeték• kODSlll&tu által hii.tle
ritteijük.
Kt'TJen pcnAuld ivd

·taad sr;gitó karod 1
hn.llod, meg i1 érted,
m, énem én,
osnetArt.unk,
t' ri, eDJ'
a öuuillunk

S)

Z R

U.\. t.s ~%O)IBATO. E:-iTl•: h óHAIU \' \s\H-, 'AP REO

MCDOWELL COUNTY NATIONAL BANK WELCH,
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA
W. VIRGINIA.
óHAZAI LEV.tl.

•

&, \ tt.ill.l.111,

f\i"'gt

U •!Üt

A BANYATELEPEK Hl.Rl!:l.

UIIB\l •

Jobb&.n 1-.oug ll dariz.aíé
c•1
\ forraUalmi hürl:O·
d~ud ll
\lbállla a.
0

areosok k<,1.i,tt ig, n sok
kik t ti111 alatt har..-ol
k, z.t.6.naJg kintni ,alú hqg.> .,z.
fC, illet,, az 1:11
sszó, ts,·g h•da
'tlmtó, hogy 1•L II
d1i
g lll~g a;r; lig-y
hto!d 1ujH.tt lrgttihh Jwnzi.b,..
lni. hogy a,: li-lmn, a fú(!gttl,·n

uwlyhöl ha.,w1ot

1ii11,

11gy,u1

11ar,·hi11 eohusl'lll fog huzui,
aloKUIJon. l' upií.11 a.&rrt k1·ll
nulli 'inkut, bií,r a;,.okra l·p10J1t ge11 Hl!!.• IIZUk g vollu,,I r, ~tll'k 1nlrn, 11 ILCUt be· okra fohlitaui
t hiJ~k ~~ik WlJl-

bau

ffllln tllL.-

1 g11<1Jt. ,\g orw.ág

bb

10

.úigudaá.gi

mart.aléka. l 11, ,;
l:,e,r ,;eazttth kc"-ln ubb nl·lku-

(Pclyt,,tú u 1. oldolról.)
Dante, Va. }a kas Ut,aa t
\imnk értc,,nt hennunket ho((i'
ott a 1Uunka n1ig niindig 11.11g)on
~ cngén m gy .\ mult h6napbat1
aual hiT.111.tlRk haJtánaiukat hog;.6pr1li■

,,l

· nk

H"I

H1unnk

.lrg u1md1K

a Péter,

" IJ,·

1'11 11

rnun.k.a t-eljes cr•

Olamorgan, Va. Kuttor ,Jánoa
b11J1ár:muk (•11 tudósitónktúl ka.1•
tuk 111. 11lt1.nll liirt Lahovicaka )fi
híily Jrrt'k bajuirinwkat
II ki
lt l, ('Unk,in általimo tisztd ln k
,in,•rul
k iln: 111,j(•. Frolok
)lfir1,1 ,·g~· ltZ p, 1g,,i;utgt' Jeli11\"
kín, 1 11Jáu t, k„1111 m ·g. Ken·Nt•
uu! k ln.1hng Karoly ~ ncj }a1 1 l·~tarlitl \ k,·n: ztdot lfos,iot
IIJll!Odik IL&Jljllti tartClllak IU g ••i,
r t n Ht:k ,ucou az vss.ze.. glamor
pni map·ar baJt.ina1nk. kik sok
j, k1,·anaágglll almozták f'l a ol
1log u 1lok t.
Roak Oreek, Wub. linl tirtf' u
lunk, ~1g, u ott nm rwut a \"Ül •
luw,Aktil t J1ó lttaeJt'll 6 b 'trt' li:
JM.rat111, a hauyaJJL'JJ)Oktor nu.:rt
lll.uk 11cm ,·o\t"k uip klzr-J,,,,
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í.oop .. ng", ( bri·n,. HiUMdc l ur
11:c,· 1h11, ."Z< k,•11 • tekpf"kP11 mm
dt<mttl tn- •u ,·,,,.z.n1•k f„I DIH•
l('llr han)hzokal .fi11alunk 1·0,1d
ido nha a kokl-lk<"tu ncék ~
r<'uri u ifo,-uek do~qi.ni, aiert
18 h11, ui1:1.gy,r baj~r.aink eTN' a
1 i kt"(- j"nn k tnnukát lt 1'f'6nl
1" b1 to~ 1 tiilni fo(llBk. \
1s.&eu1 •tt.'"•kban , lölt n~ .a
ltgobba

d

"'°"'

a.hl',

ne-r. ho~n, ü n.:m Ja. tnclja ú, hogr
mit c·ÚliÍLl, t"s u1ikol' 11,unkiht:í.r:;n..i
figydlllnfP1 t,;k, hogyi mio'J"r n,..m
allit. timhen. fllt fdi'h•·. hni.--•y m,
?allit-.ílk ür. t„ mi lrtt a v(-gP~ \1.,
110~~- ,>g;.· nap mr·~it;i!t,. R kii . .\i.l•1·1 ;, m:1g1111k ri',;;,:-,:,.;11 is ligyi-1mr•2tetjiik baj1ín·,;;uiJJloit. Jin!!.V
• vigyánunnk, minél ~iiriil1b~•n útli1
sanak p/Jsztoknt~ mt'g ukk1J1· i~. ha
jó a 1erií. ;~ kü.lö11i.i•ien dg-y/m:1lHlk .t hora11g-kii1·t•, ,::•, u \ilúgo'.•rt
~e ha1,.r-yják timbet 11~lkiil. ki bc1jt~r~mnk mPg,qzivl,•lik l'il?'yr-!m,•zl"f•' LlJJkf'1. :ikkm· k,•\'f'sf'l,h 111,11;,nll·

I

rnegs7.iint, erre Yonatkozó htesii.l0::11:inl:: :t koverkezi:ik
•.\ rézbányfü,2:ok, ;1 1;::ik ,julim:
J.!i\.ilnkbl:! tavnr:r:i vágy !!.Zökött be ':::!-ibrn s:trrájl;.lJH lfptek, o le~- érezzük mar, hogy itt van
múbbi s7avn1áf> lllkn.lmávnl a b.:r.
MAGVAR BANYARZOX

A TüDőVÉSZ

TA.Vil.:iZJ1.

a tavasz.
1..,.Qgy ó-kontriba.n, .zöldülő rétre
.t~emény, hideg tél többé nem

1m

htWl-.Z.

·n"

b;\•etelésl't telje~i1,~uék. megkapjtúk a napi 11:írom dollúros miuirun.a.kabé1·~, tovAbblí a unpi 1
( r,rai mtutkniµöt ~s :12onkh•ül n
11i1Mti.l~tQk kö_ld.:-?.e~_t.,;~et. \'.Ú1ial11ak n Jubh f'g'i'i;ZSt'f!"llg'_\'1 l'l>;ZOD.l'O!11u..í.lis

v,·•I' fo~jSI Ítztarni H l11lny11 JlOl',i.~
(i..-,1 illdil!qr.
J'ijlJ,!l't .';s ~i.:,,_.,.~,Jih ;;Y,H~.i· ,-:.~ út·- 1'áert volt nékünk már, volt szép , _-\l,·!rndt{1k, illc•l\f" ,·li~n~f'r'.t:k . u 1
Yil. tog,1:1 s11·atni n l,nn,\'ab: 111 1,1.
tavas.zunk..
J h1.11y;.iszok ;;zf'rrezkedl·s1 JOgoit,
pn,,itult. k('uyPrk,,rt•»i.ljJ1. _
Itt A mely csirát bont, bimbókat
l:a1.onLiu 1 n. \\'('SÍf'l'Il f\•tlenition of
sok /'armr>l'-!.l!ll'(- ,·nn. ,1 hol uli•,,r,n
fakaszt.
J Jlim·rst Sl•mmi körülm~nyek kúu
\ehcr \'Ú,;!irolni.
],? másnak zöldelt a s.zép t ónatij, :('I 1wm is1t1crik ('s ehhe;, a ki,jilen.Iiába kii.zdött r~ s.zeg-ény paraszt. 1,"· :Jw1 a. sztrájk ke7.dete útu tlilnnTamhill, Om:l.ha. Jli111 (ll1tHii
[,lr'Jan ragaszko<l.nak. :\Jásnnhí l'llt"ri
rnJú~it6nk t·~ brij1úr-.u11k irj,1, 011 1:1y hervadt el reményünk virága, ,11.onhun nincs kifog.'1.s11k.
n mnnlm n.~m 11 lq:(j,1bloa11 m,,~:,. .'1<.csirta.dal 1s igy elh'\llgatott.
1
.\ 1-1.irűjk megs?.\intNl:i.é1·c \'o,
nll-l"t hPtl'nki11t c4ak lnho1u 11111 u11 'iro!l arcunkra azért szitll nio~t
rn.tkoz,í g_viilé>wl! 229+ s2u\"a1.i,101
doll,(07,rn1k. ,\ sú•n :31,~ lícb urngu,-; ~ bánya mélye barna bánatot.
-:i,1t11k l<'. 1'Jih:;1 JH61 uwllctt.c p~
és 1 líilm.vi h,.j51•r, kf, \'flll. l;('v,:~
.J~I l'llf'ne szúlt, vngyis 1440-nP!

~!:.~~:;~'. ,,;;::::,.'.;;:;'t,-'.'.~~i'' ,';

:::E~:!t:ö:::Y.:: :: .

::~~i:.\~:•:;;:,'.:~'.r~:.°:~:'.:ii:~~::'i,!~;

:::f~i:f

~o::mk~~:::

Ala.rm,_Wyo . .:lliut Balogh P(·1••r ll's\v{•r ii·j:i. il! nng,von rossz
viszonyok va11rn1k .klenleg. llll'rt
(J hi1n~·(1lrn11 Nmk 2-!J 1111pot dol1,!'0lllak hetl'11kint. Küli.inbl'n ez
fll'lll \'Ull!H l'OS.SZ lwl:,.-. llll.'l'I a szt'n
i \úh mag-fls, g-úi-: 11i11rs é-s .szahnd
li11111nívn l llolgoznuk: 1i fizt•h~s ü,
•·lo'•f! jú \'Olua: 111;1,4iw.1 ut.ín +.). piek
llíÍlll 60 l'l'llfrf füil'!ll(-k, lt·jfil'Ó kő
nin1;.;, a mm1kítsold:;11l j61 h[111n11k.
.\l' t'lt>lmiszrr és ln.kús drága \'<.:
miutÍlll most 11Plll \'diZnt1k l'rl lnll11kítsl„ Baloih bajtárs ni'm njánlja

fénylő
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úllng
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"
~lL'itil-<·t te-it ki.
.A kt'u•lt liet~gl•k k;i;,ött tin-{!Jy
S.:rn2 gyc1·mC'k ,·ol1, mni M:t 1011.
t11tj,1, ho~y -:1 tüdih-~.si.br,n szt'm·e.
dö gy1'l'm,-,kek ~zánrn -ili.ut~n ijNiz·
tii módon s,::iporodik. 1909-h,m
11 fgy (,\·vel t•löhh, n IJC'trp: g,,·rrm,·t-ek .,,zúiirn l.',rnk 1,780 volt.

összeesküvés a levegóöen
Bncban Franciaor;;zágban Dc-

roy ri.viatikusn:ik gépe a magas
ban ó:,szeütközőtt Bedault ad:-t
tikt1"'-nak gé-pt"ve!. ?\lin<lkét gip
lil.n!fb:t borult a gazolintartó fölrobbanása követke2t{>bcn s lewhant. Berbnlt {:s utirfirsn csoda
íolytán f'l\'c kerültek ki a ronc,-ok
A j,,Jent&s surint n klinik:ík n!ó]. ellenbl'n Derov s ennek n1i•
1
llmnkii.ja mimlil:{ t~k.~ :.tcsc,bb r,.,, tÍlr.,,a halálra égtek. A légi b-

0

1 '''.'."'.'·'·

a:-d1rn~tu11ha

ki;\•..tk(•ztiki-

falat,

ajiniljuk baj1..'1rsni11kn:1k, l1og-y otl Gondoljuk, hogy ágy1.tk torka
mnnlcút knt,:-;.-.enck.
bömböl
S

!ek h;,, ;.irni n:lponin
::;1"1~. l~\~''1::2:1~1-k.~;~..

1
'.:'.'.'.:'.:-;~;~~~E: ,~~;~;::u'.:•,:','.'::;,:'/;;
t,íb<>ruu~~~~[i •~~.~)~jt~! t;~l~~t~:é,ti,l rnnt ko- ·;:i:F'.~~:~i: '.:'.s;i~:\;:~:~:,~S: ::~:•~\f;•;:,~t,',~::i~ em
;1
r•·f'tlml•nnyf'I
nw1·tacsengo·· aranyat.
PP 291,- ,.11!,,·, t.~1h~rn_.!1!cil~ltc-p:~( _,111:unhol.. _0111111~0! \\ tiltr1koza~t
H , lik I d
aJna a an

~:1~;11:~~'.1~;:1~ ~~:~: De·•aku··1dJ'ük.
sóhajtmk h:uafelé szálldos,
~l8'l (•:H~;\'~:t(~~~;;g:~ ;:t~I:·:::;.:/~~:; H_.,.
fi:'.'.!~:·~.\:1 l~~o~.~1~,l

'rd

R,,\, Eclw
f F,i~tt't '.\bid
/fában Ohio foltaliilt t'gy uj \'J·
~l.ÍfrllYf'lvet, ::i "Ru Ro·'-t. ~\ volfl_\ nr•w _voi·ki ri'iidilvl•sz hliui!i.{ik piik 1nH1· kimult, az espt>i·un1o
1~úin•t<.:t'.·J?,· mo.,;t nJtn ki ,~d ji-li·u- :,z.on 1Hlll ~U!(\'Oll f' 1 Yan t erJet
· l v~··
u:sPJ a 1 üdővé<,z :'illnpotáról, ~ :i 11mJ02onnltal a reverend azt lu
tüd,'i\·,h;r t,,rj„tlht:nf"k meggútlfi. s7:1, ho~· az _esp:rant~•· :eljesetl
!!Óra vt'!?zett munkfi'ráról. _\ ;e-Jen• k1 Cog,Jn '.;z~ritam a2 0 csmálmá.
·
·•
n ·a
,\2: u•
I
k 5
'
tés S?:Print az 1913 Í:\· J'olYamii.D -' · •. · ., '' nye vne
, ~aganlB,fJlű u.i 1negbetegellht jeip,ntet- hangz6Ja, _o másnlhang-2oJa ~an

lrnrr m,•gs1,iinil'r.fx„ JUPll,•tI- fogbl;t,d: úl!1ís1.
1 .\ bányn1(11·s11lntok 111. uniú elis·1·ii,;(>n lli1iil a büuy;J-:z..ok ÖSS2f'S

J:.!.nya m6Iyiin nem_Het UJ; élet.
.de nem stit le meleg nnpsngár.
"
bt
·
A mj sorsnnk:: osfi., l8 enyes2et.
magyar szivilnk nj tavaj!zm
vfi.r.

Uf világnyelv

TERJEDÉ.SE

sugár gyul kin föld alatt.

Bánya mély.én nem élet a.z élet.
Ide nem sűt le meleg napsugár.
A mi sor sunk: ősri, bús enyészet.
De magyar szívünk uj tavaszra
vár ,
,Aíl\' 1•'"•,l'],".,-~.
r, 1
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t·:.:-o]Jnl't.)all,_ik l'l_l•tl. hng_,·
dr•?.7,('JJ /1 cli·ag.1:--.:1µ: (']l('JJ.

Hazafias lelkesedés

- - - - ~ hO!!.V ;t7.Qk köziin, il kik munkút
\ \\'ashingtoni kormtlny Y.'.l.•
(u,1szt:$1•11
18ú7
,127
\'Ílll11l1uk a s1.1rújk tel'\ih•t1'1i. 10:nz ~firn;ip cklutáu fJ <Íráig :idott ha•
'\'11~.Y 1wl1l'z.~l'grkh,· iilkijzik a :i kill s1.1riíjk1iirők lettek. rnag:_n1- IÍ:ridót I fnertimak. hogy :l tam\°i<.:):l'. .nt~ri) b[u1y,h;zok elhclyf'zése. 1·ok nincsr-iwk: ig(·l! <.:ok magy,u· pi(·i'ii hcly,",rs<~g a>'. amerikai Jo.
mN·La 1í1t·;mlatok úttal_ hozato1t tr-;tvériink htm·olt a küúlök so- bng.",nak e\Cgtl'telt :idjon. Ez
-;ztd1jktifrl:lk n:i.gy r('sze még most n,vús,:okkal minél k„n,,,;cbh dol~ mcxikO:ii irlt,re :'1t;:zámitrn 7 Ora
is LlOlµ'ozik Ps ig-y 11 10 Jiónap 6t 8 ruih~n. 1h· biiszk~~k y1,g-y1rnk ni. ;,h percet te-.z. \"ns:írnap este
minden kr-r1,sct nélkül le\'/.\ bftn:vft- hOJ?.\" azok ki1t1rtottnk, i1 kik Jwdig ;-.J!J·h:':lr. a hatúridV leteltekor
szok ('f!Y részének ví1rniok kell 1·i_i. !H'lll hit·túk 11 hill'Ml, uzok t•ltú \\"n-;hin/::iíHL minrleu mnlatóhedd idl'ig. mig a t1írsnlntok min- 1 oztnk és 11Üs Yit!ékPn n{•ztt-k 11wp: l_vt'11 clhall:.ratntt n ?:CIIC'. il!etil!l'!á:
d(•JJ t•mbN· rJszérc J1rl,ve1 szoritn• !•ll11·tl•s 11ii1u. Enni>k tu,!jttk be.
k;i,i',usl•)'! rJf1nj(ú:,;ár:i a ·'The
nn.k. Dt· i·eméljük, liogy 1~ ✓• m(u· hoi.•y dar·{1ru nmrnk. hnj'.!'y a kivo~ :--1:1r ~panglcil Rn1111er"•t kezdte
,•1:ak napClk.kérdés,-,, 11wr1 a s:dril,l- 111th 1·t•n,Wrs1>g l•s milit-km,i1iúk j;'1V1::mi .. \ köziiu~ég- f,\];íl\t s k:ikol<ík cf!." 1·(•szc mái· húnapokknl sok <'l'iisznkos:--~got kö,·ctll'k el t~s lapjút lengetve, h:irsng-\·a L'nekel.r:,,rlött C'lhng:,,7:n n szti·Ajk terült'- n jog,1ik11l kiiwtelc", IMjtí11•s;1inlrnt te a lmnfidnl ,;7.i;\'etg-l't. Tgy törtr·l. f'gy 1·,>s,:iik 1wdig m1mkiit vítl- '-!Olyókkul (·s s,:u1·on~·oldrnl ig,v:- 1 ••.··nt e:,, minr\cn mulat.s(ig· helyén
lfllt :1 ld)rn:,.-i'kl'n. ugy l10g-y a kii- !;l'Zlt'k 1·lliallg-11Ttílt!l1. 11111!!,nlr h11- \\'a.-.hingt/Jnnak e; :i drr,~ e-~{'<;,:
J'\'.1J1C'liil 1-1,000 embC'rhől mindösz. ·::-uk akadt.
c:Js2akn ]f17h.in égett.

;·,:~'~; i:~~i~:~,: :~:mE?;}; ,.;~';1:'." ~·;; ):°';;;"''~.. ~;,'~

kiildve a O'Y('l'me'kekd vid(•kre, a
Jiol azok a"'·szahatl Í'g alatt, ;;ú1or1/diol'han lak111k, mert n szabtHl le\·rgö <'A',vik lC\gjobb g-róg-_vitó esz.
küzlöj,,:;; nhJí1lyoz6ja :i. llidóv1:s7,
tPr,ie(lrséiwk.
·

-o-

Ez aztán a gyerek
)ft·'i. :\lolli<' Kaufmannak, e;?y
lll'\I' yorki
ablukr,•di.lnykészitö
'fr!Psé~i'-nek ·tC'i.rnupt'llílt h11!.?.Íonto.,, kir. !'in 1,úih·tctt . .'\ h(12iorvos

n,,_m 1tk111·1a (•l_hin'.'..i, m~gn
n.1•1·te s u;r. nJ Jo,·,•\'t'llY
ll'?y;m 111111.vit nyomott.

•I~ ~-:"'.s_~".s.~:':.,... .,-:~:~~~~~:-~~~ ~~~;~,;. ::~~:~RO

megesnk-

egy sziuhan hna r tlrng liou-;cnak
a icliigycll\n,)jc gyanus z.-ijra l·h•
rcdt föl ~.cgnnr hajn:il?:in. Eg!"
c.mh0r kozcl.edett. az.. ng~:n f~!~··
\[r-;. Gond\\·m H remnkttnl eliov
tott lwng 0 n kl'rrlcne. hogy mit
akar. .\ haj•w.li látogató nda•
rnrnt hr,n::'i. q:::._,, blac.:kjackkcl
((']jcs ercjl·hi',1 ic•jhf' l.iti.',ttc, ;1.7.•
11t,í11 1·:1!:11ni 7:ljtl,l mcgriadván
cl!ull'.ltt ..\ detckti,·ek a ház egyik
.;;zobájúban. melyet c;;ak píir nap•
pa\ c1.di\tt hérclt ki l'g)' bmcrct•
Icu ember, -szí1z.nál téibh min<ll·n
félc úlkulcsot tal{1ltak. Az illet(,
emhl'rt most min_ck1_1f:lé keresik
mert m1gyo11 ,·aluszmu, hogy
w·,\t :i. hajnali tfunadó.
1
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The Barna.ber Co.

SóSBORSZESZT AJANLJA.

THE BARNABER CO
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Tessék n ekem 2 nagy üveg " Sure " sósborszeszt k üldeni. Mel-
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NE FOGADJON EL MAST,

S AZ EXPRESS KÖLTSÉGET IS MI FIZETJ'ttK, RENDELÉSÉT IGY CIMEZZE :
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SZESZT HASZNALJA. FELE EROVEL TÖBB MUNKAT BIR EL, A KI EZT A CSODASZERT
HASZNALJA. HA PJl:NZEÉRT VALÓDI SÓSBORSZESZT AKAR, -
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E, • földterület különisen s,épen,
magaslaton fekszik (neJ'l 1 pályos, sem
nem vizálló!). az általáncs fanngazdálko<iáshoz szüksége:; tufo,jdons~oklm1
birván, mindenféle termésre megfelel R

!:~~s;

az a szegény ember, a szegény telepes
~::z~;;b:~, t:i!!~n:~e:u::;::
North Western vasut egyik vonala mentén, 7 mértföldnyire nyugatnak van a
Chicago North Western vasut fővonala
és 2 mértföldnyire délnek van a. Soo
vasut fővonala, mely Minneapolis városától Sault St. Marie városáig vezet.
Forest county székhelye a néhány ezer
lakossal biró Cranto11i a hol For est megye telekkönyvi hivatala van és Hiles
városához csak 7 mértföldnyire van.
Forest megye 320 aker földet vett tő.
lünk egy megyei mintafarm létesítésére
és akerjítért 15 dollárt fizetett, a mely
vétel is földünk jó minősége és jó volta
mellett bizonyit.

8

Minden do· lntó és
töró.
dö ember bfrto,.·that nálunk magának
saját otthont (:-ti.ntin 10,000 aker föl
Uünk kü::.vedei. rz.omszédságában van
még eladásra. EZ· nt 35,000 a.ker föld) és
1
::~~s~:!~:;i;:~~
ja a legkevésbbé is kinozná. Tény és va.
ló, hogy ez a vidék az álta.lli.nos farmgazdálkoüás s a földmivclés kincsestára

:::~:~~:i:::~;:t!t:

r

Kételkedésre adhat talán okot, de
való tény, hogy a burgonya. egé~r, W.isconsin államban megterem, de le~job

!ö~~~k~ f:~ii

~:: t~;:~ !!st;t1:e::!~:mf:!:!c1:~:~t

:i::i:::::•é~~!~:::~
megbirá.lásá.hoz érteuek és meg tudják
becsülni, hogy az ilyen föld, mint a milyen a miénk, mennyit képes. teremni.
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vidéken, ugys:nntén a burgonyatermés

!i::~~: ::~~!:i~:1/~1h!~/~:t~!~1;:V

l ( V ~ ~11

;::,ir:lee~:
árpa, vörös lóhere, alfa.lfa (lucerna lóhere), kulrnr.!ca, buza, rozs és borsó:
ezek a fő termékeink; nekünk van és
mi termcijük n.-legtöbb és a legjobb
gyu.möl-::;;fé!ét; neve~etesen: szOlőt, almát, csereszuyét, földiepret, málnát és
más egyéb gyümölcsfélé.1<et; viszont,
egyéb s:oederféle vadon terem meg minCAenfelé még a. meg nem müvelt földeken is.
't'alóban iga;: bm:gu.lomma1 és seré.
nyen odall'ányul törekvéstink, hogy e
vidék \..ermékeny fölctjét jóravaló, szor
ga.lmas telepef;ekkel bcnépesitsük és igy

'-"'=ti }Qf!<'2'l/l""}l l.

_ ;;::,.,~.,,

>_t

rost; mi. véleménye, ki van jobb helyzetben? Semmi kétség, természetes •n,
hogy az előbb említett, az, a ki a farmra ment, van szerencsésebb és jobb hely
zetben! ö független mindentöl és nú1-

rég müvelt, vagy egészen uj talajban;
ültethetö vad földbe is a. fatuskók között is és mé'"s annvit hoz egy év alatt.

de~:lh:~~:dó: t :zr:~:mek, ren<lkivül jó alkalmat, nagyon jól tudod, hogy
a szerencse csak egyszer kopogtat be b
szegény ember ajtaján és ha bebocsá
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m:~,;!/:r;"~;;;:
föld, mint a milyen a mi földünk; kii-

\:á~::ö

~!~:;:~s:
l~jtjt:t:pe~::;;.
ezek rövid időn belül mi mindent szereztek s hogy gyarapodnak szemlátomást, kétséget nem szenved, hogy
ugyanezt bárki más is elérheti, ha szergnlommal és kitartó munkával l&t a dologhoz s mindebböl tisztán fog állni a
dolog mindenki előtt, hogy mily jöv5
elibe néz és hogy nem-e az övé lészen n.
jövö 1 Az elsö termés kifizeti a földet és
a tisztá.zás.ira forditott költséget is.
Mindo:rt 2, tapasztalat bizonyitja. A
Wausa.u Record Herold cimü nagy napi
la.p egy'..k cikkében a többi közt ezoket
irjll,:

LDEK

F 0 CQUNTYBAN,
A RK MFOREST
FELADQ~
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~i~~;\ ~~~~~!é: 1:s:e;z::~öe,f:~:;r:i:::

zel kifizetik, sőt kölcsön adnak m:i;,ct
is a telepesnek; egyszóval az első termés
kifizeti a földet és a feljavitá.sho:>: é'l
müvelhetövé és termöképessé tétf'lébez
ml!gkivánt költségeket.
A "Country Gentleman" cimii u;.
s.ig 1S14 február hó 7-iki szii..mimtk
egyik cikkében oly találóan jellemzi,
hegy mi a. különbség egy olyan em';,,:_,között, a. ki néhány száz rlolli1nl a
farmra megy és egy má.sik ember kö
zött, a ki a városban marad és 100 do!.
Járt is megkeres havonta; ez a. kép szc.
miink elé tárjrt, hogy miképp néz ki

:::b';;',: :~~;;;tm::::~:•::1:~: e~~

farmot ~s saját hátat, mint a vár osban

;r:, ==~~g~~:~~~:;

:1:s:~!!t:~;:
hanem cselekedj még ma, mivel holnaputá.n talán már késő lehet! J öjj el, vagy
irjál még nm..
Hogy jutha.tsz el a mi föl dünkre?
J öjj Chicagóba és mi veled utazunk Hiles városába. Az utazás csak egy éjszaká.t tart.
TÓTH J óZSEF ur, régi farmer jele.dc~ Pennsylvania és Ohio államban
utazih: és a magyarlakta vidékeket fel
fogja keresni és kivánatra minden felvilágosítást meg fogja adni, hogy mikm·é p,p_ lfeahnnet ;evveénsnp
__ enzzel egy jövedel0•
1
0 0

A szép maga" növésü vörös lóhero (Alfalfa., lucernahcrc) haz.i.ja., ez egy fülepte növényorsiág!
Ahhoz, hogy személyesen

meggyőződj • tényállásról, csak annyi kell, hogy jöjj el hozzánk

:::~::~: :::::z::::t::'. végig tapasztalhatsz saját szemeiddel és mindenről, a

ügynököktől

\'lJGl"' ltl a tulajdonostól és nem

L!...'

~:~:e;: :~;;i;:~,k~,;:!:~o~~~~
és az áruházak már december havában

ga.d még ma, mig a. ffü J et ilyen olcsiárban és ilyen kedvező feltételek P..;
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vank ;, nom válik b, igaznak ós valónak, megtérítjük minden kiadásodat!

veszel farmot! -
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Tulajdonos és elárusitó :
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mit itt ismerte-
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Ha. minclent nem ugy fogsz tali~lni, mint ahogy itt ismertettünk és leirtunk, és ha. csn.k egy sza.-

WISCO NSIN ALLAMB A N .
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zolja.; az ottlakó farmerek bizonyság~ból nyilvánvaló, hogy 2-300 kötc~ ic;
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dig személyes megszemlélés utján arra
a meggyőződésre kell jutnunk, hogy

{köznyelven: ·'krumpli"):
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a maga idejében. Mindcek a körülmények teszik ily rendkivü.i jóvá. és termő-

urgo nya
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b-'
örökCs otthont és függetlenséget óhajt
· biitositani, j,;ibb és alkalmasabb földet
igazan nem találhat sehol; abban a kel.
lemes hiszemben vagyunk, hogy azok
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káért $1.75-töl $2.50-ig na.pszám mellett.
Hiles város egy szép kis. városka,
néhány száz lakossal. A viÍros szépen
és a legujabb építési mód:zer s::erint
van építve és tisztaságáról llires; házai
mind :;zép fehérre vannak f3stve. Kittinő iskolái, szép templomai nagy üzletekkel és különösen jó vásárokkal. A
viros a f·ine nevü hires LaHe (Pine tó)
mellett terül cl, mely tó mint a legjobb
halás:!tÓ ismeretes, erdői tele vadakkal
é~ a Lake {a tó) tele halakl;al; gazdag
e:ll.b!grek ide járnak ki vadászatra. és
hnlBs.za.tra. és a. mi ezeknek nem tul jó,

!:;~~t:á::~1:::::!t~;;~~o:g:1:~
értéke az utolsó 10 évben, vagyis 19001910-ig 709 százalékkal emelkedett, a
0
0
~~;ná:• 1!~:;::i,~. !!\t":g~~ls;,~,
consin államában. Ugyanezen hiva.ta.los
91
~~~::::tt\!~t~ ~
40 köteg, zab 33, buza. 19.3, árpa 25, rozs
17.ü, krumpli 109, széna 1.6 tonna, ai::z.z
az egész államra van számitva.. Forest
megyében a krumplitermés tava.ly 200
köteg volt. Mindez kézenfek,·ő bizonyitéka mellett, hogy ezen földeií. általinos farrogazdálkodá~ra igen alkalmasak és értékük kiti.inő minöségüknél
fog_;.a roluuuosan emelkedik.
Ez a megye Wfacon.')in ri.llam leg
jobb megyéi közé tartozik. A föld fekvése legtöbbnyire szép egyenletes, sima,
részben pedig bull:í.mos é:. to.la.ja. igen
jó.
·
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teljes ellátás, vagy pedig napszií.m mun-

FO R EST C OU NTY (MEGY
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:~~!t:r~e;~~Íla~~:n~Ísl;::;;~ tefaaz.
Wisconsin állam földmivelésügyi
hiva.ta.la, az Egyesült Alfa,mok földmivelésügyi miniszteriumának hivatalos
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kel (tóval), akerenkint 15-20 dollárért és nem drágábban, könnyü lefüetfsre; a. Lumber Company, a melyet mi
képviselünk, hajlandó minden uj telepei,nck egy házat fe1épiteni, vagy pec:ig
a. ho::zá való szükséges anyagot sz:ill1tani saját beszerzési árban, könnvii lefizetésre.
Első részletlefizetésül minden 10
ak!lr föld után és egy ház és melléképületak fclépitésére csak $300.00-t kivá-nunk; :;,. hátralék pedig tetszés szerinti
hosszabb lejá.ratu részletekben; minden
egyet vevönek biztositunk munkát jó

acl·erenk
e' nt
U\

, •a~-..,-a
, l
d0 11 arJ
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1-5 mértföldnyire Hiles városa körül,
jó vasuti összeköttetéssel és szép lake-
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SZERSZAM, VAS &S F!MARU,
VILLANYOS ZBEBLAMPA 118 'l'öLTELJI.K,
MINDEN"l'tLE SZ&P, TART68 BAZI BUTOR,
VAS, BADOO e8 PORCELLAN :&D&NY.
Nagyon sok .uep bolm1 u 6 es 10 CENTES OLDALON
V ALODI VICTOR-F&LE DANOLOO&P ZS LEMEZ.

WELCH,

Moora-Smnnrnrs Hardwarn Go.
Magyar im&kOD ·vek es olvau.i való konyvek.

\\ ELCH, \\. VA.

Hazai delinkendo.
Selmeci éa tajtékpipa.

:j:

t

Ha.&a.i bajuszpedro és bajusakcitó.

Hazai paprik

z;Jvalekvá.r, sáfrány es mas fúszerek.

Danológépek és hoz&ánll remek11ép magyar hanglemezek.

•

1

Szentj8.noa.kenye1, djó, mogyoró.

KERESSEN FEL SZEMtLYEBEN, HA WELOBBE JöN, VAGY IRJON

EGY

POBTAKAR-

TYAT ARAIU:RT.
FIZETEM A SZALLITAST IUNDEN RE!'iDEL&SlltL

Z

EGl!:SZ

WEST VIRGINIA l!IS VIRGINIA ALLAM TERilLETzRE.

Ko1usn KíROLY
BOX 325

W"eich, W. Va.
HAZAI ÉKSZER
Gyiiruk, fulbevalok, k&rperecek.
nyakláncok. óri.k DAgy raktár.
baa eak nál•m k&ph:Uók. lrja..
nak á.rJegyzék~rt..

LAJTOS GYÖRGY

Egyleti zászfok, jelvények
Ktl!ZITl&SJ:T A LEG.TUTA!fYO.

Göcn Feren'.; ur, \I, Ilona d W
\a
,1t1 k r.
" Varga M\klós ur, i t " ld W.
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Ondo Jotse! ur, Z.iu ') \\ \'u.

'•

Ová.Nhca Gyor,r ur, 1 .fit.a W
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Benko J°&DOI ur, s1au lvra, W
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MINTAT llS
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MJELOTT
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Bokor Ferenc könyvnyomdije,1 157 E. 4-ik utca, New York.
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