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AZ EGYEDt!LI MAGYAR BAN YASZLAP AZ EGYESt!LT ALLAMOKBAN. -THE ONLY HUN3ARIAN MINERS ORGAN IN THE UNlTED STATES.
Entered a, aecond clau matter-at the Fost Otfiee at New York, N. Y., under tbe Act of Mart:h 3, 1879.

THE MAGYAR BANYASZLAP HAD LAST WEEK 816 INCHES OF ADV, MORE THEN A.NY OTHER HUNGARIAN DAILY
OR WEEKLY NEWSPAPER IN THE U. S.
YOUR ADVERTISEMENT IN THE MAGYAR BANYASZLAP
REACHES 40.000 HUNGARIAN MINERS IN ~67 MINIG PLACES
THE MAGYAR BANYASZLAP IS THE BEST ADVERTISING
MEDIUM AMONG THE HUNGARIANS

AHOL SZÉPEN NYUZNAK.

Magyar bányatelepek hirei.

NYUZZAK A BANYASZT HOOVERSVILLEN. - bREGDRAGAN ARUSITANAK A COMPANYA STOREBAN. - MfiG VIZBOL SINCS ELEGENDO A BANYASZOKNAK.
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DIVERNON, Dl. . ·llgy Gyulai SPRINOTON, W. Va.. Bolyki\ GLAMORGAN, Va.. Mint ért.c,estv.:r tudatja. \'t'hmk, hogy ou. ,Jiuoi. fr_..,h·(,r t.udatjil- ,1hink, "~111nk. ott a ,·i„zonyok m..-g minKiiztu.!omún, bog) a b1u1y.1thr tn ",:ir,,l a ht'~~1,,k frtejiröl hor~•'KY a munka, h~teu- h,,,,t,· ott h W1,gyou 13 au m gy & ,!ig ro&87.ak í·s il'Y m:m laná.1·SQi anlatok nt':mC'lyike 11..11.gyou viss,za. lclanak maguknak a munkások iv~
k,·nt c~~k har_om napot dolg~z.n~k~ munka, am1·1my1bt-n hett•nként \ m,,-t arra a vidí•kré menni.
,l'l a munk81ok jelenlegi ro:i!lz vizet.
1h1·l.ucté\·el Ps néhol olyan ·it•máa. 1w.rn • ~ la.b mai;w.. L,•Jár'.)kO ""ak :!-.1 oapot doli;o:wak rs ai i
A tffiulat ve?.ctöinck a figyr lumc:., ~ bu~:·ak~ao kc,·éa -~·1z.es 1d_o alatt sem tud1~ak 1~--12 káré:! 1:71;"0NTOWN, Pa. Egy ottimi n1eth•nül huzzák a bán)Úl".okat, met íri fo~juk hi'Yni a. companya
VALTOZó SZERENCSE.
h ly _és ke\C.~ KRZ van: ll~ ,tolt 11.sl tobbPt ladolm,_ a~ rt Hol)·k11 haJl1tni1111k 1r,a, hogy ott Jt„zálli- ho~y ,, 8 lt1si1J(gal ,-h-Uwlhf'tt>tlt·nné stort>bao uralkodó íejrtleuaé,rre,
Alig képt·-. az embn !ili1.ta kt>pi I ny.-rni 8 hii.honi lt>fol)·á,uír<ll, lll•'l'l lampat !1~s1.0al_nak.~'.\lt1S111a és. ve- te~t,l>f unn ajá.111Ja 1110-.t bajtir tottiik a munka bérekd és uzd tf'tit.ik a helyzetüket.
a vizhián)·ra pedig Penmiylnnia.
a kUlonliözij államok j,•lt'ntlsci miud dli·lllmomlúk f!o nu·rt a k1·h·ti g)•'> uwr~·.::; ~tan~-;' et·nt_i·t íiz_1:t• "i;rnkr~ak, hOl[Y oi!a menj ni•k ,_,,-:,,hi,ii á!laudi'> muukÍlt igérot>k.
Ha p,•dig vél1•th•niil jobhan do!- !egíszs ~úi,cyi hutói;ágának hivjuk:
hardt~ren, Oros;,,.L1'J111")Plor.-zÍl.ghan állandóan válto1.ik a hely,:i•t.
'\i-k .touuanki•nt, ~:wrenc:.ctl,:n"'t'lf rnunkut kert>s.m.
~01.nak valahol, hogy a rn·héz i1lök f,·l a f1Jtyt>lmét, hogy legalább •
Jlol 8 n~mt>kk j,•IPntik II lfl0.000 oro,v. elfoµ-asát, hol az oro;;iok r,tk~ 1_1 fo~·dul elO es a. m~n~a.-iok.
.
, HOOVERSVILLE, Ill. Ei.:y haj- miatt nem akarnak onnan eltá\·o,:. tun,,-zra J(Olldoskodjanak ell"gi•njl'lt>ntik egy egt'sz niimrt hadM•ri•ljl" megs('mmisillési:t. _ Annyi bizo. kal J1JI. lrnuuak .•\ lukiu, N l"i,·_lmi
SP&INGFIELD, Dl. M,ilh·r Fíl• l.irsunk, aki IIoonr:.villf'n dolgo- 1d az emlwrt'k, ugy ott bi1.ouyo""11 <!ó jó ivÓ\izröl.
nyos, hoj!"y moi.t folyik 8 háhoru 1111 gyobb arányokban és ll Vf"•Zh'· ~,.nt'k':rt r1•ndt·.-.. ára_~at. uám1ta- r 1u• hajtúrs i::rtesitt~ sz,•rÍl,t ott 1.ik, tud,-,.~itiLsa. 6 1.t·riut ott h, kn- 111 ,~g jobban rabolnak é!i irgalmat--o-at"g(•k mindkl't réar.riil ri•tte,utei.(•k.
.Altalálmu a mi ,·111tpatajuk unk. :'\af{y t, st ''t!r llJ&nlJa 87.t a. C!f4•n,If~• o megy a munka, h1•tf'n• ki·ut. !i napot dolgoznak. A szt·n 3 lun.111 ,·h, ...zawuik valahogy a k1 Azok ia bajtá.nak . .••.•. , , •
llpnúlnak nat(yobh nt<Jwényc) l'i, mt·rt az irtúzatob orosz tuler/:S da- lwlyi•~ a magyaroknak. cl,• most keut 2- :i uapot dolguwak. A l•a fl'I láb mag~-~, gáz nines í-tJ s.za- íiz ktt mui_ikadijukat.
_
sz1"11 ;; és f,;I láb mHgtlJI, vii vagy 08,1 (larl,id lampat hauuálnak,
-e.ára i!'I, nagyut.'ri.if'n tartjlik uial_{ukat. d,· nem 1agaJható, hogy ez ·•i·m H'S?.nt'k f„J munkást.
Jfoov, rsnllen i11 igy ,·au rz, Pa.
f.i:is tá.,·!ratocska jl'lent meg •
ránk éa a némt'trkr, ntlZ\'e riag} áldozatokkal jár és boto™g e~yes
_
gáz urnt·s f„ nyitott lámpit hasz- 11 Járilko ,·an oéml'ly ht•lyrn. Dig- A!l11mhau.
öt napot dolgomak: héten a [apokl,ao. Japánban cllO'la!l;Y&l' lapoktól, hogy RllaoJllau f':Sllk a muMkákttt ólik 8 lapjukban.
~LE_VE~AN~, 0. A, ohioi luí.• nálnuk, nPme~y helyen \'an ll'jiró. lCOIÍl!I ;.,, nllyrs m~rl'fl után 55 11 l,imyásiok, u2y, hogy nlamit: pusztult 1,gy- esomó bányW f'KJ'
VERIK A MUSZKAT.
ny11 u,~tráJk t>hntéz1•:,;\it célzó ér: kó ~· s7;ah•t lo\"i• ~ di11golás ut,iin <'1•ntl'! fiz1•1,uek. tonnánkén1. Xzp. lf'h•·tne éppf'n kert>sni.' de a tl'ie- l bltuyarohbanás követkenéhen. _
A lcogyd haretl,ren dünto gy~z~mr>l arattak az eg)esult uhnt"t• tt·kt•:P:h·t. am:l:,,·,et a clé\"d1111d1 11~ ,·s f1•l <'<'llt -~ í1zrtnek to11111ut- renc· itJeuseg ritkán fordul f'1ii t'" l n t'Ut•I iw·mben mmdt"n olyan ,P..! hf•kiiok az is fáj!
I
Ol!Ztrák-magyar ~regi•k. \ rJgt•JI kitiiúitt et'lok t"jlyik(t th•rték, 8 110111·_11 (' 1' 11 ~ulloha~ tarta~iak a hut \·egyes mt>rés L Su-renr~t 8 m„mkll1;okk11.I 11agron srigoruan :i-e!lt>utö drága, ho~y k~ptrlen a
Ellenségt'II 'f""i,zonybar, vagyunk
mrnnyihrn 1;ikerult uagy httrt'ok Rrá 11 Locl na~)· oros,:- f'ugyr-1 ,·áro:.t báu:n1~wk ~., a h.1111)atulaJ 1lono t ·n ·K ritk_án fordul elő "a mun. l,~_mak. .A lakás1.·rt 2 ,loll!rt. !11?:il.• 111unkl!>1 _\alamit félr,· tenni és. moi,t ll japánokkt1l, mert a perfid,
~lfoglalni.
i.ok kt>prnwlln, u.·m i.okat haladt kasokkal Jól hám1ak. A lakui'I é-& · uuhrnak szohánk(•ut, 11.z l'11•Jm1~zrr mPgt'lui 11; neheten tud & kertscté-: piqkoii .\nKlia rii.birta a kbi sár.
OROSZOK MAGYARORSZAGON
t•,:,Jj11. í~lt',' A b,;rs~er~Öd{,a _mt•g. l'. lmi-.zf'_r,·k otr a 111 ,lrligAhhRk, m_,•rl',irdr1:1Jl"a. E l11r L1·kuldllje mm. hiil.
: g/1kat szó,·rtMgesdnk, a ni•m1!tl•k
Bzomoru valói-ág a1. i:,i, hogy 11 1, oro wri•l(i·k u, t olindig }la- sxerk,·sztt-sfre k1kuldott ul~11.ott- 1mt a tobl,i bán.ndrlqwkeu. ?\fid RJhlllJR 1:11,t tt hPIHI hajtá.r-.aiuk-, .A laká.~ok uyomoru.<1Ó.gos Jy 11 •. !111."gtámarlá.-.ára, de a1.(-rt e?.~kct a
~":l.rországb II umiak .,. Jq{u ahhau t- akró Biírtt g nyomult k ~.i.g 111' 111 tut!oti 11wg.,.~ynm, hol ln
tVt-.,. ají,nlja ad a hel:,,·n, nak. 1nl'g nag;ron sok11.n Ul ,·aunitk,, l.:11knak illt•nPk lw inkáhh, min1 ~aáriea hímyli, .. 7okat mh•is csak t1ajöre.
ut• t·gi'SJ: u~p ,,tatkoztuk., .\ há •l1 mru.t t1em Hs.t111k f1•: munká- 1!t az ·t,mint irju.,11.k„tt6aí'R:f-ss,1,•1lfl1 lakásuak, dt az(·rt IU'.l'.lbau-iuáljnk.
A iiím„t ha,h·r:i,·tbsig1..,l Pmmi r~• tríl u,·m 1111 gy lclkium,e tes, ' tulaJdono,mk. •' tárll")&last nre '-"k,\t
i.z.amu i1.hiyakb-.n v 111:n('k fél' k nt 2 tlollilrt fizattetnek frte 11, 1 )fost rllenslgeink uivan a t'A.•
é~ ,·all, hoiry )lag"}arorsd,g ,t'cJelrnét, mt>l)·et pár hadtesl inu,en u:ou~·ta~an 1dor va~ó e!ha_~a!ll':t~··
, m1111ká obal, dP . zrk •os.u bi-: 1111111kaual, az ilzktbeo pfdig,
t.:tmez.3n a japún kato~ák:. rle ._
1
-ellAUiatott ,·ol_ua, armyira 1 lhauyallolták és mi•gl'Jlgidték, hoin a &at k1•_rtílk. ~foon, ha ~)·~o,·etse
VAN MEE~, PA .•lohn ~zá_uka npSk
a. i,z ·n piszkos.
hovH. a hán)áaz kl:'uy"BZnitv van a s.zfohány/ik a itét világában mégit,
kozakok p,uztit!Í.!i81nak 1,,g;·l:'n az ország kitfn. )Int ,u!: hLZOn)·OII, K eln'.1k~wk azonban i-1k1•rult meg ':la tarsnnk. ir~11, ~og). 1t P1tta\bárlillllftl, ol:,,1m hallatlan ma• cuk r(!)formán kiizdt5 testvérek.
hogy m11.~yar katouáink az t·gtu Európában han:olna.1<, • .böQ'ev.,. 11ycru 1 okPt auuak, hogy rrgg1•I t,111gh l 'oa1 f o. o. t 11M·11 '>ft.•
PEKAROVICH ANDOR ·1r, !a. g.iJI árakal u,ámitanak. hogy m1•g- ni,cynnk, a sz.én por J('pte arcok
ho@y )lagyt1rországnt ,·ídrnék ,~ az i!'I hir.onyo11, hou a haúnkb& ,01oiblt f ~ . • tlnsyaLi.st..
•).Ú.JIJ.1. még au.gusztu• 23-Hn il'zar J'.Ll.nk_ ,1taz1í kt;pd.selO~e, ez utou fü:etui jóformán képtl'le~g.
mincl f,·kt'ték ~ a föld alatt km:.betürt orrn-zok n~m baráuii:tOII lHtogR.tÍli í't~l.iáb61, han m p11utitani Remén~ v~ un,lfo";• ~-: t~"· ffl~t petlig lr_z!rt.ák II. He f, Jt•z1_ ki koi.zon('IH nundazoo haj.
.\ li gnain·ohb hajt azonbnu dJ hányiú;zok mind egy mostoha
Stt4·k az orazág-hll.
holjl"~· ~1k1•rul nwJl'1•gy1·r.-:~r~ Jllt~1 •ing :,.;o., 1 n v~1 banJát , ugy. • "'Karnkuak. ak:k öt ul"hb muu- ml'g oem as ;zck a drága árak kt'- sors gyennf'k„i. f.il nem azt olva.'iA7. angol lapok ~okat fo11"l11lkoznak most Tiau btvau látogatúá- 1-~ hanyé,1.0k11ak eli a t,:1.11)al,il11J WO bányaiv.t 1t,f1z ~t,,k.
.\zon II k~Ji\hau 81'l!ltt>111 szn·..~k voltak. pnik, hant'm iH hogv ott sem ,uk ki fl hirh<"il, hogy elpu,ztq]t
,al, aki ii.llitólag \·11mo:,; i·AA.~zf1r11ál volt;.,,, azt ki1n1t·lk, hoicy lll i',,111011ok11uk.
: _11.,n a lobbi _h1111y,•kha11 c·:-4k '}1va110n, IJ~.-ben k~1l~innscn :\'11Jn_·1june"i liank6kat, ;<:m e;yéb vásir- egy pltr f'tubt•l' az ellenllégf!&' b'rohagyjftk ~Iaf;l'yarurszág kiiuiiyt·n m•'J!\"l•dlwtö határait tcij,St'n vl'd.
-- _l_ napot dolgo~11ak l1etc•11k,•11t, L~1.1IH tesl\"t'rl'.".k h11..l'.1~n köaziiz11 l!'Ni 1 ,.ko:i• ki lll."lil adnak, Ull')·1clalom ala1trnlc',i ki'iziil, h&n m azt.
teln1ül, amíg fiaiuk a franl'ia ~ lengyel C.'<atatéren hnllannk el, hő• i A villanyos drót s~og~ meg
ig,\·. ruost st11k1 Stm kuphat .~tt
l\1•8 faradozn-.At. Kl'~Juk haJtár uintl·H ki1111 \", t'hk,;t sem kap a,.,._ frt"r.zuk, hogy ismét több "1.Joq,t&
sit>s kiWlt>li•mh('n.
.
11\ nyakát annak, aki potyan ol- mnknt
. ~fogy ,e kor fogJ1d.:
11ka1. ah~! P, L1rov1l'h ur meg- vo csak az izll't küuyvi•ih,• irják lí'tt 8 mi ml"Rtenií-günk er.,·r vesá-.\ltalában _otthon nagy i-s Jogos r.-Jhál.Jorotlást k,•\t l'Z az t·ljftrás lvau. a a Bányáasla.pol.
.
m t kmy11m_ a hán ákal, azt !fordul, _seg1t111.·1?.. ukkPl ll'~.yék nekl a v ~.ái·lftirt.
. lyének, ismH a,: örök yillgouÁg
5 oki llf'ln tudJa.
~ ~ el'1•01.fk1 lapokat elkobozlak, amiát ,.1•kt>t a dolgokat mt•g.
•.hi•~o\",., hogy !:ip~ukut. az ame:
El
,uló, ha ,,Jaki heml' \' az (l'nye!'I mf'.zejfre távozott egy~
u't:u...
EXpedit, Pa. \·11lic,kú :\filtüly
1'i.ka1 magyar lian,l'HU:ok rJ()edub
ge
.
g,
mú J.ajtáN & fölri alatti söté~g
A FRANCIA HARCT:t.REN
h t'vt~ ru)fl baJtársunk, aki e;, lölt
RINCAID, Ill. F.gy ilolgoz6 haj- Jppji\t a Magyar B&D.:váulapot mi- ~let~e '8 a St'kkSzám~át m~l _t II c•t é
111
1
Franciaoruáiban a ht'lyz!·t ug)i.zlilván változatlan, mtrt hol a l'g~ par h_ó'.1appa\ JoLt A111 •rikaba \· _:-sunk tudatJa . elunk, h~gy ott 11~! s 1 ,·bh korbf'"n terJesz1hess,•.
h:o:,;.z:~vl•t~lgm~m:, ar :.:: _ _ _ _ _ _ __
né"Dt>tt'k nyomulnak 100 Hl•lu11 cHíre. hol _mr:g a franciák í• at egé11z Hn~zt,_ ~lai~aroMm'.,ityl'böl 19 az mmdennap, v ~ het.enk.~t
a Magyar Bán,Wlap hki, adnuk amit kfir, t'S rize~ ,,; 1r !+<>++-•♦l♦<UHl>♦l♦
IHU>♦l+l♦<UHl>♦l♦UHI>+♦
ükV111:se a két ha<l1 n·gni k abhau rneriil ki l1opT , gv-eg'" sAneot xpe,lita ne,u hanJaliau kapott i,-pot dolgos:naJt••\ v.l>u • '"5 fd
kia.tohivlltala
.
.
.
.
,el,·estnt'k a tná..~iktól, nag,· C'mb('ráldozatok árÁn. .
.
.
u•unká.t, nO\' 1ub1'r hüuaph~n töbh rJ 1. b magi,,s, YIZ Tag) iaz nilll'S f.a
.
megkapJa a sz!unl11t, am1töl a~.ar
vidékéről
l'gy látazik naJryon 'sok időbe keriil, mig düntő ~yőzelrm leiz ~án)Mz1esh·l·r rffhc"-z1~l(>Sere 111'- ti) nyitott lámpát haiu1111ln11k.
,
han)u„ -.:shl't;
.
..
valam<'lyik rf.~;,:ről, ami az,;rt kl'lli'm1•tku, mert az angolok íd6t II lot_t ~ Ynho\"ay ~,·gélyegylet !., j1írtÍ kö \811 •.Ma.itnB f.s
~It-rl kl*Dlí1iZ('Ít'S('Jl 1lyf'n Ujry'('
nf'tn lu-11 n1ár
Yorkba lni.l,
ny, r11t•k 11, hirtl'lcn ll?.n·,·i•zf'tt kntonllság kikt'·pús:•r•·
:!~:!.1k fuíkJll, lta~ ll \ er_~io,·a}· S,. mérés után 4:i f's fPI ('t'Dll't fir., t 1
~f'n és h~nyag reo&zn m1,llct~ t, 1
SZERBIA LE VAN TÖRVE.
!i:H)t·gyletb1•, a fo"lk l{yull'se mn·. u<·k tounÍl11kt~11t. ~,.lrt·nl"lit•tlrn g LAPZARTAKOR :flRTESOLUNK, J'"!tl'.11 ktplelu1Sf'g l1•nnt· mt•g a
Pt:NZT AKAR HAZA KUL~z,·rbiu, az oq:yilkoaok hazája, 11-lje~,. 11 J1 \'&ll gázolva és a.z 1.·1-i•n volt. amikor \·alic"-kÓ t,,Jjt•ll nklui fordul „Jö és a mnnkiu1ok- J TAVIRATILAG, HOGY COLO- -~.1nhh ak· re.t
i r'l n
DENI AZ ttNNEPEKR,E
lit>ZÓ nPpfiég JH1.adii.sra kíuiil. Oroazors.zíiJ! i;t~ri ugyan a egit.s,·•g,•t, j'.l~1rnl hP i~ állt. l'gyaua?.nap nte• 1i1tl ji~I bánmtk. .\ J:,kú is HelPm RADOBAN, A HOL TESTV1I- 0~11,m, h.~gy a v~s11rl~t ponto--an1
AZ 6-HAZABA
dt> azt 11 rrn hulja uállita.ni é~ igy m11.holnap ~,.nbia kí·u)·telcu lesz i,.itett<' az otthou mttradt ft>le ~t' t, , irg ,lrÍljla. E- liir hek.u\d,5je ajáo.l-1.REINK Vt:RUK HULLASAVAL kouy\:clJck, JH dig J•J akar,t<'
r.-1, lt-~. 111)10" " - ,orkl
bfkt''rt kiinyi)rögui Awu:trw :\l1t1t1-•J1.ror zágirnk. 1:g~· húuap alatt · \111erikí1l,~11 a lt•gnagyohh Pa Jll er.t a h@lyet a mag\aroknak. ll,· KtrZDöTTEK ESZTENDOK óTA SC'111m1 okunk _n~& f't>ltch le:. 1
bank~rtuni t1,ffiu1J1"' _ _._ N•
az; egész Xzrrhia inAJtyar k,"z,·n h.'SZ.
l1•g1•rrn1ebb 1•gyl1·tnt•k tagja 1 ·tt, 1n:iut irja, aki ott akar dolgozni,! ÉS AHOL ANNYI BANYA.SZ t ~ulut ernbert'1rol.
._~,J,l,•,w, l·fl't'tt,
me-:! ._ Gak
II
TöRöKORSZAG SZEREPUSE.
f1ogy htl'D Örtzzt, ha majd valami llnnak házat V&lfY bá&helyet kell jELESETT A KttZDELEMBEN,
.\ ~·evó pedig, a !,~nya~,
•:,·,._tnf.ltalJ1t
tlolgot 2-3 a.,.pa1.
'Torokonzág l'"Ollálllto!I uk, rr, 1 111 1,trlil ugy Oro!!lor,u:ággal, mint 11.r:crt•11~tltu~g bek,i\t"tk„:mék, '\enrue, mert laki&t ninn lehet kap-, HOGY A Bt:UT V:tGRE MEG- álta~an nem ellemmzhf't1 a ,s
:tN LOOANBOL X:öLDOM
Anglun:al ar:eml)('o ~ amig t'F}ft>l,11 elfoglalJa • mcsu ,gaz,lag,;a.irn lesz 1lt'k1, aki ot fogJa gon,101.111
n.& Munkúoka.t nunek fel
h:öTöTT:fK t.S A. BORZALMAS súrlű!t és a11m1t kémtelen r,i,·t
HAZA A HNZT
naiff p troli mn \(1ro!IOkllt 0Msr.vr::;.zngtul, a,ld1g diadalmas c88pata1
~ 11 Hn_ihn 16 án nd áman. m; nt
RttZDELEMNEK IGY VtGE r::i, ~ame?nyit t !sz6.mit.auz,.k Ol'kl.
au \m<'rlran E.1.iu- eomEi?\ iptomhan 1~ , gHf' 1-ryötnPk ni rni\r 8 szuez.i esatornüt kPszulnt k u. munk.i.ha, 1':lkouome a haz neLESZ
f 'Zf tukor kap rgy k.18 számp,mr ,,llul r~Mo.6,:ri ._ •
ll":egfJ\madm .\ngha eflz„veszl.'lt sh.'ts,•g,'!'t'l !11.álhtJa ocla esapatait, pétol , 11 a toiJl:1 buri:lo, tarsa1tl1l
_AUBURN, Ill. Zold )lihály tl'!lt
--o--lltes;k t, 1tmt 1.)n'"k efD 1k oldnlán : lOO MILLlóS VAGYONA - ♦
fll mc»it tsmd ,Japaunnk k,nyorog, ho,iy csapatokat kiilr i:iniinön 8 .\hg.t'~) par nra eltt"lth·l'l a1.011 Hr 1rJa, ho~y ott 'a!iSlln ml'l,U' a
~on~11ru 87~•p;•n megkoru,:11n1k ne•
VAL.
för'lkiik rl\l'll
••rte"-1te„1 kRptiík, hogy \'alic•1.;kú · innuka, h('ff'nként 3- 1 napot dot. NEGYVENNYOLC HALOTI'. ki, hOA".V a comp!nia &torf>han l"á· 1
11
BELGRAD ELFOGLALASA.
.\fihál~-rtt rá-a.akadt a Mnya m~- p-or.m1k. A szén 8-·!l lií.h ma1tiU1. A
11ii.rol,
má1,ik olclalon pedig h<"
hoin u 1><:>nt:i;;:,.:. - oltbo•
Jl,,JA'ráJot elfo1-rlalták a ::nult h~ll'll a mllfQ·ar 8('rt'gt•k és ezr.c1 8 lyéln'n a k,) ~s t•ltii~t•• a d1:n'.kAt. 1 ~nrAha~ n~~wly. ll'•lyi? vanMk _Du1~thból j1•ll ut1k, hogy II va- :u]~i1k ne ki~ ho~s a 1.mímlilja _('ny.
pidok J1,]kt•M('dl?t-t· iAmft hatahua,,m einf'lkt>dett, wt·rt ~zerhía 1 .J. A ,Tohnstowm k6rh11zl,a az11\htot- nZNI pler.ek li'I, gaz k1,,·111 ,·an PI 1l11szah 1,lín megl<i>i,lvdf.se óta n~·1, anl-lkal. l1o~y frlsorolnak a
SIESSEN BEOITENI A
t'R rHréa(•uek ('Z a li•ghiztosahh záloga
t·ík, azouban n ·m ldlf't.-tt meg• 87ttha,1 lilmpát liaunii.l1111k. >;, liinn1>Sllta államban ti,~nl'gy va- tftf'h kt't.
CSA.UDJAN
MIND ELVINN~K A LEGtNYEK ELEJtT.
tm•uteni ~- <l<'r. l~n m<'ghalt. a. lDely hel)·en van lí'járó k5 is. Sza- diL-u nwghalt, tizenk t{i pedig
t;pp1·11 ilyen f\M<l,·tlm<·k a ,·i.
~ J.bhlj"n i"n-.:t AJ.t&lunlt u 6.,\ngolon;,1.ú.g p(lklu·mh ·11 Jelt>uti a:& ujahb millíós hiniiert'g tne!!- 1.trPD1·si'•tlt•n lníu.l·bztftl'111mk
!PI IOv,·-. l,s V<'fy('S mfr.;s utin 61 Oll'g!l(·besi1lt v11dás1.d, közbt·n. Az. sz„u~·ok 8 Uuyáhfn is, aliol emhér
haúb. u e ~ Arro1,-.
aia,azií.sát í-s JAzu..1.n kl ziJ.l&lik, hogy qty millió enibt·rt iorouou
c(ll,ntel fiiwtneek tonnlnkf.nt. S1i>. 1 th1), hog~ soha ot 13tt.·k még „ml,n hátán do]gl)rik, de ahol
,
mrllett.
be ai UJ h11,iJ..i'r· i:b,. t·gy táts?.ik 11,r.onhan, hogy Jiilíha ki ziil&.lut'k
Bajtinainkat felkérjük, h<>4Q" &1 r• ncsétlens~g ritkán for,1111 el,) éli a.r: itli~n,· 1 iMl busz 11:ipJIÍn :111nyi m1111kft~okat még most i~ tt!'l:7.IH·k
l.ál(IIJ&M<>n ~ • ha Lopq.1• jál1a szR\'UOak, uH rt a gyárn an;olok nnn uag)on 81 tnek a haJ. n.lü.uk levö kérdó iveket kit.öltve.: a •mmk.6.sokkal jól h611nak. A 1~ · özt /.-. ~,_un'llllt ,1im1e1>1.otábnn, {el, inert kuliJuösen do 2 ea éa 3-u
Joa.
aerrtrlw vi 10 b -HJfosaal (,. az augol II jsái;?ok v(·rkiiH11.\ l"kl't imak na- uonnal ~ldjék be ~ouink, hogy· k
élt miim•rck elég ,tr8.gák. n :nt _e7, iMn. Wisco~sin és lfichi• szám•1 hány~ban olyan pis2kos
ponta duht<'ll, hoi::~ oly ~e\h• 11 Jel:•ntke?:m·k :.mlgálatra. Xemrég a munk&vtSZOnyokr~I ponto~
l\f~~a"-okat ~11':,·au ,:1•vnl"k fl l,. ,tan all~rn11k_ban , U,hg nem kt-\· f11 ro z a szt·n, h.OI!";• abl,an .• há•
h \mrrt('a.a FJJ1,-. <'-OmlM"J'
egy olyan nap volt, amikor az eg,~ .\ugolorsz.ágbnn t'~yrtlo>u ,,,z-y ket ~oz_h~unk, ~ e k ~caen J1• Z,ild testwr nem a,1án!Ja azt" acbh, ouut3, ndW pu'-Ztnl el Ya.-lnyia& n„m akar mt>gmara,lni.
lopnJ képflM"JúJf'-,
1
vtrágsziil se-m ak 111lt, aki 8 htt.tájftt'rt, l~t'g 8 jó fizl'tést'ft h_l"&llt volna kérdo, tvük azok. az1v~edJenek • h~lyet. ~ magyaroknak, mf'rt _I r~ib?.at k,izben tör-tfnt 11r.e.rt>n<'sitIni\·iu:Pl rtf'ID. lii.tjii.k el a mu11
lcatlli,á.oak Tg, nal,l".\'011 aok:í lP"-Z eg) utt a mil\ifj,i katena
levélben tudatru bennünket a, mmt 1rJa -- na.g:-,·on drát;tl\11 kell 1!'11'41 i; folyt '01. Willl'On!IÍnra 24, kftsokst ís olyan poeAék ugp• 3 •
(F'ol~·t;it!t.s a 'J..ik olrlaloo
ritunkavinonyokról.
tf?Y-t'f)· plézd 111Pgíize~n1.
~lirh1ru.nre 13 iilt101.:1t esik
lí·kot találnak a frlf'prn, 11 ".!,\' ,u,u•••u••••• ,uuu•••
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MAGYA:. .tlANYASZLAP
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MAGYAR BANYASZLAP

1Egy

bányász
Szélhámos
tragédiája.
hirdetők

HllNGARIAN MIN!ll!S O&GI.N

'19 Eut 9th Str.>e~

NEW YO&K, N. Y.

.&a egyedüli magyar bí.D.Jiulap
U Egye,ült Allamokban.
FlJu,,,rk

ztd: nrnLF:R \l.(RTOS

Theonl7l[ungarianM.inenOrga.n • ·e-u Jó irl,•ge_n _u.Auokkai egy
in the 0, S.
talból csere~yt'z.nl 8 mag) arnu.
Pu:t tapasz:tal,1uk Amer1kibaD I p11 0
_ • ~/mo~ b
, e.zt k ~pl\!ISU~ta
l'IS :~:
BJIM:,;UlJ ' 18 a. &aJat

~

&16(i&etéli &r er, hn .... $1.00 Subscrip' '1,n ratea $1.00 yea.rly

~

Dl~:. ~~;:~~[

te hlr a IJrt"i n
bur11 melletti binyikb1m Tágta a
PubU..11ed everr Thunday
a 21 t
altaliba!l l'1".nde mber
Megjelenik minden caütörttikön 1
volt gy, hor, az ut Lbi ulokKladJ••
ig aemmi kulüuo!M.:bb baJa n m
A ,1.\G\- \R n.t.,·t·..u;z.L.\P KJ \Dő\ U,J~\l,AT, R. T.
t'Ct eenk:iv 1.
BU:11,J-:R ,,.uno, "Jn .... 1-,; ~11.d.ú Mk, lf \HTl,E\ Jó,tSEF, •I< laUk
\, mrég a1.011ha11 id, gen k bai:':C.FR 8,(,1)(.)U., Ul.lr.ú.
Publlshcd bY tbe·
ráts.11.gba keHrt 1h•tt K•• 1· t ,:yik
Ht:Wi.\lU.\'\ MISJ,:.ns ORG.\S l'llH,J~HISG ('0., ISC.
v I.Sllrnap f'iz'Y polyíik: k,•reutelöbt
k..\RU:'li Hl'.\ILI.R, rMla. & Tr-•·
.u,.-.'\ASDEH EGElt, SN:r. i1.11 Ult'n1, ahol amt rikaiak 111 re.zt
t •ttek
rnulatúgbau.
A. 11.AGYA.B BANYASZLA.POT BJJfYASZOK mJil, .\ rig délutánnak azomorn lett
BANYJ.SZOKROL, BANYA.SZOKNAK..
• \'~gt•, 1:itrt a jel!•nlnu '"" nd i·gek
::..:._:..._..,.=:::...__ _ _ _ ,\cr1•krd""st keitlt.tk el! minthogy
TB:!: BlJNGAJUAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN - Ki ,101 f egy~ul volt ma~:,11.r
ERS, OF MINERS, BY MINERS.
, 1ub1 r, esakhamar urhé% belytet•

______,_o_s'_"_'"_u_rn_T_,._"_,·,_,_,_"_,.._,_'""'-"----=c-

a

==-========-=--:-:-::..___
Entered aa 1ceond clua matter at

the P<»rt Offo t' at '7\ew
under the Aet o ! :Uarch 3, 1879

\ork, ~ Y. ~:/~:;'1~~~~:tto!~ :::,c:s~~i~t:h:

Húnapok úta kapJUk a panasz t
b&jtáruinktlil, bog~ f'gyt'$ m
gvar la k hirdetlii b4,er.a "ák a

•-

t:'ry

.

en♦

#

bele, ::e17:;~tn:~•pe• ez • sok

.o.lk"m.11...~ hogy •-ni kesd

07.f.ltl

LINOLEOM
VIASZOS V ASZON
.iGY.A.K

Mink ntm fizet.iink h&lbért
6s azért olcsóbban irulunk
mint bármely cég a vírosba.n
Ten-en ee,- próba váú.rlut 1

G. W. SETEN

vé,l:li,ephl•kkel ' • ""

Talán

&

Harrisburg, ID.
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- - lill.TEN HNZKtlLDO IVET i:s BO&ITi:KOT . _

L Garris

Dr.

OR\OS
l!JJf-l•IUll'fJ,111 "'nd,-11;.~ iJ.1
Iroda: a '11f'ht·II Blurkfwona.
1Dd8J)f'IU111Dt Pbone No. U4

1

ELDOR.ADO, ILL.
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D Robert H. Davis
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Mindenkinek. aki december 15-lg küld iltalam
HNZT as óhazába, ingyen küldöm hasa, vagyil
minden dol!Arért a koronát fizetek ki olthon. Minden öusegért telj" felelősséget víJla.lok I a buda--
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Temi~~osók

;

lS W. Poplar SI.

.,.

RAJUUSBURG, ILL.

g

tohln magyor lapok
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Ga kin , D I
s es

1

Állami hatóság által megbizbatók Jj
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:

H .·ti Phones. ·0 189
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- - DECEMBER 15-!n TOL &ENDES ll.A.K . _

III

!
a~

ben

Er;;:::; noha.
~,ninonor1t..
... ...; ..
---

--:;orn~ödv! olvuták as a.me,. & nepue~~• hogy kemeny ~arc \• mlM.'~ 20--an mel{tartott tárgya- nem tudtak z kuek a eép:rknf'k a
rikai fariseuaok. mikor :Muico- leu máafel ev mulva,. el.határos., lalfOn 11 réut Vf'tt.
manipul!cióiri,1_ ront a hirdf'té t -

~~~ ~~~

1

3 százalék kamatot fizetünk betétek után.
Takarékbetétek minden előzetes felmondás
nélkül visszavonhatók.

Fint N&tlonal Bank mellett

'"'~Y••

a

Pénzküldés
Pénzváltás
Hajójegyek
Közjegyzőség
Takarékbetétek

MADl!.ACOK

:r:::t"g:

\

A

SZONYEGEK

.

\

WELCH, W. ' VIR.GINIA.
Vagyoni állomány $1,250,000.00.

BOTO&OK

'

;i:~

McDowell County National Bank

uükséges.

11ek az ujúgbir1ld~ben teszn.f•k
A Magy&r Bányáulap hirdet.s: i
mind ti.uielléf• c'itk. mm 1ni
1 gnaayo
gonddal vátogatju k
meg a hinle1, ink t .,,. a gyanu
cég, k hirddéaeit \'l8az.Ull11..-.itju k
m·ic akkor S., h4 aJO.Ot kü1lüélrt
magas oJ1Jat kinlllnak, J1e,lig ft lapok JÓ\'" ,i,-lml' 8 h.irdt·t['tl«·k kb
pe2:ik, h, netn
•olt- oka naég ~gy
1lvu6nknak
panaszkodm
m1 hirdPti5inktt
.\t utóbbi hónapokban anny1r a
I
rodtak
la kb
ltlkii1-~ ..
m8:.
h l'k l'Sllk 8 tii pek Jlt'nz+ N ;ita:r:

tak, ho~.\ Mp nap u\ju kaptunk
1
R
palll\.'!1.0k11t t· 1wl111. ,nk rult er.r
1 g> 1k , ('uth•g, t, l1alálos M ht I t\)t• kt>t 8 pAtuLU:Ok1tt ehuti1.uunk, né
t raJta
ha 111.0nhan ní'"ll tudtuk , 11111zu1zt'
K,, '16""1 ho,zánk.fo,an;t se- <emi l„ apoll h,j1flrsaink pfo
•
eleou rt, ,u rt. u ugy,·u I sofoku zét.
IO JkossA.gért emelt ,·Adat rlltne,
Snm.torgató fariaetuOk b.aúji. 1te, hogy nem hajlandó en jot\á... amiért balálhuoti
t ad • hiról~gtiibben • rlanológ~p keres.
e: u orui,gl As la\enl'ól, a b6- 1 r.yit Ml.4 engedni as ó ösaerabolt aág
l:tdokn panu.r:kodtak, 11 kik „1
csöletr61, 11 tisneuégról és a tW- jullá.ból. ts nem engedett!
,\ ~lagyar Bányászok \'l'degy• árasztották a marrar lap1)kat hir
t&IÍ.(TÓl beaélnek a közéletben
Katonikat küldtek oda, nodes li•te és a l{it!!'yar Bányisdap a df'tés('kkel, i!«rtc•k egr -foldH~
folyton, de sehol &nnyi istentelen embereket, akik nem öldOS\ék: töb-- pit tnu·i;rhi kouwlt liirta rá, hogy dolhho réu1, U-t, fH,,, es ingyen
léget, ~~, t~~égtelenaéget, bé a bányáuok feleségeit él gyff- a.t: ugyet k"zt'ht vrgyf" i roi iH (')- prbhát l·M. m1,1111yPi álclilat, r~ak iit
és &D.1;1-Yl ko1elet1 züllést éa kor• tr.ekeit, de akik nem tudták meg. k<iHftiink min•h•n tuhink tt-\hí! tloll!rt kuldJun b~ a gyar~11tla11
nY:Pt.aágot n~m talál U ember,. akadályozni hogy ne éheuenek, lt 1_, bog.\ seg-1tsunk ,alall\l'llll_\'Ít a l1i&g)Br lls 1\7.tim 87 1 lulegd
m.mt Amerildban él rendesen ne !ássanak as ott lévó uegény haJlla jutott houf1tá!'flu11kou
mr)lkapt6.k, akkor ut hazudtllk
a.sok kiabálnak a lerjobban refor. bá.nyáuok, akiknek nincs mit
kOzbtnjáraA ('N'tlm#nvrk;, 111 ho!l'_V' az_ információ 1('m fel('lt
mokró~ akiknek maguknak kelle. ni ebben a dic.óaég'el nagy oruá,-. \\, tmor1•land rneKve k,~t. vhlt'>- mPg a kl\·i.nalmaknak Í>s ut.Anv,t
.t.e reformil~
balt.
ug,, \'bl, t rj•ndel1 ki, akik a m('gye tf'I kuld_h-k I a Jfpd, amit 8 '' 1 "ö
A colorado1 helyzetrol akarunk
Moit m&I' elfogyott. as elnök tü I gjohh liiu-vMri és a kiktt a tnt- ngy Jc1-n\ltott, vagy 1•lw1Ult a
beuélnil Att61 & f&jó, égő sebről, relmel Idestova caa.k máa!él év ,ne fiZf'tett é-. tolmá<'Jiot is alka!- pén:r;(', mert viKU.11. az f'liilf'g1•t t'r
~e~y évek óta nyi.lt kérdéle & , már a.& ujabb vála.utás, és & hat.aJ- rnar.tak a tlÍr(lyalá.'O'a.
kinek III m e,ltAk, 11 gfiilf'hb, h11
közélelMk, &melyben annyi de- >non lev6 demokrata urak ,...._
pitt,hur,ht koHw16tu •. ,,.,k
ki,nlelt• ,gy
,t,n,lö
rtk baJtarmnk: puutult már ketve látták a Jegujabb válautá,. luvata\noka a hel,vann?'t.' i~ ki- utan kapta ,·18&1.8.

,
,
A Z orszag szegyene

Minálunk kaphat mindent, a
mi • lakás berendesé&lm:

nt'p<'t,
nNn t · n k p:legt t
azoknak az Íil•;reh-knrk, a mPlvek

m

A magyarok legrégibb bankja McDowell
megyében.

Harrisburg és vidéki
magyarjaihoz

~

J>'mt erre a cimre:

-

A. J. NEUBAUER, bankár

I

:u;.
.;_:;;;:;a

V: ~vegye&:
bely~bben aaj~
t1taa ki & magantula1donból a.
DTá)clt. ahol ilyen.

ne airDi a világot ennek a nagy,
gudag él hatalmas onzágnak
ezen rettentő uégyenével, mikor
mihcruhába. bujtatott emberi bes'1Ak: mennek neki a.s irta.tla.n b&'ZIJ'Úzoknak, uok feleségeinek és
h&lomra puutitják & védtelen em.bereket,. uert,. mert tiuteaBeee,
llle(élbeW.t meniek követelni teat.e~le1ket oló mun.kájukert.

bis~6:1-:..~e::~~n:~~
11 ~ 11 n•a~. .i ev muJva lnu.a- 1 n "olt a m1 kozbel pestink f a
dedai komédiában.
kik hird, t Mel akartHk in gvW.
.
. 1 ·\ Magyar BbyA mk \ t1-d1
. k8 t
1111. 8 h11 11
Bi..zottaágot küldenek maJd k1, I'!~ f'\ 1ih•nt'iáh1m fo.-.ja tartH11i ftt: "O
gilltllillll
•
a bi&ottság vilagilni fog vagy b&--. ,1gytt is amint ·,ehet.&égl'II l• u, 1 ! T,füL wr 11wgJ0I nt u&luuk a
rom ivig', elkOltenek annyi pénzt. p f'k t fo,rnnk
nm. liogy a le- 1Q'lagyar lapokli.ur hird1 t, gramoamennyi. f!lég lenne a küzdő bá- h..,tt'I legro,·i.dehh 1d31 t ltllf-l K1
phon h.it'nák megbízottja, dr-iga
r.yauoknak ti.s évre a filetésjavi- 1 8Jfknnnk a foghú.han
pi'~ a,Jánlotl bird t rt, rni
túra. és után minden a regiben
uJ
h
l
. azonban kidobtuk 6kli}t fa ezen a
(0ft maradni
m 111 aszt atJ ik (' mN~·r-· héten me(tetlük & !eljelent.ést- ,.

szá:s·

eter dol1:árt vet oda Jotékony celra, u ouzeharácsolt ~~nból,
akkor u u egéu oruag m.1Dden
~ él ki.s ujaágja ket hétig r&..
gódik u odavetett koncon, de ut
soha. nem irják meg, hogy R.ock&-

;· k: Cílak ember,M I n talilták h'tul+ lókf't
ha- mnOAn„g en=.n k l11ml•t™ ~ 6
T-ibh pana t
!Zl('Jo ba,.tárvagy ehhez
I f◄ gyhu és IIQ'" u: ttn , • t, n
unk ™nzt• .,.lll8Za!IWl'ez'" Jli: f'ttk
huo~ó zavargi.tok tö""4:nhMD-ek. b Jtánmnk ha JO~ VI Jt ffiftg t a t '. & h1 né.któl, ak1kn k kelll'm t

=~~=;

f :~i:

1

0

lt:u:h

0

1

kálo_k

f ;;:u~l;a~I: nak k

t

i,·re

i•:•nak

nép

Feloutatlan nyereség $5,000.00
Vagyon egy millió dolláron felül.
Minden betevó, akv kicsi, ak.á.r
i,agy, a betétje egyforma pontoa,
~lözékeny kiuolgá.l.i.'lban réuesül.
Két magyar hivat&lnokunk van
magyar ügyfeleink kiaolgálúán.
3 uá.Jalék kamatot fizetünk

.tKSZERgsz

S1, mbe a p61táY&l
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Eldorado,

m.

j

••••••••••••••••••••••••••1

káloknak.
nyálslapot.
r,houocr11p c·g,•k,t, mel~i·k rl"U
1
1 '"iiet ~1
Meg után, ha ak.arn.a, akkor
hird~tt1ek g r,ct ea 1 - - - - - - - - - 1 onek:
tehetne nagyon aoka.t. & bá... . ,_ _ _ _ _ _ _ _.,., lutánvétt, l kuld1k el
ryia&ok erdekében! Nyilt titok u
& a btpokal arr k rjUk bor. a:
•
már rC!gen oruágu:erte, hogy u
Á
CUII cegf'k hirdet ét D közolj~. 15 RA.R.RISBURG, ILL.
!"
orSÚ( igui nrai nem Wuhingbo azonban u "l'"<ok kozül .,..k,
KöRNTI:KE MAGYI.JISAG q
tonban uékelnek, hogy u ondc
i,,.,ar l<An,Aszl p Is„ El
FIGYELIIUR.E.
valódi konnanytá.aá.t a new yorki
Aki általam küldi pénzét a.a
tórödn nrk utal, hogy a uélhli- • Ha pf:mt akar küldeni, for.
Wall Streeti milliomosok intéiikJ
, io'lok ne hir,l !lt'II k a \apb8.n,

•em

a P'l!nd('

KAR esONy I
p t NZK UL Dt S. •

;::,-;::~h:~: ! ~~:::: ;~.:::-~ h:~~

l~i;;:;~!:::

p • N

t~~Ai

T O S,

hogy as apjuknak elégtelen fize. gel.
Un a.dnak a munkáért.
De uért. csak leu v&lamiféle
Mol\ má.r keadi magát uégyen- " nd91 á· Beu.élnek majd & faleni
mégis Amerika! M, onú&' el- rueuaok !orptják majd a uemil-

Pé~ét jótállás
mellett továbitom

nöke m-, akarja kitérelni, h 0 1Y ket, tele leu a aú.juk vtJ&utáaok
megoldja val&hogy ffl a nehés idején, hogy milyen nagy bari.tjaJ
k6rd,ést.
ok & munkúoknak, im.ádkoma.k
ElouOr Rocke!ellernél kisérl&- m&jd. hogy legyen beK.e & vilen

A. be6rkezo pémktildeményeket Karácsonykor kifizetem.
1
1..
8 pénzt azonnal 9
c1mrn.

tezett. U.rgyalni a.ka.rt vele, kérte,
ugyuólvt.n rinúLnkodott
neki,
hon engedjen valami keveset az
ítlásppntjábóL a hah.lmae dollárkirály, u Öl$.IUla.rolt milliók ura
nban nt yet bAn-vt U Egyesil.lt

it m

r:!~

Alaptőke $100,000
T&rtaléka.lap $70,000

1

R. J. PUTMAN

.,!'d:•~tbt o~:,~~po=:

hányan pnastuhak el a hidegtol, ll Uivt& u addig hirdetett t.aruut,
.
. .
..
m(' Jl'k t' tt.-lf• k hird t
bii- :iz énelmtiben nem aoka.t b11haMinden káréJát delcko1Ji.k meg
1
1
DYOI táplálkozaatól.
tunk., nem nagy barátja O a mun. &nnak. aki potyán olvaua & Bá.- ti::" az ko hit : ~ ~

1

ahol mindenféle ékuert. u.
m. gyürüt, órit, láncot atb.
J6tálláa mellett, jntinyoa ár.
ban kaphat meg.

utaz.

k1zsiknui.ny1>lúún.

Bluefield, W. Va.

Ha. valakinek ajiindékot
akar venni a kvácaonyi tin
nepekre, ugy kerease !el 11
PtJTMAN éJwo:er üzletét,

len, mert balom.uAm~a- tartJuk ):e.
z ml. ti, t a b1zony1tl•kát annak,
hogy 11cm l'!gy('nc w:1 tet akar
nak · kotnt, hftnem a hisúk ny

tuln&n, itthon azonban tov&bb
ölik majd a munkásokat, mert hát]
az bona.ut.6, ha katonák: ölik egyr,,út,. de a.s terméuetes Amerika-1
ban. hogy milie-bitangok lovik~
Wmm a bányinok uuonyait,

iU!!mOk eln5k:6nek és kijelntet- gyermekeit.

EL NEM VESZHET.

K1"ss Em1"l
H.\"'.J,;,\ll
133 SECOND A.VENUE
NEW YORK.
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kuldi ! Ut N i.oru:u!!~Iac hi1r1t
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bajno,·eutók, a j&m k ég &
sz: lhánlO!I onu110k, a burisz:ck ff
\

bamisklirtybok, a hyp~o,izailá&han ntaió hitang:ok 11 & ti1hbi i.úl~
hámOIIOk Jdnl t~scit mi 11t1ha sem•
mi pluzért nem koJÖIJuk. rem;1.
jilk, hogy a ti,bbi 1ugva.r lapok
1i(' unt • k II l(V&ll 1, ~r: k bt
m k a k iJ' e"
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Karácsonyi. és Ujévi Pénzküldeményeit
..... X.üldJe be MIELOBB nekem . _
t Közjegyzői és
'I
\ hnaúm hPú.lr.l'ffl JW'ntt.lr.f't ro-.T \ \"Tff\ 10,ihl,iCnm b
t
§
1i.1t1zr1hi•n>I • Jcll,
cc,,.,1,,..1,.,,.J,.n• \ 11("-n.
t hajójegy ügynökség '
u~;:,;:-:aj:--~·:::~,
"lff"H;.-. PO"iT\I 1•~,✓-lit'l,D'.~I l\l-:\tli7r"
t
:
k-:r)J•~IK'\~!~~I{\:~ l)j'•nu..•I ◄'K
(thual f'imt"t. ISTU.
Ka1,1111t/i _núnd•·nfflr lmaki;ny. ,:
1 ffk, 1-1.t·l•hi:f[H'k ~ lem„u-J.. :
JOHN NÉMETH, bankár
_.
,
:
wlt
klníhl ko1,rnll iuo,·ho.
t Zvara Agoston ; 4.~7 WASHINGTON BTR..
NEW YORK, N. Y.
0
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A., ..

llnf' ,;em. amel.v a,:t hird b.,
fotrizPtl'sre

betétekre.
Betéteket posta utján ia elfogunk.
a uok ajánlott levélben kiildhet6k
hprea ut&lvá.nynil mi filetjiik
& költséget.

::••••.1uu,Jtll!'~•IPO'••••••-"•

! Sf

""~
--1,;.

Fiat Top National Bank

1

Karácsonyi Ajándék

p<15ta.lui.t~ ezek a ~ek el-

e

~

0

..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .
1

,t

Wil•on elnök megm~tat.ta r6..
~
~:
: ~~
11
1
1
Jebbe~ profess~or kora.ba.n, hogy I• lh meretrA mllk Xli t ! lt·~ ki
me11nyire ue:eti a munkáaoka.t I
z n ügvben t-S kir. iik: bl!. :ártJainMegirt.a eleguer, hogy a mun• , .
·
.
~
_J
1
gyerm.e~eit nem kel! tani- ~:~z, ~fh~:m;~ n:e~
1
tat.ni, hogy & piukos munkál és a
á k \'é.Í
P-h
irY
_d
testi munkát is a mostani munká- r,_v sio
egy e~
,: -.:agy m

k

~

-------------

Turner

ORVOS
Kéri a magyarok pútfogf,.
•át.
HARRISBURG, ILL.

g,·

es hiny gyermek b&lt mer a

Nagy uijjal kürtölik világP,
Rockefeller
prédikációt
mond a templomban vuárnap (és
nem ,on.dolják meg, hogy meg-.
c,aJásll ennek as embernek a je.
lenléte u Isten oltárát is), évek
61a beszélnek ró!&, hon a fiatal
&ockefeller u elbukott leá.nyokat
ab.rja megmenteni, de ha.llga.t-

e. w.

Dr.

11

~11~ ~J~~b~c1:Wc.~~::; ;:n1n~r:~:::1:!e!~:;:!\:! 1k, 1„ lm
1-.ogy

■;;:;::::;;;~~~;~~;;~

y

ki

◄

7

arik av~vuk.,
kor a Colora.d.oban leméuárolt és
éhinségre kárhoztatott uáu.król
kellene kiabálni, mikor tele kell&-

Ha u _isten" B.oc~~eller

j

Stepben's The Dentist

~

•~~::::.!•:::.1.-~~:; "C;~

pesti=~;~!1
a pontos óh.ua.i cimét 6s küldje a

ban 3--4 amerikai uerencaen::~,;::~~.: ;olo~ , A 1ár!il'.\'al, n a t,aimvallomk• mt>g ma '"' kvth~, da,-~r• ~1naK, . .- - - - - - - - - • H
dállt megöltek oldalakat irtak
. gy .
__J . iY · sok l('gnagyohh része trrlwl,i volt hogy gy1k-mb1kA.t l'rtea1tf'tt-uk
ct
tele as ujságok'& németek kegyet--lCllt a pi.rt.Juk népu~ru.séget.
972 MANHATTAN AVENUE
1 az Ug)'tSZ arra kirt(• u ukfi,1. ,:r:t:_kriil a \' ,mr,eJés„kr,il _h. 81.
leni<. ~éeéról, mikoróvatosaágból
Mo1tht.trendemt&k.arn.ak!-1t·ket, hogy .,.\i,,",fokn K)ilknaá~•1F.lor+ volt u 'll)_etl•n UJÚ~, a;
FOGORVOS
-B
N
l
l kiaérték
hábo
Eltuonban eaa.k egyetlen egy b,rn mondják lr.1 Ktss1 buncilm•k· 11wly kidobta a lurdl'fP11", 1mk„rl
Unom 1 nud2. Prnf'ttHIO<'k
rOO fD,
eW
Or
Íty
~~: emme rtó k d. &_ ukik módon lehetaégea teljeeen elren- ugyvédt"k riagysz rü , ,1 1 ) 111e tudtukra adtuk a k.i:ulóknak,
N. W. Cor Square
-J~~~~~~~~!'!!'!~~!'!'!''!"!"!"'. ...,.. .
0
d eJ _n ott ta.
Jeba e 'ldemi él ped.1g olymódon, hogy u kovt>tk 7:tl-b n azonban u f'akud hogy ezek a e 1,t1k hl'cs.apják a
HAJUUSBURG, ll,L
TAVIR-ATILAG llrU:G NEM LEHET P.tNZT KttLDENI
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IIAOYAR. BANYASZLAP

1914 HF,('F IBER 10.

NINCS A VILÁGON,

Nő

CSUNYA

Elvesszük Varsót!

n1f' t mmd n non k

nya

II

hen

o1ytatáa u 1...5 olaalr61.
l>e ha l tt rnlna i eaun} a no

a utpt•t at

UI

nio

amióta Bolgár-szépitőszerek vannak.
.al ,annak

;2:

ar,•béirre-

Kiv11ltki·ppen

A BOLOAR. HLE

Llliom-arcszépitő kenőcs
1:S A BOLOAR. !'l:LE

Liliom-szappan

1

k ttót gJutt l14

1 dollar rt a Bolgár Me

VöRöS KERESZT PATIKA,
8901 Buckeye Road,

G. W. LILLY
CASH -STORE

Tazewell, Va.

Vegy• keres.ked~I. H~

llut " egyéb élehniucr. Ebben u iwetben kapja meg
a pém:6nek a lerjobban u t:\ékét.
Kérjtik u On tá.mo-

KtRJEN MINDIG STEGMAIER SöRT !

gat.ú!tl

Stegmaier Brewing Co.

G. W. LILLY

BREWER.S and BOTTLEI!S

Murray City, Ohio.

WILKES BARRE, PA.

!ffi MAGYAR GAZDASSZONYOK!!Jl'i

Soukát, zsirt, jó friss hust és egyéb

Várjuk Michigant.

HUSTERMtKET
csak mi készitüuk Virginiában.

A Pocahontas, Clinch Valley, Elkhom
Völgyében lakó gazdasszonyok mutassák meg ezt a hirdetést a kereskedőnek, akitó1 a hust veszik és kérjék
a mi termékeinket.
Garyben a mi áruink csak a Farmer
Storeban kaphatók.
Mi otthon öljük a marháiukat és igy
friss a bua mindig.

l°J;1h11 Oll'rtfuldJelzu 1 Dolgo nax sztne--Java a m1 t.aborunkbu
zunk, hnladuuk, tnJ('sitjük a ma• k tit.
IQ'ar hfL11ya.1tok jllJIJlltő panuzat,
s la. o iniu,lnyájao rgyutt lekesc-ru 10Nuk 1t(11uuru t rti11, td,, uunk 1 ,1ag:rar binyWok a 11yu
h t>gy tliborl'Ja K,\'l!Jtjúk a fold ! gati államokbu.u esak 111.{m·ányou.Jatt ki.11.dó mai[yarokat !
, &b-n t'lnek és azon a vidéken aráu~.
. Egy t'\1•, hoi;{y m1•1{indultunk ajlu~ RYON&b.lian elterjedt_ ~ IJá.
Jiratlan 11lra, egy h , h01{1 hoz. : ny'8zlt1.p, mint erre fl'ié, eilriLbben
zá ft'rk6ztu11k a maeyar bányáai-- lakott magyar bányavidék mir
ság Wvfhc-z & ez alatt u egy eaak: UY ,·an hátra. ahol a lap
~tendl5 alatt oaielr.öt.ö kapesá..-á rrifa: nem t rjodt el t,eljt9t'n, a miváltunk u arlM'nkaaurte lak6 ftl&· chip.ni h6a11•l!~k vidéke.
r,ar bin1áuNR"1Uk, •kik kl•zt
llo.t u kt=l"UI aorra: :t.punk
e(fy esztendő 61' uüntelcuul aur. dt-l't'.k UrjtiAT.t6je, Pt:kiroTit-h An.
grtjtik u Ö18Hht.rt4.t, •• öiazetar- dor, aki mo. )fiaouri állani ólom

\ tOMI éta lflltT~ri azere\et aük,sé.: báuyiit litog1tj1, pir hH alait ._
llJH, ~iUrt rg1 es«:ndö óta bu-:micb.ieani rizbe.nyák ..-idfklr~•
eolunk, akikkel 1."Q év i6ta ec• I meKf, hoo tlket i... csatlakozásra
ütt küwünk, amintboay eailtt i birja, hogr 6k köztük ia eht1'j...,_
dgtok a ueru•t ,.,Jük Amerika
a :.tauu lián7i.zlapot.

TAZEWELL PACKING COMPANY,
TAZEWEll, VIRGINIA.

fö~!~ ~.!it =~::~;:~. u ea,

Miuhigani bajtirsaiok,
hi kű.zdelemntk ! A llacu Bi• köd i.zú4nl aka~ a .~rkeut6k

i'

n1Wl~p t.g~ li1hatatlan

v....ka. : :

:::::~tu:l ~f;t:~'":ag::0;:;:

•_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ji ó;e1:ték

Robert Lew;n tL Co.
14 Sin.ithfield St., ...... Pittsburg,Pa.
t:. a ttiC t87~bH lkelült. több

m.lat. 40 fnd MelOU.
1"f'~nk nus .-kik JWnile«) 1kt' DH"I na klnol•
J{ilMunkkaJ t-lftr-<h'f'.
Alaal kUrliullL ltfh&ny iHl, di' h·jvn tf'tjNI ir~~kti.nlr.•
forl hl i,&h.__.n m"t(lr.úldJi.ik, t'i~alr. a lf'll'flnomahb wh ...
klkt."t., burokat, p,llnkikat, IZ a-lu~t. t.utJu..11: • lf'fl;Olnoóbb
irak mt'llttt..

Tvhb _..

rALI~KAK G.\Ll,OSJ \.
UW :3.00

J(, frhl-r n&J vó.,nlll Jiáliob •
\rmk

.

.•

• .•

1 hl•Jm solt& ,lanaa.lra rum
,
. __ •
hom&l>RJAIOll N AoiZl'I
1..10
lkH"od 1r.A
J,;J& -i,trl1uu
\'aludl )la&Jar -.&1.horium
• tnom eopAC
tillYO\ IU
AlmA H ll&r~ k Llkur
J lnom l><•NJk
1.Gl)
h.uMJun prú"b.lt.t'Nl•klht ki l[J

Z..M

2.00

!!.~

:!.00

2.!W
!!.M

2.00

l!.M

'I ork IJ

::.00

!.!.:'.O

3.00
2..60

!!J\O
!!..IW)

::.60
2.00

:!.:ki

3.00

3.00
3.00
:J.00
.f.00
:J.00
a.oo
3.00
:J.00
S.Oli

;J11,1Juu mri: 6Ult.uai11k lpzdpr{•I.

.... .\.IS-:~~~:"~a~~n:~1 ' ! = b ~ lndc~D~!:{I, DU Jr lf'p.Jjbb

t..bhtJe • =':t1~::~~~!'•1 ~~~r~~::t~:~~':1~iUTJn:.'~C:uzt-.
1

John Hornyák.. \ K{L~~:~irtLl

I

atn:::~• n!~~

:l"nlné~:;-i

mmt ul

báuy~g
~vit,
t((y bánymlapnak '- 1 1a.z
ll,hnol.8 élhi..-6
lnd1an&
mar-1anága
• k/'k tapuatAlják, hoRJ N: u ujd,g meg«-tette, m,•g~rer.te.
iiryeki,zik && frd1•keikf.t képnqelni, a hinyúzokat ddelmemi,
--+-ho~ hu a j"laza-dhoi Hiny,. MAGYAR POZXttL.DO VIB.OI.
~:n:~~k hinyWOkr6I, binyáNUBA.N.
rt'~• n b1rt a(ltunk, hOKY
áll11111 hauyi.uúgn rsatlako
mi ku1.,IIS táhoruuk1101., fi
'Hhh t ·rhó,litlisunktól azA•
nk
hl." bajtiraaiuknak
h na11b n hno1!t

1

VEGYEN ITALT

Virgiui&i bajtársainkat fnti.
kelni !o,:jn, hol-'.y allt-ian a.z üli m•
lnlll magyar p,•n-;:kiildö inda n)lit
iu1011uao most mar ~yoru.l1bao
k 1luht• k
pénzt haz.a, 1111111 a
lobb ew "i: 01 kb.. k e11k.

M. R. Miller Company
üzletéből,

=

akiknek három nagy üzletük van Bristolban.

Minden ital, amit kiván =
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállituuk!
meg van a mi nagy iisletünkben, mm nekünk nn a legnagyobb nktánmk.

- - rrr VAN A JII AR.JEOYZ&KtlNB: KIVONATA,

AJIIBOL ITALT REND•LlllT 111111

Gabona és Bourbon Pálinkák
4 kvart 12 hari
Lincoln Counlj, .... , , .. , , . $ :1.00
$ &.7&
Lyum111 . . . . . . . . , , .. , 8.00
8.00
Sun.ny Brook . • . . . •••• ~,. S.DO
9.70
Oveat'zve

Oroomonl ....... , . , • • . • $ S.l50
Old Tt.ylor
• • • D.00

Jam• Peuuer .

• • 0.00

$ U&
13.00

12.50

Brandyk
Cucade Bn.ndy
:Miller'• Brandy
Vlrg!Dl& s„u17

..

. $ 2.00
• 2.50
i.00

... .

$ 6.76
8.75
10.7&

Tengeri (kukorica) Pálinka
DWe Club • , • . .
• • $ 2.00
$ 6.90
Régi kéuilmény (Old no,...) 3.00
8.l50
Miller ó-piJinlu.
. • . . • . . i.00
10.!50
Tiata finom californiai bor pllonja ... $2.00
Tiut& 188 fok01 alcobol 4. kvart. . . • . . . • $,l.00
Finom tiuta rum l pilon _ .• _ .• _. _ $3.00
Cincinnati Junr Sör tis tucatot hordókban (10 tucat) 7.50

--AZ

P&bst Blue Rib?x>n (kék UAl&g-l<>r) . . . (10 tucat) $11.00
EltPR.ESS DIJAT MINDEN WHISKEY R.ENDEUSN:tL MI l'IZETJt)'KI

Minden. 18 kvanoa rendelésen felüli uillitáshos

_. I gyen adunk egy kvart italt! -w

Bristol-Club
• lt'Rffnow.hb

lta1, &llllt kapbaa
4 bar& tf.00

nWltin fbfti~

EZ A CIM

•

• M.ller Co.
BRISTOL, V A.

19H DEt 'ElmER 1C1.
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Dr.

F~~i:rud:~"·1·

VIRGINIAI HIREK_. .

A ,,. Ml'•" épUl,1'ben

ELD ORADO, ILL.

• Bányw sors.

.......1 , 11 • .. ••••u ..........., t'V

.\rlo, Borsod m., ho1.1f1tar~111t~• •-r~1t••••i •...P.:irJll'.l'V.,.k Rl r " IHIHmhn :!X-án munka ki1zt,en -.zeuszakaúll.i a(tyOn llYOM.t&.
H a nllamlre
.\t ille•ii llZl M1ci.étleniil járt hon•••✓.ük..-.i-,;t.-1,; ~ fitirsunk mmt rcnJt'-.,·n, bem1•11t
1,::'· , -t~rt:~ ) flolgonii a Virginia lron l'oal an<l
1,,_m ó_m, g,·llloke l'ompany 1'om-.-Cn>1·k, \'ir:~f1,,1a;~~ ti; 1· a;:in.ia lt'lt•Jl(!n f's rué-g aznap r,•gg1•l
•
:~~-u4f,ialú ~ al~irt.a a ata~:.m1•11~jl•t, ~ogy m~jrl
d~nféle Mmemikor haT.a Joli, k1 fogJ& \'t•nm a
1. •
.,
•
,
,
k
:\IJn•l,·nf,"• lf' liruri -i::-':'adúl t-lfoí•t:( 1aJl\1, ut• a V~l{1d mallkt•p a ar•
•
ptlok 1-._ mln•I~~"- J6tAIJ.>k.
tll, miutA.n ugy a burJo~ !("llztlAja,
~
MOB.ISS BOLZM.A.N
Lit&fi.k )f iluily, mint pedig ll lob~ a Tl111~(, ll< Mllt-1 '17.rm hec. ! l,i bur,lo~ tán;ai vártak reája,
W INDBER, P A..
i hogy jojJ1i11 haza a muukábtíl, dt•
fi,

Windberi magyarok '

1

.

1

l

•1

i

f

1

Illinoisi_hirek.

!;1111111i111lillllllllllllllll))llllllllllilllll~lllllllllllll!llllllllllllllllllllllll1lllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIIII~
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annyira szükséges a bányáaz.na.k, mint a mindennapi kenyér . A
A ,.,wkt•,, szmnbatnn tartja gy~lé;~ _t • ~
ereje el egészsége van. munkája
akad; de hiába legj obb
is,
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Kereut.el6 Glamorganbe.n.
ghuuoraa11.i kis az:6,mu ruairyar colnniáhan s.1.aporodái. történt, a
,.,,,nnyibenmiutKuttor -Tiino,,itPst
,.1-.riink tudatja, Jmri> ) l átyá,i eg~·
kis b~yöszs1.al ~~ánrlt'ko~t~ kl!d
,-~ llf•J•·, szül. Konyn :\laria I n
, 1-'e~t•nc
gy1•r111•·kP1 nov. hó :_!q.,.n
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Mindnyájuknak érdekében
áll, ha COEBU:&N-be jönnek, kueuenek fel, mert. ea

a. vároa legnagyobb él leg~ :: a
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a magyarság érdekében mindenféle gyógyazereket.
A " SURE " aósboruesz egye.

düll magya.r fóügynöklége
ezen a vidéken.
P ióca & egyéb magyar dol.
gok minden idöben kaphatók
B & a :O-i:~~e:ereuea.
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;:t•Jrinak rrf'clményt'-t.
1
uak ■aeretett apjuk gyfi.s.1.~ el•
A Magyar Bányá..s.de.p a ti ujhunytiról, mrrt a:r. i\l,•tó könilhe. sigtok! P á.rtoljátok a.zt, aki &
lnl e-.ak ;j 111,napja ,·an Am„rikii.- Bányáaslapot pártolja. !
Tá.mobnu, ,'ppl·n A li!lboru kitiiré;-..- elött ga.ssátok azokat az: ületember eindult i-l hllrulrúl. )1.z t>llmn1t tai;(- ket, akik a Bányász.lapba n hirdetjll
a )bnká. Ht-t••RK(·gélyzö neki

r11nl,•uí·k a hátralékaikat. A m,•g
nrm jeh-mi tagok $1.00, azaz tgy
dollárrRl 1,üntetemlOk a ~yült's
l1 atározaia szt·rint.
A,: e~ryl(>t
mc-gLizáJJ1ból
Georgti Oví.rdits
titkár
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Nagy Karácsonyi ajándek.a
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Finom Whiskik családi és orvosi használatra
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA .
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vonattal azonnal elküldünk.

P. M. DYER 'Al COMPANY Inc.
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241 w• 137th St• New York

1iT1WHIC1A WIIISKF.Y.

lli.nds magyar nv6nkni,k. aki 19115 Január l -ig legali,bb 1 gallon italt rend.el, karácsonyi ajándéhl, Wjesen inc'on klildök EGY OVEG VILAGHIIU! VALóDI MORA Y
KONYAKOT, ha est a hirdetést kivágja él beküldi houám.
lf• ftl&jta& e1, ·hot7 én megfiaewn • uállitát.t minden 1 gallonoa, vagy azon!elüli ra-

.ilJEGnü;~ SGY IUIIZE :

ma

1 inom kukorka wW.11:e, . .-\J'ADJnJn, kuk o riCMM'm e khó l k éi.Ut ve.
"' luu11l „ U•tlan.

CATLETISBURG, Kentucky.

au.NJMi
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MEGRENDEUSEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL :URUNK.

JOHN F. RIST
del6mél $2.60-en felül.
11'.iuealli t.cli"i bo17 ha. IUST 1 . 1.ilfOS.tól rendel italt,
ja " UI kap, &mii nndel.

SOS BOR sz Esz
mellett, melynek oly t ulajdonságai va nnak, a mi egy u ernek llllcs.
HA EGt:SZSt:GE KEDVES, RENDELJEN
MA
2 nagy üveg " SORE " aósborueszt EGY doll&rért. I gy cimeu:e :
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Felhívás.

' wni t,• 1nf•t1ih~• helyez~;k ,ir(i: at-1 fogJHk 8 mí.nJ·il~z~k tudomúsul gyul?s "" a
J
r.rsek h1:niH•_ot a1. o- \"l'nni a \"é,l,,g-ylt·t edili1li mnnkí1

0 . B . MORRIS, Man.ager.

''SURE''
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nav.yohba baj
,wm történt,
a lábai ~
r.11l1a11t
mély'>t'gbf',
!!7.{•rencF;./,re
i.7. ,,r~-.tlil mi•gdagatltRk és nf>há.ny
rnipot nu i,r,:nybt:, mig tPlje"('n ~
rn1-~Jr:'·1ígyul.

{"fyes

Coeburn Drug Co.
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o:"';i•,i taizJa1t, hogy Dece~ht>r__
2
nd
"~ •·••a-ztotta ,., "'"'' kot"'"'• \M,·oyl,·t t,,j, ,tés/•söt b mm,ká
•-en tutandó "' " han synl, ·
i•o1ty "17.~jjt•I n,· lml\jon. T,-met~ j'1r11l, d,· rlolj.?nrnnk folyton ("s ja- sen mi_rnh·n
tag; mt"'~,dt>lenV8S!\rna 11 uw11t ,·1•1:hr l•<:. a h_on_d- 1iu,ír i-!s.t•j,• után wi~r mt·t(lf'p.-t,'·s- j<'~, rn1w•l akkor i<'fiZ az évi zár,'.- -

ll{>ilomra.

Torokfájás, Köhögés, Gyo1norfájás

a rossz levegójö és soks.zor nedve, bányákban a lakásokban mindennapos
jelenség, A hányféle nyavalya, annyi orvosságot hirdetnek, 1 mire mind
megpr6bilta., a &Ok orvosságtól beteg lett., még ha egésuége, volt is.
Asért csak legjobb, ha egy mellett m&ra.d, a régi kipróbált I milliók által
a. legnagyobb aikerrtl hau:nált

111aj,lm·m rgl-szrn fent volt, 1~ikor
(Holdcnböl n kot;I elszaknilt és r'ürj/ós vi~·zr,- 1 §

sz••rt"'1~c•
'\\·. \"a.,
utana m;zt- miir\',;,1,.ll"vlctru·k,
\"all tiibh tagja<"ora,
a központh01.
·nt rgy halom szt·n alatt t'R"1!S7.('U ,
: ,
\'
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1
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1
aPnyomva, 11 f.-j ol_yan la_pos~a
~;::
1
1
1 rnlt uyt;m\·a, ho5t:,· nnkor L1tar1k!J)aisvtown, Pa._ E bétt-n 8 \'in)lih!\ly Mi·mdte, uH akart hal-i tond~lc-i ficíkhoz ujahban esatla11- ni.,ha gyonau t„-.z_.. nl'_m 11~·om-1koT.tak: [);,Jt'nyi ,JÍ17.s1•r, Tóth Gá: Ja F.kkor azonnal ,•rt~s1tt•ttt"k a' bor, Kouta )1iháh· és Pliskó .Jú
hllll:'llbÓ&zt, aki a Sl.t'ren,--.,~tli-nul p,ef te~t\",~rt'k. .\7.-imm•rwk előtti
ji-rt ho11fitar-.11nkat haza Htl'tle. uagy ,.Jfoglll.lti.águnk miatt f'Í-S.l"lel-~ or,·ost hh-atott,' a~i a fi>J•"t .ösz- tt>'<l:.bhl'n nnn azflmolhatunk l,p 8
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ha erejtit betegség sorvasztja.
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VEGYEN ITALT

T . J . CALLET
VINTONDALE, PA.
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ROOJ[ CREEK, tu:o riee .-..,- ~ ....,._ be1,
t I.ISO gallonJ-. utú.•ft.l.N.
HA.PrY V.il..LEY t2.00 pUoaJa. ■"'-■ .-HW. .
Dl"ER No. a. Feh& kalro.rh:a p,1,,1.laJi:a. tebh> allll8,.
-"s1l • '-ni, cea.1r tz.oo p1.1o.Ja • • ~
2 g.Uo• - '-00 W,nne•t~.
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Pénzküldemények ért jótállunk.
IIJ'uw;ltjük t.Lntf>lt íilO"f"l"lnket, h 0
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bmk. küldii.n.k
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~ a.a • JOO.ik íi,íkun.k.
§
~lihtlly, Kovács Kálmán és C't;oe egy e e tJ e S
§
IJIOii. _Awlrb t>li1ulult11k, hogy m~g- .\ ""k ktiltOT.k,,d,;s a majl'vAr bii- Kincaid, DI. Fürjl'S Gyi)r~ hAjott. ahol • ~,:;{t~~t k.apJa •
ti •z:r;t•~· hoRr hol marad oly sok~~g nyateli·pPk kön,
ro. ~7. vis~onyok társunk knt IU.Ó.!J közben balt•~t §
8
.\ m l ::.:-.o ,... 18.00.(lfi w hJ11• 8 .a~mt bem,-ntc~ f.:r•wk r°?m~a• ki!lli'-! hitri,l~tják ~ Yédt•gvl"'t e1••, UJtylln~ a már 23 !áh m~ly 1§
~ ~~]'."~,.":ui~ r~ k•~=~m:~~8;
J>r<,W.IJo n tlílünk 11.aJt ...-rnnl.
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Pittsburghban
más üzletünk nincs.

4

A pénzeket ugyanazon árakon küldjük, mint a há..
Elvégzünk mindenféle BANK ttzLE'l'ET.
P,jNZBEnTEK.ET K..UU.TJU. ELJ'OGADUN:I:.

bont elötl

I

KöZJ E GYZöI éa J OGI UGYE K.ET suJazerüen elvégzünk. Megbatalmuásokati
k ötelez..
vényeket é8 egyéb jogi okmányokat kiállitunk.

azerződéseket.,

--- .uuEGYUKil'f, H!IZKtlLDO U'fALV.lKY.llT U BORIT&llllT Il!.JON A B.UO: P&Nll:OLDO

Forduljon minden ügyben bisalommal houánk

ROJH'S SJAJE BANK

OSZTALYAHOZ. .._

110 SMITHFIELD ST.

PITTSBURGH,

PA

MAGYAR BAlfYAJIZLAl'

~14 DElE\IRER 10.

VEGYES DOLGOK. §!llillllllllllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllll:Ullilllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllll'!.

Whitmans-Creeki

MAKACS

N~M:Er0JU!ZAG E!.Sö T.EN, ,em tulso••• jó ""'"' ,lnek 8
G.EB..U.ATT ALATT JABó
Log1rn ,·idiki hajtáraaink, rot•rt
HAJóJA.
llltalánoa rosu. \lliZOD)okat ott 1 1
írzik t~,. a blLuyákban ott is ~ak
.\11.1iut1:1 1:1.& L' -9. szemu llt'·
:?-- 4 11apnt rloliowak het~uk(·nt,, mct tcug~·ralatt járó baju három
11 t..!r.1gu..dg i.s 11ag~ arrafrlé i.s, d13' a1,gul J)Üucélos c1rklt.lú h1:1jút kül
ufrt a m11gya.rok ugv látszik nem, Clott a tengt:rfeut··kre, azóta bizo
110k~t bu u!uak é mulatdgl(al I r,youé. ,·tit, l1oi;cy . ·émt'tonzág
loll1k el az i.JJt, amil't! mo t min-' t•·!lgt:r1 had,reje
uúuWgbt•n,
han:kémtgbcu éa u figyRggd
1d nr" bó,·en Jut.
llogy a mulataágol n(>m riz mt'l• J'Arosult bátord.iban me9Ze fe'ktt tartják, az: 1iutc termkz:et1-1, lelte iül iu: angol flottáuak, nu:l,>
, Ul(J"SZinttn az: i , hogy a 111 hisk"Y tétlenul 1111 a llc'Dgl'l'en és snnte
nem ho;: Jót a IWra k 1gy "1'Yllk• l<eruli a n~met hajókat & kiko

vagy idült gyomorbaj könnyen k:igyÓS)'Ít.b&tó, ha ezt
egy ideig u orvosok áJtal ia ajánlott

ROLAX
oógycukorkával keselL Szopogaason el 2 azemet minden
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Magyar Bányász Ital

A pi-ad V.-em a m~ndelMD#I bell:iil<leol 11.t,n••J' Onk-r "6'a" Jw,pter 1t-9 flbell.

Pontos cim: KOZELL KÁROLY, 1227 5th Ave., Pittsburgh, Pa.
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M-gyar Bányász Ital-üzlet
BOX IJ&. POC'VION",A• V.t..

BANYilZ-ORVOBOlt AJAfil.JAlt A BANYilZOltNAK. §
Caak egyuer próbálj rendelni bányialte■tvér 1
§§
CSAit EGY PAJTA ITALUNK VAN : BANYilZITAL!
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MAGYAR BANYÁSZ ITAL UZLET §
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Pocahontu, VL ~
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WALKER LIQUOR CO. CATI..ETISBURG, KY.
m..t hajói-p1tl te\:huikR már akkorj

.akadt magyar tHtvE~·k 11Z6u6 ki l~ttt-k.
lu„a, nut,)Je. igazin tn1~.r:u t .,.,
J! •& flZ amn1kai ffl&gy&rok k.3.r:t.
\ w.zatel, p1t1 oke-t a& anvafvld
IULTOS BAL.ESZT.
h z. ■mf'lyt61 a bánya\kba :.. ~11
__
rakba ~zak~dtunk.
•
Monongahel&, Pa. _ Gont'b 1,t
Zhoraynl'ban nf'meuk a bit••t n!c bonfttá:raunkat a molt héten
hanem hu munkatt\nat i'I HU-tett szcrenesétlcnaég érte a Rive:r Cot;
7.boray nr, mf'rt a,: f'lbuny-t maga. Co. bt\nrAjábau. Egy ös.r:,·i::r hama~~te .• .K<'rt 11.r:lapot h ig;r nlS: ri&hb rÍlntotta meg a ní•nkocaikat.
ll·tere 111 1gu, fáradhatatlan "9 1amint Ooviet erre elkészült voln11
ügye•. hartou a ma~yRr hf"tüuek l• tnwk kiiv.tllkcztl!ben a koc"i alA
Amer1kfi.ban.
.
ektt. A nehéz ko<'ai keresztülmt·nt
Kollegiália r~.auétünket kii\d. a láb6n /: t.ilill&l·törte. OovieR Ya•
jiik u Amtrikai ll•llYar Kerté&&. lóuioüleg h6napokic togja nyom
IRp kiad6jioa.k
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Az Elkhorn Liquor Company nagy Karácsonyi ajándéka!
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Hogy megkö,zönjük • magyarok n&gy pártfogáaá~ &111elyben bennünket részesítenek és
hogy n.a.gyazerü ét híres italainkat még jobban si.merteasük, elha.tároatuk, hogy kari,.
csonyra minden vevónknek egy üveg finom italt adunk ajándékba. Alább irjuk az
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LEGFINOMABB EGBI BIKAVU, LEGJOBB VOROS BOR, GALLONJA .
NAGYBZERtl TOKAJVID!KI FEHlliB-BOR (HAZAI) GALLONJA .. .
JW" SZALLITAST MINK FIZETJtlK ..._
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VINTONDALE, PA.
lt:.~r•r N.r,talm, p6rto)J.&wk
ut, alr..l a u lapotokat pirtolJa.
Honfit.áruink kűliin kJ_qolgl.l'8ban ~Ülnek.

Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KABOLYTOL HO.
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llllnde11. nadelál IU..IO JOZSBP
1{1"" !Wetvuet6Dk

IDW. el,

m,a..

Waper

Charlea fó-1bletveset6 aeméJ.711 fel3.00
UO

3.1!0
3.IO

a.oo

S.IO

3.00

3.1!0

ilaaleta melletl.

f.l!O

RENDELJEN MOST!

KOMLÓSSY KÁROLY
MAGYAR OSZTALY VEZETÖJE.

968 Liberty Ave.,

:
:
:

így csak a legjobb ltalokal IÁlliljuk

@)

;

{:''.,~\=~::,lo:;;,.:~;..~J::;;;;.~_;;~:;;;:~~

i

adunk.

O N J( A.· T

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 S.
S. KLINORDLINGER
1

@)
j@)

t.

ii

h::::~:v:=;;;: ::~
nem kaphat

BZALLITAST EGY G.ilONON
Lt!L PIZETJt!K BllHOV,I,

ri'""YEII OI.08 OllAKI HATHA IIUO AZ ITALT JIEGKOSTOLODI NINCS P.l.RJA
EOllSZ .lME!WtAllAN A JIIII PONTOS IOSZOLGALASUNKNAK. MillDEN RENDE
LltST A BElliRKEZ&S NAPJAN BZALLITUNK &S l'IZETJtlK A KOLTS:IGET 5
DOLL.I.ROB VAGY AZON FELt!LI RENDELlliBNllL.

@)
@)

1

Minden 4 gallonoa rendeléshez, mely.

Mit azólaz ehez bányáaztestvér?

1

♦

nek öauege 10 dollAr, vagy uonfelül
va.n, még egy fél pilon italt ajá.ndékba

próbálj tólem rendelni italt ée mindig t.6lem rendelu,

GALLON
Fa•orite, ldtb/l TÖl'Öo pálinka ..
. ....... 1.1!0
m llárom k...- igu jó •ilr<io pl,lbw, . • . • • . . ... 2.00
<XXX Két7k...- lecjobb •5röa pl,lbw, • • .. .... . .. 2.1!0
~ ldtil.u6 ilN&' bakap41.iú& • . . . .
. ••• 3.1!0 (ea
.Na,aoa jó fehér páliDka, "'~·· .. ,...,.•.....•.....•.. 1.76
2.50
Kooyak (nJ.6dl érleU pálinka) ............. 2.00
2.1!0
!ioau«ii ~
a1mapilinka .. . ........ 2.00
2.110
)[asataflYoriUIII • . • ••• • • • • , •• •••• • .,,._,2,'50
3.00
F'.aom Ulrk317 pl,lbw, .. • • .. • • .. .. • • .. ...... 1.1!0
Lerfiuar,bb rumok • • • . .. • .. • . ........... 2.00
2.1!0
K - ~ pl,lbw, (lliulasenek) ... • . ... 1.75
2.00
Anlsaacoo .... ~
................. 2.00 3.00
T - fiaom teager1 pilillkAk
.. 2.00
2.1!0
Tilata ftllom pboHpt,!IDlák . . • . • . . . . . . . . . . 2.00
2.1!0

i

Ne mulaaua. el est a nagyszerű ajándékot megu:eremi.

•••-•------...Ezek a mi áraink•••••••••••••••••••

11,uha, ctp6, !eh6rnemíl • "41

i

houánk.

.mert én Wbbet &dok olc.6 pénsért, mint mái m!et drága pénsért.

People's Cash Store

mi

Minden 5 dolláron felüli rendelésnél

:

Ide figyelj bányásztestvér!
Csak

~~-

Ilyen finom italt máahol pémért sem kap, nem
t-ogy ajándékba &dná.nak valahol. Csak egyuer próbáljon tőlünk rendelni ét meglátja.
nd00

a.jándékba. küljük ut a. remekmü má.rvány-edényt, megtöltve • le~inom&bb
b.aza.i tokajvidéki borral.
Vágja ki ezt & hirdetést és küldje be

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

PRED BITROPF, tulajdonos

~de~6~~~.~~:~del~~:1!!. kfil.

EZ MtG SZEBB É;gyD::; ::D:;;

i

:

dünk egy üveg legfinomabb karácsonyi pálinkát, december hónapban, ha ezt a hirdetést

.___.,..__ ,.._..,

11

1

fél gallont, a.z:a.z: 18 quartot küldünk.
EBBOL OKVETLEN RENDELJEN AZ
t!NNEPRE.

fif,jj'!4'.{J,;!iy,!

i•
ii
ii

VILLAGE HOTEL

pessé tett bennünket egy nagyszerü whiskey
elöá.llitá.aara. melyet ka.rácsonyi whiskey név
alatt hozunk forgalomba. Ezen nagyszerű ital.
nak az ára gallononként $2.50, de most a..z: ünnep előtt 4 gallon helyett 10 dollárért négy és

cJiinift~

i+

f
1
1

. $1.l!O
.$2.l!O

KU~~~::~~~!~,~1.:~~:~!

:
•

i

ii
i

it&lárjegyzéket 6a b á n r u : : ; k : ~ ~ ; ; ; ; : : ~ : o g y • le~inom&bb iWt

iI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Az angyalok is azt mondják, odalenn az égbe,
•••

l

Pittsburgh, Pa.

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

Vörös Whuke7 x
Vöröa Whilk:ey xx
VöTÖI Whiskey m
Vörös Wbilkey un:
Alma ptUin.ka x
Alm& pálink& u
Alm& páli.nk&
Alma. Pálinka Ill.J:
Barack pá.J.inka. x . . .
Barack pálinka xx
Borovicska. (Gin)
Borovicska (Gin)
Jamakika Rum
Ja.maik& Rum

=

♦

i

:

Gallononként
.......... $2.00
• • . . . . . $2.DO
.... $3.00
........... 4..00
• • . '2.00
.. $2.40
$3.00
• . • . 4.00
. . • $3.00
$4:.00
.••• $2.00
.$3.00
$2.60
.$3.00

..

Gallooonként
Kukorica pl,lbw,
.... $3.00
][ukorica p4linka • • . . . . •
. , $S.OO
jJ,kohol . . . . . . • • . • •
. . . $3.50
Alkohol .. _. _.....
. . ~00
l'ekete eper bor . .
. . $2.00
Fehér r6D& pi.link&
• $2.00
Fehér róua pállnk&
•. $3.00
Törköly . . . . .
• _$3.00
Törköly
. . $4 00
SlivovitJ:
.. $3.00
Slivovit.1 .
. •. $4:.00
A legjobb sör 10 tucat üveges hordó ..•
Houter
. $10 00
3lucatosllí.da.Hoszter
.
.3.00

:

;ziz.;ORNLklu~~~;~~N;I
1

P. 0. Box 235, POCAHONTAS, VA.
:
........................................................................
:

•

:
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~ --

A JÓ SÖR HAZA„

Legiobb a National Banki
MI AZT HISSZttK, HOGY A MUNKASEMBEREK
KERESMÉNYÉNEK BIZTOS HELYEN KELL
LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHAT

BIZTONSAG Al.

ELSő

A MI BANKUNKAT AZ EGYESttLT ALLAMOK
KORMANYA ELLENöRZI, AKIK NAGY
BIZTOSITÉK ALA VANNAK HELYEZVE
FELilIVJUK ÖNT, HOGY NYISSON NALUNK
TAKARÉKBETÉTET!
BIZTONSAGBAN LESZ A PÉNZE ÉS 3% KAMATOT
KAP.

FIRST NATIONAL BANK
COEBUR,N, VA.

Figyelem! Magyarok! Figyelem!
HA ITALT RENDEL
RENDEL,JEN O~"NAN, A HOL A LEGJOBBA.TKAPJA!

A Sörfözde minden osztálya. egy csod&ja. u embert
leleményességnek.

l\li telelösséget váUlll.unk ltulnlnk .Jósá!{áér-tl
:Néhányat telsorolunlr a legjobb áruinkból:
Az árak gallononként értendők
.Pehér g11.börm J)álinka $2.00 jobb $2.IS0 legjobb $3.00
Törköly 11Mlnka. .
. . $2.00 jobb $2.50 legjobb $3.00
87lh·orium ........... $3.00 jobb $4.00 legjobb $5.00
J,c,gbJobb ~eres p6.linkll. $2.00 jobb =i;3.00 legjobb $4-.00
..... CSAK EGY PRóBARENDELll!:ST TEGYEN! .....

RENDKIVüL VIGYáZUNK, HOGY SÖRÜNK
'l'ISZTA S ELSöRENDű MINőSllGü LEGYEN
.AMIT HIRES ORVOSOK S ÉLELMISZER
'
SZAiű:RTOK IS ELÖSI\IERTEK.

PÉXZT MO~'EY ORDEREN KÜLDJE!
Rendelést a beérkezett ns.pjá.n szállitunk:.
MAGYAR! PilTOLD A MAGY.ART!

A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB
HOZZA VALöKBöL KÉSZttLNEK, AMIT CSAK
BESZEREZNI LEHET.

Klein Liquor Co.
2171 Ontario St.

Cleveland,

MINDEN 4 DOLLARON FELttLI RENDELÉSNÉL MI
FIZETJttK A SZALLil:AST,

Küldje hozzánk & rendelését, mert
áraink a legmérsékeltebbek.

&

Kis üvegekben üvegezve 10 tucatot tartalmazó Ii.
<!ákban, vagy 3 vagy 4 tucatot tarta.lma.zó ládákban

mi

IBJON

A. G O O D M A N, Inc.
POCAHONTAS, Va.

Box 98

ARAiű:RT

S FELTJ::TELEKÉRT.

Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelmesen
elintérink.

1

.....................................................
1 Tippecanoe Maii Order House
Treste~~-~~,!~~:.~:.~ .

Tö~köly,
$2.ISO & $3.00
l'ii.linkák .. , . . • . . . . • $2.00, 82.:W, $3.00 $3.50 1m\Uitá8 fizetve.
PAl..in.k.ák 1>ec.sétes üvegek 75 centt-öl 1!11.25--ig, 4 quartos rendel6sn.B.
szállitlis (izet.ve.
f.lf,'CE GRASS SöR 75c. DLUE Sölt 85c tucatja. Vlsszakiild<itt
üvegek tucatjáért 23 centet lisszalkritii.nk.
lrjon teljes 6l'jegy7,ékért, és tölt,,;e ki alru1U rendellS-lapot, angol.Dl
Jelezve, hogy mily fajt.a s Aru italokat kiviin.

1
i
•

FD/0~1 \"OROS vagy TENGERI
WIDSKEY quartos ün•gekben
,·1tgy gaJJooos korsókban

Chászár, Vass és Társa

1 gnl.1011 81.85 1 2 gallon $3.60
3 l,"ltllon $~AO

Pénzküldő,

.AT,KOHOL 1 FOKOS 1

Hajójegy és

RUM 1 &~OKOS

:

l♦;f
♦

gallon
$3.50

ALK0HOL2F~:OÖ

Közjegyzői,
valamint

:
:.
:

1wM-2 1~QK.os..:..;s,-,

élet, baleset és tüzbiztositási irodája
BONDTOWN, VA.

most:~11~~r1~~::i!!e1~:.:~é1fi':J11~~\:::,"t1t:1~~~i:°!~~~'!~ ~~
11

E!b:;indenkinck ruegn3itjn. ru-, utat l's a.lko.lwnt nruJt eu_~~!tRnl
otthon umru<lt csnlfül tagjait; Je egy~~rrsmind kéts:i.crf'& oromet
f,i szerezhet O('kik n karácsonyi szent unnepekre.
..
.
.KözJe 1ryzől és jojti, llll11t katounl ügyeket S7.flk!lzeruen elintézii.nk. \leglu,talmuzá.~oknt, szerzlidéseket, köteléz,·énye.kel., valamint mlntlen flljta okmányokat kiAIHtu.nk és konznU bitrlet>ltlis~I.ti~~~DCLl LLYFAJ'l'A rn.OOA VlUGlNIA A.LLA.,\lBAN.Hos,,zru; o'lvi miiküdé;;iink e7,en a vifléken minlleokioe~ teljes
hiztoi,itkkot n]u.it a.rrn, hol-'Y mindnyájan n legnagyobb b1w.lomm11l forliulliatnuk hoz7.á.nk.
..
.
,
J<11vfü1k: J'ont()lól és hee.~ulckN ku;;i,01.;lilW'I.
-·- TA..~ACSCSAL ~flNDENKll\EK JNGl."E~ SZOLG,\.LU'NK.
t•ontos cim:

,, ,, v „ T.,,,.
Bondtown,
ChaSZaf, 8SS eS afSa, Virginia.

. .DOLLÁR

·111_

111111111111

! $9--:-ÖÖ
' $3-:00

EY.e11nel hizonyitom, hogy 21 éven felüli, mértékletes élet,.
múflu ember ,·agyok.
SziveBkedjék személye$ basznttlatomra a következő árukat
ki:ldeni.
(ld-0 lrja, hogy mily módon kívánja az 6.rut szá!Uttatni.)

~[ELLf:KELVE ..

1 :J:::::::

..._·__··. . ·.·..

J

. } ... .- ..

·E~p;~ss ·Cl.fii~ Aiii=~

0

l l<'OKOS TöRKöLY--1-$3--:00

EXPRESS ÁLLOMAS .

===~P<~l~oo::1:===.-

iNalU8~le

P~~t Oii1ce .Á.d;e~

:m Y.\Gl."UNJC A WlOE:.\IAJliN SOR }'ögfo\RUSITól
Ji'~L UDA {ÖT TUCAT)
1 $4.75

rosTAHIVATAL

I

····
.i
.....................................................

2 FOKOS SLTGOVICA 1 $2.60
1 FOKOS SLIGOVIC'A 1 $3.00
2 i,~QKOS T ö R K ö L Y · ~

son)

Qualltlly

· ·s·ig~~d ·

$3.00
...f$2.60
1

1m.1Js~(TIZ' TUCAT)
~DHORI5?i{NAGYB.,(NI

TIPPECANOE .MAII, ORDER HOUSE, AS.IILAND, KY.
DBAR SIR:•
Enclosed please find $ •••.••••.. for whlch please ahJJ) b7
Exprc11~ the followlng goods tor pcrsonlll. usc:

Használjon tiszta italt 11111111111
A LEGJOBB A

KENTUCKY TAVERN WHISKEY
AZ A LEGEGYENESEBB
AZ IGAZI, TISZTA KENTUCKY-! ITAL.
Az Egyesült Államok kormánya. fa hasznáJja a
tt11gcrészek kórházában és a Katonák Otthon&ban és ez a. legjobb wh.iskey otthoni használatra
is.
Rendeljen

belőle

az alábbi cimen:

R. C. CAMPBELL.
Föelárusit6

Middlesboro, Ky.

lllllllllllll!

ElH. DEC'E~tHER 10.

MAGYAR BANYASZ:.l.P

LEGFINOMABB
tPPEN

AMILYENT

ITALOK!
öN

KIVAN!

\ ~rhu"t"" m~, t.-llN jútálllMlt Jdf'nl, hokJ
a, lllllull. a IP1i:tl„z1,hhllk. Ila ll l••/Uohhal
11.Ju•rlA ka1•nl 11111 !Olll>l,I, n·n,l<'ljf n a l••irna,.
1uo"11 l'"h•kllíÓulH"'I
01
1
t
" ' """· o.

Schuster Ccmpany

. f1 canll: e ~•n• n a togyas1tllknall: adnni: el.
,,•1110111 ti 'lt,, l\llÍAlr.f') &llllOnJa f,1.;lO N, felJf'bb
'Tl~zl:,. ,,.l,M11 llra11dy gallonja •1.0.~ l!s feljebb

Run,&J..fflf' llnmd,\ gallonJa fl.tO 6a fe!Jebb
li.,-Q finom rum ... g11.\lonJa 11.6..~ 61 feljebb
TeljNI ralnarunk ••n mlnclr-ntéle ltalb6l,
Ada \'Bff mjlrH!lkaztmra - ~!Ind, ..ih·é uá.111
nk:H EPNillt Allamokba.
Readcl~I
lf'u.lk. piln7.t bPkilhknl Vlll'J klnl'tatra ..:i:l ott

flzMnl a bankban, mikor a:t Ital u ,uom!ara
l!-rke1lli:.
Kfrj .. ,, lng)f'n.-. árjc•gy,kket.
flndlg uolgAJatra kéllien '11

THE SCHUSTER CO.
:) ot Z

Visszaadjuk a pénzét,

Magyar Bányásztestvér!
Olvassa el figyelmesen, amit alább irunk és nézze meg, hogy
mit ajánlunk abban 1

Uyen egy be(:sületes

A Stonega Ooke & Coal Co.

A "'llltl'.JAl' JliaJMZl•P"•ban a kö- uive&..."l ~ u magyar

fftkedi irsubú AA'rlnt teht-L k.ltdtlr- ssokat a

bányá-

telepem.

dtl't('M'l;.et köd&lt'e IN.dn.l:

n~~TET&-ól

hloz.Ak bfrbe-adba.

aaloon,

elhelyf"z.ő

rüld,

Arthur 1. Zeiger:~fJ·':i!I;~

Inti,. ,·M

~

EL.\O\S,

f,:!.00.

,o·Dzjeleutt'--.

hb.aúgt

JOHN MARINACK, Inc.

ajánlata!

POCAHONTAS, VA.

kereskedő

(Misodik ajtó a Moving Picturetól.)

is ajánlani?

DEHOGY IS MERI!

Olvassa. el a. mi árjegyzékünket él néue meg, hogy mily olcsó
A.rban uállitjuk birhov6. a lehető legfinomabb it&lokat.
..,..5 dolláron felüli rendelésnél & uállitiat mi fisetjük"'W

EZ A MI AllJEOVZJ!KttNK:

Kohn &Eila nd

Jo~nit„nll, IN>fl~~-!.:gi;,;:.r~

-eh.•k., munkál!olu1t J.eret,.trtk.l hit• Hullllln_,, a Fnurth .hl.", (-t. (iram! St.
dc-tbt'k hun uólg '1{Tl'U'r GO N"Dt. M.rk,n. Tl"lí'phonr :iOO C'ourL l•kMI
kft,._.r 90 N'Dt., hiruUL!l&Or 11.z.;, ;;ot 1 Walnut fH., t:. R. l'hone 2200-lt
bat.;wr

.,,..,. .,.,.,.,u

Ha szükségtek van
bárminemü, ugy bel,
valamint külföldi fii.
szerre vagy mindenféle friss, füstölt, pácolt avagy másfajta
tisztán kezelt husra,
ugy forduljatok teljes bizalommal

Ezaz egyedüli magyarszalonos
Pocahontason.

r1Tssurncan cc;n·ito

Wrd~k el4rue-

El~!~l.A-:::-:. ln:=~.

kereskedő

Bányász Testvéreink

Ha. t.wta és jó italt a.kar, akkor
írjon vagy jöjjön houánk 1

Ha akármive~ amit tölünk rendel, nem lenne megelégedve,
küldje via&z:a ut. a mi költségünkre éa egy cent hiány nélkül
VUSza adjuk a pénzét.

CIJE\'EL.\SO, O.

Logan és Vidéki

Sok szalonos hirdet a magyar
lapban, de kevés köztük
a magyar ember.

ha az italunkkal nincseq megelégedve.
IGAZI Jó ITALOK INDIANÁBAN
csakis nálunk kaphatók.

Meri-e ezt más
KIS HIRDETtsEK.

Magyar Whiskey - Magyar gazda
Magyar vegye - Magyar adja

'-"-'•-"'-'- - - - - - - - 1

SZABADALMAKAT
ajánlni., kiito~netn,-11""6.n.ltú, okca.t6,,, lÁf"J'l };.40"", lefflelh t,01'UD• kl~köúil bt'I• Efl kli_Jföldön, azok
kt.ut J~ t't"Dt.
frt,kffitbwt kouetitl
HERZOG ZSIGMOND

Tengeri pálinka ga.ll. $2.00 2.50 3.00
Fairview gabona pálinka .. $1.50
Loyal Club
• 2.00
;'.:ollinwood

honfitársainkhoz

2.25

Monogram (hires ital)
• 3.00
Ma.rion Club . . . . . . • . . $3.00
Guggenheimer
. 3.50
Tea nim Jamaica •.. $2.00 2.50 3.00
Törköly
. $2.50 3.00 3.50
Magya.r .uilvorium •. $2.50 3.00 3.50
Spiritm (alcohol) . $3.00 3.50 t.00
R11.ktáron tartunk miLdenféle

italokat.

Monitor Junction,
W. Va.

&a ho(yh.a .,,. pf'Obareodelúl. i-. mea,'616dbet UT61,

boJJ

Mtaeaak a ial '"-uik1.l d& u IWJ1.lnk
mlnWfét 11111.lja felül Hllki.
no: A Ml A.R~Jt;

.! ••U., ■ 1,.-IJ,t1,kt,.,.lt"f'iplitl,.k■

41,t; pJI, 11.00
41"tra11."""5<)
aa.,a
~u.11.1s
:!plh,o,.,kJhu......,.,nka
... r. 411, pU.11,1.)
,~,..., ""'"- ""' 1„1.i-,o "'"'""'1ao,1■Un • .n,~Wn, I• ,.,, k I ljP &,lá ■ klU l,oril-. W-«J' 1111'111 , - . . --0

N.11.
.!11•11-1>1•-><alllr.,.,.rlp,lh•U.I00!,.411.300

;:,..u..,. u,.,,,.i. -\rr'"

u.,..,..1,

.....,,ut.alri ■J-

('l'lt,i.. A kl)l"ETkl:MI

ii,

Loga.n és Monitor között.

U-

kik ugyanis raktáron
tartanak RUHAT,
CIPőT, OVERAW,
EDtNYT, -- szóval
mindent, ami rendes
magyar háztartáshoz
szükséges, lehetőleg
a legjutányosabb árért és mindent a saját kocsijaikon házhoz szállitanak.
Ha bármi ügyesbajos dolgait, avagy
KöZJEGYZől dolgait akarja elintézni, valamint HAJóJEGYRE van szüksége, ugy forduljanak
bátran a fenti cég
beltagjához.

édP9

Importált é!; Cali!orniai
borokat.

A pénzi küldje be money orderon,
vagy papirpénzben ajánlott levélben

STAR LIQUOR HOUSE
907 Wabash Ave.

TAGJA-E MÁR
AZ EGYESttLT A.LLAMOlt LEGNAGYOBB MAGYAR
EGYLET!N!!K

A VERHOVAY SEGtlY-EGYLETNEK?

Eiland Rudolf
közjegyző

urhoz,

ki ezideig az első és
egyedüli magyar
közjegyző Logan megyében.
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PÉNZKULDÉS
a világ minden részébe jutányos árban
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