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A DAWSONI VIZSGÁLAT.
Vlz~g1U11t, m t lyet ueu1 lehet komol r11u tenni, - Te.rmé-<xete•
~ 11 nem 8 kompjnla ,·olt az okll 11, rolibanbnak.

A Szövetsér, Rákóai [gyld után a Verhovay Segély Egylet tagdijait is emelni kell Addir nem lehet a ma,yar er,letekd szál:percentetekki tenni, mÍg a befizetéseket nem · 'A 'Di.1'Mlnl bonalmu uereo-,:0,n mc~Jlapltották. hogy una
hozzák arányba a biztositott összegekkel.
C&éUell,Mg után különvoonton bfü1ös a k!)mp{m\a a szerencsét.utazott egy blzott&ág a ucnm• lcns4 el6idét~ben.

______
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.Még alig temették el a New
De hát adtllg ll!,')' láuzlk nem . A.t Amerika! Magyar. Szövet• ezzel b~u.Ak rentlbt.' az egylet ma. de akik tagok marjl.duak, ~~e:i~:t
11::~t:•it t:r~g:i w!:pu~~a·g~:i~b~~yé:r:;~~~
lllexlcol és Cans.dal borzalmas akarják n társaságok bányái• iteg amikor e sol'Okat lrJuk éJ>en anyagi ügyelt.
azok flzeHék iuokat a lngdljA• a feleH!sség e n6rnyü kat.a1itr6 nyiban Ulrt.ént &zerencaé.tlenswrencsétle.nllégek t\ldor.atalt, knt rendben tarta.ul, mlg leg• gyillé!!ét tartjA, melynek le~o.nSaJnálnt~al látjuk. hogy a :~~:!~t~s~!ny:~. állnak a ft\érL K.JLt erbel a fele16Wg 122 aégr61. Ott Is a tánu!ig ele6

~:::~~~:~~i;:::~

:::.:i:mh~!t
iifnteken egy tái•lrat..

mint
lapunk más hel yén oh·ashat6már megi111kalta ni utóbbi !dökl>en l.Jallatlanul gynkr11n elli!or•
duló katasitr ól'ákat é!I törvé•
nylleg akarja kénysr.erltent a
~ny11tulajdonoi;ok11.t,_ hogy mrt
i;ak be az 61intézkcdesekeL
tet.t
De alldlg Is. wig e:t a törvény
l~ét szénpor rol.tbanb tör- mogvnló.sul Itt lenne mll.r ~1.

: ~t

\ tVnt, mint a mostanában ellíf:1
:~~;:;::é~1.:; ;c:;:~e:iu=
tat, h
.
zé ~ eJtá,·olltAsa
0
körül :t.:t~k ; 1 /iegbilnösebb
inulaazUl.sokat a' tárl!a!!ágok.
A b6 'ba
„ láb távol
3 00

E:l~t

::;:ov::

•~~~~

alább egy báiiyatula}donost el =i:pe~n~!emaelé~!taaz~
!=~~özp~~:~::
A Verhovay
hlvat!llOB ~yászember meggyllkolbá·
h:;;,t 11,\::~~et:~:~::':
nem !télnek bilnös mulasztás Connei!tlcut állam •biztosltásl nem azt tette a mostani gyüló· lapjában nagyo11 helyes módot
A bizottság tagjai nagy dob• ktilvllli.gtól, hogy ue men}enek

M~~ ml,~t~nya!e1Ugyel66ég -

eo::e:~ba:·i:g~~:,~::~:e
Oo Jnyájában. • mely azellHt
Pa~rson Coal Co. né\·en volt
h:nneretes é1I csu.k Januiir elseJe
óta wükiJdlk n fenll név alatt
robbanb törlkut, mely tiz bnJ·
tárennkat megölt hus:tonnyolcat pedig su\y()San megsebesl•

~~~:ul:;~:~~:~ta~nli:nJ~:~
tájékán. men. csak- lgy Jebetno
CIIOkkentenl li bo~l.mas lj:C•
rencsétlensfgek az~mát;A
Elvégre a társadgolótak 111
énlekc lé'nnc, hogv bAnyálk Jó

~~:~~~an m::~;f:;~a~:~~z:~

:i:a~~

0

11

tések 11sszaá11Jtása.
Az Amerikai Magyur Szövet•
ség volt nz elaő magyar egylet.
mely felvette a konuer!ntl be·
fizetések l.'gyedill helycs módJát és lgy h.lsazük. hogy az egy•
let érdekében történő befizetés
felemelését a tagok nyugalomrual fogadják, ha n1. tt>rbeket Is

~:;•le~:::n vá;~::~r::~
llljak rendezéléno.Jt-.fontos kér·
dé11ét és rekrendum 11uavn.r.ást
rendel e l a tngdljnk felemolésére.
Ehelyett azt hatá ro:tn. bog)'
Connecticut é11 Now \ork álla•
moko.t kérvényekkel kerelll fel.
hogy engedélyezzék tol"ábbra Is
az egylet müködését.

~:;~:~:~g:: c'::~ka~!t; : :
a felemelt tagdlja~at !lzetnl. Ez
pedig. annyi, hoS)' szalllU.'\k le
a1. ~l)en tagok az 1000 dolláro1
hulafesetl segélyt a betlzctéa
nrányában.
.
.. Tudjuk, hogy ohasólnk kö-Zútt la lesznek Qlynnok, akiknck nem fog tetszeni. hogy ml a
tagdijak fele 1nelése w:llett ,·a•

~::~1:::fza~l~t~t:: ~~~:
mányortak, kihallgattak, maga11 napldljakért, és a végén ai:tán kiadtak egy nyllatkoiatot,
mely hn nem (enne olyan nagyon szomoru ligyr61 s:tó, neve•
tés.re késztetné az embert,
Azt mondják ugyanis a ,•lzsgllatról u,óló Jelentéi!Ükbe.n,
hogy az egész katasztrófát az

ró ~,i]ttra; b t •lé . b•
mu :gy~ j~ n~l):g~~:Jsz::/0:
klizött léi-6 egyletiik meg la
tart.hassa mai álh1.potát és ne
'állhai!l;On be semmi kórillmé11 yek kötött vagyon csökkenés

ké~~v~~::~k, ~:j~/z:~:d~é~
nye is ·1enuc. ne m.igls ha nagyon s.:erenc,iéa esetben engedélyezlk a két államban az egylet to,·ál)bl mUköJé~ét, ezzel
még nincsen ellotélVe az ég:etli

!!"'o~~;s~!~~~!:/~:~!~:~l~z:z~
nJáll lJuk, csak ut nézziik. llogy
mindenki, nkl 11 Verhovay Segély Egyle: t ag~a _megkaphll81la.
még lO _még 20 cv m~ lva 1~ att a
segély OS!!Zeget, ann lgt\e Jatt

:1;:~Ís::~:1~ ~l~!;~b::é~
vllla.nydrótot, és o. \1111.nydrót·
nak az acélkli.révnl vajó ~rlV•
ke1ése megnyujlotta fi 11zMi•
port.
De ai1áu ennél to•áhl.t mt\ r

~:r~r:k~~e~~~~~ké~e~ 0 ~J~~~ ml~::

Egyle~1~°:i~ kd;:~

:::e:!~~~~t;!~:r()~~ ~~~ !:~

::rY:j~;i~~;~•y~~::
:~!:k~~
:10::!~~;:tt:c~e! : ; terrr:, b=~t~ll~~;:!~~
1alncn)·olc Jnvállzt temetett el nak le at clba11yagolt bányák• nielynek ug,·anCHa/{agi~~ em~ dig ,szerény 1-élcményűok e.ze- ::~,~~ér:; 0 h~e~etbc::té;:::.:•.hogy a HéllJKlrnak óriási meny
a beomló réteg'.
ba.
lé& a f6 tA;g)'fl. ltl 1~ Connec• rint az egylet érdeke, b ogy ml• tes aln. ra 11;re:t.lk ~~s ~ n ez ny!ségbe11 való f_elb:Umt»ódAs.a
A betemetett emberek köztll •
.
tlcut á!lam tt\l.,lhatn. alnpjli.n ::lib~ tul :-S:n/:i: egylet n tng~ mcgtO~énhe11ien, .az mj';;ritlll :ó~:::iiánln bilnöa mnla!!ztAsá•
:::1:::1::~k~!f Ili~;:){ :~ AZ
rulg Ut baJt.Ar11 hillúlát lelte
A robbnuá.•mál
klfejlődott
1uérges gázok a u11::ntés1 munkli.
latokat Igen megnehezlteuék
óe még honú n robl.tanás ereje
n stollliztet6 kégzUléket ~"' el•
rontotta Mindjárt .,,. elso ua•
pou hat halottat hozt.a.k relstln•
re és huszonhét sebesllltet öt
ambert azonban az nap nem
tudtak megkfüelltenl
Máanap éi ték c,iuk el űket tlc
Jll!r nég),J).alot.t ,olt, csak egy•
11
~i:o~tJ:~~:~ n;; f:7lp~~;:
"6bez nem sok ren1eny ,·an.
A bá.nyáhan llolgozó többi
,uilnkást slkl•rilll ldcjekor{rn
felhozni a fe\ ijzinre, ami nagy
Kerencse, IIJ('l"I a bapyábau ki•
feJ16dött gázok és a szellönet6
e.J.romlása még ujabb ildozatokat s,:edbetett 1•olna.
A vlzsgál'atot azonnal megln•
,litották. A Imnyá~zok :izt ,·nll1',k. hogy· .súnpor robOO~Asa

l:GYÜTTMO;~~:!f:J\ n:.

-,u llllnoil!,I törvén)hozásban
Cg) uj ad6Javnslo.tot nyujtottak
be, melynek értelmében az áll11n1 a szén termelt tonnájára
nrlc cent adót vetue ki
A W.nyászok és bán)ntulaJ•
donosok Is &ért.'lmesnek talál•
tá.k az Ilyen adót mely a szenet,
Illetve a szén1part eg)Oldaluan
rója meg, ós azért elhatározták.
l:ogy egylitteReu lognak a Ja'1uilat megszavatiha ellen har00
:~avaslatot a bán}ásiok és a
bl1.11yatulajdonosok egyuttmük&lése ~olyUl.n két lzben már leRZa~·azWk és most bnrmadlzben
kerül a törvéuyhozás elé. Nem
k~t.!légt.'S,
bog-~· ha megint
eg)Ütl fogn11k küzdeni a javas~:~,~\~euk hogy azt megint len zá ·
A bánynlulaj(lc,nosoknak akkor la llyer1 mei,:értússol kellene
dolgozni, 1111 n bán)1iszokról

~J

:oza.i:a:Jnbajijr.o:~~:ntrs:!~ ~:na
;~::~,;n~:=~~l,h len•
egy binyáu a belövéllnél kövo1,ett el hibát és az okozta a rob. .
_
banást.
S7,t:TH OMIIOLT 'l'lrLI.
ArlstAn mngyarok 111 vannak,
:::~:.gy~:~~é~~~~~r:a,::~:
'.16tt, de mikor e 110rokat. irjuk _
kedden _ még nem kaptunk vá
lai!zt.
,
~ A vbggál:lt blzonyt\ra majd a

~=~:i~1~1::~~~~~=~::~

pá.Diát a szénpor el nem takar!•
túl. miatt.
A nap-n11p után bekövetkez6
szerencaétlenségek pedig éléo.ken rtvllágltanak II t.ársaú.gok
mulautásalrL Nap-nap után
•6npor r obban a. bányákban,
pedig nnnak eltakarltáaa nem
teTGI a tánaaigokna.~ oly hal•
tatlan &uegekbe, hogy érdc11188 lenne bányáualk életét veMályestetnl a robbanbaal.

Co~ :n~l;~~nl~:~r:hn:&='.
111.-b&n. a vn11utl mozdonyhoz
kapcsolták a. megrn.kolt klrékat. mikor az egyik megrakott
kOCl!I elszal.Wld ult ~s neki ro1
:~=~~tetl:ki:t::
~1:1~
nátok alatt u egén tipli ös111.0dlllL Szerencsére emberéletben
nem eaett kár.
,
A társar+s n 1·a11utn.t teszi felellisaé az okozott több mint
négyezer dollár Urért., mert a
hlbú kapcsoláa Idézte elli a
bajt_
A kompánia a bt\nyát Is kény
telen \-olt ted.rnl, addig, a.mlg a
JavltAal munkálatok . késlen
nem Je11Znek.

~:r

t:~:

11~ ~~~:~~l~s:~~!i::~!:::~~
A Rákóczi Egylet Is régen tul
inn már azon hogy a felemelé•
sek nagyobb 1Jh11.rokat kelthes,enek at egylet kel.telében és au
hisszük minden Hák6cz1 tag
meg érti, hog) erre a1. eg)let
Jö,öJe sUlmpontJából \an szlikség Ezt som nem egy párt sem
nem a központi tiiu:tlkar rende•
II cl, hanem az Allam b1ztos1tt\sl
hlvnt.ala. mel} Hzlgoruan 6rklldik .1zou hogy ni Inden korébe
tartozó e1,,rylet telJealtent tudj11

\zt Is mlél'l!
1
~~~!~:ú:!~l~~~~~b:; ;-;~~~
Igen tekintélves része lakik nem nng}Oll sokAra szmtén ér•
vén,be lép a JOO llZ.llzalékos töriény Mit tesz akkor az egylet
ha aztán Penusylváuln állam 111
relszóhtja, hogy ,a1n l.JngyJa
nbba II mlikötlését a1. egylet.
,ngy gondoskodjanak
róla,
hogy megleiaen a IOO s.záulékos blztosltck" Akkor Is kénó·
ll)cr.ésekkel próbálkoznak, _
Nc.m_jobb lenne wAr most tu l

lődli távlrntokrn..
Amikor már !Attak, hogy
nem lehet a, esetet eltu!11111lnl,
akkor a:i:tá.11 hamar megjött 11,
u:wuk fii kljelt;ntették, nyom•
ban, hogy az egész -aze renC116t·
Jenlég e1,-y rossz belövéet6\
ered. De azt már nem mondtü:
oieg, hogy ott Is szénpor fel• .

::~~o::~

:~::!n~;~~=:~
Ha nincs telhalmoZV'I!. a uha• '
por, akkor ott Is legfeljebb ua.
•bányá" fl~tt volna élethel.
aki a ro.~, beló•éat ailnt\lt.'.1 IM
nem tlz.
1
1
Mt
Hégea Ott. IY mcgállaplt~
!'1ajd a ko1upAnla
hófehér
llkár csak On-w-

:~7-:~~~f ~~g:e:z:~--

:~i!!.~tllá~t.

1~~:s Verhovay tagnak az érNem szal.tad Itt sem párt SlUl
központ elleni haJszát eslnál•
ni ebböl a. kcrdl"Bból Nem pártok nem ,1 központ fogJa elreo•
delnl a tugdljnk cmeléifét ha·
nem nz hllamok
törvényei
Aiok:i. ,k 11edlg - ha nz cgv\et
nem teljesltl u tönény klvánal•
mait - Joguk van be 11:1 11ziln~
telni uz cgJlet :11uködé-séL ~Int
megtették azt New York é11 (,onnt.'<ltleut íllamok
A Ve1ho1av !'>cg<:I} Egylet
0
11
:;Jc~tez~á~:1,k~~!;~~=~~~:
1
1:~ua:e~~~e~;~1:~ ~:~~~1;uszat!~1~:~k:1:: ;~~g va ;
érni, ha :u eg)let b~vétell forrá~ 100 siúultlko;,,ra emelni. mint l hoi;y hn mái' IL kérvényezt.'ssel
sá.t , a tagd!Jakut ~övellk u ~•t,.\. meg1·árnl, mlg Pcnnayh'Anln !U rnlnmeuny ire el lett odá.l:va' a
!n.ll terhek arán}ál.tan.
Csu!t hu.u és utána nem sok:írn Ohio tu~clljak rcn1lez.ésé11ck -~onl08
lgy lehel llll ('gylc.tct :-- mely úllan1 Is beszilntcssc esetlea:: 111, kél'désc, haunfa!Jn fel n kuziiou•
1 Is ~eglehet_Gs~ '.1 jo anyagi egylet miiköd,lsí•t?
ti Usztlkar az ld6t. a i·ra, hogy
'luon)oknnk ön~nd ~- száz.
111 tudjuk, uem népszerll c10-..; n1. E1,,•yll'I ta ,1tJ11lt a hh11talo11 ln•
11
1
~:~c~~te~:bl~'.~~~iit : ,\~
log egyletnét -- killőnó~en a !>On ker_:5ztül l.;mertessék meg
~
·
· g.
Verho1·ny Egyl N nH. ahol eg~!-.c • néps.:e111 nydv,mil tagilljnk edenkl IIJ' ugo:lt lc.hct, hog," nwg l'czérkar:i
1·an :, !egkh1obl.t mc!tlsénck 11111lbJi\lan szilk~U-ifi kn[)Ja_a1.l, ami lgé n ·e l~lt nk- ii--vckb61 h1 bon,·odalmnkat olő• ge11~égével. Hizou,virnűk adntoil•
kor. a'.mkor az 1•~yJt.,t1.1c a~lt.
l l(Íé1.ó tr.g-okr.nk lag,llj cnwlfs,icl j knl. 11ifül{,kknl .. 111\L Jelen_, a~

:~e:) v;!:zt:~~:~~: r:~:d~l~~
porral mert régeu nem lett okoita a bajt 11,a d.ehog:y la lr.lsemmi se téve. hogy nz ki le• tun6 uraik bfinöll mnlasztása
(Qen a bán,ál.t6\ t!ilztitvs
lla a tá rs.1.s;,
ondoskodott
- o--volna ,1r1úl h g g ue
lil he&- u ,•'OGTAK na MMH,\lt
s~n !el a l.tán á~u oh:Z órlá.lll
u l:~YÁMZ Oll l "Kt.HUT.
uienn)lségü !zénpor akkor bu
__
\:t.loban e
elsza.ba'.duJt JyiréTerre Haute Jnd -bnn febru•
nak 11 \ll\a~ydróttal ~aló érmt- á1 6-an Lehotay Andrási megkczése okozta Is a b:ajt 11eniml• gyilkolta egy Bére~ JAuos ne•II
kéiien sem lett vo lna IÍ)en órl• bnrátja
a~J a pusrtulAI! Biztosan nem
A véreatett ntán a gyilkos el
122
~~~eett volna
Mn)bZ éle- ~~~:~r~~nt::t;u~=~1
É:s "ezek O 11 zerencsétlensi:gek bao.
nap-nap utáu J sn1éttődnl i!I toi;•
Yl1111ua1·ltték T1erre lluutti,
nuk lllill(laddlg, mig n dawsonl Ind-ha é~ ott fogják 1.,!rál e1 4
hoz hasonló vh ~gá!ntta,l lnttlzlk állllnnl.
el a b{mya11i ercncsét!en!ö<lgekllt,
A meggyilkolt Leholny ,\nd•
a t.,ányü.sitok tllmegc!I !egyllko•' rá.l; Rakamnz Szabo!CII megyéJá.l!át.
j ból, a gyllkOll lléres pedig ,\ba•
:"llindennap olvnsha1u11k bú -· uJ megye N•gyld11. köué.,. b61
uyn~zerenl"llétionségeket kl &e b- sd. azik
"
beket-m1gyobb11kt1t ~ De sohll
rro
·- - - o egyHtlen egyszer ~ein olvastunk '
,
. ..
.•
, , .

e l~~i~~ta1.onb1n arra nu,nak I :~·le~:~~:~d;~;/~::[l:z:~::
hli·atva. hogy nz Cf!ylet élén áll- 1kellő kloktnt{l811. meg lei.z, nem
nak, ne törődjenek II zajougój(· talál talajra II ugok között az
kal, l!!'-:tk uzznl, hogy, 111 egylet :1z 11.galó ej;()j)Orl, mely ,eii;éez
érdeke foltétleuiil me~kivánja n LlztoM.11 fel fogja ütni :t"feJét,

~;!~J~k~~~~\;:;:~::c;::: A
nn tnéltú bl1ntetésüket. N,iha•
TUl,.UD0~080KK,\JH
néha még azt megteszik. hogy
~egy p~r 1-0rooinut lecsuknak egy
Az Unloo 18-lk kerillele hl!.·
egy saeren<'sétlenség ut.áu. do romnap l llléu tartott Cumber•

~:g::~;y:t~:::~:·e;:r~c~:~ ' ::t~:;~w:lj·,:~ér:~~rill "fonnépszerilaégre ke ll gondolni, ha
-:,;._,m 1·eaz.ily{•'I betegek a ma•
nem nrr:a, bog,• n ,·ezt.'lé$iikre _g..-ar •';;ylekk, c&ak az 8 baj.
blr.ott egylet me~;ft.ollylJ,m ,1 ·ki• h~y a i:yógyltA111;al késleked•
vll.nnlmaknuk é~ rlzetnl tudJn l ue_k egyes o;_;yletcknél. Már pe•
11
::~~:gm:;kr:t ,:~~1:~;zegek,:t, . ~~~gy~; 1
1!'°!~~~~=e~b:;~
szembe kell ht\t néni! az egy- Jobban elhatalmasodik, nalel ,•ezetöaégének a ne"hédégek- gJ,·obb bajokat okM.
kel bAtran éti rálépni . végre n
A Magyar Szövetség. a Rikóegyedü.l belyea utru, ii. tagd(Jak czl E!,rylet már megtalálta az
reudezéaér~ még akkor la ha a orvosságot. A Verhovay Egylet
lagdljak rendezé&e ,11.1.Íntt a1 111 ~k a tagdljak relemeléléegyletblil sok11n kimaradnak.
nek helyes gyógyszerét válaHt•
Nincs annak ee.wnll értelme, hatja, hogy teljesen éa tökéletehogy nagy taglétu.A.m legyen, sen kigyógyuljon betegaégéblil.
de n nag)' létuám caak nagy
~ gyógyu.ert mennél ellibb
terheket Jelentsen. lnkflbb le- Igénybe kell venni, mlg a heteg•
gyen kevesebb a tagok llitsllá· aég,_nagyobb bajokat nem oko:r.

~::~~!~!~:d:o~::U!
rencséilenségért, arról még llOhp. IIC lehetett hRllanl.
simuglercn megállapltották,
hugr a f0Ten11111 a s1erene11ét1
~~e1i!!t;tn! ~:~:~:~a~~on ~
aoknt a közelgc5 veazedelemre.
Az volt a >'ilau. ha fél hiagyJa
ott a dzsábját. De semmit 1em
tettek a az(rencRtlenség elhl•
rltása érdekében.
·
És a 1panglerl báoyaW.rók
uaba.don Járnak. ellenük m6g
C1111k eljárú ee.m folJ"lk,
Dawi;onban 11 megelégedett•
bli:ott.ság az Ilyen ringilattal.
Minek folytatnának tlazteNég:►
aebb vlzsgilato t!, MJkor már
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> ~~le~:~n:~u~

~ : :=~é:n~:~t:t::~~~
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::~! \:i;::

~~~: ·l

·1

kö·:~~e,~ht~:~~l~ka~:g:~\t>l:;::~~~
bizottsága la mostanAba11 tartot
ta félévi k6zg):Ulé!lét és ott Is
naplreudeu 1mireJ)t>lt a t:1g.d!Jnk
rendezésének fontoH kérdiise.
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~:;::~n
~::e~~::::
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11 a kor11zenntl f!zeharcok
téHeket, am 11. mai beflteu¼ek
sem áll:ak még 111'án~bnn u
~gylet .~Ital 1·6.llHlt koteleiett•

Hé!ge~!: York é~ Connecticut hllamokban épen ezért be Is kel•
lett a Verho1•ay Egylet müködé"él szüntetni.
Ez a két Allam
lirk&ilk főképe n azon, •hogy te•
rUlet.én csak olyan egyletek mU·
ködjenek, melyek mlndeuképen
blttOII alapokon nyugszanak.
A Verhovay Segély Egyletet
111 reluólltották - miként mill-•
den olynn egyletet melynél nem
láttak kellli anyagi bli:toldtékot
_ bogy emeljék tagdljalkat &

::t

™

,\ ba~ynkatasztrófli.t csak nz

,\ dawi!On! öz,·egyek.

Mvü:

~~t~e !~:á~lo;~é;:lt~;:~:~~f.:é~
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:1!~{~:i~1:/t~~\;it~~

~r:;

~~ ~~~~~~~:::d~:~~~k :~:y~!
Öt!HCS MllJ')'la nd • 1 éti az al'6
Poto~l ~rénmez6n lévli; bl·
nyák tu lajllonou.lnak.
,\ bányászok a körlevélben

:;~~:!~ rí:!n~k.:.:ky:~u~::d~
n010k • meghlvóra kedveali dlaut f~Q: küldenl még mhclu1 15--lke •Ultt, h~y 6-z►
Jönnek 11- bi.nyáuokk_al a new
yorkl egyezaég alapJin a bér•
feltételek megvltatJ.lára.
HA •1Yl•&1,..i. -"1Yiu„ 1n11... .r-

:;..,h~:~':: ,.: =i:r~•:-~~':;

t.lll ,.,omurc~ •"'"• a,,kMit,
~,.,ua a Mlll',•, u111u 311a, ,.,_
d,\JiL

munkAt a r égi emberek - akt k lmenn1 munka ut.An. Otl 11ee
11
~
h=:'
p!nla r..slniltatta a atreckeL i l•lnagyon lllratjlk, hoV l!'l".at.U.
UU.att.i. a poutokaL .\la er. a a F'l'ltk binyikat.
1,eit.feljl'bt,
ke-:lver.n,ény m!r csak u uj nem fo«iik a Y'rlt'k
ke-,'.h-tnceknek jár. mig a r#gl• va~yo;1it Juporita11I. t\•aaak
l'knd, ujra maguknak kell ue- kapni mk olyan jó n,unUt
kl.'t a munkikat végezni.
mlnclfg, mini "mllyfnl l"rl<'lln
l'nlmcr fel~ h.6.t nen1 t'nlelnf':P aduk
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Miet,5tt t.,elépett volna, feltette u. il\ar•
oot ujra. Wulvort IWennek nem szt1.ba.d. az
arc,H ldtnl. UnJ lehetne bel61c. Megldthlll➔
n6. később valohol az utcin II rálsmerhetne
elrablójára.
A h6.rom ni'! kedi•cscn beszélgetett, mikor
belépett. Ar. amcrlcni 16.ny mlód.ggal élvez•
te a knlandot, amióta a levelet meglrt..n a1l•
jáoak. Tudta hogy az Jdfl:retl, !el16.t nlnc11
mit félnle. S6t most mar örült. Öríllt an11ak
hogy micsoda fcltünést fog kelteni a táT!lll·
ságban, ha majd elmei;.éll a dolgot.
Hogy
fogják ün11e 11elnl, körülvenni. Hogy fogják
megrohnunl ai ujll,l1g reporterek. Cdkkeket
Jrnak róln _ - a fé nyképét közllk stb.
Innál Ha szomo ru nézéi;.ü Helént Is meg·
szerette. A elmét Is fellrta, hogy lm ,·a.ln•
mikor szükségOk lenne ra, hát csak fordul·
janak hozu•~ bátran. Szlve szerint megsaJ·
milla mind a ketló. JHszcn ha kényezt etett
mJlllomOfl leány ,·olt Is. de alapJAban Jó ul•
vii.. Megértette 6s átércite annak a két n6•
nek tragikus sorsát, akiket nem a nlvek·
ben lakozó rosszra való készség, hanem a
körülmények szerenc!!itlen találkozása ve•
telt az „alvilágba... Teljes réuvéUel volt a
mindég i;zoworu arcu Hcléne Iránt Is, az
a ngyal arcu l rnia Iránt le. Reggeltöl estig.
ameddlg cgyi\tt voltak elég alkalma volt
meggyö1M nl anól. hogy a kis Jlelcn ár.tat•
lan, tiszta Jclkü. Irma pedig áldozat. Ál<lo•
~ta 11ngy nncl ménck.

lrjanak, vagy telefonouan11k, ha szűk•
s~s ilk lessz rám
A két n6 bánatosan mo110lygott
- Köuönjiik
Ne !éljenek semmit. Az atylun gazdag.
nagy befolyásu. i\legvécll önt.kel mindenki•
vol uemben
Helene alig hallhatóan 1iusogott
-- Nem ezzel a rablóbandáv11.l aze mben ...
ml!& önökre is bajt boznAnak
.csak blzul.k t'am magukat .. lln ..
l-~ percben lé pett be Ferenci
A hé.rom nl'i hiába akarta leolvasni arcárúl a hlrt. ,\ fekete álarc elt.'\knrta a vonásokat
•
- Ralló-girl s - Most múr könnyebben lélekzettek.
Ha
Wuh·orth nem fizette \•Olna meg a váltsá•
got, nem Ilyen hangot bnnnálna
-- NO:H - - Megfizette atyAm a kért
ö11szeget
Ferenci nem állhatta meg, hogy ne ncvessen jó kedvében
- Meg. Tudtuk ml au cll'irc
- Hát akkor takarodjon az ajtótól, had
menjek
·
AI állarcos elko1uorodott. lloutantottn a
lány fcnnbéjázó hangja
- Csak lassan - - las&an
- Ml az? Mit akar még t(i lew Ön a a töb-bl gazember.
Ferenci összerándult a sértésre. Most már
előbb meg akarta Ijeszteni a li!.nyt a csak
azut.i.n végrehajtani Náthán ur paranl)f!át
-;-
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Emlékezzék
A Uortlcna Ev-.ipornW tej, k~lszer olyan :;:azdag,
mint a közöl\Srg~ tej. Felo rl'szb„n ,·izrt é:j fele
rffil:bcn llorden s E,·upor:ttf..'fl tejel kdl il\mck ,·e•
~i::J.ni, .,h a mint közöm11!gffl tejel uk11rJ:1. !:asz•
Un olyan receptje Ttm, mely tejg int ir elő, h:i.•z•
nüljon ugyana nnyi rnennyi~\gll llorden 1:1 Evapo•
J!Orate dttjl't, :uir.t n mmnyl lcjszin clü ,·an in-n.

A HordCII liszta falusi tej, melyben :t tcjs.:i:i ~n:i
lett hagy,·a. A gazdngságu épen ru:, am it ön kth-6-jába és a rózéshez akar. H :1 tudni :1k11rj:1. h~ J'an
kell II Horden IJ Evapor11tt'd lejel :i [üi:é.•he7. h;i.<r.:nálni, töllse ki 11% alnnli HU!vényt, ~löl.i c m~
mllyen receptet klYdn '1s ml Ingyen eU.üldjilk
önnek.
tl'HE

BOnDEN

COi\tP A.~Y

- Cllllk 11em kell még örülni. Nagyon va•
lóulnü\eg még tovAbb 111 vendégünk Jcast
a miss
- Hogyan? - A ke:lvc11 JJaim t.aláu uj vó.11.llágot 1~
fizetne Ö1u)rt ... hfil Clnk tessék uj'Jcvelet
lrnl 25,000 do!hirn'Jl
A hárnm 116 l111láls{11mdl lett az IJedlségtO\
-- Gu1.embc-rek
Irma se tudta megállni szónélkíll
- Gs,:cmberck - - Ferenci odaugrntt hozzá
- Mit mondtál
Irma szlvébcn a mélt..ntlanság, düh és ~z6gyen teljes fokra nö,·ckedett. Oda d,&t..n uj•
ra a szerelmesének
·
- Gazemberek - - - mlameunyl - - te Is - - gyalúzatos
Fe renci egy pillanatig hallgatott. A t!Oh
elfojtotta. a hangját. A másik plllnnatban
teljes erővel arcul Utötte Irmát
- Te ringyó - ,\ mogiltütt asszony oldalt tántorodott at
er6s üté11tOJ. Miss Wu lworth kflpta meg,
hogy el ne essen
- Gazember - - megütni egy nl'it - a feleségét
Fcre11cl dühödten kapta. le saját állarcát
s a földhöz ,•ágtarettenetesmérgébcn.
- i.~cleségem? - - Ördögöt - - a sze•
retóm - - - lábk1t.pca - Inna ls1.ou~•uan felalkltott a rcttentes be•

- Kl llzAllhat miss--- nehogy bAntjuk - - nem vag)'Un!,
,\ mhlk pillanatban tova robogott a ko- ml gyllkosok - Persze ut n'l'ni tudcsi.
haita, hogy uegény leány ruin ment ke-Oly hh•telcn történt a dolog, hogy miss res::tül s most azt hlazl, hogy a:r. ell!bben1
Wul\"Orth egy percig mozd11latla11ul állt. banrlake:i:elközfkerlllt uJra sjön -esetle,:
Mire eszébe jutott levenni szcmclrcll a ken- a Michigan tó.
dőt, már csak egy plltanntrn ltíttn a mAslk
- HAt - - mért hoztak Ide
sarkon beforduló gépet.
- Mert elájult egy 16.mpa oszlop n1cllett
Fél6sen nézett körül. A rossz hlril utca itt a szomszélban. Jó hogy arra mentem
atonbancsendcs,klhatt,·oltnzéJféllórá• Reggelig megfagyott volna
ban. Csak a hó BT.á!llngótot.t rltkA a, nni;y
A lánynak most már ~zébe Jutott. hopelyhekkel. fuszeborzongott, ahogy az els6 gyan törtetett mln•lég elörc a bóban. amed
pelyhek mczltelen vállaira bullottak.
dig a lábal birták. Nem tu Ihatta. hogy rou:r.
- Még utóbb meghü\tJk crl'isen
Irányba lmlult. A hely ett hogy a bclvárOII
Egy darabig tanácsta lanul állt, aztán felé ment volna, egyre kljjcbbkeveredetL
gyors léptekkel lndnlt - maga 11e tuJta,
Jól e~eu neki a torró Lhea, a1nlt az au
1nerre. Ai: óriási város ezt a réHzét nem l&- szony nyujtott neki
mc rte. A milliomos lány sohase Járt még
- Kö::izönö,in - - csak egy kis citromot
a szegény negyerlbcu. Nem Ismerte a nyo- kérek bele
n1or tanyákat, ahol napi vend ég az é hség. n
A háziasszony l1alYát1y arcn elvörösödött
kilnny, Ahol a meleg ágyn van a hlhetct· ahajutövélg
lenül rAjdaiIIt!l.S dolgoknak. A honnan fel·
- Az - - nincs nekünk - - - drá·
burJá11zlk az elégedetlem1ég szülte tévesz· ga - - - négy darab tizenkét cent
mék. Ahol születik a gyűlölet a gazdagok
- Hát az - - !IZ maguknak drága?
ellen.
- Szegények vagyunk ml nagyon - - C&ak valami Hotelt találnllk, ahonnan nagyon. Jó ha kcnnyérre telllk, meg Mzetelefonozbassak
lékre, meg néha teJreaflunak
Vékony táncclpöi átne:lvesedtek az egyre
Az amerikai 16.ny önkénytelen Is a férfi
eilrübben esl5 hóban. Nem törődött vele. hatalmas alakJAra nétett. At megértette a
Sietett, szinte futott ell!re to,·ább. f;szre se tekintetéL Keserűen nevetett
vette hogy hangosan slr, csak futott ahogy
- A rendes história miss - - - Egy kia
a lábal blrták.
gyé.rl Bze r jlncsétlenség é9 hoastu gyógyulás.
l~gy utcai lámpás alatt megállt pihenni. Kárpótlást ac kaptam, mert azt mondták,
Nem blrta már a futást. A kh\llott Ijedtség, iltas voltam B a. magnm hlbújú.ból történt
- Hát nem 11bból?
- H agyjon kérem magunkra
Izgalom, félelem, most tört ki raJtn . .Izmai
A Ml88 nyugodt hangjára F erenci le ma• niaJdneu1 t~Jjesen felmondták n szolgálatoL
- Nem. Hanem a compánln az Ilyen be-gához tért. Delútta hogy óriási hibát köve- Ugy tetszett neki, mintha a hó egyre sürü• ván1orolt munkással könnyen bAnlk.
tett el állarea lcszakttás.i.val. Most már rú. södne & utoljára össze folyik minden a sze•
- Angolul n hosy 16.tjn nem beszélek
Ismer akárhol ez n. amerlcal lány, ahol n1c előtt. Valami végtelen Almos, zsibongó olyan Jól hogy a gyArl presldcnthez mebel·
esetleg meglátja. Most már vigyáznia kell érzés.futott it tagjain. aztán - - - már tem volna - - nem eresztettek boná ,
kétszere5en. Legjobb i;.zerette volna megfoJ· nem Is tudta, hogy egy férfi kéz kapja meg - hát lgy vagyunk
hirtelen, hogy a földre nees!len
- A feleségem betegre dolgoua magli.t.
tani a lány t, - <le nem lehetett. A parana
hogy tellJln n kórhbra s a gyerek Js beteg
az, hogy i;.taba<lon bocsássa s annak cnge_·
- Hát ez meg mi a csuda - - A rérfl most már átölelte, hogy 11 hóra ne lett - - most éjjeli l'ir vagyok a holnap
delmeskednlc kell.
Mogorván szólt oda 11 lánynak
zuhanjon az ájult Jeti.ny. TanAcs talanul né· kapnám az elsi1 pedál - - már mennem
- Jön velem nyugodtan, bekötött stem· zett körül. Rendetlen sz11.ká ll11 arca. torzon• ls kell, mer t clv es~ltem a munkám - bo1·z bajusza fehér ,·oll a hótól a piszkos, ma egytől hétig van az én idúm
1110]. vagy akar egy ki s klornformot ·!
- Várjon C!IDk egy klc~!t - - - Hogy
- Hovavli;.z
gyliröd ött ·a ruhiJa Is
Ferenczi lllOSt már tul akart hamar esni
- Mi az ördögöt csluálJak ,·elc - - heJ hlvjákannakn g)'ál'lluk aprci;identjét,uhol
min, vagy mls-sla - nem tudom én melyik a szerencsétlenség történt.
a dolgon
- Mr.Wulvorthnak
- Megkaptuk a pénzt - - most mAr - - ébredjen mir fel, mert lgy nem Igen
:\liss Wuh·orth majdnem hauyat esett. ml·
szabad. SaJAt blztosságunk megkövc'lell a tudom tartani
Utoljára Is karjaiba fogta, mint az alvó korattyja nevét hallotta emliteul
további ó,•atossAgot.
- Néne Mr. - - nem ls tu1om 1\ nevét
Elübuzott egy széles selyem zsebkendőt gyermeket szokás
- Daniel Polgát
- Itt csak nom hagyhatom megragyn\ a zsebéből
•- Néne PolgAr ur - - Önnek az életem
- - - Viszem haza
-E:nge:ljcbekötnömaszemelt
F;gy kis 1tlacsony, vlskószerü deszka h.i.• köszönöm és nem leszek húlátluu - - ne
- Várjon
menjetÍ
munkába - - ne féljen semmit, ha
Odalépett lrmához s mcgcaókolla az ar• zncskn előtt megAJlt s erl'lscn megrugdalta
e.át, ahol veres nyomot hagyott az iitö rérfl • az ajtót. J~11en jókor. A hóesés valóságos bó- alveszltl 111 ... Vezessen azülelmhez a blna
ruvé.Ksá vált s az erős szélben alig tudott r.im a töl.lblt
ké,
A férfi fclsóhajtou
-Moat márnefájjon · - íillnl
- Miss - - ha tudná - - annyi JdeJg
Az ajtón 'át egy nöl hang hal!st.szott
Helénncl kezet fogott Í hlrtelen odasugta
munka nélkül - - betegség - ....- - nyo•
- ~n vagyok - - ne félj - - neki
mor - - - még h1111iutl Ee tudom tép!Alnl
- Vluzajöttél?- - Baj van !
- E:lne.,·eszltseaelmemet
- Csak te nyisd ki gyorsan azt nz ajtót, a gyermekeo1et
Ferenci türelmetlenkedni kezdett
-Neféljen11Cmmlt
mert megfagyunk
- ,S iessünk - - Mrs PoJgAr frl all a,észc tbeá.t kkzlten.
At ajtó klnyilt 1111 férfi belépett eszmé·
- Ali rlgbt - - késten vsgyok
- Még egyklecukrotkéttk
I-'erencl a hAt!IÓ kijárat felé vezette a be• lctlen terhé,·el egyiltt. Petroleum lám)llt vl•
l\lrs.
Polgí1r
ujra
elpirult.
Alig tudtn kikötc1t.t siemO lnnyt. Ott nom kellett félni lá gltotta 111eg az egy szobából álló helyiséhogy esetleg valami későn jövó meglátja. get, meg egy kls vaskályhn 1 lllelynek kémé- fejezni mngát n 11113:y rc~telkedéstlSl
- Mlas - lgnzün
- nincs több egy
nye itz6 vörösen fcnytett nz e rös tlbtOI. gsy
Ali automobil már ,·á.rta. őket.
- odnndnám
Bcscgltct te a leányt s maga is mellé ült. rozoga széles ágy s nchán y sz()kkol eg)'Ütl szem se - - t1lgyJe e l A som! r már tudta. hova kell hajtani. Meg· egy kopott fa asz tal volt ai ÖHZell butor- - eziijaklsflnmélettvolulireggellre
- li olnap van a 11eda -• --akkor
inditott.a a hatahnas gépet II pár perc nml· znt. A röl!Iön egy c!IOmó rosu z!lákon nyu•
....,.. nincs. ••
va már 10,·an:\guldotl a lefüggönyözött ab· godta11 a lu dte~y öt-hat évcssdpadt areu kis majd veszünk - - hlgyJe el
:\l tss Wulworthnak könntek uöktek a
gyermek. A megtestei;.ült ll)'Omol'fa muta·
lakugépkocsl
sze meibe. Teljesen elfelejtette a maga baját
tottn1lnden.
- llol'aVIBZ
a
re\ten
etes
nyomor
láttára.
Még
ha olva..,
A
finta],
betegen
klnézésíl
1111S1011y
bám1;1- A G•lk utcán letCll6zük, ha mcglgérl.
h1táb.111 majdnem nyitva feledte az ajtót, ta volna se hitte volna, hogy 1/yen nromor•
hogy nem Iparkodik Iú.r111.át csapni
- Letehet bfltran. Örülijk hogy mcgi;.za- mikor az ura az ágyr11 fektette Miss Wul- ban Is élbeim:nek emberek. 11-1\v!my to11:al•
ma se volt arról. hogy élnek csali!.dok· ke·
vortbot
badulok önöktlH
vesebböl, mint nu1ennylbe neki a kedvenc
- Megfagyott volna, hs Ött hagyom - - Még ne örUljün
- De örülök. Most mar nincs okom félni hát IJR:tn hoztam - -·..,... C11lni!.IJ vele nla- kutyái, szclhlitctt mnjum II beszélő pppagi!.•
lya
kerül, nem lll uólva az automobíljliruJ.
mlt. hogy felébredjen
öntl!l. Tudom hogy nem bánthat
Hirtelen tutuli!.sszeril. slvltó bugá.11 tA·
Ai nsstony megfogta ai egyik Iecsüngó
Ferenci nevetett
·
madt a kAlybá.ból. Az ruó vörös csövön gom
- Azt nem. Nem bántbatom , hanem hideg kezet
- f:n nem tudom, mll kell Ilyenkor cs!• bostil fejnyl apró ara11y ul n pontoc;iklik je•
mé.st megtehetek
lentek meg. A lAnyka tAgra nyitotta azt·
• náhi'I
A lán)' kiest\ mcgije:lt
A fér!i fejét vakarta :r.avarában
- Mit?
•
- Istenem - - - ml volt ez - - f':n se - - majd csak felébred magá- Megszabadlthatom fölösleges terhellól
Polgár elmosolJ•odott
- az ékstereltöl - -"'- atadJa ők~t. tó l - - csinálj legalább theát - - csak
.,-Ne tesséck félnl. A vihar moel van telvagy én vegyem el? - ...:...
a drága 11r~m mir úbredne fel - - jes erejében• n uél becllapódott a kémf-Nem
eokálg
kellett
vi!.rnl.
Amilyen
hamar
bundáját
nyen.
Altól van a buglll. Nlnca aemml baj.
Miss Wulvorth kikapcsolta {ülön{üggólt rosszul lett, ol)'Sn hamar magAho:r. Is tért
A:r.
amerikai 16.nyka megnyugodOlL Vala•
a átadta két 'értékes g)'ürilJével együtt s lc- a lányka. Felült az ágyon éa tágrameredt
nemekke l nétett körül. A rérfl mély me<h•e ml csudálatOtl nyugodt.aá~. blztondg érzet
,·ette a bnndát Is
fogta el ebben a kör11y1>1etbcn, akármilyen
hangjé.ra ösuerezzent
r
- Itt vannak
- No, C!IBkhogy felébredt - - .!... MW' ljesztőkülsejll volt l11a férfi 6sro11grOt1r11·
- Mésegygyllrii v11uazujJán
azt hittem, meghalt. MJ111J WulvorLh majd háju· a sé.padt ké110 111azony. Nem tudott ma~
AleA.nyfelcsatt11nt
gá.nak azárunt aclnl róla. Nem tudta még ait,
- Azt nem adom. A:r. emlék. Annak ugy'ls nem alrógörcsöt. kapott a félelemtöl. A nollll berendezés. a férfi gondozatlan küll!leje, hogy a !egvl,szalUzltóbb beJyietb(>n fi
kicsi az értéke
1
a rongyos ruháJu foSlltOIIY egy cseppet l!le 'wegén:I egy becl,lllete1 léltk. hogy aklklle.l
Ferenci 111t hit az ujján hagyta
van megblzhatlk, beaületfiek. azok b ~
A' gép leln uu<loU. Elóbb Ferenci háUt hatott rá bátorltóan
akármilyen rongyOII 11 a..ftffi'fJuk.
- Ne bántsanak - - ne ö ljenek meg ...
ki s .körülnézett. Csak u utca másik végén
(f'Olytal.Ma kóntkuJk-.)
A férfi vissz.ahökölt
sietett nehány két!l!I alsk
-

es

M AGYAR DÁNYÁSZLAP

19t3 1'11irclu1 10.

:i mlndenna,pl
betcv6
ral aL
A magyar kormA.ny már blton)•tlra Iskolákat la á\Utotl
minden faluban, kórbiuk Is vannak mb feleii számuial la & lgy
nem caodálhaló, ha neir, volt egriltalin semmi mb gondja &
11emml mi\am nem tudta kiadni a milliókat, 1:!!ak a kiérdemesült

kQJöuön, hRJlékn ICJ)'C.n, mog legyen

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(RUSÖt,.RIAN MINERS'. JOURNAL)
HIXLEN \ '11,LP-,

KENTU CKl'.

IUrgl11,o!~T•l•1raM: Mln•rl Jolll'nal, KU'mlt, W,

v„

Az idei hüsvét
nokatlual korán könöllt be 1

koronAzá sl 11~rlpa megvL\d.rl.bAra t!s Budaixmtre suillltá&ir:i.
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BRDIAN

HALÁLRA ITÉLT BÁNYÁSZ.

~r:.=i_~~~~
J~,nt„7:;:u!:,hllA-

'.\l ele91ifo J ltuo~ ltmgJl'I H1írn11mi s u Jte,·locli:, l'n. blÍnflÍUI hnllil ra 111:11"1.:. - RockYhm· fegyhlÍlhPn Till AmOSlllékf'n
yi\galk Iii.

North Gtrman Uoyd
11-H 1'1<.UU. IIT..

,.)Jclesklc
dolgozott {,fi

el6tt :::ne~ll!t~ey~l:::;~~él'je kGHl'vlock. Pa.-ba.n
A Lőrvényuék el Is rendelte o
Turcy,: no,il baj- vallomás alapján a vl-zs ~Jatot.

t~ru~~~'"::~~:d1~~~n

l\'.anly• :

~,~;!:::y ~~:~
1
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:i~~~~~:.wlJ~n
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.KIHOZATALI

JL\J0,l"'EGYEK

11.1.UH~
l&1<>tHU

ÖIIIUII vona l1Lk11.

u;

RET tTEKBE
,t 11úial6k: lr.a-

UUltot f\'let0ttk

KISS EMIL Bankháza

Mele1:;kle JAnos lengyel bA- lák kl, bár a. ,·tidlotl :nt honnyáll% AlloU az elmult héten go-zta.lta, hogy nem 6 hanem 11

~~::=•;~01;~:~~o~t!:~61

:i.

8,gJ"beadljWu.
~•I•

l<llW l"OIIII,

\'~IO •~•i;n~::i.ti:!~lmuon

))(ma, mbla fordalJoa lsoubk

lde~ben fl&et.l lr.J
ffll'!tlJ IHtád.Tal,

133 SECOND AVE.

~!~her~~~ : : :

BUZALISZTJE.

NEW YORK, N. Y.

:~:r~~==

(Al-ü:11tcaarl.ia.)

N'á liun kap ható:

1

GORDON "KÁROLY

:,,:!b!_~~-:;:1

1

1

n,,.,i~A"~)~i::~·é_":r~~z~:'_:""':~""'."••~~~:p,.i,t:'.~,.'.'.:~_••J-_:'.'!!!!H!!IM!!l,!!t
:J!!l\!!
'11!!,L!!P.!!,!!<l!!-.!!!!!~_ _ __:__ __'.'.'..::___ _ _ _ _ _L_

NAGYON JOSZIVO EMBER

~i.;t::\:~t:;a~tA~~:~~~e~ l):i.vld Fo11.-le-r;'Ll.cko-vaoa. Penni;rlri.nla illain egyik ÍÓ"I' ,•éffl.e.len 1u1&ZOD)Tl\ é9 mlothogy
vé11)hn16Ja.
'Ji.z e...tuak dacár11-11e1n engedelMegeselt 11, 11,zlnl l\t óó évet elért keménvstén 00Jly6.a1.o- ~kedet~. ~ekl. lelOtle. Után11.

;n:~;~:~::~~?~v~li~:1~•:~;!~

kon. ak'.k tud\'lllc\•6Jeg ewn a koron tu l ~-en1 :10\goihalnok _komény ~1en bd.nyAb:m._ntert a tön·ény bet uJ r 11z:erint tllOfl ezon J;'eje"n Jötte mag:'il, de ,ukUMaékoron tul lcv,5 embtn?knek ott dolgozni. Davld Fo"l'·ler mOlt te- ból hamarosan re lé11ülL
h6.t l' kort elért Wnyúzokon akar lll'gltcnl.
A:i; ei;Jtüdtek biluösnek m~ndllyen jÓl!d,·U emUertlSI ugy-e 11.u ,•6.rbatnók. hogy ait. o.Jánljo·,
hogy :u o kort <> rért Mnyáuok, akik már anurl Bzenct. k1b4· i)'f
nyA'<zt:tk, val11ml uyugdljnl kn11Jan11k tUUlbó\ aztin ~nd1111en

SELLERS
KITCHEN CABINETS

l~,:'i~1;tt~:~~~~l',\

elo'.ildegélhetnónok.

Dn,·id Fowler•uonban nem e1t 11JáulJa. A-z 6 Jó szh•e nem
ferjed eddig. ö n-i:\ a;Jánlja, hogy ho1:zanok Pennsyldnában egy
1ön·éur1. mely nt~gedl, hogy 60 éves korig dolg:ozha11,son 3
l>Any6.sz keményllffn•w..nyiban.

A Canndh\11 Paclrlo Hy v11sut
"onalál klterje11ztetle Drumhellertól Acme-lg é11 cuel lobot.6vé
tehe. hogy e1:en 11- i;zéngazdng
:~=~::ek~jabb uénbány6..k Jé-

llA1 nem e1u11a árany ennek a-z embe rn ek a szh-e! Neki
A ,'&llutl vonni kiterjesz tése
nem olég h11. \"alaki Gt.,,.enöt é\-e1 konUg dolgozik keménynén- által azok a ,•idékek, amelyek a
ben, ö olyan kC!O'.iiR, .hogy megengedi eit még hat~an 6~·011 kor- vo..sut távolsign. miatt eddig
.. _
uen1dolgozh1ttak,ll1011tszlntén
t.eTmelbetnek elszállHAsra és
m6.r eddig Is öt bánya 11yllt

NtHAIKÁROLY~LY
koronbha alkal!Jl!,·:i.l egr fehér paripán lovagolt Dudán
tol a S-zent György 1éren a koron!ú.al dombi a és tette meg a
n~ kardvágftst a n~ vllágt!J felé.
l~z 11 1111.rlpa akkor Mm volt má.r valami UJu korban és D)"liv6.n azért eBett rá a Viluztáa, hogy •ne nagyon vlhAncolJon Mel-

m1==~~:;e~~1nú&e~ éa
olyan k6zel ,·11.n a legfel&6 réteg
a föld ulnéhez, hogy a. r:i.rmerek
eddig Is, cllalt felúták II röldel
él!. koc&ira l11p6.toltftk a kltünlS
i;i;enet., ~
..

~e alatL
T0ZEK MJ.NDE~"l-'E Lt.
A koronháa utá.n 11ersze azonnal ,,11111iuitt.ék en a történelmi emlékü parlJ~t Ubbc az udmri lo,·ak részt!re fentart.otl
A Whlte CO&I Co. bányá.jákillön kocslbau, ( 111: eml.lereke~ nbb1111 nz ldllbcn marháknak ban, Bellnlre. Ohlo.bJl.n leégett

:,~r~k:: ':t:~~ :•:~
::~rn:r~:=

~~zült< kocslrkband"'tAIIJtotu\k a nagy vligóhldra, a harctérre)
""ott rte ll orra 'i om 11,.
nnk.

: ;~:~~
1

0

1
1
gattaE~::~ :~ ::z:1~o:·::/:~:~~ ::1~:::t~o:tété~~:~ b~l~~~~czr~~~'~.

Mindegy ,·olt, hogy ki a \"C\""6, Cllak megfl1ease Jói a. ló ari.L

J>e n fehér tillo11 nem kelleu .enklnek sem. )len öregeci;kc
volt már nagyon, Hát ott hen·adt un•6.bb :u ud,,u·f lat.Allóban.
Mluthot.')' asonba,i A\Jsitrlé.ban moBt demokratikus n kormAnyr.áa, ott n1ég az egykori udvari lovoko.t i;em ctellk lngyeo, azokrlak la kell valami ba&ZDOll!ll végezni, igy iett 6felllége koronádal IO"'!'A.ból in:lnpadl 16.
·•
•
S1lnpadra vitt.ék, 11:bol uép nyugal0111Dlal -kell bei;ét!inla a
SEl.np!Ulra, nem uabad. vihincolala, akir'"CBak" alfkor, mikor a
t6rténelml aktuson a, ii"oroniú.lon réa1t vetL
~
É.6 b&eaÜletttl litta•el IIIl:IDár négy é-...e az"u{°Űt.SábJát ami-

ny6.jAban 111 lfü Otött ki. mely a
ko_:~~:~lt:ó;~l)~~'t':tt~~:~)
G.000 dolllir on fe•
lül van.

és áru érttlk('

--o-AZ Öl'il-'El,Á LDOZÓ n ,(.XY,lsZ

~::r:;i~:~;e~!:'t. h~_!:
kor a Klmberl oy bányiban Ohio
ba.n füz• litÖ'tt ki. A binyúz a
tojtogátó tilz dae!ra, a ben1:1re-

~or ~gy mtigyo'r gfót .;... azokból, akik még mliid!ifa r~I ;l11.)Jg., =:.d:::-~:nM~~I :--'i:~~P: ::i~

j

~

l>urg \mi.lom " 1 M ~ l ~ .un_
~~A lkodn11.k --: ~ ~~gludla, hogy 8 tűtben.
g
~I 1.ett .a koronbá11t P
a.~,
·
·•:
, . A Cornegle "llero Fund- (h6-~·,'·E:rt az: l'i baz.at1a1 ·azh"e n
biri.a elviselni, hát még ut., IÖk az.ámira 11olg6.i6 alap lthogy e11etleg a paripa már nein BOkilg blrJa' ezt a (!)"Ugalmaa ~-Any-)ból'lllO!JtlltÖ,:regyréuá:-

41,&Abot sem. elvéfe~.11,t ö, ;kk~'- uram ~~ me~ ...,.. a lelkot,, len outr':k ~onnint m11,Jd_ ~e.tii.ml lómt! uároan e.k ta.16.l~a f!iadn.L
t ti ~g)·korl koron!dlil parlpAt.".
'
•
Alkuba° bocllAJtkozott az 011zt.rlk kormá.nnyal. De &Ob.lta
nagyon az 01neget. amit u oa1trikolr. 11- kiérdemesült parlpiért. kfrtek. Nem lett bit a. vuárból aemm.l 11.kkor.

bi éróf ur buafla1 ulve .uonba.n nem nyugodott. t.oribh la
a koronáú.al paripa. aoru marcangolta nlvt!t. addig: m"ég menta
Otlete nem tA.ma.dt: Hogy felaJAnlJa a magyar kormányn a,k a
nagyaierll váairra
alkalmat.
..
,

4ó

És a magyar k ~ ; tényleg ugy talilta, hogy egy h~.
flu lr.ormi.ny nem ftl1eiieu ~eg, hogy aa a parlpa1 melyen u
utolsó magyar ~lrilrt ~nhtü: tori.bh la a.únpadj mutogati„
i;al kereue meg-· SRdJit. u.bjiL
-~erettélr. hil 'behé:t milliókért N vitte u .udvari lovünalr. kljiró külön Jr.oea1 a " parlpit" Ismét Budape111te.
A magnr koi,nAnynak ugyanis mi r egy!Jtalában nem volt
rni1ra gondja, oaaJc arra, hogy a dlca6 lr.oronAr.á&~ paripa. bélr.6-aen, kényelean-M'.~je .le bit.ralev6 evett.
J,lert arról mtir a:ondoalr.od.lak, hogy minden ha.dlZ'O'kkant.
hadlirva., tüdGbetq. Tlligtalan uintén Jólétben éljen- Ne n'1•

•·

a,...

·~ ~ó; var,uk a SELLEIIUITCIIEN

mell- na izomfájútól!
Dönao1jön egy kevM

PAIN-EIPELLERT
a
helyre,
fájdalmaa

amig

UJONNAN PATINTJROZOTT ONIIOlODO
LISZT-TART()

elli,:orat

·••1hirM•

,

IIAIIIYKAMMER, Muaror,

vódjegy rajt.a no.

Ela,li,,kEGY ....,_,
lefudwaú.

b még limit eWln7U1 d.lt.oúa, amit. helruüe mi&U aea aorolhlH II. fal, '8 aalll.et
- u ön lak4belr4t 1'~ató 11.nnöll.bk IIMlaitflc• mqaagyarú (h.Mk. ..,...., Ila Ila
W•
r:c,m lialetllnlr. b6.naelylll.6be, ml lléu-'ffel me«••tatJU.
Taria 11e• dItt, llorr ■ 1-k inJ oleMbbu. •fl"t al aladHt • .,.,.
ri8'ntln1r:, «sbls i1letih11r: u'-ain..
·
][J llEOT.lXAJUTIU)[ 0NNE1' A. JOSUBDDJ>6 B.ilZN"!T.

nyomában.

A Valódi

\

KJHU~TO ASZTAL
ttz1 OLAJ-FINISEW

nem érz.i, hogy b6re iuó
less-él en;yh.it.6,ke llemes
g:rógyu U.a követ.ke1ik

P ~ a HOICONY

tllá~J

KONNYEN KEZEUIETO FOGGONY
PORMENTES FEDtl.
LEGUJABB MODU OSSZULIJTÁS
OVEGBOL WZITETT FJ0l-GOIIIIOI(
KANGY A ts BOGÁUENTES FIOlOK

r~/~~ k~~ d:~~r~e~! ap : = .
f~klnt liavl öt dollárt.
' A.ionklvill férje bnfeládoz!llának' megOtllMkodlér e egy
bron r,..b6al érmet la k\ldt,ek az
6JVeonek.
•

-No gyöti;:itlell9o ropgc.t.
Rheumától, ncu.rat,iától,
:1 • aipÖfAjútól,

DOWN

IABINETIIEX.

E,: a fajta Kn<h<• Kabmet.,.
•rY ko.,t,a; odáruok·
J.• rényt j,lent, mtrt az aláhbi mesés ~trá1tll:tl vu

LEWIS FURNITI1RE
WIWIISON, W. VA. LOGAN, W. YA.

co.... ~. ~
WEL~. VA.

,

t

MAGYAR DÁNYÁSZLAP

1.9~3 m,rcius .lO.

(

STEEL & TUBE
DF AMERICA
OEHUE, W. -vA.

· A BÉBI

.
..,
@

e

Jó fiiel'htladulak..és m.-i,ecsüljük munlwainkat.

"

A u:éa öt és fél sakkos, jó boltom r.s tetö

••

JOE T0111, BOX 47,- .
OEHUE, WEST VIRGINIA.

lll■ • • ~• • •!iim-=-=■~
~
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BETECSECELYZO EGYLET

BRIDGEPORT CONN •

~

i

ALllUI.T: Ji-88 ,ll'R~LIS HÓ

■

):on.l<>bl!.. }:r&<r n „ j~nlj;.i:<1 .-1,Hrj; !,;

13-,:N.

fMrrl>f'lene Connl't'U;:ri/i~~n~ UirYé nr hnds11 á ll 11I
Tul1tl~k fth1p ,·agyoo---'~00, 113.2;,
1'agléls d ,m- 10,._IS.
Az Ei,;ylet tag,ia lehet minden t!su~ge.. magyurui
Á.

!'i

i6t~t:-~:~~oar~g~~:.':~!i· ~1•:::i~:rilll'tén lakl,k.
Mérsékelt kor11zer!nll [Jzotés mellett a balAlesell biz-

,.
1
~
.,
;

t~~e:\:!~:~r~ap::,g:!!líltt~g:!~1~0=.beu,gsegélyre. ml
_. "' ha, lil~tt_e, ,.-alamlnt a r.1>9~kulúl ~-

,:-

-

b~:~~:i1~

gélyekre.
•
1
t~e:~~=i::.:

1
~

f'eln6tt.ekllél ........ 16-tól 50 é,·ca korig.
0U1!11J:ok ,alnklthatók :,7, J-::i.n•f'RUll Alla.mok b.innel~
helyén 16 l.ágg,11\

aln~~::::1vl U~go.~11ásért ford uljon

bizalommal,~

, óczi Magyar Betegs. Egy'et
Rák
i
624 BOSTWICK AVE.,
BRIDGEPORT,

-■--za:

CONNECTICUT.
·

~-~

HUSVtTRA

~~él! 1~=~~;~t PÉNZT.

~e!l~e~~~::~.
nek mlótudritAruóbr!!d.
Rékc~(•ijl!Z<'retet legyen
,•elilnk .
·
Horn ok J:l. non<.
Hox fii.
Oreeu11boro, ra.
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1
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rlhl p4,.. kDldernfn'r1 0

Huszentendö

X-IK CIKK.

-•lk.li
m~11ro1<
hd.-elt „loolapJa. 1 KaAz.

Mi az édesitett süritett tej.

..,.,.JGJ6ro),uerk1u1h~
lltn mcohlenö

1

j

Ad l~~éreknek \
hu..,ftl pi,..klild<lm6n,elt 111oru.._ _ ,,..
...,1 lllrl<>Unffked

Unno1>l
aront,,.. l bllllon,..

VUl'flin1u

.

0H.UAI

1<CZJEOVZ61

Ellblll a.< 1lkltlomb6I mind·

11ó=!~tl!.f,.-

•&•e,····9••··

:;:~1k:k

mtelPH1II m4 10C<1ntot."

Oong&,,

lllvlll k1pn1k

EOV

aztPKÖNVVET,1klk~•
dl11a3doll.le , m-etlettll0

K IHOZ-'T"l.1
Uoel"ek
IIIMitilli•
vanalom. H„,1,6.

!:1~!E~ l'fl~~:,.;:1

Uo1•k· " .,...,,.,.olm,
, ,.. vl117~uon

c:entet kllld•n•k, k1..,ak
eg,- ltr1i nak, vao,- 11r,,rmolln1k v116munkb6r.lt,
Eza hdve~m~ny uJ b•I•

~in•~:~IÖ~k

1
10
'l'l~~~~~~~:~r k~s~~n~·~silnpbnu, :;~.~ hlc:;:a:z~r~ 1~~~a~11~

g~

oQJfo,._

::lmakhclkHÖ!

hogyj,utktle11 t.~t.vór lc\·elet ka - aztállltja, hogy Sz~ká~s leatvér

e

;ott!:~:r ~:la:;~~~J.

~=~:~U~~

:~:~~~::t~~!:~~\~~\.~:t~~;

=~;~ l~t="e;·;i~~~~;~~e~~~~ ::r: 1~:~~s~~\1~1:u::;:t ~~~ö'.~
_- bernek tartja. aki a papokat uz- papok kópvit;elnek és C6ILk azt
■ órt g>iilöH. mert a papok .1.z s~eretné ha a 11apok kivételnél=~go~za~~e~lr:::~ ;;U~öl~a;::: ~-\ n:~~;:~t:;r7:;~~ j~;~~t :~ :z~
; ~~~ v~;:~~t 1:.1::1. azoknak ; 0ut~l=o~ :~::~~~~é
~=~l~!:
mté~ ~!te::11 !.~:\:::t!!~~ ::l~:t::rn ~~:;iJnt . ~~~~ ~
11 11

9

kács testvtlrrel, nem osztozom
á annak a tc.&tvtlremuek Ö. Yélet( ményél>eu, ukik ezeket lrtn Sza• k6csnak. J-~s hlgyje meg az .1
~ tClftvér, hogy nagyon kel• é9 a

engedehneskedJen az hiten kegyelm6böl való uraknn.k.
Én azt hiszem. hogy Sza.ká(:ij
testvc!r nem grülölhet senkit,
mert mindenkiben embert.ár•

~ ~~::~~;~~ ;::,i°~~~:~,hl;~ ~~d~~ti~:C~.zt :~;J~e:e:~~
és az Igazságot a maga vn- nkir gazda{; a 1<zcretctbe11 kap!JI deU
ló!Jál;ába'n 1;i.rja rei a bl\·ók ci;bl6djou ~gyóe, hogy !gy az~ el61.r. ~l l'rt a Jegtübt/ pa p olyan, l 1á11 egyli{t,Cli r,rÜ \'lli ndóslt&'i.lc

RUiz ijtvc n dol~fi r..

Oyermell nkn.! telvlitell l'l~-~ftÚ; ón.is korig.

1
1

•
e•

· ~:e~~;~•.h~~l:~~~Yh:~n~:~:.~~:

_..,-.,,. ,.

DONGO

1

;~•
=

.•
.,.."••
•

BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE.

A RÁKÓCZI MAGYAR

=

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

((C1,;.s.l!.'l:1>tr.ur.1

•.,.,

•••• ~ •~;~~T;~;~i~

Jó háu.iak: vuuaak családos embereknek
és jó burd nótlen bányászok súára.
Jöjjön mo.nkára készen, va,r irjon· rq-i
munkásunknak ern a cimre:

-

'23o~
~AGLE BltAND

"•,.

~----4o_e,,_
·--.... ...
~--

••

l::lelének I1c\ycr.e n ,·aló kezdtle atlúl függ.
lrniy milyen tiiplúlikot klip ezen 1':l'<Ö füenket
l11ina!' dalt. Hog)· n tiiplalék erÓII C!MlntokRt
Úl \'tC!koo.!ullMkalépltscn.kell,hO',n•nte~~Ht',ll'ts. tipl!llú ~ jú ldl fogyell--(.-gyldcjlllti:
"lynn, hogl' az könnyen éli 1elit>;<•"l em'97.thr!5 lrgyt:i. lt.1 nem tudj., l!zo;tl.'llni IX:bijét

."
e

bányájában jó ma,yar bányáuok mun-

:

·~

ELSő ÉVE

kát kaphatnak.

~~--

jelt! Azt, hogy m~ nzt aem
bánj:i , ha n b6rét 19 lenyuua !\
lrocsl 11, ó még!& &Zi'l"el'l'n huua
nneket'.et. mlntn:z: en,l:e-dt'-lme&
Ullrom. f;,. mit trgyen· Urenkor
SukAes lest.ver. Oilnk Homoru

••••••••

Ha állandó jó munkát akar, jöjjön hozT ilnk dolrozni.

~

hol,)-' azfrl ölU mn,;:ira a paJ.11 meg 111i~dn~•1ijunk boldogsli.g:\J, 1
:\Iert ha a gRl.do.g emberek l\7.i•
;1h1tt mrgfe11Y.itsl.l 111. ignz!\llgot ,·éb6! felvllAgoi-ltó muuk1h":li
1
:rak~t:::~~l=z
1~ =:~z~~z ó:~:.óstho;;
~ p('(!!g az Igazságot nem l!ZCre- minden egyOil eniber testxfre a
; Uk. Éa :1zoknt, a.l!lk azt való~á~ mislknak, · aktnek boldoguhisa
11
~.tir!:l;ike: :~e~~!~~l:; :~~:n~:!f~~~:~ m!;d:~e~z 1~

~ ruhát. hogy iuutáo annak lrplc

.l

~

r~;~~:~~k;~~~~

~
=llven papok 1pen ohanok

f

1uiut lapot ami felé rua még e&ak a
bu\adni

ÍI ll ~k 11klk a Mestert nz it!Öbeu rúunkásság tO! ekOOlk

~
~

111

~:.:e:~~,ér ha öu olyan

THE 8, C. ROACH
HAROWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W. VA.

::=:~::

:!:~i~:~

!~::::etelé~ö;:!1:::~

:~n;i

raktáron., tart mindenféle butorokal, kályhákat.
cbinaerilt evöeszközöket, festékeket, üve1árukat.
is minde~ házifelu:erelési cikk.tkd.
A ·ma.,yuokat fif}'elmes kiszol1áli1ban riu:esitjük és áraink a leroluóbbak.

0„0,.~ , 1 nu,,.,..,.. min~'" h''' "

~!:!.,",;~~~:!í~,_t.,'•"-

,..,.s h•u •

ombernek n prédik.hlój:it hall- Jeg)éOOn aka1unk felépltenl ak hog) 1nerrc rnn a helve11 ut
Sz11rlntcUl a:z: Ilyen ~1nberllen
1
0
~~~~ :!:z:r:: ~~~ :::;11::~~:!!e:As ~~v~:::~
KERESSE FEL OZLETONKET,
1
HA WILIJMSONBA JON.
~~iifL_S:.&!~t1?ta~~~:8~
41zen1ben vo
;
ra.~nokrn~JO,t n.n jobban
Szak~ lC11tvér lrAsalban a gyillölet a.mii ön lr, sem az a
érti~ Mert akkor Öt!. Is meg!At• csak 01egJelöll a.,; utat, hogy gyülölH, :uu.lt ó lr, hanem a Jó·
ná, ami Sza.ká.cs testvér lrAeal- mel'ro k ell haladni a munká.~- ,a kllrtl.tot e1nbert.Arsávl!J · 11zemb.'ln ,-an. "' },"elismerné azoknak aágn.:ik, bog>· boldogulni tud- bcn.
G.UDiK ti 1(1:ATK l:OVE I.CK
J... b6 gudadl(I ~ t-t.t 6'
u lg-a:.sigoknak értékét, ~lt Jon, de e:iit. az utat ni,mf'IJak 11
ő nem i;yülöll. l.r6.6a,l ban, sem
S:ta.kAcs testyér:. •hlrdot é11 azt munkásaig1;1 &k ajáuljo., hanem a papokat, gem a qgfouos 06%• · tlaomlltltoar~(161<1"5.•
f61üetőhaJta...Uaú:i:eladbr;1.
•~
. .i.k.MjU.HILtNir
moudaná Inkább neki "N(ljjön a ma. ura.lnajt és a pa.polul.ak Is. tAlyt,- lulnem megmood!a nekik
lettlllre ~Utalli. llUANAK
m'eg a te ~d.d még nagyobbra,
Mert mondja. O!lll.k kedvCil test Is, csak ugy.tnint nekilllk.. hogy
A.ZON'N.U..A
hogy még haogosahbtm hirdefld vér, ha Ön éllndulna egy uton molyik lll a.z ut, :unel)"Te lépK.i.1.U.V• TE ITVtA•KHEZ. ••azt at Jgazi>tÍgot, amll){ll a mun- és azt tllpaaitalni,, 'hogy nz a.i n16k kell és a.melyet Krl11tt1111
~~:i:.~D E~~~~r,
~ n a k boldogf!Aga fog ki- u-t rossr., iele-,·im g&röngyökkel Urunk Jelölt ki 11ui.mun ~ra.
mell 11:udulll~ vec6 llon1baker•
U 61 Ylri.cm ....ainl~ ll(lmHUetl
itarjadnt,
hogy azt minden é!I a lovak, .melyek a uekerél
Ő i:nein,ondta nylka.n 66 r el'ÓUI. M E)'G.IDGU:tlról, H.01/lt•
D.6pek mcghalljtl.k...
hur.:z:ik elakad.nAn.a.11. minden öt mélem ezután 1.11 ,meg fogja mon
r6l1tb.-r&~
T.i.V„IZI N"GV KiPE&
KedVee testvér, Ön nem tudJn percben, nem-41 gondolna a rra, dnn.l n. papoknak oe&kugf, mint
ÁRUOVZ tK ONK(AT,
ut, hogy kik a.zok, ak.lk az lg•z• hogy et at ut, melyen halad a ga~okna.k, '·hogy a. Jó uton
mel7 )uall' U /Jll:ol a1eht11
jole111lr.mq& h•OY•11tllldllat
ú.got• hirdeti k és ezért Is lt'Ja,. rOIIU, mert blába ütn ►verné lo- jArnJ Jobb, mint a r011sz U'loll.
1nlad♦ 11tla♦ IL lr)o:, UOllui ;u
h9U , SzaUe. testvér ha.gyion valt, hogy nzok YOllfloljáll: tot& azt le látom, hogy az em- 111
fel nt lrl.111111i; Pedig· hn jobbo.n 'l"ább a azclceret, u)abb er6fC6zi- berlaég boldogultsa a:z: a cél.
' ~ y BIOS CO. PAllfESVILLE, OHIO.,
elmélyedne a dOlgokba. ~ meg:- t.ések t\rá.n -e~ dllra:blg menne mely felé hnlad n szekér, amit a
v:lng&lni a jelen A.llapotokat, a sr.ekér, de aztA.n bmét elakad- mlP',lwlok hntnak, akiket a pn•
ugy egéezen bh:toe hogy tuqllté.- na. É6 blA.ba volna minden fi- .pok és gazdagok kormli.nyozum11n11111mmn1m111111nnm11111111ltlffllllfflllllflJ!l
;n. libredne annak, hogy Sz.a.- radsiga éll Igyekezete, mert na.k. A mlU rendszer at az ut, ,.
káca elhallgntA.a6.val sok drágn. nem blrn.a .mégsem kel16en el6- melyen a azekér halad. A ueJguú.g n &ölétaég'ben. maradna. re ·h&ln.dn.L
~
kW ~ l r . á t y u b a . jut éB
611 abból c,,ak n munkálld.gnRk
Ekkor janno Önnel Hemben hlAba mérik riink munkA.sokra.
volna kin.
• e-gy ember él azt mondani ön- a.kik ezt a atekereket huzzuk a §
Nektlnk mindnyá,)unkna.k ar- neli, IAtvá.n, 'hogy a uekér elé l ~ i l ó b h cupúokal, mert
ra kell töreked nün k kedves teat fogott Alb.tok menuytra lgye- a azekér mlnduutala.n elakad.
1111RDAVE., WIWAIISON, W. VA.
vér, hogy mi ndent ami ma még kemek és klnlódnak, caak 1'_ogy „ Sz:akáca testvér megmutatja
hom!lyban AJI a munkái!,d,g el6re JIIM&ll&k, hoty öt perc ke- a jó utal, de hiába, mert aaok,
ei6tt, a vilá.g086&g:ra horiuk és rli16vel egy múlk utat ta!Alhat. !'-kik & IZ8keret kormá.nyou.ü:
A ~iolob ...Iwnhák, cipól,, alaóruál<, fehé,.
OBBlr há.Jbak lehetünk 8:r.e.k!ea a m11ly,en nyugalmas leez az uta. ,uem fogadjA.k meg a. ta.n.A.eú.t
....ielt .... nktán. - Oriáai nldáraald,ó( •á·
teatvé.rnek, 'hogy u é&szeril&ég zAs éa a. sr.ek6r elé fogott Alla- és ehhez JA.ml még, hogy • neluzthat bánairea ruházati. cikkre vu sziluéte.
fénye e.16 állltja a munki:alig tok mluden .megel'6ltetéB nélkül kér elé fogott muukúok Is mé~
lgazáL
laelérlka.oélt,amelyfeléasze~a. tan!eaadó felé rugnak., mint
LÁTOGASSON MEG, HA WILIJ~A.JON !
Éu nem vagyok mlndeiÍben kéJ' halad, vaJJon ' haragudna- ahogyan ut e-zen teatvériluk la
egy véleményen Staldcs teat.- Ön azért és vajjon gyUlöletMI tette, ·amlkOI' gyillölséggel vá.,.érr11I, még abba.n a telr.lntetben molidanA•e az az e_mDer Önnek, ~olJa Szak!ca t eanért, & ezzel

~ ga.tná meg 11kl ,1z igat&ágot hl r k01 nekünk l11 Szeretet.te\ kell

VÁSÁROLJON

Alladin harisnyát - Superba iqd - Bisex
ahónahát ·- lklber böröndöt - Blue' Jay
mmdwruhát és manbin,d, mert ezek a le,jelibiamósé,iiek.

• KERilLETI AllUSITOI:

WAtrS. ,RI.& COMPANY ,.
HUNTINGTON, W. VA.
AU ·AMERICAN SHOE CO.
CHARL~lON, Wt VA. .
Ha tart.ás, eró,'~ipÓl akar, akkor ftl}'e náhmk
cipó ariluirltiét., .•
,

Remeluzip 1Dásu FtRFI, NOI á GYERMEKal'OKET t,rt,u,k .rakwoa.
,
Gyútmúyaink mind .W...,. .uyqold,ól
késrilnek és tutóaú.,ak&t su:n.tohmk.

A HOZZANK FORDULO MAGYAROKÁT
FIGYELMES KISZOLGÁLÁSBAN RtSZESITJOK.

:;.~k :Tia~:;:; J~~=:~::= !t::
~::.11ógJténÚJJn11k

::~:nt~~~/!o::~~.an:: :

AIMY & NAVY

=

HEAOQUARTERS STORE

""

i

1
1

l1AQYAR BANYÁSZLAF

A Ma(Yar Bányászok
11 Állami Bankja. ! !

SZAKÁCS IMRE ROVATA.

- Logan Jewelry Co.

Halandók
vagyunk!

LOGAN, W. VA.
Kltünl 6rlk,
IZONII<,

,blentk,
1- k,

ha11rt
tr111kok,

~;:.nd/Jk,lhklk111gy rakAJl~~!~a ~'l!Y11k

CONDOUON arra, hogy
családja, lelesige,
gyermekei milyen
nehézsigeknek niznek elibe, ha a családlentartót elve,z-

I

nagy vllau•

Klllanlh gonllol fon:lltllnk Orlll
Jov114Ura.
A MAO YAROKAT

flgyelmHan

nolgl ljwkkl.

nk.

Dr. C. B. MORRJS
FOGORVOS

Loran, W. Va.

HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR árván maradt
özvegye i s gyerme-

a HOLL,\ ND t r ttLET•ben
a loganl Dll.11:Ytü.t óta.
Kltllno5 fogm unltákat készltck jutányoa 6r4!rt.
Hldmuukákat kéailte1r.,
foghuús fljdalom nélklll.

kei
nilkiilöznek,
m e r t betitjiiket

IDEGEN BANKOKBAN tartották.
NYUGTASSA meg saiát

BECKETT & BROUCH
FURNITURE CO.
LOCAN, W, VA,

lelkiismeretit 811-

TOSITSA CSALÁDJA érdekit, helyezze át betitjit ide.

50

A lern:ebb és legjobb butorok, szőnyegek;

kályhák nagy raktára,
Raktáron tartunk mindenféle

centért küldünk siirgönyileg minden 1000

VAS, UVEG ES PORCELLAN
EDENYT.
..,

koronánál nagyobb

ön:egd Magyarország és Czechos1ovakiába.

Egész laká1berendezé1ét besierezbeti ·nálank
a le1jutányosabb áron.

KESZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
n:áz dollár. Sür~
gönydii kü1ön két
dollár.
OKMÁNYOK,
K/HOZATAU
ÜGYEK.
,
HAJÓ/EGYEK,

CUYAN ORY COODS CO.
LOCAN, W, VA,
MINDENFtLE ROFOS ES ROVIDARUK.
Kész férfi és női ruhák nagy raktára.

,j/

'FE

Cipók, harisnyák, 1weHerek, gyermek és baby
ruhák, kalapok, sapkák dus vála1ztékban.

TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzői, felek-

ln1ek, alaóruhák, szalagok, csipkék és minden
amire szükségük van kaphatók nálunk.

könyvi, hagyatiki
iigyben kiizsi ggel
áll testvireink ,:olgálatára.

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.
lL llAWS,
péDltárlloll..

KERESSEN FEL BENNÜNKET !
LOGAN, W. VA.
11 1-'lrst N111lo11al lht nk
~pü lctlivel szem be n.

1'.E l,EPJI0,\' No. 216
Ant om'obllok éjjel éa nappal kaphatók.
Itlegenek
bizalommal utazh ::itnak ko
csljnlnkon a környékbeli
plézckre.
Í:sll.Uvökre

ngf

mús 1d•

k ahru1ll.rn r endeljen kocsit
nlil11 nk!

Minde,iki meg/.:opjn a BÁNYÁSZ N A PTÁRT.
kiUdi luitrnlikát és 25 ce11t pastnköl taéqet.

aki tu,.

HA SOK PÉNZT AKAR
MECTAKARITANI

~
=~:!:~:~:.rt~:a:~:.~! ~lld~::!~•·~l~~':::b:::g:::
minden uük11ég leWt nai lunk IJIUCHC !Jel

!1J uil Ddt'D•

!Ú lnr a, 1111g1b1rn dsá rolu1111t: mindent, uErt adhatunk
"MINDENT 0 1,CSÖRBA..~, RINT n ,\_RKI llÁS,

UNITED CROCERY COMPANY
LOCAN, W. VA.
HAZROZ SZALLITUNK MINDENT,
MEG A TAVOLI PIÍZ~ -IS.-

1.
MAGYAR DÁNYÁBZLAP

1923 n1,rclu1 8.

Óhazai mesék ....

SZENVEDtSEK UTJA.

-

1i1"ffl
(Folytutii,o.)

kcmlő.

hnm!lll égazlnkék

pánUlka ékcsl-

lrln: "-untlmrd lhrlh.1 ,

W?IIP

n1111zony elegN, hog)' rltkns~ az olyan Jcí
re1rogb. mint iu öv,:\!
.\laria csak :n:ért szabótllk, mert saJmUJ.i.
édl'S anrJát m3«ában lmgyni. killöml>en
kész örömmel ldó:dk mindig a plélJánláu.
Valami cgészeu más vlldgot rejt ,mngAban
ar, a földbe sülyed5 régi hb, mint a falu
lÖbbl é11ületel, - mb benne még a leveg,5
la. l\"cmc!nk ntfrt. mert virág~ kertje

olyan mint a p:uadica0m, hanem mert ott
nem káromkodik, nem \'eszekedl k senki 88,

soha.
A plébiinlán a szobában élkezuek, llokrétál tt;>i;znek a terltettantalra, minden étel
után tányé,t n\lt:mak b a1111.al felett sok
m!ndcur/11 ealk szó, a mlrtll Maris otthon

nem hall. s:u: mind Igen frdckes.

Vas András
VE!lSES MESE
AVÍ-Jliln:W,DARA!(RÓ!
TIZENKET ni:s.:1n:N

ml1u!e11lkbl'ejtelln(.t1ányrillért.Att"m1,10,n
haJóJáhan apad,orok felett tfunjil,nllla t
us.iott, a mellékultdrokon \ lrágkouorok
ben-m!oztnk. sá111,:u.lt rényü gretyák égtek
s·a f/Julti1r l"Sipké l mintha remegtek volna 11,
rájuk v"et6d6ré11yben. vagy nzorgona mély
bogftsútól.
Mikor Mar1s l1eu1nJelt,f- ]egCnyaereg mint
egy test mozd ult meg. Az áirtntlan leAny fér.
flszemek kereszt-tüzébe kerül t.
ám őt es
n em U\l'ttrt..a, mert nem né:tett uéL ö bu1-gón lmMkozott. ,\hitattal hallptta a misét.
melyneklatln11zav11lbólmltaemértett,dea
ml11éz(í agga!\lyim re~zketó, me gind ult hang
Ja a .uJvélg hatolt.
Az Ilyen nagyon. nagyon öieg embereket
biztosan meghatlgatj.n 11 jó Isten! Maris lelke mNyén l!Zlntl!n meghalli;;atliPért kö11yör•
gött a Mindenhatóhoz. lmátlkozott 11zíilelCrt. hogy \.lol(loi:ok ,1~ h0$.~J:11élct\lrk legyenek.

;~:il:X:~~:i ;f;;~;;;t:;

·'",''':~::::'c1.clőtt
.'.~ht::,\:::::.::,1~iI'.jj~i:iff.;1:~~kii~: ~{;/~ I'>z•,,:::::~';::,~::'.:~~::::::::;t}I;:fa;,:'.~!I:I~I~~;i::;
f

11:ir h(ncl
h{dt rendez -!
.
tck és egy utt mc;dclcm 1•:1 · lak,rnl_nl~'.rn,". há7: f~le. _hogy
11
1 1 11 1
1 1 111
1'n&r.tlr-;.:6nyt \tl ntnsHottnk az -1 :; ~ . .· ~~it,hl. :r.'. rnt_ · ~ _'.J '. '
ll::J.1.
ho;;:y ucm tiirnck m:igult 1elkcrc~ue ai ,1sitnh 1111,11 cl•

tu 1.ctrán :!..! én•sfohlnuve;i fegy !mi e1ed111J n)l uem lu 11:ik rlt·r- C"~l<;t <li,iill't Hngok~n állOU
közhcn \'éh,11~-' ui. ,\ pe\11ócl csendóür11 erélyi'~ TŐhh mint két •é~ r,11 rn!lllú k~
1'.~ 1 agy~i,!őtt:. J(i éV~II fele1<e·•1nyo111ozást lntl!tott a rc1te~": 1.-ona fatt•kii llut ,1){ termfn)·
gc.~, nkh _el h,uom n,1JJpnl cr, t>lfog:'u:uíra.
/im~z tnlt cl.

;~f ,·~1tl!;zto'(at á;i

l

I

~\~(. ~. :~~

;ftt:~ilif'.~(~:i~}~~1~\ füfi}:lE(t~i~\.J{~~.jl l~(\~E~f1Ii :~:,~;~i.~~: ..
1

gycncs <llsznólcgclletést. ióJrre m:u\tak és hotokkul lrtúzat.m;,-i. n
uz 111.1roook elh:1.táro1.t1ík. bog.v Ü!l!IZe1·('11ék. í'~1k ho;;sza s 1111111mcgbossznljilk magukat. Egyik k:i után s ikc1·iilt cszméletTc hoz-

•
,ro1,1·

°-:-

IJ l:l'Ő lfÍ:)'

.

t:ln·

a,,y,_Óldln:l•,lli,,
1 t Jts fel
dzs~ ét és crclcf J

E,1-11' 1,.

e:en enagy:~e.rü ~derű

fo!c.o-

·\ ...

A

'r'

, ~ . ,-! ".'!.
'

· ..

~ff.~~)E)l+};~:~~}: ~~!~~~;1 i:~;~}:ft~l=lr; ~:t~Jfut~:~i~{~I ::/;t;::7J'·,~~·~·': ·.12~~:r) ,\·
Jj{'.f

{.löv6. \Vlcn.)

-.\1. \)'J.'l' ,\1 ,1 .\1,11.\'i El,iiTT•
.\ll\"U.1-l•'Üllf-: \'l: lt'rtli
.\ l'.\1'11')'.

.\ hegyek között eldugott egyik kj,11 községei. a koluzsmegyel FeJfrtlct horimlrnas · kegyetlcns(•gget véghez 1·ltt hilntény tartja Izgalomban. Farkas
Sándor ~etormátus lelkészt "köz!!ég egyik 11ikátorába11 \"érh"

nem tudon relvllágos!tást atlni. Közben annyira s ulros\Jot\011 a lelk~sz fillapotn. hogr az
orvos l'l rcniloltc kórházba t<i:.iUlltását. A nflg:,' hantz;í~ok nzonlmu anuyil•a j6.rln1t/ltlanná !Nttlk uz utakur. hogy az (.Jet-haIá! kü.i:t lebei;ó'11a1>0t csak nai;.v
erófeszltCsPel ~;, nn1mk muh·n
!<ZÍdllthatták he a ko!OU\"1Íri
\/öi-ös-kercszL kórházba, a ho l
a.i:onnal miitt'.•tct \"égertek raju1 .
·
(Keleti i;J~ái,;, Koloisvár.J

hol a kiill!ll ajtóL fclfesi.!tve nyom~ltak be a kimérő hclylsésbrs onnan kbl. 200 K ktl!IZl)éuzt t¼!
töbh font os Iratot \'Illek el. .\
Schwnrtr. .\lbt>rt l'tó;lu-téle iiz,
letlilil c~ak nagyon c~ckély'fr.
tl'k1l ,Jolgokat r.~ákmúnyoltak .
I.Ab<Jvlta M!i.rto11 róföskere11k('dPI is megl:\togatták s kls:zed
Jék a tlókllól a napi árulást kb!.
S00 I{. 11:unovlts órásü.i:lctét l/lr
t~k fel ezután, de vnlakt 111eg.i:nrarha.ttii óket munkájukban.
mert nz illlctbe nem mentek be.

Kemény György, a Dongó szerkesztője, hatalmas költói
mesét irt a kivándorlásról é& az amerikai magyarokrOI: A
•
·
fenti kip a mü dmlapjának kö„bbóte!I má,olala. A Va,
András cimü könyv a mar,ar bányás~kat annál jobban érUi
.fti
dekelhdi, mert a könyv hőse, Vas András, bányász: lesz
Amerikában .•lól te••· tehát mönden magya, bányán, ha
megrendeln é ezt a hatalma.s költői alkotást A könyv éra
"""" köti,ben 2 dollár, gyönyörii dönköté,bcn, a költő ••-i
~t:~tro!:!it~ti~tő ezen a cimen, /.__ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,

Guyan Jotte Club '_. Va've'.

k ·k k
k
A legfinomabb minöségü ávé everé e.

t!;~~ i~ó6t.~S:h

Izletes,

Zamatos, ,

Finom.

" N•••-T~• •1.-"

e

í\

•1

192..'I i:d.ttlu 10

Ml UJsAG
HIMLERVILLEN.

Hlmlct'Yltl• N Yllifkl
m111r 1, t utvfr■ lml

Tlul.elettol

,rteell.em maiov

1<?11t~~lmet. hD1111 ml11!.l.11 a m1111-

~

-:.,:.,:~:..~sjobboul

IWKJ',

u-

LESZALLITOTT AIIION

.\t elmult h!'óll·n

'") na1io1
dolgox1ak n lllrnter (·0111 Co. JJ:í-

Kapha~ nilam 111lndenlll ■ 6~1mluer, frlu huo. b'"''" kellUc„
Dnnep!6 h munkf..,lp51t • legJuUnyuubb fron.
lllt<>lt 111uJ1<>k min!lu11 1lu tea,611umngrftr,,.k.
To~Abb,,. I• u .... n, nl•!a'M tc~t•·fr,,l,n u1~H pai rUOgidt

\'11~1irna11, nu\reh1H l 1-fn d. u.

2 órakor 1:u-1J11 N'llllell h&l'I gyii-

16&.it a llűkedvd3 J<:gyeirlllet.
A \'erhovay ~gély Egylet ifJ~gl 05ztlily611ak ,·uet.6,fe ké-

GURDON KÁROLY
le1ti!)obb .... y„kuHkl66

HJMl,EH,' ll,1,t:, Kl!.

ri a sziiBkei., 11klk a fiók gyúléeen nHJg'neri.1 fl~elték be g:,ermekepi:étt <I h!l\'I jl\rulékol,
hogy e legkOzelebJJI ,·asáruap
utheflzetnl11zlve11kedJCnek.

..... ,.::a.

MEGGYÓGYITJA
SÉRVÉT

,o •

u.en ,._ llual rt.o•l"l!tet. Vaa.11

u :Staart-fiHt• ta1uul.ú l ' h11.ao•
1uirua, a me l,- n1cllcu eldobl1 atJ11 mOlltRnl sfrv-k6tl1j éL A
l'l111Juo -p,írim 111 (111 mint a 11.én·•
köl6, mlnl11ogy ol yan on-osi
müszer, u mely ucm c1msd k le
éta helyükön Ulrtju az lzmokuL XJucsenek rajta

gyógyltotta lSket. /1. l'l11111101ul. rn11. Párl sblln 1!1116 dljal. Rómában aran1 frmet nreM. Tei

_ __ _ _ _ _ _

FARMRA
MACYARO.K!

25 dollár jutalmat adok
annak az UletOft•k, •ki ■ naem be tud
hottltni Comp.lnla Sl6rioa butckcrnck
tll•n66 munl<ira, hol •tl' nnde■ ta.
nult Mntu h mls,aroet htdnak alkil·
muni, blrltol l>Myaplfqn. Cl111em k

MEGJELENT a, 111.Zl-ik hn ■&616
l'AIIIM .4RJEGVZtK0NK,
ametrbon me1t1lilllatJ,1 a CUKOR RtPA, CIGORIA, BAB, ■tb, f~b J~
tlv■ul

J.cl ■ CcroJ,:s-MFa1tl&t.,N•wVork.

f
-.,-re~
- .-"'-P:-1:~-S~1- ~
.•:-:1:~- .~L-,.-,~-Urat, reé. n~uo JO l,tm,I ■101P.llatok..

I I ~:';'.",!;~;~~~-v;1:..

~~:~~!11:~~~~~:

"-thn11lt6.-T1.-■tldn<JIQ'Ottd<1lgo•·

.,.,..,,. mor fel ez hbcn. de 1
Fa,m J■ lnk ,,a hon, k!pc■t olta&k

mer, M...._

1~;!:e:::.e·J~J:~n::;
h UkhllU m•r• br'fflj&iftkat.

!~~:l.e~~~~!~~'Ft:. ~-:ft ::.~·:

Sugar Bett Realty Co.

El!i6ran~u fiZ ,lli ,(C'SN't'f k i"-

r~d; kii 11111grino~ 1•111 l1('r hhIArtásiinnk l'cz l'lé~fre. Jól kell

TOJ.t.4N ANTAL, Elnlk.

712 T b S

Jeiien Ingyen küldünk
egy l'l ■ pao-prób,t

Tudatjuk

~~:;E!l~~~E~'.:f,.~r~1:t~t
11

f~E~~~t.~e~

~P~~/'•

71

Virginia, West Vl r -

!~ln ~l\~~Rnttue~s!'.!~:~~:::~
bOg)~1KVIGSJi A ll.llÜLY

East testvér elvíillaltn lapunk ottani

;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;; ké:::~:1\(1 i1Jlu.lman-a
EMBEREKET KERESIJNK
m1nden"-J"Oaff pLU<lnlfJ'l,;r■se
l'lllc oladi.dra. E:n' 1111 ■1ornlom

mll 6·10 do116.rt keru1hot n1po111.■•
mikor • munUból hauJGtL OJ&korl 1t n,m uO.lc"'u• Mf111ka tel•ll.t,e,:,s!1hl me~dUbt • ...l lrjoc,
b6'1ebbrelrtli~~~rt•rl"■

elGrlllc-

tések fell'étel~re.
Ma gy 11,r 81inyúuh1p,

tllT'ES ITtS.

.l l' OI.LO :0-{"l'l'L\' CO.

Tudaljuk, Stone, Kentucky
magyu testvéreinket, hogr

!il:!S. Wt ...11-!nd Are-

VARGA SÁ.:"\"DOR

•

DE'fJ:OIT, JIIC II.

t ellLVér eh'll.lhtlta

ttk

lapunk ot ta-

========lnlFke~p:,::l~~~lmni:Y:i elílflze-

l

rehlit.clőre.
Magy,ir

llán,-,i ~g lap.

Nvltr•i,.Park..

MILl'OAD. CONN.

l'l.,\PAO f.\O„ 2811-1 tlttmrl Bhlg.
1!11.1,ouls, Mu. P Otita-fordultáYnl
megkapja luneu a kllurvet és
a próba onos-utrt.

--------11
KtPVISEUlINK.

UtuókipvlHlő'.

Vh-.tnla, W•st Vlr•
9lnl1 h
KMltuoky allamckban
Lakvlc•k• Mlhtlr,
VtROINIA
Oaurutlft.- Antal, Roda, Va.
Konn p,a1, wu11.., va.
&ub6 lslvfn, Oantc, Vo.
KENTUCKY
h6nO<:%kyJ.6z■■ f, Lrnc.h MtnH. K)
1
V•"'.;::;6:~·R: ;;~ Kr.
8aJuu Anlll'il. 1.Dbala, W, Va.
Rot~r Oyilrar, 81yard, w. v-.

11

~':is:;.~~'!!:,~';:/"W'.°'~L

.

Wm. GREENSPON, 0. D.
SZElf SPECIALISTA

Bluefidd, W. Va.

Mr. EOOAA CHAM ■UII, a -

r~w..or...-- ·-.,.woa: ""-•

J6

O.tfwt ~un J 11du,1tt kamatot
,,..,u.. 1t.
Alv,t5b4I0.000.00,

lrodau,l.lonui!i!MI
11~e mben.

-

The Matewan National

E.:1116r&Dlnl

uem{lvt-,;ek
mktAra. I.ovól utJAn
imi.llltok mlndenraJta

nagy
la

Bank

uemll,•egeL
ll af6Jai.aemeford 111Jon

bbul11maaal hftúm.
IDQent.!I laA,l"SOt adok!

M. COLLIER, D. D. S.
Ot:NTIIT

Kermit, W. Va.

Dr. C. N. CROUCH

a PMlreom f ftlett.
HlMLEIIIVILI.IEN
RIENDIELIEK
Ke.,.11hpinteken

, Williamsoa,W.VL

11,1..u.,4,,-&.1,

PATTIEIISON 8LOO.,

IJUNKÁlf JÓ.

MAQVAR B.4NV.48ZOKI
J6 h~u.l ,ruht al<■ rtoli Yi.•

11 ■

llill.n,,1111, lord11lj&toll:
blul0111lllal
boul.m, Ú Q ~ n a i o l p l l . t
lllbe11 ... túet.
Nil khlmunl<Ak, cl.,,.,

e.,...,.,.

tot.111ik... dt6t.foli;M1ymtt. val6dl " ' - ' k a t . ""'unnllllt.
kaul Jltfkk&rty,h. utbirtyir
Nl111HI plptbt. mlndenf61e IU.
....,,, rukal u:illltok, ami a-.n ■ n•
rol<nlk uDkdli~•
MlndooWI 1, lel[)obbM rnnok
<IM legolca6bb11t.11. n..~U!tot. l 'OIUI•
11:6t1wi.e1
rtutem.
lrJ,one,.,.aclmn,:

"°

JOHN KABAI

ROOM 11,

b o m • - ~ . i . . o. . .
PortOl&.

-

Ea■:n-"'1.~

611w1Jqoll 11:J"Omorbaj ■:,4oftdJa,.
Ide,-..., N ldtlP6r11lfNII: Y1lla1noa1116d1urre\ lfŐffiltalll"'-

THE PEOPLES BANK
APP ALACHIA, VA.

"""-4ö'1: . . , .,

~•matat l lretDnk.
Az. 6hnfba IIYOl"Hft 6■ po,..
t onnutalunkil ~nat
FIDrclm„ Mn
Polflljuk ki
ügyfe le lnkoL

.llhdli nos Bhtoslti•I

Irodája
t'J-:L1.'l'. DUILDI NO

ASHLAND, KY.
tl• t.t~baleset,watl,-.HI
bttto.11.b a laaei6ny1Nbb , .,.
tft-1ek IMUstt.

O'l<llEFf_.E., W. VII..

THE FIRST NATIONAL
BANK
Coeburn, Virrinia.
L.e"r6•bttHl~blnoullbb&ftk.
4 -,...lik kan,at NUl&k ..u,,.
Kluol9i1Juk bec:■tll•lenn.
W. 1. 0000. plnn1"'ok..

__ ___
~

~.!7!:~~
_,

--

New Y . . . . . . . . . . . . . . .

,u,....... _ _
~~r.:. :5:.l:',.... ..~,

:=:;:.::_.i~--=

NOIIITH OIEIIIM4N LLOVO
U.HP•arl 11t.. N.wV-

SZENT
1

LUKÁCS
KÓRH,lZlJ.\N
minden

btUO..,_

oet
• '"loób"'
o:,6g7llaftak..
II L~~~l:.LO,

~~r ;E~ ·~=.;!~~::v:i ::
1

e

NEW JERSEY
0
::~,
AP"::!~ :·. Jj_

.::!i,

cn.::.N:,!:~v:i~:~uncllon, Pa.
Oatnay J6uel, f'NdulcklDwr,, Pa,
Horvllh)mre, lhithford, Pa.
Korodr J6uol, K•ntner, Pa.
Krl,ton LaJD•nl, BtrUn, Pa.
Udil' LaJoa, Kulpmont, Pa.
1.ukinMlllily,lpangl.,,P ■,

M~~rl~

NOATH .
GEANAN
LLOYD
4,q,1-. . . .

Geo. W. Snodgrus

Htlyuu d _ plllÚi. .... lunk

!!!r~tz:.:.:~: ~j:~r~;~:a,
:~-:.,

MAT~WAN VIDIIKI
MAOYAAOKI

~i.i:k~~bai!

m,.,_11unat~

MATEWAN, W. VA.

önnek

f:HTt:SJTÉS.

tud,} kér.A;.

'

EMIL NYITRA Y ·

éti Stu:i.rt-

10u1

u:!~K,-~:1~::1t~i:!:~T:~~~:~,~~l~::

KfrJeo ll&Q' illpH ~ t i t

b4 rhl:ITAll11'- kGld(lm,
A1. UJ CIM:

nak II l!érvekrtll szóló könyyét.
Ne küldjön pén11 t - caak n nevét ée clmét erre n cl mro: -

!!::'t ,<;:,::~1 ::ii:~:.,:~1:~~:=1~
Bay ~~~ M:~••
~?~JuJf:!!:;;i~;~;J,1~~v.':'
te~!~~~:!•l~l::::.:ijl!!!,-Jc~~:1~::::::::::::::::::::::::::::1~2~1 ;:::. :. ::
~1!i.!;;.~~~~~i•:: ~~
11~::~,~~,:~1~'.k~:::

;:;,:,!,:!ar /

mllolr;&i.ir-.t,b11ta117a.td&lok.~L
Mh,de11 ami flual mort ka1111•"-

M:m szi-

Jak, sem rugók, 11cm csattok.
Llígy, mint u bársony, kö:inyü
vlsel nl:"Éjjel-nappnl t\11:lndóan
hat.. Sz.ázak e11.ldb1znck rfi, hogy
11 l'l111ut.o-p1irn11. t elje11en mcg-

KISHIRDETÉSEK.

...,,:NI r<i~ol"lb. ll&Qar 4a•11141fto lemenk él. ~ • piuo

::_ch1n1• 8 ■nk, e........,.

flagllrl M~ Vatea!toN, Pa,
SUMA„drla,!. llwoodClty,Po.
Huny ■ Mih.lly, Bu,oeu1t■wn, Pa.
khtlnfold z,1u..,ond, Port~o<,. p._
Ve,!b lotvin,Oraint11,Pa,

0SCILLA.T0Jt

$99-

Bi"yfu: J6zu l, 01,n Robbln'-0111D.
Boddl'P,tor,CllntDn,lnd,
11.tobonr• 1,1va ... T,l',....H•ul1 lnc!.

ll.iurhxt1k,11ártoljitolt11b,-

qJ"Jiuol

ltUll:jiit.

KiiUöldi Moaariá•
1 kUlfllldl 111111urok 8dlv11M„
lll~•t&IN IHJa. Elllluthl · •• ••,v„ 400 korono. K!ld6hlvatll Oud.,
H.t. IX. Ynu,-vu:a 17, H ■ ml11

LEGYEN SAJÁT 1------ - OTTHONA!
n■ mJlrln.,.kNndtl lt

mee.

8~1'11oh.lrl Mlll61y, BradlO, Ohio.
K ■cc ...... Sinllomf. Colu111b..-. O.
l(ovac.,Jinoo.St-Clall"lvllle,O.
NEW MEXICO
Ugl ltlvln.8rllllant. N.-Mu.
COLORADO
PodOf' VUmoa. Cam &humway, Col~
KDYICtGyula, Parb,e,Colo.
Vl1 Slmu1l, Pryor, Col.._
LOUl&IANA
Kfl>ua Mtrt-. H-m°"", L.a.
WYOMING
c„ttolstYI... Gebl,,Wy.._
CNP6 JiMoo. Ounn, Wyo.
KulcW Ptl, Monarch, W~o.
A.t; E11.,..U1t All•mok iglu--■U n, BARNA 8, OEZIÖ,
SZtC8KAV OVÖIIIQY,

,\ bi11yb1l1pot bhr,sroll [r.
Ják, hADJ'810U6l, bhrú.1oli •
uk.

A B. Ci~Villany-mosógépek
Nincs többé roodja felaé,ének a mosáual, ha a mi ~ é p i a k t t ~ A......,....,.
könnyü fettétddt: me:Uett árwitjak, bor, ut mindenki mqu.eruheti.
-..

ENNEK. A csOiAs·MUHKAKIMÉLŐ GÉPNEK AZ ARA SM.58 ÉS M9.0O
Ennyi az eiéu amibe kerül A fent látható motor ele1endö mu.nberöt ad a moÁlhoL Mé, bor.iá ntm i. kell
Önnek u egész ös~eiet eus.zure lefüetai, mert mi NYOLC HONAPI .RtSZLETFlZEttSRE adjuk bí..rmdJiket il Yílabtja • fenti mosórépek közül A mosó1épekért telje, jótállút atlank an mi, mint a uárot,

