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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI

1

NEM HAGYOM MAGAMAT
lrtul.e;{loncr.

Ö aJfmiotta a segitségit. ,\z atlyja hatal(~~olyt.'t'tás.)
tna.!l, gazdag 1-":;i; :n összevert leánytcst kijózanitottn.
- l.ás.sa,ez jógondolat, ha11 cu1 fél
Hid ege n kezdett gondo)l{o;i;nl, mérlegel~i
Mlt61 félnék
.,,; - - - ltélkezni. Könnyil nzt mon dani,
- Hogy megtudja a "gang·', a bunda s
hogy veled megyek nyomorus;!.gba. szégye11elteaz!k láb :l.lól. Nekik mlnde11Utt vannak
be, kArhozatba. A nyomorlg. a szégyenlg
embereik. Mi!Ui Wulvorthot 111 a soff6rje sec&:1.k elmegy n nkon 11zerehnes a párjáért,
gitette elrabolni
- debüns;,;övetkezetbc,ahol rabolnak,gyll- Igaz - -- kolnak, nllkct korbácsoln:ik - - - Ni11es mús mód, mint várul ős tűrni.
Irm a összerbkódott a t;:011dolatra is
Várni az alkalmat és liirnl mindent
A kis Helén elhagyta a nyögést. Ar. olaj
- f;n azt hlszem, meg tudnék szahadu!nl
K a kenŐCB klszh·ta n fájdalom tüzíiL Mo!;I.
- - legah'lbb Is addlg mig egy rend6rt
1núr nyugodtan tudott beszélni
t.aláJok - - e1111khogy - Helén el nézően mosolygott
- Ne sajnáljon - - Se az clsö. se az
- Csakhogy?
utol!IÖ n•m volt ez a ,·eríis. Lcsaz még ben•
- Nem akarom elárulni a - - a szere•
ne ré!lzem máskor ls. CSnk még rosszabb ne
t6met
jöjjön - - aMiehlgantó
- Ezekutánls szereti
- Sugényleány
Irma. kissé kütküdött önmagával
• - De .GaJ{lt magát sajnálja inkább s
- Nem tudom - - t11-lán - - - nem
gyAz.zon, mert magát se ldméllk
\'agyok tisztában önmaÍ!:ammal - - l.eg·
Irma összes,.orilott fogakkal !eleit
jobb lenne mégis miss Wulvorthoz folya•
- Nem hagyom magam
modni. nnélkiil, hogy elárulnánk őket.
A lányka keser üeu nevetett
- Mll akar csinAlnl
XXVI I. f<~ejezeL
Megs2ököm, ha máskép ueni megy
_ Mondtam már, hogy rá se gondol jon,
Miss Wul\·ortb a reud6rségröl elősz ör ls
ha élni akar. Még mikor azt hiszi, hogr
haza akart telefonálni automohi!ért. de azegyedü l \'an , akkor i!I figyelik. őrzik s megtán letelt 11zándíikáról. Eszébe jutott. hogy
akadályo zzák ba valamit teunl akar. H lsaját sofförjét is meg,..es1.tegették a bnndli>zcn weuekíiluék én is. de nem lehet
lák. llilíig volt mlir a kalandhól. ggyenlőr('
Irmának egyszerre felderiHt az area
nem ki 1•ánt mást min t ha1.a ,jutni. c\ern biM!ss Wuh·orth! Meglgért e. hogy r.eg il.
zou már senkiben.
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ismét szólunk a
magyar an yákhoz
ebben az országban
JJ.

rtilKOR n1, nme1·ik::iiak lejrt? gondolnak,
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bi1hatU lejjel nc,·elték fel. Es igy mint 1;:z nc m1.edékriíl nem:,.edfkre,
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:;'.~t~~-~~~tFi~:~n:~a~::t·~:-i;:ml? :

• ~;[,'.cis b~;;~~~~:~~•t h:~~~':~t~enm ~~ :;c:é;;.é~I:
tt-j cs,;:cse mől; t:!pl6lisl1r::i,
Az F,aglc tcjd b:mítainak és honfit lirsaina k ezrei
haszmi lják ma. Ra nem tudja bébljét szopta tni, ha
nem felel meg a t,ipl~ lék nek i és ingerlékeny, pró·
bálja ;ncg:u: Eagfo fl;:jet.
]fogy iin is megt udhassa. hogya n kell a ~rden'9
Eaglc !ejl'I héh ijének Láplí1h'isánt. ha!!Ználm, n yom•
!altunk u1t1sitásokal az ön anyanyelvl!n, hogy ho,~ran t,t>l\ a \;Ulünbözii koru csee;emök részére elkéi-7.i ll"ni. lla :,kar ilyen utusit:1sokat kapn i, töltse
ki u7. :,lnn! i s·~(•h'i•n ~t és küldje be hozzánk. Engle
(ejd mind en ;{, ~rucery;; /:s ~ ml'geii1.fot :írusit.

- Jobblessz,haarendörökkoesljátkér·
jükel.
Polgár Dániel mosolygott
- A "patrol"kocsit? Mimle~nc!letre hamarabb elindul a. miss, mintha más gép utAn
vár, ebben a rettenetes hóesésben
Mégaklvánesl rendöröket!skl kellett elé
gltenl egy kis mesével, hogy miért Is va.u
a báli ruhája felett nu·. Polgár rongyos-tol•
tos kabátja s egyáltalán, hogy hogy került
Ide. Mikor meghallották, hogy kinek a h\.nya, - elmult a klváncs!ságuk. Hiszen az
öreg Wulvorthot Ismerte mindenki. El6ál•
lltott.áka"patrol"kocs!t.
- Nohát csak tessék beuáiiJ;I bátran - ha nem restelli milllomo/1 kisasszony létére
- Már miért restellem!m
A rendörök mosolyogtak. Persze, a
"mágnás" kisasszonyok nem igen tudják,
mire \'aló, helyesebben, kiknek \'aló a pa.trol kocsi
- Most nu'ir én Innen haza mehetek mls!I,
ilfost már nincs szükség rám
Miss Wulvorth kissé Idegesen felelt
-:-- Mondtam )llár, hogy ne féltse a mull•
káját. Csa k jöjjön velem. Ugyan csak szép
lenne lm azzal hálálnám meg az életem m'eg
mentéséért. hogy - - no most már Isten
1·ele. A kabátja uélkiil meg ba!á!rn is fáznék.
Ugyancsak nagyot ul!z ett voln a az öreg
\V11lvo1th Jia td.tta Yolna, hogy kocsiká.zik
a l:i.uya egy rongyos l'Uhilju munkíissal a
1mtroll wngen'baa. Dehát azt nem látta. Hanem mikor belépett Miss ilfary Wulvor(h a
parlorjukha, még mindég rajta a mu nkAs
kabáttal s maga után vonszoh'a kezénél
fo!'íva a huz6dozó, vadkillsejii Polgárt,-akkor - azt se tudta, megölelje e eló bb a
lányát. vagy azt.kérdeize, hogy miféle maskurúba öltözött.
A két öreg aggódó szlvvel számlálta a las~an muló órákat a váltság díj lefizetése
után. Egymást vigaaitalgatták, 'bátoritgat•
ták. Mindig nehezebb lett a szlvilk, mindég
szomorubbuk gondolatjalk. Aztán ,m ég kés6 bb meg vádolni kezdték egymást. Miért
uem ,t udósltották a rend6rséget. Miért nem
adták detect!v kezébe a dolgot. Nagyon fáit
a -sz!vük a leányuk után. Hiszen, nem egye•
tlül a szegények szerelik a gyermekeiket. A
iní!llomos osztály tagjai között Is akad
gyungéd lelkü apa, érz6 szivü édesanya
lllrs. Wuh·orhll mint afféle asszony , sirva
fakad! örömében, miko r a lányát meglátta
s az ura is, a hatalmas üzletember gyann·
!Sali
törijigette az orrát zsebkend6Jé \'CI.
Polgár Oáni~l ;meg e11ak állt za vartan, szé•
gyelh·e kopott külsejét s nézte a családi jelenetet.
~llss Wuh•ol'lh szakitotta meg az ölelkezést. ,
- Polgár ur - - foglaljon helyet abball
a karo~11zékben
l\lost ll1ár levet.ette magáról a munkás kabátot is és csengetett. A berohanó Inas nak
kiadta a rendeletet
- 'r he:!t s reggelit - -- hiszen közel \'an
már a regge l II Po lgár ur Is, éll is éhesek
1·agyunk - - Apa, egy pohár old sturfot
~lr. Po lgárnak
Az öreg milliomos ugy s ietett eleget tenni lánya parancsának, minthn a szolgáj:t
lenne.
Polgárunk rettenetes nyomorlilmn m ég
rézindzsekre se jutott, nemhogy tizesztentl61, (:ognueot Ihatott volna. Jól Is esett neki szörnyen. Át volt fázva alaposan. A Hizel! ital aztán fel melegltette és szörnyen
jól esett neki a reggeli 111. Hiába nL Mégis
e!lllk jó n gazdagokna'k. Akkor esznek a mi•
kor akarnak s azt ami épen tetszik. A,sze.
góny meg akkor eszik· amikor van mit ennie s azt - am!r lehet.' Fl!képen pedig egész
életébell i;e lát tlz. esztendós ('ognacoi, uern
hogy Ihatna bel6le.
l\llss Julla aztán elbeszélle s1.Hle)nek a
kalandját, eleitől ,•égig.
• •- i\ wffőrt megve{:r.1egellék azok u be•.
tylirok. l\llkor a gépbe ültem. chloroformo,i
zsebkendőt uyo1ntak az arcomra, hogy pár
p[l]auatulatteivcsztettrmazeszméletem.
A2örégWulvorthcsukafejíitcsóválta
- Szörnyűség
,..._
..
- Egy szol.lában ébredtem fel, a hol egy
angya l arcu fiatal nG ápolgatott. Kés6pb beJö~t egy á\lareos férfi eg_l' leánykával. Az
dlet.álta a levelet.
Miss Julla nem aka'tta szüleit megréml•
tenl, hogy mllyen uagy veszedel0111ben· ror, gott. Rátért a .dolog véS:ére.
I
- i\tikor a pén z lefizetése utan a.utóln(ül•
tette,k bekötött azemmelJ aZ a:r. állarcre még
a:r. 6kszereim és a prémes bundAmat. 1~. elra•

holta. A 6•lk utca sa rkon az,tán letettek. Az•
Lán Cllnl kezdett a hó s én mentem vak tában előre, - - miudlg C!llik el6rc
Istenem, de féltem és dc íáztam - l\lrs. Wuh·ortb halkan s.irclogált
- Szegény kis lányom - - - Egy lámpa oszlopnál aztán elájultam a
kimerültségtól. Polgár ur talált rám II vitt
az otthonába. Ott tér tem magamhoz, Ha ó
fel nem szoli .a hó_ból - ..;... most mlu fialott
lennék. Neki köszönhetitek a:r. élotemet - még a saját kahatját Is rá.m adta, hogy
meg ne fázzak - Az öreg a!!Szonyon nufg jobban erőt vett
a zokogás. ,vnlvorth ur pedig teljes eröl>ó!
szo rongatta. rázogatta Polgár Dániel kezét.
Ö se tudott szólni a. meghatotlságtól, esa.k
szorongattii azt a kérges munkás kezeL
- Apa - - az uto\llÖ csl,sze tbcájukat.
cukrokat l!I nekem adták - - olyan szeg-önyekt hogy még citromot se tudnak venni.
l\lég tej sincs elég a •kis f.luknak - - az
ass2ony meg a vég-öt járja - - tüdöbeteg
Wulvonth ur olyan er6sen szorongattiL
már Mr. Polgá.r kezét, hogy szlnte fájni
lcezdett
- A11ám - - ezek nagyon szegények, dc
jó szivii, becsületes emberek - - az életen1et köszönöd neklk
A~ öreg ur eleresztette a szorongatott kezet s a tlircájúhoz nyult.
• - AJ)á1t1 - - igyis jól,·an.lm11emeza
derék ember a munkáját is eh·eszitot\e ml•
attam. - - Azonki,•UI a gyáraddal Is lessz
egy Kis eh;zámolui Yaló. l;]n leszek az ügy•
1·édje
Az öreg ur most már mosolygott
- J ulin -- - mond hát. hogyan h:iláljam
meg Polglir uruak a jóságát.
i\\lss Julia ujra csengetett, A belépő ina1:r
nak klatlla a parancsot, hogy egy kosárba
pakoljon ugyanolyan reggelit. amilyent
most eltek
- ~lajd Polgár ur haza viszi - - - - az
autómon.
~- lgeuls Mi!!I! Julia.
-.! Apám. A kertészház üres amióta a régi
kertésziink felmondott. De kell butorowl a
h:!zat még máma s az autó el hozza Polgár
urtókat. M:ítól kezdve ő n kertészünk s l1a
clöregs7.ik. nyngdijat kap. A feleségét pedig
el ke!I kiilden! déli vidékre mig meg nem
gy'lgyul s a kis fiát Iskoláztatni
Olyan egy szuszra mondta el a mondók:íjil.t, mintha félt volna, hogy ,·alaki félbe•
szakltja
- Punetum . _f;g _ _ ara ne feledjed el.
hogy a gyárad külön kártér!ll:ssc! !s tartozlk Mr. Polgárnak
Az öreg Wnh·orth mosolyogva bólintgatolt
-Ugy !essz !eáuykám _ _ minden ugy
lessz, ahogy a te hálás, jó szh·ed dlct.áljn.

A~ erős. édzctt munkás omber szemeiben
kö11yek ragyogtak. Alig tudta elmotyogni a
k~önetét. Hogyne! ~tega,zünl a nyomot,
a szeg,fo~•ség.FeleségV.t gyógyluatluitja. fitt
ue,·eltetbetl
kénye\méS. nyugodt élet
ezután
- :\.llSllJUlia - A lány nem engedte beszélni

- Semmi kiiszönet. Az életemet me11tette,
meg. Csak nom gol\dolja, hogy !itáz, vagy
kttszáz dollárt érdemel azért?
- S!e~SCII.
most a feleségéhez él! - - most már nem
kellspörolnlseaeukonalsezltrumotl s vehotnek - -- Hanem most már én 1~ !efekHZCm - - álmo!! ,·agyok - Csudálatos! Amíg csak el nem aludt, min•
tlég a ki s He lén szomoru arca s lrn1a lebegett elótte. Talán megérezte, hogy két keaeredett női i;z lv benne veti min den reményét? Kl tuclja? A 11111\iomoa, előkelő leány
még álmában is azzal a kíit ah·i\ág\ nl5vel
vesződött.

Mlelűtt pihenni meru ,·ohw., 1mlg egyszer
o!laford11lt a1. édes:uyjához
- A1)a - - aztán minden ugy legyen ..
- Ug:y le:,s.z kis Hí.nyom ugy leSllz - f:s ugy IB lett. A1. öreg Wulvm·thné meg•
tette, amit ei:elötl sohase. hogy szeiuélyesen ment le a konyhába. A stakáes a1.t se
tudta,melyik 1:lbáraálljou
Mludent össze1mkolnl
Az ö öreg, jó szi v<•t !s meghutotta, hogy
,1z11szegéuymunkil!!esalát.lmég ezitromot
se vcheL mert drága. 11Cg utoljám ka,·lárt
is p,i;koltatott, pedig azt ugyane!!ak nem
szoktak enni az egynerübh népek. Háadli.·
~ul zsörtöl6dött is .hogy ne111 sie tnek eléggé,
mikor ar. a famlll a íihes.
Wulvorth m· f)edig kiadta a paraucllot
- ,\IIJonelöahétii1ii11e~" Mormo11"
A hét ülé!IC!'I "Mormon" !)Cdig n hatalmas.
esaÍ6.dl automobH volt. amit csak ünnepélyes alkalommal ha!.znált a család.
Pol,gár Dániel pedig, a nyomorult. sors•
Üldözött beYándoroll mu11kás azt se ludta,
Cbren van-e vagy csali_ álmodik. A hatal111as géJ) r.ízkódás nélkül, simán vitte hazafelé. Lábal el6tt feküdt az élelmi s2cr~e!
megtöltött kosár. még lett \'Olna az egy
hétre i s, nc.mesak "break feastra". amit á
m!!liomos asszony összepakoltatott. ..
A frl ~en esett hóban zajtalunul. zokke•
nés nélkúl srklolt tova a hatalmas 'Mo":11on'
1 gép. Polt:;:ír !e-le hun_):t:1, .. n1eg uJra _k,nyltolta a szemelt. :\.lég dörzsolgette Is. Minden
áron bizony.os akart lenni, hogy va lóság am l
most vele torténlk. ValÓ!lág az élelmiszere,; ,
kosár. \'alóság a hol tig való ál!á.a, a Jólét
-- - - ~ boldogság
- Én edes Istenem Ha11e111 a só hajtásait nagy hamar félbe
sza.kl totta a soUör
(Folytatása köve~kezlk.)

A Magyar Bányászlap

KÖNYVNYOMDÁJA
HIMLERVILLE,

KENTUCKY.
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Nyom dán k ehörtndii, pontos t, gyor, kivitel
tekintettben utr'Stnytz bármtly nyomdával.

MAGYAR BÁNT,\Szl.,AP

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
(HUNQ,\.RIAN M INERS' JOURNAI~)

1923 rnirthM H,,i~

HUSVÉTI TÁVIRATI PÉNlífb8
MAOYARORS:l.AGIU M CBfl lll5ZLOV/.KIÁBA

50 centért.
Küldjön Koronaö1ue1et Sürrönyi]er,
111ID.lhorJP011.aalj.l.D.al!fflamir""' "11.elod!l hurill'L
8ll~1dlJirtea11kSOC611Uel~l\1111t.

ffetélek után •I uKuléll: b.rnatot llleUink.

VÁSÁROLJON
Alladin harlJnyát - Superba inret -- Bisex
alsóruhát - B•r' höröndöt - Blue Jay
munkásruhát és n:unkainret, mert e:r:ek a lerjobb minósérüek.

KERÜLETI ÁRUSITOI:

WATTS, RITTER & COMPANY
HUNTINCTON, W. VA.
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foég{lk s&ámé.T!I. • llDgedé\yc:r.ett
kvtk:l betelt.
Ar. Egyesült Állu.mok bovfi.n dorláHJ. á llolll&ll-partjaln nln08
mindenütt kórhú., de a lcgtllbb
helyen,. Elllll lillandon a kormáoy cg)' kényelm611, modem
kór.háui.t tart fenn. lll!lélybe
mlnden Idegent, ti.ki Vll lnmely
bel.cgségben 11zenved, megf!gyeJéa céljából beszálllt.n.nrut. A aan
francl111:0I b6Tándorl/i.lll á\lo~ kapcsolnlo!<&n
szin tén
va.n egy kórház.
Ellls Islandon a kórhA.z 650
ággyal re--ml-0\kezlk ~ két csoportra van osztva; e,ip,·lk nz ;\.1t.l.lá.n oi<. a má:;ilk ,'\ rnc:ndó;. lmlegi><'ó!!,"ek s1.ám{i.rn. Amikor c,.$y
Idegent bt>hoz nnk n kórlu\zb:1.,
l(•ge lfi,,;1.ör !s a "zcl!J sr.oMba"
,1ulk, 11.ho! b('!ktatjt\k é:;. minden ért.ékt.árgyAt nyu,:ta elle nétK>n :l.w«1.r.ik. F'ün165 /;!\ ruha1·á.l1á.l; ntán a.,; Alt.a lfuu:,R mer,;rtgyelo ostt.ályba bnlyctlk.
Ila
OOt~sl~e a"t0nnnl m eg6.Jlaplt,.
lmtó, rögtön boo11~tjn.ll nt IJletékell külön Of't1á.lybu.. Kiilön ooz.- -- - - - l tá.lyok vannak a tüdövéezesek,

BEVÁNDORLÓ E'S- ABEVA'NDORLÍSI
f\
SZOLGÁLATOK,

1~1;~:;::az~ll~::.:~

e::~

(Folyla.1.Aa.)
_
A munkaugy:I mlnl~zter fellebbezés ~~té.n ru cg-. l't.llozlat-

·
or~zi1gba, amelyb61 kld.ndoroll, llllDnk n bajóstár&:1.ságnak
a költségén. amely Amerlk:l.ba
bo:ta. Ila ll klutasltAs azon a

:J::at~~~~V!::~~~l:~:i°~t:
ld-0gen beboel!ájtAoot, 1·agy ha
tlg)" találja,. hogy nz Idegennek
alncs Joga alla.ndó Itt LartózkodA.ara vagy bebocsájtásra, fel11.a.sznilbatja a t.ör,ény alla.1 biz
lD&ltott ltélkezési Jogát és kü0ni5s nehézségek CIIOtén. meg-

elmen ti!rténlk, hogy n be~
rAnllorló nem tud olvru;n!, 1·a.gJ
olynn betegségben szenved, fi
melyet a hajóstArllll.sAg n hajóra Rr.é.llás elt\t.U vizsgálat alka\mával minden nehézség nélkül
megli.llaplthal.ott ,·olna, az erre
vonatkozó bat.áro~tok értelroé-

~:~s t:z:~_sz
0
s~olgálatot 1elJOBlt.0. t1füb ~egen nyelvet. besr.é.ló c1,,yéneket
lil o.llrnlmaznnk. A kórháznak
,·an laborntorinma, operáló terrue é,e minden ufiksége3 orvosi
al kalmatOl>sága.. Mind e n Cl\leloten van tisna ebétllő terem. A
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b e.ly bev-ándo rlásl t1Mtl-lseii51- kérhet! bebocsáJtáslt az Egye11
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ért.etútlk iés esetleg rögtön de- küli5n engedélyével, bár ez nem
portálják.
vonatkozik aiokra az idegenekH a 11 deportalá.st elrendeltl'lk, re, akiket kl1.Arólag av.ért utae Idegent vi881.akuldlk abba az s!toltak ,·111su. mert a neiuzetl-
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EGY MAGYAR CZÉC
SZE-DU""LETES HALADÁSA

:1~:. 1 !te:~1~ 8

HOCKHOLD MIHALI
P lbCMEITIU:

HimJerville, Ky.

Amer lkU l!l/lJUhh

0::
1

1::

0

~

:!~ ~1 -

~~~~d~ 1 !';~~=

;~~;=

~!~:t~:!::1 ::~;~oo:önz~~
út ktzelés vagy megfigyelés e.í ljából kórházba küldtek. A töb. blek kisebb e!letek, v:igy illan1 dó Jellegü h!búk Yo llak, mint elniszett kar, a melyek nem ki-
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RAKTARON TARTUNK FINOM NOI
FELSO i , ALSÓ RUHÁKAT, HARISNYAKAT, Cl,~OKl!T: NOI ~ o ;
KAT a

legutolsó

divat szerint.

Áraink olc,ólc é, sok pénzt takari~at ha nálwik ,zerzi be 11ük1égletél

LADIES' SHOP
Mr, PARSONS, Manarer.

"'Wlt.LIAMSON., W. VA.

~lm-

megh\vja
,\
KeZ<.lt>te délut.án 6 órnkor. 1·ége i;oha. - Belé11tl dlj f6rflnknak $1.00. nGk nem flzelnek
,\ zenét a hlrneves Gnry, W. \la.
reze,banda azolgált.atja. H ilsltő
italokról é;; ételekr/51 a rendeW-

""•"•. •1 " ''!

~~~~!~~~~}

16

:~~t\:·;::~:1 ~:1::ú:,cé~::;
vftll:ilatit az amerikai. délB.llle~ikui és cnnadal gyóg)<&Zeréstt'k t'\ppcn ugy Isme r ik, k6n!tménye!ket, raktáron tartjAk.
mint bitrmelr ni.is évt!zelles

füJ!:~ ~7i~t~

r~;~11~~~-~~~:i
6 ;~::.::;:i!~etó :imeeset at eln mll é\'r61 m:uadt
Kovács Kilmá n Igen uerény
vli;!!ta) 16.094-et ,•égill Js been- ,•lazonyok ki5zött nyitott 15 é,•.
gedt~k és cso.k 1,0Hi-öt de11or .. ,·el ezelőtt Duqucsne l'áros.'1.bnn
tA\tnk.
egy kis helyi gyógyszertárt és

~~anm~~ó:;:~~~~:!~::r~á!~:= !
ge rlákba.n o. Royal M!g. Co. báz! gyógyszerei és a cég reJlód.ése még rendklvill n:igy reruállyekre blitat. Ugy halljuk,
hogy most építenek egy uj , :i

:1~;-~~ ~:::!~~á

1

it~~?:rl'l~~f~:
iet. 1n~rt a viillalat fejl6d.ése a
t~!e11 _nllandó megna1,,7obbitá1mt kovetcll. A eé:; fej\6dését
t~gjobban a1. blzouyltja. hogy

1)~1;: =~~~ák~ ~:n~k~:Y~~;• e~~~ !~: ;:i::::lni~~::.~~~ztA;::~~~

a ~!z:~~~llo:~~~!tzöl~ii:!
vúnuya l !:ittuk el. tu lnyomO
11iámba.n vannak olyanok, akik
valami betegségben vagy blbában 11ze11vednek, nmely .kereseti
képességükre bofol)-ással 1·an.
Az 1922-ben Ellls Islandon blzony!tvánnyal ell átott 16,789
szomé.ly kötfil 11,278 tartozott
a:t el6bb emlltett CIIOJIOrtbu. és
4,887-nek valami mis kisebb bete.geége 1·agy hibája vo\L Az
Ilyen. Idegeneket Y11.gy addig
tartJik kezelés alatt 11.mlg meggyógyulnak, aml!<or azután át•
adjak 6ket a ren des bevá.n\iorIbi közegeknek, \"agy pedig
ügyüket egy külön vlzsga!ó blzottüghoz utaljik, amely, ha a
testi hiba és más kö;Ulmények
ugy klvinJ6.k, klutulthatJa az
Idegent, mint olyant, ekl ki5uynyen a köz te rhére vilhaL
A többi blzonyltvinnyal ellátottak ki5ziil 1922-ben 134 elmebetegségben, gyengelméJQségben, e plleptlkiban vegy tüdllvészbeu uenvedeu. ,190-nelt va!ami ragadós betegsége, mb:i.t
trachoma, b6 rbaj, 111.1111111. vagy

sz4gblln. Nem volt ogyéb va- ve!(cdés6ve l a beléJo fektetett
gyona, inlnt ez a Bzert'iny gyógy- tókéuek emelését !11 megklvin•
azertir, de 11.karata, szorgalma Ja.
és legnagyobb bíia.zkesége, 4
1..spunk állan dóan figyelemegéauéges, derék fia pótoltAk a mel kl11érl honmAr11alnk Itteni
,agyont é3 reményt uyuJtottak sikereit s fejlődését és mindig
neki, hogy ha fe\n 6n ek, jó és i5r ömmel reglsztra!Julr. ha egy
meg bl zható eegltll társat nyer magyo.r iizletembor AmerlkáOOnnllk, akiket · a vegyész eti blln gyor~ karriert ért el. Ezek
szakma kltanulbé.ra kiild ött az ki5ué tartozik KováCll Kálmán
egyetemre. Fial elvégezve ta- és 4 fia, akik szép csendesen,
nulmA.nyalkat,
apjuk klvin- m1nden nagyobb fel ltinés nélBága szerint bei1ltak a cég_- kii! dolgoztak és dolgoznak egy
hez és megalapltottAk a Ro- kis vidéki vir<Nlban, a magyar
yal Mtg. Co. név alatt ma becsD.letnek, '1.ud!snak, akarat•
m6.r mindenki által ismert val- nak, képességnek 611 ilzletl sz.ak!alstot, mely kizá rólag vegy6- értelemnek legjobb pélMJit m u
szetl cikkek ké11ztiésével foglal- tatJá.k arra nézve, hogy lehet alkozlk. Oyo!'II ée l)Dpor.Ans volt kert és Igen az.ép e redményt. cla elker. A vas ezorgalom, . ma- érni, ha a becsület, a klta.rtá11
gyar becsület és a tudas neiYon és szorgalom a tehetllégget karrövid ldll alatt megboztAk u i51tve Jir.
eredményL Nebány év leforgáAmldi5n lebát megemlékesa alatt a Royal Mfg. Company zilnk a Royal Mrg. Company
házi gyógysze rei vieghódltottak nagyezeril e redményér61, egy•
egéaz Amerlkit és Canadit. ben klvánJuk , hogy ez a vlillaEzen gy~gyuerelr oly 'tltünll-, lat a feJlődée util,n még Igen
eknek bizonyultak, hogy aki .nagy lépésekkel haladjon elöegyuer '.baunilta ,areoha mú ,re.
(H.)

<l~b•••

GURDON . KÁROLY
n.,.i- •••

JIDll,E ll\·11,1,E, KV.

~~•~;:-:,~:!'.~~~:~•·~ a.,. ~m"

gált 2!!2.'.!20 be,·ándorlónak, va- lalatnnk rohamos és minden mi\.nyokat kt\rte.
,
lo.m,_e ly betflgségt6l l'Bgy fogyn- iiéOOn amerikai arányu ~ellenNew Yorktól Snn F'rnnclscolg 1

. Tisztelettel útesitjük Williamson környéke
magyanáa:át, hogy el.sörangu nöi divat üzletet nyitottunk. .
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1.,•Lt hevArulorlók közill 7.22~
O Y(l(}\'~Zt:ROYÁII .Ri\nye n,tú r , ns:í l!tj: IÍ fog átalak uln l.
gyógyulw, 6s 948 Jnnilva hagy--
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1922-ben, 16.789 ,a„yis 6 szá.- nagy arányokat kezd Oltenl.
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A MunkAa Dctegscgüly:cő SWvctJIOg 125-lk OllttAlyn , Loba.t.a,

eég gond~k~
A~!aplUu1.t4, hogy betegségllk
. t HTY.SITtS.
konnyen 1-,76gyltbató•e vngy po
TudntJuk Dllltown, Penna.
dig. hogy beboosáJtbatók-e
a magyar testvérolnhet, hogy
n61kü1, bo1;y máilokat voszéTOCZKY MTIIÁLY
lyeztetnének. Ha partruzálllt- test1•ér elvillalta laJJunk ottahatók nz ogy.óbké.n t OObocllájt- ni k6pviselet6t..
hatók, akkor bebocsl\tjak őket.
Fel van hat.almann eliirize-

l~~kr::;!~~~J~ k~%~:I;
1

MajestÍc Tracling Co. ocpi. e.

~

idejében

ait.

do:ló~::
kivételt tei;,:. Ahelyett, hogy
azonnal de110rt.álná.k fit o lyn11
rn.gadós bcteg13égben szenved(i
felei;:éget vagy kl1;koru gye rmckel, aki llt 6.IJ~udó tartózkodásS.'\\ rendelkew t~rJ\illet. 11\et~e

~il~:~r·: ~~i::z:::::r::~~:,lj;~:I~~;

!5

:::~~sá~=~•orl:a~del;; ~.nn ~1:j~~~~~::~~:t::::: ~',':1.::ie~~:e:ö;~;;\

r~t~;i~:

ég ha a flirJ, vagy apa vagy má.s
fclel6s ijZetnély haJla..ndó vieelni a kezelés k6Jt.8égelt, akkor
ke&elés alA veheUk a:r. lllet6ket
a kórbizban mlndn.ddlg, am\g
meggyógyuJn.ak és 1u:utAn be-bocd,Jt.hatók. Ugyaner dl! a naturallzá.lt polgár fclesé~c ~ tére, ha a bb:111&4.g 11. férj nnturaUzáh\111\ eU5lt Ulrtónt é~
a
nnt urnllr.Alt rolrár kfilrö\tiőn
u ületett kl!!.koru ~,Yt'rmekt' e!!t'tór e, hn a gyermek nz npa naturalld.lá1111 elöu szülHetl. minthogy az Ilyen gyermek nem nme
r!lrol polii:ár amlg beliocsájl.ást
nem nyert Ő!I m~ nem kezdte
{,Handó tartó1.llodMIH a.z Egyesült Annmokhiu,. lü\lúmbség
1u;ért m("J;la v1~ é!I az: hogy az
Ilyen 1$elekbcn. ha n férj ,·agy
npn n"lll kfpca a. kezeléa költl!égell fizetni , :a. kormány fedezi

r.,g,wós
""""''"'"""•111enved6k,
ml o< dlf ""'"''rnl
kell.megtörténik
Ello"ke,On rendet, FÉNYES
DÁl,T
te
r la 6s vörhcnyben
ll6etben flzonnul
melyre a Lobata éti \"l nt-Ull be~gek, ,mw és feJb6 r be deport.álA&
dókl magyani.1.got szeretettel
:t~/~~;i:';t ~::~;::~
C>Mzese11 kilenc killönbözö oszL-1.ly van a férfi 6;; ugyunannyi
n női betegek részé re.
J922-ben a kórház J0,333 bevándorló beteg kezelését látta
e l , átlag 384-et nnponta. Eieket

:!~;

egyéb ncm1 haja v~lL r.ii ndetek
ktllön rendelke~ésék a.lapJIÍn ki
vannak ut.asltva az Egyet10ll Államokból 6e rendeli könl.lm én,·ek , klbött awonal deportli.1hatók, nnélkül, hogy fellebbeihetnénl!k. Ilyen egyéneket eeet1~ elhelye:r.hctnek a kórbbbo,
amig llePor;tálJák őket, dl' 11zlgoru értrlwnb,in ai: Ilyen Idegenck ne1u rét!zesfühetnek kezelésbcn val1uu.ely betegség miatt,
amelynek IUo.pján kiut.a.JJlthntók, 0IIILk 11J1Órt, hogy beboc!áJthntókká válj(lnak a~ Egye11ü lt
Allamokbn, lm<'Mk n munkaÜ!:)'I nilnil!zter nines m{):'~yö1.0:.l~e arról, J1n1,7 n kezelé, mei
L'I.W•dát!it nm~rte!e1r
1·olnn.
YR!;Y r e mlklv,iH nebé?.H(igek'll
,·14,')" 11ienved.:'$lokoinn ni ldni;ennck. Ilyen en,gcd ~l)"t e,,,uk
rltkn Cll-Olekben adnak, á.!tnlAban o lynn esutekben, amlk01'
;;;ycrmekek 111.illelkhez
vagy
mái. rokona ik hoz jönnek llbbe
nt országlm„ Kórházi kezolMt
ponto1;:u1 48 órfln belUl, mlut!m
m,,gá.lluptttatott,hogy st„ldogen
1·alnml b<-tclt)fégben ezenvo6,
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THE 8. C. ROACH
HAROWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W. VA.
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
cbinaezüst evóeszköiöket, festékeket, üverárukat
és minden háiifelszerelési cikkekel
A magyarokat figyelmes kiszolráJásban ré-- .
szesitjük és áraink a legolcsóbbak.

KERESSE FEL OZLETUNKET,
HA WILLIMSONBA JON.

Husvétra
A LEGSZEBB RUHÁKAT, KALAPOKAT,
CIPOKET, NYAKKENDOKET, INGEKET, ALSÓRUHAKA T a leriobb ki"fitelbeo nálunk szerezheti
be. - Nézze mer, mielőtt vásárol, nan tavaszi

raktánmkaL

H. SCHWACHTER & CO.
WILLIAMSON, W,_;--VA,_
IWIIIIIIIIIIHIIIIIWIIIIIIIIIUIIIIIHIIIMIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIUIHIIIIIIUU

MAGYAR BANYÁBZLA.l'

A Ma11ar Bányának
11 Állami S.nkja. ! !

SZAKÁCS IMRE ROVATA.
A munkallság

nagyré11zének

1923 iúrdu•29

IMarsb.a.11

A SZÉNBJZO'ITS,\ O

e1zon1TtKOK,\'I' K1m
A IIA:'i\°AS7.0ll'.TÓI,.
,h i,;ue.ai1. A~I< ..,nbluitt.ú-.;a

Pedig a munkb!lágnak nln•

_..,1.,,1.,.,.,rt felha1.e.1t,,._..

.tRTESITt.'i.

::!i,! :'~~=..!:.-;u:toum~pb';.'!'~
oAi;

--

Dr. L G. IUlfEJIAJtT

!11..11 nl6 m"!lto„lolUra alhlmuTud:i.tjuk
Brunei!, Ohio,
e1116sor- magyar IClll~éreinket, 1\0gy

FOOOltVOS
The.tre Ba.lldlnir

"",t•~tmdell<i4 dd1ra1.oka1.

\::o::B:,i h~;~'.á:il~:~'l:l;c~ :t :~:k~é!r~•lrh~~~~;~I~ :::f•~~r;~~:::i:~~?:~~ ~!kn~:..t~~ttt;~~:~~ ;:si le~wér \~;i~~1':~aV:::k
::;~0::~r R S.'lJát fejévq'l gon- ::::1:!:1 ::::.~: •~~~:~ =:: ;r:/~!!~~=.~~:;~:ri=:=n::1f~1;:~~;:~::,s-;~*k~ n\~~p:,~:J::~lmaiva e16füe•
munká„AAg tud.'llában van rültek t.,örtönbe
sem •
t.o'l't'llellk
otoht. • - ..,::{ :ku!f:~ri;:~::Ht:'oe,;~ té$elt felvételére.
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semmit

~~i::~~::igte\\. ll~:~n~:~yz;~~~ ~l~::~~~t;J~g ~né;
Jyett. hogy arra fordltam'i az tnk
1

1

1

a munkásaág

1

Halandók
vagyunk!

HÁNY BÁNYÁSZTEST.
VtR árr,án maradt
ÖzDtK,e é, gyermekei
ni lkiilöznek,
m e r t bttitjiikd
IDEGEN BANKOK.
BAN tartották. .

NYUCT ASSA meg saját
lelkiismeretét 81 ZTOSITSA CSALÁDJA érdekét, helyezze át betétjét ide.

50
centért küldünk sürrö-

ayiler minden 1OOO
koronánál nagyobb
öszeget Ma1Yaror1Úg és Czec.boslo-valciába.

KESZPENZ dollárok uta•
lása $3.00 minden
száz dollár. Sür.
1önydii külön két
dollár.
OKMÁNYOK,
K/HOZATAU
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,

i ?3E
TUDAKOZÓDÁS!
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
hözjegyzöi, telekkönyvi, hogyatiki
. igyben kiszsiggel
nll te1stvireink 1zol1álatára.

1

;

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.
B • .HA.lf8,
pf:mfáru ol.
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LOGAII, W. VA.
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Jewelry Co.
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- Logan -

Joté.el.

Logan, W. Va.
:'11lndenne.111ü ruhákat szak
azcrllen tl5zlltunkés fe&tllnk. Jl b lól elvlsuiill is
h1h l1os i!.1ilJltjuk a rublit.
F~rfi öltönyöket ts kész!•
tllnk mértik után.
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GONDOLJON arra, hagy
c.aládja, leleúfe,
f}'tTmekei mil~n
neliiuigeknek néznek elibe, ha a c,aládlmtartót elvesztik.
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nlill! k megug r:iui -- : unit min•
tlen e~e then, ha tetl[l.kért felel•
nlök ke ll. ni e~ Is cselek!.zcnekJ
aztá11 :u lh·en gterenesC1lene•
k et mei;te;i;lk a nrnnk.isság \'ér
rnuulnak ,}* ci.zel lgy('kcinck

[gén lakásberendezését beszerezheti nálunk
a legjutányosabb áron.
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Raktáron tartunk mindenféle .
VAS, OVEG ES PORCEU.AN
. .•
EDENYT.
• ••
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A legszebb és lerjobb bulorok, nönyerek,
kályhák na11 raktára.
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.A nrnnká!i!'.ág lm1'4Íl uinak ar•
Logan vidéki magyarok!
ra kell tfirekedni, hogy a 1111111•
Valódi 14 karh tos ar.my
káss:ígot ne\·elJék és oktassák
Ckgzerek. órák. gyii rilk.
é11 yezes11ék azon uz öntudntos
tlr{tga kÖl'('k nálam Jótál•

1'1 •1~:~~::;'.Y:1~n~:~~

.~:~:~:se~~;

klijlHÍ Jobb:111
utána néz n dolgoknak, ugy
könnyen meglátja. hogy e&ek a
iaerencsétlen 'beugratottki börtönbe Juttatott ·munl(ások, nz
ugynevczeu öntudato111:1ágnak
n11gyon alae110ny fokAn .állanak.
t:zek nem \Atják meg nit,
hogy őket Cí!.nk c6lllételnok ha11z
11á!Ják. Ókei.csak belóklk :1 kut•
ba, azéN, hogy legyen kit ki•
hnznl. Bajba döntik, hogy le•

kül olérhetlk cé]Jukat.

't'nnuljon t<!hfit meg n mun•
kWág gondolkozni és mielőtt
1•alamlt cseleksu.k, mindlg fon ·
tol.ja meg és gondolja Jól át,
hogy helyes, megengedhetll és
lÖrl"ényea•e n cselekedete éti ha
ugy látja: hogy az an1it akar
cselekedni, a Józan blráln.tot la
megállja, csak akkor tegye
mes. Mindjárt ke\·esebb lesz
azoknak a száma. a kik a mun•

bajba juton munkás-mentés
al!ghanem jól kitize1öd6 üzle•
tecske, mivel már nagyon 13
uépu erüvé kezd lenni és a
munkásságnak
az {iJJarát.al
egyre•másra döntik bele a muu•
ká9Bágot a legvé~teeebb hely•
i:'etbe, • ai:tAn ha "véletlenül 111.
kerOI egynek a m~Dtéae. ugy

tapai;ztal-hatta, hogy a hata.lom
ural ellene rntndlg az tlsz, a tu•
domAuy fegy vereivel harcoltak.
Vajjo11 nem Játja•e be m..ár, hogy
ha gytlzedelmeskednl akar, neki Is ugya11 ezekkel a retyve rek
kel kell harcolnia? Tanuljon és
a aaját fejével gondolkonon 11
munkáa!ag a ILkkor eléri a cél•

hangOl!Dk 11 mocsarak békái.
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CITY TAXI CO.
LOGAN, W. VA.
i,•1r~I :\'ntlomtl Dunk

~~= ~~~!:\~ k~~!~~!~t~:áu)·I!

11
{,pii h•U'in• I Htmben,

:!:ine~tere~;ii:r:irl~~~ét~
ban. Diai ,:lllanylámpik.
frJ on nn io' kt'ói.e~ ,í rJr1:r•
,:1111:frll
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G. C. WELLMAN
6ri1ésélls1erCai:

-.

LoranrW. Va.
Ara.coma. Hotel épiilet ében'

Autoruobllok éJJel és nappal ka phntók.
Itle1?;enek
bli:alommal ut11Zhatnak ko
esijulnkon a kö rnyékbeli
plézekre.
l:i1.ttivükre ni«J mií, • I •
tahn ..:ra r endel}en kO<'! lt
n41unt l
'

"':;.~«.~:·;~::~ ~,.., ". '":";:~t',':'t k'l:.::~;;;::;, UNITED .OUTFIHERS, LOCAN, w. VA.
A VASIJTÁLLOMÁS MELLETT!
A legu.ebb és JegJobb ruh4ii: d lunk kéulilnek 1nérU!k uh\11.

Kéu férl1. é1

11ermetUltiioyiiket

das Tilautltban.

Klti1n6 CIPŐK, KALAPO\C ÉS SAPKÁK, NYAKKENDÓK,
INOEK, KOFi::_EREK, BŐRÖNDÖK r emek Jd!llltAsbnu.

Matyarokat fini lmuen szol,áljak ki.
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MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRIJK.
Kész férfi és nöi ruhák na1y raktára.

Cipök, hari1nyá", swellerek, uermek és baby
ruhák, kalapok, sapkák dus válantékban.
Ingek; alsóruhák, szalagok, csipkék és minden
amire szükségük van kaphatók nálunk.

KERESSEN FEL BENNÜNKET !

iJJinde11ki meukupj(l a IJÁ/\'l",{SZ NAPT ,fRT,. r,k/ t,,.
loüldl hátraW,-ri t Is 25 rent polilakölt1;qet:

HA SOK PÉNZT AKAR
MECTAKARIT ANI
wluden uiik&#g letO:t nAhrnk azereue be! Ml mlnduMI a ler}obb '-ml tartJ•k •• mfgt, 11 lerolci61tbfl n uJ,.
hrnk Ti&irolbal H eg#t!.1 ,idéken. Hladeat ,a,vonHtbau, oagyhan ,iúrohu1k mindent, ~1,r1 Mlb ■ llfllk
,- MIND"F..ST OLCSÓJIJl,\.S, !11.ST BÁRKI llÁ~.

UNITED GROCERY COMPANY
LOCAN, W, VA.
HÁZHOZ SZÁWTUNK .JIINl)ENT,
lltG A TÁVOU PLfZEIRE IS.

lfAOYAR BÁNYÁSZLAP

19:3 m'-rclua 29.

Ohazai mesék....

SZENVEDESEK UTJA.
Jrtn: Slcallmrr l M,r1h11.

(Polytatás.)
Mo st tl(,lu1á n jött és SArnléknál m b vcn •
dl,gek et l!I tnh\lL Otl (llt m,ír a. ku0!I lócin
11, 11:ennycapusx.t.'II h1plin. Plroa róni\ vlrltott
a gomblyukflhnu, nl)ból a nugy ha lom lllros
róuából vnl ó. mely lyc l Mariskánnk kodves•
kedett s melynek pompás lllnta slkere11cn
kfüxlött mei; még n pipa.füsttel 1!1. Ott ta·
nyúott at öreg harmonikás lg, meg n két
Vl f'i«. (apa 68 f lu) Szclke Bálint a.1 aJ16fél•
tiho1 tAmn szkodmt a nem ve tte le szemelt
1 a na,i:yhalomplros,•lrágról.
Slkarlt Sáralék nyAja.imn Odvö&6\ték. de
u lapin ~·:I.IJ\·llla-isz<'lnC'ket v~tt rá éll Uálln t lmmrl. ámmal keze lt ,·ele. Mari ak& ,•lzbe tette a piros azegíiiket II oda ll'tto a !l11b16dr:i. n plros róuf.k mellé.
(Mért hordanak neken1 ezek ennyi piro s
"ririgot. mikor én a fehér vlollit i;z<?Tetem
legjobban~
gondolta.)
A kupcc bemutnt.kozott az i1pánnak, 111l
.,_ nyájaMn parolbtak 1$)'mé.$al . :i.1on:.UI me~im v:un1lln l!ZemckkC'l mfrl'gl'tték
egymá!ll.
11indenkl ,•1111,znillt helyér{'. lle a bC'njl.,,I
nemlgeuakartC'llndulnl.
!lát MlgR~la .. M!1zl ve11l>Cg!
nprebcndáll :11, llregcbblk Virág. Az Urdli1,t 111
&ZOmj:rn veHejtettre l 11flját!
Errl' ~trnl íillön foi; tn a k1Ute11ót II tel e
!.öltötte uz ÜSl'ZCII pohnrakaÍ.. A kanrsó k!llrüll. Kocci ntottak
lszogau.ak.
Mart11 feh'ettc az abla.kpArkíinyou heveró piJ1eekulC110t II Bálint. aki ug~· leate a
Jd.ny minden n1czdu\atlt. mint aa cgeréfiffl
maOflka az egérlyukat. gyertyát ,:yujtott 11
leTll6.gltott Ma ri i;nak a pincébe.
Eg~·etlen szó ae hangzott el a boruagu
homilyban. mi,g tele nem CIIOrdult a kanCIIÓ. Ceak mikor Mnria elúrta a Cllllpol, ak·
kor C11ordul ~ ki :i,_ DAUnt !1Zlvéb61 ,a hetek
óta felgyülemlett keseri\ség.
-- JIA.t n1i meg ez n kupCC' i11 ide jár
~ el4 hogy az l&pány?
•
- il.:n nem lijK hetem ki egyiket se ..
a-púntól kértek engedelmi?t. nem tőlem!
- De te ae Innod ..
- Felőlem mlnd a kettő otthon marat.I hatna.
- lgar.lelkedre?
Igaz lelk enue.
J,~gylk 11(' kell?

VasAndrás
VERSES MESE

, AVÁ.~D01!111\DAJlAKR
TIZENKET RESZDBH

Guyandotte Club Kávé.

A legfinomabb minőségü kávék 'keveréke.

Izletes,

Zamatos,

Finorit:

MAGYA!\ DANY~

Ml UJSÁG

Tll>:lekltlAol 411Mltom magyv
u..1"r11lm<1L hOI)' mlll'-'" a maa•

::i.n::1~d=~~~:~rJobbn lnl!IY, ~

HIMLERVILLEN.

LEIIZA.LLITOTT J.A.0 N
0

t•su!<.dnl.

nya1j!ibftn.

Husvét.ht'.!ttúJo:ln.eslll ''.:76rn-

~~:f5i!J:~;Tut~{#;;

1e,

u

111nRrnrnak,

To.-4bt.r,, 11 ~,.,.,., n,ar,:,n t„r1.
,.-... im •~h...i 11tnroeAdt

kor nagy kal)."lrk-Jóada....,"I c~rbekötűtl tímcmulllll'>ágot rcntlez
J..Mo1r.oove15 Egycsiilet. ll~!;zlc-

r;:{~~1:: :~ ! !~'7~:~~::-:•~.~
, .... l'b.irh~·l)'bolrlGu,u.,ltl,la..

GURDON KÁROLY
log,4'llbbvc11yukoruked6

IIl,\U,EU\'ILJ,l :, K \'.

lo~~l~;,:~;:::r~=:~a~~!!7

MEGGYÓGYITJA

A Ver ho,·ay Segt'.!ly l~gylct
hlmli!r\·llld fiókjának vuctösége é.rtesltl a tagokat, hogy a
rendes h1ni gyill &I az llnnl'p

SÉRVÉT

miatt Cl:llik :\.prl!ts hó m!llodlk
vaaárnnrJAn lc!'Z mcgt:t.rtrn.

KIS

EURÓPI.BA

a.,~~it.':i!.""lU11lt-

Dnn•p!6 ~• ,.,.,.,u..,1?51< 1 l•AJu'-'•
nyosabb lron.
Hitelt nyuJtol< mln~en Uo•1en6-

MAGYARORSzAc

l.eguJ•bbad,ma.
(blml<>r\lUo,! heb1 bln,:6\
KOI.OS LF:Ö.
a Llmlenlllel "'n11rat tanl«I

- f.~~\:!~"t1~':'1i~n-".°i1,.,~~~lm.
Gfl!dnMs-! tnn~t&d/i.

E:,;6u...gtW>IM:111dó.
Mlt l<elltudulaml11denmagy&r
naU V!UAraa11! m9"6l,
Tn\lh Hl'6n11Ea.Asuon1ok
U.rn. FlultnU-L!,6.nyol<D•k.

'

ir'a ~gy 6~rt1
111190,:cut.

r.o

c~nl. :.lagy11rorná11"

KtrJCn Ingyen mut,1v.tinysdmo1,

~15..i~t~::-;_~~~ 6~~

KISHIRDETÉSEK.
COLUMBUS HOTEL
11-rd AV ENUE

M. COLLIER, D. D. ·s.
DE NTI ST

Kcrmit, W. Va.

WI LLl ~\M.80:'<I' , W . VA,

~e feledje cl, hogy Willl&DJ&on, W. Va. cgyedilll wa•

HIMLE:RV I LLEN
RENDEL E K
KaddenU ptnteken

gyar találkoz:ó helye 11 CoMUNKÁM J Ó.

Jumbus JloteJ.

nagy választékban.
KÉ RJ EN mng 71U' árJegf•
l(é]wt, sz in.!!K!n 11:iildilnk.

LEWIS FURNITURE CO.
Mr. ORE SNER

'WILLL\MS0'.\'

0

W. \' A.

--1
EMBEREKET KERESÜNK
111lr:.dc111'1lr"""' n:&en ucii;y11u
rek ul!l<!i!:d.n.. En i·!• 1zorplom•

i\ COL UJIIDL\ OIUMOl-'0.NOJi n \' lli'ig lcgjohh tilt•
nológtlpel.
A le1,51ohh
és lc11:Jo!Jllklvltelheukli•
u iiluelr!"tl n11llren oluhen,
A GIUMOFON feh'ldltja
u cgé@:1 hfl z:at.

NALONK kn.11hl'I $!ii.OO,
1.io.00, ir.o.oo, ssr..oo,
$ 100,00 v11g7 112!>.00-ért

dnrnbJAt.
..tt•fH.LO

,t? 8.

surl'f,\' CO.

End i\1·f.,
IIY. '[J!OJT. llTCII.
Wc~t

Wm. GREENSPON, 0, D.

s~t:,~;f,c~~-1,~:~1.

· lrlll\,. uz állo mássa l
s,cmhru.
1.-:l&lrao;:u i.a.cwü,·e1tc1„
DUJ:J-" raktára Lev(ll utjó.n
·~ 11zdllltok inlndtufaJUL

11:r.crnilvi:J;let.
1111 r,J.11ui:mcford11IJ..i1

hlzalommal hou.úm.
hu(ft•U U tiui.61,,~(I I 11dul.l

JOHN KUTTOR
....._,
Tulajdo uo!!-

MAOYAR BÁNYÁSZOK!
f.:ffk Cl'-" voJNek n11yok. ll:v<1
C!ta HDIJ!lillAI; ki bo11 oetekot. Ml
4!1 bflcr,O.Jetet numll::t.t i~ltM'

1:!,1;.,."
Z:

H1 blrmlre u n a>:Uk.ifo-

1

fogo,..H
MATEWAN, W. VA.
Dr. w. F. MoCOY Ul6cla.

o~:· o~r.rVlüiTT

MA1~~~:Ri~~hl

N<1 ~11ld~t.ell P611it Lde«er:. bMI·
kollbL JliJ~tel< houAnl<, a.bolt,..,
~~UletHen W.nnú ve\ete'I,:,
Mr. EDOAR CHAMBE RS. ll ba,ik
J>(;:uU.niolta, a lll&JIJ'uoli: u;u Jel

..,,,._

~Utck uuf,!.~IEk kam-1,~
Alaptölc.a41,0,000.(1(1.

The Matewan National

Bank

MATEWAN, W. VA,

MAOYAR BA NYÁ 8ZOKI
Ha jó ba.tal ,ruk&~ akiinek vii.,
&Arol11I, !0nl11ljllok blu!Oll>mo.1
bou.tm, 1Wt.eufgffto11 uolgll.l.b.t
klbe.n11eteket.
N81 kblmun kik, d. m. o. p1m11t0t, mlkot. dl6t, l•kll•iilYmlt, Y&l6dl
..Ol<Up1prlklt,
rlH:latv•nllllt,
llaul
J1Hkklrty41, ve.t„klrtyll:,
HlmtCI p!plkll, mlndtnlll o 10uerl rllk •t 11.fillltok, ami • m~11v•
rokn11ka,:OksEi:re1
Mlll4enblll II lel!'Jobb.,,t
éli J011olr„1Mfüba1• BllAU!tok,
k~JL&<!~et fn f!Mltem.

Ulrlnk
l'o3t.~

UJ OROM HIREK
11. CUKORREPA
TERMO FARMAKROL
f'11o hUl<nOI llzetlk & 11ylrak 1
tcrm1 l6knek, ugy ~OIIY tllY tonna
eukarrlpa 1d 1 11-.llban 250 Iont
cukrot.t..ha& ICIIYUl<t6kllzetl k
acukr11t'8.IOa,:.lzlontonktntakk0r a l ermel6 kap eov tonna liipl&rt & gyl ro111 t egyUII '21.2!1, a
melynek lcle ill otl a torm olat. A
mu!th1kher k,putamlk11r a torn,cl8k c.,.k mfg $5.50-ct fi 7.12-t
k1plak e,gy tonna l'f.p.l!rt. T c..,._I,
n e k lllldlll alnN>nkfnl egyre-ml•••
10111nn,t61 1S 1onnil11,lll!lt k8nv•
nycn kladmlthatJ•, ""9Y m1t tud
tc rmalnl egy j6 agy1.,.,1fekl1.o
agy agos ta!1J 11 c11k0rripa term8

~~E:;~r:w~::. :~~;i~"': :
6

tal11JaaC„korrfp-Clg6rt.......aab
1U,,l&bbl6'-fffl!nyolnkrlilH6l6
lel„ltAgotlllaunk al, halrfrtcorra
a c lm,e ma11va1"UI.

Sugar Beet Realty Co.
TOJZÁN ANTAL Elnak.
!lAV CITV, MIC H ,
712 TENTII &T RllET ,

JOHN KABAI

-------

at.

KÖtt, fon:luljo11 a ml Pr111ce-.-1

KÖNNYO FIZETtsl P'ELTf.:- ngy Bluetleld-1 lrodánkhor..
TELllK líELl,E'IT AD F.L
I-111 Ön _egy s,6n_y6ril lotot •
LOTOKAT P.S ZÖLDStG
kar vWrolAI lloanoke, Vt„
FAUM.,lK,\ T.
n.la-1 rirOII 6Bukl hat.irl.ma

.\ KJtNTL'1,)lll;l! ll.,U(1\'QNAI ,

f~i~~{t-lit{t~~

K1 pll1l6 n~lam fnlnden !II " tlel•
llllller, 1,1„
1;,n1lu kclltk,

1,.,..,

V. Plmult h l-tcn 2 ua pol dol•
go11:t!\k a Hlmlcr C.oal ('o. l'li•

192.1 a:1.f.rch1e

LILLY L ,um COllPANY

ROYALMAJL ·

Hlml•rvllle 61 vld,kl
1n1911rlHhtNJm!

D,. C. N. CROUCH

