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• MAG YAR BANYASZLAP

ABEVÁNDORLO ÉS ABEVANDORLÁSI
SZOLGÁLATOK.
(Folyt.~)

hat~ bfm~u,.
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a. gyermeknek vala.mely a meri- kórz'hidba,n
vi111I&t:art.ják a 1
lral pa.rthoz való mogérkez:te többiek Ugyáben való dÖn~ cl

~~~~=! é~:e: :::~:~~ balasztj{Llt mindaddig, amlg a
gávai mindaddig, o.m!g vala.me- ctmládfenta.rtót a k6t'hbból kllyl.k bevándorlásl pont !llcté'kes bocsátják.
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Ha a férft nincs abban a hely ::ni~rher.. eAW:atm;ngye!'e :ékgy:~:::.kl~:;;r~s~~:: ~
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lenes ta.rtózkCKl&ara távozik el ·111ennyH.ien n be~&ég 11:l:mrés nincs szándéké.ban ll- nyen gyógyltható és a férl, U, tenl otthonának feladása. Az letve apa., vagy m&a felelöe sze.,.
Ilyen nttldevHek felbasz:nálha- mély hajlandó a kezeléii költ86Jtók a-z Idegen 111.ándékának blzo gelt vlselnl, kórhbl kezeléll:len
de a törvény neru ré~e$1Uk a beteget rnlndaddlg,
1nyitására,
követeli őket.
a.mlg te.lJesen ki nem gyógyuk
H a valamely 811:indó amerl- é9 akkor bocsijtJAk be.
kn.l lakós felesége, vagy klskoM!ndeu rului tekintetben. aa
[ ~ gyem1eke érkezik az Egye- Egyos0.!t Államokbeli lak6-g
i!iilt Álhunokha éli a bevé.ndor- gal blró Idegen, v\ur.nér'ker.éee

,l

=~

az:

egy

E C!!lllt 1
\evör
ffY
J,o1 Lk 1k
6
~"- n6: k':ia ezt,\~ gft:00:,;
nyujt a ~IU,5 és gyn~ekl v1-

kolal tanuló és rendoltetósl belye valamely lskolu Yagy lllláll
l.lli!flnert nevelő Intézet és hogy
kellő gondoskodAs történt tan-

=!:::•eb!:~o:i:ése~
ügyeletet ajánl a. leinynak ad-

:«~
:m ~bocsá}tihal.Ó-
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1lgy0111ilt
Államokba Jönni,
hogy Itt munkát találjon, de
ttt. rokonai vagy barátai nln-

r~lá.\ltódo
te~~o: an~áh~V'llgy 'mi':'l..
k.ett6höz jön az Flgyeeült Államokb:L. A bizottság alékor is be-
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fe!m::ek~=~
a part- avagy

~~ng~~a
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szempon-tból gyé.1
:n~:~:
kona. vagy más nemély kls6retóben, a ,kJsért'S Idegent ,isszatartja.k és ,1zsgálatát elbn!asz~
más

::111:e.me:!:, ~~::

~:~~=::~~ta

!Innen

na-k a költ11ég~knek a fedezhére. 11 melyek a vlssz.o.tartott egyén Ugyében való döntés ldeJélg felmorülhctnok, Ami,nnyl-
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A JJéh l rn hRlnta.
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helyére utazik , ugy kfilön ösz-

1

. : : ~z:~~ed~::sta:~:; 1:~~~má:~po~:!':!1t~
ujonnan érkezetteket, nem de- olyan elblráláa alá esik, m1n1
portál'!_atják 6ket azonnal, a bármelyik mb, elsli lzben Mne-

~;:gm~e:~:ie~;l~~!~~~~~t:1~
Jat Ó!! ut.a7.ásl költséget.fedezi.
Ennek 11 gyakorlatma.k tsmerete Igen fontos a kl-sér6 lde~e-

:::~:z~d:~:e:e~!~d~~ó:~~ 1rikába ér~~:ly~~.,:~:rló.
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HUSZEZER BÁNYÁSZ
SZTRÁJKOL ANGLIÁBAN•
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Oyermel:ek

(-s

az 11.1obt Usérő dók e!UI.I'tani
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ideg~ nek . beboesaiJtW.
Tloonhat éven alóli gyerme- nam

a:~

ktl.klenl,

A!ngli&ban Dél Walesben 20 ezek köz(IJ toboro:i.tak 11 bállJ'G-ezer bánybz IIZlráJkba lépett, tula.}donosok embereket azm.l a

gondoskodni rők !közül csak egyiket tartják nem bocsútJá.K be, 6.ket is, mint

mely

:~~za

;~•!!

!!~::~~:~tetg~e;~~z:~! ~i~S:Z~~:sit~~tal: i::;já!ls!
kor&Ila'k egyénL)
depnrt.álhn.tj&k, hogy klut;as l-

megfelelő.

~'tn~~;!:g
k~: ninn
1
lellt valamelyikéhez jönnek, a
Reatlszerlnt lbandot követ.e OOrim.dorlasl hatósé.gtól vn.n nc'k bebocsájtátll faltételi"il, ezen
tügg,5vé té\·e. A bevándorlási kérdés felett azonban nem lehet

-

~:;:~~~~t
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.wtbeo, hogy uonnal megnö&O.l ~et, ak~l~jt vngy anyjuk látogasllOJl.,
blzonyitékol&al dl'k n partr,aszál!ást., feltéve,
jlm, de óbajtja, hogy jegyese u rl ~tcéljá~t==~IOk~ kell szolgálni arra. vonatkozó- hogy letétbe helyeznek
ösz·0gyea0.11 Államokba JöJJön ~ h ~ · aJ
Jytk mA. já tag, hogy a gyermek ténytei; Is- sz:~et, a mely elegendő nzokkt éljen addig, amlg olyan vl111:WUyok közzé kerOI hogy egybekelhetnek, 11 rérllnak, egy
tfm.telleége6 fér.)ozett IU!Szonyt,

1

felad!~ Tekintve ezt a körfil- törvény ei61rja, hogy az kte.t
ményt, a.JAnlatoa, hogy u a'- la.kósu Idegen hol:Utartoldl ...
Idegen. aki valamely 111lrg6s tii- dig tartand(M viS!lz:a, nmig DMII
leU ügyben, vagy mb körül- é.llapttható. hogy baJuk ~ny1mény folytán külfö11re megy nyen gyógyltható-e. vagy Pf!dlg,
é6 ellke lQ.tllatóan tá\'OUéte hat hogy mások v"sólyezteté&e a61
hónap.na! hoss:robb ldGre ter- kül bebocsáthatók-e. Ha u - ·
jedhet. tá.vozá11a előtt közjegy- lltett 8%em.pontolr.ból beOOOl!lájl1

=~or':~~

·eg~:°~~=~:n~b~=
ba és az apát vn,gy a családnak
azt a tagját, a.kJ a többinek oltartó,ta, fl bevándorlási állomás
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Erősek

és egészségesek
lesznek-e gyermekei?
a magasság kérdése, hanem
NEMCSAK
a gyermekek teljes testi és lelki kif
Jödése érint
minden atyát és
:j-

közelről

a nyát. Bizonyára hatalmas, egészséges,
erös és telt alaku gyermeket óhajtanak.
Az eledel, melyet a b')'ermekek kapnak, hatU.rozottan befolyásolja íejlódéiiliket. A tudomány kinnitalta, hogy a tej

:;~~~:~~~~r=i~ = b : : t a f ~le~:~ké ~e~~;::
idején táplálja er6sen E~e Tejjel, meri az Eagle Tej tiszta
tápS,T,Cr, mely ellátta őket oly túpanyagokkaJ, melyl'k testük
fclöd~sióhez szükségesek.
A gyermekek ezrei~ CT.rei az ('~:z orstigban nz Eagle Tejnek k~nhelik erejüket ea jó egé;aségükd. Ké tsl,gtelen
az E:igle Tej t.isztWga, valamint az eredmény, ml'!yc.-t ax
európai anyák ezrei értek cl ,·cle. Nagyolib i::1értékben használják az Eagle Tejet csecsem6táplálásra, min t nz öse-zes
többi =sem6tápszereket egylltt\·én, rnerttklzár61:ig t!szta
tc.-j és cukor, alkalmn.s tor.11.1ibun és l.önnyt"o emi\~lhe16.
babyk tá.plálfuiárn,

•
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A g,-ermek öltüite tése.
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Is fo!ytathaesá:k . Néha azonban,
ruhi.•
tekintve azolmt a nehézségeket.
molyek a kis6r6 Idegenre a v:lez
szauta7.ásb6\ származhatnak, n
mtmkaügyl mlnluter meghat.a]
maihrut. egy belyetltest, - ha
Ilyent Ullá!.hatnak - , aki a klut.a.sl,t,,oti Idegennel viS11zo.tér.
A lrl11én'l Idegent !gy a.iután beere&r.U.k1
.
Az:ok az: Idegenek, ak.UltlSI klaér6 !degcm ·m1n 6séglben megtagadták a bobocsájtást, tlá.rm.J.kor
ujból folyamodhatnak, anéili.Ul,
hogy el&zetes cngedélyit beszere1néne"k. Ugysz:lntén, ha egy
gyernnok, a.kit azon n clmen de- 1
portibJ.ak, hogy 16 éven alóli
és kl11é ret nélkU I jőtt, egy éven oh·•••• ., t1u:..;;,;;n ml•~•• "'""
belül, amikor már meghaladta j;j;!,.•h;<,~~t.•,;,~.~-'•"•• .,.,s. "~n •
a 16 éYet, uJból rolya.modlk,I=== = = == =
nam i;orozható abbn az oaxtály- ság vez!ll6je tart.oilk dönté~ cél
00, 11 melybe korábbi deportá- jából a nmn'kniigy l miniszter
lás ala.pjan k lu':881tható.
awnnall ngyeJmébe boinl.
Azok IU idegenek, akiket lör'.\ m::~~~il ~:~~sAf~u r :.ilel- ,·ényesen bocsájtottaK be az
bocsájtása.
Egyesillt Álla.m·okba és egvfolyAz Idegen, aki nz EgyesOlt Álvaló
letelepedése
után külföldre utazik, ha. ujból
v:lssz.o.jön, általában tartozik
mindenben ~leget ten_nl a be1·ándorlisl t~~ény követelményet1.1ok. A korulmény, hogy rövid Ideig volt külföldön, hogy

111.lllokban

!~~

~::i~~

e::~~:!~l~j:~~
Jó ,1ssw.érkezésiik alkalmá\•al
nlucsenek alávetve az olvasá,sl
próbának. Az ilyen Idegeneket
beboc:sátJák akkor Is, ha sero
angolul, sem bármilyen más
nyelven olvasni nem tudnak,
f~ltóve, hogy hal hóna~on ~e-

: ;~s~:=~11~~!1:: ~ l~~~~z:~1:\ö!;l;?'

:e::u::
tak a bán ·ákbn.
,
)
A bányászok 11zerzödése szerlnt 11 kompánláknak csakis
azervezett bányászokat sza'h,ad
bányákban alkalmam! éQ ezt
a pontot szegték meg tárl!asá.gok, mlknr egyremá.sra vették
fel a szervezetlen em~reket
murrkára.
A11gllába.n Is nagy a munkanélkil.llség és a letört emberek
természetesen jóval olcsóbb bér
él"t 'is azlveseu elmennek és

11

11

a

1:~ok á\lAl
A bányászok kijelentették,
hogy nem engednek é.s amennyi
ben a kompánla.k nem adják be
a derekukat, ugy az ottani U)l;tb! bány&kban do!goz6 30,000
eruber la sztr&Jkba Jép, ezo}:kel
együtt azután a sztri.jko.ló W..
nyászok u.áma 50,000 le.sL
Miután a tArsaságok sem akarnak enged.ni, houz;a,ijb barora v-a.n kllé.t.ás, hacsak meg nem
gondolják a dolgot a té.rsuágok és elállna.Jc a jogtala.n ill>Yete,létlüktól.

A FRANCIÁK MÁR A MAGYAR
BANYASZOKAT IS KIUTASITJÁK
A RUHR VIDÉKRŐL.
Buda pe~tl tudós llónklól.
A Ruh r vidéken dolgozó ma- utlkö!tséget. Ill 11.ztán reljutot•

b/"Dr bányász~_k közOl a franci.a umk a Magyar Folyam. és Tenmegszállók tobbek et klutam- gerhnjózásl
részvénytáraaaág
0
1
:té:~!::k :1~ :::.len:~: ~11::0:::er:::
gya.rországba, más részük ut- zott Boosbol. Pénzünk nem volt
ban ,•an haza.felé. A klutnsltAs és Paasaut.ól Béc11lg két kenyér-uzért történt, mert a francia b61 éltünk H~ed magammal.
hatóságok a munkások közt a Többi társaim a ]egkillönbt'Slegkisebb ellenkezést sem tiirlk z6bb utakon A:t a legkfilönbt'Sel és ezért a nem odavaló 1lle- z6bb uélkUlözések közepette
tőségü munkásokat elt&volit• jönnek haia. Ulllzásun!' több,

~~:\11:;:~~

Á~1~1A;1a~:t:~. ~~~t~:~ !~~ó::~ !!~~ ~:t!~b:a~da~~t;:s!:~: :~:~z!f1::~ ~:~i: v~::~!~1 ,:_
1
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mokbaJI, uem -.·a\toztat a helyzelen. Még abb::n az osetben Is,
ha a1. Illető beJelentctte abh:11
szándékát.. ilogy az Egye1mlt
Álla.mok polgára akar lenni /is
kh·ette eleö papírját, - teklntettel ldeg~n voltára - ta,rtozlk
:e!::;n~1:;1t!·

~~;:~:1

belioc:s.'i.jtás céljából\ b!zonyltá- lád, közüttük Pelger _Káro"iy bása 11lkaU11á\·n! 111. Idegen ta~n- ;ny-amunkáe c~aládj&vnl együtt.
itk lg~zolni, hogy ni Egyesult l'elger Károly a kövctkezOket
Államokban van álla.ntló, meg- ,mondta cl k!utasltá!lának éij hahatározott és tula.J do nképenl ln. zaérkezésének tört6netér6\:
kóh elye, mely.re
mindenkor ---:- Tizenegy év óta élek c,iaVlll6zatérnl óhajt. Ezt a szo'ká- hidosi.ól a Duleburg közelében

'"~::!~ 1:!tt~~~::t\~;!c:;ril::::zn~!~~ :t:i6 L~~~:~~,:itv~:~~:':~; :~~~e~:~:=~g szerin t gnn~oa.
1
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::~7kn é~e~!:~~~~r!~e:~~ rlrn~ l ~ ! : :okn~!; ;:~lt
k\·óta
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épugey megszerezni. mint mé.s ltön·énnye1 kapcsolatban élvezi természetesen 11 11 zajötteru, bebevándorló.
-, a:z nme.rlkai tnrtótk:od&ssa\ rcn- ,·onultam, caal&dom azo nban
vé~~:'.a.km:;:Öi:r :1:~:d~~:.1t=~daeg~:t a~~l~;p::y:::~~
lásl törvény ai amerikai lakóit- ,1s6zatér: teklblet nélküi a
sá.ggal r eQ.delkez6· Idegenek ér- nemzetisége számára engedédek.é ben tes%. Tgy a munkaügyi Jyezelt k.vóta betelthe. minden
mlnl'!lzter megeng'edbeU a be- kor beboc:sáJthat&: Hangsu\yobocsájtá& egy r~,1rl · külfökll ~t.t azonban az a körülmény,
tal'l.ózkodásról vi-sszatér6 Ide- hogy n kúlföldl távollét ld6ta rgennek, anna'k dacára 111, ha ni am&nak nem sza.b'.l.d a hat hóa klutaslLh:atók osztály&ba tar- ·napot meghaladni. Azt &'Z Ide1
1
:t\é{e~~~;\:t~::Y
:i:i.::!o!tir!i~~önn~ u;):át'!
Államokba.n. Aionba:n minden klnUk, mint aki fela.dta Egyeegyes ilyen e11e_tbel\.. megfelel ljli\t Álhunokbell ot(honát. Ez
blzonyitékoknt kell a,:olgálta.t- a feltevés ar.onbau roegdöntbe11I ai-ra, hogy a vtsnaérkező Ide UI olymótlon, hogy az Idegen
Egyeslllt Államokban"' -éi as kellően Igazolja, 111l11zerlnt u
zal a szándékkal tá•or.ott ln· Egyesiilt Államt>kban lév6 ottnen, hogy ujból vl&u&U.r, /t. be- honába képtelen volt b.at hó-
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dig uulr 60- 70 u1agyar cea.1Ad
jön el, ezek már niegérkeztek
l\lagynrországrn, de legaláblt
még ugyanannyian utflan v1111nak. A Ulílb'}'ar bánydsxck .Butlapeste n az. Orsdgos MenekOlt
Ugyl Hlvatalba.n jelentkeztek,. a

:~:~~~~-

::lk:ag~~:n:~!!
a munk&t: többen megkérdeztük a francia hatóságot. hogy
mit fizetnek, \egföbbeo közilIünk azonban minden kérdezés
nélkül folytattak a munkát. A
kik kérdezGskijdtek és hangsulyo:tták, bogy nem dolgozhatnak, ha nem tudJ&k, hogy meny

:it~~~:o~~::

11
: : : ; ~ ~ ~~':::

tam én is négyt.agu csal!dommai. Lultlortból Kölnig a tranclák szállltottak, Kölnben az
ottani magyar segélyegylet p6n
i6n utaztunk Nllrnberglg. Itt
gyüjtélt rendeztek a menekültek sám!ra, uen a )}11nzen el-

~
UJ BÁNYAK_ NYITASA.
..
-·
11
rls~::g: , n~~l:;oa~t=..
Ill., továbbá. a Wllllo.m Va.o
Hoo11e, Cambrla, Wllllam90•
Countyba.n, 111., uJ binyit ..n:,itott.ak és az llzemet mir fel lf
\'ették.

UJJÁ tPUL6 BÁNYA..
As O'G&rn Conl Co. Harrl..
burg közelében, !évi- 12-lk ni.mu l,lánylr'Jlit""uJJ',J!pltl & tel}&sen. modernül villanyen5vel u.rei! fel. Uj aeéHJpllt ll 'Plt.e.oek
a 'blnJ,U•u & ugy tene11lk.
b.ogy a twmeléat a moataafnak
a k6taw--tdte emelhldlL

1na,....11.
'J'O Z A GAZE'OIIUÁSNÁL.
Az llllnoht-Albortn. gádo rrás

MAG YAR BÁNYÁSZLA P
il lMl,F,IC \'1 1,1,F,

KEN 'IUCKV.

&úf'(lllnyc L..,_T,tca••'"' Mlnct1 Jo,..rnat. Kermlt. W. v-.

~

U Yt6UU ........11,~• 11•nrl01l•p

U.

Egyn~rt 411,,,., .,

:;al\,

T l>e On!7 H,..n11,11ríen Min•" JQur,.~I I" 11\e Uni t<.:! Statu.

•r:

llt6F!uta1I
Az ~11, om1 Áll1,nok""" ~ti()...-NaQylr"':t_~gbl $UIO
Sub~Mlo!lon !1 1tu, ln t h• Unlt<!<I 8u1c1 12.'lO Hw na •TY !Jl.00

1'111,ll,< h,·d by :11 ,\ H T I N

P„blllht!d

Ev.,•v

ahonnan

TI,u„day.

Hl ll 1, E n . Editor.

b".Mbl"L

·

lilatere<! u Seoond (,'tan llaltar at Cbl PIJSt 0 fflc,e 1t New Yc,r, , N. Y.
Ulldt!• lhtl Act of Yarcb 3. IS'/1. !kor.<>ad CLMI M•ttcr U t111 Pot!t
o m e. or Uhnlo"mo. KJ'. •1111111<1 lt>r.

1 szénbinyAJ11
h """ az c!!:IÓ

'

mintegy 3

·m cgnr.ll!k,

Kaffiot 4 Wulfk. P 6 ~1 aunnall
uabadonr•~Ulr..

KEDVEZMÉNY

egrelwt, minl li~Ul ~'
f<hc.ln tejet , .,, tiszt3
cukrot. G3 ivlgn v,;:.
1döb.1by lápszcr,otl
sa:i:l')fycdüli l:i panyl!.ll
b:\byjei,7.imára,m!i.or
nz iiny:• leie nem !,;i.

A& április hó tS-ii1 Baakhb1mban
elbelyesett betétek
áprili, hó 1-tól bmalonak.

i:lét;ilö.

Ila,nc m tudja. hol,!y :m kell hruu:rcil nl :u:
E:i.gle Tejt't, küldje he hou6.nl. n t a.
hlrdf ti,;t l11 n1 I elk i!ldiU!1 ii mwk l ns:ytn

P~MI

:e-:.-,=":. ':i.::..:lt::..,_ ,*

Hajójetyek

~l~~:•I< -:,::.-.:: ::.'l!':.~"'.~:=

KISS EMIL Bankháza

a !áp!álásbo:t !:!<:ÜkS'!~l.,. ul1111itá.~olu l,
JfabykliftYl'ctés frt~kes t.udnh·alókat.

ógctt, hogy a tüzos.r. lopok BEln•
te nz égig értek.
-oU,I 1J.\ .' 1r.\ i,OO A/rl' JIAS,
l.ogán legujabb 611 h.nta lma11

A M• ~Yar n a„rbrl•;ol bA"yauok lrJtk, bi ny t .u oknl l bJ nytuo kn ak.
T h• Hllft ll•l• n Jrllllr•• .. J o„rn•I !• WN1t<11 for Minire. o f Mlnera

'·

naponta

ltetttJ• •01ety.ulett lla"k...,..,._ Kllldl• lte ..,.9'akatilott
-111I
'"•• '<•11J1 t 51wlteül l<SftJktJM,.

nt lllló k ublkhi.b fö ldg á zt nyernek és különöiien a:r. clsö napon
mlg a uh·ócl!!Q ,·ck cl nem pusz- ·
tu ltak, oly hü ta lma11 lánggal

½-----· -- - - -

MtgJ•l enll< "'lndon .ulitirtliklln, -

IOdollárralmeske..n.ti
pt,,_." ' •

O:rntoks mcl'.Őn, Calgary közelében Cannd6.l.!1111, rn cggyull atlt
és három napig égotl ané lkül ,
hom· cl tud!Ak ,·olna oltan i. Vé
gül 1, h omokkal és föl d de l töl tör.tók tele az égó gázkuta)u1.L
rnntegy 2:i,000 dollár é rté kil
felsierelé11puszt ultclahatal•
miuitü:r:ben.
A gt'lzforrlis egyike Can llda
legnagyobb töldg(u.tolcpel n ek

(HUNGARlar: mNERS' JOURNAL )

133 SECOND AVE.

0911. o'.s.N

-

Kl ng
Pucl Co. i:;,tk Creek me ll ett van.

Berwlnd-Whiteék W'lndberl 35 éli 36 ~mu bányáj6bau. A
.tét tipli között nrlndössr.o ¼ mllenyl távobág 1•1111. tehát valóuln~g mindkét tlplrt egy ember l"agy legalább egy társaság-

levegőbe.

ÖTVENEZER DOLLÁR BONTETtSRE ITtLTEK

Attól !élnek, . hn. 4 pu b,.;;zén•
,
,
bányákban Is kópoeltésh ez lesz
Clevela nd ban a Newburg & Soul h Shor e H. -~· és a Lake kötve a munk a, ak kor egy eset-

~~:~::a~~

;:;i;::;;

hoz U!rl-Ozó emberek röp ltették
.
11: 1\ón ; 1:~e~~!~:
1z~~ú:r:~s:~:k::~: :~8:l~~n~m~:~c~: l::1:knö ~':!:
Megkudödúlt teJ"méuetesen nzonnal 11. \'izsgálat, kik követ- delkezéselt megsiegték.
m:i:e .szedett-vedett nópségel,
lék el a gaztettet él! 11. társaság 11:YQ.Jmja elsősorban n t.a1·alyl
Az I nterstate commeree eornisslon ugyanis meisza.bta a mint edd!% tették.
.
utrájk óta még sztrAJk:ban dlló bányászokra lrlnyul.
vasulaknak, hogy esnkls annyi szenet szabad venniök, amenyEz az oka amié rt a nn yi ra cl-

ezelőtt

elbocsájtották 11,wlgál11t- nylre szükségilk 1·m1, ml,g ez n két va111uttána~ág annál többet

ból az ugynevezett "bányaliröket", akiknek az vo lt a feladatuk, \·elt.
hogy megakadályou:nnak minden rendboutást, \'lgyáu.anak lt.
A vasuta~ azon \niuyáknak,

~~~:i:~~~,~~~ 1:;;:~. a

ijcmunlt
melyek

nekik szállltj.ák

sem

A~":s:i

törűd u ck,

hogy

a há ny ember élete forog kockán.

telepekre. A ti\n;a&lg ugy lalálta, hogy Wlndbereu már annr!ru ~.:~:e~; ::~~\;;~Y~2:·::: ::!~i:=e~:;;: a ~::n::.~~n~I: ~aen~;~o~;rn:e;b:~á:u1'.°~ec~
1
lecsllla11edtak a kedélyek, hogy nincs többé szüiulégük a J;lánya- plac:l ár.
kik csak n a rontos, hogy_11e
úrökre és kit ették l!keL a jól fizetett dologtalan Job-ból.
_
Ez a két vasuLtársaság Jóva l több szenet 1•ett mint szükl!égNem lclletlink róla, de nekünk az a gya.nunk, hogy a tipli Jete és a !elesleget gyáraknak adták el természetesen Jóval marobbllntás tettesell taldn az elboes.ú.Jtott,,bány~őrök között kellc- gasabb ár ért, mint e mennyit 6k A. 'b ányt\knak fl:i:cttek.
ne keresni. M.I azt blsszük, ott könuycbllen megtalálnák. mint n
A per rolyamán mi ndkét társa.'!ág elismerte, hoi,•y 50-50
aztrii.Jkoló b{ui~·dswk között.
esetben követték cl ezt a sulyos kihágást.
_
Nem leune talán céltqlan dolog, ha jól megvi:i:sgálnák il-

8!:;:

1
ták ~~~ 0~1~ ·t::t,~::Y\;e:i~o;:J~:~~~~~~n:~~::~n~:11
wlnd-Whlte tán;aságnnk - ime két tipli 18 r obban egyszerre.
És a banynörök -

ba valóban 6k követték el a robbantást

- elérték céljukaL Már az összes clbocs.ú.Jtott semmlteV6t visz~
s:i:a.hlvták Berwlnd-Whlteék. Ellenben a tipli robbantásért ma}d
hlztOsau becsuknak néhány 11:i:erene11étlen bányászt.

~fy!~~: i3 ~~gy:zct~J~o~::u~;
0
tudták eddig törni.
Az uulon Itt Pemmlféle hatniml célokat nem néz, Uut.án és
becsületesen <'Sak .az embe.rek
épNégét vl-<11 u á lt.nl, hogy ké-

'
,.. --;<>-

,

,

1

'

PUHASZEN BANYASZOK KEPESITESE1
___

uyáuoli' kl' J1e~llé~e árgyi. lurn.-A bá nya tulajdonosok kil•den ek,
hogy II Jan s lntből ~ön'ény n e Jegyon.

H a P en nsylvánlábe.n s ikerül
ezt a törvényt behozni, akkor
11
: '~!s:! ! öve~f~o:;: : :t:,é~!~t~
melyekben ma még mindenk i
E lap elllflseM91 tra 12.00.

~,~;?;tiirt•·::~.: :~:~l,
1

st.crte az OT'!lzágbl!.n, de termési:etcsen nem a bányaiparban.
Peunsylvruila törvényh~wá1
11
Itt ~~r::1~~:kn:;t:,~:~c;i:~~felclö számu :mn1w;t kapni '. az :~!d:~ts:~~~.!!~~~~:1:t~S:.
óplti5 l11art la m,;:gbénltja a dolgos, erős kezek hiánya, a lapok gyalisdt kezdte meg u. mult héhlrdet0::'81 r ontAban :íllandÓJlll keresnek cukorrópa 'Ill.Unkásokat,· ten,
,
_

lat:Bág :_' ~áy~:~:~k ~uel
11:t:1nnhen azt állltják, h ogy a bánrászs:i:erve~t nem azért hsr-

nehóz 1•aslpar Is nélkülözi u szakképzellcn napszimosokat.
Pe~nj:v~:\~ta
És amikor az Or!'Eág nélkülözi a munkás kc;eket, akkor képesli.ett búnrászok 'tlolgo:i:hasllul>'band bc1·ándorla.&I föb!:i:tos móg arról tart cll!adbt New snnak a puh11.azén bányákban.
\'.orkban, hogy milyeu 11puau bel'ándorlók k!ninn.tosak az orKépes!tést csak az a bányász

nye, másrésze I nkább a tudat-

lett, mert ezzel n há ny szo
e
biztonságát nkarja ellSmozditani, hanem azt á liltják. hogy ezt

1

t:ll,

mell. - vr~;}'

L<rl!.ij5.:itőli

0z1::~~~ll~U,-::!::i~ cpl a bányászoltképes~ések~;'~ ·p l '1'l 1T- ~ Yn1,V,l!JLRRm1!

a

0

nág szempontjából.
•
Amlg n hll'atalo• urak t11,111,ok11t 1·álog11tnak, addig a~ ország
bau az Jp:ir nilndi;; IUnylenl fogj:i az crl!s, dolgos kezek hlányáL
A mai k1'6ta ijt.crlut 1ioha sem jön be annyi be1•ándorló, mint a
menny i munkás !ltánpóllnsra szük~e van az országnak.

;ts

Hntlmtósan ea:1~
uj Bzélesebbköril bevAndorlbl kvótával lehet S{'gltenl ~z egyes lperágakb1111 mutntkozó emberhiányon.
fl.:nyllllenó nagyol\ nfuncly J1m!'ág wunkál.hhl.nyát, llu azok-

ll A G\' All

1
~:i~~/:~
1:::t~~i!t~~:}~!~~ a ~:; ::~:=~:~é: ::~1:'agok,
ozután pedig
11xoknt kópe- hogy ,,1zsgá1.tntásná! a búnyá

lJiirr:Fiil/in "'J!Y kf''l'éJ

In

.L w. r

,_,

l'ij,lahnRS hclyr<.'!, :imig
nem <:r1.i, htl.lr/ böro iz1.ó

:l

~e)~gt:1~~!h~:~k0~l~~f{:

r.suk
n
nyom,\han. A Y:i l ódi
siteuék, akik egy bányán 1nel- uok ké1ll'lse\l!I beleszólnának, ' Pain-Elpellertn a HORGONY
lett 2 évig m\nl hel11crek dol- hogy kit lehet eUogadul szakvédjegy rojta von.
gpzt.ak. Azután egy vegyes bl- k~Ó~P'':'":'..'~":"'"Y"'.l~'::"~
'":".k_:"Ó•~kl~t..'.'.
n~eo:'..'·

raktáron tart mindenféle batorokat, kályhákat,
cbinaezüst evőtszközöket, fettékeket, üverárakat
is minden bázifelszerelé1i cikkeket.
A maoarokat fi11elmu kiuol1álá1ban réuesitjük és áraink a legolcsóhbak.

KERESSE FEL OZLETONKET,
HA 'WIWMSONBA JON.

Jó BIZTOSITÁS !
A m.elylk magyar bány811z gondolja, hogy 100
dollár havi betegsegély elég,iéges n éki, hogy lngye»
ne betegeskedJen mert a Krisztus kopor.ójit Mm

elrlzték Ingyen - az lrlo n bl5v00b felvllágo11.ltáilért as
a lant Irt cimre. Jó blzlOJlltásra m inden embernek ullltsége 'l'll D DE KÜLÖNÖSEN A BÁNYÁBD'A,l[. Kiillll. J6
bl,:tosltása n ln't:a, az Dyugodta n nem la ladalbat. tw,
miért, ait·egy bányásznak tudnia lce n. ltn mondom egy
öreg bánydsz. de mondok még mút Is, azt, hogy aW
bli alo mmal ir hozzám ez ügyben, nem fogja megbá.Jlul. De még azok sem, ak ~ nehéz mun kámban ~e!Pt,IM!gemre ,;annak és lesznek.
,..
Ker esek helyi ügrke1elllket L", ltlk ti.Jl11Mdók ~
pléd képTIStllAI, Jé füetó!W rt. Ahd-i! 'bá ll rli11~td t ~.
relm köi l ol1an, kik lrnl mttnek ft hllaigo"lt b~rtt
Ila li:en ut Itt 11doft dm en len ile llt r nirt1m mev
Jog nak lalálnL

Paul Péter General Agent

a h1'f1Y nag7.

•

LEMONDOTT A NEW-YORK.I SZE:NBIZTOS

.
mert belátta, hogy , .. ren deletekkel nem lehet egy 'l'aroat
fütenl.
Nagy reményeket fütti:lk a new yorklak mükJldéséhez, de a.Ja.
()Olilln 01111.Jódtak.. Mut a tábomok-szénkormányblztos 11em tudott
c&Odikat miivelnl és fáztak u IS kormányblztosaága a:au Is 11

1

VÁSÁROLJON
\Alladin harisnyát -

Superb1 inret - Bisex
Belber bőröndöt - Blue J1y
munkásruhát é, mwikainrel, mert ezek I lerjobb minö1é1üek.

alsóruhát -

ugyazólván
hiábavaló
,mig
oh·nn eUl.berek~ 11, munkába
Aliltann'k 111l11dé11 elfüctclJ kioktntás n61klil, akik életlik~en

KERÜLETI ARUSITOI :

80~: ~li;;;!:.~t:/1.:1

1
:;; a s~e-

rene11étlenség<'knck Igen toklntélydh része abbó l ered, mert a
bányák töm1·e vannak olyan em
.
berckkel, a~lk nem értik ri bá• ,
.
otthod11a u...tm11'k.
1
uyáuatot és sokszor egy kis -J.~ ~•~:~':i'i1J:f:O".~~~.!'Lan:i1~ ~ !'!;
1
1
szaka~ ell!vlgyázat mellett -~,•:;",..
......_,., " - - k i.y.-...... u, » 6nl.Jo. _, " ... _."órlállll ezerencsétlelUlégeket le• P AACT1C A L BA L ES COMPA NY
1
1 10
s'::t~ga!~::z:~ny6.kban
"'" s.,t11 "
.. . .. u ,wt. , - . c.i...., •. ~

be:::

Ne,...Yorklak.
emberekre, uk~or relszed nek
A tábornok u r nem tudott mást, n,lnt rendeleteket kiadni. mindenkit és leküldenek dolgo1

':u~~~I..\Cl;:!:k::i~ már nem tud~lt =~l~~;~~g=~:!cü~l::be::~~~:
t
ász.1\

bl\

UAr om' Mnlth1'"f:rult, mlg tudatara ébredt a. W.bornok ur, :?yan ke a szene
ny
<llogy nem való arra a_'. job-ra, amit elvAllalt és közben (avauo-H a az ulóhbl éi·ek uereuC111étdik a1 ld6, elmulnnk aiiew-yorktak 11úngondJal Is -·elulg.
lenségl slatlutlkájAt megnéz.Ha el akarják ké'tWnl, hogy llllllét olyan telet' éljenek ti 1tik, akkor azt látjuk, ho~ ábe
New Yorkban, mint a1 Idén, jó lenni ba már moat ltereanének !:!:k:e~~~n:e:a::,~~le~~:~
,...__..Ml'1: 11-kLtMll nu4Art.úLTiu uénkormin.vblltoal hl~ __ ._ _.,."_ ..-... hA.-.,. ...,.1r.

CHARLESTON, W. VA.

~=======-

:1:~~:rt~~ú~t n:~:.~~;i~ ~:.nck,
A b{uiyászllzl'n·e:i:et terinésze ,
tesen erős harcot lnditott a Ja1·ashít mellett. Klmut.utja az

::;:k:::~:::~~:;:1:~a

r

BOX 731,

1
az en1- ~~~o~~/:::~:i~ f:iyá~~ ~ : : ~
2
8

!Jól 3z Jp;1rágakból. uielJ:ckben telc8leg van átmennének
berek mái! lparágak'bn. Vannak Iparágak - pl. a báuyalpnr Is ahol feleslegesen sok az QD1ber. !fa sikerülne ezt :i. teles.leget átvinni a:i:okba az lparágalrba, n.hol hiány \'1111. nngy nyereség lenne arra 11.& 1Ju1rra ,Is. amely t.11\ van terhelve és nr rs. melyben

B ! Nr ,lszoKI

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

letékcs helyen, nem-e követnek el más vasutak Is Ilyen klhá- : ~:!5!::te!~~t kötni a bá·
gásokat.

Penn 8ylníulábnn Wnénf Jlll'll!ilatot t.í.rgJ'ulnsk a pubaszén bA· 1_1,_b_et_h_••_Yd_, _,._ _ __

MUNKÁS HIÁNY VAN

•

, , , !._ .. . ·

1-~ ,

1:.--~=-~~==============-'1°~~~;:!~sái; neve
l.ET TIPLIT FELROBBANTOTTAK

\\;lndbercn egy b(map1>a.l

NEW YORll'll~Y.

(Ailfl~i~.., .-

DtflLDING
NRW YOR~

ugy

az.éu&i.állitmányok
má r má jus cl~ején megindul-·

.,,,,J

Akar dörzsöli, nélkül.EGY CENT-irt mosni!

a.!::: :i!~i!_~~ ~~~:~j\a=~~ ty
~~~t !~ ::nté~1.:c;::, k:~d!":~:t 1,..,1
olaca be11111 111frq I P"11W~ ha.
I'" {~
~.':-~':"!!f~!Ce.':e,=:::: ~

~=

Hl

centetr N1 Yec,en mu kotynl4kot, 1m•

?l':!k:=,.-,: ~~ ~~"f·~ '

A~:: ~:::1.!i'!r:.; !jf~::

~•t~~

~~~~= !'i!.::a.:L:t'!!i

1~~_.lrfa ..,-aru1.

~

l

JI

J·

n

f71
,, ÍÍ
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WATTS, RITTER & COMPA~J
HUNTINCTON, W, VA.
<I AZO AK ta KEJI.TK I OVl!LÖK
Hl bt1 1uda.M11 u.rmOehl
tla0111ls.Qkoa7haliertl(a61dHJI

„

ffltbtóltaJ'Wlakalir1lad.lua
(Mark1tra), aUI' N,J,ll'ulkeq·
letllll:19 alM.JUl&lll IRJAN

4:'lt~
~HTV tlti!K H
• 111111HAll4<ml~
~~\...

u,Jit

~="

'
MAGYAR &J.K.YÁSZLAP

·MAGY.ÁR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
'·

ftEM HAGYOM MAGAMAT ..
Irt.a LeglonOI',_

{Polyt.atJ t t,

i'

:.

-1'. I,:':'~;; v~lc. T~vá~b bcszé!L Lohet, ét,zre se

Klnylt.otta a hálószoba ablakait egy ~Is
frisa le,·eg/Sért.

~:~:~

~~::.z~~e~l~~~:~u~:~:~~~~yoma. Azt

86

:~p;:~~
~ ~Ö:~:t
::e~:1::~:r:,:e~enn;1

b::;n:ii~: :tn~:,

~,;n:::;::::
ez a djlh.t/SI &apndt, m.A.skor oly 11zép aro.
Nyomorult, kerlt6 - -"- kltartou - -·
1 1 6
1
:
:;;

. n!:~l~~~:~rm!~:t"':i::i::: é;{I~ -

gá:-!Z:ft ~~t;~~::

re~:

=8

~

hon.á, hogy hhiz:tc r lktt11 robll!nokaL
-'- I6teocm, - - Istenem
.Ferenci mosolyogva tujt egy C!IOlllÓ ciga-

Ferenciue\ minden_ ere~t Öill!ZC kellett

brl~~;

~= ~ ~ ~ ; l : t ~ .
nét.ett a.t nMzon yra, hogy az tjed ~n hfllrilt
pár lt!p,él!t alig hallhatóan rebegett

~::c~d~:i~~e~1:~:: ö:.: a~o~

é'aak tetszik

~ 02T~~~:~t:kb~~~~~ ;e~:~t~~~

Inma nem Is ha.l!Ötta na.gy fái<b,lmába.n a

';::::!~:1':8i!t Ö,nmu.gának B,4sogott

tö~!~::~t•ég nem - -

~~~el~a.~,s ~:;::,:
att- - most rám ls.börtöu. \.-ár, pedig nem
Fcrencl jött be s egy Percig iz ajtóban követtem e! l!CtllP'lt- - - És te most oda
6.1Jv11,, BZÓ nélkül n.éztc az 6ltözlS RSKionyt ,
n ~ ' : t ~ " : . ; ~ ~ e ~---=-~y::
_ Jó rcg~lt - morult _ _ _

_ Az ólaf~.....:. _ a t,.ö.:iÍlre tett éietcm...
Fcreoci megsokallta, D dolgot >
- Ne ~elegj - - Öltözz - •
A ~ ó . pam.nC110.ló hangra ,Irma ma-

szemben. A férll dtlhös ''tekintete bele mélyedt ll7. fl!ll!t.ony riadt iu:cm~be.
-1. \.1fJY.Utc_ • . vigyb, 11. VIM!lke<léaedre,
meg a. su.valdra, azt mondom. Most pedig

Vetk/Jznl . kezllett,

hogy az alvfuiközben

• öseu.gyürt ~ :r•J)!.á~ ,nappa_lji}lltözctuil

i:~bt\~I~11~~t

:~~k

~r::

csalódott lélek minden fájdalmát

~a:

=
l~ ~ :1
i:~:~~-kap•
Ferenel elővett
Mintha l'(il~ áram érte volna, hi rtelen _!!ln rá.,g:.·ujtott

., :~;!;~'l!é:~'jó reggel'"-re .. Ferenczi mo_ Nos? _ _ Hogy mulattál _ _
•an Prank- _ _ _
\c1Jr11a s1,6 nélkOl mulatott

a fürd6:zoba

Ferenczi ópen csak hogy klnyitolf.a a flirbecl!a1ita 6 Is rögtön. Aztán
_; Ez ugyan elkészült __ _:_ 11. nagy bold~ágtól
,,
Irma Hzemel nagyot v!llnntak
- N)•oniornlt- - kerit6- ~~~~\:::~sen elsápadt
frma clacosan kapta ref a fejét

k;;-t6A~.,a~I _:gy -

-

.-; :!~~:~l

l'g}'

cíga.ret.tAt ll nyugod-

:::;:!c.s;;!~Y

Ho~ swmelbe
- Végeztem veled -

::::~:~ ::~t:

l::;~=~:1

~

'
-- örökre

ml

_ _ Ferenci mosolygó nrc.n. keményre vált.
Biemel· égni J.:ezdttik. Hl <;icn a legnagyobb
guembcr se szereti ha. szeme közé v.ii;JH.k,
hogy gazember. Nem szólt semmit, cs:i.11.

n'l~~J~

Ajlnla loka t" kllvetkuö clm·
re k<ltllnl;<-

LEWIS FURNITURE CO.
llr. HltENN ~n.
\VH,L IAMSON, W. V.A.

kezét 8 vonszolta maga
utA.n. Ugyan ekrvalor Is ...-olt u éptlletben,

~~yazaéZ
-

:r:::'!1~::::~c

f~!mktk:::leteL

Látod ezt az ajtót

Az asszony bólintott

=J!~;:1

a

'

i,;~ c~m~ l~e::: :::!::l:ei:i:leld SághÍ
n{'nit61
Szegény asszony szomoru nézése Er,;Y
11crcrc felvid ult, hruicm abban a percben e1
Is sötétült ujra.
- Oli -- - - fel ,•annak !Jontva

i-lllncs
- Nincs
Ferenci megnyomott egy alig látható dui.Jorodá.st az ajtó közepén. Egy p!llanattg
halk berregés han gzott, mint m ikor az órát
1huzza fel \,alaki s az ajtó zajtalanul reltá-

~r;:~~z:~;;!e~ntoUam fel
- De - - 'a:z én nevemre Yannak clmez-

ru~ ::~:~~(\f~:~ n6:r:/ hasznai. 1tl pu•
hltjuk - - kenyéren és vlzcn - - Eredj

vc~:~j:~ ~:~n:nml. Csak nem go~dolotl
-tott ott ahol az öreg Nátl1án.Nekl még nem , _!fogy a tudtom nélkül levelezhetsz
voit' kutyakor!Jácsa. Ez még csak korrectió .\ Irma tágra nyitotta a szemelt
volt, nem Igazi verés. Csak kóstoló. Csak
- Hát akkor a leveleim, - - - 11mik()t
tanltás. Nem a teetl fájdalom volta cél. ha• én lrtnm. .neki?
• nem a meg~zégyenités. A lealázás. Annak
- ,-tzok le fel lett'ek bontva. Amiket Jóeszébe juttatása, hogy senki és aemml - nak láttam, azok - els6 leveleid, - kézhez
csak rongy, lábkapea, akivel azt tesznek vették, ne félj. Amikbe szamáraágokat lrtá!

hcBelökte 11. szegény asszonyt e a má.sik pil
lanatban egy uj nyomásra az ajtó Is bocsukódolt zajtalanul.
Irma lrtó1..atosan fclelkltott rómületében
-'- Jaj l slenem
Eg-yazerrc félbomáJyra változott a vakl!ötéL A menyczetoo kJnyllt egy a!Jlak. Onnnu
töt·t tiló Y11lami halvány világosság. 1mm

gf:~:l:lst,

tessz

11
1
te!é~ :6 !aS~z~~er:!;1 ~~o:~: ~r~,,

l! U&Ul~UIUIUt_,Utllllll11111 1 1ilU I lllillli!IIIUUUUUUIIII I U

~: : :~;,':b"':!t,!•re~e':-tk,
Buto rt t1 egy~ hi zl fe lnc,rcl6~ i!!:t~~~at kell eladnia blny a-

gy~:gfogta Inna

u~~l~~t]b~~~~t~ffil~~-~:~~n ~:zz;l~~z~:~:

~m~s

_ Megyek vissza annak aki voltam.
Tisztességes munkál!n6nek
Ferenci gu Úyosa.n nevetett.
- Nem azt kérodezem, hogy mit szeretnél csinálni. hanem hogy ml lessz a lafatyolbod jutalma

:t:t::A! =:~;\1::~:~~t:i:::e~~s~:~ ~:e:~:;n~eszony ösezcs; orltott fogakkal
méltatl::mkodáll, fájdalom
·
tűrte a csapAsokat. ' Még csak a karjait !!C
_ Az vagy _ _ nyOIIDorult .:... - felál• emelte fel, hogy arcát védelmezze. No, odn
doztani ért~ mindent _ _ egy bee&iilete~ a férfi se sujlott, hapem n t!.."Sl több! részei t.
t'ér}et, a mag_nm 8 &rUJ.ak a pén~ét - - ki- már nem válogatta.
tartott.:llak, megtnel}tettelek. szerettelek
- Ami pedig a becsületes munkásnönek
jobban nz életomnkl s most oda dobsz ein· ,·aló vlse:tamenetelt l!letl. - hit maid feljött-men r.Megennek _ _ _ ro!lllza.bb ,·agy v[lá.gosltlnk egy- két dologról. hn még m09t
mint a l'eg'Utolaó ' 'koaaras asszony" - se tértél észhez.
,
Amlg ~zólt, Ferenci folyvást mereven
Szegény asi;zony torkát most már ugy. dc
nózte. md(g, gono~z. fenyegető szome! be- up:y fojtogatta a kilw"nl készül6 slrAB, hogy
lem~lyedtOk az ll.l!IIZO nyéba. Az nem tWÖ· alig volt képes vlsszatarta'bl. Az ldegrend•-

MÁGY·ARUUNGOLUL
BESZtLO

~ :~:t!khalkan vála11zolt

- Készen légy mlre.,vlsszaJOvök
Feleletet se várt, C!i8,,k becsapta maga

0

nyomo~ult -- -

n;;:Y~~

hanilm az Is meg-

Egy r!Md percig n-émán állak egymáaaa!

·~!~:Xtt~~~=~~~tl.9.s8an, ~g6- SIC61!

szökött u'

~~z~~ut:e::;~~;:lod, hogy büntct
leuül beszélhettél lgy l·elew.

XXIX.. feJcct.

s'l1

1

111,ere oaaknem felmondta. a uolgRlatot. Kö•

:;:ler:~:~::: ~:~tav~lnn rám. azokat
Irmában njra feltámadt a méltatlanl,odás. Már Cl!zébe ;;e jutott az e~tl eges bÜ!Itetés - a nadrág s:tlll, esetleg a kutya korbács. Gyötrodő lelke minden kescrüaége kitört ujra.
- Oyll.lázat. J ellemtelen.ség másnak a levelclt fel bontogatni
•
- Fogd be a aui.d - -... - Ur i Cfilber ilyent nem teSz - - Nem
,,agy uri ember - _:_ köt.öneégcs kanász uri
kü l ső a latt

többi. Cl!ak nincs rajta

kö~y~;{:1;:nsóhajtott fel•
.A znjtalann.l nylló 11Jt4f"elt.árult s ferenci
lépeU he mosolyog1;a
- Nos, - hogy tetszik a hely? - - Elég
elegáns a bcreudezé6 ugy•e?
Egy ,·adgyou dun-u sr.a\musák, egy 11
padlóhoz 1Wófolt nebéz aszlal. szintén lcsrófolt székkel volt az összes butorzat.
- A f11lak vastagok.
Semm i kiabálás
ki nem hallatszik. Klvütröl nyitható az aj•
tó s klvü lről lehet egy gomb nyomással
!!Ötétté tenni n azobAt le - - - azután

Jrw a ~egkönnyebhill~n l!Óbajtoú fel. ,
mikor ujra a folyóló'n 1•ollnjt
- Most majd más helyre megyünk. .U
egy kle&lt lent fekszik, hát a-i ehn·atort.
használjuk. Nagyon Is lent fekszik.
Irma ~ns,_We_~~n, kfü·ette. Eszébe Ml
"
Jutott az el ~é!i. Sokkfll jobban h::itása
alatt volt a. ver~nelt s llZ Imént látott "puhltó" siobtinak, mlnthogy ellent állfuwa 1
gondolt volna.
.\
·
Há ee nÍ:r.ctt az elcvatort kezel,5 f111r1
Hiába 111 nézett volna. Attól ugyn.n nem várhatott e.egltségst. Az 1~ a bandához tartozott, mint mindenki ·l!i."ffitel•-jukblln. Feronei Yalntrtlt sugott a rlunak a az vlgy~
va. 1ttet1, hogy érU
At elevator megindult nagy gyorsasá;•
gal lcfelé.• Mlkor leértek, Irma moZdulnllan
maradt, mlg J,~erenel durván meg nem rántotta a karjánál fOg',"11 ..,_
.
_; No - - eredj már. Ne.ip látod. hogy
megállt az elevator. Ahogy klazálltak, a._
szállltógép meglndult felfelé. Innának ugy
tet6zetl. mlntlrn. slrbolt~ leijnének. ö szszeborzadt a hideg, dohOll szagu levegőben.
Nem !!lrbollban voltak, csa.k az éptüet
pincéjében. Annak n szehlSzetleh, ,nedves ,
levegője tetszett olyan hidegnek.
- Erre gyere - - A homályoe, cementezctl folyosó végén
ajtót nyitott Ferenci s mikor belétltek fJlcsavari.a,a ,·lllanyt.
- Ez a másod ik l1cly, amit mutatni akarok, hogy tudd magad mihez tartunl. Vala•
l1ányszor Ofl Zed!Je jutrui. az cllenkezé!I
Irma ~zó nélkül né~ett körül, 11 hlrtelén
ugy érezte, mintha millió hangya smlad•
gál na összavlss~ a ruh!Lja alatt. A hajn.
i;zál!al is mintha. mcgkemlinycdnének hirtelen. A fogai hallhatóan ver6dtek öt,sze
csikorgó pattanással
A kicsi, négyszegletes termet jól megvl\A.gltotta a villnny fény.
!
1
Durvu. reJületű terin'élilh·ek képezték a fa-

r:~::~!~t~.:t::

~a~é~::~lk::~y:'!~e
hasa.dék közökben valami siirii, . vls féle
nyulóseág. Itt-ott zöld pen ész iilt meg a ki.!·
dudorodá.sokon.
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{FolyUJ.t{u;a, következlk)
111111

1

111,_111101111 111

.JIMMY CAMPBEU.

WÍU.IAMSON
SUPP~Y CO.

A bevándorlási

Williamson, W. Va.
"At- l])EÁLIS cf;G 17
na gybani Aru1lt6I v111yunk LU CA& ftle feot~kcknek, 1dnlur6kna k h minden mb binyi1uzer.dmo.k nak.

KVOT.A
Jh

19!:!3-dlk ó1·ben Amerlka lrn

l!éuillií ,jbau.i 1est-Tér
ro ju llu11 l-én kc1dódlk;

réué-

Már most·
kütdjotohitneklkabcutnhhoz..:ükdg„ Ira tokat, n ehogy lemaradjanak.

Az el6bb Jelenlkezók mogelhi~ a k•·
dbbleket. EgYn• plg 1t kbon.

Ml MINDENT .HLVÉGEZŰNK!
M l MHfDENT ELRENDEZÜNX

Az utasok ·

A legsiebb- k6ü: nlll ruhák. felöitl.lk, tütllk, blousok, ·

gyer-

Hh1u:bek, ~ é k, harlenyAk, selyem, gyapot alaó~hálr. batla:lok, organUn, el6nyomott kézi munlulk. és min-

den mé.l! áru, a.ml hölgyeknek azllk3éges. ,

e l ső rangu s1:n hó
Blztosltoru, hogy ,.,_1111.tcn
ruha. amit nálam kéi;zltti,t,
reltétleniil jól jill.

Williamson Lexington Co.

A sr.ónmeióket ha-

1·f111la Pgyszer pntt•
;;n m 1neglátoglltqm
és könetlenül 'Te •
szem fel 11" r endeléseket.
Rul1álm kltlin6 , uövetb61
készülnek és blztosltom, hogy
munkámmal meg lesz elé-'
gedve.

WILLIAMSON, W. VA.
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN)

MAGYAR
TESTVEREIM !
i!ló é v óta Telelek dolgozom,
2/i év óla bec!llilettel szolgál•
ta.lak kJ. Ne blz.zatok minden
féle 11) c6gell:ben, akik silány
á.rut. óe nem ut , amit nálúk
re.wlelnek szállltanak.

MAG ARlÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! aroknyák, sweaterek, nőJ.inl apámk, kal,apdlszek,
mek. éscsecsem6 kelengye;::;.:

min t

kenyér és v!z é8
- m::tJdnem mind!\; a
n1k!<Ötét - - J ~ lcsst hát, ha ctentul vtgyAzol a nyelvedre

KijzJeg71ól és · 611.ad.1 iig)'eli
po11to8 é9 111aks1t1rü e.llnté1~se.

Tökéczky Ferenc
JllNERS HOKE
7& E. !Oth SL, ,
New York, N. Y.

REMEK SZŐNYEGEK.

1

NAI.AM KAPH ÁTO :
Br.ltaJ, 01~• '6•h•WU%,
liliom azappan, glUata cukor,
bmllla h havul mautca, ~ I

d1:/1~Ja~•i::,
Vl•al•J•

:::ika..:~:!:!•
Ugya nakkor aji nlom' Arpidn
,,, ve, h~~•Y· is
ulvárJalm1t. Arp.ld, Vefflonyj Pet8fl !1
_ Sudapeol doh,11yahn1t. 61im1cl
plpika t,plp„útakatbmlndenftlo plpa1.z.e„ket h c111a„tta

A következó Jegked..-eltebb aatomobilok egyedárwitói nr,,mk:

LEXINGTON

'. ÁRA: $1795.00

OLDSMOBILE

$975.00

CHEVROLÉT

$525,00

F. 0. B. 1yiraluaál

,. :::'~~:~11!'::::m ~:r":r"o~:

,l; lssa,11~1 · ~ _1ngn iraPadJ11n.1i:és pontosan uo l~
p.lJuk ld Tetlilo.J.61.

Postaatjú kültÍje be rendeléseit MARY JANE,
HIJNTIIIGTON, _W. VA. cáme él bimoötlatjak,,~IY

H~~rt:1:r:::r
.
BUZALISZTJE.
N,Jam !lap~.

:::Í1t!::.:
u!:-",!.~•n

,!:~f~~rllt.

Irakon

'"reteftel Kohlry

ALEX A."itoHARY

A le1iobb heuinán:ó kocsik és tartósabbak, mint bármely más rJútaá~

, 111ok. -

Ha ezen kocsikból rilant euet, sok péut takarit • ~ ·

KOIIIIYO IIESZLEUIZEit.SRE UPHAT TOWIII. EGY J() lOCSIT.

MAGYAR 8'.NTÁBZU.P

A Mar,ar Bánrúuk

lRl~D.

SZAKACS IMRE ROVATA.

- Logan-

Jewelry Co.

J J ÁJluÜ BankjL 11

LOGJ.11, W. VJ..

........ ........ ........
:t!'"""".....,....,.,....

Kltllnl_.._

.........

AJl,i::.~alf

......

_,.v&&aa,

Kllllnllet0ftdot~6rJr,~IU....,
f',

Halandók
vagyunk!

~AGYAIIOKAT
u ol a,IIJ„ U

fl9J'•hn-

Dr. C. B. IIOIWS
FOGORVOS

Lo...,W.VL
a HOLLAND :&Pt:JLET-beu

GONDOLJON arra, fto11
családja, IJ.eáit,
gytrmtkti mil1t•
nthiz.áttlmtlr. nizntlr. tlibt, ha a c,a.

'alo~oL.UC'ttlsóta.
K!to.na fogmunlikat k66Zltell: Jutá.nyoe ir6rt.
Hldmunkik.at Uultet,
foghuúe riJda)om o&kftl.

ládltntartót tfotsztik.

""'"""""'"""""'"""'"""'"''"""""'"""""'!

UNITED OUJFITTERS, LOGAN, W. YA. ~ ·

HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR ároán · maradt
ÖzrltlJt i• l1trnttkft
nilkiilömtlr,
m t r t 1',litjilrtt
IDEGEN 'IIANKOKBAN tarfoltált.

1

A VASUTALLOMAs MELLETTI
A leguebb é!t 1egJobb nbJ.11 ailunk UulUoU aértü. •1'L

Kffl férfi- E! gyer:neköltöoröket dH fflanti,11:baa.

!
i

Kitllo,5 CIPÓK, KALAPOK li:s SAPKÁK, NYAKKE,.'iOOK., ~
INOÉK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK remek kl!WltAaban. ~

lbuuokat firydmem, ,zolpljak ló.

~

llllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111HHIIIMUIUIUIII~

NYUGTASSA m,1 ,ai<if
ltllrii•mttdit BIZTOSITSA CSALÁDJA irdtkil, ltd~zzt át bttltiit idt.

BECKETT & BROUGH
FURNITURE CO.
LOGAN, W.'VA.

50

A lermbb ;. l,Íjobb batorok, ui11Jerek,

centért küldünk •iirsöoyiler mind,n 1OOO

k.ílyhák ..,,- rután.

Raktáron tartunk mindenféle
VAS, OVEC Es PORCELLAII •
•.•
EDENYT.
,:.
E,én lakúberendezéút benernbeti álnnlr.

koronánál naoobb
öu:ec,t Mauuor1:ú.r és ü«hoaler

vakiába.

a le1jutáayoaabb áron.

ttsZPENZ dollárok utalása $3.00 minden
,W dollár. Sür.
gönydij külön két

llllllllilllllllll

dollár.

GUYAN ORY GOODS CO.
LOGAN·, W. YA.

OKMÁNYOK,
KIHOZATAU
ÜGYEK.
HAJÓJEGYEK,

I Li

MINDENFELE RóFOS ES ROVIDARUK.

'VE
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
,• hözjegyzöi, teltkkönyoi, hagyatiki
iigyben ki,zH,i,l
áll ttstuireink nolgálatára.

Himler
State

.Bank
Warfield,
Kentucky.
IL H.J.W81
)liulúaok.

Kész férfi és

Loran vidéki magyarok 1
Valódi H karátos arany
ékszerek,

órák,

JQ'Ürük,

dn\ga. kövek niU an1 Jóll\1lás mellett kaphatók.
Ne veirreu hamllllh·únt1!

Haog9:r.erek, gra.mofonok,
lew.Mek on,:y ,•t\]11.11:rték•
Dliu: v m aoyli!.ropá.k.
IrJonnaa-yUpesárJ~r1:éliértl
bao.

női

ruhák UIJ raktára.

Cipók, hari1nyák, 1wetterek, gyermek és baby ~---=~
nihák, kalapok, tapkák dw válau:tékbu.
~
I.,ek, alstinthák, u:ala1ok, a ipkék és minden ~
§
amire u:übérük van kaphatók nálunk.

KERESSEN FEL BENIIONKETI

G. C. WELLMAN
ó1'~é•élineriu

Lopn, w. VL

t,racoma Hotel épOletébeo

LOCAN, W. VA.
a Flr•t Natlonal Bank
épile'6Tel ue.mbeo.
TELEPHON No. !ltl
Automobilok éjjel 6e na-ppal kaphatók.
l de,:eoek
blulommal uta:diatuak ko
caijaiokon a IIOroyü:bell
plézekre.

EülffUe TKY aúalblaün roulJea kNd

~

IIIIIHuJ

THE BROWN LOAN COMPANY
AND ARMY STORE
LOGAN, W. YA,
STRATTON STR., UNITED GROCERY BIJJG.
Ebó...,,; munk.ímil,ü, ;.,et., r...;..,-ik. öpoo, kalapok, böröndol<, kofferek, i<ák, luurek
UIJ raktára.
• . Anú,k ot...bbak, miot ~aú .idolbea.
Sok péaat tabrit aq, ba merlátqatj1 üJe.
tmetésailm..úinl.

óhazai mesék... ~

SZENVEDts!JI: UTJA.
lrta1 Su.nlhttrl!.I

11irtb■ •

•
(F'olytatá&)

•eb::-~~~~~;~~~a:

Az.ért cea.k a.oriytt válru!z.olt Sulke ga&da:

M;;~~~~~ g:~ja~

h öreg l'lltbDee B'6te (kuri.toreágin ki• ll kenyMec. Ulet..l, hát

IIIU awrplmu guda) Sára.! szofl1UédJát
~ g a 6a ren)'he&égo miatt annyira se
Íemmte, mint 8gJ pipa dohányt, de ueret• Biralnót 68 a f!Zép kis dolgoa Marist.

~ ~~=Jáb~~~t ::~ z::::;
IMtatt t6Je egy kle&lt, mint a plébános bl~ emberiWl, nem 111 men az 6 jelen•
Ritllben káromkodni, esa.k ha megteledko.u, magáról
- Tán &ejU ls swUl'B:r.éd, mér ~óhajtok
-( ~temk&:t uót viil:tll.nl. A Biillnt gyerek
flgja a fllemet. hogy ki!rjcm meg neki Ma.6Jt.. A fiatal-ok mán megegyeztek. J ó hAZB.8-itlg leu e , = ~ k t o . k kicsi koruk óta,
lesz ka-ztúk 0110U1 pli.te, tqlnt sok bh·
...... móg e.:r. nJ p&T egym,\llhoi törődik.\
.._. mán lll!Dfflk egymá.irt, mint 111. tc~e-iCDa,t. NyiJvánTaló, hogy az Ur akuatából
.tlttell: fel, mint szomszédgyerekek. A1; pe-Cg megva.gyu,n. ln-a a Szentlrisbw:i, hogy
6:111:ot az Or egyosit, ombemk ne merjék
~elvAJaa,;tan.l.
- Köszönöm a tlsm.e3Sőget, - felelt SAMl nyersen, kurt!n. Én Marist nem Bá.llnt•
uk ne,·eltelll, hn.nm.:o Vlrd.g Bóninek. Nem
11..ldom, miCIIOdn jicy az én Jányoru, hogy ·

=
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fe egy kicsit olyan mafla forma. Hanem
llarfs megköUl.t.e mn.giit, hogy lká-bb DAbt.!
liát. . . ón nem akarom so tltni, se verni,
ai:, a hajánál fogva
rá11.clgá!nl e11kűvóre,
llogy at egéffz falu 11:r.ája tele legyen Yéle,
alnt. bAnJk Sá.nLI gazda a:r. egyetlen JAnyá~ 9J. Vigye Bá.J.lnt, ha kell nokl. Ha uom•
/ ~ még kevés a ken~-érpusnk.ó. De ugy

=t

!c~!:1'onról~ egy tü, nem sok, &m.1kében fo,rt a méreg.
{11.q; mat14.n.e.k mo.ndjs Bálintot. ez a te-lmt.et)en boro&-kanosó!) De lenyelte a haMgját, ámbt\tm' Istene& ember létére egyál-1t\rl nem nltette .meg a földi mgyonL
,_ (bzen nem ol.ya,a forrón eazlk a ká.sát ,
mfnt ahogy ta'i!~ Lesz még n. Maris klbé.antá.sáiba Sára.lnóna.k Is beleszólása.,.hlszen
Jobbll,dán 15 J10T.ta a \"a.gyont a bíi.zhoz.)

MaJ jobban forgatom a fok.osomat, hn

::r::::; :=::i ~~m':: 1:~i~!~':a!:

nekem. az Ur
a.nnytt, hogy Marlannk la törbetek bel61c ...
meg klJI onokAknak 111 jút annak Idején.
- Ami a kézfogót llle1..1, a felesé,gl'IIIl.tül
kórdef.Z(l mog, - vetotIB foghcgyrdl Sá.rnl.
adott

-

kAna.k a fejit. Ha addig élek Is.,. nem lesaz
rtbbul 9 kézJ'ogóbul lapi ..
__.: Hogy a fenébe ne ... maj hogy m~ be
Is csukjanak! Érd<lmes vóna! ~n, hn n eked vónék, ugy k.lvetném e11,Zen:,,bü1 ut a
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S&ral plpáJá.t tl'mve du11., fu lt a fel.116 hb- :\kár k.J11aa92.ony1 l&
bll.n. Röstelkedett 111., mert mit mond most
- Mit ér~ a. kül&n.i>bel, m ikor csa.1t ü
régi elmbol"ijának? Kellemellon érzéseit, kell nekem?
mint m indig, moM. 111 dun-a.sigglll lp a.rkoA hety ke legény majd hogy el nem pl tyedott elnyomni.
·
rooet.t ar; utolf!Ó 11r..1n ·a.kn6.l a véle u apja Is.
- H a nem tccclk. tegyen rulla!
- No Cllak ne 8Teszd a fej edet bunak ..
No, a fortélyos öreg Vlriignak t.Atn le bufJU'jjlk a lu, ellg nagy a re}e. Még a ké:r.maradt megk-petéttóben a 6%ájn, m ikor hl- , fogó 11(! vót meg, biit móg a lakodalpmtól
rill bo:r.ták; ml u _ujs,i.g a ~ b a n !
hun va.gyunk ! Még Jóra gyöbet mlrn:ien, u
Mert ~ esoda.ln.ti:>8, ha egyl!zerre mog Is Is meglehet, hogy Me.r ls valamiért' oITol
uémuJno. mlndon.k.l anniil a hAznAl aho l kói- rád Ollllt truoool MsJ kitudom ón, m.l leli?
fogó mu kéaz0.16ben, - mégis • megtudná Csak a fok09f. hadd 'bikán , mer ha Bállo.ttal
Rl':I a világ, időnek e16tte.
öallzealtaezkodM:, akko r csakugyan elheg6-Sára.lék so mondták egy toromtett lélclt• dült.e S:i:endávld, hogy Maris valaha a tied
nek S(I. hogy Me:r;ls ellgórte magát Dállnt• logyék. Többot 6szi.zd, mint eróv_el, ta.nunak, - mégis tudta az óg" vll!gon minden• tad az olllfolában.
kJ.
- Apám meg ne .szójjon többet Sára.lékNo, hát rossz napja vót :l.Z a nap Virág, hoz, meg no t!nyá.ulk ott, hn jén nékik
Benadelcnek.
·
olY.an klvetll vagyok.
-~ Ar;t a koser...-es mindenségét ennek a
_ E:lta.nti.tad,.
sw,n-a kör,t a t,5gylL
cudar világnak, hát egy régi cimbora IIZB.• Még csa.k az kék, hogy kimutassuk, mennyi•
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lehet mán adni, mint a ku-
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De nemcsak mérgelódött, hanem ei!vábe
Is ny ilallott., mikor a gyerek, a kényen nevelt egyotlen gyerek k8!16rü 111;6,"lll á.lloit
elejbe.
•
- Ezt jó megcalnálta. &les :i.pwn •. a.k•
kurátwmn .. - ahogy lgérte!
- Engem ne okolj· · · J"ajtam nem mult...
hallod-e! Én be.le dugtnm SAralnak a tOws ta.plát a flllbe . .'. meg Is l"lldult tüle a

: ~:
~;~~e~'.
1
Jó Is vóna, hogy Sára.lék eldlcsekedJenek,
milyen nagyon oda vannak Viraalik! Csak
legyél tós!s t-Ovább nyájas Marlsho .. _ én
meg még többet tanyázok náluk ..
mer
máoskép nem tudnék konkolyt hinteni , Bá•
Jlnt meg Maris köu.é. Pedlg csak egy kis
konkoly kell .. _ ami hamarosan kikél, akkor Ued a jány. O&ak te ne fljj ... ma.j kitudom én Vlrágél!;(ul Btl.llntot.

~Óg~z!:!U~e:ó~ll~!fa:
Oszt micsoda fene gusztus~ j:\ny, hogy a
hosszuk.éJ}O Jsumce ná\lnt Jn.kli.bb kell nokl ,
mint le!
·
Te meg micsoda ]eglny vagy, hogy nem
luttad Marist Jo.bban magadho kecsegtetni.
Ulztosa.n azt Is besugta valaki neki, hogy
minden rel)OOt sarkm,a,l Ö911:too.dod maga•
dat. No eng6lD okolj .,
magadra vee11 ..
mér nem forgattad magadat Jobban?

M\g Vlré.géknÍL~ llyoo pusknporo11 volt a
hn.ngulat. a plébá.n!An mf'.g Igen csodálkQztak Mar!11 Jóaka.Tól.
- Az a csacsi klsjA.ny! Két kéi.:r.el kellett
\"Oina kapnia a S'l:ennye&p!M!Zto.l Ispán utAn.
Leone. klsa.Sil:r.ony kószt,ett.e Is a plébános
urat, hogy b1Vll8M maga eló és beflzó]jen a
lelkére, ne eza'lasain el a azerenoséj~t. gondo!Ja meg, mlg nCID M9ll ! Ám a. plóbll.nos
ur· megosóvéJta rá. a fejét.
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- Uajoe dolog az Ilyesmibe beli;i avalkoznl. S:r.6Jr.e rz<1a eg-yháLI ember, kurátor, tehetlégéhei mérten lldaJunó' Is.. BUlnt
sz.o.rgalmai1 tem,p\omlAtogMó, el nem mulas:rtja soha a gyóru\st, á-ldozá.&l, nein adott
semmivel okot arra, hogy <1llene ki fogást Je-heaeet:1 emelni.
Ha az Ispán nmn tudta m1egn yernt a 1á.nykn hallandW.gát, akkor mo&t mAr csa:k
nyugodjon bele ai. Isten rendelée.ébe.
Ai. lepA.n, mikor lgy esett róla 62-6, még
nom t.udott sem.mhill semmit. 6 csaJr. vaú.rna.ponként lovagolt be Nefelejt.sbe s lgy
Cllak alt.kor ha.lkltta meg, ml kés:lfil 6'.nu·
élr.ú.l. A polJtán ujsá.golta neki a postamester. Egé&Zen holtra vált. De. . . mert hlu
ember volt, - mlhe lyt k:lcslt maga.hm:' tárt,
azt találta ki, hogy Mar-16 csak azért menne
Rállnthoz, mert a, bár !árt hoz:r.á, elkOvotte

Urt6 községekben kiadós szénllllt.egekre akadtak. Az ell5kés:tl•
lj5 munkák megindultak, a bé.·
lQ"&Ilyi tá.a előrol.áthatólag áprlfog megtörténni. F,nnek
i.zénnck )da.knázisa. nagy
munkaalkalmat fog nyujtanl a
környék i;regéuy lakóS!lé.g:\.nak
) " nagy jelenWsége lesz Szlolb!f)IILll

t.

~=!t

111~:~:tne=~:~
Pöstyén , Galgóc, Nr,ttrn, Tapol•
~ y a közelben fekszenek.
AY,Onklvűl olcsón klak.nbbató
leifZ a killónféle á!rl•ányokbau
gudag radosnal hegység, 11
10.elyben nagy rét.egeli:ben lelli«.Gk fel ai agyaglparboz bas:t-Wbató és festékes agyagok,
IIOld'éle ő!lflwlételil, cementgyár
f(ls.ho:r. alkalmas, márgák, ,-a.&ön
lW5ahez ILikahruu! hegyi homok.
~ egést hegy!Anc mésvlőMI
W és' més:r.lpa.nl. mo11t. Is ,·lrd.g-

fik.
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b:;; : : : :
el a kori;ismába éi. a mulat-Oz!s
folyto.tá!lá.ra hozwn még egy ke
vÓ!i pálinkát. Márton a:r.onban
szabadkozott, mire Já.nos maga
ment W a pállnká.ért. Vlsa:r.ajövet, a frissen howtt pá.link!•
hói esak a maga poha.r!ba töl•
lÖtt Já.noa, a Mártonét üresen
hagyta. Má.rtoii ezt sulyoe sérelemnek talá.lta. Hirtelen baraggal egy t ejs:zet. ragadott meg
és teljes erovel feJbevli.gta vele .
a meglepetéséMl még fel sem
ocsudott Jánon. aki eulyo11 se(Magyar mrlap. Kasea..) bébe mé.snaprn belelt.alL A gyil----o-kOll Taklcs Mártont a csend6r- 1

j

ls~~GE~t~~~K A_ FEGYVERT ~~és:t::;'::~ba.. kolo~vá.p
.! DEGY0lt0N.
(Keleti Ujsli.g, Kolozav!r.)
-o--'Burfillrl Béla, Bader Vilmos,
fiiiBáder- KAroly 61! Báder rswáu
k-erec11endl cigányok at ei;rl érllelr.l umdalom ke.rooscndi erdei6b61 fát loptak. A hegyór meg
laláH.a 1,16.luk a fát és felell5ssóg
:r::::t.aak~e~!:~~~::kr:;~
Teri. a ke:r.éb61 és az:r.al ütni
1:e&dték. A fegyver eltörött. A
•egylirt vérbe borltva hagyták.
(M:agyu Szó, Eger.)

I

IIOH llf. 1 ,LŐL A. HALÁLBA.
_
ProkeJ József eger&zólátl lakoi. Verpelétre bailagott át a
J.li.nyához, hogy rqhanemút vlgyen neki. Verpeléten egy ki•
:llt ::~rtz;~a::fe~ó~:;o~~ 1
felbu·\'olt és reggi;ilre már csak 1
a megfagyott hullijá.t találták 1
meg.
(Magyar Sió, Eger.)

megm.ere,·odett

"Nézlek .. néi.lek . , de h!á.ba. n-éilek!
nflM:kozotL
Nom l'aló ,·a.gy te ncgóny legénynek .. "
Kar voit. , a csillagos ,homloku to.kó me-hetett volna lépéaben Is. Mert mihelyst az
- De Jó 111 volna elmenni valn:hová, ahoJE,pá.n ékesen nyHatkozott, megtörtént rui a
hihetetlen dolog, mlazerln:t S6.ralné nyája• va e:t a. nóta nem hangzik utánna meS11zlre
san tudt.ti.rn adta, hogy bar.milyen ,megtlu- ... messzire ... a.hol aenkl, somml nem Jut·
tel,5 Is má.ndéka, Maris semmikép se akar tatoá. eszébe, ahol el lehetne felejteni, hogy
Ispánné ténl!08800ny lenni.
e. bodros baju Maris J~el vált Sz15ke Bá.•
S1;egény flu, ugy lá.ntorgott ki ai ajtón, llnttal. •Hátha akkor i bánat \11 eUáradna,
mint az Ittas embe r s ré.a.dA.sul ni.ég&beloe is elmaradna mögötte, Itt maradna a faluban,
ütkö:tött a kupeebe, aki sdlea mosolylya].
ahol - éroite......: nem lesz többé maratlé.sa.
nágy bok.rétá\'8.l kezében épen akkor nyltotKcaerüné roppant elfoglalt aaszony 'volt.
oa. be az ajtót. Menteget&lzve mormogott
Hajn11.lbo.n kelt, éjfélkor feklidl 15 ha szú
valamlt, aztá.n felkapott lov!ra.
- No csak ereqj.,. né?,ett vlsaw. ikárör- kezet növeezt néki ai Urlsten, mind ~le
vendóen Sára.lék felé, - majd nem vigyo- lett volna dologgal. Mégis ... annyira. el·
foglalt anya nincs ~zen a \·llli.gon, a.ki liei.ra
rogsz mingyA.n te se..
"
ne vegye, ha az {S nrag7.at.ún bli.nat ni.gódl'k:.
Igaza volt. Sikarl Is hoS!lZU orral utaiott
Keserüné é.les s:r.eme!t IIO kerülte ki Andrl&
el a legközeleb1n vonattal.
lelklé.llupota. Nmn faggatta, hanem egy "811"
- Osztá.n mondja még valaki, hogy a ti;i mikor mécsvilág mellett alvófk.lsobb gyer
dlS?.nó: 1!7.ereno&e. 'Megütheti a menydör- mekel ruháira \"<!lelt foltokat. azt mondta
g6s món-k6 az Ilyen szerencsét!
néki.
'
Ée mégis .. , bármennyire mérgelődött,
- Néned o,ak Andris, jó vóna, ha kör!il•
busult éa sajná.lkozott Marlfl hArom komoly néznél Febértón vagy bemennél Balkányba
ké ro5Je, . .. volt \·-11.l!Ud a faluban, akit náluk oszt ott vlllalná.l munkAt.
Is fáfóhb.1.1\ talá.lt azlven a:r. ,a hlr, hogy MaAndráa rá.nézett 68 oiTa.sta anyai tekln.-teris ellgérte magli.t Bé.Untnn.k.
tében az 6Kzlnte rAjda.lmat ,is Jóságos megKeserü Andris volt ar; a valaki.
- Mlniek stl.t há.t. még a nap, ml-r neu1
- HáC anyám? KI se:;!tl anyámat, ha én
IIZB.kad le a:t (ag 11!, ha Maris ringó derekat elmegyek ?
más ölelft majd, cseremnyeaz.áját mii.s csókolhatja?
(FOl)'tatáaa- követke:r.lk.)
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Nagy Cipő · Kiárusitás
Szombaton, április i4-én

A kolozE.1I1egyol Sr.li.s~enes
köl'.!Wgben halálos Aldozatot 11:1:1~
vetelt a falusi logény-vlrtus.
Ta.ká.cs Márton éli Takács Já-no8. amint rokonokil.01; Illik.
békésen mulatoztak együtt a
rnlu korcsmáJában. A korQSmal
mulatozást ké!!Öbb a riatala.bb,
Já.uos lakásán folytatták. Itt,
mikor az ital már fogytán volt,

~~~ sf> lll'Cá.t a ra)ta

~~ h~!~Sá~~:kh~

ffITRAllBOYBBEN UJ sztN l L\ Lil wsvfmO MULATOZÁS'
ll:HTEOEKJ;E ROJ'-KANTAK.
8Z,\SZPJl!Nt:SEN.
A. nyttramegyei Radosna. ée

Nom mondta ~t. - hiszen egóu nap
suv,it &e lehelett bal\o.nl, - csalt gondolta.
Nem lehetett éa nom volt reményt1 addig se,
, , . ~ ~gls, milyen furcsa: még an n r~
m6nyát Is, am.1 uinos, meg kell slrntnln, él
kell l<!metnte némelylk. embernek.
Andris allg nyult ételhez, sremol kOró se,.
tét gyUrilket pingált a.i klmatlnnkodáa é9
to.gja.ln lógott a ruha. Nem Indult már, ha
&llte meguólalt a harmon~ka S:r.oder Imn,
kezében, a csalogató m u ~ utl.p, csak,
mikor meadr61 sóhn}tou relé a nótá.)l, ld6tlen ld6k óta annyi 11:lll'gény l1Jg6ny n~
tája - szinte élettelenné dcnnosrtette ara•

csakis ·négy órán át
Délután Kettő-tői Hat-ig
a Compánia Storeban .

5°1

0

engedmény

minden fajta cipő árából és minden
pár cipőhöz egy pár har.isnyát
adunk ajánd~kba. _ · ·
Ne mulassza el ezt a kitünil alkalmat, szerezze be
most tavaszi cipő szükségletét.
_

· Himler ~oal Co.

.

TO LVAJNŐK.
--

K ét fiatal e,;eiédleány a:t
egyik prágai apáco.kolostorban
annyi szépet hallott a "Na.se
Szlovensi:kóról''. a mely tölszabmlult \'égre az ezeréves járom
alól s a melynek parlagon he-veró terrué.sietl kincsei mérhe•
tetlen gaidags.ig kutforrásalvA
11·álnak, l1ogy egy uép napon bn
esut mondott' az apAcakolostor•
11ak II megindult a szép S:r.lo1

1;:~~z:~!:l:~!~:~~~I :r;:dik~
1
zá.rtla fl5nöknl5jé.tól, fiem nk ed1ves nóvórektfü, de emlék gya1
~~~n:p~~~:11 ;:i~ekk!éf1~~~i
leány, Beráni;ik Adél és Tekljli.k
Genofén a két a.pfu:aruhnt
mlndjArt magukra öltött.ék, a
mint Szlovens:r.kó fö ldjére él'•
tek és, megkezdték mü.k.Odés(lket. A jólndnlatu szlo1·á.k nép
fah-a!ban végig koldult.á.k a há.iakat, gyüjtöttek
k0!6nfóle
nent célokra. A zólyommegyel
Óhegyen azonban pórul JArtak,
mert a plébános feljelentésére a
1
:::d:~::ga :!:::~~~ny~I
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lamil~~::é!n:~

ar Hlrln .)
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i;.'1.rlósl fi.ildmii.vea másfél h óta
különváltan élt a releségét6L
Az nse:r.o ny a Nagykozáron la·
kó flá.nii l Jakobovlci! Martinnál'
talált otthon. Ja.kobovlcs Mar-kónak blrósúgl Ui.rgyaliisa volt
Péc!llltL Pécsről ha:r.afelé me-net. betért a fül.hoz ahol tali.1kozott a releségével. A to. lálko1,ásnak szóváltli.s, majd ké86bb
1·e11zekedé11 lett s vége. Az lndu·
latos Jakobovlc11 Markó a Uó-bell ,·cstckcdé~ hevében telka]fott egy ,·a&tag botot 6!I Otle--

i::

!~:~~s~:~dt:z:m~~~!é~:it
kobo,·lcgll1áriAn 1ii,aklaz éde11
anyja segltségérQ s!etetL Birok•
1
:::t~t k : : : ~ : : : :
ütött~ ,•ele n.z. 611es apját, mlg
in: OS2ID1életlen1J.l elterült a földön. A:r. öreg Ja.kobovlcs oly
sulyOil sér{llétleket szenvedett,
hOb'Y két óra mulva meghalt.
A: csendlJrség Jákobovles Má•
rlánt lcto. rtód.att.11..
(Duná.niul, Pb)
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EGY -~'ELltOHDANT OH,\N,\,Í,
líf:T RXBEU'Í' :MJWÖLT
llAJDUSÁMS01iDAN.
Bnn;almns

szerencsétlenség

:~!~~ a::~~t'::t::1~!ba!

P
A1. All'YJA VÉPBLMf.:RJ·l
ktá.nát darabokra ·szakllotta .
AG\'ONn:nTE .\Z APJ.lT. T{ilh Gábor és ru.csay Zsigmond töldm!veseket. akik a
MegdöbbentCi családi lragé- gyakorlótéren, a földben egy
dla tört6nt a barnnyamegyel tlienöt centiméteres gn\n!tat.
Nngykod.ron. Egy föidmlves a tnliiltak szántás kl:liben. A gri.t6le elváltan é\6 és a fia h1há• nátot hazavitték és szét akarná.! lakó feles~ét tettleg bánta\ lák stednl. A harci 11zersú.m
marta.. A tiu édesanyja seglt.sé- felrobbant a a két embert daragére sietett és agyonverte az bokra tépte. A csendőrség meg•
éde113-pját.
lndltotta a vlzsgá.JatoL
Jakobovle& Markó magyar•
(UJ Neou:edék.)
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GURDON KÁROLY

L"'lJU)abb uAma.
{h lml~g~~S
blrad6)

BANK OF MULLENS
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IIIMLl-]RVJl,I,E, KY.

ua~.~:~:~•.-

Alaptllke:1100.000.00
Magya, 8'117'-k
Mf1te"Ui11yllMblHl11ktlldDnk

"blmla"!ll Cl lllUYJl,T lllnt1,6

MEGGYÓGYITJA
SÉRVÉT

lll mtervllle l bel yl hlrek.
n „<lw11 tao,~""dO.
E;AIH~i;I tllnieoa dO.
MJtkol! mdul a m\ndnn mq,yar
nat t \' o.aá t aanl maMIL
Tn!U• Kn mtkl , An•ooyok
r;>•.,J< 1'ra. )'h1koak·LcAny<>k11alr,

~t . ~~U':ri~ ~ ~l~~~~

6ra eg1 6v,.,,ooe,,a t,Mai:r• n>nd1
b a iO.,.it.
Kit.len ln11yen mOlt•t vt nysri mot.
K I S M AGYARORSZÁG
Hl li! LE RV ILLE. KV.

KISHIRDETÉSEK.
-

l:: LA110.

k tll h k • • t•nk lo n u o k .

A,
"Reoolute", "R• llu,co•
b ""'ll><,rt llallln " du~ I• •
coavu u u J hJn . 1. ! h

,-1k

1

H11 t da mb lltml er Coal Co. r6ao·
\"~n yt olnd<)k. u f!ll" dékell lu1111attal

~t~\::.::,"':!! J, H:::~~r1t~ '
1

10

F c1• 1l l so•itldrt roNiuUon

UNITED AMERICAN LINES
39 Droadwa 1

O S, IG ,)

~;!f;~!:1:~~1<0::; l~~~~

Puud!caom 6o eulton'tl11" nai;yhu1•
not ll.01;t-6eta].jdnal<la ohl,:: • oln.a.
alt\L: a tert~S&Otet 4rttk, 111ort k6.el a
\"tn>eokbo,;b e gy ll.oldül le r l!OOO•ll
jllndel,,...._ Kevés 1et\ .et6a"1 I• <1'·
~dJi o~TEPHEN ZVARA, BFIAONe:fl,

Ntw York

......ro,~tr:;:~a~~. . ~-"'•·

Wm. GREENSPON, 0. D.
SZEM S P ECI.Al!tSTA

Blutfiéld, W. Va.

KM~•k•

ELADÓ 61% ~old fo keto 181il kii.el
Toledo. 0„ t lkllt6 • iroabo1; • U'Oltal
b.ol4n>& me!)' hl g:h 11ell.ool, , t,.,,.,t c, r,
és • Tolodo-Columll.ua onúguton n n.
Me(ltorem buÁ l cukkorr61)Al 11.agy

utu okot

ens,,, fl- :!....i•• d•rl h l

&

H lml e, vmo n hi um,t. moly ,rn
e me ll!ICD ◄ nn i,v és 1 kt • 1wb, ból
t111d•• lntcn 2 a,oba , me l>•b111 • • t lO' lk
nagy él tldntheM •ll,:m • wli;Al. li;e n
alka lm as el!>én ~,iihelyn ek. va[O' • ••·
M nak, llkl ruhltn l la tl H UL Ol yan
e mb ernek !~ a lknl ma-t \"étel. akt most
méi; ne m Akar ld oJllnnl laknL mert
ntonna l kl adllntJa ha\"t ~• do!litl! r t.
F:rdok1ödf•k lrJa n~ k La kv lco ka Mlhlly,
BoK 83, Hlmlcrvlll e, Ky.
(1~. l G)

o u t,ll yu

• ••i<Y-;:u~1;;:!;,. ...,

JrodR fUI ltllomússal
szemben.
El ső rangu
BUDlÜ\'egek
nagy raktlira. Lovél utJin
Js S%á~~~:n;~:tmra Jta
H1tl.UR1zem.efordu!Joo
bb;alom111RI bouám.
lmminu tamiu0t adok!

D . 8tuort-féle lllp111ló Plapllo•
párn11, a mely molletl eldob;
hatja mostani sérv-köt.6jét . A
Plapno•pliroa más mint n l'.é"kötíi, minthogy olyan on'tlsl
müazor, a mely nem causztk, Je
ős a hei)iÍkön tartja ni lzmoknL Nincse nek rajta se ro szlJak, se m rugók, eem csattok.
IA.gy, mint a bársony, könnyü
\'l eelnl. Éjjel-nappal á.ll ~dóan
hat. S1.ázak esktlsznek rá , hogy
n P lapao-pár11a teljesen meggyógyltotta 6keL A Pll1paoplirna Párisban olaíí dlj11.t, RómAban arany érwot nyert. Te!
jesen Ingyen küldilnk ön nek
egy Plapao•próhAt és S tu ar tnak n aérvekr61 s,:616 könyvét.
Nc kllhlJön pónit -csak a nevétés clmt'it orrc aclmre : l'L.\L'AO CO., ~884 Stuart Bldg.
St. Louis, Mo. Posta-fordultAval
megkapja lngren a kön yvet és
apróhnoi vo11-surt.

=~f:'r'~1l1r•~i;t~:;
M::~t:o~:::!::- 1rtl6Uk111yMagyar blnyluok "'rtoljl tok
atll~keltaket.olljll,161!1n~1,111kat.
.,

~======-.

COLIJMBUS HOTEL '

II. 'COÜ.IER, D. D. S.
0

ll•rd AVENUE

aPoo!roemf11~

Wllll- 1

f-:HTESiTÉS.
1 Ne feledje el, hogy
amson, W. Va. egyedUH ma Tuda.tjuk Hutxihlnson, W. Va. gy"ar találkozó be!y_'e a Cov ABB. L ÁSZLÓ ssaunM m~ne magyar lest,·érelnket, b,ogy
lumbusHotcl.
6
r:"":~fe'!b~:.~!~e~\: 1~
~~,~· ,! _ BARÁTH GÁBOR
H8 doll imi! mon1dt ad6• h11rd6n.. A teat vér elválh1.lta lnpunk ott.a1
1
ni képviseletét,
0
Roarl ng Fo,k, •1 11.
u. 16.
Fel van hat.alma z;-a el6f lze-

HIMLUVi°tLEN ~ L E K .
K~Nfl' kp,intob11
d6hrtt114,.-l..lg

KE}!ESTE T t~. .

MUNKÁM .J Ó.

::r:e

~

,, t!~:!! ~;=~~~ ~~'::~: ~!.,~:'. t !"!t

:F

,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, tÓllok

0ENTlaT

Kemút, W. Va.

ITTLLI.\MSON, W. VA.

CHICAGO, .ILL-

JOHN KUfTOR

rel;~::a~:

Dá.n7ánl11,p;

'

TulaJfono~.

UJ OROM HIREK .
' ACUKOI\Rtl>A
TERMO f ARMAKROL

COMMUNITY .AUTO SALES CO.
f WILLIAMSON,

• F•le haanot , flutlk 1 11rlrak a
termel8kntk, ugy hogy cgytG11na
eukótffpaadldt•llb1 n 2&0fOJ:ll
' cllkNt,.

t,

h•.

S T•U D.E B,AK ER
aatomobllgyllr_Akat.

koratamMHllt•P•IIYIOnn a Npi·
6rt a gr~roaaal ~911yUtt $2.12,, 1
~lyn•kl•ltllletlata~15t. A

MAQYAR

8ÁNYÁUOKI

..~~nt° ~ul~:,t;t ·~~~!;!;
.h ocúm, Untes•~1e.e11 BIOIP !Lnk
klbo11ne teb1.

101~

n.m

porral. A l<bn•k
, ,1, • r uH•
n 1 1< pedlg h1untl. Egy na11ydoboz
, ,. 25 cent, ami e16g S-10 mo1h·

hoz.V ld6k"'c„ k11 •gysrcrre4d O·
bonal srllll thatu 11k • IIY dolll r6rL
Ha meg 1 ku sab1d ul11l • nchh
mod1 gya1,11\mt lt6l,1<U\dJe be•e n•
delhHuon na1erre1 c lmre :

OVERALL W. P. CO.
75 E.)Ot h S TREET,
• NEW YOR K, N. V.

fH1'F.Sl'l'ÉS.
..'tudatj uk

?.lcAdoo, Penna.
magyo.r., testvéreinket, hogy
MÉS7.Á R OS DERT LAAN
testvér elvállalta lapu nk otta n i képviseletét.
F,el vall h atalmazva e16flzetés& felvételére.
"!111gy11r Binyásidap.
~

1:RTESITtS.
Tudajuk Dun Loop W. VA.
1
magyar testvéreinket, hogy
BÁLI NT GYULA
testvér ol vállalta lapunk otta•
ml képviseletét.
1 Fel van hn.talmazv:1 el6flietéaek felvételére.
lla,7arBi oyií111Jr.p.

8

!:::t"itl~~·~~:ha;';::it.P!::~

d l r6u1p1prlk6 t, rudaov111lllit.
hull Jlt61<k, r1y, t , vctakl rtyit
Hlmecl plplkal, mlndenH le 111srerlrukat srlllltok; 1ml 11 'ma ay•
n,kn 1k 1,Zllkdau
M!11de11b6l a lel[jobbat tart.ok
és legoleeóbba n •~llllok, POIII.&·
, külta6ia t én rlletem.
Jr jo;uo,rn, aclm re :

n,,hil 1• Mfeh~r t lozU •a mo1hatJ1
p,r per<: a latt u O VERA LL moo6

TO~N ANTA L:;.Eln8k.
BAY CITY, Ml'C'H.
712TENTH8T~

"'"·:!?~~:AL
A!'~

11,========'II

féhidl~r.

12&.00,
ilt0.00, l &0.00, ' ISG.00,
1100.00 Thgy I.J!6.00•ért

.NÁLUN.K lr.aph11.t

darr.bJát,

LEWIS FURNITURE CO.
lIARRY K.untE'n, 11:gr,
Nagr ban és kJC11lnyl>cnl
elárusllá1.

Williamson,
We1tVir1inie:,

· Dr. C. N. CROUCH
wm;..,.on,W.VL

1:fl;:et. u lrese n küldi)lilr..

A COLU!llll,\ (HtAMOFO·
NOK a ,·llág legjobb dn•
nológépcil.
A legn ebb
és legjobb klTltelbe11 ké•
11:lllnek, bánnllye11 n ln•

Geo. W. Snodgrass
,\ltalliuos Dli:tosltásl
Irodája
F ELTY BUTLDlNO

ASHLAND, KY.
L!:1et, t U., balue t, Mll61yuki
h1zloolt.h

a le,a.15nyll..,bb f•I·

' t6to1e'k m•ll•tt.

.

40 lóerejű

·Sp,cial Six
60 lóereJji
Toorlnit 11276,00
Road ster IJ21i0.00

V{1la., uon eicret uek kii1ül.

"8' Six

60J óerejil

Touln,r '11100.00
Sueeda~ t JSSli.00

Jléuletfilet.611.re l:t •d•nk.

-

•.·s~;._ra.BDY;;I. Realty Co.

, OSTEOPAfH

nagy . vála,ztékball.
k"i:UJ.EN m:11u ar á rjeyy-

.Llrhi Six
Tourln1r $915.00
Road ster , , 1,.00

~:~~:.,~:::~~ e:"'::r~~g~ ,;~r;:

JOHN KABAI
0'KEFFFE, W, VA.

Ha minden évben vea:t ~ ol~ koeldt; 1.Öbbe kél'UJ
Ön11ek, mintha IOOYSZER vesz: egy kllün6 igArtmányt
, .

inúlt Evekh.u k!i>Ht &mikor a te,..
inel6kcaakm'9$5.~t ... , 7.1:U
ll•P:t•k egr tonna rfl>Af rt. Te...,ct111k' ~dig ,i1r,..,,ik6nl egy,._mbf ■
1ato11nlt6111tonn'1g,tehttlillnyn1•11 kl,dmlthat]a, h<>DJ mit tud
tehnolnl •IIY J6 ogyenu tel<eta
ÁRJEGVZ~0NK;- a,n1 l1ban meg
ta lilja a Cukorrfp.-(:lg6rl-Bab
1tb, Mbb ]6 ll rmfi>yolnk NI I "416
felvll Agq~ llunkat.ha lrertec:rre

'11;,,VA. .

1(1 lr.épvlselJlik a"" TfiG.hlrll ·

fct1raut6k. flzetUC

ac1>ktot $8.llO ab lontopk&nt a k•

B. & B. LOAN OFFICE
J. .II. MASINTER
HUNTINGTON, W. VA.
423-9TH STREET,

Ha

k!J"f.J.t..

ó rát, ékszert. táskát,
t:an.1;11zert aksr.ven11!
okvetlen ül keretl6611 ~ frJou ~ekUnk árJegyzékért.
H11. 6rá ja e lromW•rlküldJe be h ouánk pCMtán, Jrja meg
pontosan a elmét, .\iii:t'bsltjuk, h ogy klJa '{.ltJuk t>C?ntoll&n ai
elromlott 6rát és meg lesz rn,enkánk.lt.al eléf:eltvc.

Nagy raktár.t tartunk a Je(dobb 6Ij.ld>dl, hll',r.ere'kMI 11!1
ánink méltán yonk.
'·

