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THE B. C. ROACH
HARDWARE & FURNITURE CO.
WILLIAMSON, W
. VA.
r~táron tart mindenféle butorokat, kályhákat,
chinaezüst evöeazközöket, festékeket üvegárukat
is minden bázifelszerelésí cikkeket. '
A magyarokat fi(Yelmes kiszolgálúban rén esitjük és áraink a legolcsóbbak.

KERESSE FEL OZLETONKET,
HA WILUMSONBA JON.

Öt év alatt
$20.50.--$25-ra; $82--$100.,a·
$820-$1000-,a .,,.,.podök_ '
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tn',' JT Jm ST,\U:S ÖÓ v~;;..;N·;m;~VTh'G8 SYSTE!I
T REA8URY DEPARTMENT, WASHINGTON, o. C.

Dr. MERLE R. TAYLOR
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nU"" kttluUi1kodlk, l"n fonl1Hehhu,hogyeayJl'oborotv1
feluerelt■e tegyen.

DENTIBT

Williamson, W. Va.
Patt..rao" Bldp~ Room as.
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MINDENT Wltll■ nk amlro
uUt.~o• van! Blalon , 1111 b+

""tvlt, l>orotn P1nglket, bo,
rotva ■uppant. P• MffH1~t.
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STROSNIDER DRUG CO.,
Williamson, W. Va.
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Tbe Fint National Bank.
Willianuon, W. Va.
kBmy6kl ma•
O~•rek helyeuttek el b„
UtJelU!ket a

WILLIAM60N

DAY AND NIGHT
BANKBA,
WILLIAMSONBAN,
W. VA.
BoUtokre :t ■zú.al6 k k•
malot flutO~k
MAGYAROKAT f ltyelm•
sen"°lgllJukkl.
ESTE 7 ORAIG
NYI T VA TARTUNK,

Ó rRjltVIUi~ok r M kiilllp.!ls

figyelmet fordltunk.

RANDOLPH AND
AUKENTHALER
A,

HaUm■ rk Ek■ar6u:a k.

Williamsoo, W. Va.

B, & L MERCANTILE CO.
Mr. MAJElt, Manager, a mag1arok r6gl Jó barAtJa

WILLIAMSON

WEST VIRGINIA.

n emek szép b616, ebédliJ h p1trlor b ■ toroll a Je,i:oln61>"
árlian nálunk kaphaUk.
:Kon7h11.b11torok, e4ények, 1116n7egek, d..lJJ:Urgyak uagr
Tálan tékhan.
1
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ADUNK MAGYAR BÁN:YÁBZOKNA.K !

~bte meg nlr.U.runlit, mleUIU dúrolual 1Ia WD·
11.anuonl>a JiJn ·okrel.lenU.I 11.erenen fel benni ■ lletl VeY61n•
11:cl tlntellffjt'He D Holg,IJllk ki h uJ n,i.aa TÚÚ'OI, ....

pi!nst takllrlt meg,
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
NEM HA.GYOM MAGAMAT .
volt ugyan a kert, de azért egy-egy bukor
már rü.gyunl kezdett. Nem hl jutott eszUkbe, hogy azért ez n szoba Is - Cllll.k börtön,
Lejöhe111t t6\.l!aÓII pzcrint az Uiletbe i!I,
segitenl éll a s.zobádbn két ágyat tegyél. hogy ra.bok, b!Jt!;Y ki vrumak szolgá!t.atYll n
.nAluknAI cr6SOObek hntulmAnak. Ne111 h•
Mni. Ferenci veled marad ei után
rrm a. megkönnyubbUIUm lélekzett f()I, a !lejtették, hogy ez az uJ h elyzet i11 Cll!~k 11
ki& llelénnek pedig könnyUk ~r,öktek a IIZC- börtöm5relk célját 111olgáljo. Jt og)' il mozi;utó en'I, az öreg NAthán t.ervetbe ci Is bc. Köszönjük blÍ.Olll
il'JIIM! vódlk, Hogy nz erösi..i.k, a durvn.sltg
belyett Náthán ur Ilyen módon aknrj:l tel- A M 1&\eket tudjátok - - -~
jesen hatalmába kerlt.enl, "megWrnl" őket.
A k ét DÓ Igent bóli ntott
Náthán ur móg tovább h1 m ont n kcd,·e11- Et.cntul meg11zUn lk a ro11.«r. bánó.F-mód.
kooéaében. Kétszeri éles ooengotée hnllnttOhoro bennetek
szott hlrtele:o. H elén elsápndl
8&6 né lkill megfordu lt II ott hagyta. őket.
- Il!.tenem - - et nekom szól
A két n6 egymbra nézett s felsóhnjlotL
Irma Is megijedt
!tlatha val.nml tltkOII beu!!Ő er6 kéS%tettc
~ Osnk nincs val..11ii1 uJa,bh baj
volna 6ket, hirtelen 6t"karoltAk l'b'YDllÍ..St.
H61a I11ten - - - NlnC!! - - OOO! tudom - - le kell
J,egalflbb C!g)' klClllt künnyebhen le- mennem
1
l!&Űllk
Irma tiz- th.enőt percnyi ,'árakozás utáu
Stegényeknek b06IIZII ltló ÓUl ez ,·olt az sh.itetl ajlót nyitni llelCn &ia\·Ara.
oJe6 örömteljllll Jlt\l'CÜk, Irmának min th a
Egy nagy tálca \'Olt a. beiép6 l{iny keié,nú.r.l!ányl k6 ellelt voln11 le a szlvéröl, hogy ben II rajto. mlndeÍ:J.féle étel.
llercncitGI megsmbadult. llelénke pedig
_ Az ebédftu k _ _
(F'olytntú.)

""''""

: :.~th:::ik:n t:::i!~~!~~\~k~:e~!~:::=
wa! lehet ée _ _ ée hogy megszalmdult a
vuarll.csos ab!nku börtönb61.
Rögt.611 r eude1.küdnl Is kezdtek. Á'llm rcol
llák n eziik.aégC8 dolgokat c-gy mi\8 szobába,
a hol a kertre uylltnk az ab)nkok. Szomoru
uu,1111111

IIIIIIIUIIIIIII

11

Azon vették észre, bogy uevet\·e illik kün11 az. asztalt. Mllyen kevés !s kell a nők
nek, bosy ne\'e tnl tudjanak n. bi\untuk
után!
Evés után beszélgetni kezdtek. Most milr
ko1uoly, aggódó volt mlndkett~ ujrn,

1111 l l l l l l ! I I I I I U l l i l l " ' * ' ' " " ' J I I I I

XXX.!. fejezet.

Klll~é elhallga.totL l,ehajtotta 1zép fejét
nzemlékek 11ulyaalatt
- Boldog voltam - - fel61doztam érte
pénzem, becsületem ll mikor tarthatatlno
Jotta helyietllnk, meg&iöktllnk. ldejöttllnk
Chicagóba, egyene11en Conroy Náthánhoz
Helen nagyot nézett
- Ho11uanlemertétek
- Sági néninek a u1lndcne11e, Odroblna
- Mltculn6.1Junk
bácel adtn. meg a elmét. Egy ld6&es tótIrma megsimogatta H elén kezét
- Te Jobban Ismered 6ket. Régebben n1agyar
- Igyn16.r értem
,·agy köztllk
- Igaz
- IU , te nyitottad fel a 11ze1nemet, hogy
- Neked kell h6t ,,•alamlt kltnlálaod a kik közé Jutottam s hogy ~•eren e\ mennyire
ruegs:tabadulá.&unkr a
romlott, sUJlyodt C58.k Itt jöttem n\. aw.lkor
A Jei\ny gondolkozott egy kis ideig
minden k.éll6. hogy VE LE EGYÜTI' 8Uly- A 11zltán természetei;en 6tlátsz te is
Jyedtem. én 1!1 és hogy rám néive sincs
-Át
mentség
- Tudod hogy ez :i. ked,·ezmény, a \'11&Szegény uszony - - At hten majd
rá.cs nélküli 11zoba, Náthán bécsi uyi\JJas- megiieglt, - - velem együtt - - la.lán l!Aga azért van, mert beleegyeztünk hogy
- lgen--ta\lm-gaztettelket e\6készltsük és seg6dkezzünk.
_ Ml ,·an a levelekben

i::~~n:~

- Még el 80 olvastam
- Hát csak oh·asd. f:n addig leviszem az
edényeket.
Irma mlndlnkAbb szoruló szh· \·el olvasta
Sá.gl néni leveleit.
Telve voltak bizony azok panasszal, kescrU!léggel, hogy Irma ugy el tudott fe!edkeznl, ról uk. Még csak nem la vúlnezol n' leve!ckre. Azt Sági n éni persze nem tudhatta,
hogy Fer enci kezeibe kerültek level ei II nem
lrmáóho.
/
Egyik ,levélbe n nzt lrtn a Jó nónl, hogy
Toth Pl11táéknak szü k lett a világ a váro11ukban. Oút összeszedték ami kis retye-rulyájuk maradt a leégés után II elmentek valaho\·á a Kentucky hegyek közé. Azóta n
hlrüket se hallják, c1111k azt t udjli.k róluk,
hogy na.gy szegénységben vannak s az asz.szonynak kell eltartani nz urát
Irma elgondolkozott egy kicsit
- Hát - - haazonta lan emberek vol-

~:o~· :~=~~e~~l!~e:1:nde~: aö;t; e:a~
aka rn ak II részt veszünk mindenben.
- És - - - ?
Heleu ne\·etett
- És _ _ a. legelsó alkalommal vagy olt
hugyjuk őket, rngy rendörkézre adjuk. Igaz
hogy !gy - _ Mit? - - Az életllnk veszélyben forog. de Ch\-

IM·élben meg azt Irt? jl \aéiti.
hogy 6 '\Jtzony megunta nz Itteni i!etet. KIveszi a 116nzét n bankból 8 haz.a megy. Veaz•
egy szép fö ld birtokol a dollárjalért II lesz
otthon " nagyságos asszony," Egypár ezer
doll árért akárki Is •·nagyságos aaszooy•••
1 most i\lagyarorsui.gon.
I rma. kissé elmosolyodott
- Hó.t, - - jól teszi a néni.·
ln~

~~k

~::~~~~!~

ELEDELEKNÉL EGYÜTTVÉVE
EZ az. :i.llilás · teljckn be ,•an bizo•
nylh·a ünkint udott b[zonyih·6n,·okk11I. mrlfeket rgf.'Q.C é•·en :it or,"OSOktól i:-i h:ilás nnyíik lól kapunk.
Cs:ck kériknen,r;;, b5.rhol lakjékis,
n !,XOnllm\djót az Engle Tejről. Mintlenfe lé fo,r Jl.ll~'ll l!üriil Eagle tejen
Up!t\11 bébiket talill.ni.
Dc le tt bb.on)it.-:1, hogy a nonlen'a
~:,gle Tc.}en t:"ipüi lt gynmekek Jobban minek t.~ t,0kkal jobb füika i fejlő
dét.! mnlahmk, mint Bl'l össte11 mii.~
J,e}pötll!kon t:lpllíltn.k.

A,. Eagle Tej nem i:yií rt ott bébi de-

del. Az. orvosok t udják, hogy a teJ
a tökélet es eledel a baby esontj:iinak
és h:main:ik felépit ésére>1 a baby növésére, felté~·e, ha a tej hamisltatlan.
Az Eagle Tej t isr-tas.iga garantlí.lt,
csak fmomitott cukorral ,·rn ke,·en•e
- se mmieg-yébhel.
UtasitásOka t nyomtattunk az ön
anyanreln~n, hoJ,:y:m kéi;;: ilse el nz
Engie Tejet barmily koru csecse mllk
117-á.mára. Ha akarja ezeket az utasitásoknt, töltse ki az 11lanti 11zelvényt
és küldje be neklink még- m11,

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

1

lyen. ember! Mt\yen oemn, önfel6Woaó,
na.gysilVll - - - é1 Uyen férfit dobtam én
el egy ~·erencl kedvéén - A folyOllón léptek halhHnottak.
nedte magAt. Helén lépett be az aJ tón ri•
dám arc.cal. ~llkor meglátta Inna kétllégbeeseH arcá.t Ijedten futott ho:ui\
- Az htenért - - ru l baj
I nna kénysze redetten moeolygott.
- Semmi. C8ak ezek a levelek - - -RoaazuJ&Ag?
-Igen - - nem-- Igen
-Deszé!Jhi\t
Irma öuzenedte magAt
- Helénke, hallgau Ide - - l.lost leMA
majdtelJesraJtamaC1Dp'8
Helén lelllt Irmbal 11:emhe
-i\ll történt
- Az uram - - Tuuérl - - a hitet
uram Ide jön Chlen.góba
Olyan lzgatott.ság vett eröt raJtn, hogy
csa k töredezve tudott beuélnl
- Azt lrja a néni. - nekem megboe11it.Jtott - -;
- Derék ember
- A IJénzét se bánja, an1lt a ueretúmre
költöttem
- Jó ember, nemes gondolkodi\au
- Velem csak a tö.rvényes clváh!.8 1Diljj;bo11zéléséérakartalA!koznl
-llecaületeaember
- Hanem., n caábltómat, n megroníómat,
mlndkettfink élete megrontóját, azt - azt- -Azt!-- Azt, a keze közé akarja kapni.
Uelénnek felcslllantak a nemet
_ lgul ember! Férfi
lr~csendeien mormolta
_ Az. Igaz i férfi _ _ !ldozatra kéu, nemes, Jó IIZh'ü és én elbaJltottam magamtól
ilyen url betyár kedvéért

ii;°eg:.
l=g~:~ólagos szabadl!á.gunk Is II hogy te velem lehei!S.
Nézz
Ide - - O,lavez.ctte az ablakhoz Irmát !I kihajoltak mindketten.
- Llt0[I - - menekülni l1a akarnAnk
se turtnánk - - - lnnen csak kölél 11eglleégé1•cl csusz halnáuk a kertbe le s onnan
hová? _ - - Nézd, mi lyen magas kfifnl
zárja körül a kertet s a kőfal teleJén üveg
cserc-pek, bogy össze1·ágják azok ketelt, n
kik valahogy te] tudnának mégh1 kapaszko dul.
l rma keserilen ne,·etett
- Kerttel kö.rülvett börtön
_ Az.
,\ két uö otthagyta az. ablakot. l .eültek
11.jra az asztal mellé
_ Hogyan szabaduljunk
- 1'-lnCII más mód, mint beleegyezni
111 1ndenbe, de csak látszól ag. El kell hi tem!

;~: ~k.

TOBB AZ ÖSSZES BÉBI-

1
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}<; gy darabig 111ótlanul néztek egymbra.
A csendet végre Is Helen sr.nkltolla. meg.
- Tudod a feltételeket
"
- Tudom - - •- Rettenet.es

=

~aiEiii!i

CR~fe;~~fa;;:~a~.v~!:/::~sé::~~
ak~-; \~e~ J~~u~. :~:zo~~~~~l :::1a~:1! : : :
nek 111 1ndcnbe amire használn i akarják 6kel gyen!ené mai;át l1a ót b!vu ák "nagyságos
urnak " ott, ullol ,·alomlkor a P'c>rencl C&n11 nlkalow ntltán meg kisérllk a meneküiést
Deló.tták, hogy csa ki s lgy !ebet a szaba- lád vol t 11 "nagyságos." Hiába. beszélek a
duláera reményük.
vén bolondnak, uem akar Jönni. AszondJa.
llég sokáig hányták, torgattit.k a kérdést, elmegy Chicagóba ÓII veletek lessz, mert
mlkor Irmának eszébe Jutottak n levelei. hogy téged nag)'OU szeret. Indul ; mi helyst
melyeket Ferenci felbonu·n adott lít még engem feltesz a vonatra - - " - - a vén
reggel néki. EI O:vett e őket
szamár - -Nézd, felbontotta előbb eloh·n!lta a neIrma szivén egy kis öröm érzés futott át.
keni 11zóló Jeye\rket
- Uilu - - az Odrol>lna bácsi - - az
- KI ?
majd scglt taló.n - - - talán - - - hl_ KI más. mint az. a drágalátos 1',erenci
&zen a kedvence voltam - - _ Ob. _ a Náthán bácsi "jobb keze"
Tovább olva!laa n levelet. Arco hol elsá_ Igen. F;9 csak most adta dt fiket. Pédtg padt, bol tlizplros lelt a toluló n~rétól
az el.só már régebben lródott. Attól kezdve,
"-- - Ai urad Is kijött a börtönből.
hogy Ide költöztünk. Dár ne tettük \•olna.
El6bb kl~ngedték n Jó magavh;eletéért. _ KltOI Jöttek a levelek
- Mikor megtudta n dógotoka!. hát, lám
Innának k6ny borltotta el szemeit a ,·tsz- levágja ám magAl az a nagy erűs ember és
na emlékezé11re
slrnl kezd, mint egy kis gyermek. Éii Is
- Egy ked,·es, Idősebb asszonrtól - a.ki- \'e!e p1t)·eregle111. de még Od roblna 111 tönél én burdon voltnm Jeánykoromban. U~· riilgetto Igen gyakran az orn\t a kék babos
llzeretett. 111li1thn é:lesanyám lett volna, ke11zkenúJé1·el. Hát ha már mást szerettél,
Sághi néninek hh·ta áz egész város
hogy meglrtad volna neki, aszongra - Elmondtn H elénnek az egész történetét de lgY, csuffá ten ni, 11emml kép nem érdeattól kezd\'e, hogy megismerked,ett egy bá- mylte. lilába ,•lga11ztalg11ttuk, egyr e csak
1
11
lo~T::~é~~:1~!r6söm, To,th Pista' nevtl, a)d- ~:r:!~~
l~o:m:d~: :!~1;:~t."~
uek a felesége Is lettem volna ha közbe nem r.imffiitételt fi\Jla\Ja nagyon. Tenéked megJön 11z a másik - ·m..utatla be azt n mllS!kat bocsájt, de ha a esá.bltód a keze közé kerül,
Mr. Tuzsérlt. Derék, kedves, becsületes Hl- - nohát a kkor leSIIZ ne mulaSB.
vü volt. hát 6t választottam. T oth Pista elLassan az tAn , egyik nap n másik után levett egy mii.s leányt. Bizony - páll11)<á1•al <'sendeseclett, még meg Itt a lányokkal 111
foglalkozt.unk Totbékka} együtt. Azt c.1- t rél'álgat m6.r, de dolgozni nem megy.
ntlJa maJ:lnem az egész világ, mert abban -Aszongya, egy0tt megy Odrob\n6val Chlcavan "pénz". Bgyszer aztán rnldoltak ·!I el- góba, meri Itt Igen restelli magát az embevitték az uramat, mert mindent magára vál- rek e16tt. Azt !zeni általalll, hogy egy cseplait. Toth Pista adta fel, a partner. Ezt CU.k pet 11e féljél, mert egy ujjal ae bánt hogyha
később tudtuk meg. Azért tette, mert en- tali\lkoztok, de beszélnetek kel\ a törvényes
gem akart. Azt h!ue, ha at uram BlnCII mel- elv61btokról egymással.
,letten1, megkaphat.
'
Hó.t mondom, hogy egynéb!ny nap mulUelen tágra nyltott szemekkel hallgatta va már én Indulok Magyaroruágba él Isa történetet
ttn veled. Minden jót él Jó egéluéget és
_ vhuizamentem Sági nén ihez lakol. Olt boldogúgot klvAn 111eretettel
Ismertem meg Ferenelt.1 Ismered milyen
5'gi néni. ·
nép url ember - - nem csoda hogy elcsnIrma esak kiejtette k:ezéb61 a leftlet mlvarta egy egysze.rü munkás asszony' fej6l kor elolvasta. Halott halványan dölt bAtra
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o..se-

er~!:~é: ~z!:~ ~:z~l ~:e lrmR v,Ualn, 'I
_ Irma, _ én eildl!; az életben semwl
szépséget nem hittani. Engem. mindenki
csak ütött, vAgott. rugott. i::n IICha nem !&mertem mást gyerek koron! ótn, mint koplalást, rongyokat, uegénységet. Minden
oko111 meg1·nn, hoi;y gy\llö!Jem. utáljam a
világot. És gyűlölöm 111, utálom hl. llanem
bogyba elém Jönne egy férfi. akár url ru~~z~:~•. a:!~,;~~:~1: uölt=~:t~~\:k~ltl~~:~
urad, _ bát :rnnak éu rabszolgája tudnók
lenni.
Irma nem tudtn kiállani a lányka tekh1•
tetét. Lehajtotta 8 fejé t.
_ Én utálom a férflnkat, kezdve II rÓlll&ges, csempén apámtól. pén'tért mindenre
kész rokonaimtól _ Ferencllg, Couroy NI\~
thánlg s egész bandájáig.de hn egyner elóm
akadna egy olyan ember, mint az a Tuuérl,
_ _ _ hát azt én el nem ejtenén1. meg
nem esalnám a ,·IIAg minden grótjáért vagy
mllllomosáért se
Jrma még Jobban lehajtoua a tejét. Ugy
szégyenleue magát, de ugy, _ ezel6tt a natal lány előtt, hogy legjobb szerette ,·olna,
ha elsülyed vele a uoba.
_ Hn engem megszeretne egy olyan em.ber, hát én oem nézném, ilogy ur e vagy pa.rant szé p ruhó.Ju e, vagy foltos munk6s gun)'a, bal kozzél rnrtJ:i. e a vll\6.t vagy Cll6.mcsog,·a esilk, _ de Jeuoék neki ol>·•n hliiéges bltvestária, akinek minden gondolatja
csak az fi boldogsága volna _ _ é9 khájnám inkább a két szemem. bogy mái férfit
meg ne táuon é!I meg vágnám az ereimet,
1
hal: : f!:1/:;a~tgre~:1~!~:~l furdnli1t,
ön szemrehányás, megbánb f6Jdalmát nem
érezte, mint niost, ennek a unz leánynak
ostoroió szavat alatt. Amit et a 1,11){ lelkesedésb61, blttel, 11aJ6t ér_tése alapjb
mond, _ az neki mind egy-egy OfltO r c:u.pá!!, a melyet megérdemel. BUnh6dú, meJyet nem enyblf, hogy FeN:ncl uép, url em- •
ber. el6kelfi ember az egyuerü oiunkJ.1, Tu·
uérlval szemben _ _ _ A fény után aa
árny _ _ A nappal után u éJnaka _ Relénn ek togaln1.a 11e volt arról. ho«Y
szualval mllyen eroil uenvedést okoz.otl a
barátn6Jének:. Átölelte • zokogó ._..zonyl •
<:!M!ndesltgeue·
_ Ne slrJ. Majd jobbra fordul minden
lrma hirtelen felugrotL Kétllégbttaettea
ruta meg a JAnyka v6\lalt
_ De hát nem IAtodf Ne~ lrw.d!
- ll.lt! _ _ l l ~ - _
(Folytalm következik.)

MAGYAR .BANYÁBZI..AP

ért fbetlk a dr:\ga kamatot,
mer t szillcik, nagynpAlk lnkább~u!.llnk..'1ra, dorbérol bra
kőltötték a J)ÓIIZL, !!OilthOgy a
temp\omépltéBldejében:\ldO•
zalk &!tlólekkel11!etlCk \'OI•
na a temJ1loméJ1ltés uehéz
munkájában !Jó~ge~ adpn1á11yukknl ni fülósságot elkcrül- i
hctlh•érnnnt.
He mfig 111h1hu11í íog Jutul
f' kii11r,· (-11 ~yií~.111111,. H11 z11
kiildJ ük 111 ó- lmzii.lm ~g ijJ{jfa.
Jutok 1MMno~1í1mk 1111gr•
szá mhnu,1toirr a1ó lrnulpló·
h1ín o~ ur kh1~zih11~~11 ti ~ti!Jő 
ínl ut okJJUn l11kó t oi;h·frellek•
nek, roko1u:1tokn11k és lsm6• ,
rö~cltek nck, Hadd li!.ssák, kl
maradt mag hüen az Ö!li erkölcsökben és kl lelt se mmi•
há_d,
1·11lhí~!11l11n
lnbaue,
Ilndd jfirJ011 tisztelet és ellslllerés az arra m6ltó11ak,
hadd é r jo ,;zégyen és g rnlA •
znt nit. nkl 11rr11 r,hzolgftll.

JJfllU: IIYILl,I·:,
Tel•Pl>cno: Wll!lamoon, W. Va. 417,F•t~.
A>. •pycdJll madyar btnyiulu u EJlyUUlt Al1amo~b•n.
Tha OnlY Hünaar!•n""' l~c,.. Jcun<al ln t he Unlled Stotes.

•r:

E11illnlhl
A>. E11roaUlt "'fumckhan $2.00--Ma11yarorad11ba $.3.00
s,.,-,..,,J ptlon Ratu: ln the Un l1ed S!atu ,2.00 Hunga,y 1,3,00
MuJelcnl,k m!ndon co\lUlrlliklin, -

Publlahed Every Thu raday.

l'uhjl~hoil .llr .:11 .\ ll TIN U I 11. 1, E n, Editor.
A M• 11 rar e,~Yifr;•luot binyJuok 1,J, k, b,nrblckr61 bjny,uoknak..
Tho Hun11arlan M!n•ra J ournal la W•lttetl for Mlners. ol M!n•ra
'by Mlne rs.
Kntand a, 6(ico:ld Clau Mattcr at the Poat Outce at. New York. N. V.
Uudtr tbe Ao\ or Man:h S, 1879. Socood Clau !datuir u tbo f'o" t
O!tlett or tlliqlenU!e. J\y, a])plie<;I !or.
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va:'~: ~Í~~:L
évkönyvénckmeglrAsnéspe- .

~1.:~

o\só lllpra,

~ di~ztagok

S leró1·án !gy a tiszt('sség é11 a tisztelet , adóját az J.Jgyhár.
iránt, engl'dtessék meg n~kiink, hogy szón\ tegyük ~z egyhli.z
' egyik szolgájának iz!~stelenségél, aki \'alóságos ~Ozbotrányt
okozotl az elm ult hetekben az amerikai mugyarok közt.
1
1
1
tmlyi:ió~~:::::~ ; ~ / ::1e~~::i~~): 1~e1~1
~~~g;:e~~-~: :~;~
gyent é.~ gyalázatot ken mindazon rocbl!ngi nrn.grarokrn. akik
-n emar!akoznaka templomaszámára.
Megirja a főll~ztelend6 m·, hogy az "örök holdo.;s:\got. az
örök!1é tartó dlc~ö,,,éget. rstentü! jutalnmt, emberektől ellsmerést" várhnttrnk azok, aklk n:lnkomak.
Jrli.s:\nak {'UCI a ré5ZÓ\'Cl neu1 ls kívánun k ,·itáhn sziíllni,
mert a1. örök \Joldogság é.s örök diesöség osztogatá."11. i;;azún
belevág a plébli.nos Hl' lmt:'iskörébc és hite szerint szolgálja n
né11ct, mikor ezt lg;érí.
Ct,akhogy a 1•léM11os ur egyebet is !gér.
lgér olyasmit, a1Ui. nem egyezik meg sem a keresz tény ség-.
lllllll a tisztesség szel!emé1• el.
lgér hcr;szu-i\16.st, !gér még a gyermekekre és unokákra Is
örökül maradó ég6 nagy szégyent, !!ó"t meglgérl :ut Is, J1ogy a
haza-hagy ott magyar embert még óhazai i;zűlőtalujáhan 'Is meg.
uégyenlti. ha nem adakozik a templomiíra.
Hl közöljük elrettentő például a plébáno~ ur lgéretelt, hogy
azok a roeblingl magyarok. akik netalán m'él; nem lsmernPk az
lgéreteket. lsinerjók meg ldejéDCn és szabad akarat.hói 1•á.lai;zt~assanak az örök boldogság _és a harmallizlglen tartó gyalázat
közL
tietek már a gy6zelek, a dlaAzonhannzün i1e11élyerész
dal.
,
' letelthuulnnk,dc,·nlamlmn-

:~fr~!'.

rindót lsn"lrnr a hitközség. A
hltközség népének lás vendégetn ék emlékül juttatja 11
Ut6\'eS jubileum! történetet.
D{I ez igiul tör,ténet! mü lesz,
melyben az !gaz történet lesz
leln•a. Ellsmerós jut majd
o.~ztályrészül az apostolok
nak, de 1111:g lc!lz üröklt1·e
azok 11t•1·el i~, kik ,Judiískónt
vlgelktuek a hitközség iigye
lránt. Meg lesznek emllt,.\'e 11
hltbmqók, áldozatkész ta°gok,
de le le~r.utk (iil:Pua nzok Is,
ldk ö ~~ 7.til(•lt kór.zel, - minte,n· gunyoló:Jm iJók iJmrkodását - néz ik a hlthH klsebhség lu•rl.-o1[cijl kii~(lelm(,\. Az
utófak nak törtliu e\n1l emlékül hagyjuk, hog y kl~soda le•
bothiiszkenzn11júru,11iany.

~~rz°n1:\1~j11:1~~--:1~;.~/;!!~:::

Az évlr.önyv harmadik lapja azok IJ,CVeit fogja tartalmaZ!li. kik a mli.Jns 30-án
szentelend6 három , .harang
valame lyik érelegalább25do1
Járt adtak. Hajt:t, ha e szenl
c'é!ra a 25 dollárt nem ~dtad
meg, hanem ,·agy semmit
,·agy25dollárnálkevesobhet,
eg~lledid 25 dollárra adományodat. hogy neved bent
legyen awk között, kikért a
harang elbalá\ozásuk esetén
temetéskor Ingyen fog szól'nt.
Az 6vkön)'V negyedik Ja11ia
leszarendeshitköiségi tagok névsora. Ezek közé azo]!
fognak sorakozni, kik 1922 ős
J923•ra az egész évi dijat kifizették, vagy most egyszerre
!\.pr!lls végéig 24 dollárt fizetnek. Aki még ennyit sem
tesz meg, hogy a ha\'idljat 11
templomépité11 és felszcnte.'
\és küzdehnes idejére meg9...zeU, az ne csodálja, hane1·e

:~::~:!~ő~s~~!~~~r,!!t~::g~~

ll ~ l • l kkBl~ n,lndu~•W• ke:~·-·

tOknnk s;,:ivbcll békét.

,;J~'!,;!1~•',;'o,;'~';11~2;,';:!

=;:'.'·

E1.t kh·ánja A. roe~lingl
~:~~N~:~•r~=~:::.::e;:.:"
Nagrbold~:m1zony hltköz- 318 Sl•U\ ·Avt:.,
Pltt,,burgl>, Pa.
SÚjl! IHll'ében.
'
szerető plébánostok

GRÓSZ FERENC.

KISS EMIL Bankháza
133 SECOND AVE.

Amerlka legJohb

BUZAUSZTJE.
~á lft m k~pllató.

GURDON KÁROLY
JllMLERVlLLE, 1!:Y.

1

Z 311 ro!ásnak.
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Csak egy oka van arra, miirt uivja a

SANITARY BOTTLING COMPANY
WILLIAMSON, W, VA,

Ilil-'7' ~\

,...

,,.,,,,..,,.,,

(ill.

H. 'RIPPEN
/éle dohányt éa ez az:

'1l gy;,,J,k , hlmm,
l'till'rJ· ◄ 'olr., Cher ry TIios•
so m. Wllis tlc. Nu Gr1111e és
m,is ei,:yóh k!tün5 hüsitő

Mi vagyuuk \Vllllamsonban a. kitünő mln6ségü Wld cnrnn s ür, lndla n nock, Ghi gf' r Ale ei:tJ"eilúrusllól.

mert az

a legjobb

lta\olmt.
Jln í1ir11M. szomjn~ kt\rje eze n hü~ltö
italokat, m eri. aT.Ok folírlsslllk Öii.t.

NEW YORK, N. Y.

Hirb rrade Oour

XVII-IK CIKK.
Szokbok.

WILLIAMSON AUTO & lR~~K· oo;
WILLIAMSON; W. VA.

MÁSOK KÁRÁN TANUL
u okos emh~r. Teu<!k est Jól me,;Jeg,-unl. Mlnd~nkl tndJs. bogy a !úiuk
1ut felfrt„tréoének. a üJdalmnke, Ubpftállinak m!11e11 ao.g,s,erll enkl!r6
~Jb~i:,~ 6a Mlk enen '!'""k • RoyaJ Mt,;. Coci])&ll}'I. uért., mert• n&ff·

ROYAL SOSBORSZESZT
{eltallllt.1 ~• rori:alomba hozta. •honbao ..,kan kArt uenvedlet &Urt, mort
u lp•I Rnya! Só,ibonui~t helyett nlaiql énélr.telen Utá!Katot logadtalr. él ..
olyant. amely M•bornuz nó,en uenipel UIYll1> • .,._onbu ,unelyben • tói·
boreu,sz hlre11Q'ói:~tul11.JdoollAKSI "'~" , 1ncaene1<. Tanuljon aak aek a 11:tnl.n.
~a ~érkn n bo;b;;~kt""s

eöse;ö

; •; o ~ ~

i•i~

kltejomtu

Ha ped!r az l,;a• lt. u egyedal ulódlt a boltb&ll, ])&llkllhaD meg a.em kapm\, kU!dJe be • pénu a rende!Hsel eulltt eueoooen a !eltal61óhoa. a!IODIIU

1; ~ ~ : : :0

n atésvá.lasswne.e;yet.
KOCSIK YA N"NAK IIA.K'l'.lll

::e:':~:o;:::~i';'.ii :;~f: ::'~:=~
11::11

!o:.i!:c1!i;!!'t-,centlrt ama-

ROYAL MFG. COMPANY

z,akkorpén•t takRr!tmng f1 m~b J

Duquesne, Pa.

rnl, anyn,bnn &ok p~nn tnknrlt me11,

tur kOCijlk íira:

., ; .M:H.00
. . $4-1:1.00

VÁSÁROLJON
Alladio hari&nyát - Superba inret - Bi,u
alsóruhát - Seiber bőröndöt - Blue Jay
munkáaruhátj, fíiunka io1et, mert ezek a lei„
jobb minőségüek.

:\:~~e~ ~:i~:n~~~: :~~~:!~

~~~

Pinzküldi, koronákban i, JoUárokban.
Haióitt1tk az Összts vonalakra.
Bttittk után 4 mízalik kamat.

~.
111

-

~

pli11zkilld6s11t1l ~8 bet!ljlik kamato11lntiisán l benntinket h l 11nalr.

lalálta.
Hogy fog-e találmányára patentot kérni, azt nem tudhatJuk, de hogy mifelénk az ujság;soron ezl a kis man6veit minek
hivjá~ azt megmondhatjuk.

!!ága. nemtörődömsége. s6t
hlthagyásamiatt.
Az, é1•könyv első dlszlapja
1
'
tartalmazni fogjaadlsztagok
Mert lesz még egy ötö:lik lap
nevelt, vagyis azokét, klk 1eg
!11 és eunek neve szégyenla11
aláblre~'YIIZ1Í.1. dollárral járul•
lesz. Igazi gyászlap, gyászkelak hozzá a templom lip!tésl
rethen. Kinek neve keriil e
költségeihez. Rajta, ki még
gy:lsz!apra.
'
nem dlsztag. ki ta.lli.n csak
,hok nevel, 11:lk se m dl~z alapltó tag az ötven dolláros
b1gok, ~em nlnp Uó tngok , sőt
adományával,J JiílrkodJ{•káJI•
rllls r(1gúlg egy~zPz dolhlrru
m ~g nllm is reÜdese n fizető
kJegészltf'nl 11~ all111minyli1,
hllküzsé;;J l11 gok. Azok nevel
!..egyen rajta 11 neve a már-.
kik ötven és eg)"!lzáz dollárt
!gértek n templomépitésre és
ványtáblán, melyet a jubileumi szent mise után fognak
mint ilyenek lettek az alapkél
a vendégek Jelenlétében megokmányban .megöröklt\'8, áltlanl.
és ekkor \géretűket csufosan
Az é\·könyv máso:I!k lapja * mt;!gUegték, ,,. azt gond olva,
•lesz az alapltó tagok név':~ovsik!~a.:/!ia~k~ap::~n:~
l!Ora, kik It:galáhb ötven dollárt adtak a templomépltés1
1
1
1
F. ~ •~·!!:!:b:,:?.:,c:t'.:!'n
1~1~1~~~'. -~~ :• k.:: l
re. Rajta. testvére'k, ltjak és
1
hn.Jatlouok. ti is mindnyájan
~Üt !Íz ulódok és Rajá t gycrAra
ulve1en
legyetek legalább aln.pltó tag
m....-k•l'·
" .,_ ho•.•y kik o,o'k, "•kik[
l>emutatont mQködésben 1•.
•
mintt annyi adósságot kell a
Pröbl!Ja kl mlel5tt mc11v,ai1.
jal a templomnak, melyet ti
nép \iillira rakni. Hndd lásPARKINS-MORRIS MOTOR COMPANY
to.-áhb fogtok
használni,
mint szüieitelf1•hl1zenlnülesik majd n nemtörl5llöm BZli•
·LOGAN, W. VA.
llek osztályrészecsakate011
1
:t:e:6e évh~::1::~~
plomépitfsnel1ézmunkáJa,a

:~~[ l~i;l t1:~-~:1 t:i:;::s:·!:

1 11
:~ 11 :e::~~e~~l~;;!~!::.

Ha ezt megte~zltek. mér.;
sokkal többet. ~okka l nagyoh
b:ttrcmflllettek: azöröltbol
riogságot, az.örökkétartó dl-

:~::~~~\:•~~t

.

MASOK PÉNZÉNEK
ll ll:tt1ell~e nt'me,:aJ;: te l)<-, va:,:c:yonl
lllf'l::l1bhntó~Ki:01, dti 11:011do~M~ot
f~ alapo~ p(,ndlul s~akhnlJbt lsr
li:-é'nyo L

~~fi~7,::i!~~~!E

Azt már tudtuk eddig, hogy a katholikll!I C/J:fbád,nn az ~gy1
0:~~~;,~~:t!::;~e:~::~k 1t:u;:k r~~! ~/;s~·nt~;
;: a különböző hltfelekezeLbeló<tA~lhm Egyházaknak és adai!• Js azt állltják. hogy nem booeáJt meg: de Grósz plébános ur~ azt
t~c~~~~~l cl az egybúz arra méltó szolgálnak !s. - ha azt meg- h!sszűk a dicl!Öség. bogy ő még az unokA.kra ·szóló :i.tkot ls fel-

TfszTELET AOASSEK

4N99i#A
~

':1!~0:~~~~1~t!:~;

~Jsg v:~g
Mqyaronzá,ba
n.nnylra s.ziiksége11 templomi 11h4MlJ"11n•".!"":'".::".:'.!.ri:'fu~ ro1r....,._,..
adományt é:; saját dlc1'16ségR E D STAR l..JNE
tekre, becsiilctetckre \·állk: N>r:.do~o~~:b,':,~~~n=i:.-::..,
h:l llel'!'.lek 11am kerül a1, ötö- ~~.111 ~',,1~t'"'~:u"""~f~~
dlk lapra. a gyá.szlnpra. hn- k·• 111
nem - ha lehet, ha t(!hc-t!tek
AM &lllCAN l..!NE

KERÜLETI ÁRUSITOI:

WATTS, RITTER & COMPANY
HUNTINCTON, W
. VA.
GAZOJ.K ts KERTKEDVELŐK
Ha 116 1udW1t tarmO,ellet '-

~i~::.,/•6~l~:~t~~. (!f!j:!~!

(Marlt.eln). atJ.r 1a,Jit .-lllt„1·

~l'::.~A~16_!111u.nl,

~;:~~Tt=•.:~m~~~~

':~~~i~~ ~•::::t

iít~~~..,".,_ i:,r:;a:;, ~::::am:••~=!~•~it:~ :_.~r~~Lret
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IRJANAK

KALL AV TESTVtREKHU

~rr:\t~l.\~;E:r.E~:
TAV,l6ZI NAGY dPH

m,i,J.RJEGYzf:K0NKÉRT,
Mau•• M Álllnl 11re,l~111
,elaolll m•J "" 1""'"" lltlJd(IDk
IQl,uhmklllak. Irjou UOJ;1o.al u

aübKALLAY BROS CO. PAINESVJ~OHJ8;ib======"'

lik=========--"-===-....

MAGYAR BA?<.'YÁSZLAl'

'1:081.~VF,'f!'o'TfJ,V.b' M'ÁS.
&Jullrott c&enne1
~ e ttUl('I

f''"

1
ft>Je,r.}ft-J!•

k&1.

CAi-..~! 1'11.1 l lacy11r ll!ny-W
~
giJy-ui F:i:yl"nelc, mt'rl

en~m 6 bét és öt napi betegségem 1\att segélye1ett 68 don,rral, mely ösa1eget hiiny nélkül
ki lsfüették
.Molnár Jiín0$.
Vlntondale, Pa.

KÉTEZERBANYÁSZ SZTRÁJKOL
WASHINGTON ALLAMBAN.

A bevándorlási

KVOTA

MAJESTIC COLLIERIES CO.
MAJESTIC, KY.
HA Jó MUNKAT AXAR, J0JJ0N HOZZÁIll.
dolro,n;, JOL KERESHET NÁLUNK.

-

Ktf. bányánk van a N. and W. va1utti.rnai.1 mest. tén a fövooaltól múfél mértföldnyire.
Állandóaa dolgoznak nálunk maarar binyitzok,

és némelyik már 10-12 éve telepiinkön vari. 1n

NOnEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOSKODUNK és ualádos embereknek rendes báut
adunk.

Mr. R. H. HEYSER, a jelenleai General Su.,erintendeut nauon n:erdi a tnaffar bi.nyúzobL

JIMMY CAMPBELL
e l,-ű rangu

Magyar bányászok
figyelmébe.

A u6nmullkel hll•
1"0111&

Ha HufltlnQ"\ofl, W. Va.~a jllfl n•

suni

fele jue el f•lkunnl a 7,IK AVE,
J,I UEN 914 IZÁ M ALATT C, & O.
MACYAR SZÁLLOD.4.J,IKAT
ta VIE NDtGL0NKIET,

.

GLEZA JÁNOS
VARY MIHÁLY
TULAJDONOSOK

eg'JM14':r

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE!

fflll•

lllt'Kh\logatom

és köuetlcnill Ye•
nem fel a renlle•

t,IJ..,., hul sieml>ln lev6

Mln Nn lcl6ban k.ai>hat Uuta pobl•
katUk ll \lfl 6„telU1Zlt1t1rn1gyu
ltelahL Magyar IHtd.-.lnk pjrl•
log.b.ltkfrJllii

1>111bó

Blzto11ltoo1, hogy n1lmlen
ruhn, amit nálom kóaz\ttet,
feltótlenül Jó l áll.

A legszebb kész n61 rubAk, felöltők, fl116k , blouaok,
uoknytk, sweaterek, n6I kalapáruk, kaiapdiuek, gyermek & C9ec&em6 kelengye.

1Nf:lr.e l.
kltlln6 uövetb6l
kóufllnek ás blstoeltom, hogy
munkAmmnl meg lesz elégedve.
Ruháim

MunkaU1v,.._,.n tsml„,S.n "''•
clo!ogban ..,, • ...,., polgllok !elvi•
1a11oaitj1„1.
kf~,nagy.,.'bl,n7lpokplrllogl„t

A. J. MASSAGE
tulajdonos.

1-1\miéaek, csipkéi, barlanyik, M lyem, gyapot alsóru•
bálr:, batlutok. ofka.ntln, e16nyomott kéll munkü fs mlJi•
den mb áru, ami bi:llgyelr:uek nO.bég:ea.

REMEK SZŐNYEGEK.

WIU.ÍAMSON
SUPPLY CO.

Jeluannk:

J:l&i:lranga Anil adjnlt b ponto111n 1101-

PIJnk ki TeT6inlr.et.

8. & 8, LOAN Df flCE

Williamson Lexington Co.
WILLIAMSON, W, VA.
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN)

COMMUNITY AUTO SALES CO.
WIU.IAMSON, W. VA.
Ml ki1i,JgelJ Uk II vlláll'l•lrH

STUDEBAKER
1alomoblllrJin1i11L

A következó le1kedveltebb automobilok e11edán11itói var,unlr::

LEXINCTON
ÁRA: $1795.00

OLD SMOBILE
$975.00

CHEVROLET
S525,00

F. 0. B. ryáraknáL
A leaj0bb herYJnÚ&é koc1ilf: ú lartósabbu, mint bármely mi.s ryi.rtm.á,
a,ok. -

Ha ezen koc.1ikból Yálaut eoet, sok pémt talurit mei.

KONNYO RtSZLETFIZEttSRE KAPHAT TOLUNK EGY JO KOCSIT.

Majestic Trad.ing Co.

JM.3 iprili• 311.

A Ma11u Binyáauik
1! Allam; Bankja. 1!

}'ELHIVÁS
A ll .\ OV.\HS.lonoz.

SZAKÁCS IMRE ROVATA.

P6.I. Cllajkovlc, JánoK. J akab
Pál, Fodor Mlhlly, Horvát JA-

--llogy mennyire egyenlő lttj Ez len ne ai u. dle&Ö munkll•
ehbtn nt orszAgbnu II törvény 11emcRllé>1?
•
11
11
1
11
::::iny:~~~:; 111!; ~:;a~ 11 ~/: go::~!n~,J~~,~~:l';;9
\•ény mindenkinek, de kftlönö- dig ntro.1elledtünk II munkAnk !\

A Murruy ~&! Körny!ke 1108, Konya. Jó1.11ef, Oro@:r. 1Rt\1i.n.
Magyar l¼nyli,zok 81.Ön:tket:e- G)"lllck
Menyhért,
Kah·cr
te klbontotla. r.ásilójit atok &:r.á György,
Podor J6.no~.
Kis

nem tUnt, mlut a közel mult napokban. nmlkor az on1iág tcgtobb tö r vtn}·~téke ugy dö11töt1,
hogy bánucly· állam kongrC111.•
umo.u Altai ~ozot t WrvMch,ul
1ön·é11y érvenytelen.

1188 élyt. A beflzeté~ck al a.eaonyak.
Az. ogyesillct 1-116 flÓkJa
Olou11te.r, Oh iohAn van titkára
Siékely Ji\11011. Dox 82, :!-lk
fi ókja S. Columbllll. · ohloban.

l Jptal Mltyíis, Llpt.ul Mátyásné,
N11 gy LllJ011. Nagy Lajosné, Katona Dé.Unt, Bartók h,t,•An. ClgAn Kálmá n, Kana l atvln, Cslz
mad!a János, Pók J linos, J ordon htván, Lutri LaJt111. Tóbláa

ho:::a~;::~ á:\~:!ki:~ylln~~~ ~;~• ;!!~~k:':1gt1df!kb~~:;:;

~~r

JAnoe, 13cnlcikl J.6.nos, Magy l

~e~~~l:~t:~:::ro~ö%éé~i;::~~ éa ~'!!~~k t':~n~k':k n incs

,·11~ bé.;'!~~~~

:t!f/~= :u~;~~:
l~k:~~;: ~~~:tre:: :i:;;~~~:~v:~rk~:,~;:W!~ I;;:
ni.
rlC11ka Ferencné, Cz.ct.S Károly.
:~:g \:~:n~~:gn:i~~g:~tt~~ ~a::n~!~~~JA:t ;;:::tnA~~~= Cfl::k:ire:e\~l::~y~l~1~1:!~; Forgiob illlvá n. UujAkl
Mlh6.ly,

Halandók
vagyunk!
GONDOLJON arra, ,._,,
c,aládja, ltltúft,
11ermtkti milYtn
neliizúgekntk nizntk elibe, ha a c,aládlentartót t loesztik.
HÁNY BÁNYÁSZTESTVtR ároán maradt
özvegye is u ermekei
nilkülöznek,
m e rt beti ljiket
IDEGEN BANKOKBAN tartották.

NYUGTASSA meg saját
lelkiismt rt til BIZTOSITSA CSALÁDJA irdekit, lieb uze át betitji t ide.

50
centért kW.dünk tü.r1önyile1 minden 1OOO
kor onánál nafYobb
öszeget MarYarország és Czechoslovakiába.

ICtSZP~NZ dollárok utalása $3.00 minden
száz dollár.
Sür.
göny dij külön két
doll ár.

OKMÁNYOK,
KIHOZATALI
ÜGYEK.
HAJÓJEG,fEK,

'VC
TUDAKOZÓDÁS/
OSZTÁLYUNK
minden jogi, óhazai,
közjegyzői, telekkönyvi, hagyatéki
iii1ben ki,ni.ggel
áll tesh1ireinltnolgálatára.

Himler
State

Bank
Warfield,
Kentucky.

Barta J ános,

309 Recb

b~;:~~~~~~:~~

THE

:;:~11~~1.~t~l~:·~~~t;in~~:::~1~!:
mokban ilowtt törn!nyl'k azt
célozták. hogy h'gyen a monk(umak vagy munkásnönek legu.lt'ibb egy olyan legalacsonyabb
bér l)lztosltva, n1clynél kc,•cscbbet new i;zabnd fizetnie a munkaadóJAoak. lm az a 111unkás
1•:1gy munkátmö még annylrn 11;
meg mn szoruh·a. lrn még imynylra is k! \"Olos egyébként

1

kö!~: t~ l:t ,
, :t::/:J:~/s~i~l:r~
llol 378, Mur rny City, Ohio. neje. -- G0-50 centet

: ~J~l~~ l~~Alln n=~~~:~~-~~::;ba: A
aa11I 1obouól teste &.!sutört?
ll!l"}'Cb!Ír senki. mert a monkl\a 11znbá1i ember és jogu ,·un
ugy élni. nhogy aknr éR odn•
menni abo \'a akar.
Dc hogy ennek a Kiabadságnnk a gnzda!;ági fcl!étele is biztosilvn van-e nzial már kl töródlk"!
Sznbndsái::;. s:>.11,bad~ág. de so-

KÖ~.\'~

UTLt:n:L.EK.

~~tJ':c~~mi,:K
!i:.~1~:~l~~!~~:i::

:1

ndtak:

~:~0

1
}!~pe! ~ ~~~l:ká::~:::
1
gekct fcli-ár.nl u.liólt~gukb(,I.
ugy ez n !Őtörvénysz~kl döntés
blzony6.ra még u. legsötétebb
agy,·elöket Is eszméletre fogja
térltcnl és gondolkodóba roi;J:i
ejteni.
c,,_',."hdoo~.'.'.'1,"',, !~,~naok,, •.•,o;i_,'.
,,,....
~
"o
:~{ e::~:~ ::~n~::;YKi:e:~~t/~
kik Itt cg)" Ilyen milliók é~ mllllókrn életkérMsl>en ig)' döiilöttck?
Amerlkát n S~u.badság hal.ÚJának ne~~zlk. És Itt a _sznb11d!!ág haiáJn.ban :l száz szAzilléko s hazafiak azial 111.okt.ak kérki!dol, hoity Itt a nép esi_ná!Ja n
:~v!~it~~~!:~~~~~Ó~ak:~:;sa~
nép kom1áuyoz.
!lm, tehát C61lll: abból a kilenc
f6blróból Allana ai tl száz és néhány mlllló la kosd.g. mely ennck a7. orsz.ágnak né11C1111égét
képezi. mert az a kilenc Ulró
döntésé~·el megscmmisltctt egy
olyan tor1'ényt, ,mely lehetllvé
tette, hogy a népet 3 munkás11ágot kJ ne szlpolyozhassák
a végtelenaéglg?
·
Mert m!l ls Jelent a Jegfels6bb
tlöntés?
Ait, hogy most már semm!féle korlál nem fog Alin! a munkáltatók utjA b11u, hogy a munkánágnnk annyit fii.essenek, a
mennyi nekik épen Jól esik. Jogában lesi a nmok:\lt.atónnk,
még a megélhetési összegnél le
kevesebbet fizetni, !Ja a mun kll.sok gazdasé.gi ereje annylia legyengül, hogy már nem Is éhbérért, dc bárnu;Jy csekély 611-

;~~~~~

:::~~~~::: r::dne~:::::
&ére bocsltanl.
És lgy lassan de b!zto11&o b&követke1ne az, hogy ll monlr.b11ág hllba dolgozna még oly kiUlrtáeaal. h iába törekedne még
oly állhlltatossAggal, nem vol-

C. B. MORIUS
FOGORVOS

l.apn,W.VL
HOLL..I...YD f:P OL.ET-ben
a. lo,;anl n~ till óta.
K.IU\nllfo.ll;Ul t111ll:iltat Uszltek JulinJ'OII 6.rérL
Hldu1unkiltnt 11:~:r.lteli:,
roi:bu:r.6.sf6,Jda.lomnéll!:ID.

a

magyarul "-'

i.C :~:N~~1:=:11._
THE BANK OF LOGAN

W
UT

1mvo ::: \n:7:,~t.l~!~~~f~~.!:~1i,: :ke:
t. OGAN,
VIRGINIA.
Mlirton, Vá.mosJAnos, Másil Já:1 ~
-nOI!. Parkas Jánoa, Klv~ Andnorder lantl. W. Va. bá11ya11lé- rá.s. Boros letván, Kivé.s Sá.11zell él Veté11y Pá l teAlvór háté.· dor, °Cébe\y Károly né, Kun Mú.nAI Hajdu Uállnt Ncmc&blkk. ty6.11. Unrtók GusztAv, Kis.s Jóllor11od megyei siármaz.áau 67 u;cf. Sontrn JAnos, \'nrga Mlkéves teljCijCn munkaképtelen Jós. J,'nrkas h1tván, Láoy,•árl
A VASUTAIJ.OMAS MELLETT I
testvérünk. :-.evezett az óha.d.· Péter, Török Pál. Liptai János.
ba ,·ágyik 1·illl!ZU, nhol bál' nl n- Horváth János, Mlránczkl JÓ•
A legszl:lib IÍI legjobb r111tá k nálun k kéu iilncli: mfrlfcll: nt! u.
c~en Cl!llládja. mégis Jobban cl- zscf, Ó!h-W!z 1..aJOII, Nlkulál'!I
Ki•,11. fér{J ültiin,·ükct du s vil. lllnléll. ba u.

uNIJED OUJFITTERS, LOGAN, Wi VA,

~;;:·~:=tJ~:;~~· ~~::=

1

1~~;~

11,.

~

S

~z~~á:t::;:é~e~,:~i°~a~! ~:\lár :::\:::.sstaéltck niár esz.el a Jel- ~~::~t~nbten
::~:~~ ~:1
régen szálka 1·olt n muuknadók
:i,a; a fóblról dönté11 111 a szn- ban.
György. l)anoval János, J,'ablnemében, mert hiszen !('hetet- budsii~ Jegyé,L>en törlünt. nol'é.nze 110111ml sincsen, men á11y Uénl. Sz6kc P ilter, Rlczkó
1
0
11
::~ ~1~::r:1.::~k!:
~:r~;: ~:r:~;~K~~:::s,~:,~li~~-~)~t:~~~ :c~y:~eu.
:~::~.~1~;;1~c\~1:;ál:;~\1::1
lycztcssék.
)losl ezt a bérnídclml lÖr1•ényt scrumlt;ltcttc meg 111. orsz.11.g Jegfcll!Öbb 1örvénya1.ékc.
Az 11 tönény~zék, melynek minden kl\e.nC' tngJltl nz F:gyeKillt
,lllamok elnöke nevezi k! éli!l•
houziglan tnrtó ál\A ~ra.

JavlU.._
-' MAOYAAOKAT lltYIII......IJvk ki.

Alluai Bank

] l.\(ll'.\11 11.\:i l"ASZOK.JI OZI

~~t~:~~ve~i

1

KUlllll6a 9M<l,rt lffdltwu!. tNU,1

BANK OF LOGAN

i•r-~!i~~t.s:~~!
~;~g~~d:~n~~~h ~#:: 1 1\J~~r:?'i:::~ ;=.1:i
=!'!\; &la:::.
;1::r ~

i!~\~~~

LOGAN, W. VA.

ltlnde_nncmU ruhákal nak
21.erilen tl utltunk éll fl'&t ilnk. n,1.tól d"l"l.U llili: b
hjll1oz 11:r.KIIUJak a ralait.
1-'érfl öltönyöket Is Ualtilnk mérték után.

f:i;~~~::1~~ ~:::;• •~:ra~á!:t;~P •:~~

il>;'t

:~g~~:t~:\~
n !i;1;~á=,.~~1f1~
munkaért. egy meg liaté.ro1.oll rendeK fekhelye ho~·6. fejét le-

- Logan Jewelry Co.

rollafe•lii
In thet,

Lo1an, W. Va.

:~~:1'.:;~k1~~c!~-~~,;:c~~~~1.o:::~
t:.: ~: u:~;111, hogy rnn-c : :e~t~:!~:~l nzolgál az egy~ ~::•,
a nól munkásnak, egy bizonyos wit ennünk?
Tam RSli:a J é. no11, elnök. dor Dá.rdos Aladár, Gál J ózsef,

:;,5:eér:~n~!~e:tg:
H. IU\fS,
pén1ürn ok.

lok kÖt:é,
Mert ma még nem tartunk
otl. Mert at: állatot nem hagyja
t\hen veunt a gaidija, mert akkor uJat kd lene venn ie és a:>. kiad bt Je lentene. Teh6.t vigyáz

G. C. WHITE'S

ru h 11 ll ~:r.m ő ~

KJtün15
I NGEK,

CIPŐK,

NYAKKENDŐK.

KALAPOK ÉS SAPKÁ.K,
KOFió'EREK, BŐRÖXDÖK remek kléllltisban.
MafYarokat figyelmesen szolgáljuk ki.

~~~:t1~:::;ÓI '!~~:: ~::::~:11 ~~~~ ~;:~~:!·: K:::;:;1:·"'.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~

~~~-i~:g~~-)~:n)~~ ri:cZ:~n~:~~:
kUnk, nmcunyi é11en jó I esik nekik.
Dc ha azlán mégis megtörténne az a blbetellcn c11et, hogy
a prosperitás közepette szemelnkct clborltnná az éhKég könynyülból keletkezett fAtyol és
ezen u. rAtyolon kcrcsl.lül 11c111

~:~;e:t:1:~.:~!:~lle~~!:~::~:;:
zul.
Jlazas:r.állltiu;ához Jgy IH kellene azonban lcgke\'eBclib 70
dpllár. L.'~punk utján fordul a
mugá,-al tehetetlen testvér a
mugyar bányászokhoz. hogy
gyiljt.sék ÖSH7.c nek i ezt :1 7. öszKzegct, hogy haznutazbn11so11.
3
1
:t~~IA:~i;~g u:!:~rC:c:~\~:k :~: llo~~ r~a?i~l•l '!~n~~· JIOl :J •
dekébcn haladnunk kell és i, na--o,b'1'0bb darab kenyérért 11ztr6.JkMUltlU \' (; l 'r \' IIIU EK.
ba lé1m<lnk. u;;y ki c1mdálKözli Tó th li úroly
ko~na azon~
!npképv\seló.
1':s ki csotlAlkozua aion, ha n
munkaudóknnk n:zt.án ujból le1
~~t~: ~:~:::;~:~~;:u~~:~aé!~ tot~é~1~~..r:~:.e~:t_y
á
lók 11
f
1
l
ba
é
:u:1!~~1.átió: e~lé~;h·~:~n~~~~- ~l~:c~~~s~/~1:eün dn~::~:0;~
hogy azok . bennunket eltéve- lák sdnr c Igen nngy sikerrel.
lyedctlckct eHzrelérltscnek.
Zsufoláslg lllCb-1.elt néz6 tér eMe~l ni Ipart megakaazt.anl 16lt folyt le az clöadé.s és n 11.e11
~:::
:~::t::~'!~~;: ~~l::~.n~g~l~~i:~=~O~gt:~s:
lés folytonosságának mcgs:iak l- kan voltak a. be11nezül6tt('k kötAsál. Mert a:i ugyncvezctt nagy zUl Is akiknek nagyon tetuett
kö1.ön11égnck nem Rt:abad vég- a derék milkcdvc\6k Játéka. Azt
nélkilli uenn-dést okoznunk ... lehet remélni. hogy a Jó el.S·
dehát minek folytnssam, hiszen adÁ/1 blrérc jövóben még Job0

~~~:;~~

~:~=

~:!

:ZCl:lll~~:;~:~

~~:=~J:i~

és :z:~ga~~:~: :~ :;:r
;:r:!!~nl. mll·
tudnak fc lsorolnl a munkandók.
'
Hogy a monkáSll!ignak Is JoNagy gyAaz ért.e Czagu. Kágll vnn nz emberi lé!mlnlmum- roly tCHt\"érünket. Felesége e
hoz? Hog~· a n1u11kil.s11ág Is kö- hó 13-án hossz.as szenvcd6tl
1•etelhet1 a mcgérdumclt munka utAn Johb lét,-e szenderU\t. A
bérét? Hogy ne csak n t6ke hnsz l tcmctésre tcstüleUleg kivonult
nAt néz.zék. hanem a munkAs- n Jobsl ;)!agyar Uánylsi Ucte.gság érdekelt. Óh. arról nem be- 1 segélyző Egylet Is és megJtJienszélnek. Nekik nem a mu11ká11- tck ott nagy11i6.mmnl n bnr6.tnl
tlá.g. hancu1 a t6kc hasz na n Is. !~érje éli öt árvMa alratjn.
fontoa és ez Jgy Is lcai mi nd-oaddig, mlg csak a munkAssé.g
KÖSZ{h ETNY ILV Á!'i" ITAS.
nen1 tanul meg gondolkozni,
mlg n munká!lság ballg11tólag
Kaló JA11011 Dowell.111. a .Bornaplreu.dre tér minden felett. hll sodmegye Omll.ny l!öiségl lskomég ugy az éroekelbe vlg 111.
la megnagyobbl~ra gyiljlésll
A munkáBSág nem llkar gon- folytatott. Etuton kö11t:önl meg
dolkodnl, és Igaza. van Erdélyi B6.rdos Béla éli Horvith J á.n011
JAnoeáak, ak i ait Irt.a: ';Eit a bnjt.ársak fé.r adozJ.IIAt, ak ik
népet erővel k ellene neki vern i gyUJtésben neki aegédkezt ck.
a gondol kodá.snak, ugy, mi nt a
Adakozók n~vso.ra,: - 20-20
nyáje.t az uszt.atónak."
dolllrt adtak: Búd.011 Pál, Bar~
Mert a ny6.J sem tudja, hCCY t.a Cl:iehe11 Józe,ct és Kató Jinoa.

~;d;:z~a~s:i~:.v:;ae:~~~t~r:
jével belch aJtja azokat.
lgy a n1unkásság _yeié rel Is
tudJAk, hogy ml szolg!l a mun11:Assé.g javára, és ugy Játszik
má r nekik Is ero5vel kell II munkássá!lot a rra az utra haJta[!I, a

!:~:t~

=1~_- :0~~:r~do:~~a~i~e
Béla, Patvaros Jstvé.n, Lócl
Pap István, Bart.a., Séká Jl11os
és Kis Józser.- 3 dollá rt adott:
Zvara Ágoston. - $2.50-$2.50-t
ndtak: Slke Istvin és S!ke Jinos. - 2-2 doll6.rt,11dtak: Bar ta

~~:::i~~ mely a boldogulásuk felé vezet. ::::~~is~ré':~!.ó::e!u~n~e~

koriátlan kluákm6.nyci!UI Joga HA •arl•16nek rn ■ gh!dra, lnflpap!r- 1-1 dollárt adtak: Bali:r.s Milr•
fokozatosan mind lejjebb és lej- ,,.. bor11h,., bJJl bellp5 J•ar~k••· t9n, Elzák János, _Szknnda

~;rl:~:~i:~: ?~a::;:l:t:~~: ~~~~~~=ú\11::::: ::i:::

Je~e:~r!~a~:BZö~e~unka Jutaima?
c1,Jtt..

József, Kovlcb

János,

Dellll:

:.i1~:~

!r~~:
Jt:rs~:aá~lz::r:l o = = = = = = = = = = = = == ==
Ku pa Józscr. Nédcr Tanu'Ls,
FUrJe11 Ag us;u. Tóth J ózser, Gál
Sá.ndor. Vámos János. - 25-25
ccnlet. adtak:, Futó . Sándor Csortos Balint, Balk1 ht,·á n. Siabó J ózsef, Sznbó Andni.s, Pn!Anyl F crcuc, bcnde Károlyné. Herslyl Andrá.s, Uatkó

:t

~!:tn;:I

J~z:r. ~!!1:t~I
Kuti l ~1Joi; és 'Rnz11lk István.

BECKETT & BROUGH
FURMITURE CO.
LOGAN, W. VA.

A le1szebb ét legjobb butorok, szönyf!Jek ,
kályhák nagy raktára.

NICK ROOMY
ANDBROTHER

Raktáron

LOGAN, W. VA.
J ó h:rf l r uluíkMi ké11z ltünli:
mtrték utá n.
};lsö rnng- 11 Nell leton féle
ci11ök t..>gftldá ru ~ltól.
$.ISIIIIII 1ee1111

tartunk

mindenféle

VAS, OVEG ~ PORCELLAN
••.
EDENYT.

'1'11.t! HE AL TAII,O ltS

Egész lakásberendezését b eszer ezheti nál~
a le1jutányosabb áron.
·

:

Dr. L •G. RINEHART :
~O GORVOS
T beatre Bolldlmc
Holden, W. Va.

:
:

!!,"~11i!,c;.c«:..111111~~~•.:.ia;;
bur.ol "~rrJ:mm!trr:t ner\11•
l111a-1aroll:11t fl 1trelmeseu
uo lsi:, lom 11:1.

•1

GUYAN ORY GOODS CO.
LOGAN, W. VA,
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRUK.
Kész férfi

és női

ruhák

n&IJ raktá ra.

Cipők, harisnyák, swetterek, 1 r ermek ét bab J
Logan vidéki m a fYarok !
Valódi H karátos arany
ékszerek, órák. jcyil.rilk,
dci.ll;a kövek nAlam jótállás mellett kaphatók.
Ne ve1ue n b nmM td nrt!
H ang,;zorek, gramofonok,
lemezek na~ d l&11ztékb11n. Disz vlllanylámplk.
trJonna"yké pesli rJeu., aértl

ruhák,

lnrek,

kalapok, sapkák du s választékba n.

alsóruhák, szala1ok, csipkék és mind en

amire szükségük van k a phatók

nálunk.

KERESSEN FEL BENNONKFlT 1

G. C. WELLMAN
órbésékne rész
Loran, W. VL
Aracoma Hotel épllletében

CIJY TAXI CD
1

LOGAN, W. VA.
a Flrst :!l' allona l Danlr.
éuUltlével ne mbe n.
TE LEPHON No. !19
Automobilok éjjel éa n appal kaphatók.
lde.ll;enelr.
blzalommalutazbatnal: 11:o
cslJalnll:on a lrörnyéli:bcll
plt!:r.el!:re.
Esklh3kre

nr:J más al•

kft lma kra n~~::: 1:en. koe1lt

THE BROWN LOAN COMPANY
ANO ARMY STORE
LOGAN, W, VA.
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLOG.
É11őran,u munkásrobák, inrrk, harisnyák, ci-

pők, kalapok, bőröndök, kofferek, órák, éluierek

narr raktára.

-

Araink Olcsóbbak, mint bárhol más iizletbea.
Sok p énzt takarit mer, ha m e,látott,t jaiiJe..
tiinket és nálunk Tásárol

.\!AGYAR BÁXY,\SZJ.,.Al'

Ohazai mesék....
•

{F'olytalá.11.1

r.fanrh;. Ma-a-rl11 ... n fene egye ki
a két l!Zcmc vllágá1. meg :l 11zh•c gyölterll . . . hun ,·nn az a Jt\.ny? N('llt tanálom
a. bert,•wlunnl . ordltorott Sárai n fol:W
m.[n,I

!tb tornácán.
-

Megyek,ruár,i'.,:l()f:ILJMÍ.m!

Még egy éder,-bm; teklntetlll n\.lt.ottak 11
Mltuis (elröppent a tornácra. Audró.s ped!~
a

u; fehér v!olá,·al kezében kltfu11olygo1t

--

~ ~ , m l c&sk ..., eiUhnwu "'" Mo,1,.
IIUkor huzajött fi róldról, 11h01 6sd votéi; olá

- Tudja. mi ujságt - könnyltett Mnlis
!i l elkén. Keserü JJ.andl clkösi.önl. uem gyön
~ l l r ,i86i:a NcíCl<'jtsre Ó8 nem mond18. meg ho,·á megy ...
- 811.jnlllod? -- ,·Illant meg a Bálint i;zc-

'I

- ..:..... S:ijni.10111 tJAl. F'clebafátom. Ki lslá,o!ja. bclyctto most m!\n az özvegy édes
:fia.T.Jti.tmeg a k1stcstvérclt? Miudcnklt a.aJdJok, akinek b:1ja ,•3.J.t.
ll!llnt megsimogatta a 11ariska bodros
,nJ/iL
- Ne sajná.\J le eitáu más legint. cs.1.k
8:1,gCW. Kiilönöské!'Pen mei::- Bandi miatt ne
"1nt.sú magadat, Nem ment az igcn messiiNl. Bnlkánrba szegődött egy mcstcr>he!
- Hunnan tudja?
Jiescriiné mondta Vcréb)! ének. - alWI
üllOUa.m.
- Nekem ,azt mondta, hogy ne111 mondkatja meg, hová megy?
- Csak tökéletlcnkedett \'éled. Ne tlJJ.
ti,ncol Bandi n ml lakodalmunkon, felkir-

Jük

vőrénynek.

- Azt mondta a11ám. hogy nem csinál \aiodahnat se ha nem mék Virág Bénlhe.
- MegMkül még addig. Látni való, hogy
Mllll lg:izándfbip haragszik, ci,a.k ugy sdni(iL Ikább öriil. hogy még burod Itthon az
Igát egy f"Utendolg. De ha nem békül, akkor 111 0!!3.punk hetedhét ors1-ágrn szóló J.stodalmat, mer az én apám kitartja.
M.6g a kutyák Ja pecsenyével ronts!k el a
g)omrulcat, mikor a \ilágBzép Sárol M.arls
~dezlk.
llla.Tlsnovetctt..
- .b!a.gábul nem 'ralaml takarékos ga-.:\ta

.....

- Nem-e? Mnj meglAtod. csak mán ott
t&.rte.nék, hogy vlhotnélek!
- Oszt hová vinne? Ugy Is szllk a ház a
ifokgyereknek. ,
- Nem vi11J:lek én apámékho, ha együtt
fudá,lkod,1uk is. Majd árendA\ok egf takal'Off kis
há.za.t. Jobb lesz a magunkéba,

'8}'-e?

-

5#5

~

.

Jobb hát
- Azér ne HjJ, nem \eszünk öröki\,;en
,-.:11ellérek. :\l11j Jo.:z 111ég nekünk \s szlp há•
i:unk a teh·lgen.
- Jó Jep,z a khi ház 1~. Bálint. csnk b.1,koofl.ég legyen benne.
- A. DékMl:!lg, meg.
te!
A Jó Sfirnlné :1 oékc,sség kod\"éért mindent
ráhagyott az u1·é.1·a. dc pel"ilzo arra még ilmában 11(' gondolt. hogy egy tU nélkül báznslt.sa ,kJ c,gyet\,en leAnyát.
Ellen·kei.éileg! Akármelyik bótba.n meg!átmt vnlanil fáin \"6.sznat, törülközől, sávolros abrO!lzt, mál! menyn11.11Zonynak mló
holmit azt tiistfot megvette Marisnak 6 a
n:i.gyk'Cndók alá rejtve haza hordta, \':llgy
~')·c nosen a varr<thoz \"ltte.
Igy Sárni avval, hogy a szája járt, csak
;mnrlt nyen. · ,hogy a \'arróna.k flzcttek
olyanért Is, amit Maris nm1,-n. h, beszegett
\'olna szépen a hoss.zu tél! estliken, mikor
nincs külsó 1111unk11.
Az idő ruind1mmt,0k után egyre hüvösebbre fordult s bár nz ünnepen nir6fényes szép
ldő kednir. eít a tcmet6beu ldözöknek s a koszorukra még le los1.álll e.gy elkésett p!llangó, vagy bunkósfejü szitakötő, - 111. 6sz
c!!llkhamar mut<lgatta a foga f~ht\rJét.
f,°::szaki l'Zelek i:;iivöltötlek s reggeleuk!nl
oly:in \'astag dér lepte be a háztetőkel, hogy
b/inak Is beillett volna.
Sárai miután más dolga ueu1 11olt, sii rün.
emlcgei:te. hogy <l nlÍln friss kolb..'lszt ehetnók !
Jh jó fele sége, aki, amiben lehetett, ked,·czett neki. megbeszélte Marissa!, hOS)' a1.
i!gylk hlzóimár november hónapban leszurJák, A többit karó.ct;ony és ujesitendó e!6U.
ahogy máskor Is swk-t.ák.
Szokatlanul hid eg hajnalra \·!ri,adtak
november i6-án, hétfőn, be!llett 11olna Januárba is. Az esővizes hordókon v/ikony Jég
kéreg uszou s olyan metszőn fujt a szél,
hogy áthatolt minden ruházaton. :Mikor kimentek az ud\"arra, Maris ráterltette édes
auy.).:l ,·:\llaJra. a meleg nagykenrlöt, de Sáralné ledobta magáról.
- Nem tudok én kendőben dógozul! Az
embercakáMllilyen •hldegben k!me legszlk, ha
clpekedlk weg hajladozik.
Csak ngy nyakócon állt a kut mellé, melynek közelében perzselték a disznót. A perzselésnél Báltnt '!egédkezetL Sáralné és
Maris hordták déisában a vizet, mellyel
megmosták a megperzselt mankust.
Még
Bá.Unt meg Sárai Is topogtak cslzmá!kka l.
- F'ene hideg van!
- Legalább kifagy a hus, - mondta Sára1né. És mig a pocflt feldo.rabolták, el nem
mozdult me116Je.

-- Sz(•p sonkákat kerekltsen, - figyelmeztette a böllért. Egy hAl.!!!ó a Dan!C lesz.
Jól esik a csomag mlndnn katonának.
Ámbi\r segll.!!ég volt elóg. SánÍtné szeretmt maga Is részt venni mlndcnbcn. Veréb11é mosta a hurkákat 1111.gy s4kértelemmel,
d<> ;\ 'S!mi.!né lelkének Jobban esett. bogy
mcsknparJon 6 Is cgynfillánynt, meg segltett kiforgatni a llcleket. Azuín fellette t llni
a rizst meg a hurkábn való be lei részeket,
meg a tol'OII káposztába való hust főni.
f;, felverte n fánk tésztát. Mert nemcsak
hogy Jó eb'.éddel 11\lk ellátni a segi$.d, 111:omszédokat, de estére vendégek Is .lesznek.
Vlrágék, Szeder meg még egy pár jó emberUk. Vlrágéknak ez az WBÖ békltő a kézfogó
/ita .. Az öreg Vlrá.g ugyan Já r át s nem mutat semmi nehezte lést, do Virágné meg Béni ritkán néznek át. No talAn a torban öszszemelegszenek meglnt a jó szomszédok.
Sáralné minden Ilyen alkalommal Igen
kitett magáér.t. A kóstolókról se feledkezett
meg. l!~s nemcsak a plébán\Ara küldött halmozott tányérml a fluom apról/ikból, hanem ÖZ\', Keserünének is.
K!p!rulrn dolgozott hajnaltól esUg II csak
11gy, kendó nélkül szal!\dgált a metsző szélben a tulmeleg párás. konyhából a kamrá,ba
meg a felső há-.:ba. Össze, összeborzongott.
ügyet i:e \"Clett rá. Vacsora e16tt megfájdult a feje. Muris ezt mindjárt észrevette a
s-.:cmc állá!!Uról, n11.irt Sárainénak gyakran
i:zoko~t a feje fájni.
- EdO!! anyámnak megint fáj a tejet Heszelek hamar egy kis tormát ,nztáu szagolgassa.
(Az szokott a Sárainé orvossága lenni..
hogy egy esomó reszelt tormát pohárral leborltottak, azlán a poharat sza'.golga.tta. Néha hasinált, néha nem. Orvost bizony nagyobb baj esetén !s csak ugy hivtak, ha tört.énetesen arra jál't a körorvos. Mert NefelcJtsnek nem volt doktora. Egyszer ugyan
lotelepedott ott egy fta.tal, de annyit se ke·resott, hogy egy Ide sós Jére1:elt volna neki.
El-ment. Azóta a sulyosabb betegeket kocsira pa.koltAk és bevitték Balkányba vagy
Kállóba, a többi meg \·árt, mlg egyszer egy
héten kijött az öreg Suszter doktor,)
,
- Cl!ak hadd ... más dolog van most, felelt Marisnak.
És erőltet.te a jóked\"et, mikor érkeztek a
vendégek, nehogy valam e!ylk megaprehendá.ljon.
Kltünl'.5 volt a vacsora, a r!zskásás orrJálevest61 kezdve egészen a barack\ekváros
há.Jas tésztálg. a bor Is Jó \'Olt, meg' lohettek
elégedve a vendégek. Elg)iitt Is maradtak SOkAlg. Sáralné fáradhatatlanul klntUgatotit.
Nem Is vette észre senki, hogy \"a.laml baja

de

SZENVEDtsEK UTJA.
ltln: i-ze11lhnrtl :Miitlh11.

van, Cl!O.k Vlrágué, aki mellette ült ée hill:i,
hogy hol elsáppad, hol kltiuesedlk ai arca.
- MegtáztAI, - 11ugtn. Meleg téglát tegyél a lé.hadhoz, ni ágyba. A basznál.
f.,;i Virá.gné volt az elsll, aki felállt és fel\"Ctle a nngykendőJót. Persz.e maras:rtották,
hogy !gy, meg ugy, allg mult, cl éjfél, ne
bontM m~ a mulato1-á.Ht, mert akkor mindenkl e6)·1mirre aiedelózkéld!k;
Hl11.zen 1/ippen azt akarta, hát hiába Is
maraazUl.lták.
Amint a ,·endégek o.Jkö&zön.tek, :\laria
nyomban téglát me.legltolt és lefektette az
anyjAt. 6 maga -m ég nagyjából ösazepakolt a
vendégség uuHÍ R csak akkor tért plhenllre·.
Sáralné az ágy melegóbon el Is aludt. De
nem lehet.ott nyugodt álma. nyögött é11. ldeoda hánykolódott ott. Sára! rá 111 szólt több
lzben.
'
- Ml a fene lesz mán .. no! F.,oc,akn &e
lehet ttlled pihenni!
Reggel felkelt azért Sáralné a azokolt időhen, de csak ugy huzta, vont.a magát.
- Jó forró legyen a kávé Mariskám
majd helyre h oz.
• Fel 111 vidult vab')' cg}' órürn, de délben
már 110111 evett semmit és délutti.n már nem
tudott talpon maradni. lllnrls megvetette ai
ágyat és kt\t dunybával is betako.rgatta. Azért Saralnénak öss1.evacogták a
Este
meglátogatta Vll'ágné.
- Igen megfázott s1.0111szé1lasszo11y, átjár
ia nz a komisz szél! Mariskám bort forralj
neki, tegydl· bele fahajat, szegfűszeget és
1:1 zerecsenydló-11lrágot. Nhics jobb meghülés
ellen a forralt 'bornál.
Mariska szaladt. bort rorralt, n\ár hozta
is. Sáralné engedelmesen megllta. Nagyon
szcrotett ,1olna !elkelni, ugy rőstelkedeU
' betegsége rulaU, mintha vétkezett vóna. Dél
ntti.n Olla Intette Mo.rlskát az ágyhoz,
- Szedd le a sonkát a füstről. A leguagyobbat elküldjük Daninak.
- Dc édesanyám, hllll!cn még sóban állnuo.k a sonkák!
- Féiobeszél szegény, sajnálkozott
Virágné. Csupa tiu az arca. Meg kell plócázni. Nekem van üvegben pióeám ... mindjárt
visszajövök ..
Pár pere mulva hozta a piócákat és !elragasztott kettőt a Sáralné rtarkójára.
Szegény ,beteg mindent engedelmesen
tUrt. Estefelé mikor észnél vót, azt mondta
Marisnak:
- Ha Jön az öreg doktor, eredj el érte
a városhi\1-ára, h!d el hozz.ám.
Már csak egy nap volt csUtörtök1g, amikOr a körorvos Nefelejtsen rendelni szokott.
Csakhogy egy napot Is nagyon sok kivárni.
mikor egy beteg egyre rouzabbul van. Ma-

fogai.

rl s nerelott volna á!landOOu édesanyja.
mellett i.llnl, de uem tehl.'tt('. ;lpja uoká.u
~zerlnt Ide-oda :ta\'arta.
-- Ml az Istennyila . . , Qla ebl;d se 1881?
Vigyen mán n fen e a konyhába. Maris t1mn
szen•i:ilbette magát telj~ nz ápolásnak., el
kellett Yégeznle ll rendes h!UI dolgot Is. Sirat pedl,:; arra ae vót alkahuatos. hogy egy v1
zes ruh{lt klesavarjon a.beteg fejére. tJszaka ott kuporgott Maris a boteg {igya mellett
a ládán s rémü\ve rlgyeltc !!ebea, szinte sl\·ltó lélegzetét,
- llltenem, csak jönne mAr a doktor!
Még 110ha !le láttam :uiyü.ms.t ilyen nagy
betegnek. l11te11e111. ha megbaL .
~;letébcn ol6ször nyllallott most u;; a
lehetllség BZl\'ébe, hogy nemcsak 6 hagyja
cl az anyját, ha férjhez meg)', hanem at1yJn Is elhagrhatja őt. Reuent6 félelem fogta
el, nem tudta vls111.atartnnl a torkát fojtogató fájdalmat és felzokogott.
- No ml a nya,·a!ya lel?
rivall n< u
a]lja. Kiváglak innen. ha te Is háborg11ta1.!
- Hátha meghal anyám ... sugta Ma ris
hldcglclös rémülettel.
- Hal az.eszed veleje . . csa\á?tyl>a nem
ii t a mföikü. Elhallga~ .. . ne pll!11.0gj!
lllarls lenyelte könyelt s C!lak némán
imál.lkoiott egl>n éj,;zaka a folyton nyfiGQ
iis háuykodó beteg melhi.tL De nehtz vót a
\'lrra,lntol kh-árnl, meg n doktort. ak inek
koceijt\t
a falnvégén leste, hogy a.
\"árm;házára se menjen addlJ!:. még Sáralnét mcg 11em ndzl.
:,;agy, hálb melegstigel érzett Mar1s a.
szíve körül. mikor látta, hogy a doktor l!{u'ga kocslJn megáll a kapu előtt éli lláHnt ül
abakon.
Az öreg doktor szapora léptekkel jött.
(Mlntftg vlrAgos bá.rsouy-mellényt vfl1elt
a klss/i J)OCakoa, alacsony bácsi, aki szemel•
ve l egyre s.zap,orán pislogott, a ml/irt a nefc\ejts!ek nem la emlegették soha a beeaületeis nevlt, csak "pisla doktornalr" hivt.ák.
- Na hol a beteg? - Kérdezte s megsimogatta az eléje siet.6 Msrla 112ép areáL
-Tessék, - erre! - nyitotta Maris előt
te az ajtóL
A beteg - akkor ls hányta, vetette magát.
- Vizet! - nyögte, F'olytou iJrnl kért .
Semmi &e tud ta eloltani a szomjuságát.
Sá.ral i!¼ bement a doktorral '. (Nehogy hiába 11egye fel a pénzt. Arra Igen szeretett
felügyelnl, hogy m:\ll Jól végzi-e a dolgát?)
Suszter doktor levette a dunyhát 11 betegr6I s mlnll jobban elkomolyodó arccal kopogtatta ki.
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Bálint

(Folytalá!'.ll kÖ\"ClkCzlk.)
■lllJ ■z■l ■r:E■ a:11
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.lZ ÖSZI.NTE, CSODAnOKTOB. a beteg pedig hiszékeny. Ebb61 téka lábáról az or\'OSságért. A születésű clgá.ny-elpész gyilkos ·,·cs. N/iooeth Gergely egy alka- anyán. Hégóta csend \"1111 az , b6re kárba ne vesszen. Gyetkllndul\'a elhat.ii.rozta, hogy (el- csodadoktor pedig nagyokat ne- sá.gl bünügyét tti.rgyalta. 1922.1 ommal, a mikor C6:llla Imre mladozó falak között, nlncsl val a bárányt len:,<uzta. EmunJle;rert/ik a paeh:11sel.
csap C!locladokloruak. Össze- vetve befelé, élt. mint hal a évi december hó 23-án délel6lt ueglnt a portája köri!I óh\.lko- nár szegény legény, csak a dal l:ájában segített neki felesége

:::d~,:::ő~::11~1 g:~;:~::d::~;
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:a~ec::~:~:;!:a:~::~::~:;
::1::s;:1~e:r~~~!~:
,a.1 járt. Olyan mesterség utti.nlgummlcsö,,ekkel rakta tele. !gy
aózett tehi\t, ahol ke11eset kell felkószülve elindult faluról faColgoznl és mégis urasan élhet. Jura szere ncsét próbálni. A ler0

~ : :la~~:a:e:v~~t:g:~:;; ;:s~!~

:!~~\=\:

.

HIMLERV.IUE,

~~;i~a;u::;::t~: :t~e~o~
karták venni gyógys_zer gya~
nánt. A jó szerencse örömére a
csodadokto r Aldomást r ende-

KENTUCKY.

,\ legjohbn n barendezelt 1011gynr könyv.
nyomll11 uedligé1•11el é& gror n11Jlókknl,
11h01 mlrl(leuucmli egyleti é~ lizlell nyom-

11111·á11yok, né,·JcgJ·ck,Jilrdelél!ek, !.lirl;.
vclck, 1e,·élpHplrok. lagSllgl könJTecskclk,
~tilm l:ik és liorllékok kénllé!te Jllhí,nros 6ron, pont os ld5re eldllaHatlk.

Nyomdánk elsörendii, pontos i, uor• kivitel
tehinletiben versenyez bármely nyomdáoat

~~; i:l~IU
_

~~::~!~·

w;~ . (K~

:é~~~l~e~!~v~o:~:u~;:k~=l~~==1,~::~1:z:!
GAe:g~~;~
versörétet vá.sá.rolt.
Délutá.n.ler6s föllndulásban elkö11etett
kett6kor hazatérve, feleségét en1berölés büntettének vádja
nem ta.lA!ta ott!J.on, átment a t1lól fölme?telle azzal a meg-
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alkoholt,51 6szlnle :.l~=e~~!:~fa:;;0

MIiyen Slan\arak ezek
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MAJUSBAN HAZAUTAZOM

a veje egy husá.nggal tejbe vAgta, A Ku rla a tábla ltéletái hatá- Hl
helynle é, , IÖC•

orvo!l!lág =~-::~:al~~!;:~t a==

kezé-

,~])Ok.)
lloiy~~~t~~:a a
\'Él!Mi:IWEZÍ:S.
Jcott, hogy n betegen az orvosi
-tudomány már ne111 seglthetett
Gyetval Mátyás petrovoflelót s Gyetvalné harmadnapra yér~ '

fnl~lak, hogy minden t"""'öt· egy hogy•• es=élotl@ül eselt yno klvül
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f:~s:Z::t :;saf~~~:~ ::~~fé:c;~g~ h~~~g7ooE;h~;r':,~ las~
1
a részére v!sszamenlHeg ttötte, hogy Csala Imre holtan alált gazdát.
,ezefogt\osta a mosatlan
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Póez Jóisef neµiréglben még
vi~:dorutj.ában a somog}meWám1ester volt Siklóson, ezt Ü\'egekbe zárta. A nagyobb biza gye! Szullmánba Is elérkezett. ahol

~~~!~~k rölment6 ltéletét hagy

'
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Egyesltem a kellemeset a baaznOll!lal és ugytmotklw "

Szólta ol magá.t a 61!udadok- József udvará.'ba és megfogta.
(Budapesti H!rlap.)
; mikor rég nem.Játo~t bozz!tartozólmat meglátogatom,
tor és uja.bb liter bort rendelt. BotosJózsetkezéts!e\kláltott:
-o---W megblzásokat vállalok OTTHONI OG\'EK ellntéiéi4!tt.
Sze~~n~étlenségére a vendé- "Hiszen már h~~,eg. ,Miért ve re- RÓZSA S,\1\l'l)?U CSÁR~ÁJ,\T la
Jó ö11Szekl.>ttetése.lm fflvén azon helyzotben leszek, hogy
lgek kozt ült egy-két, páciense, kedtek mindég.- Rácz LaJOII el
• llLARVF,REZtiA.
sok oly dolgot fogok tudni ellntáznl, amit Amerlk&ban élő
~a~l~o~!~:::::~t ~~1::~r~:~
tti.k a csodadoktor vallomását.
Nosza nekleele~,>leka.pták a kör
looér61 · és alaposan
helyben
/ hagyták. A vendéglful alig tudta megmenteni, hogy agyon ne
csapják és hogy legalább a
ceehJét kUlzethe.sse A nagy ha

I"
H
H

:~nlud~n:!~~v~or:'{~~sr:h~:= ·szerb megszállott területen,
honflt!rsa.lm Innen elintézni nOU1 tudnak.
szen tartott puskAval tért visz- ÖkanlZl!a közelében omladowtt
Ha e lo.p olvasót között vala.kinek van 011 elli:itéznl való
aza. _
Kaloesalra. kiáltott: Rózsa Sándor csá rdája. Mint 8
uirye odahaza, me ly houái\rté~t, meirblxhllfódgot H lelklls- ~
"Erlgy fél re"! Rö11ld szóváltás mltlt megrokkant őre áll a régi
merelu~et !,tényei, lrja meg alanti c!memre, iB én ért.eután rálőtt Kalocsalra, ki siör- épület. Tetejét múr elhordta a
sietni fogom, hogy elvAllalhatom-e 61, mik a. feltételek.
nyethalL Az e11kíldtek igen mon szélvész eem ajtaja, s~m abla• 11
Ha pedig az óhazába akar utazni az én klsáretemben,
dása az erlls telludulásban el- ka csak a régi kőfalak marad- ' mely esetben az utazásnál segltség6re leszek, alrkor ll lria
követott 11zánd6kos emberolée tak meg Ennyi van esak a mult
meg, de mlelllbben, mert az én haJótn májui 20-án Indul és
1 1
11
0
~~~t°n:1k:z~~gr~!;fJ~~~r~!a~: :::::~ :::é;: : :r!!;z~tv:!:1::::é:::l:~:::ef;:~:e:
:::i~h~==~:r:z~Pat
::~:
és átadta a mozsgói csendo5rök- lottat 4 évi fegyházra ltélte
lazemü csa.plár osné mérte a Jó
vagyok honti társi Usztelettel
I
nek
(Magyar Hlrlap, Kassa) bon s ahol az asitaloknál az
1
~
Pécs)
A CSÁ~LÁLA.
Ol'ILKOS CIGÁ?B'.
,
-hos Gábor mulatoztak
l nnen J
U.18,lO-KtPVJSELÖ _..:..,..
Námeth Gergely
poroszlói tdn,tek el a szélrózsa minden Irt
~ ·
A besztercebányai eskQ.dt- földmlyes feleségét eloaábltot- nyába, ha Ráday, vagy Simonyi 1 327 S. LA SALLE STREET,
CHICAGO, ILL
eiék RAcz Lajos 36 éveB rappl ,ta Csala Imre odavaió földm.i- palldurjal rajtaütöttek a betyár 1, &.,_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,
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Ml UJSÁG '
HIMLERVILLEN.
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"'Jobb mulWITiD:>D,rol: d&<:U&
bi mlndea 11,,,,_1 Clll&fl:11&1', ,nlntOO
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U!(:OLCSÚBB ,\RUA~~

chnall ht'lcn 6 napot dol•
go.i;l.MI 11 H lmler Coal Com11any

K•phat6 ""•'" mlnd<nltle; U• I•
mlpu, lrl„ h..., l>f,ft)'ILI. 1<•1141<.

báu yipibau.

Gn11epldtam11nkl&Cl!Kik ale ■ J11t4n~ctubb lron.
Ultelt nyujtok mllldt>rt 11,1tN16'
g<'amall)'arual<.
Torii,,bn Ja u,..m ma«>11r ,~,..

KISHIRDETÉSEKi

r,'ro!m 1-tl<"I putfo,:,loál

11.UNli,\T NYEi!.

~

192.S ipriH• 2L

Hlm len lllel h \' ldO;I
lDfl8'fU tfilh·éreJm 1

GURDON KÁROLY

-~ -

latf't<llbbv,:Oy<,ol<e...,•k•d6

,ünk S---,J ~,húnapos mlndeunll•
POii nyári 1hngy11.r lsko!Ab11, nk.l
Jll ~fllr !nl~oJnsást,
mngrn.r
lilr11?nelmet f~ ~dmtimt ttin lt.
Aklnf'kam('rlhfh;kol4ruktóJK'•

HUI LRR\' JLU>, KY.

MECCYÓCYITJA
SÉRVÉT

11fi"fóntn.111tnny!rl lskol■ t'l•

mullával11 m•'i!Ydhlioláhoanl•
h el)'eE h ctjü k. (h11korl11.ttal hlró
nöll en e ,nl}(!rek fbotl>sl litf n,••
nyel mf'l.']1,rn ll 11Jlin lntát kér•
Jiik: Hlmh·r rm,I ru., Jllmlrr-

:.r:~tnr~•f:::ly

'':i;:,~:lt~~::~:

:.~~~a~0~=;~:I u~t:~:~ő;é~.:

~e.-~-- - - - CUKORRtPAMUNKÁSOK

köt ő.
mluthggy Oil"Rll or-ntl!I
müazcr, n melr nem C!ln~ilk le

::1:::~~;~~i:t1:·:1~;·~~~~:

cuttdo101t h mo11tn0Hk ko,uto l•
nek Oh!o cukor••P• fi:lldje l,.,. SU•
b•~ l•~h fa ln11r•n '°''llltA• Jolon•
1.,., lak ho1,,-'l1 • munka helr,no.
lrj...,erTC • clrnno:

::; ~~~~~~:;k ;:;~n ~::11~~~:
t:;t:l;~g:kwr::,., :-:~~%

°:J!~:u: ~:~.~k~

~:•na

THE CON'flNENTAL
SUGAR COMPANY

VolvJ!hoollU,ict fO<~u lJon

8Alil{ OF MULLEIIS
MIJLLENS, W. VA.

-'1•pt6ke: IIQ(l,C)Oll.OO
Magrae NnrilAM
Ml• ....W,,ra..t,t,e 11 kllld~,...i a 61\alloL Takal"iltM::.':t~~... Alza .. klratnNt

M:%:C'"t::.,:~!~ ktllúk.., ~
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k~1~!!f1~0! ~~y'!!'~•~•t••
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vlselni. ÉJjel•llllJJJ)RI álb.nd&i u
nem ib hnek ,..ndetl• m111.
haL Sub.11k e11kú&.1: nek r~, hogy - - - - - · - a Plnp:io-p:irnn lelje!!{ln me;;1
gyógyltolt.a őket. A l'htJl!I U•
EMIL 1"fÍÜf~nál
1utrnn Párisban el ső dljnt. Ró- kopbal.ó. Va lódl ha~I taJt'k plpn
1.&ltóll: HIT..- Hlpb.. ~ene111DT1>ll:
mában u rnur /.rmd urert. Te! él
N h.lnf;;"""'ll. tm•ll:6nrToll:.
Jesen l11grdn küldünk önnek 11rek. Va16dt hual 1t U.r. a ronr
,:yil.rDk. 1A11e,:oll: ,, órtll:.
egy I'hlJIRO•Jl r óhú t. és Stuart- f11iat!lk.
Eallotórilrél IAl>t"Ok. 8elt11eul pi•
nnk :i i;é rvckrtl'.I 1\2.Óló könyv ét. i,a. pipa ed.r ~• J61.Uó 11:ArtrL Min•
~ekiildjiinJIÍ'1nt -csak:1 nu1Ugodl ffln.apaprlta. Mau11r dtlvH ~s elmét e rre a clmre: 11oló•611 1ernesokét1Plai·erplaoo
l'L,\l'.\0 (;0., 2S3J Stn11t1 IJltlg.
St. T.oul!!, Mo. r o111.a•fordul(Av11I n,~~!c1!111:~1~~~.r=~•k:;~~~l.
Klrj<,11 n•u Upea t.~.,-s6kel
megkapja ln gre n 11 köny,·et é;; hbllo~t.
U I T-n lrllldll111.
11pro1tnono11-1111ert.
AZ UJ CIM:

N~

·ruumo, o u11).

1"1'••

NAPSZÁMOSOK,

::... ::~~,~.wm~:~::,. k~rtii

0

KIS

.llhrntl(inrnnlw.
,l,jílwtes.

le11uJabb odma

THE OHIO FORGET
COMPANY

llin,~~:~~l~u~iu,I~~~~•

.!;~;:-

ol&G-

mény,röl pontonn-bes simol. lt·
mereetl o btn • n;lro. l&Jlúd' "n•lr
minden ruouauatAt. a btruler•Ulo!
,nu;vuok élN61. Jl11nn"11tndnlvo•
lóktal OIUlfU\l u ei:éulll'.i:. llh•
1.&1'1.11.s. 11uzdn~~i; k6n\l,<1!. T nnulllA·
J oe l<lide móurekot ha• aso•onrolr !

!!11;,,; t:ns1 !l:!nd St r ee l,
cu:\'.E l,AXD, OUJO.

1
!~:
:t:::,~~~•·• :~!;:iri.;::r~
órték6$!.'k a \"od.niop! meUI ff

MAGYARUL-ANGOLUL
tudl> fl•tal •~bert kett..,k, •

MAGYALRöRszAG

(h!Mlrrrlllol hcl1•I blmd6)

ki

bbiya plbek,..,klJJ,n• rondolhekol
felvennl.FlulhhJuU.likotodok.

11 r,,:1'.lolk<>dht feJlcut! a reJt~611J'

~h·a ...,11..-

t.le~Jelanlk havonktnt ktlo.ter.
Elöf ,ut h llr••avtvre .. IIOunt.
!~ags11,o,1,d 11ba . , •.••.... 90 ~onL

KitMAGYARORSiAG
Klad6hlvatala
11!m1MVll!e. Kentucky.

Steckler's Men's Shop

::W=IL=LIAM=s=oN;:::,w=.v=A·= FÉL

ÁRBAN

EMIL NYITRA Y

COLUMBUS HOTEL

1

KEPVISELOINK.

:t•rtl AVEN"UE

WIL l,IAJISO~, W. YA.

lumbus Hot el.

JOHN KUTTOR

, Ha ba""tre van allka611-

Dt ,r·;tWHITT
fogo.-.o•

l):.'.e..1:~~,:~Co~·
u~d•.
1111~

IIUIJlli

j:J,~-;_:-2i,:t.J.i A LEGPISZKOSAf!B

..........,••• 1..----mUNKAS

i~~~f;J~~~J~ ;~;t~~ :~:~~·~ t~~~aA~~•:~:
IÁp e lilrh;elésl J\ru f!.00,

! domb Hlmlor Cool Co.

:::!

::~•:t;d~g :~::~l.n~:r ',.::g;
ara 25 unt. ami cllg S.10 m•-'•
::~.~l::~l~t~:~~•k c:;~•;~,:.d~

ró1Jg~ÓUY
eladó. Ven11I ~IA nd~ko>óll: trJauak:
t.ou laB•rt•,Box34, El<Pédlt.P •.
(11.17)

Ha meg ■ kar ua b•d ulnl • nchiE
moabgyl:ll,elmcltól,kllldjobaNln•
de!h~tuonn1l ern • clrnre:

4 du,,h lllmle r Coal Companr
.-....~lffly m4ilt.t..n101 t.ron el1dO -'1u
&plu. 011~•• No. 1., Pa. F■ Jelt.e
County."
(16, 17, U.)

OVERALL W. P. CO.

l::t.ADÓ 111V, hold f<=ketof!lld kllHI
To\edt>, O~ ktklllll TirOlb.oa: dro.ul
hat.iros. malr hJ1h ac,hool. 1lrKt ear,
M a T ol&llo-Columb111 oruiCUIOII un.
lh,ptrem bud.l,. c111tk<;lmpl;t. hal1
iúL fflmpUt,, htorlct.t. loc:ernit 1
tt00.00-ral ote9'1, · m1111 i.cenl iltal

::fÉ'i!~;E:it:::..~r.:i:~'..1::!:

akik a kertffHtet ,,ut, mert kll18l a
•t.roaokhos„ec,-'b'oldu,Uer$11HH).lg
J,llndelmei. .l,,a 150(1(1.t.10. KOTM lelt•

Blrmelylklltd• l•11ruerro
mcgrondolvo

:!~~El~.e~~t()~TEPHEN ZY ~,~

Mln:.~::!d~~~:~;,~~ ....•• I.UO

ELONYOMATOTT
(STEMPELT) ARUT
ÜGYNÖKÖK nagyban~
(whole
ule} ,rakb.n l>e&UN!1hellk ....
h,nk. M1nden1'1• lmportlilt ,.,•111••
killllnl•t•...
••kllrL ,,.
Janakarjegvdkfrt.

••i.r.•111

Ji,PERIAL NO\ll:LTY CO.
1 8TEVENION &TREET,

Pitbbur,h1 Pa.

-la

:!::'t!el~r::1,!::.•~e~~.!:,:':11;;=======,
ntA.rl•~Hol
11J{Ut. Min•
uern

da11to11Atojt.nlottc""111"b•11
tllldlluk
'
Kt.rja telj" koll.&, lerue•, henser
N l:i111..-trl•111•flrDnke1 t.npenJ

Geo. W. Snodgrass

Bárd Ferenc. és Fia

FE l,TY DUJLDISO

zc11emOkeNtakedfNnek llekJ•

KEREKES BROS.
Amerika lo1na1 vobb maaT■.r kllllJ~
h z.nemllkeraek<=de"
201 E-'ST Uth &TREET,
NEW YORK, N, V.

Utu6klp• IH15 \11,wlnla, Wtat Yt,.
11ln!a le k1nt ... k1 IILM>Ckbe
t.akvlc•k• M!hil1.
\IIROINI-'
G•ur uder -'nlal, Aoda. YL
Kontn PII. Wllder, VL
Sldk lahtn, Pouhoftha, Y•
SzabO lo1•an. D•nt,, VL
KENTUCKY

Ne feled j e el, hogy Wlllt~
gyar lalé.lkozó hely e a Co--

~'!i.J(i

.E

M. COL~~~ts~· D. S.

amaon . W. Vn. egyedüli ma•

MA.OYA.R BÁN YÁSZOK!
F.:Telr ól& TGlotek TOIO'Oll. i'!Tell:
Ota uoll(i.lla k ~• bennetoket. Min•
ff bec11lletH mnnttt T61{e1-

Ho: :•.Ci~:c_~_::ng
1 __
_ __ _

t!yllr•v•Park.
MILFORD, CONN.

Általli1101 Dl1I08lli1I
Jrod é.Ja

ASHLAND. )(Y• .
e10L ti!&, balaHt. ..,,airuhl
blartoollh •

1,goll111yhtbb 1•1•

16teltk mellett.

HIMt.E: :.:t~mw:~:~~t.E K
Keddenhi,6ntoken
dlluUn 4--3-111

MUNKÁM JÓ.

MA.TEW-'N \lltll~:1(1
MACYA.ROK!
?,;e l:llldletek i,4:nu JdePD h1.11
kolrba. JIIJJat<!I: hozd.nk. 1bol ha·
umeteffa hinnok veletek.
' Mc. EDO-'R CHAM BERS,abant
péut.irnoh. n maryaroll: t,:u" JO
blltUa.
Bet6lok 11!.l n S o.ti.z•"k kamatot
flu!llnk.
A.t•atllke450,000.00.

The Matewan National
Bank
M-'Tl!WA.N, W. \/-'.

MA.GY-'R BÁNYÁSZOK!
Ha j6 hull irukat elrartoll: •~
„rolni, rorthl!J atolr blu.lommal
ho:u.1.m, Uutau~~aeo HOldll~t
kl N1:'::!~!o~~Uk, : . m. o. pa,(...
lol, makot. dllll, fokllagy mt.L v ■ lf.
dl ~u•u»rlk,t, cuduvanmU.
hu ■ l
J.lt6kklrt1.lt, YétBkt.rty.lt
eolmecl plpak•t, rnlndenftl• fU.
uu,,..kal ut.llllok. •ml• m•11v•
roknakuUkdgu
Mllldenblll a legjobbat tottok
ú le.i:otcoóhb.on 1z.,6.llltok. Po11.&•
l<llltai!ce t 6n rlulem.
lrJou orn, aclmn,:

UJ OROM HIREK
A CUKORREPA
TERMO FARMÁKROL
Fele h•o.tnol ll zet! k • 11trak •
te""e16knek.1111yllo1v•11YIOnn•
cukonfpa ad lllaliban 2!!,0 font
cu kroL aaha afog.,.ut6k 111ot1k
•cuk rot$1.h(iazb fon tonkfntak•
ko ca tormolll kap <=11V ton nt r6Pi·
ert a 11vl ">n• I egyUtt '21.2&, •
mel ynak fele lllotl • lerm•lllt. A.
mull hekhu Uput am ikor , terme lllk cuk m611 $6.60-et h 7.12-t
kaptak 0111 tonn• rfpUrt. Term•I•
nekpedl11okeeonkfnte1y„mh••
IOto11ntt6ll!tonnalg,tehttklnJ•
11yen kluJ,,,lthalJa, hl>SIJ m it t"d
te,...,elnl ttY J6 egyonH ftkete
agyaao• t a laju cukorrlapa '"""'
f•""• MttJ• l•nl u hl nagy F-'RM
ÁAJEGYZaKU NK , amolyben meg
l&lilJa a Cukortlp.....Clgllrl-Bah
atb. 161,b J6 lorm~nJolnkrlll IUlll6
felvltlaoallhunkat.hol r lrte•rr•
• clm,e mao,arul.

Sugnr Beet Realty Co.
TOJZAN ANTA L. Elnllk.
8AY CITY, MICH.
7 12 TENTH STREET.

0.. C. N. CROUCH

KINI ZS I PÁt. M-'GYAR 8.I.NYÁ8Z
BETESEOa t.vző EOYt.ET
l•fft!6kllnak tlntlkua:
Al ■ ~ul t 1122 oktllbe; 22.
E1111Slr: Sma1<1a Ferenc. Jea-11;
R11bla Demeier. lilldr: Soltfta Jiaoa.
ao~ !&~, Vl11tondale, FL P~11,tAmot:
Jnll.t.H Lllloe. suimYevO: NHle Plltu.
eU0110r: Sdc•Ol.nlel.
1.

- - ---- ll tniL\ 11 \" ! L ~n·,\ s ill. lJ. 11
S. t :íl Yl,E1'. HIVA 'l'.\1 ,0'
LAPJA A .HAílYAR BÁ.i'"YAS i
Lil'.
KÖZPONTI oázTÁt.Y:

