ltl!IJI. KR\11.l. t::. K \".
VUt:.. XH. !';Vl"OI, YAli

•

TH« HUHOARIAN MINIIR& JOURHAL VIIIT& MOR•
THAN r.1-r.vu,1 HUHDR'-0 MINING CAMI"& A'ID
MOR«

THAN

.-oullTl:llH

THOU.ANO

HIMLERVILLE,

HOMIIL

881~1E·· A mozdonyvezetők szervezete
Bolshevizálódik a Verhovay ··APOMER,
NO·
bán ,
Segély Egylet?
VIDÉKÉN 1s ttR- a szervezett
yaszok ellen
Gaiaes1 tmbe,ek .rotnlMló Dlllalú.ia a Verhovay Se1é:ly E11let kebelé:i,;n. - Sukadást
linlflaelr. a detroiti bolahevik iz1ásák é:s Cl enland körül csoportositiü. a lúadókat. fai; • lr.iizponti nzetösé:i le,eri:lyesebb elj áráu vethet véset a pártoskodásnak. - A
Plshnismw öriiltjei akarják • kezükbe ka paritani a Verhovay Sesély Er,let pé:nsét és
tag1~1át.

SZABÁLY#1lÁST
AKARNAK.

A Coal River Collieries Co., mely a mos do-, vezetők utrnsdúek talajdona, uak trÓld
lesaállitott mnnkabéreket h;ailaMó fu.tllli.. Lehetetlemaé tesÜI: há.,-iinaillmk, IM11 a
ne,yent kebelében marad1aaalr.. - A tóltéaek •JJ örömmel látják a két ssc"ud
harcát

RIIIH .........1m11111111111m......,

i

•AcrAR BA/f1 ÁSZOK!
He bl.lcloollt'-t •k•r kftnl,

.

Ha llhat ,,...ni, v•ty eladnl akar, ford„_i-,,,
blutommel llou.tm.

1
■

!:!:~:::~:·:::~:;::.~=
...,.,.1-1
""klailn lb.letel mlnd•n1'1e '"''
Nllhl, 11<lkf.t nem le,nu, ll•n•m )ll)Jln Um,ekllhok6ta 1.,,, 0,.

ICISSANDIUIN
Rnl llmte, • - • & Bnken
20:2-20<l 11!:CONO NAT, IIANK

,

■ LOG.

Bro~1viDe, Pa.

i
i!i
;
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SECOND NATIONAL BANK
BrownsriUe,
No kOldje p~nút!dogtn helyre.
No manJ•n kla. gyon,,. b•nkb-. hanom j&Jjlln hoz:dnl<,

■

vld6k

IIETtTEK UTAH 4 8ZÁZALl!:K KAMATOT FIZETÜNK h
... •"tin p'H6l felmondb nllkUl flutJUk v l - .
Ponlos,lelkll■ merete1 klUGlgllbrilbhrto1ttJ11k.

.Ok-

egylkl1gori.-bbb1nkJib ■.

l!"AL HUSTOt,I, PrealNffl.

P,...,huia

Ml LESZ ÖNNEL;
HA MEGÖREGSZIK?
Gondoljon örer napjaira ét n11en olyan
életbizto1itá1t, melyet

MÉG ÉLETÉBEN
KIFIZETNEK.
MAGYAR KOTVENYT KAP, melybo1
Ön pontOHD tudja, bon nú11en birlo,itú~ vásárolt
Bővebb fdmá,ositúért írjon a követ•
kezócimre;

::i:r,.'~l,...':t_•~

!tavld:0

leaJobb k.[p,0!1ilhb ■ n r6,
u"'ltJUk.
JBJJ!la a1 1■ t,o..:dink, :ald
odd!gntm "1>1tllaltlf~l0nk.
•oua■UdOt
i,oJalnk a

==~

NATIONAL INSURANCE AGENCY
HIMLERVILLE, KENTUCKY.

•mlMrak •

Ha hl>ZUnk le#I ... pa ...
dt. t.lJH bldond!,lllan

e

AP...-Liltu,IAccidelll'-e

IIAOTAll BJ.NTBILAJJ

11!4 ueptembfr 11,

MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
"AZ AllAIIY lARIIIOJT.''
lrta1 LEOI01'EL

adottparana.a~rintötórakorffgg:elnltl

IRJON LEVELET ÉSfflOKTARTAS MELLETT

(Folytat6a..)

11 ln.aaa

- Nlnca mél csak birom ón 116rll.l - de uért ke1}en fel t6ba.dnaa, ur - - -·

...........

A• (lrnagy ale\Te ri,luzolt

-

Ób, • ba.lcr.tlbe golyót te1,ünk

-

No u mar mb. H'l calr. J(ljenek egyet

fflJ' llettiit

-

Blatoan mtlt66ig011 uuoay
caerey' 11 Hl gondolta mapban, hOIJ
IOil,ek, blz14>~n Jőnek. Ranem a& • Tad 6

-

boktllda&J U flll
---mluden---abalill• - - A Ul'llek tivoaiaa utj.n c.erey kladtt,. ~
(:M.Te7d tiTOIU& uti.n mintha ec,,ae~ parani:aot Jóul lnunak
11,ett~ vig:tik vall1.• a uutek beadlget6 ir.ed- RaJnalba telkelt&U bennünket - - fft. SOt&, nyomott 11edil7lyel tlltek u au• 01 órakor. AA örnqy ur plutolytoltJil fel•
tal lr.iSTilL Ut.ol}'-1'1. 111 k.ap.ltby felkellu teszed a& egyik kocsira
- Igen!& kéremaliuan
bf'lyb-61
Aggódva uéi.ett fLatal galdiiól'I.
- *n m~ek lepihenni - - rendbeu
- Engedelmet kérek, ctak nem - - •an mtnden'!
Cserey bólintott
AA őrnagy bólintott
- De lg.eu Józel. Holnap ugyla megtu•
- Jl,endben. Teljeaen uj, céllörli plutol7otat boatam magammal. A legyet 1;. le• dod. hltmirmo1stae baj, ha tudod
Jtibeted vele
--;
1 ~=-r!Uny ur! A kapl_tiny 116 nélkOI b6ll11tott , rue11t
A legény lehajtotta fejét
kfekOdnl. Ceerey klnilgatta a vendég~it
-' bten nyugta11b - - - azegény kn•
- Igyatok urak
pltiuyné asszony - - A2ó őrnagy keRrilen dörmllgöu.
,
Ijedten teklntettfelvéletlenül kleJtet•
_ Inunk hit. Egyebet -&e teuOnk teg•
fiL'\Val után. A ttlhadnagy ugy tett mlnth&
nap óta - .- - Bolond!ág az élet - - A).kor 11 1u1k aa ember. ha nem kell az nem hallotta volna caöndet1 1J10nno1Aual
llal - - - 13olonds4g - - - IIZ8!11Ar- ldf'Jtctt navalt
- Nem babona H at eltörött pohir JO-

Saer'fUU -

-

-

=

... - - -

"'

Ero&en dult 'valami a benMijében, mert a
A Jegé1iy \'ldiman felelt
k.1ÜT!tett Pohir 6aar.eroppanf hatalmas te- ;>;em féltem én a főhadnagy urat - nyerében mle16tt ai aaztalra tette 'folna.
Józ&l lnu hamaroiian rrlB& poha{at tett elé A babona különben la ~gy tartja, kettlluek
• öasttPedte • t&redéll:eL A tiu1Mlt csend• kell meghalni. Egy férfinak a egy ullnek,
ben mlmlenkl n1egértette halk, önkénytelen n1ég pedig ogy huszonnégy órin belül. Be·
londllig- - mormoliait
C&erey aludnl kOldte a legényt a mag.a l.s
- A%t mondii,k - - Ilyenkor - - feküdni tt\rt - - - de hliba, Éj télt la el•
meghal valaki
Otött aa óra fi még mindig nem tudott aJucf.
Aa ezredorvos mérgeteU dobogott
- Babona - - oltObHig - - külön· ni. Álmatlanul forgolódott fekhelyén ai
o!letöutön mluden ellenkel6 érzéselt01.
ben, lehel - - gondolataitól klnzottan. Becalllet Ide, b&,.. ŐTllag)' bitra tolta • uéUt •
- A fene,11'\ik tovillb. Oyerlluk fekUdnl Cl!lllet oda, de még&e kl»lnyO aludni egy ha•
al la. Tibor. te 1.1 lefekllff - - - bol• liloa pirba.j tudatival az utolllÓ éj!,ukin.
.~mikor tudja a1 ember, hogy neki kell iu
aap--Kezet ii.yuJlOU • Mhadii.1.&ruk I erősen
il~:t:~,;n~iilri lúlt nyugodtan alud-asumébenhett

E:?::~;
)/~.,'t.
~•"..,::-6~":.'.;

SOUTHERN
ICE CREAM
.. tl.llni "

p

~:\:~;~iu
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~1~:?ii

tlpU "'""''""·

" Ez a le1felté1e1ebb"

•

a ö,, j6 oumtt

imO BÁNYA OHIOBAN.

'

AI Alam~Yiba11, :,ly
Wal1enburg köze16ben Oolor~doban van, robbania t.6rtént el!
a robbania folytin Alex Mc-

~::0:7i::~~~

0. S. Vaoghan, O. D.

]111/:z Second A.e

WIWAMSON,
WEST VIRGINIA.

WlLLIAMSON, W. VA.

ELSŐRANGU ŐSZI ÉS TÉLI RUHÁK
....i'i

nalf vilaazttkban.

[iJ

folilel,ókabitok
a

lerjobb

minöaérü

anyarokból

mfflé-

kelt árakon.

pa~ ~::i:::.A=.~;:o~:
ban, tOz Utlltt ki, mely mlutj.'l
elpuut.llott egy CIODlÓ bAnya•
kt\rét él ma& bAnya felazereléat,

1

1~ ~:~~av~:~I:!~\ av:~:•!

ruhák, meler alaóruhák,

belekapott a azén rétegekbe 11Le ~ - t • = e~:;e~~

:l~~d:~.

t:~~:ba ~~.o~: ~=!~.z:\g~
helysn I binyabejAratot a le•
omlott Tétegek elzArtik, mely
alalt kl!Yel és !ölddel boritVll
megta.lA!till: 1,1c81rnle holttel·
tét.
A robbania folytin a bin)i.ban la jelentékeny kir111iro111.•

vo:r:~ :e t::.:b~::r~:r~~nyit éB u ég6 részt légmeii.te•
sen elTekesztette és n101t ,·in'll:
való elt\rantiua\ pr6bA.1Jlik ~
tibet kioltani. •
Arra llu\mltanak, hogy 30
naPon be\111 1ikerü111I fog a tü~
ieteloltanl.
•

lelt dr11I a binyt\t, hogy a javltúl munkO.•l elvégu.llf'l!ék ·
~

-Raymond L. Stout bAnyáu
Cutler, lnd.-ban kifelé haladt:.
binyiból éa nem vette ésue •z
!lgylk!o1dulónilakö1eled611t>

A Conaumer 1 1''uel Company ne& kOCBikal.
bánrljiba.n, Hannarvllle, Pa.•
A kocsik elütOlték él StOUl

ba.n, mrljkba mentek• bányá, :~ie~zei:::ré~~;:1 11::~ub:I:~
uok.
gboltik 6L
A bánya rendelái blinya ml•
~
att elOKll9g hat hétig le voll lt0,000 DOLL.lROS 'ftlZILJ.11.
nar,
ú.rva • mikor megnJitottj.k ujhói a tárauág a1t kirinta, hogy
A SuperlOT Pocabontaa Coal
a binyi.szok fogadjau.t el bbo• c,o. birom,melctea nagy épOle•
nyo1 vt\lto11atUOkat a munka• 1.e Oavy, McDawell Countyba.u
:'flBZon.yoll:ban, amit u.onba.n,w. Va.-b&n, melyben a b.i..nya•
•, 2
llazok nem h1mertek el M u.tr•JiTOdik & 8 lromphla llÓr ,u,!uldéa elleueanek minllahett6k. l1.a k, kigyulladt ta teljekn •'-•i
A tiraaú,g: azonban ra.gaazlr.O-légetL
,
!dott a vAltost.atuOkhoi, mire a
A tO• iltal okoiott 11:J.r mc~-1
binyi.uok u.tri)lrba l6ptell.
balai;lja a 100,000 dol!irt.
1 A utrijk folylk, mert a bi· -=-"--'-"-',-.:....C.-~ nyúlok blanü lg:au6guk. 116'" A ■ •rar M•yúalap dlfbe-

•Boone eO
Oxley
"'"9th STREE'f
• m.on w Va
~

Huntin5-.:

11!!

,

,

•

17PR1PFIPTII

•

-

,....,,.,_

The Oppennan Coal Co.
BLAIR, WEST VIIGINIA.

-

A HiN II LÁ ■ 1 INCI.

104 P'ourth Av•~

HIVATALOI ÓRÁK:
'61elltt ....lZ-1.dflutf"1-lt

MAQVARUL II

aaaZll:LNltKI

MAnAI- JÓ Tl:TÖ 1:1 IOTTOM.

ALUNDO MUIIKA.

a11inUK ■:t.t.&:R8LOG.

V•n ,16t

,.,.d.:W"k

1&"'nt. Jt ,_....... POllh ~IU&lnll ~Mnok. HP

Wruobinkt,,tl\.M,

~~:.~r/~ a'l.iU:~"aó~~~ ......~:::~t ~;'~~~~~t
8

National

5, 10, és 25 ,Centes
Store

::~. !r\!:;Y,~Y-~~~eg!~~ H.\L\J, I U ~ H.\'i\',\SZ

,wetterek,

raktára.

Xl.

!!i'!t:i:

harisnyák, nyakkendök, Stebon kalapok és min•

den má, er,éb FtRFI RUIIAZATI CUCKEI(

SZEaOBVOS
AvatlilMI
Hlllllmtlo■, W. Va.

Wlu (NQJ.al,

~~;t°;!~n r::d~::;1 •n:~:
egyedtll Tolt a bAnyiban.
nehézségekbe ütközött, ugy
Cuk 11:ésllbb taliltak ri holt• hogy 8 tOz nemhogy klalullt

sz•r1t,\JK t:0\' u ,\NY ,\HAS,
--

Férfi intek, alsó-

UUI ••T&QU( P'IQY•u••••a

Dr. HOITASH J. FRIGYES

-

WILUAMSON OPTICAL CO. ::1~~~ 1~~b::!::~nt~~e1.ze11~

(WOLI•-- llo.ptlal 111~Lalt.J

"'IUAJRd ,.., .......

BÁNYA.

Cae~.Y meflj6TNte a leg6ny ball.lJin hogy
,-alaml rendJrt.-GII t6rtmlt. Ecy IIIA6 mfc
ktlldött az ilanJ1111iggal, dl .-tin reUUt &gyban. M.~yomta a Ylllanygo<tnbot. A uoblt ec1ue"e meg11llg:ltolt.ü: a Tíll&nJ·
törték,
-Baent lalen J 61111 T""-l4t tGrtént - A le.cm:!)' halott halri.Dy,ii., rff&ket•e illt
igya mellett
- Nagy baj YUI főhadnagy ur - - nagy ba.J
Oaerey uemelb61 egy plnanat alatt el•
as.Alit u ilom. Felugrott u igylr-ól • a! aJ·
tóhoi ugrotL n.fordltotta a lirra a lwl•
caoL Sreste, hogy nagyobb blztonstgbau
vannak ú.rt ajtó mögött. Ai ablak f0.gg6-nyelt 11 61111..ebuzta
- No mo1t beasélhetflZ Jóul
A legény rlemelte 'férbe~or-g:ó, ltlae6 u~
\·aros uemelt
- F6badnagy ur- - édea gaidiro - - Mondjad no, J6z1I
A legény kapkodv1. klmal'l.dó lélep;éuel
beuéll
- Főhadnagy ur - _... - bal T&n - _
nagy

C9ert!J e11 ll.a7Ullg ai6tla.a aHta a \ilnyugodni a 1uly011 oper6tlót eWl-6 6Jgh.7M. Ast ae tudta hlrlel,11.ében, mit Wr-jel? - - deuen t61e. Egyuerre ueutte •olna ulCaere,.- utol.lira ta felkelt & fe161tln6tt
tani aa egfa hllll,Ór\At.
- Egy téldrh aéta a parkban ma)d caak
- lll6rt tetted Jóul
elilmOlilt ...
- 11.ert - - - mert- - - elaaere~
Lement 11. kutélyt ÖYeKI par~bl. Ali 811 aaeret6me1 - - a JegyHernet - - - a
tin mq: 11 boata a nyugalmil. A batalmu
me11.yuuonyom11.1 - -, platAnoll 10.ri1J6t allg•&llg ittlSTlll tudó bold•
S1aggatottan, nebéa 161eki6-el be!11'1,t.
fény, 0111111.&Tagyogia, a teljH ca,lmd olyan
mintha benl6 Oléat kapott -,o\na nlak\161,
volt fe&1.tllt Idegeire, mint u ég6 sebre n
ngy u.lunlt61 6a mégla gyo.-.an. Utlau
cslllapltó olaJ, Egy félórai csendes jirkilib
mintha megkönnyebbllh l'Olna. M.lntba .,.
u!An lefekhetett ujn, mo■ t ml!- elaludt
!ami nagy taher uakadt volna le róla, hogy
majdnem rögtön, mint a nappal Jiték6.ban
u utol1ó U&Takat kleJteue. Elmondta anal
elfiradt gyermek.
a pir az6nl, hogy miért esett gyllkoai(Cb&
Hanembit, talln a aors k6ny'f6ben Toll
- - - Hoauat, n1élyet ■óbajtott, mint 11.III
az 1neglrva hogy uon az éjnalti.n oe aludreluabad\llt nlaml neb.éuég alól.
ha11SOn Cee.rey Tibor. Van a:r. ugy niba,
A fl!badn&l)' uótlan, nbna r61•vfttel n lJ1ogy mo.glll!abb erll kUPd.lJa ÓIISZe a földi
1ett ri
elrenduHL
'
- Hogyan történt Jóa1l
Vagy lrét órit alhatott mir, de amikor
A legény félkarral 81 &.Ptalra köny61161t
fe\61.)redt ugy tet111ett, abban. a J)trcbel'
a arcit könyökl6 tf'nyeré1'11 fektette. CH• ·
desen, nyugodt, lilult hangon mondta a
hunyt.a csak le aluvhra a az.émelt.
Nobél, hideg kéz nehezedett a jobb yj\- Mondjad mir ml u. - - ..... csaJt hal- mondókijit
lir11•még: rbta 1,egy ll:ica!t. Azel!l6 p\lla• k&bban bee.z61j
.Mikor a ttlbadnagy ur feküdal
natban·nem \1 tudla, ébren Yan e, vagy e&ak
- Megllltem a - - - a - - ment. én 11 le akartam pihenni hogy hajna\l
Almodlk. Az alváa ell6 feléb6I nebuen éb•
- Kit, te 11erenoaét1en
öt órakor fölk tlthHRm aa urakat a p6 ►
Ted az ember. A 1uttogú.ra azonba.o mir
JóZBI Inas tompa. félsuttogó hangja 11h1• b ... a vadiu.atrL V&laml, · nem tudom éa
teljesen telébredL Egyébként a villlt nyo- te nyl1géellé vilt
ml, nem hagyott békén. Mintha O.iötl·baj,- Megöltem a - - - a 10-,Wlegényt
totl volna a park felé. Oondutam, tin tr,lu)mó kéz la ei-th1ebben rút.a
- FllhMin•gy ur - - - fOh&dnagy ur
Moat mir a t6badnagy 11emel Is 11:lme• féle reju51lr6dlk a 1llrilben. Hit - - a"•
redtek
felé mentem. Clak tauan, llbuJJbtgye•
Féllg kábultan nyitotta ki • uemelt
- A lovbzlegányt?
Hogy énre ne ftgyen ld6 el6\t a tolnj--,
-Kla&!--Mlaa!--- Alt - - - azt a bll&Dgot
A.a T'Oll! ~ - - To\l'aj! - - - A sur►
A 1uttogó hang klasé erllsebben bangz.olt
- Komolyan beazélu Jóul
t61ll _. - - a becsületem tolul&!!! - - F6badnagy ur - - kedves Jó gazdim
~Knllit>Jyli..n,
J1tenuentegylgHuccae
t6-Ennyi u eg~1 - - - Kérek aliu&n m6"
A sl,,tétben nem litbatta a f61éle baJolu
hadnagy ur
•
egy pohir kOnJakOt - - arcot, hanem a hangra ri J11mert
Cserey a uekrényéb61 e]l!-Yett egy teje
C'aerey töltött maginak 11, U lnaaidalr 111
-Te Tlll)' az Jóul - - - hit mi r reg·
konrakos O.veget 66 két pálln.kú pobarat.
ge l ·u n
(Ji'olytatba kö•etkealk.)
A• c\16 plllana.tba.n aat hitte hogy az RöTlden uó ft oda a legénynek

ROHBASA.8 XIA'M' i-eZÁBT

Bl~n~;r::.oo:-

:!~._":;-,:..J•

SOIJTHERN
REFRIGER;'=TION CO.,

.•
.,.

ni a kl't6gaéa t}azakijin? Tud egy betq

- Olj lt-, 11)'61, u'611 btuéll
A lefllbyu1k )ól t.e1l u er6. nea. Kta,6
Y1-tttlP&TCIIIDetlllt.Kegtörtlllt.-..
reSt.éket laomlollit
- Hit- - - me.1ö1ttm

""'"".., •-

1

....,,

LOGAN, W. VA.
Ha On péut akar takaritaai, olcsón és jól akar yitá,olai, akkor kereutn

lel miaket.
Mindeanemü ILútartáti cikkek, raüuthoa 11iilui1e1 ktllaek, csipkék ,
szalasek uu rilaszt&baa.
Férfi. aii á 1 1 e ~ ; . mMNIML
Bahybolmik, abmmlt ""fY nklára.
llyea idikbta, allm.or kuú a kereset, foet• 0..ek, lao11 ot,a■ lael1en
TÚÚOljoo, uol péaiérl a lerliliNI kapliaL Solouea búja - • Ila ..,.,..,

úlul<riainh.

Nálunk magyarul beszélnek!

IW>TAJlJIÁHT.iauP

lik_,.....,, lL

Kf.SZPf.NZDOLLÁROKAT

.. ...,.,,,")'ltll"'"l<lltllli.i~,-..,,,..._~IIYl-~-

UOl'Ul ft-kk:.:,.:..~:.::..:1:-;;:'. ,_.k..........,.
lhj6M}'elt- Mflo ■ti. ■ f ld.Hlil-11. baal.

KISS EMIL BANKHÁZA ~".':';'.~:;

1.=~~v:·;.=:-~~:.:.~;.,=~

FIRST NATIOÍIAL BANK
North-Fork, W. Va.
B•nkunk lcguUbdabb • vll"kon.
8'tft1kutlnfü1tUn1<Su.halfkot.

Pén1ét felmondh dlkül hlir•
mikor kiupbatJa.
NokUlclJ1p6ndtld1g1n bankokba,
l>anom h1ly1hea1 nilunk, ahol UI,
JHblflondgllanvan.
PfNZKÜLDf8,
HAJÓUGVEK.
JOGÜGYI DOLGOK.

THE PHOENIX CAFE
Matewan, W. Vt.
Pool Roo"' h

Hol,/,

l'lnom.110

M. J. BASSETT
t11lajdoaoe.

SZEPTEMBERI HÁZTARTÁSI CIKKEK KIÁRUSITÁSA.
ltendll:il'Üt ).edrt•1lJ 11lkalom hi1t u11onroknak, ve ■ dégl6&ölrnell, bo.ntlng- hA„k
lulejd nosalnak nlamlnt bbu■ land6lu1ak. On pén1t tall.arlt m~, ha He ■ • IIY.ra~fü..
9
!l0n vAMroJ. t,egnagrobh ,Ala,1tEk e4.brekben, konyha feluerel~~ekl>ta, 1411lJJ'llban,

l'lllll~J cikkekben, kerti cikkekben, &tb. ltb.

LEQYEN KÉSZEN ŐSZRE ÉS TÉLRE.
ii,ttne lel.a f-lll e•eletea lh6 Fhfl B11ha Ou.1,1y1111kat. Legna«téllb .-,Ja..11.J:k •
Jegtlnomabb lllrltelii nhU.baa- Am~rika leflaln-ebl, nbq76r..._. 'llal lettel. kNllH.-••

OOAR

KERESSE FEL„ Ml
OSZTALYIJ!llAT. 1111.YuiA BASEIIENTEN
VAii, A FIFTII AVE BEJAIIATIIAL

19:U p,eptembn 18.

152 BANYASZT ÖLT MEG A
JULIUSBAN,

MqyvBúyú„ltl
Hl pfnut

"1- ~ "

•k••.1111m... 1,

fnNhtl],N,

~ .. k.

IOUlflt6!11k • vldllk

'
1...

..............be..1.

"'IM!lli.i , . , . . . - ..,.
~~bi..,,lkorll.utJllk'lrlP

104 w.Tlke Street,

~larlubur1, W. Va.
HUS ts PtlSZERÁRUK

Most 1,111 11) bank p•loU11k u 111omU mellett.

TUG RIVER
NA TIONAL BANK

)hirraroun. b,i11l111rkC·
.11dteU b11.únk.
EGY1!!D0J.I MAG-YAll

p1r,n1.,..1c

STOnos A VIDÉKEN-

IAEGER, W. VA.

Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA.
Ml11de11f"'"'"""'t, llldm1111Ut.l&n6Hk•t. koronafflllllUk•t. 1 ....
fflod•r111bb ro„d1z.r 11Z1-rl11I HJd1lom 1161klll v'11Hk.
A fflltyONlk 11,,..1..... kluol„lilb111 Nsu1DLMk
1111effl6vekh-llf0r161a.
-

Ma11ar Bányán Dk 1
Ila Pltt3bargb, Pa. Jhuf!I:,

1'torus'-k •~ ad.lloü
hnndfl:l6met.

TISZT.A 8ZOBJ.I.
„AOYAR •ANY.lUOKI
Hl ...,_ln, n11 Alb6cl-k. lilc,psÁk • a,\ DR00-81'()RUN•
ICAT- Nüunk I l•IPObb ukJ111rakll lnpJILlL A lll&ffU bhriAOk 111,~
, . _ IIQII I ml n~nk, t\1flelltnak mai• többlelr 11 bluJ•

•u:-..

&TWpS:081;

vall laUtill

tp ~

.

mertdPIJu):', t Nüunll: SÖ&DORBZ.tSZ

•

11

' ·••

~.111EJM-ff ORUG
CO.
·t · WEST VIRGINIA.
J

FAIRMONl';

JÖ tTELEK t8 BC8IT0
IU.LOK.

STEVE VARGA
.....,......11...............

ut l'IIIIT A\/._

PITISBURGH, PA.
EAGLE SALVAGE CO.
(1JlletQDII: &1lcur JIDOI ID"CJII
n,..,.t;;N<' '"no" na.)

APPALACHIA, VA.
N>I. 1,rfl & trt..,..k"'Mk. 1!0N1
ar11k, elpllk. kllo~k. Ml11-III•
r11Mu1l dll~t llll!l'tlal dl11/lll-

,\ le,:ole116bb Arall.l
Pontoc lil:l,1oll'W•.

LOVING FURNITURE COMPANY

ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA

BUTOROK, SZONYEGEll GRAMOFONOK.
KALYHAK ES EGYEB HÁZI FELSZERELESEK

Mindenféle lq:kitinóbb sontorü, rrammoioook,
lemuek és mú miDclta hanrsztrtk na11 raktára.
Ha nlami haqnert akar vásárolni, ok-utlen •ét.u
mer üdttünlteL Nálunk m.indtnból a leriobbat kapja.

MORGANTOWN, W. VA.

LOGAN. WEST VIRGINIA.

Üzl•Wnk I Ll!GNAOYO ■ I I wld,ke/1. Ne menjen ml11<1111llle kii
jtJJb l,Nzink. •he-11 .... . - . 119.)obb doleoUt l<IJJ•

o,,i.1.11a, . . . _

11lct6bba11 ffllnl b.lmol,
NÁLUNK „INOl!NT KAP Lllll"ZETillRI!

ta..

,

Szüreti Bálokra,

IEBCllil

táncmulataiaokn, hálokn, n:initlóadúekra a k111ebb kmttli

Meghivókat,
(FAGYLALn
mindig- tt1"-ffl• ff blel& - Er,1m heUlle mlndeu
.. ._ - A ~--W.::ete" thWflil:. - Ifultll

The Clúllicothe Bottling Co.
• áll&IJCOffl. OIBO
ld:BJEN VELVBT J()E OBB.USOT lmfD!1fO'r.r,

plak.ítokat, l,elipójepek,t, 1-~
ticketeket a ~ ir~••
kénita
MAGYAR BANTA!Zl.AP IITOIIDAJA,

HIIILDVU.U.

lEIITUCIT.

„
.............

La-.ilfopinbt,,nletialo,,-·
l,ii,.bl l,6noir.. "" lfflÚJt, ,.., mitalloe• nonu

. ......,akmf

HOGYAN KEZELIK AZ
UJ BEVÁNDORLÁSI IVÓlÁT,
192◄
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SlMANYAK ASARIVIDÉIEN.

, T_,!':::., __

:;:::o;

él ,ltal:::w~~ l:
::.:so:e:eth~ •.~:ld 1e:.
Sokkal kellemetlenebb U, § .,, 11
B e v b d o ~ At ellUegeen. 10 &~- f:::1m:11n~t
houÁ nló élu.klbb r'816n fekTII'. bbyü- hog7. téll bón•~:n,am~:':

NrYény
k;drólag a kültöldön
1
1
~
ai Eg.yerilt Államokba
berindorliet a't e16lrt
uifnh«tiroll: keretein
belül
tartsák. A régi törriny ért.elmébeo. a kv61At ai: amerlkal be·
dn.dorlül partokra érkeui be·
rindcwlókkal 11,zembeu alkal~t6k: u uJ tö"éAy értelmé~ a kvótit a killlöldl amerlbi konzut,tU.110k '1ta1 kibocattolt riir:umokkal szemben

t.al~~:rt:n~:::::~1

~! s::•:~~ !~:;:!: :~;an

~

u,-

m.ttjlk.

' ••'"• ,n„fin"-

I 1REIJTIZDIARS
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=n~=~
.i,...._
w..,._ -·
WAR, W, VA.
.;.gy
1
i.'::,.~ ,...._ 1
~
1~:
=~"~.:~
= ~=. . . . -.
..
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ol'!ldg ei,etében, mint
Görögol'IIÚ.g, melynek kvóttja
100, tb sd.t.alhk, vag)"!li JO
kvótau!m, .tartalék elmén -YI&~
.g,za leaz tartva. Ha Öllllzesen
1000 kvóbl. 11!6nlot kérnéne.k u
össtes amerikai konnilolt a vl!ág killöabö,6
a görögoreligl polgi.rok erA.m-'r~,
az emlltetl nagyuimu kérea
dacira Is csak 90 kvóta er.á.moi
nd
lehetne kloe&tanl é!I mt en
koniul 91 uA.taléklt kapd an-

mulböl,

Cli&tlakod.1 .::::~

~k-~61~::Ir1''r:t~I~. ,~~,

~~\~:l~em h&ladh&tja meg
va\amely nemut!Hg uimira
engecNlyeietl évi kYóta 60 uá·
ialéklt. A tö"én.y n,ein rendeli
el. hogy a rokoni éa fl)htm1Yel61
caoportokba.n a.1oknA a ad.ma
akik elallbbaégben r~O.lnek,

egéazen a 86-lk földraJ1I folug
terjednek.
A ssénerek
maid.nem
kiúrólag a mapaabb rétegekbe~
fordulnak elll él legoagJob6 re
Uilk 650 lib m&palq:b&n van.
a tenl'tr ulne felett. A b6.11yik

• .,.. 10 ..,.,,,,,

i,.,... -- _..,.... ..... ,.... b,cl
eem

:e:

f~yY&,

KATHNNllL

'!: !

=~e=t~n';!,;'::e: : 1
kertel! oda a' nqyvtlqból, mer.t
YUUl, Nm ha}ó nem tudta
me &aelltenl 6ket. Clak ~
mióta a drótuélktlll telelo Í. f'eltaWt.Alc u
ltek lel
r~6AIJomúoltM 6a ~ tel-Ye-

-r.:

•lulk .... a blmw ml.

TI8fók~Ax.
HÜl!IITO

ITALOK.

i!

1
i

1,1.,..11,., kl.,.._Ja.

N• 11.lllt!Ja ~ ...... Ml)'N,
~~=~

i
!
i

H.c.i.. ._ - l a l k

WELCH W. VA.

-::11:. • . _.

~:~".!.:5;",t-~~~
•

..,u,

"'""" t.,m.......,,

l,elnczi GJiro és Fia, 1

Hm

uJk H

Khm

tel·

NWIU ..............,,

~~r.1:f:;::....:::_'""•

bp.n egy-lk csoport
~ 1 - bánya éti a IMnenk VUtal- denf8lé.
~,..,
1
b1i!t elllnybe.n a :múlk tubére. ,Aga 35 lncattil t--8 1,b.
A binyú.&ok kertlle'te ép
Mtuttn betelt 11 60 flÚ.UléA uenet ezekből a bán1',kb61
t , no"fg bi.ny,•
1
kos ele6bbaégl batAr, - rok°r drótkötél p6.l7,n azillit.Jl.k a:~:::
: 1':n,:u.n. NOTYég!ibanl~

T,

M. "'BALL
\-;;;;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;,;lj i......._.....
u1-ua.

1

noktól & hlvatA.&oe földmUve- tengeri klköt61r.be, amit épen a csak ke-Yé& sdn van, hit elég

•-=• ~:' :.!~'7:~o, lut&l6kból, :::~;.:!!':1:~~~':,:;~ !':,':'!:::~:~agaaabb

rneUyel minden kvóta ellen6rxó
Micclen orsd.g szlm&ra en• Usztvlsel6nek
rendelkei:nle
g~6tyei:ett "kvóta egy(amerO:al kell, miután megfele16 &r.á.!nu
f6koD&UI vagy amerikai koniul. vlzumot Ateng~ett, egyenként.
ellentinéS& alatt 611, akit mint vagy kleebb sú.m.ban még át•
''kvóta ell,en6rzó tlutvlsel6t" !engedhet vlzumot olyan, ko~jelöltek• ki. Semmlféle beván- zu!oknek, - rendezerlnt kére:5
1
:;~~f$:~;:~ó:e!~g:!é~;: ::~::
:::g:~t!1!!r::~
ndk terhére azá.mltható, sem ból. Példának okiért az amerl-

lck• ...

::•:".::::.~.:;;g:::;:....-::;

~.:.;,~~• .,e

w A,,._

EZ AJANI

WilJiuaio., W.

VL

,.,::1:;:==.::._...

.....,,,,.i-

::.Nr:~!=:1

nem tagadj~ meg ·azt a Jogot ... A bf.ny,kban a bényúzat a&·, a bánylnok éJetllörülményel • vldlk
DluUrtn\fil " Uprb:ulbt _..
1" 1k • .._• .,,._
hogy fo]yamodvinyaikat be· ért. mégis 60kllal nebeiebb, ni-int által,ban megfelelne'k az angol
aol.,tlatall. "' 1""
•O~ nktarml tart.olt.
ny1!Jtbaal~. azonban az el 6 ny- a normálle ég6v alatt fekT6 b4·1bányáuok vlswnyalnak.
KUlftlhl„ okt..., kllldOnk pann.
bell klri.l&ig er.emp(ln"tj'-ból nyákban, mert a. uénrétegek ll
---o-m,rt • ••enatJobb h"k""-hl 11épen olyan elbln\lb al6 esnek, kemény ldllJAnh folytán csont• Il!'fDE?II" Kl"LENCEDI.K EK- lu<1k h a u ~ n ..
KlmOR JÁNOS
mint bármely mle bh,ndorló. ,keménnyé vannak fagyva ée 11
Dl:RT BALESET tru A
11w1,1111,1 QpJuk mq I kWllldl
'nll'flka..........
.
h6mér.eéklet e:i;en a vidéken át•
.KOKS:d.:OETOKN"tL
ofnuk 1r1' 01 Y•.!Il&t.
WILLtAM.ON, W. 'YA.
1
1
Oai.i.mNn taml< mlnffnlft, i..
El:::i nja~;:b:~~:;
!~~kh:::~b:~at~~t:!11~
A koksié-.,..-kemencékné!
,::.~: !i:U':~k
ut lmportlll c,lki..t. - K....1'11 a
vldfki,,qy.,..apn•kUtnopt&if,L
nemietl!>égeknél.
valamelyest a b6mérséklet és 192:Í-ban, mint egf most közölt The Fint N~tiona1 BanÍi:,
1
1
nd
~;z~/:is::!:~~,;:e~ :a:g~~~~:~~t;~~;::~:~D
MluJn a 300-n'1 magallllbb ::~ e~o~:~e! ::~!;!!~ö~Z:~~ ;~::~ t:rt~;~::J:;1. mi en
Williaauon, W. VL
ltfa,:,ar Bá,úzolr!
Jegyen az a világ bá,ttuely ré-- J.etö, tényleg gorijgol"!!iágl sz(l. kvótáju nemzetiségek a beván· ban az n-yárl ld6n~k, mert n.!J)c:.
1923-bao összesen 23,729 em•l!ee=======•11

,.."°""

~

·~~

:,',i:::;, ~1,~;1~~~.:•.:::::: ::~:-:,::,:1,;:•:: .:-::.•~~~: !':~~~.::": k:~:'m,\;:::::J :~::.~':;:;::: ;:;~;'
egy bi!ltftrozott sd,mu kiosztott eJlen(Srz6 tJaztvlse)ótól· kérbetl U&ztvtsel6tól,

minden

a!

:-:,n~: ::;.:;:~~t:k~::~:~~\!.:: PRÓBÁLJA KJ 'A

kon,ul kon azonban a jég Jui;ilus köze- nagyobb baleset, csonkulls, se-

r:: ~;:~:

••

•

:~~u:t:i::id:j:tqtt::e:~:::;~ :t~a~:z:~ e:t:n, ~=n:e;~~~ ::1:~:~gteé~~~:zetn~lsé~1:!::t
é:g:s!~Ö!~e;le~~: ::~~l!: é:! ::~ :e~~~r~Zésa:::~ : ~ }S Daplg . .,
1
lás.! •izumok, melyeket egy bl• tartalékvlzum kvótli.ból álen- sorszá.J:u szerlnU elsll felének ber elejélg szabad marad és ek- szerencséllenségek ~ma 2638, sr.~t
•
l!O~Olj ország kvóttj!nak ter- gedheU! egy, a prAga! amerikai 'lnegfelel6en, az els6bbaégl osz- kor bonyolltják le a szállltáso- ami azt Jelenti, hogy klienc év
, ,

:~~:::~t:::=~::!:~:~~~

::1:~~~::to=;os::;~t::i~
tl'ak eU:!.tl-'a. Az egyes országok rü!a kábelköltségeket ai: ll!etl'i
kvóta e llen6rzó tlsztvlsel61 át- idegennÍ!k kell vlselnle.
enge.tuek a rendelkezéi.ükre
•
b~tott lrvótából egy vagy
,\ huvl k,·6!1t ellenőrzese.
több l"lzumot az amerikai kon:tulo,l,:oa.k. éli ezeket a konzulok
A törvény e!renóell, hogy bár

~is~":nr~~r~~~k v~:u:::!:s!;
földmlvel6k
folyamodványalt
el.sllsorbanl elb11rálás Illeti. Könnyen le.hetségee, kU\önö&en
európai orsuí.gokban, hogy az
els6sorbanl elblrá!Asra IJieté•
kes
folyamodók
valamely

~:!nés,t~~~:i~:~~:t s:ne!~sz
A bány:!..szok élete Igen egyhangu é& ugyszólvin állandóan
szoba életet élnek, mert ha az
egész il.apl munkától elfárad:a
bazatérnek, nlnce nagy kedvlik
résztvennl szabadban feltalál-

:;,-:,",:'~=~~«i':.:~:;~ ':; ;;~;, .:::::!:k ::;1:•!:::.,:.• ::.:;:~':~":::~:":.::•,<,;_••~,::,:~:'::~.,még
általt!k kibocsátandó bevándor•
lás! 'rir:umok gyanánt.•
_
_
A l1"6la tllenon;ó Usit,fselo
klóS11tja a h~f-egr rfftél.

Mibalyt az uj kvótát n-yllvánoeitágria hozták, minden amerlkai 'konzul, aki bevándorlbl
kv6ta ~lzumak keresletére szá..
mitlae.tott,-ut.asltáat nyert, hogy
az egres országok bev,ndorlásl
Jn-6ta vlzumalnak
ellenóri:6
ti:euriselóltó! o!yau súmu bevAndorlást \"izum áteng,edését
kérje, mely Iránt az év folya• mln keresletre azá.mlt. lgy, ha
az N11erlkal konzul Liverpool•
ban 50ÓO-re becsüli a hozzáérkel!Ó bevlndorh\sl v!zum kéréseket, melyek Angliában ezűletett bevándorlók részéről hozz.ü.
beér.kei:nek; 1000-re a Szabad
Ir KÖl!táT!lll.!lágban született bevámt.Of'láei vlzum kéréseket és
200-ra a Franclaonizágban s,:fi.
létetl I.Kn·ándorlók Igényelt, akkor :i. [i\•e1•pool1 konzul a brit
kvótu. e.! lenórza tlsztvlsel61tó!
(LoMon) 5000 brit bevándor!ásl vii:um átengedését kéri;
a
Szaba1 lr Köztli.rsaság kvóta
ellenól"W tisztvl1Clójétól (Dubl!n) 1000-et, éi; a francia kvóta
ellenö~ tisztvlselót6l (Páris)
200-at.
A kvóta ellenórzö t!gztvlije}ö
utasltást nyert arra, hogy a be=~adn=~e::~ruö::z:alb:~~:
ket egybegyüJtse és letst.ése ue
rlnt batúrozza meg azt u
arányt, ·amelynek alapjln a ren
delkezéséte illó összkvótábó;
blwnyos sz&nny vlzumot átenged. E!nn•k megfelelllen, ha o5u
flze&en 10,000 vlzumot kérnek
egy blton)·.01
orsU.g
kvó•
táJlból a kDlömb6zó konzulltu•
.Ok, - egy kvóta vl1um menynylftés:b6l, melynek s,lma 1000,
reudes
k<5rillmények közöd.
hldeu konzul a k~rvényezett
Vi.tl.Ull uimok 10 szA.galé"k,:
kapJs.
At ,:/Q'l!li oruágok ellen6rzó
tiutv1Pl61 uonban fel vannak
hatalmazva aT""fa, hogy ai Ö&SZ•
kl-6\.inak cssk 90 11r.Azalékt1

=~~!z::~:~:é~:berl,do:zik~
'baleset ér.
A statisztika megAUapltAs.i
~zerint ez az ell'izó évekk-1!
szemben kedyeza, tehát 1923-a~ HS2 ,,._
megelóz6 években a szerenc8étlenségek aránya és száma a
-
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uklm~
lnann
~~- Chlcaoo. ,
111
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~•l~A~~°,.~~;i~~ "h-:::!!
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:i!';~~~i~l:~~K! kSv•tku6

FRIED TESTVtREK
u••-k
2H!4 PllARL ITAEe:T,
Ne:w YORK:, CITY.

COLUMBIA HOTEL, WELCH, W, VA,

Is, ;;:::":::•"éknél

a,
még
,._
ból, melyek szA.mAra 300 vagY lyamodnak, hogy !elülmulják a hogy október 26-tól etésr:en
---o-- ,
több.van engedélyezve, bármely havi kvótát. llyen körülmények február 16-ig állandóan sötét
Ha llfitegnek Én:l JCagát,
nemzetiség sz&mára nem több kö.Wtt, amell'nylben az}.vl kvó- va~, mert a UflP ez alatt az ldó
Flirodl éo,1 'Khn.erllt, Ne
il11 TISZTA SiOBÁT, Jf lh.olgUást alla.r. Ur}ea be
mint 10 sút.aléka a nenizetlsé~ ta 50 sz4.zaléka nem Jett klme· alatt soha nem kel fel és lgy
E111e11 Kétségbe
bonáua.
összkvót~J.i!.nak adható ki. A rltve az els6bb8égl esetekben, 114 napig tart ez a boaÍzu éjHoteh,a a na.ti álltal.a 1111ell•U, Bera~rH Wuhat
havi lrvóta ellen6rzéBének fel~- &bban a hónapban egyetlen e\." szaka. Ezzel szemben. azonban
ue1111Je11. -.aa.
l6seége azt konzult terheli, ak,- s6bbeégre lllelék.telen folya- viszont 6prllls 20-á.tól augus,:.
TISZTA SZOBJ.I"".
nek el6zetesen blton.yos súmu modványt sem lntéz.nek el. Ml- tus 24-Jg eoha n-em nyugszik le ~
&1ilJITŐ ITJ.LOI.
bevándorl&sl vb;umot átenged• helyt az elsóbb!Jégre }ogosult a nap, tdiát 124 nap.lg tartó
tek. Egyik konzulátusi UsztYl- kvóta
bevAndorlók számára nappaluk van.
selll sem adbat ki a s,úmára en- fenntart.ott bevándorlisl vlzuOttani bajtársa.i.nk azonban
gedélyezett Öllszes bevlndorlá.i!I mok 50 szb.aléka klmerüll, már megezoktAdt ezt a hosezu
vliumokból bármely hónapb~n, vazy bármikor, ha az els6bbségl nappalt és az izt követ6 bosszu
bármelyik nemzetiségnek _töln- psitftlyokból nem Jelentkeznek éjezakit és a mindennapi munbet. mini az engedélyezett össz- elegendő szamban valamely kA.Jukban életllk!>9n nem okot
vlzum mennyiség 10 százalékát. konzul&tuson, eh16bbségre Jlle- semmi kUlönösebb v'1tozást az
Ugyanez áll az el6!rt lO 5záza· téktelen kvóta vtzum f o l y a m o d - 1 - - - - - - - - • I
lék tartalék vlzum, kJbocsit!&ú• ványokat Is elfogadhat a kon- matba tették. Ennek megfelelő
ra Is, vagyis ebb6I a tartalék zuJltus és bevAndorlási v!zumo- en a ' kvóta bevándorlA.sl vlzu•
mennylségbó! sem szabad ba• kat kiadhat, a konzulatue szá.- mok megadlsánál a kÖvetkezó
\"On1a többet kibocsátani, mint mára engedélyezett vlzumok sorrendben veszik tekintetbe t:.
annak 10 százalékét, azaz az második sorszámozott feléből. folyamodványM<at:
eredeti llsszmerinyiség 1 szb.a•
El6ször: A töl'V'ény értelm~-lékát. Azt remélik, hogy az öez- lfüöl1b-!iég n folyamodványok ben, amerikai polgárok rokona- DRASCH2 LÁZÁR ALFRtD
sz.e& kvóta bev6ndorl6sl vizumol
elblrálálS.IÍ.nál.
ti és hil-'atásos földmüvel6ket. .._~ uJ m&lt)·&r ,,.,,.,71rolc ~~
Az einberek áliaübaa nem nac1 fi.
a hivatalos év elsll tii: hónapJá•
megillet! az els6bbség. (Az el- ~~W,:,.~tJ:t10:.::ft: :i~1 ~,,':;!' 1~~~~~1c,!
111
i;1elmet fordllanal a tibbldoslüua.
l)sn bocsátják ki. Mt nd en_ konA jövendőbeli kvótabeván- e6bbségl kedvezményben része- l'ti"'i~r • r.i..o ti,..,i.,mi
""'•,;ol< "•:
zul rendszeres Jelentést küld az dorlókat legjobban az érdekli, sülök etá.ma nem haladhatj:..
llleté~es kvóta ellenórz6 tl&i:• ho&Y a bevándorlási vlzumért m11g az engedélyezett. összkvót."t
Mit felelne On a következő kérdúekre 1
vl11elonek ni általa klboc&áto~t benyujtótt tolyamodványalk az mennyiség ötven szbalék&t.)
Elég gondot fOtdlt -e On a tii1blllotlt.bra él njJon
kvóta bevándorlbi ,,Jzumok egyee konzulátusokon milyen
Mlli!ods.zor: Idegenek, -akik1
számáról és :ll! átengOOett vlzu- sorreudben kerülnek elblrálá11 nek már·az 1924 Junlus 30-án
keUGen bbtoaltra nu-e a .b,11, Wlarijal 1,rmok Allowányáról. Ha egyes alá Amint már élőz/Sleg emlliet be,,égződött hivatalos évben
gyak, nie,léltépiiletü:, p,rage, aalomoblle, koe1I•
konzulátusokon kisebb vagy- tiik·, azoknak a kvóta bevándor- birtokukban volt a bevándorlá•
~lln,alb.1
nagyobb ~ereslet mutatkozik a lóknak folyamodványa!, akt·ket el utlevél vlzum éi; csak azért
vlzumok iránt, mint ahogy szá_- a törvény értelmében, megillet nem jöhettek az EgyeeUlt Álla!? )
I-'elemelte-e a bbloalUal öauq-et u iremett.edés
4
mltottAk, a kvóta ellen rzö az elsőbbség el61tör kerülnek 'ID.okba, mert nemzetleéglik kv{,,
thizlvlseló bizonyos m~ltáiiyps sorra. MJulá~ valamely nemze- tája mAr betelt, abban a aor1dn1ában, bou ol1u ön1eget kapjon, mel1 elegendő II aJlióll be11er1é1re, ha nelaltn a tii• el~~.:~!:1~::::!1t ~s:!!z:!:::ok~ ~taé!á~v~~JI~:: 5:~v~Z:::~~:~ :i:!'a~k:~::~::t::.ldeÍén
p ■ nlltana HlamUT

•·~:rJ:!i:-.~':.Jif~~~~•yÍ:::-..-

COLUMBIA HOTEL, WELCH, W. VA.
NAGY G. WOS, tulajdonos.

Tüz biztosi tás

i.~~1-1

0

bol.

t:lsőbb~qre lgényJogoijult

1tvólo hevá nd orlók.
A töryény elrendeli, hogy a
kvóta t,ev&ndorlók siámára Vi\16 bevándorlá.s! vlilllllok klbo•
c!látbánál elsllbb&éget adjanak
olyan bevÁndorlók.nak, aki 21
é-Yen aluli n6llen., \Jletve hajadon gyermeke, apja, anyja, fér•
je vagy fele!lége az Egyeelllt
Államok nla.n1ely polgárának.
aki legal,bh Is 21 éve■ vagy enné"I id6aebb, (ha a bevA.ndorló
t éven aluli nlHlen, lll~tve haJadon gyermeke, vagy feleségi!.
u Egyeeült Államokban lakó
amerikai J)Olgtrnak, akkor Jo-

nak. az ösezes kvóta bevlndoi-lók, akár az ele6bbségre llleté-ke~k csoportjaiba tartoznak,
~kAr 11em; egyenl6 elblrá!As
alt e1mek. Az ötven uázalék el•
so5hbségre tlletéktelen kvóta bevAudorlá&I vlzumokért benyujtott rolyamodvA.nyok ·eiblr'1á•
"'nál, a kUIOgymlnlaztérlun1
meghatirowtt bizonyos továb•
bl el&6bbségl C&OPOrtokat, ml'Jyekrlll a törvény nem eiól,
hogy még er.által Is, amennyire
C11&'k leheteége■, méltány08llll
legye az uj törvényt ai:on bev,ndorlók s1Amira, akik a r~
~I törvény alapJA.n 111&1" megnere'ilék a vlzumot, vag.y a Y11um
megszenésl elJ•r~ mAr folya,

Harma_dszor: ldegenek, akik k~.;,. •• .,.... ,. ~•--- elm~ 1t1unllAJ•
s.zabályuerilen folyamodtak ut- i. ~~•· ,,.,.,_,..,,i ~•11d1...116 ••~,..1m1 ,&,levél vlzumért ée aklkt<51 az 11·
·
letéket már felvették, azonban
a vlzumot még nem kapták me:;.
abban a sorrendben, amelybe!l
11.z Ilyen !olyamodv,nyokat relvették,
Negyedszer: Jdegenek, a.kiket
a koniulitu1 bli:onyo, határld6, ....
re berendelt 1924 jullus 1-e utá- .lttlrM~ft.
ni ld<5re, abban a sorrendbe11,I;__ _ _ _ _ __
ahogyan je~ntkezé&I d&tumattll1 La11d Coapan.1 11:öapo.U
ik kl!l"elkeinek.
lroüJa, PTh1Cf'loi1, lf. 'VL•lieA,
öt6d,i:ór: Minden mb Ide• koaol7a■ Hrl a •a«Jarokat,,
gen. abban a aorrendben, aho- llo,-1 adj&Dak alkalaal arra,
gyan toly1UDod~a po1tán laOJY mqm ■ tuu Hklk, •D1ci•
vagy P61]1élye& ben7uJW mffl •ü: •• i,aal j6 i• irllt.■ la,at•
a konzulárnsra beérkuelt.
IHek.

1)

VaJJ011 a bbloaltáít 81"J' teljMeD •erbbb.ltó, Ili•
"rd, rég-1 .kfpróbjlt amedbl lat-úettd kötilte-ef

Ha 0a valóban kemolr 10..&odúa és elörelító ember,..,. 0. ualúa a .;Jár lqme1&iwtóW.
bino,itúi mléuténél köti - • bidosiwál

KD'VISELI E VIDEUN ,

TUG RIYER INSURANGE A8ENCY
PATTEUON 11.DG.

WILLIAMSON, W. VA,

19!4 nepternber lS.

MAGYAR

BAlrf.lazw.P

Óhazai mesék ....

A FATTYU.
Irt.a: 8ae11U•relX.lrtlla.

lakodalnuu:lk. A:r.tan meg a clginy nagy aktt rol!B:r. tüdeje mllld jobban g6rnyeutett
- Ur .. bit ur. Mit ikára i nevltill.
ur, parancsol mlndenllinek. Ha Cl lete1:r:.I n a alr relé, nem 11 vetette mtr uem6re, hogy én idtAm neked nevet, nem ipld, ákl tán
vonót. tllbbet i;enkl se táncolbaL
"nlnca iflle", beérte ami, bogy marad Ir- áUl se tuu:,i. hogy i világra gylttél.. Ml!'r
A felnőtt pirok klkt apró tluk, linyo1t is ma mellett valu..l, ha 6 bebnnyJa Yl.rrau- mit térédlk egy -bluke nigyaigoa ur egy
buzgálták egymbt. Marcika egy darabig tá&lól !áradt a:r.emelL Mert Mlakg clP,ny a:r.egln cae.l«llányki.val, Aki i seredje vót,
né:r.te Clkflt,, adáa merés:r.en megfogta egy tlutj.ban von. aual. hogy bali\lot beteg.
mikor min nem itell neki? Ái:& Ilyet te mlg
vele egyidős rehe.rrubá.e liny kezét, kinek
É1 mégsem ő voit as, aki a hiÍ.Ut.trsak nem tudod.
kendersdnű baJ,i.ba nemzetltdnii. pin,tllka
kö•Ul elllbb ment el a nagy utra. Tizenöt
Blazke n.igJlligos ur a te lpád, i ki i ml
volt
fonva.
De
a
kl1
liny
klrintotta
a
kezit
éves
YO!t
Marci,
tnld6n
Irma
egy
napon
forbindánt.at net11 fogad.ti meg, mikor hs el""- No kedves, Itt eredj be .•• ltt; bUUcl a:ii: övéMl.
róugr6J panaukodott a máanap félrebe- a6 flji\nak niQ" lteresteléje vót, hanem Del>- Elmenj tlUcm!
a:r.élt. Miska elblrta az o"ost. Az orvos recenb61 hoaltott calginyokat. Muaalkil- Nem bálltalak, tancolnl l1ivlak.
Marcika kuct C96kolt s be:16,ett as ud·
megvl:r.agálta • a•t mondta:
ni nem ere,ttrtt be i 11:ástélyát. ... nem bál.
Tarra , ahol mi\r javiba.n illt a mulat.dg.
- Ti.ncolj ... a kis macakival f:n ci- Titusz. El kell vinni a )irvinykórbáz• áúl,- ln telneveltllek, tlged, á tlit, l>eoai•
K!ska m11nlkálál kl11ben Is ésirevetto I ln- gánygyerel1:'kel nem tancolok,
ba.
letml. Nem éhuatél. nem !átati.l.
tett n-elcl • nenÍével. Inna. a bandéllos kii•
.Elvitték a:r.egén,y Irmát a vl1111za se hozHeves köb~611 roham rltta meg szelfarelka leverten sompolygott vlasu. helyére. El~ször YOlt része a.bban a 11zomoru- lák többé. A jArványkórbi:ból temették , gény, beesületea Miska cigány klauott tes=~l!:~:~v~;::1:l:::11:~:!~tt!~ s6gt:.n, mely mlndnyájunkM elfog, ha lgy még muulkával M klRrhette ki a ban- tét. Marci adott be neki a füata:r.agu orva.lyemruháJából. Nem volt ismt:!rClse, beuél- olyasmlt vetnek s:r.emünkre, e.miről nem da. Miska mir atl:kor oly erlltlen volt, hogy 'dgból, magasabbra rakta vánkO!tllit, dl}
getőtáraa - unatkozotL M&.rcika odasialadt
le~etilnk!
,,,
;~~~lé:,1;; ::;:lt;el~t~o!,°~1~ ~:~. ~~~~:';e~ tudott u}ra a:r.ólnl a beboni. kedt csókolgatta, de 1?nttal nem
Mlc.oda fure:&aság az, hogy clginyok ~~:~!
volt résl:e a meguokott anyai dédelgetések• mu.:r.i.Jkálnak és clgány-gyue.k:kel még&a be. Marci 11 alffltta ke.erü könnyekkel. S
- Hallgasaon édee apái;n, megárt b-a beben.
•
táncolnak a nenuetlazln-11Antlikás kis pa- '1uól kezd\-e, hogy asuony nélkűl maradt a. siél, tudja, 'a doktor la mondta.
- Hi\n8;átnl mé.J hállgá.thátok eleget
- J:.'tedj csak U1le1µ . . mit hluelkeds.,. rasitlel\.nyok.
Ezért a vlsszautasltállért a hiz, 6 lett beteg apJlnak hü1éges goJ1tM11ete nem ueretss mimá . . te keresstmámá g~zdag lakodalmas vac11t1ra 11e kárpótolta.
ll!Je, amennyire az csak kitelik egy flugye- neUJsukAra, mos higy mongy!m el, a. ml !
jobbé.nseretu,
rekt.61.
lelkemet nyumjá.. ln tlgeded Márclkim ugy
Marcika felelet helyett kettőt cuppantot!
ba~~~to::-;
::n~~:Y::
iu arcba.
(Folytatás.)

Ez 11tin a bist.atú után Sirl mégeg-yuer
~ece6kolgnta Marcikát, Sulro>;:zté ké·
R?ifogta • elnsette a l&kodah:nas hblg. A
~u:z11lkauó már me11&strül bailat.1J10.tt, mert
a ház &&Ok lett volna a tAnCOII kedvü tie.taJo!ma"lc, u ud\'llf'On jtrtAk a ropogós cár-

-·

!:~i!

~=:~!: :::d:1::~~~-

-·Cst\.k mágAd gylUél! Hit ker(lsztmá:\larclka olthon ruég nagyon sokAig gonma hun mirádt?
~oh a der:r.sl Jr.lrándulisra és sü rün emle- Nem jön el!
gerte a keres:r.tmamAL Kérde:r.gette Irmát,
_ Mlr?
hogy mikor Jön el a keresztmama hoz:r.á- A:r.t lzonl mámának. 11lgynn sájnálja, j1ik? AstAn elszomorodoJt, mikor olyan febogy nem lehetnek együtt. de nigyon meg- lel1,let kl~tt, hogy 11Dha ae. Ezt nem Ii.
fájdult a feje.
hitte el egészen .. bls?.en meglgérte, hogy
- Szegin! - mormolta Irma. Magában ,elviszi gépéaz!nasnak, mikor Itt lesz a1 Ide-egészen mást gondolL A clginyntlk általA- Je. De e:tt nem mondta el azfilelnek, ugy
ban éle11 euOek s Irma lg uonnal átlátott 6rt:r.te sztvé\ien, mint valami uent titkot,
a s:r.itAn.
# melyrlll caak neki s:r.aba.d tudni, meg a ke- Re&telt velem biritll:oznl, hogy la- :resztmamloak.
ten felvitte i\ dógi\t. Á bi.Jbi,n jó vót.Am, mlElérkesett az ld6 is, :hogy k ijárta u Iskor nem vót hovl lennL De 1 gépé&znének ltolit. l'alost mtr csak BWrgalmasan hege-

·~::::~ ~tl~~d l~~~!~:,:md~t:

:~a"ru~:~r::1=~alseg~::::t:n;~
Ide, hogy J!ar.am, Mlrclkl 1s ,mll)'en keny- Jinak árulni. Flg:i-elt :a. lrorülö.ttük beszélnyeni vllna meg tllem.
gel.6kre, a minek meg ,volt az a l\aazna.
(Hát bl:r. az ugy szokott lenni. Akinek a1 1rogy részben leszokott .a cigányos beuédJaten relvlaQ a dógll, utóbb nagyon röstelll, :röl.
hogy má110kra szoru]L)
Nyulé.nk~ szép flu 'mlt, 1'8 éYesnek gonMarclkúnak, akJ még soha se volt lttko- dolt.Ak az emberek. TalAu ezért veUék. 1>e
dalomban. roppant leluett mtnden. A tánc, oly kor(n a bandába, 110 meg a.sért la, hogy
a pompás ételek, g vldlm bea:r.Elgelés, me!)' .a sz6ke clginytlu tanyAro1.0tt, neki mindig
a lakomán folyL Éa er6sen gondolkodóbu többet adott mlndénlrl, mJnt másnak. Koe11Ctt azon, hogy tan mégis A muzsikálás a mol}' kis kenyérkere~l5 lett btl61e, ba nem
legszebb mellterség? mezen a banda 110kat Is volt nagy :r.enel tehetség . .Siegény Miaka.

Ma()'ár Bányáazok!

GEO. W. SNODélO.SS

Nt1~1.&uo11.r,,116t„111..

,{JtalillOI Bl:r.lo&lt.isl
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ÁRAIM OLC&6K.
M-oyerul bNdtllm<.

A.hland, f;entndcr.

JOS. F. STERBA, szabó

War, W. VL

t1u, lllz, loal••t. Ngf1yo:hl
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- Add ide li hegedlmet i\ tokjával 1lgyltL szememet, nem lell6 &enkld. Se testv1r, 110
Marci oda vttle neki a Miska teltllt az lityáfl. De áulr n~ eull kétalgbe ... Irmli
ágyOll. maga ,mellé tette hegediljét s a tok- eceer hst olvásti. ki á ki.rtylhul. hogy te
ból egy 6sazehajtott lrigt buzott ki.
, elkeríls:r. me&SZe, Idegen országba, szerzel
- Gyere Ide rljám, llj mellém.
sok klnes, vágyon a onnan hosol fele11lg.
Marci leült a~ ágy 111.élére.
/ Ággyá Isten, hogy teljesedjen á jevendéléL
- Te Jó film dgy Marci éa Irma j6 Hogy ki án ányád. i\pád úsér monlltám el,
ányád v6t. én meg Jó ápád. De I mi.r nincs... mert cslgánt mindenki lenizl, migyár nem
éa nem soll:ára ln la erekre letesem á vonót. ik6.I vele ll~sehi\dsodnl. Háthá válám1nem lrhetem meg i\ te boldogaé.godat.
Á kor áza Akádilyozaná á boldogaá.g:odban,
mlm ván neked· bAgyom és tedd el eszt ú!< mongyád meg: "Engem l'allská calgin meg
ln!.at. Ezs hlzsonyltJi. hogy mi Uged erekbe á fele.Bige neveltek fel, de én w.igytr vi!ogittuak és i. nevemre lráttálák Ne vet- gyok!"
heue neked BOhi\ senkl semedre, hogy t~
Há miJ jul megy aorod Mi.rciká, fogOl.l '
!áltyu ~ Mer ha emberek rOUil:, ki- e szlg,-elnl .i neveli s:r.tlleldet, Mlaka. c.lgini
kipiruik mindent, .bá. viliklnelt i\rtanl la lnmit, á cslgánÚlont, ákk soklor meglkárna.k. Irma neked lgául anyád vót, d~ bá.nt.ott.ik ávvá.l:. hogy lopott Uged!
nem l bm:sotl Ugedet á vlli.gre.. Á ~ 1zll6
- Sohi ipim ... sohá.. Áldom ányámat
ányád - i lF:ereatanyád. De mikor lebi,bá- haló poriben Is ... 6 vót a:ii: én édes ányim,
zott, m6g nem vót Selymes glpls:r.né, hi\- mágá meg i dni.ga jó édes ápim.
nem Sulyok Sárt. egy &:r.egln caelld, á ki .
- Te nem m!r(dbitaz sokáig á bándánem tuoot.t hovi lenni veled.
bán Mirclka, ha ln nom Jenek. a. többiek
-.F.su apám? KI a.z apám!
nem szeretnek: tlged, csá.lr: tlrnek á kedKlgrn:tt -a !lu area, I á ~ égtek az.emel vemlrt. Te nem vágy Ju muzsikus ... ném
11 rekedt hlmgon kérdezte ezL
t~betsz szegin .ruta ... hiába i kotta, mert
- Ázs ápád . , egy ur. •
ntnca flled!
- De ml .11 neve?
Ázselétt, mindég emlegetted. hogy men-

nél glplnfni.anák i keresztmimiékboMI. de.
mink Jrmival nem iUrtunk odl. idnl 'llligunktól .. mer ugy neretttlnk. Mlg moat
se késü
pHtláld meg ... ti)iJ> feHo«idná,k •.. bluen Selyuie.n~ mégla c8'.k fmyld,
hé. kez1el leael husaaá és kedvlbe )lr'I. 1.eréd.ni fog veled, gondot visel rld.
Miska kimerülten lehunyta .emeit •
Ma.rei hallp.tótt. Arca égett a kuel 0Ji6Ibe
uorultall:. A kellflrii, lbong6 1ondolatel ltl•
áHt.ottak a esendben annak I hatalom11 ak,
mellyel vltunl nem lehet.
Dehogy illok én be gépéa&lnuu.k!
Oda. . Soha. 110ha nem akarom art a nép
ass:r.onyt lá.tnl, akihez 11gy h11•ott 1 1:1l•em.
0 a1 anyAm . . és oda adott engem a cl·
gtnyuawnynalt. neki nem kellettem• Jaj,
de rettenti!'. gonoez auzony. f:lte a vlllp.t
:o:a~aá;1:st :~~ a:'r:~:u· ~';~~
... a porba. Fattyu vagyok! s enel megplrltana mlndelikl. ha Bagó Mlhity mn•I•
kus nem adja a becsűletl!'g nevét.
Kimondhatatlan keser011éget. &llt b")'Űl~
JetPt érzett lgazl a:r.ülel lrlnt. akik egykor
::~.~lék egymist. . de

őt.

gyermeküket.

lgy ltélt tapaaztn.latlandgti.ban, ami nem
csoda. A aerdül6 flb nem tudhatta m(lli azt,
hogy életünk nem gyalogut, vagy &rvény.
melyen arra tartunk, amerre akarunk. Nem,
az élet oly elllttünk Ismeretlen tén\lg, mel)'en elo5ttünk még nem tőn caapást eenki
s melyen nagy ... nagy kövek b11.verne:k,
melyekbe folyton beleütkl11ünk, ha. óvatosan nem kerüljük ki va.Jsmennyl.L A tolyIonos kerülgetéaben Honban Irányt vet:r.tOnk, utunkat nem akaratÚD): szabja mep;,
hanem a kllvek sokasiga.
Ezek a kövek: a misok akarata, a fajL
ktllönblégek, tiraadalml 011ti1yok éa mlnde.nelrtelett u el61tiletek!
Vannak emberek, aklk a hatalom magu..Jatáról azeretnének _lebajlonl egy ki, boldogságért, de piúo1r: er6u::akkal vJ.auatelé
bu:r.:r.ik 6ket, láthatitlan uálalF: kötik mt!'t
kezüket.
És valfflak emberek, aklk alacaonyn afl.
leltek a őrzik magukban a vágyat ée ero5t,
hogy magasra emeJ.kedjenek a nap felé,
mint hófehér kdclJlgok. De aaJit abratukkal a képeuégükkql ellentétben, aúmtalan
szál le/elé huzza ~ket, mint a blnár.
(Folytatá&a követlrealk.)

földbe. A gyern,ekgyllkoa anyll gyilkos anyát bel!Zállltoltik a
a lelet utAn töredelmes val111• gjklndal űgyés:r.flég fog_húábá.
,
má.st tetL V.édelmOI a:r.t bo:r.t11
(Hlrlap, Saabadka.)
rei, hogy kor05 asuony l é t é r e l - - - - - - - uégyelt gy,ermeket azülnl. Ml- Llllr Land C•rnpanynU. I6•kor mállOdszor rérjbez ment a po11fl Iroda, Prlnceton, W. Va.,
mostani férjébe:r. &kkor leánya lf}'ilnyUrll farmi! vannak Vlr•

AZ 0NKtNIES
AILA.KOLT,\T,{S VÉGF..
_
_
:-.agykerekl Jcözaégben egy
eaend6r leszurta :.tedgyessy Jst\·án dui;gazdeg földbirtokOIIL
aki &érillkel követ.Jceztében rö-

lataivul illdözl, A két nagyobblK
lányn minden egyes e&elben
vtsszautasttotta az apjuk szere!ml ajánlatait. a Jegklsebblol'
IWJnban az erl!uo.knak engedett. 14 éves volt a leány, amikor a btinöa viszony édesapjával

ELIC,\UOl,T EGl'. IIALDOXLÓ
,lSSZ0Nl'1'.
•
Pungló uiuló nyárlól lakos
haldokló fel(!!légét, amikor ,'L
fé.rj nem volt otthon, Dell Pt\tCJ'
elrabolta a betegágyból ée a Yá\

:::;:n .~::.b~~d~~e:~tö:~:::
\·eszet~ egy1.k .iakóJi\val, akit az
önkényeskedő
földblrtokoa
aionnaJ ki aUTt dohiil a lakAaból és nyomban meg 18 ke:r.dtc
a kllakoltatlst. embereivel a Jakó butoralt klhordatta -az udvarra. A lakó a csend6n;éghez
fordult védeleru~rt a földblrtokos önkényes kllnkoltatásával

:e!~:::i;at;.::zh:tv:::rt:~
1arL SteJan!csnó feljelentése
alap}in a béké11CBaha'I rendör•
stlg letart6%tat!a Slcfan!ca PAI
napi.zlmost, aki e&ak napokon
át tnrtó klbellgatás után 1swerte .be hOntettéL Stefánlcsot At·
ad.llJtottAk a gyulal kir. Ilgyéa:r.
ség foghá:r.ába.
--2,._óral Ujság.J

!~r:b::p~:vo:
éa men)·e 18 Ald~tt 6.Jlapotban
1•;;~~:;:
s:r.ony még aznap éJJe.l meghalt. voltak, és nem n.kart.volQk egy- •~ tralon é~ l(ea méU,i.nyOII
Dell. amikor a caendőrö.k le.tar- 1dl51>en anya lenni. A gyermek- feltételek mellett ajinl.
tóztal~. azt vallotta. bogy a:r.ért sz!!Utotta el az uszonyt ha•
zulrlil. mert ait hitte, b& nála
bal meg. n'kkor ,5 örökli majd
Pullgóné négy boldu blrtoká.L
(Népujd.g, Poz:aony.)

::~!::~

''"'""' ,, ké,tAk, bogi· b,gy•
ja. abba a kllakoltatJ.aL A fö.llndult ember erre a caendllrökkel
ls összeveszett. miközben egyik
csendClrnek a puskáJlt megragadta. Erre a máalil csendőr
t
;;~dr:~:;!Lk-er~a:r. ~!~~~;::tot~
vl:r.agilat meg!Jlapltolta, bog)'
a oaendllr Jogoaan buznilta
\egyTer6t.
(Nép&1.&va.l

toll m,olml vl,,..o,L A ,Ovid
Ideig tartó boldogúgnak cult
hamar meg lett a maga termés:r.etes következménye, , Lupá.B
Anna anyának érezte magát. 1\
fiatal ember, mldCln errt'il tudo-

::::a:;~:~~:::~;~:;

~á:r
nét leple:r.end6 vagy tin
boaazut álló s:r.ándékkal, 7 1!6uspos ildot.t !Jlapot.iban enSuakoe beavatko:r.i•J kleröl--o-tette a szilléa ldt5e16ttl megtör•
BESTJ.4.LIS APA.
téntét és hallatlan _csoda mód.jira a l)'('rmek 7 hónapos lcoBék.élCl&ba. városát nem min- rira élve a:r.Oletett meg, ~ ·
denna.pl bdne.at lartJa lagalom után pir pillanatnyi ltUét ut.in
0
::-an1ZX m =1~:"'n~Cl;::i: ::ft!"!~::J~:te!t.6~':1!;

~:~~.=

=::i:.a:=,m~t'~í.--~7.:~ : : •
tM'je birom Jetny gyermekét ,dgy! eljirk

bhftótauerelmlajlu

=~~~,: ::

e::!i;:.:.~:':':sf

':'!:

FOLN\',\nsAlJrAA

a;;;~!~;s~::n~~~ Jlt:GOl,TE ~RICBdT.
JCOCSrJlUV.
akik figyelmeztették a földblr•
Lupu Anna burJukl hajadou
Klson Mirton modori lakoa
tok06t, hogy nincsen Joga Ilyen egy ralubell legénnyel rolyta- a napokban az udva.ri.n a ko-

••IJ'1 1011a. K&ooo • rud ooldment Klaonnak, akit valódgga\
!ölnyi\nalL Bebo11'k a pouonyl állami kórházba, a.hol belehall sérülései~.
(Prigal Magyar Btrlap.)

UYIT,KŐsANTA.
Basahldon a C&end6rök Clrl1etbe \"ették Zalgity htrin Jő•
módu baaabldl gaada reles6gét.
Zslglty VellnkiL A falnban ke•
rlng6 blrek uerlnt DS)'en.la Zalglty Vellnka c,mneket aaWt.
ut megfojtotta '8 elMta. A
csend6r6k ellla6r búkcrtatút
tartottak, majd a kertet útü
11
A~

=~k•:~;:.u::.
::::~~! :'!;:r::-:;! : ~
beriben ullletatt

&ldl:

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELME' BE f,
A legszebb kéa:r. n6I rullik, reJölt6k, fQWk. blouaok.
szoiln)'O, sweaterek, 116! 11:alapi.ruk, kalapdlazek, gyermek
éa CN(!Km0: kelence.

Hlm:r.éaek, csipkék. bartsnyák, selyem, gyapott ale6tu·
bik, battastok. orgaotlu, előnyomott kézi mWlkik 6t m..ln·
den múiru, ami hölgyeknek p;ii.ke6g-.

Férfi harisnyák és uebkendök ...,. ,álusüld,aa.
REMEK SZŐNYEGEK.
Jtl11u~■ -1u tl.16rania ir-at adJ••k N pHIOd..A ...1.
s6IJ•k ki .-evfl11tet.
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Aa ~11n111t bken 6 napot dol•
go.ita.k a Hlmler Coal Co. bá
•1.
11Ji.lt1Jan.
!!1-.ln, Vad.map dilu1,n::
6rakor a 11·11\lamaonl •·Tug R'nr 1'1_r;cr'•.. Jlucball C1&patal
}luttk HlmlerTUlt-n • KII Mll&)"&rf!l"Uig caapat.
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d1au•

f~lytin Wtst Vlrgl•

A. :<} .uruCRUenOI ,ltrt bá-

ny6,z kOzill 16 b!nyiainak te•
(6&u.k.1Öll ok111ta haJilit. A
báoyi;;zok. alallomOI réme,
mely nem egyszerre, hanem
egyeokétlt uedl 11apról-napr.i.
6.ldou!alt éa épen eiért nue•
deltu&ebb IL
Ha •~ b111yáa1. valamely Wnyarohbana& (olytán egyuerre
11.erenCflét!enfil jir, a neren•
Cll611~ hlrt felriua as
egéllziajfólé!ll>eJ6.rJan1.egéa1
v!UgOt.. Viugálatot. óvintbk.e~
déaeket követelnok .a ,baj meg•
ell'lzket-e. Ep Ur helyén,·aló vo!
na uokuak az intézkedéseknek

ne é}~~·_-.}I.IMU a -let
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