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Minden ötödik gyermek meghal, ml•eto"tt
az egyéves kort betöltené.
A vllágháborunak

front ~ö ,olnn kÖ\'\ltkeztetnl, hogy aháer1511ebb tempója
, nagyon soká Jennek elesettjei 1.óto!nl fogja a háboru miatt
és rokkantJal. A 111.at111ztlka, a megcsa11J!ant szüle~éllek azámál
mely most dolgoua !öl az 1920- 1\zonban nem !gy történt. A 111Ulk é,,1 népszámlálás adatait: ,na letések gzAma folyton apad; Ma
syon uomoru 11ú.mokkal de- gyarország mai termetén a bámonslrAIJa a háboru punthó l,oru négy eszte ndeje alatt köhal.Asát. A Magynr St.aUsztlkal rülbeli!I 680,000-et tesz ki az
11.

gött la voltak, vannak és meg zassligköt(-11

11ebb gy\lru1ek uilletlk, ennélfogva kevesebb gyermek hal
meg. Hl1zen nagyon Jól tudjuk,
hogy már a háboru ell5tt hJ a hal.ottak 44-4 5 11zbaléka o, hét
~vesnó! flat~abb gyermek ek kö
túl rekrutalódott. A hliboru
után pedig ez az arány átlagosan 36-37 szá_zalók. A l1áboru
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képeaaége klMlbb, mlnl a hiboru

~::~~1~'.e~~:::tan
llzed a gűmökór elleni kUEdelem uempontjiból •zinle nyom
talanul suhant el Magyarorua! gon.
A rert6EG l>etegM!g szempontJaból fóltétlenill Javult a helylel, inert a háboru különbözü
ldi5uaknl!.lan dühöngött nagy
!árványok {kolera. Influenza,
t.asi hagymá.z, vérlla.g) moat
mir a békebeli nlvóra 11:U.llot-

i:löttl kór házi betegeké. Ait la
érdek e.~, hoiy a ma i Magyarorn.ágon a.z összes e\haltaknak
körillbeHll tlz aduléka kórhAzt.an hal meg.
(VIiág.)
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MAGYAR BÁNYÁSZOK!
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meg lthet áltapltanl, hogy 1924 _
ben Influenzában a mai Magyar
országon löbben haltak meg,
mint a háboru ell5ttf években
egész Magyaro rnágon. Megdöb
lJ.ent6 en emelkedik a rákbetegsé
6"ekben elllaltak sú.ma. A rák
lia más rosazlndulatu daganat
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tt.a becaOl•tt•I ••l•UJ„k ki• m • n • ~
•1atMllhl -Ul11111k llot h hl-~1NUMkat • Jl"I a manar l>M J Aaellllak.
: : : t ~ hu _,lttaalUMht klhOnk. ami ..,
HOGV Mto tLETt•u~ MUJKAPJA A
•tZTOSITAII ÖHZllCllT.
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i;zerln t
valói öS1Jzeállltisából rlótt óvenklnt átlagosan 263.- :ua. es ebt.,151 78,000 esett a hót rákbetegség terjedése nemcsak
1,róba!ja kluyomoznt, hogy az OOO é16 b-yermek uü\etett. Va- (,;en alullakra, 96,000 pedig a nálunk föltiln6, hanem azokban
;:Y,:,:;r~::g!r~~s~~~k:: ft;~~eh~~~:Us{~~!~!ll:!:~.e~~: ~ié:mbóe,1;1:os~df:;~~~k:°ii~:~~ ~;,~;~z:g::z~~~B~~é;;~~r:~11~:
a nyomozás azonban nem tudta 11edlg ezer lélekre Wlg esik 27 7.ások ull.ma. Ebb61 _azonban uyok. Sót vannak államok, ame
1

;:~~~~::~::~t:n: sz:m;:_iá~:r~r~
báboru után tekintélyes törnei-:ek v:iudoroltak be a megan1putált :,,1a1:yaror11,ág terft letére
sz elazakltott réuekröl, ugy
hogy a mai Magyarország terület~n 19!!0-ban 270.000 emberrel
lakott több. mint amenJlt nz
1910. évi népszámlAlli.R talált a
mal Magyarország területén. A
270.000 <'11}1.>erböl azonban csak
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:i::ie~t~·ö:~. :.~;.~:oakg~e~~t;
gyermekszliletés leklntetében
egyált:ilában nem hozt.áli; meg a
h:\·ánt eredményi . s6t az a lát~za t. mintha \'alnmenny! uJ házasság meddő maradt \'O)na.
) lár most nz a ké.rdéa, hogy n1l
az oka annak. ho\;y n siüleléaek
RZánm Ilyen megdöbbe nt15 móéon c&tlkk?nt? :\lert Igaz ugyan,
ho&! a habo!°u_ a J.~•·ako rabell
1
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d:r~;e:r~~g~á! :,:
n·en ret Ullek halálozási száma
most magasabb, mint a háboru
el6tt volt.
Sióvs.J a számok azt mutatják
h?gf vé~eredményben a halAlo.:11sok CIIOkkenéae sem mutat \'a
la.ml tu lsigos \'lgasztalót, merl
a. ha!á!oi:ások ar\l-nyszámá11ak
~ökkc11~11e ellenére Is még min
1
1 1g el réul.ltöen megdöbbentl5 a

:~~en~be::1:g::::1~~~n!ós!~:1tJ~;
J•uszlltá1:1afl. Ezekl>en az álla-mokban azonban a. güm15kórha laiulósAg már minimális.
Folytonosan növoked6bcn van
a szervi azl vba.jb:m, 3 tildl5- és
mellhártyag:yulladásban elhaltak száma és a háborn után
majthiem fokozatosan növekedik az öngyilkosok uáma la.
Ezek az okok, a.melyeket tól-

Pnaarh-uia
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•nklo-. 11•"•"' JIJ)en llauhk, a vl,j(lk
ALilK KAMATOT FIZaTONK .. •lik•

llkUI t1„tjlk vlau.
a11&llatlll>brtHl1j11k.

11:IUt L HUaTON, PrHl<lonl.

Pe...,t,uia
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~Oz:i~11:1.~~~~ élls:;r~:te::r:i:
~:~::,~anr•:~!::~~:::: aelt~
ho~;gy:l~z~kJ\á::~~
ként az,t mutatják. hogy mlg az lelésl nr1rny_n1k köni ll>elul hat- helyet verekedett ki magának. r16tt Msgyarország mai terOleimprodukth·, vagyis a- tizenöt tal \'&ló csesét indokolná; vl- :\la az a helyzet, hogy minden tén eze r lélekre évenként állag
~;:~e~~~!,:ae:~~d!~:am~:::
sa bb korkalegórlákba larlozó
11épesség s1.áma jelentékenyen
Pmelkedett. $okkal beflzéde11ebbek azonbun azok a ststiszllknl
f\1<szeállltli.a ok,. umelyekben Ko,·ács Alajos, a Sta1lutlkal Hiva1al igazgatója muta~ ri arra,
hogy a bdboru milyen hatással
\'Olt néJK?IICdéal és közegészségúgyl viszonyainkra.
Ko\'Ac,

;!~a:::::t:~:~
Hám~ nagy mé~_tékben en1elkedell, cs azonkh•ul az elszakltott
területekről a békekötés .itán
rnlóságos népvándorlás Indult
me~ Ct10nknmagyarország terUletere: ugyho!y 11zámba~é:e ezt
1t k6t Winyczot:
a a.zuletéllek
11riny1zámának nrm lett \'olna
szabad llyen nagy 111értékben
c!!Ö kk ennle a hAboru után. En-

~:!::y:·~~;~éi::zil!l~~é~~~~
meghal. Szóval azt mond hatnók, hogy minden Ölödik gyerruek meghal, mle16tt az egyé\·es
kort bct.öltené. A nyugateuró1,a! ltllnmok legtöbbjében ez az
arán~sz~m már eaak 10 százalék körül mozog, &l5t Norvéglában 5-6-ra Is lemegy. Ha ná-lt111k hl ugyanolyan jók lennéJJek u. közegéuaégügyl \'Jszo-

~:~~t :saz~::~:;:~oe,t::!~~z:
ies szaporodás n!lg érte el
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G•■tl•liH irer napjaira és noen olraa ---s
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életlliztotitátt, melyet

Mar,ar Baritaia !
1
:tavld~i.1f.~:r.,~ m1~:•:

la11Jobb
A ,Jdé.Jieii 100 OOO lalr.ór,i

!

HA MEGÖREGSZIK?

he-

let. Olyau a\acaony o.rányazám
rz, ame ly a háboru előtti Ma~arorszAg
népmozgalmának
!örtónett\be n csak l892-ben, a
1,agy gyermekjárn'i.nyok Idején
és az 1873. évi kolera Idején volt
C'Sak péhla.

ll.l,iol1l!hhn <1-

UHitJUk.
Jlljjll n u 11 ho=ink.
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MÉG ÉLETÉBEN,
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eddl1namvoltlaloll1IU"k.

!la~~1~:a~:1:a:,::::~öbhb:;; :1~~d~::::~n1::::1::::~~e~r~~
mlnl puszt ul a magynr nép._
~en közreJ(iLSZOtt a vá rosokbnn
~z óriási lakáshllny. amel~- ezer
Tijltl,en lní zasodn1k el! Hih•
<:s ezer ki s életnek a megolője.

r_

1,en \lÍln111i~1:a/1~111 hlihoru
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bültek meg. akiket a háboru aka
uAlyowtt meg n n6süléaben,
hanem uj plirl kerestek azok l11,
nkiket r észi nt a háboru, részint
az 1918-l k! apanyoljArvány foaz
lott meg II párjuklól. Kern szaLad tov:1bbA eUelejtenl, hogy a
Jláboru után az elváltak száma
l~ nagyon megnövekedett. 1921lien 1téldául 61;14, 1922-ben pedig 7997 esetben mondta ki a
blróság a válást. A mai Magyar
onz!r.gon euerint majdnem any
nylan vő.Inak, mint a.mennyien
a •hAlioru el6ttl egész Magyarországon. Az özvegyek és elváltak nagy száma is növelte lehát
nz uJ házasságkötések számát ,
ami abból 111 kltüntk, hogy a hAzasságra lépök között most sokJmt több az özvegy é1 az elvált,
mint a ht\boru elllu ,·olt. A Stau1:1ztlkal Hivatal igazgatójának
fzámltása szerint a háboru négy
e11ztendek, alatt köril lbelül 151,OOO báza11sAgot akadé.lyotoll
meg Magyarország mai terülelén a háboru. Entl szeml>en a
háboru óta elÍnult öt esztendő
Rlatt köriltbelül 190.000 hbasságot kötöttek, ug)lhOU' a pótláa ezen II téren niegtörtént, sőt
még l6bb házaa•lig Jött létre,
mint amennyire szá.mllOttalr..

;sio "•er gyettlr. a b.iboni
mlall ne m 111dolt meguiiletnl.
};bb(il a Bz.ámból arra lehetett
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~j::~~·•bb
l1az1•ted,al

t.a1Jslnk

•
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H• hoa:a.lnk teul
út. tl ljn bldondgban
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MATEWAN
1
!'Zen az orvosok száma 11 báboNATIONAJ.. BANK
m ell5UI állapotokhoz képest
Igen e rösen növekedett. l913ban Magyaroruág mai terüleMAT~!':~:,!':·,Y~lén 3300 or\'OII volt. 1922-ben p e l ~ ~ : ! ! ! ~ ~ : ! !11111
!~~
dig 4784. Az or\·osok szé.ma teVAN ÖNNEK
1
:~~~;!z~~:~1:~üttea~ks::~:~~S:e~ ~::6~~:: ~1
~a;.~::a:~: PÁNTLIKAGILISZTÁJA 1
arányosan csökken a cseeaemO- nek or\'uso kkal való ellátása MIRŐL T u o ~ EZT ME Of
ha landóság 111. Nálunk ez nincs még !gy 111 sok kl\'ánni valót
igy, 11öt ellenkezóleg. Nálunk az hagy fenn, merr hiszen körülben helyzet, hogy n csecsemők kö- !ül csak mfuden 1700 emberre ....
zül egy hónapon_ aluli korban jut egy-egy orvos. De ~okka l na- ~knh•
ma aránylag tóbben halnak gyobb baj az, bogy ez a kevés
:neg, mint a háboru el6tt. Vagy on·os 18 aránylalanul oszlik
a szlilók gondatla1u;Aga növeke- meg a. ,•árosok éa vidék között.
dett meg, 1·agy n e11eeaem6k élet )fagában Budapesten 2188 or~
képe1111Jge c&tlkkent. Akárhol a YOII lakik, vagyis a magyaror.
baj, ezek a számok mlndeneset- i;zág! orvosoknak 44 százaléka.
i·e nagy szegénységi ,blzonyitvá- lflg tehát Budapesten minden
nya közegészségi és társadalmi százezer lakóra 227 Orvos esik, ,
vis1.onyatnknak.
Nalunk ma l1agyor111.ág többi részén ulizaránylag 111ás!él11zerannyl gyer- ezer lakóra C'Sak 37 orvos Jut.
mek hal el egyhónapo11 lr.ora A lakOllSAg azonban még a renrlött, mint Norvégiábau egy- delkezésére álló orvosokat sem
f.i \·eij korw. el6tt.
\'eszi Igénybe abban az arány.
l>an, ahogy kellene, mert hiszen
TerJ\lJ a rliklietegi;ég if aa
1922-ben a meghaltaknak caak
luflne nza.
72.3 uázaléka r éneeült előzőJeg on·osl kezelésben. Ez a
Érdekes, hogy a ferti5z6 beteg 1,zám azért valahogy Javulást
~gtk, amel)·ek átlago11an 22.6 mutat a liáboru elóttl viszonyok
~zázalókát tették a halálokok- hoz képest, mert a háboru előtt
11ak. ma ls Ilyen mértékben Magyarur8zAg régi •területén a
J,usztltnnak.
Nem mondható meghallnknak 56 százaléka ró11zonban, ez a fertlli6 betegllé- o;zesillt csak orYoal kezelélben.
~ek leguagrobblkáról, 11. gfimü- Valamenylre emelkedett a hákórról, amely egymaga kéU1ar• J•oru e lőtti t\llapottal szemben
madrészét foglalja le a rert15zi.í a. gyógy;szerészek száma 111. elbetegségek 1,usztllAsának. Az leni.len a bábák 11zám11. rna sokutolsó békeévben a haláloial!Ok kal kisebb. mint a háboru eJ6tt
13.5 szbaléka esetl a gümökór- mit. A kórházvl•zonyok száma
ra, ma (W!dlg a halálozásoknak JQbb most. mint 11 háboru el6tt
NATIONAL IANll
több, n1lnt 16 adu.lékát olr.ozr.a \-olt, mert 191:J-ban a régi. terüPITTS.Ull:GH. P.1..
... gümökór. Az egy Szerbiát ki- Jeten 100,000 lakosra 230 kórFoNl ■ n ll.chan„a"d •anklna
OLIVl!R...~vurn•
yéve, ma egész F.urópiban Ma• házi ligy jutott, mlg 1922-ben a
s;yaro
razágon pus1,tlt el legtöbb mai ter11.leten S35 Agy Jut. A
I MITHFIEI.O I Tll:l!IE.T.
" - - - - - - - . . . 1 1 e:mbert a gümc'ilr.ór. A háboru betegek la iwkkal nagyobb mér- a

tat;:!~~::~o:
1 al nagyobb mértékben álloll
a születések e&tlkkenéae,
111int n fal\•akban, ahol - hála
lt.tene~ - nlne11 olyan nngr baj
C-s a HY.UletéMlk 11zám11 különöse~• az ország keleti részén még
6
:~~~aé~:éunt ~ !~~1e:~:::
számá.nak csökkeuéaC! teklntetében a városok között 111 szomoru ela611égre jutott ma~.• a !Ö
,·aros, nmel)•ben a. szuletésl
a~ánY mo11l rnó.r állnndóa.n a l1alalozásl arány nlatl van.
A halálozások száma, amely
;l báboru
előtt 174,000 kórü l
mozgott: n háboru utáo kétségteleuül megfogyatkozott. Aháúoru elGtt ezer lélek re átlag
:'.:3.3 haláleset Jutott. mlg 1924ben ezer lélekre allJi; 21 ha\álo;:Asi eset. A halátozé.111 számoknak a megesökkenéae !öleg azzal magyarázható, hogy ke\•e'

A háboru ell51t Magyarország be

mai terü lelén JOOO lélekre állag
9.1 házasságkötés esett. Ez ai
arányszá,m a háboru ulánl évek
be-n föltiin6en magasra emelke111 1

~;;:17k~~n:ö~ti:~i:':;,~o;::~
37 nrro: Jut.
rueket m~nthetnénk meg az
Hogy (J~•en erlla tempóju a
lleinck. Es a esecsem~~halan- halandóság a. háboru utá. 11 , hogy
dóságoak ez a megdobbent6 Ilyen gyengék a szaporodási vl-

M EL L·o N

~~:~ó;:t
1
Ausztrhíban. a.hol összehasouJ;thatallanul roaszabbak ar,.élel
mezélll \'lszpnyok: a halandóság arányát 19-r6\ 15-re, Némel
craz_ágban pedig 15-ről 13-ra B\keri.tlt lenyomni a háboru óta.
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KIFIZETNEK.
MAGYAR KÓrvtNYT KAP, melyltil
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On pontHan tudja, h•11 milyen bid:Hi-- ~
tást vásárell
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Bövebl, fehilá1Hitá1ért irj1n a kiTtt• -

kuö .címre:

NATIONAL INSURANCE AGENCY
HIMLERYILLE, KENTUCKY.
A Prnille■t Lile aM AcciH■t lmuraace

haladja
•

• S, VHllla•, 0, D.

1111/z Sec.•H An
lLUAIISON, W. VA.

~

1
1
1
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Főleg magyarok réazére 1:i:olgdl. Mr. J. J . Saltzer, aki egyik
h1g_előkeUibb ktrtskedGJ• Ap-

~~e:
j;;a=D-,-.P;;;O;;;l;;;ND;;;E;;;X;;;T;;;ER=aa; !:e:~~=

11 11
1
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nak tagja. A bank ~f:OY MZ.lZA.Lt.K lr.amatol fizet talr.arO:-

:~n~,:é:r:::=inrea
f.. B. MOOJH;,

pén~tárnok.
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MAGYAR BÁNYAP-LÉZEK MESÉI
EGY OREGEDO BÁIIYÁSZLEGEIIY
ESETE.
Irha: Fl8 HER AN DO R.

TISZTITSA MEG SZERVEZEltT

IX.
, Amikor \'arró, meg Marci hazaértek. az
Oreg Blrót ta!Allik „varróéknil. Va-rróné,
meg Biró 12.lnte egyszerre rohantAk meg
kérd~tkkel varrót. meg Marcit:
-No, ml van P11.lival?
- 1000 doll6r bond kell érte, (~lelte Var-

,ó.
- LeteuzOk érte, szólt határoiottan :Varróné.
- Hor.d ki a péntt, HUOny - nólt VarTÓ.

- A:i: enyémet 1, Miuln - kérte Marci.
- Ha nlnes elég, én Is adok boná - tódta meg Biró.
- Leu lán annyi - mondta Varró.
Az HHony klho:i:ta a kotterból a bankókat. Leaú.molt.tk. 870 dollir \'OIL 130 dollár biiny1ott.
- Nyomban hozoin, ahog}, hauérek,
mondta Biró és mlr indult 11.
Amikor együtt volt a pénl, a.ionnal tai:1ba liltek, uj ra Varró, meg Marci. Vitték boldopn a pén:i:t, hogy Pali lllJ!Onél elt'5bb s:i:abad1'bra kerilljön.
A1nlko r Welchre értek, Szlvkutl bi\cslhoimentek. Julis mlr otf vt.rta. t'5ket. Kis ké:i:t• 1iskljába hoi-t.a a bankkönyvét, hogy ha
szükség Jeu &'il t'5 pénzére, nyomban kéznél
1egye11. Nem Tolt azÍJnban erre uükség. Aiilgy,·édhez mentek it 611 itadltk annak a
pé1at.

~

- No, moat itmegyek a törvényszék épületbe, v'irJanak Itt meg ai lrodimban.
Lauan teltek a percek, szinte óráknak
tiintek a virakoi.óknak. Végre nyllt az ajtó.
Jött ai: ügyvéd és mellette Pali.
- Csakhogy kint van, Pall, szólt Biró.
-Hlila.htennek,felelteJullska.
- No, most mtl.r a tArgyallUlg ne féljen
Mr. Kelemen, s:r.ólt ai ügyvéd. Csak a-rra
akarom tigyelmeztetnl, ,·lgyázzon, senkivel
össze ne akadjon addig, mert az sulyosbltó
körillmén,· Jenue.
- Vl~b~I · 1ogok., felelte Pali.
- No én mégl11. félek, Pali - uólalt meg
Juliska, - hogy maga leüti a aupert, meg
azt a becatelen &B!zonyt.
- Juliska, hát olyannak Ismer maga en•
gem, aki verekedti ember!
- No nem, de hát ... i:r.é ... tin mégla
.. egy11.zer majd azt gondolja, hogy meg
kell bosszulni a csufságot. . . l:r.é .•. mégis
jobb lenne tán ... ha Itt maradna addig
Welchen egy hoteilJan.
- ~e féjjen Jullska - biztatta Varró-,
,·lgyázunk mink majd Palira. Nem Jeijz neki
baja aenkh•el.
!gy aztt\.n elköszöntek Jullsfától. Honsmn tartotta a flu kezét kezében. Mélyet
sóhajtou,. mikor u automobil elindult velük és BOkálg utAnuk nézett.

.

Pali a plézen kerülte az embereket. ;\fonkábn se jtl.rt. mert büszkelége nem engedte,

: :::;-.:::lt,'::~ b':e:ll~t;:::..::~llt~ll~!~~!t:...:'ll'llektll. Et • loglöbb IUnd~e minden embernek, klll~n8Hn
,u

lftlbe.r tane„te "

!:-:::.i~':"~l::~.~::;tm~:::i~~~t::ro~•~ •~~1-d~t=:~iekktl telit me1„ amelyet

VOROS KERESZT PATIKA,

8901 Bucl,,y, Road,

Q

tUOa6'1d11

CLEVELAND, OHIO

A. rendelfucl ka~ 111 oldalH n&Q~ 0,....<>ol Ta ftkHd-6 ken yvot ·• ir len>tkH lo.

hogy Mr. Sundnyhoz menjen munkát kérni.
A foreman jó émber volt, de az asm mert
l"Olna neki munklt adni Mr. Sunday tudta
nélkfil.
Egyszer a borbélyho:i: menet Klárival talAlta magát szembe. Klári 11áppadt éa gyenge volt. A sok ligalom nagyon lever te a ll•
baról. A<bo!¼·szem'lle találták magukat egy.
mbnl, Pari köszöntötte:
......:. JónapotKltl.rl. Hogy van!
- Hát meg vagyok las'san. Hit maga.
- HAJ. én la. Csak .mi ehnulna a tárgya•
lboDl, bo1,y mehetnék valamerre. Mert Itt
11cm dólgozhatok éu mán többeL Oszt a
készbiil é lni se Jó.
- Nem, nem. De ne ájjunk együtt ltl,
men megláttya a mocskos Krlvácaln é, nyom
ban kllantl.l valamit.
- lgazo \'ln. De hát ki tör6d ik ai- 6 besÍ!dj.ivel?
- Htlt tuggya, musztl.j törődni, lia Ilyen
a ,·llig.
-- Elmegyek magá\'al egy darabon.
- Nem lei<z abbul pletyka. Pali?
- Ne törőggyön vele.
Egymás mellett haladtak szótlanul. Amikor Blróék a:ttaJába értek, Pali el akart köi;:i:önnt Biróné kijött a Mzból él! behlvta.
Biróné tett-vett a szobában, Klirl mes
Pali a:i: asztal mellett ültek. Szótlanok voltak mind a ketten. Ai óra ketyegett tiktakkot. Mó.s hang nem ,·olt n szobtl.bnn. Pali
nólalt meg aztán:
- Ktirl. én kérdeznék magától valamit,
ha ludnlm , hogy nem lia ra gszlk meg érte.
- Hét mondja meg Pali. Nem szoktam
én olyan gyorsan megharsgudnl.
- Hát Klári, mondja meg Igazin , h aragszik maga azért rám, mert az a baj megeaett?
- Hát Pali . . én nem haragszok. Én
nem hiszem azt a mocskos 1>letykát, hogy
magaer/ivel csinálta a bajt.
- l!Jlen engem ugy i;eglccsen Kltl.rl, hogy
,gy szó se Igaz ahbul. Hiszen Jó emberem
volt nekem szegt\n;, Jóska, mé tettem vónn.
- Nem 1!!- hlllem én soha.
- Hit littya, most mtl. nyugotum vagyok. M,r nagyon fájt vóna, ha maga is el•
bllte vóna. hogy én gyilkos vagfok.
- Sose hittük. szólalt meg Biróné.
Jgy mlr aztán lassan megindult a beszél1,etell, mlg Pali st6pen elköszönt.

aljú.

HAJOJEGYEJ: a Ieri.W. ,ealakn.
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- Hit seglccse ai ht<;1n a lirgyallwn,
Mitaua Klári a bucsuzi8kor.
Eljött a ttl.rgyalás napja is. Pali el6z6 éjjel semmit sé aludL De Varróék, Marci, meg
Blróék se hunyták le a BZémliket. Mind .be
voltak ldézve •a tlrgyaliara. Krlvakslné Is,
a ki mit elt'5re kürtölte a plé:i:en, bogy Palit
biztoian vUJamoa azéJ:t.re (Illetik. A p l é.z ről
IR sokan mentek. hogy ott legyenek, mint
hallgatók.
Amikor a blró, Pf, ügyész, az esküdtek be•
vonultak, a teremben lev6k felllltak. Pali
ügyvédje melletl Ali t.
A blró szigo r~ hangján felolvasta., hogy
Kelemen PAI ügyét fogják tá rgyalni, a.ki
kett61 g)·ilkol!Ság vá.dJával áll bl rál előtt.
A1. ílgyész á llt fel éa kérde:i:te Palit:
-Tudja mivel van v!dolva!
- 1'udom, felelte Pali határozottan.
"T"I-Jam ltadelt'5védelmére!
- Azt, hogy egyik vádban aem vagyok
bünö11. BaJtlrsamat én nem öltem meg. Bánytl.ban eltltordul baleset. Abban érzem csak
magamat bünösnek, bogy tilalom ellenére
riturtam a be nem l!illt lyukra.
- És miért tette ezt, vigott közbe az
ügyéH,
- ly.agam sem tudom. Benne van a bány'8z vérében, hogy siet nrnnkájival. Én
Is Jgy voltam. Az nu:') rosszu l kaptuk a kárét. Mlndjtl.rt reggel kliilklott egy motor.
Htl.t gondoll.am, legalább a lövéssel \gyekS1em. Ráfurta.m a be nem sült' lyukra. E:r.ért tudom bü ntetést érd emlek.
- No, és miért akarta Mr. Sundayt megölni'!
.
- Hazugalg ez kérem. Soha se akartam
Ilyent tenni. Mr. Sundayhoz a beteglégem
idejére jiró k!rtérltést mentem kérni. Dühbé jöttem azt!n, mikor gyilkosnak neveiett.
Nem akartam bántani, de azt sem akartam
hallinl, hogy még egyszer g}1ilkosnak ue,.<'uen.
- Szóval tagadja a ,·tl.dakat !
-Tagadom.
- Akkor klballgatjuk a tanukat, akllfet
beidézteUem. Mrs. Krivácsl.
Mrs. Krlvlcsl. amikor a tan uszékbe lépett,
fü1uesugtak a hallgatók. Tudták, bogy 6 a
,adJ1atÓllág koronatanuja, kl\'áncsiak voltuk vallomására.
· - Mrs. Krlvácsl - kérdeue a:i: ügyén -

honnan tudja Ön, hogy Kelemen Pál 1:r.io•
A megjelent köll:ln.ség, Pali baji.inal,
d#ókosan cslnllta a robbanlat, hogy bajtár- ma}dnem éljentéabe t6nek ki. CP-11: '.\ln..
E.lit megö\je?
Krh•ical, Mr. Sunday mentek el le1Qtött sze- Hát kérem, onnan, hogy szerette a mekkel.
Gibor Jóska feleségét é1 utba volt, hit megAhog)• kijöttek a blróstl.g é.pilletébt'51. Pali
blle.
Yarróné n1ellett hal"dL Köivetlen utAnuk
- De hit honnan tudja, bogy uiodé.ko- ment Marci, meg Julllk.a.
snn caindtta a robbanlst - erre feleljen!
A blró,tg e lt'5ttl téren llltak az automo- Hát ... bát- akadozott Krlvtl.cslné bilok. Oda tanottak a hevacol magyarok.
hallottam.
Palit 1, hl-,-1.ák tlzen \9 a kocaljukba. Pali
- Kitől hallotta'!
n:r.onban nem ment. Varr~kat l1 kérte, meg
- Klt61. .. k1töl .. már n,m emlékszem. lilarcltls,·maradjanak.
- lllcsoda . . szörnyüködött az ügyész
- Még egy kla dolgom van Itt. elloté1em
,zt la.
hát akkor ho'gy me rte tl.11\tanl?
- Hit kérem, hallottam, de min nem tu- Ml legyen az - tudl.kolta Marci.
- MegtudJitok, caak gyerünk be $1hkull
~:mb,t \Jyesm lt.n.eui szabad állltanl, bksl ,toreJiba.
bn nem tudja bl:tonyltant.
Ahogy odaért,k, Szlvkutl báctil Jeüli-ttte
Az ügyé~z dühbe jött. U.tta, hogy Itt 6ket. Pali nem lllt 1,, de Ju l11kit blvta félre.
olyan ilgyben kell vádolnla valakit, &mirő l
- Néne Juliska, ma öröm nap van, szau ellti percben klderüJt, hogy nem egyéb llad ember lettem ujra, bit én ut hluem,
pletyk!uál.
meg kell ezt Jól ünnepelni. Azt tartom, ugy
imnepelnénk meg legjobban, ha maga m,g.
A védlíügf\'édhe:i: fordult.
mondaná, akar-e a fele!légem !enni?
- Klván ügyvéd ur kérdezni!
- Egyelö re nem klvtl.nok. Átengedem ezt
Jullaoak könnyes lett a 11eme, felnézett
a flura, nem telelt. c1ak mellére hajtotta feavádbató&ignak.
Az ügyész nagyon kellemetlenül érezte JOL
A flu megértette ezt, ltfogtader,klt, H•
mag.át. Nem tudta, hogy melyik tanut kérdene, ha aokoronatanu Ilyen vallom'8t tesz. tá~ltl\'ei-etteatöbblekhez.
- Hát nem csak 11:r.abad lettem, de kézPár perdg habozdtt, nztán felállt é1 kefogót la tartunk mA.ma. Jull1ka a párom leu
mény hangon mondta:
- Isten éllesse a jegyélpárt, rikoltotta el
- Ebben az ügyben elejtem a vádat. Vegyük a mhlk vádat elt'5. Mr. Sunday klhsll• magát Varróné. - Nálam leu a kézfogó.
- JRJ, Mn. mit szól majd a ntivérem. Még
gatastl.l keJr,dem meg. ·
- Mr. Sunday, mivel tudja igazolni, bogy se teheten1 a:r.t velllk. lnUbb legyen cuk
náluk. Nem voltam náluk évek óta, de tuKelemen Önt meg akarta. Ölni!
dom,
megteszik.
- Kérem azzal, bogy rám rohant és fojto-Hit Jól van.hagyta rlllrs. Varró,lh:
gatott.
az eskilvt'5n ntl.Jam leu a lagil. Ahogy ott- Ez még kevés blzonylt6k. Megtörtént,
hon szokó.s az óhazában. a legényea házná\.
hogy Ön lényleg gyilkosnak neve'zte KeleAz automobilok boldog népeket röpltet•
men .Pált?
1ek Hevacofelé.
-Igen.
- Miért nevezte Ön gyl\kotmak! Ml volt
At e11kUvő hamar m,g;olt. Paliék nem ma
az alapja ennek!
radtnk tovább Hevacen. l'aláa l.áJra költö1- A plézen hallottam, hogy 6 k óazn karva tek.
eslnllta a bajt, mert Mr. Gábort meg akarKété\'mult el a:r.ótL
tn ölni. t:s nagyon telháborl\ott , hogy ezOólytl.t vártak Palléknál.
után még segélyt mer kér ni.
Egy estefelé megszólni Pali.
-Klt6lballottaönapléz,nezt!
- Hallod Julis, komárul kellene gondoakodnl.
- Beszélték.
•
-Bizony.
- Ön a bánya vezetője, tanult embe r - Tudod kire gondutam!
szólt az ügyész erélyes hangon - Önttil nem
-Kire?
Jlyen feleletet varok. Tessék hatá.rozott.an
- Hljjuk meg Mnrclt .komlnak.
megnevezni, ki mondta ezt Önnek!
- Jó leaz az. :Megérdemli, hogy megtlaz-Mrs.Krlvlcai.
- Ugy? Most már tisztán ltl.tom az egé• teljük.
Éa még akkor este meg!rl.ák a levelet Mar
s:r.et.
- Mr. Kelemen, mllyen viszonyban van clnak, hog)I ha 11 jó Isten megadja a babyt,
gyiljjön majd el komának.
Ön Mrs. Krlvácslval?
Hamar Jött ri viluz. flogy h.6.t eUogadJa
- Ro1111.zba. Mert elmentem t61e burdról. a tisztességet és komaa.n 1onyrul 116 kell
- Igen? Hát akkor már értem a dolgot.
gondoskodni, mert két hét mulva len u
Pár perc srinctet tartott az ügyész. Az- eskilv6Je Klárh·al. Reméli, elfogadják Kláuín ujra felállt és érces hangon szólt:
rit komauuonynak .
- Kelemen Pál, Ön ellen elejtem n \'ádat.
A tárgyalási botejeztem.
(\'ége.)
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-A szén\ltermelésnek a miy
rendszere még mindig nem nevezhetö tökéletesnek. Ha a btl.ny!ból a azenet kitermelik, az
i.t.ak és átjárók, falak stb.•re
annyi klbányiuható szén marad, hos, pl. Pennsylvanliban
a legut6bbl 20 eeztendőben a
becslések
szerint
llymódon
~.000,000 tonna néo maradt
,·lsua.
Ez az órlial mennylaég Jt:ell6
1
=~t:;::~! ~n :::~:~:zin::e:!:~

csak 1s1; tonna az arány uáz l bányászoknak, 1 két helyen, a rá lettek a pusztitó elemen, amll A ru érnhkök felbecsíl.lése aze•
1onuánó.l.
ISherld:111 Coal Co. btl.ny!lban a kor most uJult eróvel lángolt r/nt eild1g félmillló tonna azén
Teljesell nem lehel a földben bCrleazAllltást 1nó.r érvénybe 15 fel.
·pu12:luLt el a bányatilz tolyt.án.
lévö ö~szea szenet kltem1elni, helyezték.
mert az a bányászok ~letveszeA Mny~:imk termés:r.etesen
drlmét nüvelné, a.mint a:r.t Kelet nem nagy lelkeaedésael foi;:ad
!ndllban h\thatjuk, ahol a bá- tiik ezt az ujltAat és egyszerilen
nyából mlndeu szenet klhozna„ kimaradtak II munkiból.
éi; ez okoua 111.okal n n11gy bá•
Minthogy azonban a Sberl
nyaszerencsétllnségeket,
me- dan Coal Co. klaérletét a töbh i
TANCMULATSÁGOUA, IÁLOUA
lyekben évente ezerszlmra pusz té.rsnslg Is követni klvánja. va
lulnak a Kelet Indiai bányáazok lószlnü, hogy itt nem áll meg a
azonban Anglia, mely a-binyák- dolog, banem tovább te r jed a
ban rabsZolgaként dolgoitatja sztrájk, amelyet a •btl.nyatJ.raa
az ottani bennszülötteket, gon- ~ok 'kény11erltenek a bé.nyi
doskodlk, hogy ez ne kerü ljön szokra ea amely ujra ki fogja
PLAlATOIAT, IEl»OJEGYWT

ha:ór~::b~;1::~ybzat1 módue:
uerlnt még rlagyobb volt ez a
kirba. veszett uén mennyiség,.
An1ennylben a régi móda1erek
mellett minden szb tonna kitermelt uénnél 60 tonna. szén
maradt a bé.nyában. Ezt az
arli.nyt a bányagépek és uerszi1110k, de fől,g a b!nyiszatl módi:zerek javulásával lecsökken•
teték 11 ma már 100 tonna klterm,lt uéunél a bányában maradó mennyiség 28.6 tonna. Vanuak azonban bán)'lk, 11h01 már

::~;:1:a1::b~~~!n\';~~~:~
éa ezért Itt a kitermeléal euk6iök javltáslva.l törekszenek a
1,úzalékartl.n)'t megjavltanl.

t ' t L I I I L ~ ' \ szf:N
'f:(a„'TT J::L A U.\NYA TOZ BEN.
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A Brltlah Coal CO. btnyáJi
ban Jasper, Ala.-ban 22 évve i
ezelötttüzűtöttkl.Bármlnden
e lkövettek, hog)1 a tüzet elfojt
sik, minden eddigi klsérle
eredményte}en man.dL
UJabban Ismét egy uj mód
111.errel próbtl.lt.ék néhány h6
nappal ezelött elfojt.a.ni a tüze
1-a már-már azt hitték, bogy ur
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ZAVAltOK A KANS,\81
UÁSl:,{K KÖZT.
Kan11as állumban, az örökös
Uny'8:r.nyngta\ansAg bazájtl.ban, ujl':l bajok vannak. Egyes
táraaaágok ugy Igyekeznek a
veszteségeiket elkerülni, hogy
bérleszállltást a]ánlanak fel a
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PURE HERB TEAT
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___
W,•,11111,•, Ill. KOCJV4r Autl- 'uak. Munk:\lloknt most VC.il.Z nek
ui.1 teNtvllr, nrról érteKltl lapunk lel, a.zo11b11n C'lllláJos emberekutján a mngynr b6.nybrokat, nek, es:ik nl!chll.ny üru hb \'IID.
hogy a Pent,oil)' Co■ I Co. We•t.· N"(Stlen emberek burdot kllphat-
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A JJa1,ar Királ,i
--~l'f. •tt

":!~•\
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BALSAM FOR COLDtS
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1

heten kónl. A b6.nya gec.ea, a ll helyet munkanélkiill binyi- (;o mp■11y l i tlvl!n kerenllil kii• HETETI.P.:NP.:K,
szén u111gasú.ga viltozó. Sem ► toknak.
wöUe • kötön~~l!'ll'tl ■ l Jga-■ t.
Plh-•u""lllk. SA.JO 8ÁNDOR,
• lllalon1llo, 117.
,·lz, &e lll g.b nlne■ a biny6.ban,
Jeddo, I'■• ErdlS511Y M. teatvér Trl ■ er KClleríl Hor, , a ,~od6.~ ; 1
1
A BÁRRACKVJLLEI ROBBANÁS
:':1;1~:.:/eto~:::na~-~~.:~:~~ ~:~s.~;~:~,!:.~tk'n!.o~~~~.~ni::: ~::r~:l:~::~~ :::m:!"1~!fo:::i,
.
!\él nerln tl bére.ket fizetnek. l1stnsk munkAt. Napi s órai mint u nll1tn H ét dn· t ■l ■n1&g
Mtffl 11• 11:11<11ro1,e
0~ 1st
ildou. talt el fogl'k temetni l'I amilyen gyorsan csak lehet- Ugy m ■alna utin, mint plRkel munltaért 6 ilollirt. rill!tnek él th•tt ullÍ~. twl~teltk, á lm11l ■ n "t;, 11 -------zég l!!! lesi, uJra megnyltj6.k üzemre• btnylt.
kell dolgo1nl. Elég gyakran tllr- embereket ves:inek fel.
111::1 illaláno~ r o~~• l:ö1énet..
A nerenct1éUen1égel elfeleJtlk él a társaaig ,·ezet61 la caa.k ténlk 11erenct1étlen1ég él uj
llerriek, Ohio, J<'ekete Mlhily ~·rlnen, l,lnlmtn, rt1111all1mn
Qonylban fognak ri emlékezni, amennyi dolhi.r--venteséget Jelent munkbokat moat. ne!n vesznek testvér ért!!sltése sze rint a t!!le• ••~
ueurnl~ID l'lhll_1• T rln el'I
lblll'ff u f!oced ctu• M•U•r at U.1 PMI Ottic. o.t N•w T«I:, N. T.
V•M• 1,111 Aet ot 11uc1o a. 1111. &Mn• ci ..... Mattlr •• i-. P•t om...

■t

tt.b Bit

NEW YORK

ALAPITVA !5 ÉV

EJ.hrr
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~Amukra a robtwliL
: n:~- al\::i;:; nl~":~:rke~::
S a bánybzok, ■ kik ma m!!gdenneo:lten illnak a. leguJabb banyA.,zoknak.
M1art1·r-test.,•érek hull6.I Jcöril l, holnap Jesd.lln ■k ujra B ha!AJ.
S e i1 lui l\, ,t, \' ■ • Kaló Antal
btín)·a mfly!!ló'!ellie, hogr holna1rnl.án uj ithlo,1atokka.l tApiálJák testvérfl nk értealtéMl ar.e rln t QZ

!~

l,:!!~J(':~::

1;.:~,I•

:::•:x,~l~~e~;t:~_d:l::;:k;
k~:I~~::,,
1~
nea. a szén ◄ 1 : sukl< mago/ Vil ~rónlut ■ n,'.'n~ képei titkot.
,a,,, de 8.Zll'attyuzz.ák. G6.z nlnQ ( ~•Jn\11 a kll11m, hatóen'i é~ a
l..eJirók(l 1,1111 l sukkos. Szabad lnkélf' I{'~ P. lfüi\111,~ tett e, hogy

:::~ti\!f,!t:~,~:;~

a bányahal6.lt.
ott:rni bAnya minden nap dol• 14111pá1·al dolgoinak éa ton na•
.\ barTllCk\·illel bin ya nem most robbant ki elllÓ i:iben. Alig 8'0Z,lk.
'."'mra fizetnek. llasl:a \'ágJa ~Zf'rt'1nl

~:;n:

;~!~:::

!
1

~;•::: ' :;::
1
11
11rótr1uere.~1611étl l - - - - - - - -

a

f~f pár é1·r. hClf;Y egy tucatnyi binyásWJet esett r.llikmin)'ul a vá!,
:r~;:Ít:d::e~n't~ ;,:ezt::~.' •:~;::11~:~1: :
:~ l~l'f a d~ni gi;ló ro~hil, lrJ~•~ ~
11
1
1)6.nyagbu:olt, ij 11111 hnrmlneegy baJtArsunk si rJa Jelzi, hogy hl- watTen! JtülönbözG gyAra k el6g kán törté nik. Az emberekkel ki• kov~~kc10 elm~,~1 J o~e,~:• 1 rl•
l<bn h11lt 111eg a,. elsli f'lfY tueat....., nem kezelték a bányát azutlin Jól dolgoznak és néha veunek c léglt.6en bAnnak. MunkAsokal ner 0 111 P11 11 1• ' 1t•go, •

0

t<em : , ek:ll:é~e::~dllo::;'· robban fel két lzben · egy bánya, ha felU~ n~;:n~~~8;!a:Ó lal\·6.n taat• ~e::~é;:::~i'!~e!;:1~~ a::~;~~ SZERKESZTOÍozENETEK.
1 6
tnnul nak az el~ rQbbanAsból a bányák ver.etlSI.
:·:~~n~e~:,~:~ité~:n~z:r:t o.:b:~: az~l~::: ~•\~'~ : 11 ~ Em;:~!~i\aJ- , 1'1tul Ant1r•~, ~·orth Morg•n,
Maga ai 18 elég siomoru, hogy csak egy robban'-8 - árin megy II munka, egyr!!uh ra tirsunk értC1ité8e \:r.e rlnt a te• ~;' 0 •
~6.n~6.llzn ~~:t;;t~:~ az
_i11 - ut.6nuokt6.kavesaedeln1eabány6.katrendbcho1nl,des:ú.z• négy napot dolgoinnk heten- l••l>l'n 1,J/,1! JM'ml'jO' a munka. 0111 za eme ro"
·
1:r.or ~omorubb, hogy t:z esetben még egy uerencsétlenség sem ~ént. A bánra egyen ea, a uén Hetenként •-!.!...5 napot do lgo.!-•
Yoll !!lég 11rra, hogy a mbiknt , na!)'Obb l'lgylbattal, elkerüljék. 4½-8 sukk magas, vlz néhol nak. A No. 'f. b6.nyii. egyenes, a NOITffFQlg
,
s u tlletékes hatódgok 1·l1Bg'1alot tartanak a szerenC8et- van, gár. nlne11,de JeJAró klS van. No.:?. hanyi llzlopos. A szén HARDWARE COMPANY
le n.ég ut.6n, amelynek Jóform6.n nincs mb célja, minthogy
Nyitott 111.mf>li.val dólgo:inak é& -1 ½-5% sukk mag011 és l'I~ van
VA.

~

„

~

t.a\1.• ..nr:' ;~,

t6.9S&Ágot Igazolják.
~ . .
!
Nem I• 1Phetegy6sszerobbant binyAn'1 m@gillapltanl, hogy
mlf~Je ll.'ulaazth gyilkolt m,g egy ct0mó biny6.ut..
A•W.ny6.nok, akik nédl~ megnyugvás&al t6r6dnek bel~ hogy
u 6'ao...uk a b6.nyluélet & • Wnyisdlalil, biint l:.ö..-et.nel: el
Otunaguke'llen, hogy fu!nl llzadnak fel valamilyen módon a gyilkos gó n~a~a naág ellen.
.
i l tnlhogy aemml féle halólilg nem uolg6.ltat Igazságot a b6.■ yállznak, Itt TII~ as Ideje, hogy a binyász maga ,·egye kedbo a
1oniát éti gondoskodjék a blr.ton&igl Intézkedések végreha}tá.•
aá.ról.
T1IAn Jegjob\J lenne, hn n bAnyászok egy 6.ltal6.nos ;ztriJk\Jn
••ennének ki é8 nem hinr'81n6.nak' addig egy font s:r.enet, amlg
,_örv~n)'eket nem hozn6.nak, hogy MINDEN BÁNYAROBBANÁS..
J-lll'T' n1<; KEl,LCSUKNI A BÁNYA VEZETŐJÉT.

r

lfertnmlgesak 11én1.vcszteaégr61 lesz sió, addig nem fognak
soha kel16cn figyelni a bá nyiezok életére.
De Ila egyazer tudni fogják u ,l ga~ató urak, hogy az (S aza~
Lndságuk nn veHélyben, egész bl•onyosan ügyelnek majd a bá-

~~:!',,n:~::1:1::t:~~~:f<ll

::~

ér•
1fi0 ,.,.0 ,,., fl~Ptn ek.
Néha t.Grtéulk 8 zerene11étlenség
én a munkUOkkal elég Jól binna.k, munkUOkat veunek fel.
Szabó teet..-& aj6.nlja a h elyet
munkanélkül lévG b&Jtáraaknak
11
,.,: •~:J~::b=~~l:, ~ 0~;~ó
pen ncni a legjobban megy a
munka, Cllllk 2-3 napot dolgoznak l1etenkéut. A b6.nya gCCl!ell,
a szén 7--8 lib magos. Viz, gb
nln c:t1en a bányában, de JeJiró1
1
~-a~!:nali::.:1~1';;_ fi::::
nek tonnA nként !11 eenteL A sze
net masina vdgJa. S1.o renesétle nség ritkAu tö rténik éti elég
Jól Mnnu k iL nrnnká.aokkal. Moe
lanábau nem veunek fel embe-

.!:~

~:I~:~;

1

uybzok t'.letolre.

♦'

~;~~:J!~ :~~ut:;t~~1::J::;~
munki~rt baJtAnalnk.
H lfh Uoa l, W. l'a. Horv6.th
taláu azt Is elérhetnék, h~ ne a dr6.gábban dolgoztathat6, Illés te■ tvér, értealtéae sze rint
de a ve11zél)'esebb btnyikat zirjik le ela6 sorban mert h6.t a b6.- ott Jól megy a munka. 6 napot
11y6.111 étele m,g11 l'lllk Jelent l.6n valamit, mint~ vev(S dollirta.
11
bán):t~:::1: ::~t:~n~ :~~:~:~,
hl:~~:
bo1JY azt a felét d. rJAk le el.C:Ssorban, a hol nap-nap ut.6.n koek6.n
\an a biuyli.u élete; és h■gyJ6.k üzemben azokat a Wn)'i.kal,
i.melyf'kben neni nlv ■ n feltétlenül biztos a robbanls.

e1c:::::~::~

Pe111~. hogy; bányik ural

m u

okoskodbt meg nem ér-

:o: i!
0

1

E.s H~ MÁR SZTRÁJKOLNÁNAK,
..,
:

~:~g~~:~~!:. ~l:~dnó 7'.:'sn::::
: ~ ; : : ~:;~:=•n~::~::
bld 16.mpival dolgo znak és masina 1•AgJa a 11enel. Tonna
1:ú.mra fizetnek, tonnánként -4-1

~:;~:.!':::.b::·n~::
A n .... ~ 1 1 °ieAL0.:.1kk1k
JAróklS la 1·~n-néhol. K6.rbld lim
,,.
-.ltlpil'al dolgo1nak és k6.réuimra
,..ll„daNI a,.. 11.., • ,:i..n,1!l111tne1'. A ~Jienet masina vill'Ja
6 85. centÓII J2Ó centig r11et,.._,.. ...... 1r.1..~ao,, .,..,..llett
llek e~ 1:6.rf!érL A kirék 2½ él &ru.
4 tonnaaak.-Szerene&étlenlléll' né - - - - - - - - - - 8
::g'!~!~!:; ~:~:~~z~::i!
STAR CASH MARKET
vesznek fel munkásokat és Ko104 l'f. Pflr.e Street.
1·6.C11 testvér aJ6.nHa _. helyet
C1arksbur1, W. Va.
munkanélkUII b6.nybr.oknak.
HUS f:S .F OSZERÁRUK
Jt•rf', W. \'a. Erjaveer. J 4nos
K ■ lt'r■ rosan. b6.1ll ■a- Ute&t\'é r tudatja. hogy a telepen
sdloU basin k.
::\~6.én~~f;;::l: ~:~;n~!:::~
J,::OYED0Lf MAGYAR
bo.n csak az egyes siám u do lgoSTÓROS A V1 DIÍJKEN.
1.lk 6 napot hetenként. A bánya
ulopos és .a szén 6-6 sukk kö- • Ila 11. ll..<\nJilll n ■ I: baja n ■, •
z(itl ,·állakoilk. _Viz l"IUI, de Hl• bá ny,u la'pboi, u g-y a Wn7ANvattyuull.k és egy kevés gb ts banl:b<n; fonlal. lflért. nem for•
1

:.''f.lY ~fllÓ.■mc.rlka t magyar embert Budapeatr61, amiért an-

•· li1a k_.~~'1é11 kllzrcmilkOdtek a magyar szegények segélye&ésénél

.& &11 h.1u1ilk, hogy a mostani ctllla(!tulllual egyenltire befeJe.tlk _, keresztel: outogatáa6.L
Nekünk IICmn:il klfop.!lunk nlnc■ .. ellen, •hogy a magrar
korn1.lny ■merlkal n1agyaroknak kereu:teket adom.6.nyouon,
llmr
ir6.t jobb hel)'l'e la tehetnél:), de akiket kitüntettek, ..011:
esetle'.g rouzul ére:i hetlk magukat a többi ketta:itea !OVI.( túu86.giban.
New lehet elfeleJtenlök, hogy Mvczlnl:o atya vo)t „ elMI,
11il.l a 11b'l'minyzót61 megkapta • kereaztet, a lgy sok bilsikeségiik
llUII Igen 1!!het a k!Ulntetéaben.
.j\ k1!rblÚ':k ért6téb61 as I■ levon egy ke..-Hl!t, hogy annalt
ldejéá amerikai m..,,.arol: egyenesen beadvinyban kérték e:i:e-

a:,

d■l

01

a

;:;_ / : :~~~e:e~y~~ ; 0~:~r~~:
e.ekrt llelyel: re olranllar
Kirbld 16.mpil'al dolgo:i:nak é& 11, mikor alnea baJa, uak ••
tonna ,zll.nira fllletnek. Mulná• eUlfl1et&t kellen e beUlllea'-,
\"al vigjik 11. szenet, de 11al et- ..,.11 • N ■l:l>otélJét elbel7e11all
munka 11 -va.n. Masina utin fi11
;~~:e:~: ; 2'::~~
0
1
n~: : 1::obéaba:
Mnnak. i\lost.aniban nem ves:11W•1 1nN, h• M"' terteo, ftll.
nek fel mu'nk6.aokat, mert a 2.
■ aT ITaK UTJ.H 4 aúoZALt..
l'd.mu bányiból a munkhokat

~::~;~~:~

:;er::=~~

c;:; \:L •A~e~7"!~r~:;: b~i:::::. ::u~::::i:::!~~z:~.!~~!'.,

• b6.n;o~;:1~:~:.~a~L a blinyiszok ezekr61 a dolgokról, é,· ak ik j
a ,'llzel'velietben vannak. uok beazélJenek ar'ról mb nem1etlllégü
baJt~•~ lkkal, hogy mi t lehetne t enni.

1.
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Kapbat611
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UN'ITED A•ERI C~nnts
U"way. Ne,r Yortt.

BIELEK MFG. CO,

li--H

5151 B U T L ER ST.

BATES
SANATOftlUM

PITTSBURGH. PA.

KÉZI MUNKAK

Yii-:~r~.~=lt~

HuH...NlnNII k

11:1~'l.,~11Jnn.~~.m::

!6!1-!IM JIIIU11

CHAS. K. GROSS CO.

-·•llol'•

Jt ■ grar

••ell

■,.'91fllNfk

A•e ■ H

11anuo1ton, W. 'fL

Rd.Cl•vol•nd.OMo.

86.nrb.101:I

DR. 0, 0. CROUT

Ne e.l11"ta.uo11 nlú.L mladn•
1, 1, lut6ber.,&rtal. J liJJlla bo b""
dm, 1lt1
PIJ•II •.

•

=::~:~~:"~!:1~ -

o:11.1 bec:10ltttel 11ol·

Chiroprador

POOR-FORK, KY.

l!IW•"'" mvnka.

OLCSÓ

J.RAK.

lj„ ac,k Ml11 ..... t aNIUII, ltoar
vl1u•n1erJe •tf&Ut„L K.u ►
10„ ill•lam M ■ lil, U
fpt
a,611m,doffl • le1JHbl 1(1ul„

JOHN ALTMAN
111•11•• ·eub6
11 MARKET ,STRJ:ll:T,
P•n11a110„leO.i,elmelle tt.
allOWNIVILLE, PA.

""' llt•• blr1ou" uJ•■ •■ln_.

• .. 1..at

HUNTINGTOH BANKING & TRUST CO.
HUNT INOTON, W. VA,
Jó b■ nl: - err Jé drOINn.
Helye.u e el ■il111I: Jéuétl

E11

!~:~,~•!;:,!g.Hn~tto':'~=- ,. •.
Th1t Bal: ol MUMf•ft

~:~yel

11

,,,...,,,-. .,

W. V•.

Dr. L L IELCHEll, WELCH, W. VA.

-Márciusi LAKÁSBERENDEZÉSI KIARUSITÁS.
)UrclnK hónap a LaU81'erende•é1

l:16.r ■11Uisáaal:

HJN•-

11111"9" ,....,_,,._.I, kl....,,.,.,1111, -INk•I, k - • m""Ukot, •
-riRt
"ftltllt V. . .11.
Alnlö'•r9kfft19•-111-•. .J...•Rl'ffH•Ul1111,

,n_,...... '9n. .,

.,.._fflll~-llta.

~

-

• hó11ap-

J ■, melJ alkalmat ad mind en h'ida■ uonynal: ■ pé11:1 mqt ■l:■ rftbr■•

ALUJlll'nUJI, POltCt:U ,,lNA.RUlt, 10~,\- t s OVEOÁ.RUX, J ~OSU:Kflf:l"l"l' t]X.
KAJ,YJIÁK,1tb„slh.
,,

~!~.

1ta.. fy,.. . . . . . k•lttlUII "Jol,-Mllll,,11 foal.oll■"''"""'---~
Dluflkat. ~
a.--■i •--,.
bM.tl .. •lr..
,_bt.
1,J.., 611 , •••, .-114.1.. ,1r1 u ...........,.:

-...,1,
,n..,,•kot..._.,
........

KALLA YBROS. CO.
1

Váaár.tj„ miadil'a M..-,• Ontily11tján,melya~utu nn 'a.Fiftla
An-a, J.eján.t a jebb oldaloa.

KÁLLAY TESTVÉREK
jdafrt._.,_..,...

~1

PAINESYILLE, OHIO.

un111~u.

fü•toltel!!IÍ•Ó't~ft)e1;Dtittt ,éni-1,r~o•t. ~NY 1'.tu Ott.-cég:nek. Egyik hét telt a u ut, hOfl,'.J Hallcrék a finak a
mblk ut4n anélkűl, hogy egy ~rJ.lllt4"4ra lcllettden kött"leJ
danb rih la tudott.volna ad.Ili- te~~6get vtt1,iak, ~gyell:eaeU.
tani a Budape1tl Aruhltelbank. au.n61nl a hrlysl!tet, mert "ttR,
Olt dr. gya.nusnak kc:ulte tahil- l,ogy CMl,;I eJCl4n odavUi; min•
ni eJ:l a fa1zai.1\ltbl Odetet, ml• úen i,eun. EJ:ért e\ba,tA.roua,
1e11:emélye~n fclu:uott !leves hogy klelégltl a többi hite~»
. megyébe. ahol nagy meglepe- ket éti uoknak • követeléeét.
té&llel t11-11anlalta, hogy nem- ruagl\ra ced41tatja. T4r,;yalúal
hogy kitermelt fa nincsen a kér a hite\ei;élkkel tényleg ered-

Haller István nem térnef
vissza Amerikából.
A numerw du&1u1
H•ller l!itdu, a 11umeru1 clau

mini.s:r.teréne.k

bankalapitásai és faüz1etei.

A kllát.ásba helyezett üzle~ek, ) lilt.ra\·ldékl ~~rtékb11.11k éa Áru- úéliea terOleten, de 111 az erdlS, a ménn~el Jli.rti:ik, lgy ,c.öbbek kö-1

::-be:••:~,~;:::::-";;,,::': :~~~::::k•:•:::::;:,,:~\~~~• :::-:::1~i;:,,;!"','.::~: :::,',",~y~;~;;,":.::•.::k~::; ;,:'.'..~"~:~:~ ";:;;:,~::· ;;,;;:'
ll nui kö1el61\6 körökben u.t ,-li,rgeuék a magyar üzleti reli--\ Ennek a réa1vénytinaaágnak erre. n1ert réuben ugyneveze.tl koronáró l klállltott vil ltót, te)l ltea:tt.elték, ·hogy \itogatásá· cló klépltéaét. l-11,\lerék válaaz- 11 Haller l!Jlrin ,•olt U elnöke csemetef6kat talillt, mbréii1l h4t kllencven mlllló korona ér-

:.~:'!,;\;;,~:.;::;:,~ í:,::'~" :~::::.:,:'!':.~:::::11:_:.;,,:~::::,!,-::hl<elbank • ;_::;:,:,::'::::<:\;:~•;;,,:;:.: ::~-::.:,~,;:::;::•~•~,:;..<:,:
fehér kuri;u1 személ~ ,k ereu·
\ill szorCNIILbbt klvin}a tennf a
bt>C&Olatot. E•t a célt szolg41ta
......._ •• la. hogy aa a.merllr.al

kodhl kudtell::•télteUék i.a , Bu-: E1u1ek a fatenuelö v,nata~dapMti
Ánibltelbank•réu~é- nak likerillt mega~reznle •
nyckbe rektl'tett tO:kéjllket éa Mil trában egy ki s uemeteerdöt,
,·rdekl6dnl kezdtek a villa\ . amelybGI a legjobb t11etben as61
: ~i:::t: 7~:1~:'i:::,n:k· :!811~:~~~t~:~é~;~r: : •11•
;l::~;!~l~e:e::

hogy a uer1:odéiiben vill&i~l toll búnilgyl e\Jir'9t ú engedik
1
l\tilal ldll al1tt a kltermeléat és elaltulnl u 11,gyet.
11 uJ.lllti&t végre lehetett volna
Otték kénytelenek voltak elbajtanL
Cogadnl azt u ajilntlatot, amel)'
1

!!:t::~::
..:·:.7':.:;;::-:::"s:.:r. ~;:~::~:;::::'.·;,::-:.~,, :~.·,;:-;:,;,:;::.:~::.: ~~:;; "'~~..~ ;,\~ :::;::::;.~"';~ :;:;;,'~;:::.: :::t'.:,~:;:,
::::e::t~:: :~~a~!~
UJnbl1 hUnddl fe lJelent b,

Hallert Amerlkiba.
rlultak a tan6.cakod.aok: íql• Himf4ban nem volt n&.gY kerea ti.n
Mo!glrtuk, bog)' ll rehér kur- ként lchernc a :ollandu~l lel, Hllller éa t.ilnal - tekintet :Cm

d
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A Bordens Eagle
tej nem uj baby
táplálék. Az
anyák már hatvan hét év óta
használják.

1~i

llalleréktól pénzüket ugyaem!
tudjik vl1111zakapnl ée k4ruk,

1

"°'

:édjük",
Vlkto, d,.-1, :::"'""'"
go„dolh,1~Y teff.,en:l III
gyl följelen·
aekülnle kellett a börtö n el61, nek öta161: mtllló koron4ra való l!ezdtek foglalko1nl. Tennéeu- t~L
n111a Haller l lll•1 ök e
11 esa
1: ~ á lló Buda•
•el>·nck ajtaja 11vltva illt e\6l· fölemelést!t.
te!ll!n ezeket
nem "
U'l éa au.k egy m.ód \'Olt annak
A küzgyúlt'III hati.rozat ki- lehetett produkálni a .be\·e&me•
ér~ te
(Folyt.at.'8a kö\·etkezlk.)
111 6 a~ 5':Jlen. Ez
111
l'lkcrüléaér(', ha Amerlká bll. jön. mondásakor aeJ~tlmük aem volt gyel caemcte-crdöb6l, de még a 1II · .. :
r~ u
an meg
Mf'rt felelnie kellett \'Olna a :i.rról, hogy miként fogják bb- 111616karókltermeléa I• aulyog
btrt;t,
re
Ha\lerék
lliatetél tün·éuykön)'vbe Utkö1.fS 1uS[la11J :1inlnpl6kce111cléi;Blke- &k'fidlilyokb:i Utköxött volna, ~Ja
m ilB~rhez folyamodtak, ,,;..;:_,;..:,;;.,:.;-,. .
hnkah1pltiaal t:. faúzletel ml- ret. T\.'bD lránrban foly1.altak mert a klter111clélt a IJuda11eatl I ogy
gj ~~a~kat a au- "I
att.
·
tárgyah\aokat, de eiek egyelélre J,ruhltelbanknnk kellett volna }OB ;' yze~ö
yüngyö&ön
De fogunk nnmolnl részlete- 11,kertelcnnék bizonyultak. A flnnn111lro1ml:i. A , ,Butlapesll ;sy':;H b~t I to~ck ~mogyl
&ea Haller l etviln \'ilialkozúal• \"álialat mérlc,;e Igen szomo ru Áruhltelbank azonban e,gyelöre halv n
;, r.J.rod
Jiban Otlal,
1
ról, a rról, hogy miként szütet.et.t ,olt. A'I. lU:?3. évi tárlat a teher- önmagát se tudta ftnnnulroinl, :,~·
\'agon helyett
1 1a 0k UI
m eg a Budapell'll Ánih\telbank 1,,lint mutatkozó 111.iMDlllló koro mert a koaztpéni-lulet Jegfel- ;, ;-a- : éknegyvenM vagón
i s ni.Ilyen vtuonlagaá,gok ulAn r,a a laptélkévcl uembeo aktlva- jebb annak lehetlSeégél bl1toalt6;: JE meg ennyivel a
a1:t a törvényasliken be- kliot Clllk a helviaég be rendazh- tolla. hog)' a bank lga1:gatól és gy :._ gj nnek ellenére n em
~tetnl.
sét ée hétmllllÓ korona kész· úgyéaze - aki nem 11 lehetett
6~!ék a hilnilgyl
1k
Aa erre vonatkozó adatok egy pénzt tudott röltOntetol. Tehát mb, mint Haller Jóuel ne11.1•
ent ~ v ra ozó illáapont
részét még n em kaptuk mo,; éa u:
93 aú.U,lék4t föl- zetg:yüléal
- buon- 1r\ el:zk
t
1 tek, mert a történ11.ért a bankalapltAara még vla:t 1:méutették n alapltilll költ.110· ként pontOll&n megkapjik a fi- ~ ut n ~~tné bbtak Halle r la -

t

• lnt ink4bb menesztették. i\le- ezen elbat6ro1:tik az alapttlké- fa, tilzlta é1 rönk-la eladá.sával

aminőségeket

~:~~i' Á ~cte
~h~

dkerűlt

~

;:i" ":,'r.a

alaptőke

a lfogjukmlkénttört1kedteka.rra, ho gy vi llalkozileukba .hol-

:~=:

a hasáb- és talpfa k!4ru ~l:~11~!:~~:v::nu~:=:i fnrt~ 'l'iJ1htl b

joa ucca 1. nllm alattl~o kbe, hnllarrt\ rlsmnyeaeket-a-legfé- ~n'.\'eJ--Kiroly györl ügyvéd és axt, hog)'

nyesehb üzleti eredményről értesltl éa köilt ve lllk. hogy u
a lapt6kcemelétl akként haJt.atlk
végre, hogy .minden régi r 4a1\"ényre egr ujat ingyen kapnU:
" rénvényeaeli.. i,; uel a rogbwl sikerült ; 1 a ho llanduaokal
J
türeleoire blrnl, de amikor a,;
Ha ller 1-.két c;k:zJ ki•
ú1letek lovibb Is kéltek és aenínduhíxa11 Jl ollandtibs. • hogy aem akart klépilln! a hol·

, 111 a ~ • " " " ' ·

türelmetlen levelek áradata Hol
la11dlil\6l.
Haller lttt\·t\n bankja a:r, 111•
gyenréMvén.)'llkkd Is 1,dÓII volt
még a hollanduM>knak, akik

MA!avtd ékl érték-

=~t

:é&~::.:~~:~: :

e&é

~1::,. :~:.:,

LOGAft, W. VA.
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~=~~,J;_~r 1! ;l!'~t.v~":.:,k=.~::,t::~"::;~.::~~1:
TUG RIVER GROCERY COMPANY .
WIWAIISON,

:!:~~~tt ~i!

01, ••d

WEST VIRGINIA.

,1

A IJndapeati Áruhltelbadk 11&!etei 11ehogyan 111!'1 ~ .akartak -'·
Indulni. A Tanltól Bt.nlt botrluya minden kom0'1 tányedt 11rlaaalott attól, hogy Haller Tit•
";bnal lldetl Ö661:ekllttetklte

l gy aantil.n atke.rnlt 11 a „ Indi- lép1enek.

A

f:!'i:~d~::;·:r::ly::~. réuét ~:t~

k::~e:l

)!~:

Haller
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vezetéile le 11 D&et.tek H•ller 11trin ke-'
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LOCAN COUNTY BUS CO.
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.,,~ia, ■roaüJU.
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vo lt HalUT"Válasu, ~ir
uért 11, mert bl11en ~k est a
lli:en:6désben blnoeltott rameny
nyllégel már el 11 ~dt.t'k. ée liY
a késedelem folytjn/lrén)'tele•
nek ,·oltalr. n1agas 1torno--diJ■•
kat fizetni Ogyfelelll*k•A uerJ:Öd&. 1negll:lltlleko r
többe1b m!llló 11:0N)Ö: e.15\eget

-•il•

„

v ..., ..... """'' ...., •• ,,._ ;;:::::
' leg é11 a felsr.aporodott storno- 11A esrlelbek •e,1111'6n, le•

•
egy
:~~ö1~~::nrh:t!;:;u1::1~na~
A• Ott cégnek kellemetlen Mitra,·ldékl Árllforplml Héaz-

tht 11\litúba. Blrtoeltottill hol-

THlt.h)oellat•

, ...... , , . " ' ~ ..........1 ~

KlNNljtft m•I 017 -• ■ "O(:altlut" lla>:l•t h 1,haitaafl ...WI
'""'' ltift)'aNI V"8)' lbdal',11L •m•nnylt ua,. Ha ij„ ft•m . ,.......
...,.1, "-91 • .la", mlftt 1i.-lJ mii Ö,o illa! Ml __. .... 1..

Fú«t -tilletek !!gköl.Wt 11elyea !:~ek a,; llket megtévea1l6k el• nek türelemmel.

■egltMJSére.

,....., 221. HMl&IMI .....

z.... ... 1.a.. iu,.&.

1
1
\:b~~~: ~~::~:a:1\~:1~;:~h0;.

ob/

landl ~111:vényeselket a rról,
hogy eult 6ru\lu.t .M.agyarorazágra 1161\lthatJák, ahol efe~et II üzleteket • Budapeetl
Aruhltolbank fogja flnannlro1ol. A bMIIIW tehit as volt,
1101,y a Haller latT4n 4ltal llép-vlMlt mak}'ar t6ke jön a hol•
J~d kertakedelem

CRACE F.
MITCHEll ~.

A mi ajáalatank.

~~··::.:"~;.;.:".::··:::- •

~:u~

scr.e1.

::::~~rt1 ~'::11:":olL : :':~~ ;
a Jm rAtságát kereate cl&Ő!lorhan
Haller Ól t.öbb jr;ben könyörgött, hogy menllle meg au\yo.
Jielyzetéblil, mlul4n a több ad.a
millió korona el61eget vtaa1allzetnl nem tudj&.. Otték nem lÖ·
ródtek a m4travldékl réanénytárp.aig 11~~1'el ragankodtak ahhoi;, hogy a \öteler.et.t.&6get ellll'5aorban a e·udapestl Áru611

:rtan:-:l~k:~ba\::n~ ~ : !~::::nn'-;/~~1:~ a:;::it: ::~~-,~,~~

1,1;,.',,,.,: a

Plke

Cw.R:UBORG, W. Y.A.

ue~ :~
:eite:~~=
e:~i::~9~~
;::
land ösar.eköttetéanek kelieillat• Jliban nem kezdték meg l-lalle• akár pé ni;Uket - .,.181111 tudtilk
len következ ményeit a,; a , Jólll- rék a fá.nak a adllltáút, mire \Olna szerezn i, va,;y a fához
~zenúi lirdekelta~ la niegsl{'Q'(t n,yoipban érdek16dtek U Áru· houi juthattak 1'0lna. K4nik

~

... w.

Eagle tejjel

ra1C 11

Télpaplrra, borltlkn, bili be·
Jép6' Jerrekre,
Ue.kelek.:
re, ugr en-éll nép khltel•

Jta

THE LIBERTY TAJLOR5

Enll ........ la , ..
korukdll ..... itattwi.. .... , 11....
M vlMU a v'1ollrat ffllMe,o .i,an ,,.vlMk. altl „1,,n ..,,........... •
"OoolPnt~ Uerthl,

ir.análuára. A h~ landlal ré11-- ö ém pedl
~)
1
":ötöt::°h:llandl:::
,·ényesek ugyanla megtudták,
hogy ne! :;~~t :~v:e~k: d.lJak miatt U ll1let bGf kifolyó1
I
1
véli eaelllltel,
amel
rs&tea 110,:y l)llt ~~nek. fi.11.llerék rér•· a vaaut, amellyel a ad.1l1Wt lag frte.
111
ért:intéb&n na
aGaror- vényel él bOnvildl fö\jelenl't,t akartik eukllsölnl eslirt I
e- Ktderillt, hogy a tarna lelea1:l

•

New York, cimére, saját anya•
nyelvén fog kapni
utasitást, hogyan
táplálja babyjét

AZ "OCCIDENT" GARANCIAJA.

~e~~l

~!~~::g~;

!t

1

Borden Building,

Ml 1uanUIJ11k ad. hoey 11>= "OMIINft1" llat IMffl a»k Jt „lfoh,I,.
Ill..,._ wkk•I JIMI, "'Int ..... 11-lt. - l!11 kt-.JU!•I ....... alt..,
kltW kHyaret. -IJ ml"'NP"' loM....--. ___,..._ ..
IJlalaaft ml!Mhft etYMI t.k111tal ...ft Mkkal ~11, 1111..t - " ' " ' " k_,...

sége\ uerxlSdt':lbtm, amel)-tt 11u
mélyesen ali 11 Irt éa több&zör ll11l1 l'r, Sc bwN1'1• A,loU &. Co.
mlllló korona elO:.leget \'ett fül
,\ Má,tra\·ldékl Áruforgalmi ,
a 111:t\llltállra. Közölte Haller Ot• R.-T. élén Schwartz Adolf Kldr.-ral, hogy l~ve1,i me~yébeo, rily J ánoa éf; Thurj Feren'c 41-

1
:!n~oe~I e;!:;::~n~.tt~';~~ék~ ::~/k:~:n';, ~9-~~!::é~
~::•~~:g~~~c::::it a:a;::~~
f;Sái:u1lll~ú alapt.lSkével i;ierepe- ben az ügyben. A követség c\Ji- d6. 11.hol mir'k ltermelt fa várai
16 r Wv.nyt.irud.go•k mb n- ..&nak az eredménye lgell azo- flh11t\llltáara. Az 1923-ban kO•
gona, mint a bank helyJl!ége, moru ,·olt. Mindenekelőtt ki tölt azen6déa s:uirlnt a ad.Ili•
■en1 volt éa a hollandlal klri■- ktll lldnl 111 lnu-eoréauén)'e- t.bt. lcgkéllÓbb l 92~ februárban
llulblg eg)'etlen tldetet sem cal- ket. JÓilehet. u alapt.likeem elé& meg kl:llett \'Olna keJ:denl. Ott
11ilt, enne.k dacára Haller,hr; as nem ilkt'rlllL Nagyobb bolriDÍ jl,11 tánia n,en1 érdeklöd1?tt réaz•
eser .korona névé~ékü r éaffli- elkerOléae érdekében H aller él letl!&eb~. ho~ • a1:e n6détlben
nyekot,Jiu1ionötö1 kötésenként t6rul aajil részvéllyplnkettjelk emlltett e rdél kinek a tul ajdo na,
hat hollandi forintért adtü. el Ml e légltették ki a hollanduao-- föltétlenül mcghlzott a azeri.ti·
jóhlazewill hollandl e11okol6d6·, kat.
• J•~t aliiró Haller litván 11:emé-

::.vé;:;r~eta

UOIIÁT 01,ak }ó asab6náll
cslniltauon. Ml a legjobb
ke lmét adjull. 500 klllöntel•
11övelilnk van raktJ.ron. Oaletllnk 1,Slar ('uh ■ arll:t"t
mellett no,

Borden Company,

, ,.
•;: t: lap ellltbell.111 lu !.06 dollár.

elmondolla,,~hogy el6nyös faill• bank éti Árukereekedelml Dank
l~et lehetne ki'.itnl a Budnpe11tl Réazvénytilrsaúg teljes felel6sAruhltelbank n!1;1vénytJ.rgagig- .éget villalt a Hudapeall Áruhl&al, amelynek u f!l nöke Haller te lbank köteleuttlégelért, kU.István \'Olt miniszter. Ott dr, lönöaen pedig u Ott éa tirl!áblna abbao, hogy a Haller cl• nak járó 11.úz vagón rönk és
nökaége alatt mílködll részvény azii; \'agón túzl!a azá llltiaUrt,
tára.,..i;iggal nló öuzekölletés ac"lt gnranclit \'Alla lt mlndazok-t
caak eh'.hl}'ös lehet, 6rl9\tkezéa- C.rt 111 e:¼!!lleges köl UJégekért éal
be lépett Haller latvinnal, aki kirok,rt, melyek ebbc5I az üi-1
11: 1~n\a~:l~~::~
Ha!Mllllwiln, Géc1:y H'ugye« ~:::;:~;!~aru~:~&:::~=~!i~:
az Ott-cégre ut\rmuha.t•

;;-::~:...':.":~.:::~~·; ~ '""'" ""'" u

....~ :-.!.~ 'rJ~~•a!..i,C:., "· .;_

Ha ezt a hirdetést
bekü l di a The

az-;;::;blil helyett e-

lylaégnelf. ~rendv.éee Az lg,....
gatóúgnak ma}doem mloden
tagja egyben azeri&!~ alkal·
~azottJll la volt a \á\lalat nak
aa igy..ai egéu uceal frontot el•
foglaló helyiségben egymb mel
~ ~rako1tak ai Igazgatói azo-

0
1~~:1;

=~~~:;:i';

d
\·énytirauigtól ennek fakéai- tudtak még mtn lg 'hozr.J.jutnil = = - • -- -- = = ' - I
letét és rnctgker.llct.t.e a Cflemete- ::t ~~!!~elfe~o~é:e~- r!;r::;;
117-IK Clil.°"K.

:\:.:::.:~,;".'~~!•:,::! :;:~:~:::::i•;::::~~~•~:,.•: o/;,:',,::•:..,;::•~:~•~•~:: ;l~ ~';,::i::"I':.;;;
~~~::;
~

~.u~l~aÍ~a::~ir=:8!-oltak
n1Jland6k vagyon~ Aldosnl arra
a cél.ta, hogy gyüjteményi!k.ben
t:a.m1alt.Atlan 111agyar kunus-

....

tejen neveltek fel,
ma saját babyjeiket táplálják vele.

::::::: :•~•;,::::::ki«::::: :.: ,::~, ;._':,":.::~':~~

Blin1'átll
fö ljeleatisekel
tei1;11 ntk • holla11d1111ok.

~-:.,d;I t~k:k~;~J::;6:e;. u)'~l~::;::gv::1;=lr: ~:

!"Auárd éa Géczy Hugyec1 J ános
mint a kun:us argonautál, elln•
dullak Hollandlll.ba, hogy a,; uj
Budapesti Áruhltelbank i;zl ndlkalli.41t réuvényelt jó hollandi

ket ugyancsak
Bordens Eagle

J:

képviselő
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Olyan anyák, aki-
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Mi- lesz a United Mlne
Workers sorsa?
,·ezctt hlinyáuok, egyik azért, nak és.minden Jobb lesz, és mln
1aert a.dóUAp:a volt, mblk az- !lenkl jobb les:r., amilyennek ml
ert, mert nagy családját nem c:J tudjuk ma képzelni.
\,,lrla eltartani. akik aztán segltettek a Lúkének a munké.a clVagyok szeretettel
leni harcában.
Vannak sokan, akik azt hlBéla Gara

Tlsztel t .,S,;erkeutőaég.

Hogy ml Jeu a Unlte<I MlnJ
Work ers sorsa - ehhez a kérdéllhu én Is pár l!Orban hozzá
klvánok uóln l.
tn azt hiszem, hogy Ila lo-

::b ~:l;:;·

~o;:~:~1~11

d~~::k~
sorsa.
Edtllg tl'tezett a junl és még
most Js léte:tlk, de ha a Jöv6t
uéuük.,olyanok a jel,ek, hogy
nem rog 11okálg létezni.
Ezelőlt jó ,·olt a junl, különö11 en mlg erfü• lábon állolt és a

tin bll011 11em lgea teM 11 UHlUflt, mint egy-k~ dollút.. E, ea.t.rt bl.zonJ nen, érdeme11e11klnek i,em az életét koclr.htatnl.

a helyzet,most miregy embe r
20 touna nenet kivág 4 sukkos

1,iszkoa uénb61 unlon plézen.
Ez az Igazi clvlllúcló. De az.~rt akirmennylre la Iparkodik
i.ztáu a munkás, mégis caa.k otl
van, egy vagy mi\slk ok miatt,
:,.hol a. többi munkás, mert vagy
a bósz. lcváltja piszkos szén ml-

Flseueii. el6 tffsükre a llagyar Hány bslapra.
,h óh11111lak nall'JOn ueretlk ol\"aftnJ lapunkat éli küli.inü8en a Jú r eg6uy,).et.
H11 Ün must elöfüet cihnx11I rokun al rissér f', ml elküldjllk eh1Jél6I as uj li haxal me,ét.

ELŐFIZETÉSI ÁRA AZ ÓHAZÁBA EGY ÉVRE $3.-

N. Y~Jgv~~t~n:k :t~~~~:z:n:~

:1:~kho;:k:r~l:~~:~e~!t~!~
törik. En nem hiszek ebben.
Mert mit segltene at, ha néhány
rzer tőke!lt letörnének és ai
en1bel'ek mill!ól épen ugy gonrlolkoznának, é11e11 ugy élnének,
n,int mO!lt. Akkor sem len ne
jobb, mert akkor !s klzsákmá-

Olv1tstam becses lapjukban a
!!1.ervezet so rsáról szóló cikket
és azt nagyon helyesnek találom. Az ellen senkinek sem lehttne klro_gá~a. ha megvalósul-

agyonhajszolt munka után, nem
LaJ)Unkat )üldheU Nagyarorlidg, JugO!l•lá~l11, .H ománln és 1111,rgenlaud lt'riiletére.
dolgoihat. Hál nem volna-e
jobb, ha rendesen, nem hariap
dolgozna és megkeresné azt,
r.u1ennyl kell. neki, apéikü\,
hogy egyszer halálra Igye kezn e,
mássior meg semmit sem dol• M:érl, mert a haJrá munkivall
. . . , ...,.._,

::;e:t,~:$v:,~:~:~
::;~::: ~:~:~eáJ:S:~1to~~:sá=:.• szok •Is. mert ha kellett a szén,
J,Jmberl ok0&kodások Itt nem
ukkor a szerie.r.etlen helyeken haunálnaK és nem érnek sem, Is ~ól fizeltek.
mit. csakis.Krisztus hatalma ál-

ha::\:\~:~~:;::é!:: hogy a
tultermelés miatt nagyobbrészt
a munkásnép 11. hibás, és e:tt
ugy amint én tapaszta ltam, meg

go:::·kellene az Unlonnak meg
határozni, hogy egy ember
mennyi sze net ad hat ki és anuál többet nem termelbetne és

::~~~

.~rooklyn,
Tisztelt Szerkesi:töség.

Akar ·Ön örömet szerezni
óhazai rokonainak?

Hát et !gy YOlt már mielőtt
a ,·11\o.nygépeket bevnelték a
Linyákbaéll mo&tmég rosszabb

1

~:~

:~!:

2

11

1

SOUTHERN
ICE CREAM

!!~:~;saz~::n:\:t:t~~~k:::~
ki, mikor rendes munkával tl&z•
ta s1.enet adh atna ki és nem kel
lene napoka t várni és munkanél

es ~~:t:: e~~\:~lns:e::::::~e~ :a:öI~~:t :ii~n~~~=r~:i:!;; is ~:~:-leg 26 ~!e dolgozon1 báa=~1::e :~~:z~~::n~
!~!t:ö~~e~i'szt: !:~nc~::ta :~:
munkáaokat még az lga\"onó egy iró.nyba tudja terelni a né- 11yákbau. Ebtx'.il 4 évet a.z Óha- nyábói.
klfejerolta pár napra.
llanmokuil is lejjebb nromtAk peket és ugy fognak engedni az zában a salgótarjtl.ni banyában
J:::z vol na a szerve:i:et JegtökéA gépek, amiket a ,b ányákban

ée ~:;:s~e~::é~1éuRt~tja ezt !s,
az

~ 1~::j::~!~=~~ként a

hó enged

~~~ lesz

!~~:~h•~:;a~'.~/:~;~~ :~rl::0~~~ s1.en 1

ta, hogy uem lehet, me_rt a lo
! dolgozik minden nap. ~n erre
azt feleltem, holi:y munkaidő
utAn_u1Jre t ném pár órtl.ra hasznAlni.
- De uem lehet - felelte uJra a su11er. - mert annak a ló

:::a~n:I ::l~l~;:~ci ::~\~::~~
1
l~
~.~t:::t~a;e::;~~:~:::
6rtl. nAI t~bel dolgotn\, de he:i:•
zeg nektlnk báuyászoknak, le
kellett menni a bányába SZOU'!·
llat ei;tékeu "extrába.". mert a
,.;::z-ofü~' ugy kivtl.nta, ai pedig
nagyon na,_~y ur.
Igai, hofy Jm!kor hónapokig
11em dolgottunk. nem kérdezte,
.hogy 1·an-e kenyered
vagy
nlncs!
Persze a lovaktól nem kérdez
t~k. hogy adJa11ak-e azoknak
u111I \"&gy sem, mert azok. mindig k.aJ,?nak, akár van a bányáhan munk a, akár· nincs.
Mondom tebtl.t, hogy a Bányászszervezet jó ,·olt a mu ltb11n é~ Jó még a Jelen Időben
Is. B:ir csak olyan a szervezet a
profit 6felsége ellen, mint a hó-

\~!

:k~o~n~~~

tés~;t ~: 1~:::t '!~g~!:z~~~~:1~~
iatluk, hogy milliók mentek vágóhldra éR mllllók pusztultak el, mert egy ember, ak i
Klrályn11-k neveztetett, azt mond
la, menjetek, gyllkoljato_k s aki
többet lekas1.abol, egy kis met!li.Hát kap a mellére. És ugy

~~';k:;;~k;:~
\::~
kevés ember merte a vtl.gógépet
ineg!ognl, én azonnal vál!alta11
uz an·aJ való munktl.t. A nrnnka rendesen ment és én a bodim
mai mlnden nap kiadta.m egy
cut szenet, egy cut követ a hcHngből, a.rui kitett 2 yard hala-

;;,l~i:!1t!: :m~>I;:~~ !atnat:~:

~!:~

cr~z:1~~~:nstér':!t~et~::::~lt a ki
l'tl.1)1 személye Mag~arországon
a hábuTu elótt és megls mit láttunk? Mire a hábonmak vége
lt•tt, a bli.borus vihar elsodorta
öt. És hol lesz nek eg)' kis Idő
mulva azok, akik még ma 1•
uszAlybord ozól az uralkodó ha!alomnak, akik beugra.sztjtl.k az
l"mberlséget a veszedelembe, a
rnaguk egyéni önzll érdekeikért és javada!mazá.sért. Ezek Is
eltünnek majd, mint a tavasz
közeledtév"el a hideg és a hó.
Vége les1. ennek az ördögi
korszaknak 1~ és vége lel!Z az
arany ördögi urahntl.nak, aftóke
l'Sarnoksú.gának.
Éli! a népek sokkal szivesebLen rogn~k flgye!nl az uj király
Havára, n:ert nem halál és kls

su:o;as:U~b:~ ::~::z:~/\\1~
lanyszén\"ágó géppel. Es van
olyan alti 20 _ 26 káré szenet
i'n egr~k naponta de meg rak 3o
kárét Is. csak adjanak neki és
talán még többet ·1s rakn a, addig amlg csak fel nem fordulna.
liel~. Mert ml nem dolgozunk

::\~~~::~!~/::i~e:z:::
a mellékmunkálatok Is Járulnak, ami sokszo r több, ntlnt a
s:i:énlado!ás, hogy ez modern•
ség vagy clvllizácló volna.
Én azt hiszem, hogy a terme.
!és Ilyetén sl':!Lbályoztl.sAval a
tultermelést megakadályozha.t-

::~:~ k~:•~

:;:!:. :1:i~~~~~

:~i~~:~g:!•i ~l:t

e~~:~ :z ~I=

e!túntetl • cslpös hideget Is és fiam sem hit.te el. hogy egy kö::nk~-:d:1~1;:11:ldke:it~~ a~~b~; ~~.~:ég:~1:~j'~::: :~::g~!

~:t:.

Jdmélctet és lgy a gyors barlap
munkának meg volt hamar a
kárru; következménye.
a k6
ütött agyon, mert nem ,·tselt
,,Jég figyelmet a munkánál, kiuek a szemét iltötte ki, vagy a

Kit

És amint a té l ela1ultával a
hóelolvadéav!ué vállké1mlnt
, tz bektiflen folydogál a medréb<!a, azo11képen kell az emllereknek Is elvetni ai ön&éa mia1
1
~=:e:i ::dd:1rn :•:~t:~~::~!~

r~eg fog val.ósul nl az em beriség
evezredesvagya; ulgazságor•
u~ga.
De hogy addig mit csináljunk?

:\:g:· c:~::n~e::11:1::::!k~l:1~

:ia:,~~:

~~~J~~I:

::i~·~:::'ő~:z

~~~::~;~'!re~;:~

~~: r';;h!tm~~=~nk~o::iná~;!
ugy, amint blrja s amJnt neki
tetszik,
Meg Is volt nem egysz.er az a
követke~ménye, amért nem hall
gattak ri.m, "hogy én emeltem le

ug~o:~:~u:;t a~t8~::~ég!~ : ~;:~:;\:~Y:~::i:tan::

!~!~1d:~~1~:::~;~::b:!~:: :~J~:~u~:~k:: u;t,e:~u;=::
0
~ 0~!!!:e:e~:eg:1:
u~dt~k~~tnt.e:~~
gedctt&ég korszaka..
akár mit is teszünk ellene,
Most hiába hangozt.atlnk 11.z egész addig, amlg eljó a,; ld6,
1
~ " ; : - : ~ : e':~:!!~tké:~: ::~~k1:r:~;:~:r a kéi, ha
1
nl:~!, :e:u~;I az:!:~e~ln::~
J/.lt&rt a sztnl.Jk. m:is helyr,51 }öt- önzés. A vlltl.g ábrbata megtek, 110k e&etben 10-12 éve uer vtl.ltoz!k és mindenek megujul-
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]agosau do lgozó 135---HO lado•
ló kiad 1800-1 900 tonna szenet. Az én számlttl.som s:i:crint
Igen jó termelési eredll1ény \"Olua az, ha csa,k mintegy 1200
tonna szenet adnának ki , de az
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OLVASTA MÁR A
HARMONIKÁT 7
Ha nem, k,rj,n aunn•• ·
mutatdnraúrnoLA

HARMONIKA

Williamson, W. Va.
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THE CITIZ[N BANl
OF WAR,

Barley Lovett
Hardware Co.

WAR, W. VA.

WELCH, W. VA.
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Urmlh,

ahal talJH bl%leftaithn van.
7tt62 W,JEFFERSON AVE
DETROIT,
MICHIGAN.
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BANK DF LYNCH
LYNCH, KY.
Bankunk a Ll!.OUILAIIDAaa •

ma a l11J•bb h lagUrtal"'aubb vicc I••• malr hl
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The Firit National Bank,
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A LEGlfAGYOII IUToiOZLET A VIDWfl
11z életveszedelemnek 11 ha ker es El,irap ...,••, aó•,.~lt, ltál7WJi:1 -,iurelt le.wni
Is \"alamlvel többet aztl.ltal,
léuletliutéue UI ela.limlk.
1
~~s:!~1
·HAZHOZ SZÁWTB A MIT Vf.SZ!
1: :
1
1
:}é~:::~~:i1~:t
a::~Ye:~
J.:ély kü lönböietet, a.mivel lgy
többet kereshet, ami egy shlfNORTH-FORI, W. VA.

;:,g:::t::i :

Fe1,11,gosllás,al késntggel uolgálunk.
MAGYARUL 18 mHAT.
1

trfol y•ID•t.

1

·

WILLIAMSON, W. VA.
Mlodenfélt1 bbtosltások. Tiis elleii. hl1toalt.l• hUát '111'1
Ingóságait. D•leaet éli betegaegély bldosltásoll:. Ha Eu6pt•
ba utadk, bldo8ltsa pod11áuit, mleUltt elladal.

11,..-1... rna1 h,Juk me1 a kUIIBldl
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Pettenon Blag.
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TUG KIVER INSURANCE AGENCY INC,

:~v~:•!kaJ:~;:~:]•::l~t~•t:~~-:~:.

Én m.ir akkor azt gondoltam,[~•~öz::'.ül~á::'.ll"::'.":'.'""'.'.'.'"~12::::C:"''...:'::'.m'.'.'.b':'.."~= = = = = = = ~ I

l.:lfejlőd,ött
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kffltun

A

uyász nem törődik, n em gondol• kbok belemehetnének. _ . , ..
Ja meg, hogy sokkal jobb lenne,
'
·
és teljesen elegend6 Jenne, '' irn
NagJ M.
egy nap egy ember legfeljebb 8
Nu llline, Pa.
lonnh szene t adna ki, tehát
ember 16 tonntl.t és akkor az egy
napos munka helyet dolgozbatna. 3-4 napot és nem lenne
agyoncslgázva, nem lenne pisit,,.._.,.,..n~ul U 1111 ...... td.
kost.Zene és nem adná ki a bósz
IIZ Idejét, mert piszkos · szenet
WiBiamH■,W. VL
tei,melt. Azt h iszem ezt mlndenr.taJul•••aoldl•t&t...t .. ~
ki beltl.tJa, hogy a mai rendszer
1,11i.m • i.pn~ ) ; ! ~ .
nem Jó és a szervezetnek kelleDl'.IPU.l'Uü,Al N u,n.aAbt •l•
ne vá.ltoztatnl azon, bog)' ne ....... rut,,rat&,tek.
egy nap a!atl adjon ki egy emt,er 25--30 tonna szenet, mert .
akkor aztán egész héten nem
dolgozhat.
llllnálunk \"an isg ladoló, a

:~e:!~a~yon1oritotta el a slet6s ~:~~n 81t!~~::i::::~l~:n:· 1~~:~

1
~!::s~;.~j:::i:.1ek ,·édelmet kel- ~~:~\t:t~:~e;lse::i:k!!t~:h::i:j ;~; !:b~:i!tt~z::::á~!:e: :~:
Us,:anlgy lassan közeledik az
a nagy sztl.rnyas.
buzgó, kapzsi embereket. De erTgazsagoi:I kornak a tavasza, a
A~onl\épen a jelenlegi feltor- ről szó„ sem lehetett, mert ha
mikor. e.l fa,;:: mulnl ugy a szer- dult rend;,zerü világot az Igaz- megl!mlitettem valakinek, mind
, ;:~~\;;ti~l~:.pen eltiinlk a zsar- ::g:d:n~z::et~ttr;e;;:e j~:g~~

•

~u~~l!~!:t !~z:t::~e;~~:::: ~~ndd:~;a~•a;~; ~:n:~ s~:nb:;, :1~:/:1.e:;~:~:~es:::g ,·:111::,a:

Ha szén, 10-11 ank széles moller~ heti ng volt.
Többet soha nem klvántam
t!olgoinl, mert a rendes megél•
hetésem blztosltva volt és a
munka nP.m tört össze, nem ftl.rasztott halálra, szóval épen
el_egendö volt, hogy t'eatben és
ltllekben tökéletesen .meg legyek elégedve. Minden nap do]goztunk, vasárnap kivételével.
l gy ment ez egy jó darabig.
Bgyszer csak érk eztek uj emberek, akik rákaptak a munktl.ra és akik seinmlvel sem voltak
megelégedve, mennél több és
1öbbet akartak keresni, mert.
ka pzsiságukban nem lsme~tek
Mértéket.
Ezek aztán egy cut helyett

B~y szervezet !esz az egész
földón. ahol mindenki öss.r.•
hangban lesz a tArsával és áldást osztó reljebb,·alójával.
Aklir _l1lsszük, akár nem, ez a
&tervezet n1eg lesz, olyan bl-

,.,.,_Ml'ak

WIWAJISON,
W[ST VJIGOOA.

::~J~:~!!~~~~ij~~~~~: t~!~ ~~::~=~ anz::~a:~~;;b:án::: :~aa ~!:1;:~~::. ::i:t ~ ~!!~

;i!, !~~:!~e~:e~:~aae:'.~ó6s11!\!~:~ ::~~~n~:~~11:t,IC:t :g:!::!!s•é:a~ ~:it:i ,::~: :1:11:a~~or~~k~:o~; ~~~ ~~:!\;li::!:a~á;;,:;\~:;:
;:~!t :s~:~a u:;m:g~l::g.~17:t :z~~ogsag és a me~clégedett• ~:~~:~~~n:!!~~b::j~~e~~~lt ~;~g::~~k !~~~- na~!:h:~e;~~~~
'kinn a szabadban. E:zenk.épen a
mi nd enható t6k!! se szivhatla
1'i;"és1.eu ilalálra a munkássága
n,1;r1 a sz.e n•ezet akadály volt
t ,tte.
•
Igen :1111. cilakhogy a tavasz

11 " - k •

K61!t\\.'~~~~'l'aN

('ffUlt••- e ..,11a1 -klLI

a ~!:~kos szé n miatt, ~:á:0 !:~:e:z:z:i!~:~l,E:0 ; ; : :
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IEFJUGE~:!10N CO.,

0~2 évet pedig Penn- ~:~:=~~~D~~~:1ln~e,kl,a:lná~lf! ~ae:z::;a!irm:zm::b~;:::~e1:
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"Ez a te,feW,aeWt"
SOUTHEllf

:;:!::~:~~

annak a ~övetkeimé~ : ::~:k;~:ak~~~~k:e;~rst!~'.

........... _...._....

:. :-,......,,.., kh1■ "'-"

kttu~• to t1ona ,rtrtft>•~,.

az e!;el., a.ml.velem töritént?
Es enged ni fognak, követni . Í!l~3-ban jöttem ki az Egye- inkli.bb jó lenne ez most, mert modernlztl.lnl kellene, bogy az
.Egyi;zer -azt mondtam az fogJAk öt, mert, élet és boldog- sliltAllamokba és akkor 26 éves még so ha sem üldözték ugy a ember ne dolgouon még az A!-

::~:~j:a;1:-:e~:~~rJtn~:k , 1:~:[

:-:--..:.::= !':.::!

THE ANDERSON HOUSE fURNISHING CD,

BUDAPEST HOTEL

nh .-Ill.....,...
• Jatt en at..,.,,.u uau..iat •tltatt•"' • Moi,.,-11 ltt.,.ta11. .. tlu1.11 uJ l,..t.err•l ,..,,.._ be.
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BUDAPEST SZÁLI.ODA
MILU!II LAJOS, tllla)ff,\..

WELCH,

WEST VIIGINIA

,.

Öhazai mesék....
••

(PolyL&tis.)

-

Igen ... Igen, AJ1gyalom! Te mindig

fején talilod a u6get. ZJ!ui.d.t f e\neveljii.k.

• Valamit Cllak lennlyik kell, ha mir a halotta
kon nem 11eglthet;ünk.
- Nem taniC10lom, - ni.zta fejét a:,; anyó
sa, Kapuvir lné. A mb gyereke mindig csak
nyüg.
- Hitha nekün k meg nem len? - nevetett Dérd. Nekem kell az a klalány.
-És ml lesz a töblilvel, doktorkám?
- A többlr61 gondoskodn i fog a pécsi

gyennekmenh'cly. A flu Itt marad . .Pereces
binyá.szék vá llalják. mint nevelöszi116k éa
a men hely fh:et majd érte. De ai: olyan e&elr:élység ••. embel'l!égböl teszik.
·
- Éa a négy leányklt nem lehetne atlntén lttelbelyesnl!
- Próbáltan1 érdekükben ktllönböz6 rangu és rendü blhaspirokra hatni, de ered•
ményt.eleniil. A Jobbmóduak azt mondják,
hogy nem bajlódnak a máséval. A szegé•
flye.bbek kevesellk a tartásdljat 11 1ha már
dllalko1mak neveJÓllzült'Sknek, Inkább fiut
vesznek magukhoz.
- Miért! Soha! herefgebb egy ~ztlp klB
leiny.
- De Ok nem a herclgségre fektellk a
eulJ;t.. A ílura nem kell annyi t mosni és hamarabb fethau11álbatJák egy és mb dologra.
A mérnök nagy léptekkel fel sali sétált
a szobaban, mint mindig, ha valami Izgatta.
- Haj ... haj ... most egy házaspárnak
it"ánykál. ahinyan ,·annak, annyiféle viszonyok kö1.il kerüluck,annylféle nevelésben ró
l!teaülnek. Az Ilyen test\'érek aztán megérthetik-e egymást, ha felnótt korukban talil•
koznak?
- Kérdés, talá lkoznak-e valaha egyáltalé.11? Szomoru erre még gondolni is. De hit
az a fó, hogy éhen ne ho.ljannk, - felélt n
doktor.
- )tagam megyek zsuzsiértl, '-'- stóll Dér
né s napernyője utá n nyu\L
- Nem , a'J4nlom, nagyságos asszony ..
baja. lenne a. kis vadócoal. Az el nem erentl
az Ádám kezét és nélküle nem megy egy ta•
podt.a.t ae. Majd meghagyom Ádámnak, hogy
,•ezesse Ide ... G Igen értelmes, \'ele eljön
Zsuzsa, aztán majd valahogy elszöki k t61e.
- Jó,doktorkám.

Engel doktor egyenesen az árváltboz
znent . .:Uég otthon voltak II Perecesné vtaelt
rAJuk gondot. Ádám épen gyuj tó1t haaoptott a ház végénél a a doktor odament hozzá..
1
-Ádám..
- Paranca!
A flu letette a fejszét s tlute119égtuMa.n
megállt az orvos elt'StL
- Ádú.m, most mindjárt kben rogl)d :Z.azt<At Is cl vezeted Dér mérnök urékbor.. Nézd,
hogy az arcOCllkáJa
mauatoi. ne legym.
Aztán valahogy ügy esen otthagyod. l!:rted?
- Igenis! - vágta ki a kemény klsf!u,
de uemel gyanuaan csillogtak II ajkai lefelé
&örhilllek.
- Nagyun Jó dolga Icu Zautú.nak ..
biztatta Engel doktor klS!lérezgt'S hangon é11
meg1:1tnlogatta Ádám f~éL No 01enJ .. :,caa\d
el. thlm.
Zsuzsa' a kla kertben ült a földön a ,•ereapecscnyét ját.szott Annussal.
- Z1uzsa! - khUtotta Ádám. - Gyere
kisanyám, megyünk a tóhot ...
- l::n Is! Én Is! - kirt.e Anntlll.
- Te majd má!lator .. most csak Zsuzsa
grön velem. Ar anybala.cakát !áttnm a tóban'. . . megfogjuk ..
Zsuzsa tapslkolt. Hagyta, hogy Ádám meg
törülge11se vizes törll\közt'Svcl, cngedel me11en bele.bujt kis piros ünneplő ruhájába s
Adám kezébe kapaszkodva, fürgén lépeietett piskóta láilacakilval. Testvérkéi utána
M:: ntlztek ... honnan tudha tták volna. hogy
soha többé nem látják ta14n . .
Dórné cigarettAzva.nétetl ki az ablakon.
vli.rta Zi;uzsáL Amint ruegpl\lanlotta
a kertbe lépő gyerekeket, elébük ment.
Zsuzsa huzakodot t Ádámmal.
-:\'cm Ide .. nem Ide . . halncka a tóban van ..
- - Nlzd csak kis anyám ... mennyi sok
nlp virág ... bokrétát kötök neked .. hallau:1zott Ádám hangja.
Dérné a virágágyak mellett á.lh·n találta
~et és mindjárt annyi sokszlnú verbénát
szedett Zsuzsának, hogy egyik k!11 markába
ll(!mffrtbele.
- Fogd a mii.sík ketedbe .. tanitgatta a
mórnökné mosolyogva.
· Zsuzsa blzalmatlauul-pislogott rA és a másik keze világért se eresztette volna el Ádám
kei:ét.
- Gyertek utánam, kaptok valamit ..

Ha a bb7bznak b1Ja n.n, n
.\ D U1'1',ll'E ~'I'ELEJ
l,inybllllphoa, ugr a bbráu.Kf:KSZ,UiÁJ,L. f
bankhoz fordul. Miért nem for •
dul e.-ekre a bel7ek:re olrankur
Legell5szö r 1917-ben kötöll
b, mJk or nin cs baja, culr. u Chobora hAza11ságot. Akkor B.
elő lbel ést kellen e beküldenie, h.atl cát "czclte oltárhoz éa hi-rag7 a bankbetétjét elbelreznll rom th·lg együtt élt a fiatal nö-
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M~:=~~it:..!':::nk~~~,:~~· •
m•n■ r 111nyul"'• tielyl ... m..
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•lr tarta11nud uw.
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faluba költözött, ahol P. M.áriá\lll kötött frigyet. Ette! az asz•
uonyal 1 évig Alt együtt Chobora és ez a bátasság sem volt
gyümölcstelen, mert P. l lárllnak !s született gyermeke.
Egy év után a kiváló ember
ezt ai: asszonyt la megunta és
változatosság kedvéért egy tár118.Ságbel! nt'Svel, F. Mii.rlával lépeU házasdgra.
-

;:~e~•al:tgyk i~t~~=:!:o~~~~
ai erszényét. Chobora er re ver.
1,i keu:lt e az asszonyt, aki eluökött -PcHtre.
A kalandor anélkül. hogy
egJetlen előbbi feleaAgét61 el,·áll ,·ohm, ötödszö r ts megn t'S~ült. "Ezuttal B. Arankát "fett.e
el, dc Itt nagy C1alótlá.s érte,
merl Arq.nka asszonynak egy fii
!erje sem ,·olt.
Chol>ora nem sokat teketórl-

;:~:~e.:1

~t~;;!:~g~~:~l=
mely blgá111Ja, caalh é& több
rendbeli könyil testi sérté11An
emelt vádo.t Chobora mester el•
Jen.
(Hlrlap, SuboUca)

II napok. Chobora a hármas szá•
1uu as11Zony hozombyAt elköllÖUe, azuuin elhidegült a fele&égétt'Sl. F. Márta ekkor válópört
0
:::: !~a~~r~~l~e:;::~I ~z:•::;

Szentcadubra,·a községben ré
g1 baragosal \'Oltak egymásnak
l\Jadlnuky Ji\1101 bérei és gaztláJa. Egy este összeszólalkozáa1
;~1
41:

kUtd
KOLOS LEO,
Hl lllll.ERVILLL KY.
Vtdl'ilh\'lu,11 A"""rlldban.

KOL,ÖLOI MAOYARIAO parto1•1111 Ill. Ml10Nnt kWI. a,nl a

Qn
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11
le..W4ukrioff a lllld m!!Hle" orad■'t.61.

kozott 00 K. Paula ö:veg'yau- ECll· 1',\~ITÖ~Ö FELDAllAszonynok és nagy rábeszélOteHOL'I',\ CJ SZOLÖTT
J,etségével en11ek a 11zlvét Is
(ln~: RM"EXtT.
:megnyerte.
Csodák csodája. a hAu.sd.gllára.maroshs n.
SzálaObos
11zédetg6 nei;yed!k M:iaasága Is ilöz11égllen a ruszin állo.ml lsko•
boldog vOlt, persze csak addig, Ja szépségér61 hlres tanlt.6n.15je,

~!:~:::~ie~::~s::~~=t :,gt~:=
tin békében Alt volna Chobora,
l,a a 1násodlk neje ne01 akad ra.
Az elt'Sbbi asazony kiment Pen
telére, t.lu l éktelen Jármát csa-... pott, n1lre a uapodá r férj mi.so-

MUTAi~fJMoT
A

Oérné bevezette Zsuzs!t a szobába. Mezltelen lábaci,kált kellemesen érintette a puha
ut'S nyeg s ott benn nemcsak a babu csipkéi!
szalago1 ágya kötötte le figyelmét, hanem
még M>k mái 18. Szép képek lógtak a falagyeakedett ,5 is nnni egy da rabot. Mmt mé.r kon. Aztin a dlvá.nron pompá!lan lehetett
eg}'lk kezében virág volt, a múlkhan sUte- hlmbálódznl. F.s az ablak elé tüg:geutett ka•
111ény. Mlg ll mllnduhí.s Bllleményt majszol- lltkiban egy kis sM.riatollu madár ugrált
ta, Oérné bement a vendégi;zob6.ba. Ott, a fel I alá és csicsergett. Kanárit ae látott még
nagytnkör mirványlapján -Ult egy e11oda- Zauzaa.
11zé11 gyermekoagysAgu babu. Még menyfgy Ismerkedett meg Zsuna. mlndenféle
a1111zony kurábati ls e ljátszadozott vele s 1:lt'Stte uj ~ érdekes dologgal. Egészen meg,mo11t 111 becaLen tartogatta. Most fogta ezt a barll.tkozott Dérnével. ugy, hogy nHkor azt
féltett babát é! Zsuzsa elé Oltette az aaz- mondta neki; .. Mo1t megfilrdest Zsuisa,
llllra. No, hogy látté.rn milyen tágra nylltak jó?" Bólintott, hogy Jó! Bementek a [ürdönwk a ne felejh-6zemek!
uobába, Dl!rné maga velkeztette le, a e&e·
- Ez a baba tud ám aludni 111 . . nézd, léd pedig, egy 4>arátságoa, nevett'SuemO lelecsukja n szemelt ..
ány, beemelte 11. kádba. A langyos vlz naA mé rnöknő most megrántott a bábu kék ~yon ke llem~ ,·olt. Zsuzsa pacakolt benne
selye~szoknyé.ja. alatt egy zsinórt.
és mlk ~r Derné sapkát \'Slnált neki uappan
- Pap-pa ... mnm~rna .. p~yegte a por- liabból, a elébe tartotta kl1 kézi tilkrét, haneelló.n-klsasszony.
gosan ka.cagotL Alig lehetett kicsaln i a ké.d•
No er re azt.an nyitva felejtette Zsuzsa a. ból, bpalód.i:ott, mikor a cseléd be.legön•
uáJacs:CáJi\t, Ilyet nem látott ő még soha! gyölui a tepedóbe. Aztán kávét ,kapott, fi!'.cvetell, tapsikolt.
nom kaliccu.l, nagy éh·ezettel Itta meg a
- Méd ... méd!
Dér.né ölébeu. Mikor u utolsó kortyot le•
ts n mérnökné ráugatta n zsinórt s sze- llJ'IJltc, hoaszu azemp!llál már le-lezárótlmé,·cl lnte!t Ádámnak, hogy JIJ 08t tünJön el. t.ak.. Dérné vállára hajtotta fejec11kéjét.
f:s mlg Zsuz11a minden flg)·e\mét lekötöt- Ájmos vadok ..
te a beszélő é11.alvó ba!Ja, ÁdAm nesztelenül
A cselét! hu.mar ágyat bontot~ a hálóazokHopózkodott a uobliból, k l0110nt a kerten bában s lelektettek habfehér vinkosokra.
keresztül ai utcára. On nan vágyva nézett De akkor hirtelen felugrott Zsuzsa, mint a
vlHza a vlr!gos kertbe, mely neki oly szép• g ummllabda.
nek tetszett, mint a paradJC80m, melyrt'SI az
- Nem Ide, nem Ide, - Ádám mellé akaiskolfiban tanult. 6 pedig egy parányi Ádám jok tetüdui... Ádám, Ádám. . és kétaég,·olt, akinek még parányibb É,•ája ott ma- <beesetten lllvt.a. Dérné és a cseléd egymáaradt a p&radic....amban. Kedve lett volna pi- sal vetekedve Iparkodtak megnyllgtatnl, de
tyeregni, de Cijak a szájé.~ llarapta öesze ke• ;hasztalan. Slrt, kiáltozott. Mellé fektették
ményen. ~Jz ,·olt az el!IÖ férfias cselekedete. a nagy lleszél6 ,babá.t, haragosan urébb rugHuksl fejét Jógawa ment Aa aion gondolko• ta. Végü l Is alrás kötbcn nyomta el az :11001.
2ott. hogy·mit hazudozwn a négy lányká- Szegénske .. . mondta a cseléd.
- Sokbajunltleszvele.
nak: hová lett Zsuzsa?
- Csak n1ég megazoklk.
Zsuzsa l)ed!g egy kii! ldó mulva körülnA- Azt .a. flut, aki elhozta., Nánl. nem SZJL7.ett és hogy nem látta Ádámot, keaerve11 slbaci többet beereszteni, hogy lele}ts,e .el mlráara takadt.
- Adám! Adám! - kiáltozta szüntele-- .nél .cl6bb.
Dérné itme.nt az eilédlO:be, abol lé.rje má r
nül.
- Ádám elment a tóhoz, most fogja ki a te rltett a.sz1.alnál ü!t.
. - .No Édesem . . . ez ai els6 eset, hogy
neked az 11ranyhnlacekát, mindjárt Itt lesz
nem
Jött elémbe, :mióta nőm.
w le, - ci;tlltgatta Dérné.
- . Zsuzsá.t fektettem le, Öregem.
f;rre valahogy ruegbélrlllt.
-MltyeIJdrága,mllyenjóazénasszony•· - Ado.llg gyere, uézd meg, h ol lakik a
:kám ..
baba . .

~e;::~.J:,'!~~~!te:::s:~~
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ai,.t c:,u,k m1ttr.,.,.k flntk.
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ll egcaókolta a finom ki• krzel, megbal<,ttan mondta:
- Valóban, az lga.111 na\·el vele uQletlk
a1 anyai érzéa . . . 11ért neretl Maga la 1,
ltlcslnyek rt. ~
l)llrnéturbékolnlr.aeagott.
- Ameddig mu lattatnak, öregem!
A férfi magához vonta él! térdére ül tette.
- Reménylem, nem hanyagol el z„\iua
mlatt,-kl1111éugylaféltékenyvagyok.
Dérné oldalt hajtotta fejét I kacérul nézett férje azemébe.
- Az attól fllgg, hogy mint \'lllell ruagát,
Öregem ..
- !l<yugodt l~et, hogy legallbb 11 0l7an
Jó l, mint Z,mz~a. llallottam. mennyire böm•
bölt.
- Az után a flu után. De annak nem au.bal.l többet Idejönnie.
- Helye~. Megfürdette? Ez u1gyo~ 111tült•
1tlge11. l::s ne csak Ádámot, de valamennyi
régebbi játszótáMlát tart11a távol tlSlr. A J,4n}ászgyerekek soha 1em elég,i:tl tlsii,k
Ide hozhatnAk vah1ml betegség e~lrál1.
- Zauzi;:it arra taultom, hogy maminak·
nólltaon .
·- !l<ai;yszerit! S engem paplnnk?
-Termér.zetelen.
- 1''agy11Zerü! lgl' legah\bb tudni fo,;_tnk
a szere pünket, mire bcnnllnket iff megtlflztel
IAtogatá11l\'alagólya.
Dérné trófAs haraggal 1apa~z1ott11 kftlll!,l
11zur11szájti.ra.
·
'
- Menjen avval a csunya madirra l..
Ide ne jöjjön.
.l rfleJtd lhlxott z~az ~a .

A négy kis Bende ldny rátim ad1 Ád_ámra, mikor hazatért Zauzaa nélkill.
,
••
- Hol hattad Zsuzsát?" Mit eelnáltál vele!
MegmondJ11k,• ha mindjárt han, m•m hozod ..
- Kin ekirultokbe?
A 16.nyk.ik megszeppenve halli;altak el.
Klu\lk ár ulkodb.unáuak, mikor nini-, már
4
11eapa,11eo.1.1)'a ...
•- ~l lt lármáztok, nincsen Zsnz8'no,k •
aemml bnja. Ezután ott fog lakni a mt'rnök
urékm\l,atlok1orurpara11csolt11.bopvezcssem oda. Tik meg utaztok h6na1, l'&-ilro.
Er1.11i, azeJtl ő11J11e mlodnyáJatot bollnult.

.MEGJI OJTO'JuJ'A .A
J' ELESi:G.f:'f.

Matoaka ,,••rl•,u....,tbb !.":.,•.•.•n•nobb
_,

TekeJ1ye községben 01egh11.lt
Labodl J&JlOs gazdé.lkodó (ele!rege. A 1emetés utáo o. faluban
s.uttognl :k.ezdték. hogy az asz-

TAILORING CO.
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az :aHuonyt a férji:! megfojtotta.
A gyllko~ férjet beuá!IJtották a
:-alaege.r.izegl ügy6:-zségi (oghé.zh&.
(PeaU Hlrhap)
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a szomaaéd udvar kutjába dob•
la be. Bonalma1, tette után agy
!)a d6lt és önklvU!etl állapotba
esett, ::,.mely napokig 'tartott. A
falubeliek ,·égre on-oat hh·tak,
d•.j mire az orvos megérkezett,
-o--a tanltónO: 11. 11zoll:a. a:ttaJára lel• HE Cl l!L''I',\ BOUSU ZÁS "t:OY
akuztotta 1na.g,L Az orvoanak
HJ LOTTAL.
siker ült ltlejekorán Jev,gnl a
sterenr::llétlen tanllón6t, aki
A1nlkor a rcgrut.ik bevonulmoat é!et-hsJáJ közt lebeg.
lak, !l:aszvadon az egyik kocs•

el~~~~t~e~:s;: !~~~~:ö::~!~ ti~~ü~~::r~:a:1~::::cs~~n:~
,\ F O H ~ FOLT.
nem tartotta tanácsonnak a Pes 11entelére.
ten maradáflt é~ leguJabb nejéAmikor végúl a hatodik aszMegrendlt6 aze rencl!SUenség1
1
10
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A I.E00l.CSÓ88
A I.EQTARTALMA8ABB

KÜLf ÖLDI
MAGYARSÁG

Dérné a konyhiha vetette a ki csinyeket

egy tányér silteméDJ"t hozott a kamrából.
7.sITT.sit klnálta.
- Ádi\nma.k ln .. _ követelte.
És hogy a mémökné adott Ádimnak, ke,.

11

~;~r:be~::il:~~::t~~~ ~:::~~
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Hanaafil édolyaat

IANYASZOK AIVAI.
Irtat SZE~TIIR!I •Á1lTH.A •

~l~~:~:g~~~~!-~1~;:té~:!1~:;
he.z:l!elé mentek, öauebeszéltek, hogy ~·ekete Péterl jól el
:~~:\,ö~~~~o!:~~

:e::i:;

~:v:~~:,n :~:r~t 1::!á~1~
zet s letette a konyha közepére.
?altntho!l'.Y a \'lz tuJ fo rró -,olt,
kilépett ai udvarra, hogy hklegvizet hozzon he. Az alatt e.z all1
pár plllanat alau, a konyhában

r::::r:r~=:~~~ó~~o:::~·m:~=
telt Harla I11tván hbához, akluek ledn)ánál Fekete Pét-;r a.k·
kor ld6zött. Amikor bementek
Haris Jgtván portiJárn, bekláltoltak az ablakon. hogy; "gyere

belerurdult az ilstbe. Abban a pll
lanatban már érkezett la ~ a:i:
édesanyja, rögtön kivette a -,lz.
bal, de a sze rencsétlen gyermek

kimentek az udvarra, de mind
a kett6Jilket, amiko r kJll\ptek,
egy é.le!I tárggyal ugy találták
tejbe fitnl, hogy Haris litván

MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE!
A Jeg111.ebb kész n61 ruhák,
uoknyák, 1weaterek.

:~~:::~:~:::t i:-'Ju~':t~:

füzök , hlou•oJt:,

és csecsemókelengyék.
Him:zések. csipkék, harlanyik, aelyem gyapott 1ls6ro•
hák, batlsztok, organtln, elt'Snyomott kézimunkák éa minden mti.a áru, ami Milgyeknek uOkségeL

~:'!;;;~•;:;~~!!:,{:i!'. ~.r«r::f ;;;;~:[;•]~~;;: _=:~~~~;: ,~
:~u::~:::!•ve'.:i°:u~S: ;;;~

felőlt6k,

női kalapiruk. kalapdlazek, ,:yermek-

•

uebk,ndók nor, vílmtikba

JEl,SZ,\ VUSK: ElsGrang u ir■ t allju1k i:, ,oatoua
HfOlgli lJat ki ,evóln ht.

Postautjin küldje be rendeláeit MARY JANE,
HUNTINGTON, W. VA. cimre és biltoaithatjuk, ltor,

!smerot.ségé re tett azert.
gazdli.J4t éa megugrott.
h alt.
lus.ka Lajo$t leta rtóita.tták.
mtf lesz elé1edve ki1zol1álúukbl.
Chobora a,g glegi!nynek mutat
(UJ \lllág, Eperjea.)
(Ellenzék, Maroad1árhely)
(Komáromi Hlrek.)'1 . - - - - - - - = - - - - - - -
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Ax elnwlt hét.fin 3 napot dol•
~oztak a Ulmler Coa.J Co. bá
ayijiban.
S1:or11t11iton, :!:?-Cn a HlmlervUlel F.11yeiillc~k kö1.Ö!lgylllésL

I

nuuz.
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• Conull,dat,on Co,np...,lln•k
mJr i""l11•6tamlndtn "apdol;
A
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::~•!;,rt
d-::iai:te
1& bJnrlb.,,, A ta,s.d:lg mo.t.
elhel~uS l•ocllt nwrtoll Hu,..

-<lll'toUak. mel)·en as egyuület
ösu,,1 tagjai, teil,t lllmlervllle
!ak'Ó'!ll;iga cmi.knem

llnglonb•ntan■ fflC&■ klel„lli•

!::~!~•l~l::r\•,

,ahit

\tjyéJ,alufl,kiiLwegjolent.
~ A gytl~~ '. tiltakozott nerko D.
lbéúnak ,"ái' Amerlkll.l Magyar

deel~ti~:~::

CONSOLIDA TlllN
EMPLOYMENT OFFICE

t~t(á~1!t!~:!1eé~~e:k é~A~

64 l - 9th Streel .

tolyl dtR(}rtatbAt kéró beadvá-

HUNTINGTON, W. VA.

' ;.}'U ellel\ €A llatAroztti J1waslatot f01:,"ll!i'>li el, melynek 11zö1•e-

t~ :;~~~-p,~::~~~~=,~~ KIS HIRDETÉSEK
Jflébfm',l1~{11lfogja.
S1.crd8,\l_eate„a " The ne'cr do

11;eJI' (Aki aob&fflll lCH Jól) cl-

.\ IIS't..\.11 ,{S ,\ .
K•"'•letlo, lnelu6&, M"nUt ka-

;~Ü ~o;::;.;t ~esiró'::~t;;~ : :~~ : :i:=~~ ~Hf•:f{:e~~~

1
1~
rnlnd ~b t<>•"llbbl HÓ k(l11,"'nUnt llt.

Thou1a11 Meighan jiUl\.ll,

S,:omllaton a
Th\\.lldVlng
Dawn {Me11ydörgű baJrrnl) clmil nagysu.bbu Uul \·ersa.l kép
leu ben1utatva a legkh•á lóbb

fllm-n1Civé111eltk~I.

.~;i:i:;;. ~:~!!! 1~";.

rt~::;;:,g~ 1

mok. Ingatlan. t·U.a „a, v Oalot ~U•I•

::i1~•~-;!::.,~•\'":~1::,-M,~0k:. ,,,..,-...k,,

1

~=•~la:

unr S!,!~: :;,o

•lffll ra1n1

11,1„<1<-n ••6

k~::::,:..,:Q~k"-~ ..edetl b!n:101,...
• rr,~11 ~••k U1.111ore.., Hiffll• •

IIAGYAR BANY~SZOK.!
Ha J6 ~,.,.t b olcMn akarnak dd-

~

fü~::t:::n::,o:~; ...

;~

6r!
1

oli,o
~r;:·~:~)?p~!h~::6~·~~:1":i/ ~~1:r:~
•~~~

l!lrdclfHk

il„uao

KtREl.-1!.M
Bcugaogily•i &;t6~otttg

Munkh

e,....

llu•

ta1Jalhoa!

londll

~~7'i~1r!f:?:f~r,1:s~t!~h-=

F:;~;:i;Ozu:TÜNKBE:N.
N~fN~: ::e::PEHK,.Et
El.ADÓ.
.-1~'.!~:"~t:!:'. ~~- i::t-j„1~::-::
11 - - - - - - - - - l n o p b a n uerenco611enlll
a bl.11y,l.
BALTIMORE BARGAIN
·STORE .

~~:A~~.~~\~~·

:::k~k:::!;·b•~

iti;~::J~~~~u:~/l:.1d~::i::~

Kt:RMIT, W. VA.

a ll1hya

Ju:lleu,

k<!t

::;.,•l~~~J ..~: ,_~~~~e:";~~~K\: Bel1k! " mtu dJo.,
rJ;:!,~t"h]

1:::~:~;ét,h:1~~

::~~~!~~i~f;::;~::t:.i:1
::i--H!

W!~i:~ ~rwi;. ,~~~·kl.
,·an'il'a}i: :!,;"f~~=t':\':'~r~':!J:'~
1
~~

olaj. SU, }ti lor~-~~~".t:t~ ~:::•;..'i:i:::~~,~:1~!i
IOl nbnel. Erd.Ő

fel~lllt,·a. uennel lbsa. el.

haJn, hoicy mind a

gt5~~ i~:~~I;~~~~~;,~

, de: t~:~heÚield St~I & lron
e~ a Fiat Top bányát, AlabaJiek

O

;,:;:'! ~~~ ~~~!y~r::1.: 1,f:tt~l~i:

MAGVAR BÁHYAIZOK.

r;;ft:.Isif:t1:::~~

~!b::iu~~g:::.k~

:::;l;;:::.,~;st,~:;~tv:1:

min,, H, J.pr. J. t. ll<>Mi. vtlL

l ll:{IX\'ILT II AH AK.

~·t·.:~1!\!.l!:
1
j;l.rt

~::~t~~.;:. ~~"t~ :a:. .

ff,

h:~~-l~~·b'\~

Appalachia - Co<l,an,,
Norto■, '
Vir,uú.a.

olpltiat.

Ml truoltj11k a „ lllghl•O WALK·
OYl!:R
OzLr.;_:~"f: V1~~~:;.~vcla.

~~=den adG-

!1<J~::/:::t.;.~~):~-~
l"#kh,ebb ....
1
"l1~!i::n

,.,,.,,.. m6g

.~~~J:

BLOO,M'S
Dig Departmeat Sloru

a

:::~!~.
:e:::~=~~e;n .fa~
uja~!; E:;:2l:f~~i~= 1
~~i:~:~::\e~~!~~~=~~·:i;
neutc.rtllet kiaknázására. A urll tlirlent.i.t)
11ufbttn.
1
~1:'~::s;i~~:~~~el~~:~~ély :.~~~"1,1~;;:::~;;t;;r,91„11,,0.1.

• Kocel1!"n yát nyitnak tarbon -

!i~~:: 1,:t:it
11

:::::~n~E

1

e!~o

tn1ea11

Egy roásli{ kocstbanya szln- Box z•1

ten Jlllnolaban.

de

Herrlo

:tS~:~~:t;n~:ry:~~::~~~::r~

hbl.Olltot. Luku ClAbnr tag1utYfrlh1k

Ellwoo<I Citr,..!_a. denL

vldé- 10 ÓARAB Hlmler Coal Co. r<luT&)'

Cs.cnge, Fen,no

~ ~::n:y!~:Ú ~~1=1~:~e~~:~}e~~ : ~ a : ; : : 1 ~ : ~ : . ; r : ; ; ~ ~ 1
~ut.etÍiek be.

Bo" 11, Fru man,

w.

IHD °:i~~~tU"'.
Mortntlle. W. Va.

Va.

. A Martin ~nya l ndlaná.bao 3.
DAllAB Hln1ler Coal ~ ~ : : . : : N6 ... eth Anl•l
4
l! ick:nell nénmeuln is feh·ette 4.,..bnntalt to dollJ.ritt eladó. l!:rdek• ~JuOk.
üzemél, miután több mint egy 16d0k lrjuU • tllitjd,,.o.aat.. ltan

óye le

zárva..
A bányában co-opera.llv alavoJt

Simon. Bo• "• PMta119, Pa.

:i1~tJ\~ J~1\~~:~/ci~,

0
c„ ·1.t::::J:

)100 kezdték meg a munkát azok hl uu,Uball rneuudbaló,

Dr. 8.

Wilr

Ifj. N~m.lh JóaH I
p6natl.rnok.

J.

FARRELL

fogorvH

W V

o~l~~::~~t~~ ;':,!;:16~te!~
HGY~:p•.t.t.~;.u,
Fl,ot ~;~~~~ 11!;.
1
~~~~:1~ :::~ !t0~":aP~~~ :!':°!:t~~~:, ~~~"!. f;:;:.~:~: f;!;:1~~~

~sáiar:i:::ó~~~

„

11:idta felvenul az üzemet, ktadta 11&k alatU.snl. T&11ll mairar. ~t
11
'4 bányá~,; bánybr.ok nak bérbe. !~:~~ ""~!~k~n~!~:~,~~-::i:i.:~ >;:

Bbr"'•l"P ttadójtha t6rell: "Kanalar°'}lltg6re.
.

Man~ láayá,IN 1

-·

tg„gal61nk a vt dlk
na ■ v•bb•fflb an,I .

Pln~Okel

1...

„1-..

t,lm•nda naJ.

~Ú\ b,,.,,,lka, fl""1Jllk

TUG RJVEII
NATIONAL BANK
C..S.DIE .. ,!.NDElll,ER
-MK

IAEGER, W. VA.

helyen lt,.
Y1'>,hl't>r,J,\!n,en1'>111lolilnkalll:6tnKY
urom 6vl b,rletre ll:latlJ11k. e1o&tle1
eladJ11J:.SOvebh f,elvUtgo.\1'at•daW·

HlM L!:R\'U.u:x a 1ellJ.<lbb

Ha p6nztl bldoa l>alyan
•karja tartani, l•nhttJMI

:!:-®00.

Gco'lle Ort>U, Hln;~•:.vt::

Jo'.\RM. S Ű Zl,E'l' \' Jo:"ÖK:
l'W\. ELEMl

n l1'Hel, UJ fogakat h fog1Bm6-

IIA,GYAll lWTAIIII
Na IM"JN,.k. lM„n hely .... a,nlk..-1tt la„a11„y a"-, 1M ■ '-lahall
'-•nk.J11k.
l!L,OQADUNK ■ 1!:TlTEKl!T,
,=11k '4pd •
minden

.,11,,•

PanlM, .,.,plahat.1, lalkllom,,.
taakl_.ifll.l...l'-ldffltJ11k.

Fll5T. IIATIOIIAL IAIIK
■.

INO M. COOK, ...-.mak.

liiuall,

w. VL

ukU /11tt nroo Aron v,11alok.
Ponlo h llg yelmu kluolg&lb.

:u~rt.Tl!K utin 4 u.iultkot fi..,..

Mar,ar Báayáu:ek !

:,:.".~~•nk11nk • legullt,d abb • .,J.

Na Ollúltauooa NUt alll•
dHlllel'lltóNt,Jllmll. Mwtu

N, kUtdia pl ru61 ld•.. nh••

T&117U111"'-11ltJ.. .,"1Tbac•►

!•

■•ko•GY1tla.l.-a Balte,Pa,
lankl Jillu, Cl!ar,y.,1U,,Pa.

g::~:: i!:.,4o. •~■:u~=:J.1•;~ "•
°""'•Y

11au Hgll•

ha•

....,,, JIJJ6,, htzdnk, ml l'•nlM,,
lalkllamen,IH kla<et,tthrll hlttr,.
al\Juk.
,.

JÖJJÖN HOzzJ.M.
J!:a el1.S.
rendl1n1111Ula.lok.
ÁRAIM OLCSÓK .
M. ., ....1-...1on1<.

THE UNION
SAVIIIGS BANK CO.

JOS. F. STEDA, 11abó
Wu, W. Va.

Yorbille, Obio.

w.

J6ue,, ,reMrlo~ Pa.
.,.,.,. .. ytato.,11,Jal,............
l!'ak•teJ6-f,l:dward..,1ne.Pa.
FalallSlndo•,lhklkol,lnJ,Pa.
OrUrt.a tim,t1r. Nottlaton, Pa.
H.,..,ltl>lotdn,C...,,,,N_Pa.
K•...yJ6uef, Ja.....,., .....
KleAn .... P1-ntU11ll)', Pa.
Kl,lotdn,Hllloake,Pa.
Kl.,,,arta"J. . .f,LIIINP7. l'a.
KriNn La.l■Mi. ■.r'l.11, Pa.
L.blr L■JM, Kul~Ht, Pa.
L11kk,Jan-.Ga!llbl11.Pa.
M -rJanM,Naw a..11,..,Pa.
M'-ú,.. ■1rt,Jan, MIAokla, l'a.
M,1..-,A„n,11wu.tal'd.P ... ......,_
H l~ ..... Lloydall, p ... WI ......,
P ... 8"11' L•nl. P,a. .
Mt lnlr And•h, VanM ...... Pa.
Mtllllr 01111 ■, tndla ...1„ Pa.
BIPalla J6.coa l, a......,,w llla, Pa.
lllavlk La,.,._ 11:IIANtfl, Pa.

::::
~':::.i.~:=~~"":L ....
11.... lrl 11t, Vate._ Pa.

._

■a.w And,d„ l!U....... City, Pa.
lunya MlhaJy, ■ u~-

i:= =~~::- ~::;;~.:. . ..
Vt,naylm•1,Unlen-..,l'L
Vn4~ 1,tvtn, ■r-•II. Pa.

MICHIGAN
Trlmal .HQef, DtlNI!, Mlcll.
INOIAN,A
8e4drPlter.Gllnlan,lntl.
&aMonya l ffitn,Ta,...H ■11 lt. ,,.._
t LU NOI ■

,u,;..A,..,..., o,...,t. uL
Mlkl„lk Ptr,A.....,._ U,.
Ptlw• Jill.., w-111 •. m.
htttu.PIL ■•""-r,rn.
Takka J6zatf, OIYONWn, 11~
OHtO

11:. JONEI, plnat.lrnak.

NIW Ml)UCO
U1l lotdn, ............ N. Mao.

111, ......~~:uv::~11fl<,ld, N. Y.
CleLOflADO

,....... .,...... ~..._,.e..
Knaue,...,,..,.._,c.ia,

