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THE HUNGARIAN MINERS J UURNAL HAi „ORI!

THIE HUNGARIAN MINERI JOURNAL Yl81TI MOii.E
THAN ELEYl:N HUNOREO MtNINO CAMP8 AND
MORE THAN FOU~TEEN THOUIA ND HOlllfL

HIMLER V I LLE,

SU IIICIU9ERI THAN ANY O' íHUt THRl!A HU*
OARIAN

nem 1•elemedett még s:enkl sem,
arra a nerepre most Berkó p.
Géza éll egy néhány n1agyar,P,&P
1·illalkoznak. Ők kérik, bogf
egy Politikai menekültet dep9r~
t!!Jan1tk a7. F.gyesü\t Államokból.
Én októbrlsta,,-agyok éti én
nagy th;zteletbcn tartom Károkörlevelet kOldótt, amelyben lyl személyét. Nem tudom mik
srrn k'érl llket, bog)· hé.romazb- n célJa_'.• -~el)! Igyekeztem sem-

BERKO D. GÉZA
AMAGYAR
PAPOKHOZ

=h~~::ann~:::1:·1

SZLAP

tevők. akiket Ide dobott a vesi-' i•gytn~'l!en egy rabkórhizba, egy
lett hiborut követ6 mocsok- 1ébolydábll kéne deportAlnl.
özön I aklk lll nem m~ltinyol- 1 lga:t vls:tant. hogy a,: Amerlják a nekik nyujtotl menedék- kal Magyar N~p!11.!ll'a budapesti
helyet; hanem ide lait akarják i;zerKentőJe t1ua l küldte 1101.palintihli a1.t a gylilöletet. • a ;:ánK ezt a nóKet h1 botoitunl
1
mely temett>l csl nilt az elha- ukaró 1íóaté11yt, hogy •·galambg}'Ott Szülllföldb6l.
!elkü" as,i1.ony.)
Akik még csak vendégek Itt lll l hlJ.Zilnk u ok tóberlzmuskfütU nl( lk! mint vendégek, ban éa uem félilnk tl51e. hogy ha
miris a funda1n eutumit ak~r- a feh érek tele. szi\jjal ée dagadt

WEl!l':Lllil

IN

THI

UNITl!.0

ITATH.

Akik mlnde1.t el nem blrjü:,
uok a7. vktóberlzmustól maradja1111k l.ávol. (Lim a fehér korminr kitüntetett vitétei nem
bitJik a-z amerikai nép11za.bailfoágot. mert mollt meg akarjik
dö nten,.i egyik Jegiizentebb zálo~
gát az htenl SHbadsignak.)
: :i1111::Z!~,:::;i11~ ut~~Ít:.o~
:~:~:~:1,11~.:,
lllondom tehát, az én sz.avam- oak u lrl.öl n,m tartJAII: r'- alkal!ua.~11ak. - A koraj n7 " W.ra ne le;yen senki követ6Je az
u rab, rók mt•lleU.
októberl:unusnak.

A KORMÁNY BELEAVAlKOZIK A
BÁNYÁSZOK ÜGYÉBE.
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E:::=
:::\::1;~::k :~:::::etn k:~:; ~y=~e~~~:;t~~~~i~:: ~:::
1

de:~~t\~':~iba· könnyen befo- :~:~al~:~n~em ill módomban ::~a1~oly;~l~!1:~s!~e~:~
lG~::~~hérek?
lov~gua k.
Jyisoltu,tó, tmpu\slve omt.er,
De nekt:!m nem mint októbe- kez'!Jek. A 1101ltlkal lz.gaté.;it.
A fehérek amerikai kltünteNe hlgyjenek én nekem se, ó
akit ·'barital" mit nem egy rlstának. nem mint Kiro~ylsNem tudom hány11n akadnak le~tjel?
i:éklk se.
nerencaétlen kalandba vitték, u\.nak. nem Is ni,int magyw.rnak magyar 11apok, akik ezt a kér Azok érzik, hogy nlilcs IgaHanem, akit érdekel még Ma~

!

:::::n

:~:r~a:'.'

~\::~é!:;~;

17i!;;;:n 'legyen kit ~11- :!~:k~:~:~ó~~.Géza a magyar
f~!!!k
~.;:~;zko:p~;:~~~ekh:!\z;:~~: ~~
. Akik ,rávették, hogy egy 11 .;_
i;:n amerikai polgir ,·agyok hogy a gyillekezetUk olyan rö- IH.•k az uktóberlsták bangJátul
hiny pappal közösen gzéU.:illd- éa s-zei·etem a hav.Amat ugy, 1'ld utuq bánjék <:il velilk, ahogy lij.
.
0
111
0
~:n::!h:t~~~:v~;:•1,::~a \~:; ::,~~ei°:tv~
:1:~:rb~lé:z ~!:1:~ól~ltolon- go~~l. 1t~e~; c:! ~~::::j~:~
tották Berkó D. Gé-zit„ amely- rolt ember 11terethell at ,uj reMert akik alalrják; azok bll- 1ml tutlnák az cm~ereket imlt.ahez kéJ)CSt még a hlrbedt s1.e- mények. uj lehetőségek kenye- nOaek uj H azánk lega.i;ent;!bb ni, hozzá. fpgtall 1~á t a terror1etet-aKcló kakaó 1·ásarja g ló- ret_ uyujtó uj hazájit.
lmgyományA n~_k ineggyalázisá- hoz.
1
rlatény a feje körül.
En ugy ueretem ezt a haui.- ban. aEok bUnosek abban, hogy
A rebér terror hh·atal011 lapA körlevél eszméje kél.!légte- mat. a hog~r II kenyeret é11 etn~- á lliauknt uem lelkéstkedé!lrt>, jn. ai Amerikai Magyar Népszalenül a mag,·1tr korminy Itteni rt sza.badsagot becatllni tu~ó hli.- tle 110Jltltilásr~ használják fel \& Ol)an ouminy mó:lon vette
télhlvatnlos ·képviselőitő l a ha- lás ember szeretlietl, amlert Itt. ós azok bfinösek a legukme- fi!I a i(ilzcMmet at okt{IJ>eri:i:mu•
ul fehér terror őnkónte; t.t\bo- u kenye~et la, a szabadságot Is n%b és legszemtelenebb hazug- és a~ oktúbcrlsti.k ellen, amira.bó! ln,Jult ki mert a blvata,los megtalá,ta,
..
Bigban; hogy t. 1. 6k három- lyenre még az $.thoni terror
magvar ktipvl ~elet eddigi e
Nekem Ci•ek óta lfáJ. hogy ~ ~ci.zezer ember nevében beszél- ~em 1·olt kópes.
I
lapl~tatos 'lllunkája után Gte: l'.ábonf' lu Is felldé.~te a fajt gyü nek.
l~a mert a rágalombatljár~t .
11
1
~::u!~:~· ~. lilbAval nem lehet
~l~:~;~me:::~
a
:o~e'~r: 1:!~ ~.~~:~~~::~ti,~:!'tS:!-t::~:
1
A ö
é
ellen.
kérö folyan1ocfrin)1l.101. .
terrorlloi: folyamodnak.
1
k revlfl.,
tiel}'benarrakéNemazértfáJ,mertbel'ándo• • •
'
Moyt. deportiltatni k l1·ánják
!lk tmeri a agyar papjjllt. l'Olt rngyok, tehit mert a türel~
Ká r<> lyl .\Uhályt, mert félnek t15~~~fék3oa~:::tt::~g:ar n:~:l1:a~ me tlj!nség élét én 111 érzem. hl- tó~!~~~t:,a~:::t e~~';:~~:~:t;:: le, 'hogy ha ki nyitja a szA.Ját,

!~~!~:~• ~:=~~:

~~~~~~n~e:~t

üldözött deportalá~t, .p meaue
rnlhág a ma_gyar poliukin és
~l:~ ::ueit:~K:;,:~
1
z k
1
lom :;:y:n:~!~· a: :~~J: ~/~J:;-

~;~s:~:

!; ~!~~!~~:~~

:::: 1.:i:e~~::e::::~~ ::.te!~
de lij ntért, mert et a türelmetlenség, e.z a Klnkklukszklnn!lág
ml.!ggyalazza a ml régi, a ml
d~~:z!~b:~l:zH:zá~:t;

:r~::

l:ar ~mber. csak egy~két körulmenyre hlvom fel a magyaro!::~=l:~·,,1tában'i;au van
,·agy ak· le libb
é
I
hogy lga~a v!:. az bae:artl:~~

:t

amerikai polgirok Ilyen kéré:. ~;okat, amely a hSJboru relc5tt ,•itAbau lgy;~stk a;
>1el csufolják meg Uj Hazánk ilyen türelmetlen!léget csak Wr- fet" tngy v
ga1.s g
lf'gszebb, legernberlbb hagy': Ml és csak ,n,egvet.éssel Ismert, e n ·
:~.::y!~: 3;1~:z:nm~~::1~J::::
,:ett éli a pol!tlka gyülóletébe
Lelevakult emberek azt kh·inJá_k, hogy sziinjék mtg az Egyesült Álla mok me11hely leuul a
polltlkal üldözöttek 11,zámira.
Mióta az Egyesült Államok
forradalommal, lázadásaal éa
\•éree hiboruval •független hettik mugukat Angliától, azóta
mindig uent tiszteletben tar Tották a vlliij 1ulntle11 politikai
menekültjének azt - a jogltt,
ho~ Itt kerelillen menedéket
ílldozl5i elöl.
Néha gytllőlködéasel fogadták Itt a bevándorlót, néha vé-

:~=~~=:::: :C;

éa
1 0k: k~~!:
le é!j kl11órlete nem azért fáj.
mert magyar ember vagyok.
Elvég re ez utolsó évek tengo rn yl piszok-özöne. amely hazulról h!e Is ilÖntött, ltt már
houaflzoktatott
bennünket,
hogy minden rontlallágot kivált
i. fajunkból a trianoni béke.
Nekem az fáj obben a 111erény
Jetiben hogy Amerika Jegs1.entebb '11agyományAhoz mertek
nyuln l szeutségtöró kéizel
hogy Amerika legdrigibb éa le~
gyönyörübb jogsiokt\!lá t a.Karjik felrugnl, hogy egy emberen
boss1.ut álljanak.

rgttrre it~z~o;ll~a fehérek
m
;él~i:k :g~g
Itt!ététül?
Hlsien azt lrjik róla hogy te
hetségtelen, hogy Jar~astorku.
11
\énylc- ho~~td~:~.
h!l:z:?etsmer- nek egy degeneráit egy farkastor,ku egy teheu:egtelen egy

:i1:~

K::~ly\

:;~:~t;~;.

~:~1~~v=~1!!~:i v;:~:!'o aé::::;
l11 té:i.ménye11 uton a.katlilyozták
meg, hogy ujabb •bevándorlók
le pjék meg az országot.
De aoha genkl, még a legelnkultabb Jlngó sem. még a K.

ak1~~a~:'is :~:~ 1.;::nr~~~g:;;~ hülye, ember me~!lzólalisi,tól?
z&l 1•e. hogy hamlssigot képvlHlsze•.1 itt vnn a (~_bérek
y('J, az gáncsot vell u sötétb61 aranya~aju, nagytehetségu halaz ellen(ele lába elé. mert ügye lerlS t \:anJa, aki 8 nume ru ll' kla~Cllak ngy gy15zhet.
zus_g)alázat.Al riteritette a Szu. llll ellenségei vagyunk a fo- löfőltlre.
.... ~
hér terromaK és ujabban
Hiszen_ lt_t " 311 a duh_ongo termondjuk - a fehé r reutlszer- ror llle.~orlilt ném~-~~Je, a Né11nek.
sza\'a gallunhlelku !\lffizonya.
U!t\lunk mindenkit, akiket! Hl~en Itt ,·an a fehér ren dmég eddig llouánk a fehérek ezer minden cslllagkeresittel
l.lküldtek, hOiP' köztünk h; el- kitüntetett hlve, akik közösen
1•e11s,lk a gyll lölködés \\tkát..
és együttesen t alll.n csak ellenDc azért 11e11klt deportáltalnl sulyo-zhn.tj('.\ egy_ "tehetségte~
méi; uem akartunk.
len és hül)e emt,er. besz~delt.
Ml uilndlg azt lrtuk, hogy
Hát m,!g lgy nnnyleu 011szoAmerika magyarsága tái•ol voll sen sem képesek terror n:~k~l
1
11
ro~e~::r~kza ~'\!~gi~~vi:: : ::l 1~:~ ~~::=~~lit, a:~l~a"::~ :l~~: :~!:;i~l1.a:~;t1enegy hü~
maguk 111 részesültek az uj Haza C'Bemé'}yekben szere plő volt él
I-ll~zen a~kor. mind ez a fentezabadaáginak minden áldáaá- ugy alkosaa meg a véleményét, uevozett tömérdek feh ér nagyban, n108t ei ellen a szabadság 'hogy kin ek ad igazságot.
' sig együttv61·e n1ég a „hülye"
ellen mernek törn i ; és hálátlan
Én ait lrtaru ebben az ujsig- jelzllt 11cm érdem elheti _ki.
szlvvel, elvetemült kézzel meg- t,an, hogy niei kell hallgatni
Akkor
persze, szükséges,

~ ~ ! : ::~:::,~!á:;'~:0 :~~::
cit a Jegsiebblk Jegdtá.gábblk
hagyomi nyunka; dobfuk a aarok'ba: még a jelenlegi Igen 111:Igoru bevándorlisl törvények la
menedéket blzt011ltanak Itt a po
lltlkal Oldóiöttek stt\mira.
Hlazen Waablngton la pglllfkal üldözött ,·olt HI H,en was hlngton la li.zadÓ volt él az an1;ot ''Kurla" bizonyoaan 6t 11
"ltaza-t\rulónak'• éa "felségllért6nak" tal41ta ,;olna.
És 11,mlt eddig .nen1 t ett mes
,1 Klu.k-KJukHt-Klan nm. amire

lllg tiszteletben tartott minden
Itt született ember.
És ha .fiJ, ha 1d.u:i:or fiJ
azoknak a polgé.rtArsaim.nak a-z
lgyekeute, aklk ezt a mozgalmat megludltották, le sem Irhatom azt mélységes megvetést,
azt a relhaborodott undort. a
mit atok ellen a papok ellen érzek, aklk még nem 111. polgiral
az Egyesült Államoknak.
Mert a kö'flevél alAlról közt
Ilyenek la vannak.
Hil!Uan , elvetemült gon011i-

-1
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b::Jg~ :i:::::ij;:~:;et:vn':~t=t~/:p~:: :::;:::e~1~1: 11: 11:~~:;k:r f~:
meg ugy az októbertst.A.kat, la&ztások al kalm lval.
ban megoulana a munka a:i:
mlnt a fehéreket; az-,néne meg
Egy Ideig ugy Játszott, hogy egyN l'hlékell. közt.
•
~:n:~~ió~~~s::,t~~l~~~:é!· :
it és nóue meg a feh érek jogfosztó, botozó, numerua-klau?.usozó tÖrl'ényelt és azután haLironon.
Én ne.ni mondom, hogy; ne
hal!gnsaák mes: a reh éreket
vagy hogy kérjék meg a kor~
mánvt a rehérek deport.Alisára.
·k
sd.k
k t
08 a 1lll 11 ga
meg 6 e·
H111lga11f!ll.k meg Haller l at6
k~~t:;!;:t~~~:t~
tette" meg az orbágot és hallga8liAKrnegaitafebérn,5stényt
akinek a n evét se akarom még
egyszer leirnl, de aki nz~ aján-

:!~~ :ui:!;~11

• • •
Én _ llmétlem _ októberlst.::r. és kllrolylata vagyok mert
esak ebben látom a siÜJMOld
z.sellérJel atámira a boldoguliat
De "az én atavam ra engem ne
kövel!llenek: Amerikai magyarjal az októQerlzmu.sba Mert az
a "hi t sok ve11Zedeln1ei' rejt wagában.
Az októberi~mus népuabad8ágot jeleni, H Je lentett ?ttaieya,rorsEAgo~ httltlletell ad6u\st éa bee&uleu~• földreformot,

~

~ 11:,e!::~!:!:~el a~r~:abi
ta tava ly llaezel, hog y a szövetségl hatóságok meg fogják ,•étle ln1ezni a sztrájkoló binyás.zokat We!jt Vlrglnliban.
Hogy en eddig a u(h·etsétll
hatósig nem tette nieg. azt nagyon JOl tudjuk. É!lnk West Vlr
glnhiba n épen e héten fogtak el
u sztrájko\ó bányállzt, akiket
"ID' bányaör megi;yllkolallii·al
,·ádolnak.
~

me~;a;·:::~ ~~;~::::·~
tel~llen CMlrben hagyja a b.inyA.s.1o~at és Cll:lk IUl kéri, bog,
ue m03t. hirtelen er6szakkal,
de kél!Gbb. némi «lébe1il.ttéti
után vá.gják le a bé.nyaurak a
Lán yászok fi1.et~ét.
Ugy érte11ülünk egy(i~nt,
l:io~y a flutl:alevigó clevela'hdl
gyúlésén az 11\lnohli té.nalligok
nen1 h; jelennek meg. az lndlanaJ tánadgok pedig c.ak mint
11
ké!ti:~\11~d~uké:e~':
: :n!:y~:~!::tk
~11ok szervezetét és Washington Lányaun1k tanám.kozbaln.
1
ból még egy szalmanilat 11ew
.
--0--tettek knl"esztbe, ho g:y aegltl!ék A MOZnOYVn:u :TOa BÁa binyá.iwkat. Jiogy bl1.1011ltl!á"k ;\' 1',\.J.ÍBAi\" Ml::G MO!'t'I· SJ~(.'/11

:~:tr=:

:!~~~t:t

~~1:~

~

:~;: an::!::ran:.;~::t~:n~
mozg'81 lehet6!ég
nőket Is botozt.u!lák. ( A Nép- Most :zután hogy II bányák Tübb l.lben n1egemlékeitünk
E!ZO.Va gnlamblelkii fehér a11fao- .-ral Clcvelandban bérleezillltó mAr a uio1.don)'\'UetGk bán,,uyit.)
~yüMst hlvtak, egéezen mez- Járó! ú ar ról a harcról. amel1
É11 azután esetlelfliallgasd.k tele,11re \'etkózött a kOTUJány,
e .btnya éB a uerve2et közt ki-

:r::! t&-l~

:~e! ~t:;~~:t tl(eh~~l:::~k:~~~ E~~eo:t h~;::~i::15;to,~l:1e
Amerlcan Labor Federa1
közl>en) és hallgaasik iueg KH.- tették a b1inyák uralt Is, meg a:t tlon kényuerltl5 eljár4aa követrolylnét
orazlig közőnsógét Is, l1ogy nem keztéb;:m m'l;:lndultak n tArg)·D., l~a az:nAn döntsenek, ho~_Y
kl11ek a politikáját kh·ánJák koHtnl.
A•kl a 1·ele nem egy párton lévt'5 embe1·eket terrorral, deporté.láaaal akarja elnémltanl, an1111k nincs igaza.
_
• • •
l\lég cMk azt Jegyzem meg
kellú és ~~a~ tisztelettel •. hogy
llE Egyesult Al~amok:an összesen sincs hiromsz zei:er, magyar ember.
Akik mégis 1•annak, aiok
közt u.katl vala men uyl feh ért~rrorl!ta, akad mutatónak ta:~,:~g;::~~':c:1:~-t!é:s :~t::;
l:ommunista.
Éa hogy mindezen magyarokból még csak egyatá.zezer
sem tagja az 61111- amerikai
mp.gyar egyhizaknak; s hogy
1
~1v=~ ':i~!~l~a:;1~
an deportálisl kérvé nyt lrnl
W,a11hlngto11bn.
És hogy ezek után nem Ja
annyira pofátlansi.g, mint oatol•ll.llig, l1ogy hiromazitezer n1agyar nevében klvánjik fel110rakoztat11I a magyar P_apo"kat a
Soblachta r.1arglt alsoazoknyáJa. kőrlH. hogy a magya~ fehér
kurzus Jegyében ilarcot lndltl>llnaJI:. Amerika lepze11tebb hagy-oruunya ellen.
. \
.
IH11LEJI ll , llTD~-

1;:~~ ~!~i :~!~g~~;t~~::i~~tu~:~~r se- ~~~;

~~~:~A~!6::~Y~,:~~
hallgatni még Héjjas Ivin"t 18
t,a a 1:11.á.wunkra mondani vaii
Ja lenne e11akugy, a.hogy meg
kell hall~atnl Hock Jino11t K'rolrl :\llhályt. sőt meg kell 'halliatni Kun Bélát 11, ha 6 néki
\'&n mondani ,•alója a a-zárnunk1a.
MCg a duagyar usszonyokat
hotoztatni klvilló rehér fenei·adnak, a,keletl államokat Járó
Scl1lachla lfargltnak a deport:UWt 11em kh'1\ntuk, bár két~tlgtelen, hogy ezt a u~mbert

mAny elrendelte a binyabirók- 11 z orsü.gban.
uak. a jackson1·11lel szerz6dés
Szén akkor sem kellene több,
ruegk5tésél és ennek ellenében de akko r nem vigbunik 1, a

=~

~

~~~~á~~t~::at, a~:::ia:::ak
:~!' t;e;:: a ':~;~z~::z!!~:
még nem érett meg egészen a J.élét. de ezek a tArgyalbok ugy
helyzet.
nyulnak mint a tengeri klgyók.
Nem II bérlca:tálllllist ellenzlk
Előbb. Clevelandban, maJd
hát Washingtonban, nein arra Huntlna;tonban jöttek 6sne 11
rörcksienek, hogy konstruk Uv luervezet és a társasdg, Illetve
polltlk:\va! elérhesse a szén a a moidony,·ezetl5k kiküldöttel.
rendee úrát, hanem azt tan:!.- 1de megein-ezésrejutnl nem tudcsalják a bányák uralnaK hogy tak,
élle:i:tei;s.ék még egy kla ideig al Mlnt4ogy a lapok wO:,ra
t,dnyánokat.
nytlat.kozatot nem adnak ki,
:-ivll~an Jei"ntlk hogy a 1Ji- 1senklnek nlnca (ogahua róla.
nyd~,:ok (h:et6!le _'. uertutük _ hogy menyi re vannak a tan,ca- 1
uagy,· hogy nzt a szénipar meg kou\sanl. de akik Ismerik a. helr
;iem blrja és szükséges a flzeté- zttet. azok nem sok reményt
SCk levigáu. Csak attól óvják füznek egy klelégitl5 megegye~
a bé.nyák uralt. hogy Rtt mott, zéeheL
1
~:~b;:ie;::~~a:=~:: n!~~=~ liö~!é~;:k~::~:
hogy. vá rjanak. mert a binyá- mentén elterilll5 többi btnyik
szok wunkitla111é.ga meggyllzl hallani aem akarnak a uer••majd ők et arról, hogy a fizet.e-- :et ell1n1erésér6l é1 ~ldaként
süket le kell sdllltanl.
l.llltJllk a mo~onyvuet(iket.
Hogy miért kell Jesdllitanl akík nem tűrik meg a telepűkö a

~~:r ~~::

~ör~:e!:~::~::t:.'~~r!:~~~~~
e.eaége nem mondta meg. Tudo
másunk szerint elfogy ebben az
oratágban ötsz.bmlllló ton uén
körül egy esztend6ben éa nem
fog C!Wlk egymillió tonnával
több 11em eKogynl. ha • negyetlére i·ágják 11 le a bányáa:wk
tltethél.
Ellenben ji!:l tu dla • konnin 7 ,
hogy bn lehetl5vé tenné v• binybzok uJ,mba .ak:
~!'~C:::.-U~ e:berl azabadli 01 !mit aplroaon ugyla
f •
P
t

~éli:~t:

a ~e:i:~e:::-t réuér61 belátJlk.
hogy a mo•donyvuetc5k ne.in k•
peffk megfizetni a jackaon•lllel Ykt\lit éti h~nnal ~olgOJtatol, de aa 11 b wny~. ~gyria
Jelenlegi reru:lner nit: Itt • fltetnek u üzem;\
b
111
m~7e\a:~ n,::k

':i~= ~:::..

és V. jik
W:O it, ert
I
r tbe: •• ,..e;z~iik
1
k:bb lenne, mintha
üzemben tartjik ut u 1~ 1711
ikila mellett, amit moat eróHukkal tartanak ~rTéllybeu.
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6================ =======-i-11 Winkler

ur, a hire!I uagybfrlő

Az elso„ ro··pu··to"ge'p Ny1·racsa'do·n·~~::Ji: ~:E~.,~~'.'.: ~-~~;~
Jlku&0k, meg 11rotestánaok. Itt
le.nne helye a ft1jvéd elem-

nek„

A azabad,ir Magya.ron ziron.
~ylracadd köuiég Szabo!Cllmegyében fcka:r.lk. Szép egyenJeles a földje, mir tudniillik an1,ak a r,:}]dje, akinek van. A

kik az alom11ul111in nagy Un- fog nekik fizetni.
nepgt\geket rendez;nek a megérA ueg,!ny nylracd.dlak mit
keztükkor. A.i: acd.dlaknak 111: tehettek egyebet, elmentek Er'110k panaszra, a doktor Győr- Uélybe. Dolgoz.lak ott 111, azért a

iuult é.v m{lJus '28-án k-ét nylr- szentmártonból hozatta ki a de- muuké.Jukért csakugyan megacsádi töld111lves é.llC kint a me- zlnteklort. Szükség van Ilyenre kapták u. l>ériiket, után haza ron 8 plpbgatott. Közben iaól- uradalm&iJ helyen.
mentek félkeresettel, hatheti ke
lak 111 eg)'ll1i.shoz, olykor, egyet
Már ez .11e tetszett a munká- !terves keresetüket, ami télire
egyet. i,;gyszer azt kérdezi Pé- soknak, mert a szabole11I magya nló lett ,·olna: Winkler Mikl611
ter a J?áltól:
rok szeretnek ám UIIZtll.lkodnl, ur, a nagybérlő még nuUg la vlaz
_ No, komám, azt mondja hanem azl.á.n a koszt még ugy ua fogj11. A vá l\11lkozónak pedig
'meg 11ékem , ha kend olyan okos a(!lll tetszelt. Az e lólrt men11yl- ulncseu miből flzetnl. A azeHuber, hogy hány nap van az 11égil ennh•alókat nem adta ki i;ény emberek íilhOz, fához,
égen?
el(il'(l ai uradalom. ahogy elG györaligpu11ztal
IIZOgablróhoz,
- Nap, az csakis egy vagyon. volt Jrvil. hanem esett dlnnó- vállalkozóhoz. röldm!velésügyl
- Hát tátja kend, hogy nem rm1lonnáJából 1.11lrrnl Mzték miniszterhez irtak. kUldölteket
tudja. Néuen föld oda az augya meg 11apról-naprn a koazlot. A ls küliltek -- aklknek ugy adták
lok: :imbltu&árn. aztán hitnl fog- r(lzölls:z:t S-as volt, a fehérje óss1.e Íiz uti pénzüket és a la.la klgyt'lm(ld. hogy kettG van. benne homok. Amikor eleinte risznylba mlndt'gylk egy kis da
Néxt<'II olln, ott nz egyik, aztán 11zópen panaszkodtak, akkor azt 1ab kenyeret - bog)': lsmerjei,ézzen emide, ott meg van la, felelte ueldk az egyik lntéz6 ur: nek lllár JBleut az urak, hát a
n másik.
- Ez a ué11ség mind egylor- szegény ember megs:z:olgAlt béA magyar rö!néz:
ma. A berettyóujfalusiak li; az- r,t. CM.k ne tartsák vl!IIBZB, 111- A. bizony, ,·eszekedett egy i rt panaszkodtak. hát ftcánpe- szcn Jé ára ,,an a uénAnak, a
világ. mAr e11akugyan duplikát- e&t'nyé\·e! ncn1 ctetbetem (iket. mit lekauállak, a buzAnak, a
ban mn.
Aklior tünt ki. hogy Winkler mll learattak, hát mát csak ne
Néznek, néznek, az egyik nap ul-at mar otnhB1$Y~ák a berettyó- tegyenek llyent az ö kis pulyatgyiizer közelebb ér, megszólal ujlalusl munkások, megszöktek ikkat. .. bizony, a bonószem a
Pál bátya:
a kutyának való koszttól. Sze- falon Inkább megragad, mint
- Nem nap az öcsém, ha' gény emberek CM.k türtek egy hogy a rimánkodó uónak alkei:,épmadár. No, 111ég a nylr!-Csá- darabig, 6 héten keresztül be- re lett volna. Wi nkler ur azt
dlak se iáltak röpü\(igépet, leg- cs(llettcl dolgoztak, végre nem mondja: neki a vállalkozóval
alább ai asszonya nim. Ponto- btrták tovább ,a kopla!Aat és differenciál vannak, 11 elóbb
~an ld~aú.11 houánk.
megmondták, hogy elmennek, elazlÍmol vele, A vállalkozó azt
Ugy tett, -a röpülögép le11tillt adják ki a meguolgilt bérüket mondja: t'I nem flzetihet addig,
a llbalegelGn, a falubeli apród.- és a'hogy ,a azerz6désben van: amlg 11em kap pénzt az uradagok szörnyü iidvrlvalgása közL u.i\.llltsák ki a vo11atra. Inkey Jomtól. Pöri\ la mir az uradalKh·onult az egész falu megnéz- intézó ur csend(irrel fenyegett'ld mat a munkabérekért, az elmar.! a nagy csodát, hát Bogár ur zött. hat a munkások Kérdést ln radt koHtért. kirlala11ltisért.
jött, a munkásvállalko:z:6, meg téztck a földmlvelé6ügyl minlaz ma volt a gyl5rl polgári törvényWinkler 11r a messzi gyón.ág- terl11111 mezóga1.daságl munk!s- széknél a J)Ört'elvétel. .. Amire
pusztai llérletéról. még az !nté- OBtt!lyához. Ott azt mondták ebhől esznek kenyeret a nylr~.k\t Is elhozta a bakon, a. "gép- nekik: elhagyhatJik a helyU- acsAdl gye rekek, akkorra mar cl
J.oo,slij Jll~llnll, bizonyos Jnke1 keL Mcgsiolgált bérükért ror- banyják a cslkófogukaL Hanem
Unió unit! !lát Ilyen nagy- du\Jan,?k a gy15n;ri.gl föszolgabl- 4 Bogár-vállalat, az jól Jár>hat
Urak e1.e~ 91. nyiftie&ádlak, nem róaághoi.
<
az ilyen 11örrel. mert hn meghiába hlre van a munkálatjukNos M.t. hiszen Jó helyre men nyeri, akkor sokat nyer. Vagy
uak, m!!g gépmadárou ll jönnek tck. A gyórdgl szolgablró ur sokba egyeznek kl egymással.
f.rtük. A falubeli kore11márosok "me,;ldézte a felekel"', aztán A munkáaok pedig a legjobb
és a hangászok dörz.'lölték a ke- Winkler urnt, meg az Intéző C!!etben 11kkor l11 majd csak 111.t
:r.üket: áldomAa lesz Itt ma.
urat bent tartotta, a többit ki- Ii. 1:) mlHló koronat kapják, -a.111\
Ez la ugy volt, ,m int a repülO- küldte a folyósóra. Amikor a a hatheti megszolgált termény
géppel niló Jóslat. hogy bekö- jegyzOkönyv kész ,,·olt, ,akkor mult év jullusl értéke ... KI van
1
;::::~·teke:~~ e~::;a:!~~~~
hnoeg~ ~~r~ ~::u~~~ktáh·a s:z:éiien, pa-

:::!''t:l;jtta~!.'ői<~t~:•y

~O munkást, a 41-ik a bandagaz lrJák Jgy ulá. 6k csak ah lrják
::~z~n~.!~~ é: a.:~:~a:tu~O:~ :~~; ::~::t\n~:~:;.nak. Ennyibenn áll. hogy a. Bogár Mez6- és
Telt az Aldatla11 Idő , óheseit
Erdl5gazdasaigl l'.lunki\sválla\at- ,·oltak. végtére a munké.sválla\6
11
~~:.a~:~::
n:p~~tt~:~~:~ ~e:za~~~ : 1~n~-~:i::!t!;~e~;:::

1;.t

~;;::::g~bé:~~~\~et~~:~!~

~~=

~~-~;:!g;::.~ehel~=~~h::::~
mert az undorltó koty,·alékot
mogllnlll ,nár végké11 ue!ll tudJák. A munkavállalkozó ekkor
azt mondta. nekik, hog)' 6 nem
tml ueklk fizetni, mert neki se

::i:~t

~

mennyi ,:Jég khnéletescu."
ko~t!!!':~ ~~:::~:::~~'.~:
egyiket kötl a \"6.llalkozó a mun-

~::t~

~11:!:~1~:t~~~I/

NÁWNK
AZ (JN ANYANYEI.VF:N

;!11:~: 11:::~•~f:~;tgf~:":~~,h:

~~~e:e~~:~:. ~~tt :;;e~~~:i.~y':~

::~.::::t.'.!::k •:::,.:--·:it..._:~
1

iigynökaég abból él; az Ilyen dlf
ferenclúhól. amit a n1unkáaok
111111tkaértékéb6l le tud ea!ppen!.éni.
Mi.snap uiár ,·onaton ülnek a
munkások, nierthogy nem u:ért
nn föld.blrtokreformt6rvénysz
OTS:r.ágban, hogy a nyll'acsádlak

ME L L O N

a~~~e~=:::e~):~gpusztára, Uuzteuég BIÓiván ne e&sék,
'bizony caak a tetrek fogadt.ák

N¼J W!t~H~~
l'"an111n Excha"" an d • • nkln1
OLIVl!R·~~Vl!MUll

1

1

::,::,r

.na..iu-ta,Jl11larn„1a~,,,.,.....,...._k.

,egyen. Tessék csak megvárni:
mllyen jó eg_vilttesben vannak
mo11t a fajmagyar keresztény
kö~lgazgatb a z.sldó nagytllkével. amikor arról van 11zó, hogy
- a munkAsok bére.
1-' én,·es l,H~z!(;
(Nép&zava, Budapest. )

IISSAIID-lUIN

leal ütate, J.....,ac, 1 lrH„
ffl-ff4 lllCO NO NAT. I AMK I LOil.

Brewu-rille, Pa.

Pe1UUJlnaia

Na kUldi. ,tnzftld191n tlolJro.
Na rnujen ki„ 1,-.,n1a hnkloa, i,.,.,m Jlllln 1'aa.lnk, a Yi<Hk
•1Ylkf111,tHbbbankJlba.
&l!Tt T&k UTÁN 4 HÁZALlK KA MATOT FIHTÜNK h aUlc•
, .. aHlfn ,Ind i lalman<lh nt lkUI 11.ulJOII v'-a.
P111tu, lllkllamu•tu klsaol1llt■rtl llldMltjuk,

SECOND NATIONAL IANl

GHfflje■ irq 111,jai:ra és nue■ elju

éldltiiztesitást, melyet

~
~

~

TERJESSZE EZT A NAPILAPOT
~lui.a•u meJ bari,talnak, 1,merü.elnek b uomsz~dalnak. lol.uLaMa
me1 ueklk, ho1t1 n,Uy ro11dklvül •nkal nr11Jt o1,·asólnak ff elöllutö!n~k
~f..,;!t"~:'i!iei:"!;::;•::;..,!,C:::!k
6rtw! bln1keL Mlndlr o1u1ll•tJ• be,,,,., a wllif; eulk lagtektnttlyuebb
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u1and4an JA,.
~a:,r:r~a.\~~~%e:k1:::~~t~{it;:ó~~:~.~;; 9
uublklati,I::
to11~ból ugyn ne""k rendkl\"111 ,!rdel.u klblem<!nyeket t•l t lnak olnsólnk.
. '.~!•~~!!,",~~~,M~;·Y~~ 1
1 l!.ueiDlt Állan,okbaa 9 C••
n ■dAhan minden Jeleniékenrebb 11;üzp0ntban uJl.t llllltff,:tn lrodJ.llat
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km~, 1t211. tv1 Naqv 1Upu Nutlrlt. UJ tlllfl~t.6k 1, mukaultk. .,,u
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.-o.z "AMERIKAI MAGYAR NtP&ZAvA~ ELOF1zETtl1 OIJ AI;
Az Eoyua11 Államokban h .t;ana4'ban •11 hn, N,--:;;Ev;rtA:s';i.'!•Á~!y.hre ...

A

:~:~!-~~~=

:::~d:i:~~:=~a:1~Y11~1::;
is odaklul Amerikában nagyon
,bJzonylt.gatja.
S•badaág-or-

:~:~e~e:é::u~::ykl,1:~;:,e:,,.__•,.••.,
' "..,',.".,'•,.•,.'"~',.""·~ l : ! ! k :: a ~ ~ , J~~d~~:::~

0n pont:111n tudja, bo11 milyen bid111itá1t riW",lt.
Böveblt feln1á,Hiti ,ért irjon a könt•
kez:ócimre :

NATIONAL INSURANCE AGENCY
HIMLERVILLE, KENTUCKY,
A Pral'Meat Lile alNI Acciilent lmurance
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i
~

i

Co. yeziri1ynilué1e.

ts

fü:~e or : : : : : GYENGE FtRFIAk
NOX.
ehla ezc16tt 1;; Ml komQlfaa aJ',nlJIUI a La.upbroC
1
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cember 1-én uj bel6'1b61. 1,1111 _,.,,_.. ._ W..atlMII

::;:in.!~\\2~

:~~tl.et~ b:!1:!

==1emt~~-?F.~~:~
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v~::.:" ~~-A (SZINI!& MELL~KeL:Tn:Et.)

gál. Mr. J. J . Saltzer, aki egyik 1lk, ho17 IOkkal a(Ulff11Nbb111k ,r.

8

~.-::•;,.!!ti~~ ;~aó!

1

ömege jelenleg ~HIIBL ru,~u,,- u Idei._ 1._.
meghaladja
a Njlaket '" ..,11dlHlboua qts:, teat61
6
' ~~•1:°!!;~a.rok részére szol- ~':::..~::.~

.._._ ..'."." 3";.;,1

Egyu n4m ••• vldtkan ·· ··· · · ········ · · ··•· · c~nt
11
1
1
klnte~:A;-,; ;::~
.~:re"!:1,t;
0:
u •o~~~~o~:~::~t~~~~l~:~,,Uatot 1111 nekO.nk, Ila baw,ú.rll.oal
alkalmhal mindenkor lapuaku •JA.nlJ• u Llletol kut11lledőnet UIO' cél·
nelr. hirdet•• c61JAra, A iapPnllb, n clbelr•ult hirdet" ok.-etlenlll me1·
bono:,,::;,•~'!catJa ... aki bennll.atat 1An10,:•L .,,111 ket .e111\ a t■ p
terjeu16"be11.

~a::r~!~:~~: ~':~,,':= ~~~a~ )'AMERIKAI
1

MAGYAR KOTVtNYT KAP, melybe,

'i:,;:..-:!:~\
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;1:=/1~1~~~-tá~~~ 1:1:~ ~!uénn:!t~:
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:~~;~::R::~1~:b~~~k:ilákc:~~e\~
jék Winkler 1\1\klóssal szemben
:\ munkn:bérüket, mert Winkler
a "BQgánal" együtt fOfadta a
muukAllolrat. Igaza 111 ,·an a
földmlvelésügyl
mlnlazternek

~;~~;~t:~~~
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TERJESSZE EZT A NAPILAPOT

:~"._1:~;AE~~~~::;:~lfia~:;~~~!~'!E:~:f:~'.:~~i1}~i~~r.

"szerződést

■AIILH U~=

• ~:Cuhler,

:::~,::z::t j~~:~i~s~.lm:t~-.

lyiikct, tehát
szeg1
:
~~~dnb~::noet\.a~;r:::1!:~
meg .lntéz6t is tessék csendtir-

hH 'llt•IU..llat klkihlk. ...,1 an

HOGY M(O l l.llTtlHN MllQKAPJA A
&IZTO&l~ÖIIHOllT
Magya, lav,lokf roja11an,I vtlauolunk..

~:~::u:1r~:tteti'!it;•::!'"~!!~:::"~.'j~~!\n;o~e!=~~n:::t:::t>1:!',~!~

t~::t
:e~~

f:;:.::-:.,::::~ ::!•,.~..l.:~
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alat'r,~o:~~~n!~ ~:1.:;:1~:~a~!:i~-:~:~J~e:"'1.a:~~::6Ja, Ön•
nek ,::~
11Ö;;.:~~::~t:.:':~!t:;11 nap lWII• _ a satnH mel•
l~kletool _ u uJUIPr-od•lom 1r.m11n saend.clóJa.

~~;~

kat nem t eljeflltlk, addig a e11end
6r olt 6rz! llket.
De DZ egységes ko rmli.nyban
;. röldmlveléeilgyl
mh1lazter
nem tudja kivinni, hogy a bellig~•mln/11:ter ugy függessze föl
azt a gy{iraé.g'i !612.olgablrót a
hi"fataltl.tól, hogy a lába ne érje

~::i::g~::z\:! ~~~.~:::y::;~

MAGYAR BÁNYÁSZOI!
1
~dnl~':::d:ij::

~~s a föld111lvelésilgy i mln lsz-

~::::\~·;;1:'::z~;.é!~l6 e:i;a
á~~:l~~ltl::e:~~~~I 1it~1~ ::~y:::t~:o:i:!·u~csS:e~np~~:=
z6llszt, 1 klla 60 deka Ima. 16 mennek a munltavllllnlkozó,'al 1161 nincsen Igaza. Ha ·caeml1
:ó~vle~;;:; :;~;~élt:~:o~::~'! :~~;ru:ti~
u\~~l~aakm'~ i~~e;~: : ;;~
ecetbÓI. Pn11rlka. hagyma, a délyben fognak dolgoinl, azért delem nélkiil hagyják ott a he-

~i!~1:~::~:::/1 ~~:

releke:r.et aie-

~~~tA;~.n~~é~en8 zé~é~~e.
nem ro81!zat. Ellamerl, hogy n
munkásoknak van Igazuk, az

6

a~
frt a röln15ttje: havi 2 mázsa éle
te_t ((ele rozs. fele buza), a serdiiltje: l métermázaánylt, as~
f.zonyné11 120 kilát. Azouklvül
minden lejre dukál a lakás és

hogy a

rlnt mindegy kapitall:r.mu11 ne
tegye tönkre a kis fftjmagyu
1iaraulgyerekeket az:r.nl, hogy
llll apjukat elzárják attól. hogy
nekik kenyeret adjon, dp(ícskét

~-~~':::~~J~t

~~::~~:::. kee;::ed:J;é:v:=
nyes.e ,la a bank tgazgatóaágáuak tagja. A bank 1'Í::C:Y 87.,\Z,U ,i•:K kamatot tlzH takarékbetétek ut.An. Pénzkilldemfnyek
a -,iJág minden onú.giba.
E. n. )100Jtt;.
pé.nnárnok.
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..Jiak tiJ!Mélnak tahlaat. ,,.._.,
IH •Hlat arer. tlfflY• Dllollnlt M
nru1odt la.a S.mit u 1i,ua 1110,.
ua bel1rull • uml'" te•tl ,,.,,. aall~pllnid uu,- • IJ<XAPHIIOD
MllO. co~ 1• l-luph,... ••11t-. ha
NJ. Pltubw,oh, Pa. ütai i.- lr.6Nlt•a.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
EGY OREGEDO BANYASZLEGENY
ESETE.
Irt•: t'l!!JIER AKDOL

FÁJ

. T'ali letartóit.ata!ulnRk hamar hlre futotl
A 1-iÁTA I A DEREKA ! A KARJA I A LÁIA! A FEJE I AZ OLDALAI AZ 11Dhz TESTEI MINDENU
a plézen. Termóueteaen Krlvác&tné la meg•
EU kU alapo. bedijr,all!h ..,,11uabadltJo • n16dl 0r. Bolgl, n611vu1rfu,fl!t
halloUa. Nem tudta palbtolnl örömét Rög• VJLLANYKENOCS
tön kibuggyant 11ziljin a 116:
Al-1EUMA, KÖIZVtNY, 1-1AlO0.ATÁ I, OLOALIZURÁ 6, van U1Tellyu1 Uldalo..,t61, aklr hUll-. ak,,
- Aki gytlkoa, annak börtönben a helye.
1'6111tto1>a1 ulrmauik. a .11 ... loJobb becllr-.dli .,,.... lokM h1 ... 11llllk. ullnNdk, ne h•arJ• .....
c.óka Pista ,'6den l próbtlta Palit:
11llbcu1pnl.1 naar 1h1l1$1. IO, t ""0 li„ly'6.00bfrm1Mw1. Hot1r•walOdltk•P la.""ac1..,:
- Ml11tu. hluen megeiiett ml mt.ual VOROS KERESZT PATIKA,
, 8901 Buk,y, Road,
CLEVELAND, OHIO
lt. hogy megl6tt nlaklt a binyiba, Olllt még
.@(' tartyilk gy1U1oi1nak. Bényiban mege&het
Varró,
Mlrcl
meg
Julis la bozzámentek.
a baj mlndenkh•el.
jó;. Ifit .. hit .. hit mi nk nl!:m épen
Elmeiiélték neki az ügyet. Szlvkuti bácsi
- Meg, klv4.1t ha ak,arJik.
- T,n ,·alaml b._j van maguknil!
g~ndolkozott egy percig, aztin lgy szólt:
- No, én ■ ehogy se hihetem, hogy Pall
- Uaj ... baj ... bbony.
- Dajoa lesz a dolog. Tudják, hogy Mr.
akarta ,·úna a bajt. Hiszen n1aga Is n1aJ bt·
- Mondja m:i.r 01eg ml?
Suntla)·nnk 11agy ereje ,·1111, Itt se nagyon
lf'puu.lult.
- - Hál Palit elfogatta a euper.
fordu lnak vele nembe. No. azért. megpró- llant'mugy1lk.!rU11,ahogyk lter\'elte.
Jullsegéstenelsipadterrea
hlrreéapil•
bAIJuk. fümegy(lnk n ,·6mhöz, Mr. MacskA•
- No, nem ter,·el olyant ki aenkl. SotW
lnmuoklg tartott. mig meg11ólalt.
11h01. megbeazéljil k vele a dolgot.
bluem el. hogy !'alt bOnög lenne.
- De hát .mér. mit tett Pali?
Együtt bJ!llag1nk át aztán Mr. ltncskáalKrh·iefl.lné llttta, hogy c.óka PlslAt nem
-- Srmmit. Egy Cllllllya J)letyka mlatL
lehel megg,G:aml a Pali bímöuégér61. hllt
!:~t:::k1~~o:~:~~~~ta~~~rtek. Sz-lv~uu
oet Is hagyta. ,\tment a uom,~dapzonyi• Azt mondják róla, hogy k éau.karva cstnilta
a bajt, hogy Jwkát mei(akarta ölnl. Mer
- Alennyl pén1t J101tak magukkal?
bin, akinél Jobban rtmi.\lte. hogy hitelt ad
hogy Klltrtt szereti, oi;zt utbn ,·olt at ura.
1u.a,'O.lnak. $lé.le. Jókedn·el kezdte a beazél•
- l'énit. . ejnye ... pénzt bizony semIlyen cudarul még nem r4gahnaztak em~etést.
•
mit 11C ho1tunk. Tecclk tudni. a nagy Ijedt•
- Xo. Mra. Putó hallotta. hogy Pa.Itt el· bert.
le1ube11 eg411.1:en etteleJtettfink. No, azé C11ak
,·ltték II pollcok.
- Oszt éiért elfogatták, h:át nn--e Igaz- te111ék ul,•e11kedn i, meg flz ettrük mink amit
- Hallotl.JI.UI, De hátJllé ,·lttók ugyan?
sig a fűldön éi; erre aztAn mAr meg la ered- kell.
• - II At até, Rmll montam mngának. Hogy tek II könnrel.
•- No, hlattm nem 11v:ért kérdeztem - re.aknrallal cs1nAltn n blljt. hogy J óakAt el•
Miu·cl nagyott néz-ett, mikor Julls szcmcl- lelte S,.ivkut! bAcal-, csak ha bondo tkell
eméssz-ék, ont ch·cgye KIArlt.
llcn II könnyeket láttn mcgcalllnnnl. Nem letenni, \'al-e 11énz- maguknál? '
_ No én l'it sehogy ae hihetem. Se Pali órtette a dolgot. Hogy Julis most siratja Pa•
- H4t ltt nincs, de eh'Heremtjilk akárnem olyan. aki l]ye1ml1 megten ne, le KIArl , llt, akit, egykor kikosarazott. Arról Marci
honnan .
nM'I olya.n. aki rtillna Ilyesmire.
ne m tudati. hogy köi:ben, mlg Pall e. kór•
Mr. Ma c1<kial ae biztatta semmi jóYal
_ Hit maJ meglittY'lk. Bn elblazem. KI- hbban ,·olt. siorgalmasan látogatta a se•
telik Palllul minden. Nagyon szereti KlArlt , l,ti;illt legényt.
- Mr. Sunday, ha azt akarta, hogy bör•
'hit el kj!llett tenni JMkit láb alul. Hiszen
- - Hit majd kibu.Jlk ai lgauig. Nem matönbe
kerüljön Pali, akkor onnan nagyon
littik mi öket a kokukemenoék klSrül Is. radhat ez annyiba.
- Most ho,·a mennek!
bajos lesz kihozni. No. azért gyerünk Itt a
Hiszen tuggya.
- Hit elóbb bemegyünk Mr. Szlvk~hÖL törvényazék re.
- f:n azt ae hiszem. Nem olran uszony
A t!Srvényuék e16u kint hagytak Varrót.
Tudja, G segltenl szokott bajba eaett e1nbe"Klirl.
Kr\v áca\nénak Itt se volt ne renelléje. rl'ken. hit megpróbáljuk. hltha 1egltene Marcit megy Jullst. Ő, meg Mr. Szlvkutl bementek.
Palln Is.
MJl.r egy jó félórája várakoztak riJuk,
M~:;~rl~~::é
::::z~ah':'r~:nat':ig
•- No, megyek én la magukkal.
:\lr. Szivkutl öreged6 magyar 11ldó. Oile• a.mikor kijöttek.
felért a hlra plói fela6 ,·égére la. llarclhot.
- ll4t nagy a baj - szólt Mr. Mac&kásl.
varró h;;. Mai't'I \a azonnal ruhit c&eréltek te ,·an Wele.hen, ahol a magyaroknak, meg
- 0111,ln gy\lkoasAggal van Pali vádolva.
éa tai:lba ültek és mentek Welchrc, hogy mis ldegtn nemzeti1égüeknek azábtik a
-valamit tegyenek Pali klau.badltiaa. Iránt. ruhit. VIC<'t's Mcsl. aki ked,·er.kedéselvel Ellluör, hogy J óskát akatattal llltte meg,
Meg ,·oUak azentül gy6z61h'e Pali irtatlan- magihoz láncolja a be,·indoroltakat. Ila másodszor, hogy' Mr. Sundayt meg akarta
J<Agiról és ntm akartik. !hogy csak egy na• bajbajut. tön·énnyel k er!II azem'be a bevlfn- ölni.
- No, ml Ilyen huncutságot, tö,t ki Vardorolt Szh·kutl bácsihoz megy. Sttvkutl báplg la szenvedjen a börtönben.
Ahogy Welchre é rt~k , az állomia mellett csi aitin jópéntért aeglt rajta. MAr Rmenr- ró. Már bog) akarlrn.ttn volna megölni ? HIálltak meg kocsljuklml. Szembe Jött épen nrlre tud. Tolmácsol ,·agy iigy,·édet aJin l. Ul'JI semm i 11e vó1 nála. Se kés ,se fegy,·er.
- Mégta czr.ol vúitoljAk, felelte MT. Szl,·Julis, akt a groeery Uzletbe ment 1·AaArolnl. A scgltéssel Jó iltlctetcalnAI, mert megfizetik 6rtejól, vlszqnta1. lrlegcnt móg há!Ara la kutl.
Köszöntötte Marcit.
kötc lui, mert segllett rnJtn.
- No, n1ont gycrUn~ egy ügyvédet fogRd•
- Ml jAmtban vannak, Marci?
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A l'l 'l'TijllUlWII ' COA I, CO.
Vt:SZTt:S f:GE,

tna}dnom elérte a félmillió do!lirt.

A Hilllo' \' Al l'Alt ' ' AGYON A.
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utétmentjét, a Co .• amely csak 63,000 dollirt a bányaipar te lje& pénzugyl it• nem k!Steleeek levonni.

::lyabei:~-:~:~:ye::i:lál• :·;:~:~t'::::~a~n~e~ ~ ~::~~;;:.e:1tÁ~:~::'~U:~
A hntalmu bt.nyatArsaaig el! a vaagyirakban majdnem bányái t izenegyeze r mlllló dol• •
llszta ,·eeztesége 1924-ben fellll megke reeték 11zt a pénzt, amit a lir befektetéat képvisel nek.
; 0 11

négyatúeter

dolláron a bányálkon el,·eattettek.

KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET
MAGYARORSZÁGBA
é, u elnakad.t részekre podáa és ,ür
1önyile1i1,

si:u~!;Ja~::i;~:k~~~:~~b!::
ne jövetlehuunl, hogy a belekletett töke Jegalibi hat percen•
tet jö,·edelmetzen.
Ezzel sicn1ben a binyaipar
cvl téuyleget ké6z-pénneazt.ea6gét kör91 1>e1n1 6tadzmlllló do!lirra teazlk 1923•ban caakugy,
mint 1924-ben. Eznn a kéeapénz
vear.teségen fe!OI tennMzeteaen
elve11lt leijalibb kétszer llyi'n
öuzeget a b.ánya.lpar a felezere•
lés ko111i..1111 éa a 11zé11 fogyása
á ltal.
~

HAZAI JOGOGYEKET lecpoatHabbu
iatbiiak dffru,a baz.ai il'JTHek
atjú.
HAJl)JEGYEK • leci•bl, nulakn.
AFFIDAVITOK poato, kónitm.
BETETEKRE 3 niulólt kamatet fizotük.

HIMLER

STATE

HIMLERVILLE,

BANK

KENTUCKY

l'ITT8HUltOH · VIDtKI

BÁ•

~YATULAJDONOSOK ~U
AKAR.JÁK BEKOLLEKTÁLNl
lZ t!G I' DOLL.4.ROS KOLÖN
lLLETtKET.
TudnleY6, hoS)t a Bány4aa
Un.ion b&ti.ror.a.tot hoaou, hogy
februir és mirclu1 hónapokban
a rendes havi dijakon felül a
munkiban 16v6 bilnyáaaok: lr.Q16n egy•tgy dollltrt flzetllelr. a
munkanélkQII beylar.ok aeg~
lytzéRre, a ett •• egy dollárt
a t 6bht Illetékekkel együtt fogjik 16'f'Onnl a binyúaok pedi}iból.
A Piltaburgh ridéUn lév6 btnya.tulajdono.ok moet megta-

::x:~~; !e~~==~~!:}.~~~:~:~

l,t!Zlill.\NT A TÁUYÁBA.
,\ azenttakartl OOl6nl é8 klfurta a lyukat a belö,·étb.et.
George Sauanl wlh1onvlllel,
Az egyik tltruél k16 ellltt ki !á!z:~::· :~;rt::!i!ea~e:1:: Ill. binyi\u a tárna sz.élén lb6 robbant éa Thomut a uerte
~orlátnál meguédü lt ée a mély•
hulló uénllarabok halilra SUJ~
md aierezrrl.
légbe ~uhanL
Ar. tÁltll l oly •ulyos sérülé,.
1,EZ,\ K'~ O UOO,Uí
teket 1ze11vedett, hogy pár percJl aab,ayb.nakhaJana,.
11,\.NfÁT.
nyl szenvedéll után m,eghalc.
bAn7halaphoa,ug7 abb7is111
bukhu•fordal.Mlfr1nenafor•
Co~z 1
~d:;::r.::~~g IIELOvts Nt L !!ZEltENCStT- dnlttl'krti•helyrkreol7a11ke>r
1.nt1 1, J Att'I' 8,l~r.L11z.
éa tudtára adta a bá.ny4stoltnak
,~. mikor DIII Cll baJ-. (lik a ,
hogy a közel jöY6ben nem la
1 1 11
1
i;zimlt Jik az-t Ismét üzembe l ll~:nT~;:c:t? :n~~:::~1:::: : nk : : :ij:t
,,enni.
A l.li.raaaág szerint a bánya
üaemben tart.uára rifl~ttek
t92S óta él toYibb l!éptelenek
;\ vesztuégek mellett dolgoi
tatnl.

gadtAk en nek a külön illeték- at alagut -elkéazü l, ugy a Mnya
nek a bAnyAaz-ok tlzeté&éból va- G00 emberrel többnek tud mun•

1
1
ra ~~:~!l~==t~l~~l:~"ti~!; kö:, ; : ~~~g::~: c : t : e ; : : 0 :;l~~v:::~~!:;:~•~~!!~;:; ~~~~~:=~::zal,

Co.

~ ~= : : :

:~!~• :,:,~:~~d:i:e

ni, Indult el Mr. Macakill. Megfogadjuk ai
eJll(I figyv~et Welchen. Ila ar ae tUd aeglt t ~ n t1
tenl, Akkor ntnce &egltl!lég.
bog), a plb nagynyelrii é# pletykával togAz U(l'yvéd. Mr. Yel\ow, Rmlkor az ügyet lalkozó aaezonya\ Ju1L1t la klkeidlk. t11 ro111
Jllr. MII.Cll kbl elmenélte neki, azt kérdexte szat ha.mar elhlnnt>k mlml enk lriSI.
Mr Var~tól.
VarTó, meg Matti tulba llltek éa hau.•
- Mr. Vnrró, mlv~I történt a \ÖYéll? Mr. mentek.
Mncaki\11 ut mondja porral.
Jull11 ahogy munkaltelyére ért, elme.élte.
- tl gen, purral. Nem sül t be Palinak, bit mlértJá11 annr11del,:agrottry1torelia. Aa
ritnrt. De nem azért, mintha meg akarta aauouya, t,merte Jól Jullat. hl1un hek
volna 6 1nl Jóek.lt Isten menea.
6tanaladolgozott. T'Udla, hogyJu lla a kór- l!!rteau 1-;r. a tirgyalilon na!liyon fon• hizba gyakran mq:litogatta Pallt éa mlr
toa len. Mert ha Pali - aki N!gt bin)'Uz akkor sejtene, hogy " lány uhlben a ue,- valóban elóre kéuOlt volna egy Ilyen relem tüze ketd plalognl a legény lrlnl.
(::yllkouágra. blltoun dynamltot haunilt hor. egyre nagyobb lobot veaaen.
,olna. A dyna.mHnak nagyobb u l!reJe, na•
Látta a. lAny uomorud.gin, hogy egy perc
gyobb robb:mht ldéi el6. lllazen tiszta vén nem tud mi~ra goudolul. mint a börl6n•
letlen - ta lán a por menn)laég volt Mik, ben levő legényre fa d41bef1 maga aJ;.nlotta
bogy Ilyen 11zerenCIM':tlen1ég el6fordult. f:n a lánynak:
mAr régen n binya,·ldéktn vagyok éa alig
- Julis, telt•fonálok at n,:,éunt-k. Jó I•
hallottam mfg Ilyen eaetet. Hit en a ti.rmeröaimk. enge(lje, hogy ~WJet l'lheuen
1
annak a magyarnak.
!Ín~~:e~ : ..
- ~agyon szépen mep;k!Snönlim.
lll a tárgyalásig au.!md l!iira. htlyntetnl.
Az-. IS"ZOIIY ISri.immel hoata a uilefontól a
\"arró, Marci u1eg Julis Izgatottan ji\rkiltnk a tón·ényszék el6u. Már egy óri\ja volt hlrt, hogy ai Ogyha megengedi, hogy ennla tön·ényuék épfiletében ai OgyY&I. Mr. ,·aJót vlhell'cn Palinak.
llindj4rt Cl!Omlgolt Is egf koairr1L valót
Macakabl meg Szlvkutl bd.cal, am ikor ,·égre
é! s.leteu·a tör1·énynék éptlletébe.
kijöttek.
A rabokat IJrill bllrtön/Jr vezette Pati cel- Nehezen ment - kezdte az ügyvé(l lájához.
nz Ugyéu 6000 dollár llondot ké rt, de aztán
Mikor a zárba fordul t a kulCI, Pali fl'.llai kerillt meggr6znöm, hogy 1000 dollár Is
keltAgyatól,
n1 elyen feJét kt1ébe haJtnU lt.
elég "lesz. mert Pali nem fog mepz!Sknl a
Az ajtO klnyllt éa ott látta Jull at a koaártirgyalia e161. Most ai a kérdés, van-e ennyi
ral. new mdott uólnl.
p~nzOk.
•
- Hit bizony Itt nincsen. de megyünk • J ulis szólalt mtg.
- Enni hoatam magának. Pall.
"'hata és bonok, felelte Varró.
- Nem tudok ~n mo.t enni, Jul\a.
- Ifit ha még ma behor.zák a pénr.t, este
- Dehogynem. Ha bajba Vlljl 11 u ember,
mir otthon lehet Mr. Kele men, blr.tatt.a. 6ket
nkkor la kell enni.
ar.ügyvéd,
-Nemealk)ól,
- Hozzuk ilgyvéd ur, okveUenOI.
AhORf at Ogyvédet elhagyt.Ak, Jul ta meg- Ne hagyja el magit Pali. Kiderül irtat•
azólnlt:
lansAga ét. uabadlibrn kenll. Addig ae hagy
•- Marci, nekem la ,•a n 600 dollltrom a Juk itt magát. A Mr. Varró, meg Marci boabankba n, oda adom Jó ul vl·el, hogy Pali ki- ú.k a bondra a pénzt ée mlg ma har.akenll.
jöhessen.
Ha nekik nem lenne l'ltióg pén:dik, akkor 1,
Marci meg \'arrc\ egymA.<tra néztek. Ez lt'!'.Zelég. Ne bUBujJou,
m4 r tll!Jbtt Jf!lent, mint egy bajba jutott laKezével a flu tejét , lmojl;atta. aki felné-merilaön ,·aló aegitenl akaria. Vllágoll&n 1:ett a lányra és Jltta, hogy k&lnyeaek anláthaua llarcl, hogy Itt mélyebb érzelmek- na.k uemel. A tlu a tAny kete után D)Ult.
röl van a:i:ó. mint lsmeretaégr61.
erÖ!len „zorltotta ét csak ennyit mondott
- Meg Játtyuk Jull aka, tali\h nem lesz rá rnegbatottsál[iban:
uUkaég. Nekem ,111 van !l00 dollilrom, a gaz- JullskR, könl'tu{lm IIRSYJód.gl.l. Ila
dának nem tudom 111cnnyl van. lln kJ lesz hawttlllig6.ba11:
nnélklil.uem \·essz Ukcl 11m11gAét.
Mnrclnnk egy 11lllu nnt nlatt 4h·lllnnt nz
(\'égrkih•etketlk.)

u : Z,\BT BÁn' A
l'ENNS Yl,l'A.NIÁJJA?i .

~:~

ua~t::~~~:~ ac~:!ntC:.~
4. é11 -az Ooean No. 6. bányá,Ját
zárta le bizonytalan id6re PittsIJurgb ,•ldékén.
A bAnyák ar. egész é,·ben
gyengén dolgoztak é& ll társadg mo1t bejelentette, hogy a
ro.u 0,r:letmenet lehetetlenné
teszi a bil\y-ák üzembe tart.áai\t.

---a-,\l „ \fH "I'
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OHIO ALATT,

-A Hc1·Uia Consumer Coal Co.
bAuyAI West VlrglnlA.ban vannak és onnan Prnnco West Vlrglnlal vasutA llon1á$ról küldték
a azen& Ohio illamba.
A binya kösvetlen u Ohio
?olyó me llett van él! ba a folyót
átlépve, Ohio iUamban a.dhatrik Yolna fel a szenet, ugy a
kedvetn16ny e. Ohio állami Ju.
varclljak mellett eukösölh ették
,·olna a azillltilt.
A tinuAg felismervén ennet
nagy el6nyit, a mémökyivel
egy ten·et dolgoztatott ki, mely
szerint u Ohio alatt egy nagy
Alagutat éphenek és az alaguton, mely a uénb6.nya tula}dona. tear.. itY!Ulk a ueu,et M
uut.An Obloban adják fel.
A
ruegtakaritáa
illltólag
olyan jelentékeny lear., hogy ha
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TANCMULATSAGOUA. BALollA

l:!LO,l7.01,TA A BÁNYAKÁRt

Edward W. Mlchaella bányb
Bellvllle, 111.-ba.n a ,l)tnyában a
plézo felé ment, mikor egy bi-uyak4ré jött nemben Yele.
Mle.haellanek már nem YOI
Jdeje kité rni él lgy a W.nyafal
hoi lapult, uonban a. tir6 egy
klilló vur6ue bel•ltadt ruhi,.
jiba éa a kerekek alá tuzhotta
melyek kerustQI m.entelll rajtL
A anrenCllétlen bajtinunlt
klazenYedetl, mlellltt a. kerekek
alól klazab4d\tottü..
JJtWOI.TE A \' ILl,AN YÁRA•

MEGHIVÖKA1
PJ.AliTOKAT, BEIUOJEGYWT

'

.
'

Evtrett Hu1mn er Dnek.ne
llllnot,1 binyba Yéletlenlll hoa
ziért a magurea11iltaégü iram
vlllany-vl'lttékher.. mely uon
nal halilra auJtotta..

ES LUNOI-TICUTEKET
LIVEIJ'APIIOKAT EGYLETI
ALAPSZABALYOKAT ES
BARIIILYEN !IAs NYOMTATVAIIYOKAT SZ1P CVITEI,.
1

■ eu

ES PONTOSAN SZAWT

A Magyar Báoyászlap Nyomdája
HJIILIIVILLI

Wfl1JCIY

MAGYAR BÁN'YÁSZLAP

MAGYAR BANYAsZLAP

1925 mán:lu• U

Munkahire).{

Hölés ellen
a legiobb
aAJO SAHDOR llw•s,tallnk, a t>o•

da,paet J Id.

btdn k6rhk. a Zita
k6rhhba B•k'c•U.r\ k61'hU~ol\

KISS EMIL
BANKHÁZA

tr6trsu"'a• kAa.111 11rfnsu„1n-

AMaz,arKirál:,i

JUYITO ••IUIOffl I\Dlh ellu, -.J.I

Pollatakarélt]Hrutár
lrip11;ielöje

ht tau 11ua...,1a a oa„1< alo,f,.,..
dUmlnfah6frt.
Harbatca &ra .•.•••.•••• $1.00

""" ""~;!;~::: ::::·~
•l•O • riclfrt,1..

~i~f

•

5:~i:~~

.....--..,
...........
,,... ...
-"J ,. . .....,

UJ CIMONK
i' ovrth A,e. at ltb St.
NE1\' YORI
ALAPITVA 26 ÉV ELÓ'rl'

=~~~=:: ~L $192.50.
"U,&.Re..,.111Tu

:ifl~=l~I~

~~~7:i

;~~a~\

~i:::.~""'.J.t""r:.t=~~
1n..--.....,. ,
UNITF.D AMF.RICAN LllfBS

3'-11 e·w117, :\'ew Yorll:.

KÉZI MUNKAK
1i.l'lr.!:l·~JHMJ!.l:'•;/t
llt~~Kf:~~lt"':.1\11;-:.i..tit
CHAS. K. GROSS CO.

aa •••kaY•

fid.

c1a...1and. 0111-.

DR. 0. 0. CROUT
Cbiroprador

POOR-FORK, KY.
Ön aok mindent pr'6b&lt, h11111
YlaannyerJ• 11IMN1 ft. Kualtane ,11a1am mao,i. "" ln
DJ6a,m6do"' • lal}NIII K„J„
ocmillallllztocan11Jr••Dla~
1ul1ul

ll'tliuinak. ""'- "'• • 11t ., .,. 1 ,0„11, ,j:e.. r .JI,. .. , ...... _
De hát ei meginl Cl!ak Ideig-óráig tartana. Megint uagyon
h nmar eláras:uanik a piacot sdn nel és megint zuhanna aztán a
Hén .6.ra.
_ _ -··-~ ~ . .•. .
~
A M11y11111·ak megint rossz oldalon kereaik a klbon~akozáa
utJát. M.crl ·e,;y s1.trájk semmiesetre nem az az ut, mely Jobb
ldökhöz vezetne.
'

WEST VIRGINIA SZTRÁJKOLO BÁNYÁSZAI
lgnzdn h/Ssl kilzdelmet ,·tvnak a blinyaurakkal. Ez a küzdelem hónspok óta folyik és a sztrájkolók dleséTetére legyen mond,,a, táboruk ma épen olyan egységes, mint a sztr!Jk kezdetén.
Táborukbúl nagyon ke\·esen hagyt.4k cserben a szervezetet
t'.s a báuynurak bizony nem tudják letörni O:keL.
Pedig a s~ráJkoló bányászok sok k.Jaérléanek vannak klté,·e. Jftrnak, kelnek köztnk a ti\rsaságok emberel, akik arra akarják birnl ők<!t, hogy hagyjlik abba a sztráfkot, menjenek Vissza
open shop alapon dolgoinl.
Á])rlllstól ,ok.at remélnek a utráJkolók. Hiszik, hogy vala01l
fordulat les1 az G sorsukban 1,. Hlulk, hogy a u.erveurt. valami
n,ódJAt tnlftlja, hogy Jobb sorbn kel1lt}cnek ffk IS, Ml JdvAnfuk a
ulrAJkolóknak, llogy ei a várakozAliuk beteljeliedjeo.

JOCAN COUNTY BUS CO.
LOGAN, W. VA.
~pallh6,U.ll111t.6J,r,tok LqanC011ntyblnM,lyrfuli...K611yalrnH
1uto.,obUok.Tol•p1to11a.ol1IJat.

JSJl É'l' J,EÜ ltT A WI TT
11 ,l~ Y,\ IT, LI NOISIIA N,

HUNTINGTOII BANKING & TRUST CO.

A Wltt lranya, mely az 11111
::: ::a~::~nJ::::: ~nt~=~:~~
meg 1105111,u tétlcn1iég után a kltennelé5t. két hónapi munka
ulán most lamét le:!'.árt. Hogy m l
kor tog Ismét megnylln1, azt
uem Jelezte a bánya.
A lezárás oka a szén piac
roS11z helyzete.

Nao Yilautalt K1R.l LV ERNŐ l1rnuekb6II
IIAKTARON TARTJU K:
::_._
...
;•:•:;_,•
•M
• •-••..
•_

;:1...:
•

1-'I

,~11

iE:t!~:: f~f.ti:~ :~1::r: ;:~
R •• •

DH!.,

JlM

1,

t..Je

1'i

~, ·atb. 1....,_lt.

Nlgy duabnll ltev„abllet Yldlk~ n•n, kOldU11k. Canadllla a drlg„
uillltb miatt "'!nde 11 len,cz Uz .,..,tt•I dr.lg4bb.

KEREKES TESTVtREK

•••::•:,,:-_::::::::.:•·.. "

!OS EAST 81TH STRBET,

NEW YOR:K, N. Y.

ll l/NTINGTON, W. \',l.
Egy Júbank- e1Jr J6 városban,
Relytue el nihinll: péndU

WELCH VIDW IIAGYARoti: I

E~-!:rJ:!:i5:~ : : :
DBCB'.ilT8 .ilfD IDllfll:U B.llfI, W:ILCB, W. TDlQIJll'li.
TAMAII AIIION. a Klltlldl O.... ly

-'IJa.

Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA.

Márciusi LAKÁSBERENDEZÉSI KIARUSITAs.

Március J16na1, n Lnk1h bere 11de:i:é1 khiru~lhisli111II: a hdnap•
ja, mely alka hn at ad 1nl11dr11 11, 11asuo11111a.l.; a 1u!11z 11u:glakarltásu.
AJ,UJI I.NIUJC, ron cE r,i,,\X,\R UK, KIN".\· t.s Ű \' t:OÁRUK, Jf:GSZEKUÉ:'H'EK.
K.l f,VHÁK,st b„Atb.

-~UFMANQ
"THE BIG STORE"

5 • AVE. SMITHFIELD & DlAMOND STS,

Vádroljon mind.ír a Ma(Yar Osztály utján, mely a Buementen van a Fiftb
Ave-n, bejárat a jobb oldalon.

Min den l09m11nkit, hli,"'Mllklt, Uln,bekot, kGron1 "'11111!.lklll, a l11_,_r11111b Nnd-r ... r111t IIJdllon, 11111<111 vl,ak.
A. "'•IY•Nk 111yelmH kl1ZOl1il•••11 l'HU1lllMA
nAI..., bek h-11 oora

,i.. -

KÁLLAY TESTVÉREK
1121. h<I aa:616 ke,Uazotl lrJ"u•atkllffll l..,.ff ..,...
Jele~t, n,elr m11lllan fq!alJa "'"'"",.."'11 o , ~
Dlufikat. 01..t.ok....bt, lt6u4kat. Gultu6tl lte11v,
MkuCibYlrl1,n„nlt1t. ..... 11ivl11yeht.
lrJonÖ11 l11111lldl"vlrtuallbblolrn,.:

KALLAY BROS, CO.
PAINESVILLE, OHIO,

Ha aulo,nollllra vanullltHta, karHHn l1l ll•~ nll11 ket.
1 1 1 111

1 . . . . . . . . . ..

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

Tisztogassák
•• 1g ki
t Logan T:~; ;:;:~~;;,;;;~;;:
I'

Ye '

hlrósAg ellStt.

mint

('lmü kö:i:len1én)'Ünk l'égén mag- tlpe11 a magyarokból.

tüz füölt ki és csakhamar IAn•
HUS ts FOSZF.IIA R1Tli
-rokban li\lotl ai; ép\ller..
e
A Terre I-íaute-1 tür.oltóság
esakhamw.rahelyszlnéntermett
tis emlrerfelelll e rőve l elfojtolsajnos ar.ok az „üzleta.wberek'' akik ta több órai rnunkAval a tüzot.,
IUzletllket főként az ltaJtö.-vény melr már-mAr Atharapódzott a [ ~ = = ~~ = = ~ [

a~a~I ~~:~~e~~~~

8

0

:::~::~\~.\:::~;1 ~ ~v~:: usz~~;:d~:g!,:~~a1!ra~
blrósfi~el6tt ~ sajno~ -:
1
~g:::ng~ldék~ ~:,:;:::.ea~~k
u lt&ltörvén)·ek megs~egésének
. vidJA,·aJ Alltak a blróság""'ellltl.
Ai; els6 t!rgyalbl nap eredl'llénr-et lamertUk csak akkor,
alll:or szóban forgó cikkünket
aeglrtuk és mAr az egy tárgyalA•I napon nagyazáimu magyart
ltéltek el.
A mbodtk napon ill egéu seregmagyart itéltek el. Vida l11t-

8

=~~!~1{;:!e:~ tip,t~;I~·, si került megmenteni.

i; :;:1n~k:rják.1Jhogy! nz:,~ a ~~g: J~n~~A (~~elembe- azonban
a p;épházbli.n '!tbb min t
0

gl

Juk, hogy

~~~1$!~i~~~~~•ta::o~~".8

:,:::~:ion a\1:é:ent,ele;:,~~!re Eie;t~I
\e~!
nek rajta, hogr kllrt.stl.k n111g11k 1 gyét tlsi;Utanl. Vissza kell ne•
köi;ül a pállnkagyi\ro110kat E1ekl re.znl a magyarok régi Jó hlrn ea·~ok, ~i~ be~z!n,n,r!l.1„IJ(a ma-- vét.
~yarbk: bebit11eUL
imlat,tllf
Azokn a k, akik rendazesen fog
na~ról napra a magyutl~ Jalkoznak a:r. lt.altörvény megregl tekmtélye Logtn ,·lcl6kfn. negé9ével. akik •könnyU azerrel
Azelőtt - ezt tapasd).'Uáfí ugy akarnak ·maguknak vamagu kon a binyAuok - a n1a• gyont Hereznl. hogy a nehe:r.en
gyar bil.11yAut a legjobban 1nef dolgozó banyAszok keruetH
bCCllill ték. Ma - u Jno11 -: mJ' 11karják mérges Italokkal elued
1
1
~~~r.k
a m~:iz~~:~~: :~v;:~:0e:1::ik:r:~:;~::~s~=to~~

aé m'uit he ti ♦ védője ) $260.00,
1ti111t.etéiit kaptak. Ml'll Hor-·Ath
PAI ügyét nem tArgyaltA.k beteglregc miatt. Kecso lst,·án 11edig elveutette bondJát.
1

ez!~u:~ 1:~:b:~a;y;~~~ ~él~t~
uégyenk e:i:ule kellett 11 magyarokn a k. ~;gyetlen Idegen 11em•
r.etségblSI se álll annyi vádlott

:i~

~:~ :~~~

4

•:sz

'!~! ~::

ti~~~~~- !~~~~~n:!~~o~:~;;~

1101 W. Pite Streel.

Clarksbnrg, W. Va.

~

Vo

Mult het\ i;.d.munkban a fenti

STAR CASH MARKET

~:te

!

. .,_.,;;_,;;.,;,;;;;,..

:at~~l~ré::;~ ~:~;o,t: :e1i!~
1Arnl,amlg a javlt.Asl munkalatokkal e1 kéi\i;ülnek.
Jilll,\HOLT. DANYAt>i:NZTÁll,
-A Kendenllne Coal Co. tsányapénzt.ári\ba Newton, .Pa.-ba
IJ.etörtek. A be!örc5k felrobbantottAk a Werthelm-aZ8krényt ée
aitAn a benne lév6 pénzt klvé'\,~:~z~~::·odaslettek, mAr

;~! ::~::•:.~a:,e~~~o:!·~ Ai; ~j tör~é11yJa,•aslatból vnló• :at~~i~~kn ek caak hUlt helyét
fl'.Yar, n:r.óta mi\r nincs a mag/ar
uak olyan becsüle1e Loga.n ,·1riékén.
A ~11agy11r fü,;lclcm.berck Loganllan jó nevet szereztek ina-

1-1.lnülcg torl'ény Ie 11 z és akkor
minden olyan hoollegert, pálink\.gyá ros urat, ak i 11cm polgára
enne!, a r. onzágnak depor tAlnl
rognak 1::zt pedig azt hisszük

A betörc5k lsmen'5sök lehettek
.,_ helyzettel, mert az t az ld61•ontot 1·Alasztou.Ak ki munk:AJukhoz, amikor az éjjeli c5rnek
l'gy keriilüt kellett tenni.

1

~~~-n~et~:~:::i :~:~ ésk:;.:· IAgan .Y!dék bootlegerel, páll n~ ge:~ ~:,~t~t:~~l~ef:;~ök~~~-~
mottevö tényezöl . voltak a; lo- lrng.rár08:l i IIC akarják. lh\t Jól mert tön kretették a robbantAsga.t1v6l~•I közéletuek. Amióta / lesz nagyon hamar abbahagyni i;al a pénztárszekrényt. meg a
Logan t jAn·il.1\YszcrUcn ellepték a tör.véuysi;egéBt.
·
épUletet Is megrongáltak.
~

LETÖRIK
A·cANADAI.BÁNYÁSZOKAT,' ÁLTALÁNOS BÁNYÁSZSZTRÁJK EiŐTT .
.
ÁLL BELGIUMI

J.llm1M11111 ft'lmo 11dt11k 11 ~ k . - X11,·a S1'o1híl11rn° ,:.
1ártik a b,i nJ·li~zokat„

-

O•J' A Nl9llt ••"" 81111i,1.,,

Wll, l,l,\llSON, W. VA.

1~~=====:;;11

RUHÁT otl Ulftill-", IJ)lol )1

j,ut1dn•khboullle!Hi<l&HI■ llhblft

~7.iD TO1,
0

NID ... 111,

•;;.oo nou•.una.

l!:l14'2ftQUfinom,uh6tu lft61Wftk.

GRACE F.
MITCHELL
Aoom 2:21. Holl1"d Bldt,

LOGAN, W. VA.
Zon9or1t1nlt6n6. T1111tva.,, ....1,1lo11d. A l19Jobb "'ldtu,,.I tanlt.

A mi

ajá ■ lata ■ k.

Ktdrolj9ft "'"I 19)' H-1 ■ "Occlcllftl" UR11t h ~iul~n 1bMI
111nyl ....,,..,.1 ,,. .,. 141Rlaf"lt. ""'"""J'll u u. H1 Ön ...., 11)'6&Uft0
..... _,,,.I, ~Off a Jobb, mlftl birm1ly Mh &,, attal an ..........1..

5i~f.~z 1!

;~~:i."~.:1k':":i'.':~::• .,"'~,,-::;~~1:!~11':
TUG RIVER GROCERY COMPANY

WILLIAMSON,

WEST VIRGINIA.

.

IIAeTAI\ aÁNTÁIIZLAP

::"~';";:,::::~.:~.~:.::~t.'.
Ml. lesz a Un1·ted M1·ne
Workers Sorsa? .;~t:z: ~:vu:; ~:a~;~t: ~ Akar ·Ön örömet szerezni ·
nkJ nem tagja a uervu~nek,

•

Eni,;:edJék iu!'g. hogy pir szó,al Bt önök Ja\'allntii.ho:t ón 111
hon.Mzoljak , annál h1 Inkább,
mert épen m011t.anában érte
ujabt, wélr gy!u a 11.egény bá·
nydumunkbd.gothalokcgaládJalt.
' Olniatuk a rebruii.2~-lkiSta•
Ladl!ld.gba.u, ·hogy 61 bányász ln•
lllana iUlamban, Su1llvan -binya
telepen I bányarobban&!J; áldo,ata letL t,Jiért veaiem leglnl<ibb a tollat a kezembe, mert
mhkiilönben nem nagy baritom 1 Jris. li::r.ért akarok lhozr.áa:r.ólnl a eányA&zlap február
l2-én megjelent eikkébe:r., ami-

„

;n~:;;~ob~~:!~•ti::e;:~:~éh:
megjegyzését és annak Idején
Jeadiui. a ·sza1·au.tát la.
1
1 /~~g~é~:~~:n;,e!~ :!,rab~:e:~
iilla111 ne csak ellen6rlue a bin,ratAnillll&gokat, hanem Igenis
vegye át te\jeseu II bányákat.
E!O~iör is uért, merl ha a b;l.nr11.kat :u i!l1un át1·enué, ug)'

leu \"Olna nlila, mint má.skor
~zOk<Jlt lenni. 111lnt amilyent
m~g urn Is: hn111.1Hllnuk? Ug):e1,fir, felrobljant ,•ohia n bányA1,nn a gáL
De ne bffi:éljlink erről, ha11cm arról, hogy mit csinált a
flSbóa:r..
Senin1IL Odallltelte a-z egyik
segédbóazt éti meghagyta neki,
hogy üljö11 ott délután négy
órilg. amlg letellk a •hlfta és
1·lgyb:r.on. Ha a gái: kijön egész
IU enti·t szájKtg. akkor aionnal
hape110lja le a villanyt.
J,;z déleJ6tt 10-11 óra tájban
történt. Tehát a gáz minden

bun? Hiszen a kormány :u:
cgyellen, amely a munkás ~
mirnknndó közűu n békél köz1·etHhetl. d~ nemc11&.k köz1·etJl1ietJ, hanem eleO:aorban köteles
la kóz1•etllenl.
Ml nem kérünk a kormiuytól
aem csendört, sem katonasigot,
ml csak akkora darab ke11yeret
akarun k, amennylMl ml éli c:salárlunk megél.
!-;tért kell ene átvenni az il\amnak a t,ányikat. mert akkor
u illam mint munkaadó olyan
bós1.t lil.rtana, aki 6-6 tonnás
Uréért nen1 u.é.mltaua 3-.f
tonnásat, meri akkor nem a:r.-

~:•:~~;:~1~~.i~~a:;1:i•a::~ ~;tj:r~a~!~v=H~z:;é:::: ke~: ~-;n~~:J:;;k~o!~rltg~ ~:he:e~
ahol gáz önzegyOlhetett, ml- r'fewnet h;nem azért, h9gy bizony C!i4k Jóra Intik a m!Jelött 1·eszélyes11é l"i\lbatott vol- dolgoz1,o~. hogy a munkás biz- 1,ert, akkor Is_, mikor a szerve1
11
na8n megkérde7.lem a töbó11:r.t, to:~~~!á::r;·~~):::r: ~ korminyl :;~:::s:t~a'1"!!~~zls, ~1~ko~
hogr miért nem klildl hata a:r. adjon alkalmat, hogy a dolgo- flgyelme.-:tetlk, ho~ vlgyáz:r.on,
tin11.>er.eket. ml~or _ észre:eue. iók, minden munkáfl ai e.kara- mert ioröl!ök
iala.ml törhogy 11~· nag~men•u gbomléa ul.t kJcyilvánltha.l!Sll. hogy ua- vénytelez1 sztni.jkba akarják
\an?
nizhasson e fölöH n kérdés fö- csalni ~z emberekeL
,\1.t mom\ta rt'l, ,ilogy még ne111 löH minden munki\s. De nem o.
A banyási ~udJn, hogy miért

a

:~:b1~\:~:-,:~··.~~ -:~1:r:1u:~l!:~ ~,:~11'.t~,.~11,!;11:ié1;n!~!::~ : : \ :

•

uénért 19 dolh\rt.
Lá!!lla, ez n kOl!lnbllég a 11zer\·eiC!Llen bányh1éta11zeTvezelt
bi!.nyá.u között é• ezért kellene
ön11e k felébredul, hogy qieggondolja azt, ki nek a tsebébe
hajtja ön ast a hnunot, amit elér ai a bányaul.r&asig, amelylk
Önnekl~·helyett3dollártflut?
Ha IIOk olyan ember volna,
mint Ön TakAca testvér, akkor
,bi zony könnrü voh1a a sierve:r.e_tel megbuktatni éa akkor nem
la öt tonna a:r.enet ladolna Ön
7ö centért. h•nm:n 10 tonn.6.L
Ön nagyon téved, ha Rllt bls:r.J, hogy a lurve:r.ett banyá.alt
uszi-tanl kell. Nem, a s:r.erve:r.ett
bány4.szt nem kell uszltanl,
hogy kire uava:r.zon s Ön basz-

~;;~.':~~1;

ut~~~e~t~ih::,nne~~ ~:ttt~:~ 1:n,_/~:~~n:g~e: :::~

óhazai rokonainak?

Fbe1111en elO r 6uiill re a M•~r11r Bhyás•lapr•.
JI ■ Ön ruo$1 elüflzet úhKa•I rokon•l ré,•/.rt, ml elk ii ld Jiik eleJilúl •• 11J óhaul meqt_

ELOFIZETÉSI ARA AZ ÓHAZÁBA EGY ÉVRE $3.T..ap11nka_t kiildhetl 11.ag-yaronúg,

1

~\/;:::i

;:k~l;~;:•~z~~1;•:;~~:;;rh~°::l~
0
;:y:::te: ~\n:~:~ltv:
ugy ai nem eg~'Ster robbanást
idéze tt elő.
Ugranlgy van mással Is. Az-

ha

::i~

1

~e: t/~~~~ a::~~:zl~G:? e~;;:~:';

~oc'!~Js~ :

1

1

~:~b:::1tszna:t11 e::::~e~ltv~~~1~
tak l"Olna felelöas~gre? KI 1-olt
a bün(is? S1.abad-e az emberek
éle1G1 lgr i.Ockára tenni? u,:y-e

~ ~=1~1:

:1:~::'.1 sok ember meg

1

:l;e~:!!:e~e~~~::17~1~.t~~~:~e:1s:~ :~~ ;~~~:,~:k:i :1:~::s:;71n;:c:! m1~~kfi:~tkormánr semmi ho1
0
:~~::. ~k:1;1;,~~,1~;:~o:t~!~
az. hogy pár e mberrel többet
:1gyo11ül.a kii. mll•el nem lUd]ák
ldeJ6hcn eh•égeznl azt a munkát, amiv el a sznkod:'ill megoka.Jl<!yozlrn.tó le nne. Vagy ha a
!,,apunál ne m tartanak egy cm1.,ert é11 o. motor ,•agy trejber eltörl a ka1ml até rt, hogy ne
kellje n leal.ál ln l. vsgy azért,
:::fYd~=á~=~l~e:g;u:g:!1:)~:·

111z::~-t~1:11~:~: ~~;d~!~:t:1:. át
IIZ állam a banyákat?
.
Hiszen a hi\boruban Is átl"C~
te ai állam a bányákat ée a bli.11yiszok ,a.J;kor is dolgoztak. ]gaz, hogy akkor kiadták a jelszót, hogy minden touna szén
egy ~lete ~ ment meg és nem Jó
hnzllfl az. aki nem dolgoilk mln
den nap.

1

lll:'\"IIE~ ~AGfAIIAZA1'
i'I t1,Kt1,.

mag-rn;;u ;,8\v. - t~•
1

1

~;[i~!;

::~~l'::~,irr~•t1::!~ :;; ; .::
H•llam I'~ t.-u:/.~i Mö •1•11 J61
\>rule m 11111; 11111 _ fa::ylt hcllen
t>Jt! l illk t'tQ" lakodalom ra.
~;ilw~ 'autinfrkeilt·m, heltg Irttri u <-~ lllhi l fo;pu 111 \udi:; heh•i:

~!~

az!~t ~er:n~~::::tt:~i;!::~1~ ~:;:olie~~l:o:itie~~~:.r~e~~:~
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k6al ,

ml
••11u11k u •n•-Ull manar d.,.
hln1 h ul"•• 11 ''°••k u o.-.
..,..b:,ÓaTOLOT INGYEN
~:,•::t~~!~d~:~:KI klvnku&
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2U½ Pl!AIIL STREET,
NIEW YORk, Cl

r:BALL

t•m•U1„ndul •• tielu~•:r.•.

t "hlcugo, 111, drnre.

:~!:~:uc:1~'t::::

1~1::~k::~~
ra ért , 111J.)<or • gá:r. kioltotta a
Limpáját és a 11ötétben inaradt.
MI történt ,·0111a a•onban, ha
,·étetleuül RJIIOtt kirbld !Ampa

:~1t!!o~J:g:s~:o:1:!:~61~=
glt&égut klirnl, miért ne volna
6penugy a munkbnak, a népnek is Joga aegltséget kérni. ha
viazont a munkiQág --fan bal-

:!:':
-=~
::..:~mt.at

~~

:~a.~:~1~ll~~ : : : , ~ : , .
Jelelft u a szervezethez n.emcsak tarto:r.nl, hanem a s:r.orvezetnek tagja I• lenni.
Ön TakAca te&t.-6r megladol a

11••• 111rtm1~,.
le1felsqe1ehlii"

SOUTHEIN
REfRJGE~~!10N CO.,

\Wllllani,o■ Ho,plt■ I m■llen.,

th l,atll•t 1t■ ,Juk me11 • kOIIGlcll
1
p,nzek '"• H!l'IIL

,

,

, ;

TUG RIVER INSURANCE AGENCY INC.
Peiler-&011 Bldg-.

WILLIAMSON, W, VA,
"Mindenféle bl.tos1t,11ok. Tlli e.lle11 blllotllaa b&11át nrr
ln g6d~all. ll ■ leset és beleg&eg-dJr hlJIOllt,1011. Ha Enóe'-bn uiuJII:, bldotltsa podg-r,nAt, mJellitt elln dal.
J,'~1vllligoi,lllissal kbuéggel HOl11"il 11nk.

MAGYARUL 1S lRJlAT.

BANK DF LYNCH

OLVASTA MÁR A
HARMONÍKÁT 1
nem, k6rJen

LYNCH, KY.

azonnal

ma• l•1Jobb h legt.,t ■ ..
muabb vlc,c l•P• m•lr hl

KtT DOLLÁR fej61>an lel•
wld/tja a bUtulhn1k
dult menuoht. A

1.,.

HARMONIKA
c,Jcad, J6, t•rt•lm•• h lz.
lhca. E1 e clmo:
71UW,Jl!FFEIISON AVI
Ol!TROIT,
~ICHIOAN.

■111k.,~~:k,:,"' LIGHIL.ll'IDA ■■ e
••Utek ulln lloetUnk S b 4 IZ.l-

ZALf:KOT.
t"fnül PII.MONDÁS

NilLKÜL

H.,.,ll<u klke,hetJ„

NI KÜLDJE ,f:NZilT 1,11„n MIY•
.-.,hen,m Mlyeou•I dlu,llc,
eh•I 1,1_i., "stendihn nn.

Pwkaldú

Hajijer,ek

•~'.:\~:: ~1::;:~k
Tlte

Fint National Bank,

HÁZHOZ SzAwTJUI .A JIIT Vf.SZ!

DAVIS & DAVIO
Strand Stiaháual szembea.

E l•p ellifüdbl ár• 12.00,

"

mul1tvinyadmot. A

• i1Mk m11nrJ1ln•k e logulv ..
Hltlt•n•Jinlja lel u•lgilelelt, mln•
denteklntirilttll,
KDIQi,.-. ,lcNn kUldUnk pan.11,
mert• legn111obb b•nkokkel 11•
lunk ka:uk8ththll'en h n1pont1

p=

l =~~:~

"Ez a

HARMONIKA

ck, mlnl most vagyunk, hls:r.en Jel sza,•a Jegyen: "Összetartás•
• I·
WiI!iamson, W. Va. •
111m1t osen1 akarunk mást, mint l•an rejlik az erő."
akkor, <lo lgo1.nl. mlnden na]l
Bányásztestl"ér! szeretettel
tlolguml. Csak azok az emilerek
,agyunk moll-t. Is, akik akk.or
J. IJ.M.H.
10\tunk 65 moat la annak aszahad ors1.íi.gnak dolgozunk. mint
11kkor.
Igen tisztelt 1:r.erket1ttllaég,
Igaz. hoi,y akkor a bányaurak
úrdeke ai: volt. ·hogy minél tokeveset lrok, mert -pe,nnámat
\"ibb hu:r.ódJon a háborn. merl nem Igen szeretem forgatni, de
anil nagyobb Jes:r. a profitjuk Ú' mivel olvairtam a lap február
uert ők azon voltak, hogy men- 9-lkl uám.ibó l Talt.ács Jó:r.Mf
uél Jobban lp!lrkodjunk mennél levelét, hit
meggondo~.
t&bb s:r.enet kiadni.
hogy én Is etólok Takáce Jó:r.&ef
Ma, sok a biuyá.s:r., IIOk a s:r.en. leveléhei:.
Ma CllDk a bány!a1 érdeke a
81:r.ony Taká.cs t.e!JtYlér, ••
mindennapi n1unk1, •t ill•ndó nagy baj, hogy Ön nem t.arto:r.Ur.
termelés, hogy m egé lhessen éli egyik munW..sr:ervuethez sem,
heny-érret lithaaaa el a család- pedig ha. an,eggondolja jobban a
0
0
:nll:~r "e:O~~:~~z::.·
Ji~flért nem bt1:•üll n1eg a kor- : : ~g~:~ ::r.~e~°:ee~
A LEGKAliYOD IUTOROZLET A VIDtlEN_. I
deadolgasaokottlennlmlnden- mioy ma 1, a m.unkisnépet, 1,lzony abhoi: tarto:r.lk, de Ön a..,..,...,.,,..,aö■ycf~i, Y1W1:,-,unt!l!IHt~Hlc
kinek. E:r. megillltotta 6t és e11 ugy mint a háboruban megbe- maga &em tudja, mert még minl.6aletfiutéa'e i, ela-.k.

ka11ut, mert az két 11hifta volna ~s azt meg akarjll spórolni.
l'cdlg nem egy robbanás történt
mé.r 11mlalt. hogy az ajtó el l"Olt
törve, hogy ne m 1•lgyárott senki
a k111mra é~ me!!:eslnális péuxbe
kerlllt 1·olna.
Pedig tán többe kerill egy rob
bamh, mert ott emberek pus:r.tulnak el. emberélet ,·éllz el g
an semmi pénnel nl!'lll lehel
viu111vá.drolnl.
Itt nem meMze u egyik kompAnlánál a~ 11.jtó el ,•olt törve.
De talán ugy go1:1dolták, hogy
AZ mir nem 11 kell többé, mert
nern csiniltAk meg:, annak daeára, 'hogy a:r. Is gi:r.os banya.
Egy nap lenieiry a főbóe:r.,
hogy 11tél116:r.un. hogy dolgoz-

,!

ICE CREAM
kltUni h

H1

EZ A BANK

WilliamsOD, W. Va.

1
;:,:~~~~~

11~

1:~u~,': ri::r e~~i1~

70:~:~~:: :~tc.:·:~)~~1~

11111. lh1 11 dr 11g~lúr01'11 ,·agy kere~kNlöjc uem ~zull::iUhat a111111
!rJun Ju.~e11h 'l' rln t r {'omp1111r,

FRIED .?.~.~VtREK

10

sen..-edók

;;;.~~;:~:1:~1:::;; ~1:~:~:~:1~;•:";1: : WllllAMSON,
J t:},: .
'-"W-ES"T~V~l"lG~l~fll"A~._:
1:~~ii;i;~:.n: : 1;~!~~.11~:lriiiiiii.iii~i.iii;~~~~~~iiiiiiii;iioiiiiiiiiiÍl

i:~~=•h•::;~~-~1

M.

B11rgen1ad 1eriilelére.

S-·

SOUTHERN

,:r.o r•I
1 11
~::;ter{_~•1:~ ;, e;~ro~·1 ii:rn!k:

•Tudt;:::~:z::ft;:_::

~~:~~a~~ma:::;n:,::v:1~id:n~~:
nek klny!lhatnll vé.gül ~8 mé.r
1:gy11zer a siemc és füle és belépne n szervezetbe. Nem l'árná
egy bányász 11em 1 hogy más a
liidejót kibeszélje, hogy már ne
legy e n töl;lil stkeb. hanem mln-denkl felhagyna o 11lazkos kereeettel ~ nem akurua akkor keresnl, amikor más a kenyé~ért

H:01n,nla ii,

Itt na ti,r 1~,<,:, mel~;r1n

:.i=~.;..:O,;".i':~

ko~ :n~~~-a\~:~~n: ~oi:e~~nts::~
iparban és egyforma fizetése
1·olnn a bányásinak, tlszte'sségea bért k1t1rna a llsztességes

J11 go,ahhl ■ ,

(('i,Y-~lo.-n.J,hól ki.,.,_,. tllh• ml11den amerlbl 1n•~1u ,•Jtfilermill.)

1
:•:i;~:~~~:'.at e~ttg, ugy a szén- :~,i::e11;~Ígo~::1 ~:!~a~!!n~~ ~'.!·::t:z:!~ká~~:1::'.n:a;nan:~e~; ~:;;~;;; 1 9
.-s~:,kt:::~i~ ;:;:
á á
Ji nagyobb k
t bl tosi
es~~~=trá:i:!:~tt ~:lr~t :~::~: ~r~;:~{~kh~~;d:~:ju~~/\:g;
a szerv::~~~\{rn;ász tÍö~=: :~}~~,.
l:k
az einb~rtket a robbanás ve- a kormány vegye át-o.,bányákat, kap, ugy a szervezetlen bányász ,,m u 1'rlutr Kt~erii Uor e~r
!:.ullyének.
vagy sem.
le l~bbet keres.
..
H r,tdC!i-e." l!Hr ti fO llllm h~tor•
De most figyeljünk Jól Ide,
Éu egész bl:r.tos l'agyok abF.zért uiondoq1 én Onnek. Ta- lnhmlhll ••frl 111Pirli< megntmost tüuik csak ki, milyen lel- ban, hogy a binyáazok mind a kies teSh·ér, ébredjen, és ébred- lt m. E" 'mlndJli rt H el,ö ü,·eir
klle111eretlen kock1batot 1·állalt mellett azava:r.ml.nak, hogy a Jenek fel ai: Ö81!:r.e9 Ta.kács test- nl li u Johh•n fre1tem magam é~
1\7. embeN!k életé1•e\. :ilert ai a1. kormány vegye át a bányákat.
vérek a mély álmukból és ny!&- 1,3-1 hún.•p 1tlitlt J~mCi H a:r. •s1cnttllől 500 1mkkra volt és abAkkor aztán a kormány be- Illik ki végre a ezei_ullket és lás- ,.1011 y vollnm, aki ox Hi Ml l1eban a ilenyl\óban még csak 10 osztl,atná, hogy bány millió !lák Illeg, hogy örú.udal.os bi- ltge~kedl~ t llitt ,·olhlm • .\ • en
11 uk \"Oli !!;áz nélklll, a többi mir conna s.:én kell at oruágnak és nyá.szua.k a szervei,e~n van a il' r) em h, • 1eú 11 rom a:it go ndol•
tele volt gázzal. tehát 490 snkk mennyi emberre -van szüksége hel~e és a. sterve:r.ett törvényea J•k, bogr ~f'm ml ~em 017 c11odJ•
már gátzal ,•olt megtöltve. Ea annak
kitermeléséhe:r.,
ugy vezereh .követniök kell.
l•to~• n Jü, mint • Trlner Ke~erii
ha IIL~S ls gylbödötl a bósi ar- aionban. hogy egy-egy ember
, llor. Tis.teletlel Mr~. 1-'ram:1,
ról. hogy a gb csak minden órá heti öt na!)Ol dolgoz1.on. A feHndjk..IstTlii;t Frenrl,.'' lln ön ~zen,·ed gro•
ban egy sukknylra halad előre, leBleges embert aztán el lehet.Spangter, Pa. morllaJhan, ui::,- mlnt ótd.gyla•
még akkor Js fenforog ai a 1·e- 11e helye:r.ni más munkinál.f;:======:::::::::;;-· \1a11,iig, en1 é~i1o\~I uYa r ok, d11 1 1
~:~~::~1~1t:g~-~:~~I=~ :::~~d:~~~l;;~~n:e;t::bv::~
~:n::~::e :::1°:0:;:~~ IIQJfff ...Jmtl!!
::/:1~n~! ~;; :!~e11::"~:é; :~!
jék a 11Ze11el, az olC!lóbban adha- lyen jött volna elő Cs akkor ml f6Jde1. ami mind nmnkálatlanul
u;.::!
mel a 'l'rln t r Kt~trii Bort; r e11•

;:1:::tirii:;_~;yn1::t~ u.b á;1:a~i~=
1 bi\
1
;·:~
:t:i~;e ~ :zé/:
!gy, 11a nllm takarékoskodik,
akkor nem leez uyere~. Mert
Ila a:r. állam 1·enoé át a banrákat, akkor a nrnnkafelügyel6nek be kellene minden körülmények közölt a törvényt tnrtanl. Ma 11~m azt tartják a báuyák, jó bQnnak. oki rendbe
tutja a hányi1. hanem azt. aki
a legolcsóbba11 adja ki a !IZenet
,1. bányából. lgy ugyebár mindnyájan tudjuk. hogy a szén loc10\ba a -bányában péniile kerül. H11 csak egf11zer loc&0lják a
uenct. a:r. teru1é11:r.etesen ke1·e-

J1i reg-in)"k el.

.h lihuulak n.gyon Herf'llk o h unl lap•nlr•I h ltii\iinli~tn •

IIIO,r/llVIIM.

THE CITIZEN BANK
OF WAR,

WAR, W. VA,
■&akunk

l•1•HtnlMlt e

Barley Lovett
Hardware Co.
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TISZTELT IWTAIIII
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BUDAPEST HOTEL

nh el ■tt •11 .illf••n•u edll..Ut e1ltott■m • Mclhw,n ~ , twn. .. 1th ldl/.....,et \Ima uJ "ut■nal ,..,,1u1,,. M.
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IUD.\l'EST SzAI.LODA

rA. 1.-------------..
MILLUI LAJOI, lula)Nna,

WELCH,

WEST VllGINIA

l92Smircliq 1t.

Öhazai mesék ....
(F'olytsti\a.)

- Jaj nekem,-· ki ad n hat éhes kis száj•
nak enni!
- Maga . . Jó usiony .. apjuk helyett

Jajnava felveri a napMnybeD fürd6 harmato11, völgyet. melyben oly békés, nyugodt
minden. A CSIi iogó tó partján gyerekek ját..
nanak. A hullimoii doin'bok<ln klváncel HemQ kecskék ugrándoznak. A ealllék u.jtalan•I 1ulLaD.n:ak tova drótklitelelken. Egy \)ányúz kld61t, de mázan Ml asizan a&6rt t.oYibb,dolgoznak..
A földulntea almaépliletben éppen akkor
l~ ki a bányadoktor, J!Jngel Salamon, m1kor Bendéné,odaér. Kövér, aJae90ny, TÖJ'&Jbaju ember. Yérmea. bl'bircaós arca 1.d:nalm ~ rut. l:'.8 rutaigát nem enyhltl, hogy
kOlaeJét elhanyagolja. Kopott ruhájában,
nya.kkendll nélkül mindennek néz ki, caa.k
orv'Ollnak nem. Pedig klviló orvos, mert tudáaa & Irgalmas a.zive van.
- Jaj nekem ... :u: uram. .
b'ngd doktor szellden megfogja. a karjit.
- Szegény Bendóné ... jöjjön haza.
- Jaj n ekem., .. doktor ur .. engedjen
az uramhoz..
A szava már nem emberi szó .. illat!
il'föltés.
De Engel dr. 'nem engedi. mert n,-m eD.•
gedheU. Hisz még 6t la, ald boneolá.a kllzben
sok lsionyatOlt litott már. r<IBUullét fogta
el, mldlln a forró thmed6k alatt m egf6tt binyi.sz hullf,jit megvlzagilt-.
- Ne nézze meg. jó &a11zony, nem blrja ,1
ast a Játvin)"t.
Ereu1en . . ereisazea h~Q.! - 11•

dologtól, mert hogy olyan nagybeteg vólam
a JegklJebblk lány szUletése után. A JábaJ.m
moat la dagadtak. Nem tudok én kereml ráJuk.
•- :Sem kell kétségl>eesnl. Majd segltllnk.
Elhelyezzük a k11 teányoka.t a gyenn.ekmenhe lyen ..
Cu.Jt ezt ne mondta volna ... ebben a szer('neeétlen lmtban. mikor Bendéné e1vesztette a kenyérkerea6t, hogy szé!azedlk acsa·té.dJát!
Az R.Sllzony elnémult az uj rémülettlll,
mintha maga. a hntál ütött volna ri. pecaétet.
Hbuk e16tt bömbölve. 111\'alkodva, sza•
!adtak elé_!)e gyermekei. Valaki megmondta
uek'lk ... már tudták, hogy árvák. Csak a
,karonülö m060lygott az Ádám karján 8
anyja felé 1öpködve gagyogta:
- Mam-ma, pap.pát!
A bányAszháuJt: a.uionynépe Bendéné
köré 11ereglett. 'hgatotta.n tárgyalták a szerenc;/16Uena.éget II borwngva gondoltak a
f~rjre, az apára. aki ott lenn, két&Wméternyl 111élrl!égben, a alrnál mélyebben fur,
robl.11rnt, kopácsol. S a szénnel lömött cslllék
•hangtalanul euhantak tova drótköteleket•
ken a vt-rófl!nyben fürd6 völgy felett.
A doktor elkll,uönt. S a uomuédaa810•

l:0~1:'oktor YU!llarokkal tartja 11.Z uazonyt,

nyok betámogattik Bendénét a 1 házba.

111 apjuk lea:t!
- Hiszen el -tetszett tiltani minden er61

aki mlndenképen ki akarja magát tépni •

n.lósággal blrkó&lk vele.
- Legyeo esr.én Bendéné. jaTát akuom.
Gondoljon a gyermekeire. ml lefl.11 bel61M.:,
ha maga 111 megbetega.zlk? Az urá.n mir aenkl se seglth.etl
- Jaj nekem. ml Je,z bellllünk!
Bendénét hirtelen elhagyja ereje, meg-

M~=

~'t::0:1~~k~:z:k:~~la1::~:t:t
gedl ,magát ,ve\elnl. Ea a vörös doktor (ez
a népszerű neve) m11glndul vele hat.afelé.
\'lga.szt.alná, amennyire t6le telik, nem valami ~yesen. mert a szónak nem nagy mealtre. lnkAbb a tettek lllllbere ll.
llendéné kél 'kezét 11ron elé csapja, ugy
f uikog.

i-•Hano=•.•,•..•,•,,,•,,•-=,;;;a;;_ j ~;:
KIS MAGfARORSZÁG
(lllmlerYtllelb.el7lll.ll'Sd6)

leg11J1l,h fl.lhla 1PegJelent.
S-Uu11 , KOLOS U:O.

Megjelenik lt.1uonk6nt kltUlt,
Mindenkit frflkel

Hhnlervllla,

a

m1111r 11.i„7aYln,s .._1,1 enml•

"7el,ehln1t1,....lllllmagyarok"•te
l1u •eok ... lphha..,,01olvml117. ami• Kia M„r,,.,.....,.,
t>IV l1rtalmud. teul.
Elfllu1411r1a91hte ..... fl.OC.

MKÍS„MÁGrAiöRSZÁG.11,
Hln1l1 ...

,u•. K1ntuckr.
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1IIIW11hl lra
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Miután az özvegy itesett az elall fáJda•
lomk.ltöréseken, IA.tazótag egész nyugodtan
,•lselkedett. C11Hltotta a. Iebykil:at II megtett mindent, mult Ilyenkor ai lll&qelem
klván.
Az a nagy tlaztllfll!ég érte, hogy Dér mér•
11ök, akinek Bende egyik legmjlgWzhatóbb
ruÍJ.\ere volt, feleségé,·el együtt meglá.tögnlt.a.
Dér mérn ököt szerették a bé.nyásiok.
Eml>erséges volt hozzá.luk. amen.nyire le1hetett, mint a ui.raaság a.lkalmuottja, a.ki
köteles a töke érdekelt képviselni. Nemrég
házasodott, bár elmult negyven éves. Felesége 1flludenütt vele ment. Bendénéhez la..

1

náló~

(~:::~k

Két gazda, ki már csak nagfnehezen blrt•-a.z egyensulyt, azon
kezdett vlt.stkozll'.i, hogy az G
boruk Jobb a Ja.kodalrn.a.aok boránál. Stó nőt követett. amh1ek
az lett a vége. hogy a &ét gaslla
igazának 1neg'l'édésél;e birokra

:::~J!::~~; ~~~·

1

~ :e~p 1:1~:zn
és mintegy tlzuer lej értékil ruhanemüt és pénzt csomagolva
Oi;ue. odébb a.kart á llni. A házvezetön6 azonban figyelmes
l~U a 1ffa1111s zajra, rögtön felláru1bta a szomszédokat, akik
el akarták togut a kellemetlen
tsti látogatót. Az alka lmi betörli horongatott helyzetében
1·e,·oh·er,.he1 egy lövést adot t le
{;!döz61 irányában. anélkül,
hogy a golyó valaklt ta lált volna. Igy 'l'allosuak sikerült az
<'!lvltelre szám llohúlk ott.hagyá
sával ehnenekülnl a lakáaból.
azonba11 rnenekillélie közben fel
la merték a szoma.zédok. A bevezetett nyomo ils alapján a magyarlgenl caendőraég letartóz•
tat.1.11. Talloat, aki kezd•tben az7.al ,·édek!zett, ,hogy a betöráal
kalandot csali: tréfából ~lné.Jta
l·églg. A veszed.elme, tréfacal-

U~á~~y~:~=:::~·
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t6blll robbanb utján állltot.táil:
e.lll a megyei nt fedllanyagát. A
robliantáal eddig Hl rkó lstvin
és Varga DiD.iel utkaparó végezte. Hlrkó lstdn ujra robban
tani a.kart. KM furólyulm.t készlteu a a belébelyezett gyuta-

~~~y :::/::.~~!U:!~1
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go ndola.t. mely a hl.lAleset óta mir többször
felmerült kétaégbeeaett lelkében, min! egy
uörnyeteg a tengerből. le11elkedett rá u 6jua.kában, hogy gyönge akaraterejét b;italmiba ejtae.
KraJcAroa ujiágban többuör olvu~tt <-.a•JAdirt6 apAk -és anyA:k rémtettelrlll, akik
nem tudták ,gyermekei.kel eltartani I magukkal vitték azokat a halálba.
- Én ifi ugy t eszel!: ... nem adom llket oda
senkinek. Majd fözök olyasmit, amit aseretnek a l>elékeveren1 a szer!. De hátha nem
egyformán á.rt nekik, egyiket kivégzi, a 111áslk megmarad? Vagy én maradok meg és
törvény elé álllta.nak? A méreg n<'m olyan
bl~l.08, mint a kéa. Ugy. Holnap.
- Minek várnál holnapig? - tanácsolta
az éJs::aka. Tedd meg ma II holnap már
nem uen\·edsz.
Éa u asarony engedelmeekedetL Nem
volt lelil:lereJe, nem. akart harcolni. Aa ur~
meghalt a ll nem tudott megállni. mint aok
növény, mely e ld ől tin1ogató karó nélkül.
Elsz.inlan ~ment a .konyhába e klkereate a fiókból az éleA dlunMlö kéi!t. Köténye
ah\ rejtette II benyitott a azobtba, éppen Jó1tor. mert rtl1tölt a kis petróleumlámpa, az
ih'eg már egészen bekormozódott II majd el•
Cfllltcant. Lt.-arófolta a magasan lobogó lángot fi a félhomá.lyban véglgffezett az ágya..
kon, melyeken párosával p~hegtek a klceinyek, caak a Jegkla.ebb feklldt magánosan,
blilctilljé),'en. Őrü l etbe veazö félelmll6 tekintete azt kereste, melyiknél kezdje véres mun
káját?
-Ádám .. hagy éljen. 0 nen1 az eúyáru..
Zsuzsa fekszik mellette, Ölet sze rette az apja legjobban ... legyen ü az első, aki utána
U:l'gy.
Caeudes..n lépett az ágyhoz. De alig érintelte a kés hideg pengéje a hanyatt fekvö
h,ényka torkát. mikor az kinyitotta nefeld111-szemett II kétségbeeaolten sh·alkodott.

neklállottak a kripta alsó fálá•
nak megbontáa!\ho1, c»tt n.boi a
cenu:ntkeret és a téglatal érintk,ezik, feszltllvasakkul meglazltottá.k a falat. ami iltal sikerült
11 vasajtót kidönteni.
A at~boltba. bejutva ékszerek

~~!! ~~!~1.akr"1~11~:;1 :::~tu:é~~~
1

aü:!1bka :~~;~e:zo~~u~; :;:1tui:t~!:~~\~be:i
a lgy ~!mentek az utlvarra.. Kő- fel. a má.sll. azonban nem. Hirvette őket a lakodalmna nép '"• kó aJ.1 hl tle, hogr elaludt a ezamely ezalatt szintén két pán- <:rt vf!19zacsuszott a robbantás
ra szakadt. Mire az udv1trra ér- helyére. Varga figyelmeztette
tek. a lumgulat annyira izzó lllrkót a vea.zedeJemre, de u
volt, hogy nek iestek a 11:erlté&- nem hal lga tott a sziv!i.ra. A
nek, kldöutötték s annak desz- mint a furólyukhoz ért, kiégett
káln1.l támadtak egymásra. Per- a kauóc és a k6 borzasztó robaj.
coklg verték egymást agyba.- jal fel robbant. A robbanAa Hir•
főbe. A harcnak az lett a vége, !.ól darabokra tépte, aki azouhogy hürma 11 aulyOflan, eoka.n na] 1Űeghalt. Varga I?ánlelt j ij
i>edlg könnyebben megaebesfü- annyira. összeroncsolta a robtek. Utána, mlntba ml 11.e_ m tlir- l;antb, hogy élet és halál között
tónt ; 0 1na. bementek a szobába, vlvódlk. Hirkót két kis gyenneleültek az asztalhoz, és reggelig ke gyászolja.
mulattak.
(Uj Nemzedék.)
( UJ Nemzedék.)
-o--.
-o---.ll.SÓIIOHSOUON' .KIJUBOL>IEO AK.\llTA SÜTNI A
'rÁK EOY L•:LJú:SZ CSALÁDI
OYEJtl(F,Jó:•r.
KRII"J'ÁIÁT.
KUlönös bűnügyben nyomoz a
Dusa Mlhályné 3 .S,·e1 kl1gn~r miskolci rendön1ég: wneretlen
mekét n forró tllzhelyre Ultette. tettesei!. feltörték néhai Wattay

g~=~:~ ::::::z

nenv~ett. mire a 11lkoltoú.11ra
1
1 0 11
~~R~:: : :azzt~;:. m;g;,~:
'l'E ÖSSZE EGYMÁS1' A J,A. koe 11zándéku a11l'ál, ak i elbuiKODAL11.A8 :NfW.
dosott, a ceendllraég elfogta.
(Nemzeti Ujúg.)
Nagy lakodalom volt Ver6aza
-o-
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néit.e az egymis mellett ösuebuJva azenderg6 id'C&.lnyeket.
- MIiyen szépek az irt.atlanok ..
- Bár venné el a.z Isten mindet rö:gtön!
- Ne vétkezzél A.mi~ ..
- Ugyan mire 116nek rei apá.tlanl.li? Le-:rongy011odunk, mint a kódusok, annybn se
teaz, hogy enni adJa'k nl!klk. Neken1 be\66
bajom van és nem Uldok rájuk kere1nl. Sokszor n1os.ul Is -Qllg tudtam - ennyire.
- Hát az Ádám nem a tied, azt beadod a
W('nbelybe. Hátha egyet•kettllt 11 klajányokból is lelnel·elnak ott?
- :\louta a doktor. De hát inkább C!gyszerre vegye el Ullem az l Bten mindet, minthogy
ldegeuek kezébe adjak egyat is.

Moat ugy gondolod nagy bajodbao.
l,1ajd leeaend01eds.z. . . blzte:tta a Pereceaoé Inkább m_agit, mint Bendénét. mert nem
tudott egyebet mondani. Feküdj ·le AnnuL ..
jócakát. ..
- Jóeaké.t .. köszönöm a hozzám való
nlvee1égedet ...
Kikl&érte. Állva maradt az ajtóban e égG

kéaz érkoporsójána.k fedelét !e~zitették fel, majd Wattay Ilon1<".Aét, ltl értékes éknereket talá.Jta.k. Wattay Ilonkl!.t ugyania
auna.klde}én gyUrUkkel. rendkh'ül értéke& fülbevalókkal és
(·gyéb ék11ze rek-'5el temették el;
ezeket mind n1aq11kkal vitték a
sirrablók. A rendőrség nyomban meg indltotta a nyomozást
és minde n valószinüség sierlnt
rö,- ideSfn 11ikerül kézrekerltenl
a tetteseket. A rendőrségnek az
a ,·él<'méuye hogy Jól nervezett
bün!IZÖl'etkezet követte el a
kripta kirablását.
Áll&Jiban
Miskolcon é1 környékén Birok
és kripták feltörélle éa klrab1's.a nem ritka és ujazerQ az utóbbl ldllben.
(Az Est}
0S$Z8SzuniiLTA AZ
OCCStT.
--

~J~~c~r 1~;~~
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mlllló értékü ék.uert raboltak J6 viszonyban

::r:o~~~:::::;~tk:::~~!ie!
harnarél!zre,·ették,merta.krlp•
ta közvetlenül a temetll alél6n
tek'flzlk. Az eset annil (eltüntllRJ
,·ol!, n1ert a halottrablók eg6-

~:;o::

élt

n::
bityjával,
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6Zeszólalkozott. Az ld6eebb a reulütötte öccsét éa ,hitulról ötazör megazurta: Holczer Ferencet élec.veezélyes llérilh!uel a

- An1ám ... anyl\m .. neb4otaon . Jó
leszek! ~ea apá.n1, ne hagyjon blntanl!
ÁdAm Hl föl6brédt. 11:t-méoy lr.is 011:lé-Yel klütöltt: Bendéné 11:ezéböl a kést. A Ulbblt'.k Is
fl"lébredtek b llinlil:odtak.
Bendéné OlL állt remegve. Nem veue fel a
késL Nem .•• nem tudja 6ket megöln i ...
ehhez le gy&va. De moet mir littáll H Arta!lanok, mit ,kart & félni fognak t61e. H any.
juk!ól, mint u 6rdögtlll.
Megfordult éa kirohant az éjuaU.ba.
A völgy felett m08l ll uénnel töltlltt cslllék 11.1hantaJr. neszttlenül drótkÖlelelbn I a
ttllhold fényében cslllogott a tó. Arra ualadt I bedobta magát. A tó moet k uil!t gyilritket dobált a part ft lé, mlnL mikor pajko1
ilalakjátnadozta. k .... a.zt.á.n e l ■ imuJtak.
A Bende grerckek egym.i!!hoz bujva m6fr;
sl rtak félelmUkben.
nem tudták. hogy
anyjuk múr nem u!r vh111za hozi.Ajuk soha
lőhbé •... már apátlan, anyátlan árvé.k. A
lAmpalobbot,·en·ekioludtsa1lrdogálóka.t
megint elnyomta az ilom.
Reggel. ébredv<'. rladur,n tekintgettek
anyjuk ágya felé. Nem feküdt benne. Klmen
1ek, kere11ték: nem volt1ehol.Megnhték a
szomszédokban: a.enkl ae látt.a. Hamarblre
ment. hogy Uendéné eltünt ... Ádám Igen,
értelmes,:m elmondta Pereceffk.neil:, ihogy
mltlátotta1.éjJel.
._ Blzt011an megbomlott szegény ... uörnyüködtek a báoyáaza.1111.Zonyok. Keressük ..•
Keresték ... hliba ... nem voltaehol. Hl.rom nap rnulva aztin feldobta a !6 •lze.
A biuyatelepe n m08t m!\r minden Jó lélek
1éazvótc ahatk!sárvafeléfordult.
\ Dér mérnökék Engel doktortól tud~k
meg·Uendéné h alá lát.
- Szörnyüség ... hogy Jgy pusztuljon., el
egy ~endes hil.za11pár. . . az a véko ny auuon~• ugy fel püftcdt a vlzben, mint ,egy hor,.
dó ••. beszélte.
0-érné cigarettát sodorva hallgaua. után
hlrtelep útlettól megka1iatva. szó tl rerJénell.
-A~t a kis uetelejt11-a1.emüt en rel nev&lem ... Jó leu, Öregem?
·
A wéruök még egénen az orvOII e.lbesz6léséneil: hatba alatt szóúanul törülgette
cvikk<'r,k.\lostönemlezvekláltottfel.
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MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE!
A legszebb kész nöl ruhák, felölt6k.

füzők .

blousok,

Bzoknyák. ,,..uterek, nlSI kalapiruk, kalapdluelt. gye rmekés esecsemök elengyék.

Hlmzések, C!!lpkék. harl11uyé.k, 1tlyem gy1.po«. al11Óruh4k, ballutok, organtln,

előnyomott

kblmunkák él! mla..-

deo más áru, ami hölgyeknek siQkségeL

F'ffi hari1nyák é,
RemU. n.óaye1.elc:,

uebkendők n&IJ

válan.tékhu.

IEUZAVUl'iX1 Elsll r.n1r111 llnit adj111n.k

t■ po ■ tNH

~zolrilJ•k ki H1'ÖlakeL
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0:._!;:f,'1~ A Jó egri bor azonban mAr sok1
lpltett vasajtaját. A vaa.ajtó rá- nincs remény. A szurkáló teet1;
u • flld n11n.s.11 ,ru.1- nak a fejébe szá.llott éa a JóbdY
Az Ab.uJ.uántó hatiriban Clánalt ,fel!eszlté&ével meg .em vért llrlzetbe vették.
mer len elé,edn kin:olrá.lúmikkal
1
1h
•"" ,...k n1•111•,.k ••k.. 1mlnd nagyobb méretet óltött. le1'6 Sűveges--tanyin egy kőfeJ- prób.ilkoztak a teUesek. hanem
(Pet:U Napló.)'! a . - - - - - - = = = = = = - = -

t1,L11111kr61
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Furcsán Illet bele a rövtdrenylrt ha.Ju, festett afku, vékony termeti!, rövld11.ok.nyás
url n6 a baoyiszb!z gyhú.ba. K011iorut hozott ée e r ~ meg YO!t ezappenve a sok
kis Iá.ny hittára. Szerette a gyermekeket,
neki még nem volt. Simogatta llket..
- .Mllyeu lcedvetiek! De aranyosak .. .
Különösen a kla Z1un1 tetazett neki, aki
nefelejta nemeit le nem vette róla..
- Elvlulek ... a.ugta. nekt„Velem jÖ&llz!
A leinyka megrázta fejét éa Ádám mellé
huzódotr.
'
caokoládét halászott elll reUculjéböl •
kedveskedve feléje nyujtotta. Zsuzsa vágyó
szemmel nézte a C11emegét, de nem vette el.
Dér becaOletesen lpa.tkodott ni 62:vegyet
,·lgaszt.alnl. Meglgérte. hogy támogatád.~
elkö,•et minden tőle telhet6t.
Bendénó tlntelettudóan ballgatta, de ré•
vedez6, Ores tekintetén látszott. ,hogy sza•
vu.Inak aemm l !hatása sincs. A bányá.szszerenC11éÚen11égek nem oly r itkák, hogy a 00.nyáazözvegyek ne tudnák, hogy a b6.rbonnan Jövll aeglt.ség nem pótolhatja u elveaztc.tt kenyérkeréSÖnPk klakörmét ae.
A temetésen la nagy ré1111:vét nyllvá.nult
meg. Sok kis árva kesergése mindig meghatja a k,m1éoyebhszlvü embereket la. A
gyászolók fájdalmas Izgalma ilyenkor tet6-pootJán ill. de az elhagyatoU.ságot, mely az
üzvegreli. a. árvák kemfény sorsa, még nem
~rz!k. Az akkor szaka..d rájuk, mikor egyedUI
maradnak otthonukban.
A temet& után Bendéné lefektette inált.
0
Perece11111! f611ött sdmukra vae10rit. EUelr.
1!:u!

A Adt-hulló uali d.

Ha a bányáunak baja Yan, 11
n ,\ 11 1,.\S t!S Ellll~HÖl,tSI
háuyáu la pho1, •ag1 a bányán- h'.Jst; nr,ET -:- •r1tf;l',l1H)I„
banklio• fordul: MJfrt nem tar-d ■ l ezekre a helyekre olyankor
Tullos Szán Aladár magyar•
b„ mikor nlnc. baja, c1'1r. u ige nt munkás behatolt est.azürt!IGfbef.ést ke llene beküldenie, l,.ületi ldöben Kádár Jóisef ma"•'1 a ba nllbeliitjét elhelyeznU syarigenl plébáuoa Jákásába,
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BANYASZOK ARVAI.
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BANYASZOK!

~ e lmu lt. bftllll S napot d ol·
g♦d&k • Hlmler Coal Co. bi-

AJ011kln1t.Mcflobert•lbt111"
• Co110álldallo11 Cempln"nak
'""' 11111111061• ml„den nap do1•
Mwnka.okn pQlc.NO
11 a,n•k.

11:,ljiban.

v&Urn•I► tarloua a :.tuke:l-

n16 t~p;re~tilet • :.tlre1111 15•\ki
únnep#lyC. mt'lY Igen ~:r.~pen •1J\ erüll.
'
$7.erJ:\:i. '"''"·• C!arencecimü
gyOn}(hii ki\)1 k,-rOJ l>CJJllltntbra \\'alJac-,, ll.d l-<lel a fOAr.erepl,e11
$%()ml,jl.lOl'I. mirclu~ :!l~n
The Tlg••r.i ('lU' (1'l;rl1 karmok) ct:nu l':iran1ount kép Jc~1
1N:mutat1·a.
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"MAGYAR BANYA.SZOKJ

Sr.omorodolt 11111,vel jelentem
hogy nerei.elL n6m, Vig6 J6-

nerué, uOletcu C:aJo• Borblla
l10B1U1L!1b

bet~aég

utin

el•

1

vaft, "'•rt ISOO l•do16 dol11ull<
11 btn:,-.. ... A U,.._.0,111 moll
e1Mlv"-t8 lndll nyi tott H~II•

Un11to11ban H nen'ICMlt folvlll•
11"•·16UAI uolall, do 16 fflllllk&>
1ok111k l•av11 11 116l111un1k..
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