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HIMLERVILLE,

Érdemes-e apostolnak lenni?
a..ok ■tl ■r, ■ Mt t1irt6nt aurtr,y a:zo-

,·olt ,aki a legvakmerőbb éa
leghihetetlenebb do I gokat
cslnilta meg Amerlkiban és
akinek ma , a vadonban eltöl-

de ami nem Jön viasz.a mé&
egyszer és ami m1nden binyinil, az egén amerikai
mngyafllágnll . font oubb,

~:::;n~": 1~:ly~:nho~~
al'. ÖS8zeom!Astól megvédje a

?;,~~t:an e;;~:- ke~~;t~~~e:
Hlmler Márton ké.lv6.rlAjL

:oe;; ~u:~~n~h!~g:~g~e!::~
'benne valami ö11llln1ó gyö•

• m~ 1.,".',."'. v~::._;!1:~ld~.+,1t cu•dDl

:::ae:!t~~~: ~•
len cent nélkül, mezUJAb
menjen ki és fáradtan, bl10ny.tra csalódottan Is, ott
kezdje el, ahol t!z eutend6-

m::;!~:~
ködh.t nem lehét valaki bün•
tetJenül apo1t-0l és tisztessé-gell és önzeUen: (Doutojevszky lelrja „A halottasház

::~~=~1i~ik~ b=~~~:k::~
berekben van valami masoohl11ta hajlam. Flagelh\na, a
kluek tal.tu 1 gyöuyörUsége
tellett abban, hogy az egél!Z

;.:~'r;~:.y~ro:d:J. ::~ ::~fa
a: 1~~~
Ják, leg)obb lesz, ba ert a (!a munkabéreket hajlandók
Hlmlert magával temeti a la-, most má.r fizetni.
vlna. És végre la talán iga• A szervezet óva tntelte a bá•
zuk Is ,•an. Nem a Hlmler• nyászokat, hogy ne fogadjAk el

■ldval

,-el ezelóU kezdte.
Tlwnöt é,•vel eze16tt bá·

;:~~:!:~~•t~~:;lk ah~~yen~
cek maguk közül a politikai

életét felá.ldoza másokért.
Szegéuy maradt, semmije

~:~ua:e;::~r!~~!·r ~::;,~ ::!r::z:Jtá~:~~tlt.tnlt~~;;:i!!z~
:o::-e:e:u~aJ~::
Nem kell llt ezeknek egy a\- lelés nzonhan hiábavaló volt. rek a\apjAn c11ak akkor, ha. a ·

~~;t,!:!e\s1!~:~
uen az élettörténetét, alt
hallotta róla, hogy peddlereskedett, hogy egy ideig mint
bobo járta be az orszá.got és
!antaszUlrus históriákat hal•
Jott arról, hogy miképpen,
alapltott:a meg Hlmler a ma,ga ujeágj.it, a Bé.nybzlapot.
Semmivel keidte, egyetlen

~:~~:~e~en~\u~~tk :ekie;~;:
bocs.ttanJ, hogy nem ölt ,·ag)"
legalá.bb Is nem raboft.) Nem
tudtak
soha megbocd.·
tani, hogy nem logadott el
olyan pénzt, ami megUJette
,·olna, abban a társadalom„
ba.n ahol a Hal&abacbnelde•
rek' a közélet Bayard-lovag)ai voltak. E1t 1\ bolondul

~1:~á~~~;s:~~tol~a~g::t ~:~a~~1:~í =~1!g::z~:::;:
ja, 11 i.ilw!tr State Banic el•
ul BudapeSt re. Klfoszte.nl a
11öke ~a talé.n New Yorkig _ bodlt - • nd get awa.y wl th
szóló vasutl Jegyél
tudni
lt. - Ez kell az amerikai ma•
megváltani. És természetes,
gyarn~k. Ha ezzel kezdte volhogy ezt az embert nem azna Hlmler Márton, ma
ért támadtak, mert bolond,
ezrei lennének, talé.n mil! 161
hogy nem rakta meg • Jól a
Is az 6 gen!Al!s üzleti vlzlól
uebét, hanem azzal vidol•
~ellett. Prominens lenne és
tAk, hogy nem bec1ülete1. A
ot dollá.roa bankettet adn!•

1

_ ,iem kllvok■ t va~d•lt •
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klb:d•lm•lm

1,on■,viobb

vildoiban •
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"lagaoktam ezt rtoan.
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olyan ui&iolr6.
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:o';'y":; ~=-~dla '""'c. Nem hlucm,
De bl.a:0111-. ltogy • Jclcnlcal leo,u-

\:=:,~b A~~~:!":::;.~:"!':n:r1'•et
mar■dt • ktrarvend6 k6rua.
~t':!!:1~!..!~m~k,:-: ~~"a.~1:..~
nem bantotuk: meo azt ia. 1toa1 J6
wval bktatuk olyanek, aklk Mm
ut~!kez~.;._ klnya:z•rlt .a. hoov

;f!:f~1i:~ ~:;:~'":9 ~~:~~'!:;•!.;

"1:t!~ '!~
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~e~:g::!:~b
é;e~l:t;
~':~i~!!~:1::s~::gb~;
lett ebWI az u}ligból. Hhna■ ön■etlendg nem volt mo•
J~'M:;.o;;;::z:;:-!:: - noJJW:l.lAJ~-

an{~r,ik~ &U)usn magyu vil·
lalat Amerikiban, nehéisé,.
gekbe Jutott. A rillal&t a re-celnr kezén. van. Lehet,
hogy klküulllr. magukat vaJahogy a aulyos helyzetből,
lehet, t.ugy nem. Nem a
Hlmler-!éle magyar bAnya
H egyetlen, amelyet a gaz·
daú.gi helyzet el&öprésse.l fe-nyegeL Valamennyi puhaszén
bánya ugyanolyan vagy
ma:ldnem ugyanolyan hely•
1etben v.a.n, mint • Hlmler
Coal Com1,>any. A siénnek, a
hogy Itt mondják, nincs é.ra.
A pubaszén Irtózatosan °1•

elégltette ki az, hogy vall ne-ki egy hetilapja, amelyb61
megél. Ennek a1 embernek
vlzlól voltak, fant.é.116,ja volt,
ami minden sikernek az alap
ja és valóJA.ban minden emberl nagysignak la. A vlzlója ez volt: egy magyar bA„
nya, ahol a folyton vá.ndorló
magyar bányáuok egyuttal
tulajdonosai Is a bányá.nak.
Ern51 álmodott folyton, en-61
beszélt és nem törödött vele, ha az emberek kinevették: ' Mert kinevették. Senki
se vette komolyan, hogy le•
het Itt egy olyan rés"ény-
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:a Irtózatosan felment s a
magyar bánya nem tudott
~nnylt termelni,
amennyi
elég lett volna. Ugy látszott.
.hogy n1!11den adó86A.gtól meg
szabadulnak. Még \egy jó év
és a magyar bánya megren•
dlthetetlenül szllá.rd alo.po•
kon áJI. Wmler MA.rton pedig
bizonyára arra gondolt ott, a
hegyek közt, hogy talán alt·
kor ll Is átadhatja a maga
pozlclóJA.t má.snak és meh~l
tovlibb, egy kis pénzzel, em•
berek közé, vá.rosba, élni, él~
ni, élni...
,
Nem lgy történt. Jött a
IIZénkra.ch éti vele a Hlmler
Ooal krachJa. A zivatarban
pedig ott áll Hlmler MA.rton'.
harcolva, védve _ nem a ma•
ga, hanem a magyar bé.ny!azok, 11 Téazvr.:;yesek érde-

f9

egyharmadá~ak a:t::::sz::~
~:\:a:o:a:uadul a DAnya~
vAllalatok közt.
El fog pusztulni ötezer olyan
,•A.JlalkozAs amelyet a sllAny
minöségü ;zén a szerencsétJen
földrajzi fekvé~ vagy a köny•
nyelmü ég go,ndatlan vezet.és
pusztulásra !tél.
s amig a klvila.aztáabak ez a
folyamata nem ér véget, addig
véreznle kell a megmaradó vál•
lalntoknak, mert .rutni kell
mlndnyá.junknak a nyaktör6
versenyt.
Ugy remélem, hogy a Binder
Coal Company megfutja a ver•
senyt és nem pusztul el az ut
mentén.
Ugy. blzom ébben, mint a.hogyan. akkor blztam, mikor az
ela6 ton uenet alállltottuk a
bányinkból.
Ha csalódás érne ebben a te-,
klntetben, Jengö lobogóval sü-

:::::kJ:

ne:::a~:Z:!~y=t:tés::::tt : ~ :~::11~:~lé~l~:1
a gou d no~g, amelyel nem blr- lezllik, hogy Pennsylvaniából
tam elkerulnl.
Is olyau •hirek érkeznek, hogy
Ne_m az· alázott meg, lbo~ ott Is ujtbb bérvágAsok leszpénzügyi nehézijégekkel küz.. nek. Ml mindjárt figyelmeztet!löttem, nem azokatlan és new tük a bánxA.szalrn.t, amikor
szégyen nia a Receivers h lP kezdték a szen•ezetet elhngynl
(goqdnokság) _a„ bánya Ipa:- é11 az l917•es munkabétek melban. Nem uokatlan és nem st s::- lett munkába állni, hogy ez
gyen még maga n. cslld sem.
nem hozza meg nekik n mlnAmi a g<>ndnoks!gban !~alá- dennapos t\llandó munkát. Ml
zott, ami számomra ezt~ veite• már akkor rámutattunk, hogy a
len sulyo11 lépést keserU,·é tet• bányaurak ujabb bérvAgással
te, u caak az volt, ho~ e_rre, {l f~gják meglepni a bányáazoknL
lépésre - nem volt szük!>ei;.
A munkabérek végtelen vágása
Még a. szénlparnak ebben a se 11eglt a bánya.Ipar belegsé-mlndentelsöpr6.ha1Alosvlhartl.- gén, aJ: se tud á.ll11ndóbb mun•
ban la erllsen állt a vállalatunk, kit blzl01ltanl. Ha ma egy hemikor részvényeseink há.tbn lyen vágják a munkabéreket és
azurtak.
olcsóbban klnáJjA.k: a szenet,
És ha szégyenlenem kell va• holnap egy má.slk bánya még
!amit az üzleti vlligban, a bé- lejjebb vi~Ja a bAnyá11zok flze•
nya Iparban, akkor csak azt azé-- tését, még olcsóbban klnAIJa a
gyenlem, hogy a aa.Ját csapa- szenet. Ennek a bér vágási caa.-tomból ért a golyó, amely ezt a lAnak
ad b~yáazoká::k,

1!:!;';6 ~~; se1;!; 1:~:::;~=iin,

~:,~:e:;

: : : N:::in1::z:~et.
ami meg 11 Illette vol.n&: Itt

gokró~a ~::án ke!le:
e;:e~léa;ek'
:ebeegész.. , ~~t., az egéjl flio,tal·, ·_. ~e.nitpl.l a„ lll&gJ'ar ~- t.6~1!t-a"J!onban én· nem tudoi:n.

e::

:e~~~:~:á :zi!Z:~e:t:;, ~O~~~°!ü:d::z::
rész :eC: ::1:L t, e j ra egy
n
mlut a har,mlnchoz. És, ha er6nklg az élecérl Éa ugy érez• ,·énreselni 'nem velem küzdöt- Pennsylvania ut.tn egészen
. sz!mot akarunk adnl a- d-01- ném, hbgy akkor sem ér szé,;. tek ,e sulrös-~'iben, hanem el- biztosan Észak Wellt Virginia
0
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::nj gy:·

ezt ~

.ia=: ~
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~~==h~~~ma: ~~1~t l, ::s:i:::ii:;~~~ ,,,:=;,:·=~~~~ "~-~:-~..
f~ ,ne~ tl14ta, hOQ pi~ .
vth\~n-1,1,a.,_ ~p., a.ni.1~
érdemes lenne, feláldozni Uz
eszten~ ,abl)ól f.Z életl>ől, a
ml leb:et~·.PYOmo.,ult, sem.ml,

:~:'::út~

~~~~~;

és tragikus, hogy sok ezer
~ b6nyúmak a pénie

Nem fogadta el en a péuzt.
AmerJkaJ nem hinné el. Azt
mondani: bolond aki nem
ofogad el hu11zezer dollá.r Jutalékot akkor, amikor kil1el

-

::~:tke~ :!::a~
:o~;~:~1:=:e~r:!'1n~~::~t~~ ~in!~gy~::t~:~8'"aa, ~ :
Coal Compllny helyzetével, a
A bá.nyi.uokat akkor biztat• munkabéreket. A szerve~et ve-mely okot adott Déri Imrének Lák, hogy ez az ál!apot nem tart zet61 azonban
kijelentették.
a <fenti cikk lrá.sira és meg kell soká.lg és uJra lesz mlndenna• hogy ezt semmi szln alatt ae te-lrn<>m hogy mért érdemes pos munka. Azonban e helyett hetik éli érdeklikban caak akkor
"apoa[olnak" lenni.
éppen az- elJenke.zóje történL tudnak eljá.rnl, ha vlll82atérneí:
..A Hlmler Coal Cómpany a Egyszer csak lezárták egl'Szen a szervezetbe és a jacksonvlllel
legnagyobb nehézségekkel'kü.zd a bányát.
,
egyezményben m-e~ Allapltolt
é,·ek óta.
Akkor tudatták a bányászok• munkabérek betarlá.aáért har•
Nincs okom titkolni ée nlnC8 kal, hogy még a 17-es munkn~ colnak.
.
okom szégyenleni, mert ezek a bérek alapján 11e tudnak dolgoz- Ez az eset' nem egyedül illó.
nehézségek közös sorsát képe• tatnl és most még lejjebb koli A mult héten mutattunk rá,
k l- - - - - - - - - lhogy NyugatKentuekyban a
:~!k91;;:_~en bánya•vAllalatna ~~~~~=eisa ~~gyeg:r~kné-~:!! ~~~· hol a bányá.s;ok szlnlén ~eré
ben hagyták a szervezetet é az
6 énl
n:rv~~~~~:::i:: ~e~ :égzr::..
~l~=~\az éló vállalatok közt 191'.-es munkabérek ala;ján'
hetik máasal mint a bányik og a .n ·
külön "uerzlldést'' kötöttek -

~;;:do~!7t:d!~~:~
turtra, ami a viroel ember•
nek az ölébe hull és-:-, ma•

1'&6bb, a.a &r: a IOf9, ami
m.mJer IUrtonll&lll jutott. 1d,
ennek az embemelr, aki. v&lame.nnyl amerikai magyar
t6s6tt a iegnagyobb eUJuau

1~!:

egyik kezével épltett, addig a
~lkkal védte magát 6s támadta a betyirok.at a Bá·
nyául&pban. Nem publlclata
Hlmler. Nem tró, nem Rochefort, nem érzi a nyelv rltml•
. ká.Ját. De bAtor volt abban, a
mit Irt, egyene11, becsületeit
Bizonyára nem egyuer téVe, dett Is, de a tévedéseiben Is
meggy6i6déaes volt. És köz·
be
ötté l!tt magy11rbá
ny~.n Volt se:, o~·an plllana~
I
tk
látazott hogy
as~:kafr::;;,tekhez 'vlszonyitva Is hatalma■ villalat

sen, hogy a aterveiél
alaplt.6.a munkájáért külön. bonorirlumot aza.vaauak "'meg

iw!:: ., ;:::;. :::::, éses;1e~ákt':::a~

~~:•::~:::!i
~::t~~:/:~'!~:~!:

~é~~~ás::~np:::: !~~::~o~
a~1!~
azok rá,·ették a báilyá.szokat, ben volt. Mert ~zt nem blrJAk,
hogy hngyjik ott a szervezetet, hogy a kereset a l4•es munkamelijeuek• vissza az 1917•ea bérekben legyen megá.llapitva,
munkabérek alapján munkába az élelmiszerek éral meg az
és akkor az eddigi egy•két na- 1926-öt, vls;;ionyokhoz ,tgazodJa•
pos munka helyett mindennap-. nak.
ra lesz munkájuk.
A taraasé.g a bA.nyAszok ki•
A r.tsz~eH bAnyúiok hit- viusAgit neni teljesltette II igy
tek a bérenceknek 6s bú.Utak a abbahagyti.k a munkát. M01t

::::Í,~:~ ~!:Hl,

vill&Íat, amelynek a
r.éuvényelt t.alá.n két.azeres
v=l!!.i_

:::s.

:~:::::!!:.~yü!::!;!ake=~~
be éa azon nagy elkl!'!leredésse\
tárgyalták az uj munkabérvá•
gé.sl klsérletet.
Az elkeseredett bányászok

::~~bt~::/!~~:
m::i:~r~~1~1~:J:ó:;
az 1917.es
a Kentucky-vadonban lennl mlndeu ua.p mu~,.4t...al _
A ~ · a csnbubaTulajdonképen kéUel6~ elt aok.ttg tartotL N6bány hét után gyorl:, szervezet( vezéreket kér-

!t~:.- :~:z!~!• .~!;:;

Hlmler elyonult a "\aegy~k
közzé, rátette a nevét a tér•
képre, a kentuokyl vadonban
alaplt.ott egy kis magyar faJut, vaautat épltett, hidakat
•hun.tolt. A mbodlk rettenUJ
bUn, érthetetlen oirtpbU!g
amerikai magy&r-Ok közötL
Nem calnilt pén1t, hanem
termelt. AJltotott. llt, ahol
Shakespearer61 ugy be11zélnek, h<>gy "na és mit hoz a
kon)lhiraezadarablrA11"nem tudtak megérteni, hogy
Hlmler pénscslná.1'8 helyett
teremtetL MA.s &1 ll helyében
kivágott volna vagy 11zAzez•

0

amerflrarfflagtt.tilit3rtén►

k:=~
és

~:~e~~~:

száz-

::!:inu:1: báV:;aa';~
::;:::o~f:=~~~a~l:p~~~: :!tl::i:-:s:::::;~lvol::g!
saságok nagyrésze csak uért · je nyolc.szá.zezer dollir é11 a· . pénn:el, ünnepeltette volna
nem csuk.Ja be az egész üzemelynek nlamennyl részvé•
magát, tele flrkiltatta volna
met, mert ha bef.á.rJA.k a bé.·
n)·ese magyar. Nem volt soa lapokat a sajá.t nagyság!·
6
1
'•'~nklata "JobblgyidOPk',,"",.l,"Jo:',; Ah•m,,•,'~b•,,m,••m<>,·•,,',,",A1,',','',',
',',~•mt•,~for!ia,',"'•o•,,010•
1
'"
11.11
,
gy ,,...
1O1
v•
többe kerül, mintha fenntart,dollárral
kezdtC.- volna
,'-Olna a réuvényeladást az
Ják az üzemet. Igy keve■ebNyolcszázezer dollá.rt? Mautoliló klfac&arbató dollárig
bet tlzetne'k ri..
gyaroktól? Egy bányá.ra?
és hazament volna Magyar- •
Nyolcszázezer dolb1r kénLehetetlen.
orszá.gra kormin)16tanácsoa
pénn - vagy talán még töbnak, jótékony oaomagaposbet - fektettek bele ebbe a
Hlmler ?llá.rt.on pedig meg•
tolnak, kütröldön él6 jelel
bányába az amerikai magyar
cslné.lta a lehetetlent. CAtlhazánkflA.nak, fósii:erkeut6lblnyiszok.. A.ki csak valadtlat01 organlzAló erő lakott
nek, _..bankárnak és bárónak
mennyJte Ismeri az amerikai
ebben az emberben. Egészen
vagy tudom Is én, minek.
magyar viszonyokat, az tudamerlkAI m6dra csln!lt egy. Hlmler netti menL Maradt a
ja, hogy milyen hlhetetlenill
részvény-ea.mpalgnet. Nyolcvadonban é.a dolgo1ott. És
nagy öaSzeg ez, ha magya·
szá.zezer dollárt hozott össze.
multak az évek ~11 multak a
roktól kell felhajtani. Nyolc•
AJ. emberek nem akartak
hónapok és Hlmler ?,,lárton.
szá.lezer dollir
készpénzt
hinni a tényeknek. Leheleta vlzloná.rua, minden évben
hajtott fel amerikai ni.agya~
lennek tartották, hogy vala~ .öregebb letté■ ha éjsuka leroktól Hlmler Márton és tetki tényleg' tudjon egy órlá.al leküdt, blzonyAra
gondoll
te bele ebbe & bAnyába, a
W.nyatArsaságot adn!lnl amindenfélére, slinb!1ra, mumely lehetett volna. egy kis
merlkal magyarok pénzével.
zalká.ra, .part'llmö1 as11onyok:0':en:sv~e~::~~te~~i
a!'t!:~:;:k
ra, bari.tokra, vár01ra, a ~

erős

A Hlmler Coal , <:>mpany ~:~~:~:~y~z~t:::;v~~:~~1: ::~~~~1::!t :d~~t~:~. nz,telt
megmenléaére nem n~g;o: ban tudatta ott IH a bányé.szok- A becsapott bányászok nagy

:1~~~1:~

se

•,ta",•,,

l

II lGU-e.11 munkabéreket
közül. Pótolható. De az ener• uknrják fizetni. -Az elbolo11dllotl bAnJliszok 111o~t a uene1etet
gla, amely elhal, a hit és a
kérik, lutrcolJa ki legalihb 11 1911-es munkallireket.
bizalom tiszta edénye, amely
meghasadt: a! nem.
Dean, Pa.•ban a Sllneman uAllltanl
a
munkabérekel.

millió• réuvénytáraad.•
hozott ösue. Hlmler
fogadta el, n1en nem
amerikai. Apostol volt.

~!:':":~ ~•:,~r~:::-':;. e::;~. 1a'!

egy
got
nem
volt

SZTRÁJK A17-ES MUNKABÉREKÉRT
Letürték a szcne&etet, most. mir csak

•.; esért a ti1aQ1
eúrt'
"-"·1-t:étt. apoatolért, mlDtZ
tilil~ A. pénz a JepHA:
.nyabb nlaml a földi értö.ek

~.i~it,JW1"1l:a6t<1!a0ft't,

!! F.':
11

1

1~~J~ velem együtt
1

~::r:!~:w~!'~
~::;:a':zo~~

l~~n:!

A bá.n:,& ·-1~rban _ugy tekln- landó a 17-ea munkabér, 1 azok

~~:;;;;n!:.
'61, éh lillalo:mbl&l 6ii (le., gyonlri.
,ai:i:,él nhell: a• 'H1mlir -Oo&l Én énem, hogy ma la a fflz.
Company ,Ov4j.l\ilé. '•'
vényeaelnk és kül önösen a mun
Nehédégeltkel 1 ll:l&d6ttünk,
.
moet la azoYk'al''JiOscUfnk '~ (Fqlytatá8 a 4•lk olda.Jon}

a:::n re~
szervezetet, hogx open shop
alapon. a 17-es munkabérek
alapJA.n mindennapos munkájuk lesz, nagyon hamar 'keser•
ve&en fognak caalódnl.

.

IIAGTA& ~ÁULA.P

1

1UTAH ALLAMBAN GYOZTEK

,

MAGYARORSZAGJ HIREK
A ve'rtesszo•JJ"OSI• halálvacsora

AS!JRIJIOU!

.\ bA.11rá11oll: bal heti 1.triJIIJ• r,öaelem.mel l'~16dött. -

.....

O

t, r~•slig W,"i~lfl lJsfrlete nem sllu!rlllt. -

A

". :~~t~~:~J~:;~:: ,.!::

•: $:.:."·

a lapjb , • . , . ,, , • mo, ..,

:::d:~::i~:a t:!~é::rtt

t:~ !:1:\!:~: ::. ~~~At
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alkalmaiottalm tGlem mériezéere utaeltút nem kaptak 61
lgy ha ut cselekedték ugy saját
telelllllllégllkre tették VégUI ta~adja azt, hogy egyi!ta1tn mér
gezett hust hauná'tt volna és
azt illltja, hogy töpörtllt, vagy
p0gicait dobtak ki mérgezett
illapotban a vadak elpuaz tltá-

aége c.lmén vádiratot adott be,
mert gondatlansigultkal (lk
okozták Chudl 'h alé.Itt e nejének valamint esaládjiuak a
me~belogedését.
A bUntetll eljárás sorin
Ramptrl Ferene erdGllrt jogertlsen felmentették, a Malsa
Henrik ellen, aki kUUöldl illam

nélkül maradt a kis csaltd.

!:!~:;;e~:tbi:=t'!~:!k:~: k~ sa

,\ mindennapi kenrér
és a nsirnapl h•s, . ,

~:k~

!e~:eg:z:~;!,\!t;:::
doltam, hazahozom. Jó paprlkáa lesz b6lfüe estére.
Igy fa tirtént, feleaóge nagyon megörült az Isten adom.iny.inak és Jólsii paprlki&t fl!.
zött belllle. Allg ültek azonban
neki u evésnek,mlkor a 20 évea
lfju Chudl József éa a 13 esztendlla Chudl Katalin abbahagy
lik az evést.

eatek! -

- Furcsa lze van, GZolta a két gyermek -

h A li raa&ag kiirt& a binyihoz,
9
ogy ~0 szb&l-ékkal kénytelen
levigul a béreket, mert mé.ské11
nem tud dolgoztatni és felnőlltotta a bányé.szokat, hogy
ezen bérvágás mellett folytasa uiu nkét, mert lgy 61landó
~dennapos munké t .tud bizto: ta~ a Aabin:úzoknak.

::,k

védekezé&ével léat

é:

la~oti:ok éa-:°:O:a~lh~ ~:~en

~~~=~

HOQV MtO tLl!Til: ■ l:N Ml:OKA„JA A

a1rroa1TAa1 öaHl!Ql!T.

M,a,,,

:~~~!

!OZ-a4 81:COND NAT, aA.NK

~~~t

~~z::~li
~'8=:tás:I:!::
csak alig fogyasztottak valamit
a "JólzU" paprlkúból, alkerUlt
őket az életnek megmenteni.
A 1,ráaorvos azonnal Jelentéat tett ai: esetrö! éa a megej•
tett ,"izagálat meg la éllapltotta, hogy Chudl József halilát és
családja három tagjának a meg
betegedését az elfogyasztott
bue okozta, amely nagymenny!ségü sztriohnlnuel vol,t megmérgezve,

Browurille, Pa.
IUIIIIIIIIIIIIIIIHJlllllllllllni

MIÉRT BETEG ILLINOIS SZÉNIPARA?

Jel~~,~~~~:~~~:· binyész

:e:::u:~:!:i~:n8."~h:~av~:

MÉG ÉLETÉBEN
KIFIZETNEK.
IIAGYAI lOTVtNTT IAI', meI,WI _
0. ,.,..,.. 1114,i ■, MIJ Üyea ntooitáot -rilinlt.

:Y;::;..:1

1,m11 femlá,t1itúírt irje■ a köfft•

1!~nd6an dolgozzan~k

~:~~~•!~=~tr:::~\t~~~:
abból ö éa csalidja evett. Chudl
József e lhalt, a többiek megmaradtak, de betegséget szenvedtek

be: bányák kétbarmadrés~e
azonban csak kl11 kocs1bánya a
hol esak kevesen dolgoznak és
ai ezen bi\n)ákban termelt sze11.e~ rendszerint csak a környé-

~~~~:~~:f~°:.tn~ri;:;
felel!la. Alperes tagadta, hogy
a.ikalmazottal 1923 december
31-lke utan la mérgezést rolytattak volna. Ait 4.Jlltott&, hogy
Ad. a huat, amelyet Chudl Jóuef talilt, másvalaki mérgezte
meg éa helyezte ki oda. A lefolytatott tanuklhallgatáaok azt
Igazolták, -hogy alperes Ut vad

~~dkou°:tV::~::::::s~:h!te~u;
löbblek annak daolra, hogy nagyobb távolsigoil:ra Is eszk,özölnek szillltást, még sem blrnak elég Jelent.öaéggel.
A 338 bánya egynegyed rt,szében összesen 49,600 báoyti;;z:
dolgozik, tehtt Illinois Mnrásu.lnak tllbb mint 60 szizaléka
és ezekben a ~nyáltban 6 mU-

HIMLERVILLE KENTucKy -!

••"•~~::!.t:~t•:!.'::t'.!'.~!:

~ffelJ~~~z

f:~;e:g:~::7:~~~?~~~

:::'"f}$u;~=~==

gezett vo lL Megállapltotta a
esend6rl nyomozáa azt la, bogy
gróf .Elsterblzy Ferene !Wn:;~~r:;d~~~:~lkF!:
- mint bevallották -1924 februir 6-án a.ztrlchnlnea hust rak- ·,
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A gy~rl törvénysi:éknek

ezt de~l~m az a fontOI, h(!gy meg-

~~ ~1;::!é;e~l~~~:!é~~ul~;'~; ~:::::~e:::lt:,
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SECOND NATIONAL BANK
......rille,
N, klllifjl ''"·dt IH1111 h1ly,..
N• mell)III kla. u-111• h11im1, hlllllll Jl~II kudnk, 1 vliUk

..,i:~:,t:-.<"~u~T~~uAL\LtK KAMATOT FIHTOHK "

::s::

-111,.

~ f411m•110H1 „lkOI "-"jlk vS"•"ll-,,JslkU.,,.,rete• kl-1111 ....L •ldMJtJ11k.
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SECOND NATIONAL IAlll ,
L. L ■ UL81lflt Cuhl•,.

lnWMrile,

IIAIIL tfU•TON, ,,,..l ....t.
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FELOl'UJTOTTA A VILLÁI[
tRTESITÉS.
A DÁNl'ÁT.
Érteeltjük ezennel a Magyar
Bányinlap olvasóit, ,hogr
Hatalmas dörgés klséretébe n
B ,\LOGH ' :t'. JÁNOS
ütött bele a vlllém a SmlthDavls Coal Co. bányájának külutazó képvlse\önk .relkerea\ ~ sö épületébe.
.
magyar bányáuplézeket uj e 6
Az épület és a külszlnl fel•
fizetések szerzése és régi elo5fl- szerelés egy perc a latt hata!ietéaek collektáláaa ✓eéljá.ból.
maa lángban állott és a zlvataKérJUk lapunk bar.italt, ho': ros, szeles ldllben nem lehetett
Mr. Baloghot munkájában tá megmenteni az épületeket az
mogat.nl szlveakedjenek.
t>lpusztulástól.
llagrar Ulnriulap. A tűz által okozott kir megllEGXY~AYLOR

ni !elelO:BSéget llleU, ez• jelen az ltél,dét.a gy.Srl királyi tábla á llapltaák miért- beteg Illinois
::~e!ét~~::~t:~:j!!

E

u•

A Prefl••■t Life
Accicleat luurance E
Ce, Te&éri,Jailuíce,

1

~~'.t h: ~~ 1~~~~b::e:n:z!:::
szat a rendes kereteken be!Ul
folyna.
Ai Iparfe1Ugyel6aég azt ajánl
ja, hogy vonjik: ki azokat a tökéket, melyek a bányikba vannak fektet't'e és huználjik fel
mis olyan v'11a lko:d.aokra, meJyekben nlnes olyan tulproduk.cló, mint a bényalparban.

1

az~1::;otu::::zv:i!8:Sg:t

1

1

~t!::;t

t~:

halé.lát és caa.lidJának

1

i NAJIONAL INSURANCE AGENCY i

~~:~!:'7ekt~:ttnt~~~~t a k~:
mert hiszen a szénipar pangá-1
miatt jövedelem,
egy pir
'lla&utl, jól foglalkoztatott bt\,.
nyán klvül, nincs, hanem feles-

;~.::. ~=..

József

m

1111, ciare :

S&

:.r;i'~t:Ze~k:1::a~:~7;~ ~:t h;~:z~:b~i: :~r~o::'i~; !:i!::~!:~t ::b:;:1S:~a
sz~~::~=~ :~:1!:en~n:':!!;
feltÍgyelete mellet.t
engedte bár bünteto5jogl
aielekmény nyü:1-n ecyüttvéve.
lparigakb&, ahol munkúbliny
meg a győri rc5ezolgablró a mér meg nem tllaplt.tatott, a polaá- Azt )den.U u:, bot,y H bánya ,·an ée keresaenek ottan elhegei:elt hu.aok kltevését _ 1923 ri blróai,: ut tette anyagilag teljNen e.lég volna. Illluotaba~. Jyezkedéat.
deeember 31-4g,
tele.15aié, ak.laek érdekében az ho&Y, ut • meanylséget, :,m, t
A baj ceak az, hogy nem ne- Mindezeket azért sorolOm alkalmHOtt.al az emberi é let ki- Je~cnleg kitermel llllnols, knb~ vezl meg ezeket az Iparágakat,
~...;...;;..,;......;...;>Ht lolti.sára -k~löoOBeR veszélyt ké- ll)hér.!k éli tgy a bi.nyi.
aminthogy tal,n nem Is lehet"I
pezlS mérget hasz.n6lték, mert római jogi elvben reJli5 t1zocla~ n e megneveanl, hiszen m&Am.e1
.11.L.
Igazolva van., hogy ebJxSI mú- u'e 1gazúg tolytán l.!!, hogy "aki r lkában mln_den Ipar pang és
nak kba 11.tánnazot t..
gazdaaigl tevélÍ::en:yslgét mások minden Iparban sok a munkaA blr68'g mindezek alapj6.n rölhasználáaival
megsokszo- nélküll,
valónak fogadta. el a fe lperes rozza annak helyt kell állania
A Jelentés te hát tulajdonilt.al elfogadott elhal'1-ozial
Ícá él't.
lt ·z k -zameg képen semmi ujat sem mOnd
•
körtllményeket éa ait, hogy ha- ::::sán:k ':~a:ö:é;n má.- mert DJ.ár annyiszor megvlzs~
BUniig-yl dugAlat Indul a
1J1J• ..•••
tóságl engedély nélkül mérgez- soknak okoztak."
,gé.ltá.k
ós
megállapltották,
~:~J-;~;1
tek és ezért meg kellett illaplbogy sok a bánya sok a bányiaz
J1aláloa vacsora ulin
tani alperes kirlérltéal köte- On. Clnia.t Józsetné megkapja hogy ennek klde; ltésér8 lgazi.n
Erre hivatalból bünvidl e!Ji::-•::,.~_.•..,~t:!.:l.-•
le1ettaégét.
a szomon.l U.rtérltést
i;zükségtelen vlzag4\ókat klkül-

~:: i;::1i1::l~~t~~!:';~~I!~

i[

te

:;~~~~

ÓHAZAB'A
SZA'NDÉKOZIK ·
MENNI?

1

■ LOQ.

ötödik;:~

1

Az eset bOBSzas taglalisa
után caatolja grót a mérgezés
gyak.orlisira :ngedélyt adó töHolgablról hatArozatot amelyben egymásután névaz;rint fel-

vl11u,111"k.

R_eal Eatate, luvuc:e 1: lnken

~~z!~!~aJá~~:v!t
;~e! ::: !~!;:ua::ká~::1r.z::~ do!o~ T!8~~~~~;;t:t!z~u:~e~~: kü~a!:g~~z~~Y:! binya van, ~et!~:a
~::e~: oasz~:~
görcsokben vergódö Cbudl Jó· tak és ha az elhalé.loz.áat tény eljArist, majd !gy folytatja
melynek szenét a környékükön termeléshez sok vasut, sok kozseföez Az orvos azonnal Jétla, gyanánt el is fogadják, ezért Felperesek az alapon léptek klvüli plaera viszik és ezeknek csl é11 sok s:tem~lyzet la kell, a
:~n:t:!~!:~~Iössóget elhárl·
KI t ette ki •• erdőbe a
u trlchnJnes hnsU

"l■IYUIII

IUSS AIID ILEIN

,8 tá~g bérvá- ne!. tá
első~:::·:;~:te~~•~~~:.°!:.

6

.. ~~ya :::~!~:!_~:_bv:ne,~::~~
reket adta be a szerencsétlen
embernek, azonban már nem
seghhetett rajta, mert az rettenetea ktnok ltözéltt kluenvedett.
Egy órával a férj halála utAn
ugyancsak görcaóket kapott
Cbudl Józsefné Is, majd lfju
Chudl József és Chudl H;atalln

l■ vtlsk ...

ne!. tá
.
\i
lékoa bérvágáa helyett legh
rsaaág várt egy arablg; alább 15, majd 10. végül 6 szá,:,: majd :egtörnl~k a ~nyá- ::ékoababér~ágbba menjenek
a~. ~ or m r az bé. e a
ny azok, azonban a
k
é t 8 emu I és a bányány.isi.ok csak nem tágltottak
~:o t
g m~nd1 ~ nem Jelent- !~iapoi"tJuktól, és ,·égre la
8
P~r:ödé ~ ~á gn~}~ár a
n:t::; ~olt bel:mennl, hogy
k llet s~ a 1ap n 8
tanta ~ rég
re a!apj n vegyék fel
te b~ voána: szenet, meghlv- am t a munk t.
d~a
ny uo at a:i: egyezkeIgya hat hetes utréjk Uta h;e.
ban a bányászok fényes gyQ_zetho
b!nyászok kijelentették, mével végzödött és a b6nyéazok
gy ll nem akarnak mást, moet Ismét a régi bérek mellett
:;nt 8 még le nem Járt szenll-_dolgoznak -az lndependent Coal
aben b1ztoaltott béreket, ök & Coke Company bányé.Jiban.

t!rgyalásl batárl~,5t ki•
A római Jog Chudl ,rvtlnak ad
--fraut
1012 bánra nn, de abból 8f Is elég volna, hon Ulln ol1 slén\:-.:
llük.ségletét klel#Jgltae, - :Menjenek mjs Iparba a blnrjuok,
Rendklvül érdekes ennek ai:
ajá nlja u lparfe1ügyel{hiég.
ltéletnek az lndokolba Is. Ebben, a gyo5rl kJrályl tö"ényazék
Ethelbert Stewart a.z Iparlet-· sd.zalt kellene lezárni é1 & bAa követkeuiket tllapltj& meg: ligyelöaég megblzáaéból meg- nyáazok ezreit elbocsiJtanl 111924. febr. 7-én Chudl Józaef vli:sgilta lllinoia széniparit és llm:ilabAn, ha 1t1t akarnák elér•
Tért-1511611. Jakos, nap1d.mo1, vlzsgAlatalról egy terjedelmes ni, hogy a megmaradó 84 M-

há:\::::t. az öi:vegy a fent
réezletezett tényeket mind elöadta, mire a grófék aual V"édek eztek , hogy 6k sem az özvegynek, aem ellialilozott férjének

•

6tabec,1lll-laa1l■"J11kklem„y ......it1.

■ lato.1t11I Hnlly1111k ,1st h ~1ltNtlttslt11UNkat ■.1
11111y1, ~'"r•a•kn•k.
10 Is 20 hH ~ldoollUolult kll~11k, 1ml ut

~~~:;::~:z~~:ny~~: mond;:n~ 0 ;g~~iJk~a ~:~: az

a1:~ h!;Y ~':i~;;:=~~thu:
veszélyére a lakos8'.got nyllvi\nos köt:tététel, vagy m'8 megfelelö módon tlgyelmertease, és
ugyancsak teljealttetlenul hagy
la ut a feltételt Is, hogy a m6reg csak '\lrdöben és minden
közlekedési uttól legalibb sd.z
lépéan)1re haunllható.
A büntet6Ugy ilyetén illa&án
önegy Chudl Józsefn6. most

1='!;1 u~:i~~~rte~:=

::,.t':!.::i:, '::~:...•:~ :=•"~..lv:~

_..,..,.

_

ve~~~!~ ho::te~e::;;:;i

Igenis a gróf alkalmuottalnak
gondaUansiga éa felületesaége
Idézte elq: Chudl Jóasef haliláL
A lefolytatott t!U"gyalia után
hozta meg & gyllrl királyt törvényi;zék 121 ltéletét. Ez az itélet u&)'nevezett közbenu.óló
ltélet , amely a következllképpen ha.ogzik:
A klrilyl törvényszék az alperes kártérltésl kötelezetuégót ruegillapltja; a kár mérve
és a perköltség fel,5ll rbatiroz.11.8
céljából a jelen ltélet Jogertl re
emelkedése ul.án fognák hlva-

kér- :~:

.WAGYAR IAllrAszor.r

déat, hogy annak e.lapJin dolgozzanak és ha a azén 6ra fel- ,
ment volna, egész biztos, hogy
a térsaság nem Jött volna e\ll
ueklk az:tal, liogy most -több
bért ad, hanem ragaszkodott E
volna, hogy az érvény ben lév,5 5
szeruSdée alapj!n dolgouanak.
U~~anlgy a bAnyáazok Is csak

gram 'i;i:trlc.hnlnt találtak a
nyomozat aorin a lakásán.
A vizsgálat gróf Esterhlzy
Perencre vonatkozóan Igen érdekea megállapllást tett. Klderült ugyanis, hogy az uradalom
részére a gyo5rl törvényuék engedélyezte ugyan a mérgezett
hua kirnkásit, thogy eZáltal a
duvadakat elpu11t1taa, azonban
ennek az engedélynek a hatilya
1923 deoember 31-én lejárt.
Februér 6-t·n tebit már nem
,·olt engedélye a grófnak mérgezett huaok kirakásira, de

~:!~0

1111nnmnnM1n1m1111......._1

I

vála- Mór 12,400 aranykorona élelji- jtrandóeq:a véget,t kiment, aa: dolgozik a n.énlparban és ösz- ',..•amérdek pénz van felr1:1Je- 1
a.zon- radékra perelte be gróf Ester- ut mellett frl81 ulvet, méjat és azesen 1032 bánya van uzem- gesen -befektetve az 111\nolal _

!::a~~~~J~:
:.k:!
tényleg jólzüen el la fogyaaztot
ta a paprikást
Alig nye lte le azonban az
utolsó falatot, hirtelen rosszul•
1

a bány!szok ulrljk ge!~~rt kötötték meg a &c~rz6-

,5 bünö88égét kétaégklvlll meg- 111:emben özvegy Chudl Józser- ;::i~k, hogy
~~~f~~ottam:rtb1r:6::~dll~~~il ;: ~áék

7-én

de~e :~~~em

:fi!!!:!\zen

6~~:~)

u~~..

NEW YOII QTY.

. , ..._,m.._.~U:..~~--•--·

tak ki u

Je zaelléraoraban Jév6 ember,
i>lzOny nagy nehéuégekkel kU1
dött és csak raradsig0& munlr.6,-a:a tu dta csaladjanak a betev(I
falatot megkeresni. Hus csak
rltkin került a négytagu zsallér
esa.lt\d asztalira és blaony gyakoriak voltak még as oly&n vast:rnapok la, amikor f,5tt étel

Csak esek
elo5rebocsátA&a
utAn !ehet megértenJ, hogy ml
okozta Chudl J ózsef halilátH':!-1 febnui.r
délután négy
órakor a VértHszo511öa község
mellett le,·ö farkaHÖlgyl uratlalml erdöréaibe ment ki Chudl
JóUE!f, hogy a neki Jiró r(lzscmennyiséget hazavigye. MJkor
a réizsé_t öss:teszedve, egy réten
, keresztül a gyaloguton ha.zafeJé tartott, egy fa tövében trl8!1
hust talált, amelyet hazahoi:otL
- No anyjuk, ugy 16.tazlk, a
,f öerdész ur vadat lo5tt éa 1k tdob-

Américan Uniob Bank

A r~ I

Hat héttel e1el1Jtt a,; l nde- nem kérnek annál tMlbet, vlerdlJbe. Ennek "a,: fel, _ mondja a gTót az egyik pe nd ent.. Coal & Coke Com'pany RZOnt a:wnban abból még egy
~116&1 blrtokin élt éa ke- alapján a györl klrAlyl i!gyész- periratban _ ...hogy...ut-tguol• llAnyAJiba.n, Carbon. County- llizalékot sem hajlandók en-

ot' Eaterbby Ferenc vér-
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~ Fallon, m.-
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HlWNlJLT A )[ILLWOOD
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::eeg!~y:;;:t~ ~:d~;:;::né ::r~~gj:ir:: am pulAJáasnl, hanem ugy, hogy ban meglteidléüzem~.i
lejé: ~~e:~~C:'.
terü letén a kirtékony vadakat lt.élete folytán azt ,II. szomoru. a m0&t nem foglalkoztatott biA bánya Il'I- g m
us e d lé Pa.-ban Ismét megkezdte az
Irtja, az viseli a kirveszélyt kártérltést mely ueriencsétle-. nyáazokna'lt la állandó m.aaka lez6.rt, mert nem volt re~~ - üzemét és telJea eri5vel dolgO--:

::~:

~

:d

ugyla, m int Uzletl ko::satot
nül fért ~d!~ntartó férje Ju~n & termelés fokozása !!d:l:tzta~ltt:l:.n~~aéa~25~ zlk.
,
:,~· d~~tv!~;~a ~3'u ,an~:k~n: után Joggal 'Illeg 11 íllétl. ,
tal.
ember kapott u üzem relvétele záA abánya február ó~a le 't'olt
d.okolásában la hivatkozott a1:on (•Pestl•Napló)
Ssiici Niud.or•. E lall fllfHret&l W !.H „Utr, iltal munkAt.
rv ·
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
1

VIMi ANDG~tlltiG A

1

1_ _ _,,_,._, -•~_
c_s_,,KAJ_•..,
" ,..v_Tu_._ __,J
ve, mint a hogy mentek. De az asszonyok ezek az Idegenek csak ugy ben1arsoltak, min kezébe knparltotta a levclezlilnpot, ,5 la
1
dent felforgattak, öaszetörtek, a boros pin• meggy6z6dött arról, hogy bizony él a drAga
~~n°:~~~o:=:I fo• cét Js Jól meglékelték é11 a Mé.rla grórktsasz- fla, a Virág András, csakhogy messzi, Atkoa
rémi.lom. Aa emberek még rá sem eumél•
Aztá.n na ellenség hirtelen kitakarodott, szony fehér parlp!Jin Is nagy, durva kato-, SzlbérlAban.
tek u egyik ~ményre, már jött a másik, turcu nyugtalanl!llg hlre érke~tt. uJ ,és nAk ültek, pedig az a könuyll gr61'klsasz•
'.A Vlrágn# slrnl kezdett, Szabó néni vele
hiába mondogatt!k, hogy már ennél bor- hangos Jeluavak austorogtak a leveg6beu, ,t.tonyhoz volt uokva. (Egy kövér •katonAt alrt, a Biri meg mint az eszelőa szaladt n
st111,&tóbb nem történhetik. VIUAnlgyonan mint a vlll4.mcaap'8ok.
le la dobott magAról, épen a PokolArok Demeterékhes a nagy ujllá.ggal. Félóra mul•
nltako&tak az események, mé'g elég ld6 se
A kastélyban ekkor hirtelen osornagolnl partjil.n, hogy az Illet& bele h1 ifordult a lue&- va már az egffl falu tudta, hogy él a Virág '
-volt a rémületre. El611ör borulmasan meg• kezdtek. Nem Is volt annyi ld6, hogy ugy kos árokba. Nevették Is a gyerekek, mlg rá• Andráa.
drigu.lt minden, a -városokban fogyott az Cl:>omagolJanak, mint amikor nyara!Asra juk nem ripakodott a 86.ros vitéz.)
Biri ezen az éjszakán nem aludt, de egy
ennivaló és kezdték az emberek dugdosni• mentek, csak ugy hirtelen, pir darab ék•
Meg volt bolondulva az egél!Z ,·l!Ag la· cseppet &e. Imádkozott olyan er6sen, a.1,og:ppénst. Aztán jött a fegyveruünet. nem a azert beledobiltak egy tAskába s a Mirla lán, de az blzony011, hogy Sajókut népe nem csak az Ilyen bolondos lányok tudnak, aklkfelvlrAgo-11;ott, diadalmas béke napja, hanem grflBIUlu.ony még el sem bucsuzbatott a értette a dolgot. Mit akarnak t6le? Itt min• 11ek klllön nyelvük van az Istenhez.
a gyi.szo11 békéé. A harcolé.a meg11zünétie · tán oa fehér parlpAJától. Para.sztsiekér vlt• den Jól volt, ugy ahogy volt. De hát nem Is
-Edesegyjó lstenem,,hozd vissza azt a
után látta meg lgtuán Sajókut ,s ellenaé-- to 6 et ki a faluból• nem hiába alrva nézett tartott as uj vilAg sokAlg, hiába osztozkod•
VlrAg Andrást, hogy Jegyen -az Andrlsk~
get, amOtor m!r kezl1tek a bék& életre •ké-- ,·188ta Mária grófklsa&11zony, nem ls jött tak, lnté1P1kedtek az uj urak, mentek ezek la
nakrenuek a gyenge rózsaaúlnnk apja ...
szülni, Akkor ért csak el boztáJuk lgad.n a többé ,·lsna abba a siép kastélyba, amely kifele gyonian és akkor ujra vlS1:aajött az
Hogy Itt Jegyen u áldott Virág n'énl, meg
b!boru. Mert bevonult Sajókutra la az el- olyan magi.S Vll&ráccsal volt kerltve, hogy ellenség. Moat már semm i ellenAllásra nem
Virág bátyám egye{len fia ... Meg hogy itt
leD11ég, váratlanul él harc nélkül, mert n.z azt hitték: baj, bánat soha se fut tulnan a talAltak a PokolároknAl.
higyen a Julinak a bátyja ... Meg bogy le•
9.Slllonyok és öregek, uegény dermedtek, kapun.
llyen nagy kavarodbban, bizonytalanság
gyen a hbno.k ,.gazdája, a földnek 111ántómit tudtak volna tenni, a gyerekek meg tu·
Hangos forradalmirok ".iöttek, ldegen- ban ért el u els.5 szibériai kártya SaJókut·
\·et6Je, és hogy hagy legyen Itt egyáltaládatlanok, nem tudják 6k, hogy az emberek 11zin zászlót lobogtattak, 'uaba.d.sá.gról be- rh. Igaz, hogy az Andrl11 gyerek má.r régen ban ... Édes egy Jó Istenem, Inkább engem
között ellenség is volt. 5aJókuton •uonban 11zélte.k éa embereket tömlöcbe csuktak, fel• kJ tudta mondani azt a azót, amit a Biri
végy el helyette, mert én ugyse vagyok Jó
a. Pokolároknál mégis talált ellentálh\.st u
uabadulást., egyenl6séget hirdettek és em• lány olyan türelmetlenül huzott ki bel6le,
semmire, én csak egy rongy leAny vagyok,
, ellenség.
bereket megöltek. Szegény falus i nép lga- de a Biri mindig talált -kUogást. Selypltett a Ar,·a Is, ki sem slratna, mert a.t Andriska
Klskovács István, amikor megballotta, d.n nem tudta, mit beszélnek, kinek va1t kis Andrla és a Biri azzá! vigasztalta mamég
nem érti, más ~dlglen mit bánna egy
hogy Jön az ellenség, vasvl\lAt ragadott és Igaza, ml les.i ebb61 és mire vezet mlndei. gát:
Ilyen Arva lényt, de hozd vissza egészség•
,__ No l1At, akkor ereszt! csak el a jó Is- ben, Jó er6ben, abban a szép jó kedvében a
~fab~:l~d~~!f!:n~:fal~, a Pokolárok fe'.é. ~;~~n::::.ia~:~~:,a:~:O:t~eut~~:~k~
ten az apádat, vitéz Virág Andrist, amikor VlrAg Andráat, derék legényt, akin meg•
- Gyün az ellenség, én mtgvédem a fa- helyllkre: a földhöz, hogy megsokszorozott már nem mondod Ilyen pöszén, l1ogy édest• akadt a szé:rne a.:,; egyik grófklsa88zonynak
Jut, a ml falunkat én nem engedem, er; az C'róvel dolgozianak és munkájukkal kérjék apAm.
Is, meg n máaodlknak la, meg )..
! ellenség, aki a falura tör ... most llezd6dlk duplin u lstenildút ·az .eh·eszett helyéri
Virág AndráJ nem Jött meg, de megjött
MAsnap aztán öss.zeült a csalálli tanAcs és
a háboru ... '
Is. Sa.Jókuton nem nagyon polltld.ltak az az Irtsa. A l:llrl kapta e161.1:ör a kesébe, pe•
levelet lrtak messzi Szibériába, Virág
Bemászott a Pokolirokba és ·amlllor arra emberek, ök csak azt tudták, hogy ha Jó a dig hát·Vi rág AndrAsnénak volt clmezve.
Andrásnak.
Jöttek u ellenséges katonik. neklkugrott a termés. Jó az élet Is, ha meg Jön a Jéges6, Nézte-forgatta Biri a Jevelez61apot, először
Virág J'Anoa lrta reszket6 kézzel a antlg
vasvillával. Le Is l6tték szegM.yt a.ton hát akkor hiába szabadúg, hlaba · jog, bl• u:'t hitte, hogf ta1á.n megbolondult, vagy
nyomban, arccal ujra a földre borult, mint zony nincs mit enni. És az éhes ember rab-- káprázik a azeme, amikor látta a k!rtyán lrta, egyik felől a Virágné, a mb.lk felő l
akkor, amikor a vlr!gjalval be.Jött a töm- ember. A falu népe apróbb veuekedésektöl, az alálrál!t: Virág A'ddráa. AztAn elolvasta. meg a Biri slrt.
Jöcb,51 SaJókutra Pedig hit szegény bolond tyukpereskedéat61, kifli, asazonyi pletykaság- a nyomtatott sorokat Is, de nagyon laua.n
"Édesegy jó András fiam, a~ék az
Jstók, ugyan mit akart védenJ •a falun. Nem tói, uerelmes vlrtuskodástól eltekJntve nem ment. nem épen azért, mert hát Biri nem
UrJstennek ezer hAla, hogy hlrt hallot•
· volt ott neki aenklje, semmije, még caak a bántotta egymist. Ök nem kértek változl.st, ,·olt legels6 az olvad.sban, -hanem mert
tunk rólad, ml!J't hogy már régen elalSzekeres Panna se volt mát ott, hogy meg- cN.k békét, békét. mun.kira való szép 1d6t Igen homályoe volt a ueme golyója. Könny
rattunk, holt hlred érkezett egy hlva.ta-védje..
éa..ló nyucoda.lmat k1vintak. Sajókut fizette ceeppek gurlgtzt&k a •em.ehdJJa k&rtll.
los lráeban, ,6pe,a akkor, am.lkor az
A% emberek rémülten öeszebujtak, az •• ad61',t, ha nem Is uh·e11e11;, adta a kato-,
Andriska. fiad megérkezett a világra.
.Amikor nagynehesen megértette a leve•
öreg Subóné-a Jóska fiával beköltö:a6t.t Vl- uáját mAr megszokásból, egyebet minek lez6Japból, hogy hát a VtrAg Andris vlW.z
Szegény Jó feleséged meg Is halt, Isten
ri.g Já.noaékhoz, a Biri lánynak alig ,kellett vártak Uile!
nyugosztalja,
Ttlgtön, nem tudni, ml öl•
katona, Andrlskinak az édesapja lgaú.n
költözni, mert ugy Is ott lakott mit félig.
Idegen emberek !orradalmukodtak, abaJ- ugy él, mint a hogy 6 elképzelte, mesélte,
te meg, a. gyerek-e-vagy a t~ haWhlred.
A Demeter Pii hata.Jött, épaégben, caak ki· gsttak, uónokoltak, a falu népe nem értet. mondogatta, álmodta, akkor éktelen klilBizony ugy neveltük az Andrlskát,
cslt megfogyva,. de vltiuégi érmek voltak: a· te őket. de nem Is binta. A kastélyt la Igen toiással ssa\adt be a. hbba éa .folyton azt
mintha egészen á"a gyerek lenne, bár
a Bürök Biri, ha emlékszel a pulykato-,
mellén. Igy egy er6s férfit. gyá.molltót ka-- telturkáltik, a 1'alusla.k csak nézték ett a alkongatta:
pott a szegény asuonyokból, 6r egekblll álló nagy bitoraágot, hogy amlg 6k már a rá•
jta "gfófld&aaa:aonyra, ugy gondozta,
•- Andriska lelkem, üzent az édesapád ..
hogy egy anya se különben. Nem Is tunagyon bánatos csa.16.d. Lasaa.n bazaszállln• C80tl kapunil levették a kalapjukat és meg• Azt üzeni, hogy nemsokára gyün hua. ..
góztak a férfiak, naponklnt egy·kettö, bez• törülték a csizmájukat, vagy a meztelen lá•
dom, ml lett volna bel&lllnk a Biri nél•
Vlr!gék la azt hitték, hogy meghibbant
kill, mert ez a bolondos Iá.ny tartotta.
zeg nem énekelve, rózsásan, kend6t lenget- buk talpát, még ha nem la volt 8'-r, addig a Biri JA.ny kla eue, de amikor Virág Já.nos
Ami e1ut6.n történt, olyan v~t, mint egy
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Habac1 lll1t.ts. ponto1hj6klaol·
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A llagrar B411yaL!1lap elófbclésl ára egy l:ivre 2 dollár,

,-bennünk a lelket. Itten furcsa vllág van,
erről nem lrok, csak tudaad, kedves egy
Jó fiam, mit lehetonk érted, hogy minél előbb haz,kerülj, mert bizony a
nagy bAnat Igen megvlaelte édesanyá•
dat és ha nem sietsz, hát 6 sem blr meg•
várni, mlntahogy a szegény Jó feleséged
ltthagyott.
_Azonnal lrJ, Mlcg azt, hogy egészeé,,
ges vagy.e és hogy mit csln6.!Junk, hogy
mielőbb hazagylijjél.
\ an~ss::;~~~\:;á:1t!::\ ~::~dnr~~
kid, aki bizony m6.r négy éves és min•
dig emlegeti az apjAt, vil.rJa Is, mert a
Biri mindig ut mondta neki, hogy Te
vlsuagyllas.z. Jullék Jól vannak. Pali
baiagyütt, vitézségi érm&t Is hozott és
a Pali gyerek mAr Iskolába Jé.r.
Ölelünk, csókolunk, Jaj, de boldo'~
vagyunk hogy hlredet halljuk, , legyen
e~er hAla ,a j~gos sze'nt Istennek.
Szeret.6 apád
Virág János.''
Biri vitte el a Jcvelet a postára, könnyel
ragasztotta rá a bélyeget. Es aztán uJra ne•
ki kezdett a mesélésnek, de már nem ment
ugy, mint azel6tt, Hol nevetni ker.dett, hol
alrni, telét Is alig lehetett megérteni. A kis
Andris Is már Inkább a porban hancurozott,
mint a Biri ölében.
A Biri leszabott magénak egy szép darab
fehér v!sznat éa egy megnyAiazott plajlJABSzal caknlkat kezdett rajzolni rajta. A
1

::i~kk:: :0:~"!~~i:~~t, Ie:él~~:ékv::.~~
egyik sarkába meg valami furcsa madarat,
amit galambnak nevezett ki, bárba ahO"z
:::i~~~hhéa;:~~1\:.· t e k:~~e!!:;":~
egy caknlt Tant kJ rajta:
Kérdezte la a megvidámodott Virágné:
- Mit varrsz te Biri lány!
-- Keszk enőt.
- Minek a!
- Csak ugy ld6töltésbill.
- No, ez ls ugy ké61all, mint a Lucaszék,
egy öltés ,m l.ndennapra. Készen se lesz a. tavaszra se.
11o~olytatáaa következik.)

ALDEHTA MEZÖK
LEZÁRT A UNIVERSA.L NO. 4 UTAll ÁLLA1l SZ.ÉlfKllWSEI •
SZÉNKINCSEI.
BÁNYA.
Manu IÍll7ú1.kl
A Bányafelügyel6aég felmé-Na oolú.ltauo11 ntla.t.t alllMoet tette közzé a canadal
A Unlversal-No. 4. bánya rette Utah Allam azénmez6lt, de11téLa ru~tJ>tLnal. 1111.rtu
kormányzóság jelentését Alber• Unlversal, Indianában lezárt és mindenütt próbnfur!sokat esz• Y&c711emuállltJ.&.TaaNCN.>t& szénklncselröl, mely azert.nt ezáltal 200 bányász munkanél· közö ltek és egy pontos gcolo- l•JÖJJÖN HOZZlM. h el!IGkiaknázáara vár az Alberla me- kül maradt.
glal térképet k&zitettek az 6.s- re11.dll mukitalklk.
ARAIM OLC86K.
zókön
62,000,000,000 tonna A társaság a szenet nem tud. vAnyl kincsekről.
lazén.
ta eladni, azért volt kénytelen Megállapltották, •hogy a azén
JOS.
Ebb6l az óriás( mennylaégbéil ii báuyát lezáru l
mezök több inlnt 13,000 négy•
1
W111·,
VL
:!:S:z~~
H.lSZ,\~]JANY,l
::~ ~:,r~~~:rsz~~:!:te~!:
, éc 20,000,000,000 tonna tl5zeg'l'ETÖZETE.
szén rétegeket véve figyelembe,
szén.
__
melyek gazdaságosan aknázl:rnAz albertal 11:ténmez.6kön ta•
Frank Shulter, Deese, Ill., a lók ki.
.
lálható szón kibányászása nem bAnyában dolgozott és azzal
A mérések alapján megUln•
ütközik különös _akadályokba, ,-olt eUoglnlva, hogy a. tetőze- 11lt6.st nyert, hogy HlG,458,000,- .
mindenütt eléggé hozzáférhet.6 1.el, mely meglazult, támaszfik- OOO tonna szén v!r még klter· 1
és a uénlpar csak azért nem kal meger6sltse.
meléare, melyek 17 megyében
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ROSEHZWEIG'S
DEPARTIIENT STORE
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::~~:!f!.1f,;,!~·~·-:::;;·~:~:~1

!

KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET
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HAJOJEGYU a le1i.W.

••ulaba.

AFFIDA VÍTOK ,.. ., kíollilite.

IEttTEUE 3 ,walék kamatot fis.ti&

HIMLER STATE BANK
HIIIWIVIW,

UNTU<XT

:e:~tte;?r:~b~=~:!lt~~~t, : ; :
hogy az albertal szén mlnl5ség
dolgiban ez Egyesült Államok
szene n1ögött marad, költségeaebb, mint az Egye.1ült Álla-

::á;;,t

7
~ jö~~~s!!:t az:~:;
56
osdop!át alá akarta helyezni,
leszakadt és Shultert agyon•
r.yomta a roppant ,k.5réteg.
Bajtársai mArcsaklbolttéstét

~:~!

;::bn~~ ~~~~~;:~ai:;zé~r~::
gek azonban Corbon Countyban
ban vannak, ahonnan u Utah
állam legtöbb szenét termelik

w;:!

JIEG0p?E A VILLA.NYÁRAI. te'.!i
Hllla.ry Daniel 26évesbány'8z
a colllnsvlllel ([II.) bányiban
véletlenül a magaafeazült&égil,
áramhoz ért, mely azonnal hali.lra aujtotta.

IIIJNTINGTOn BAIIKING 1:

nusr CO.

HUNTINOTON', W. VA.
Egy J6 bank: - efl'f J6 d.roabaa.
HeJyeue el úl ■ ak P'•' U

Én személ}~sen vállá.rolok Önnek, Én nagyon jól tu•
dom, tiova kell menni azél't, amire Önnek szllk&ége van.
Nl.:ics szilkaég ldllventeaégre, nincs szilkaég fárad8'gra.
Hosszu éveken át tanulmAn yoztam, hogy mit kell hordani
és hol kell hordani. És Ön tudja azt, hogy a DEARDORFFSISl,.ER BTORE ml.ndenkor el volt éa el leu ld.tn a leg•

~a~Ayn!~~!!~i.l ,b lr-

6
~~==á::::r e1~~t!Y~el:i:1~ e~!:
tötte Jordan t, aki oly az.er encséUenlH eaett a koca! kerekei
közé,. hogy azok hal6Jra gbol•
tik öt.

AMIT MARY JANE MONO.

r_u_,_"_'.'_k_L______ ,•

1
m~bn:a megldsérelte mir,
~~:::•:::~I a ysza- A_Bá117áulapot W11riuoll: fr,
6
hogy ezt a kü lömbaéget az a l---o-- ,
J'k, bányiuokril, bá•1•uok•
tertal szén koksazá. és gázzA ELÜTÖTTE A BÁNY...l.KÁBÉ, •&11:.
,·aló feldolgozá&a iltal eltüntesse, azonban ez a kl&érle\ nem
-vezetett eredményre.
John Jordau bányAH Peorla,
11IE CTIZE!f IAN!I
---o-111.-b&n munkája végeztih'el kiOF WAlt, .

WAR,

w, VA,

Jobb árukka l, mert jelszaTI1nk: "Értékesebb iiru, Jobb !ni."
Ez a store valóban a legel6ny81ebb bevád.rlA.sl hely.

■ankunk ••1•1ttru1111 •

..,,....,_._
-.at•lt uUlt ftHtlllllt

_._.,Qt.

1

HIUllt ,-ln,•n- ttllklll
Mifflllk„ ktk.o.,.....,._

N• kUhO• ~ l t . . . .11 ~
ll•11-Ml~•lath111k,•"91
telJo>••t~YM.

1-!gr BlQl'fl •J ,rallal és aJabb ke~IYerllbb áraUaL
Stolg,latára ké&zen

.

-

IU,Jl·Y J.lliE • .

DEARDORFF-SISLER CO.
424-34 9th Streel

HIJNTINGTON, W. YJ,..

a za41 a

a

:z

,_,

444

..

MAGYAR BANY ÁSZLAP

1926Junlualll.

MAGYAR UNY.ASZLAP

KISS EMIL

nhNGARlAN MlNERB' JOURNAL)
..,.
RDILEllVILl,1',
', ,t.ANTUQI( •
Sllrcti5nyalm-T•l•11••m: Mlnon Journ.,, Ka~t, W.
T•1ephont: Karmlt. W, v„ No. 7, "

V~ ~
, 1,.

e1anutht lr: A& EoruUlt ,lllamokb•" tt-OC.:-Maí'11rorsdaba.lb-oo
....... rlptlon Ratu: ln tha Unlted lltatu '2.~ H"ng,ary , 4S.00
.. ...,.,...1k Mlnffn u!Mrtlklhl.

-

....i.u,..., E>11r-} Thw...liia.ir r

BANKHÁZA

KORUTAZÁSI. ,
JEGYEK LESzALLITOl"I' UON

PoitataktJTapbutá,
lcipuiulöjr

·s1 ~2.so
llíE1'ff J'0RKIU)L
1 BUJJ~ESTB.E

t1i.!·~.::.•r•

b Tls11ia 1

UJ CIMONK
_Foarth An!. al m
NEWYOll

·St.

ALAPITVA 26 ÉV ELŐTT

BANKUNK
11:lkl.t.u.llirdUmlndantaklntetlHon
1,,ponteakll&Cllgl.l~nr,1••1\1.
ltJtlt.Natal'taaplnzftotthon.Na
~~~• lde1anbe, hanem Urt.a 116IIETtTl!:K UTÁN 4

8ZÁZALA-

Th:bs:~I :r~k~~~ton
KOT FIZET0NK.

l!lotlteko"\

hll-

Mcuontown, W. Va.

Nincs többé
gyomorbaj
r.-·1nes szüksé; dlétl\?'a.--Egyék
annyit, amennyi Jól
esik,

LELKESZEK, TANITOK, SZOLOK ES ISKOLAI
e .,,:vLOUAR~K ~IG~ELAIE_BE_! .. 00 ""'
0!1'8Sőkiinyy ;n.1 UI., n'.' osztálr uii.nuira .... riO cent

,, D

10 vagy több db .egyszerre rendelve, darabja SO cent
, Szilz Mária Nagy Képes Lourdes Naptára.
·
EGY DOLLÁRT KÜLDJÖN BE
a

KEREKES TESTVEREK kön,..kemkedé,é~ek,

208 East 86th St„ New York
'fa
és az killd érte 10 darab jó regényt. - . Kérje1-te1jes·
könyv, kotta, lemez, zongorahenger árjegyzékünket!
Ren#eléseket utánréttel küldünk.
~

NINCS TÖBBÉ KOPASZ FEJ!
hahajAt,atejbörétm!udooesteúreggel ahlrea

)!OYAL HAJGENERATORRAL

•

lól ldhabona,mertezegykltOnll<!nhuihb.&JiJ)0]4ed&6,ahaj
nö~éfft elösegltll b.&jadpllö ner.
MN,- n611An)'lliorl haaznilat
ull\n el&eprl reJ6r01 a korpdt, me11e,61ltl a baj gy6Ur<lt, meg•
óvja bajA~ 11 hullhtól 61 tör6Btól, •elymea p11ba8'got <1, ,:agyogó
tényt ad neki. - Ulllnll haaználJa a Royal

DIOFA VAGY ROZMARINGOS HAJOLAJAT,
~agy a Royal BRILLIANTINE HAJPOMADET
Borot~~kozAa ull\n pedig nz utó!frbetetlen lllatu 611 hatbu

ROYAL BAY RUMOT.
.$1.00
1n• 11rllvo11Hajre11•n•ritor fra ...•.•.....•.....
,
fi.111c11c11yu:crrare ndolva5,00
1 Uveg Diófa " • llr Rozmaringos Hsjolaj ,,a .......... 35 cant
l Ugely ~kllll• nllno H•Jpomtd6 ,
.....•.•.•.. ,.50 unt
1 n•g)' U11og Roy•l Bay Rum.
. . . . . . $1.00

· Ne várjon addig-, mig a haja kihull és kopasz lesz.!
KOJdjo rendel686t a p,!oil%el egy11.U erre a cJmre:

· S. & 8. COMPANY
pOYAi l'RbDUCTS DISTnmUTOHS
647 Fourth Annae

f

Pl&t.,bugb, Pa.

1926Ju11lu121i.
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MAGYAR BÁNTJ.szt..\P

A betegsege yezes pro emaJ~ :.!'.:•~;:i:·:::.~:::~;!
I
a~~~
:~~:J;1\~: : 0
,.h,.,,~/'~~llv•.~.:,m-..1!':i,,:•1,~;

J&n■k Junlua i&.lkl adMlb•n i.1ant

2°~~~,t~r;,~~J:~t?.~~=
mOft folrt•t„nk

: 1ki;::::'"1:

m4r teher
te~~ületre 11é1Wi)I; s~ert m~alapozl!k,él
és!!~
hetlseieifefi: tlietése. Bllt ml.r k,rlzet~aek öauegét meghat4• Alomltór

Dr. POIIIDEmR

,...

; ~\r.~•é~
blitegw~~iet o'l~ió ba•

•

1

~7!';.i~~•aa■i

klidlJPk honi· nlA Verho,•ay. EgyealU~tl'iél~ ~::. ~:é:,~=~~!: .• ~eh6t.
betepegélyezél ma fiókok a' 'u.JAt 1t5Hl!Í:be~ gyako· Tudat!ra kell jönni • tagdgfliK• hak Is, hogy moet több ihet!Be•
~ magyar egyleteknel;, mint né-- getlenül a k01ponttól. Ennek II gélyt veu fel, mint huu év
l!6ny év ellStt a halileseU-bl&- eg--varrn·a1t,--:trtcri.nyat. Any ellltt, tehit--többe1:is·b ll-ri:"be1,oaltAs ügye volt. Ezt é•n•up ~lra ·meg vannak, hogy ott flletnl. Dajkameae az, hogy

A heti

::i~:!'.

:::i°~o~~~:v'ut •: ~~ ; , ~ ~ ~ ~ ; : ~~:-~~~a~:~:~::~a~'i:f~~;:
den ecletnél lehete;:eén, zéat. Vagyis éppen az ell,n1kc- keresUlnket adtuk oda hetlsekorceosul. A pana.u mindenütt zlSJét akarják annak, amit a Ra- gély blztosttAúra az ötven cent
u;eg van mlatta, de nyiltan &en· t;ócz.l Egylet akar. E1 pedig vl- képében. Ma egy órai vagy két
ki sem tátja fel a helyzetet, s 1Ago1 bizonyság .amellett, hogy órai kereset az ötven cenl. Ad·
C118k lr.eriilgetlk, mint macaka. a. sem .az egyik, aem a mislk m64• Ja oda a tagllág ma Is átlagos
forró kA,!lát.
"er nem Jó, hogy mindkét mód fólnapl keresetét és ma Is elég
A nagyobb egyletek Uutlka- sier hitrá.ny,os .a teaUllet Jöv~ lu:r. a bef11eté11.
::-a.l teljes tudatában vannak, jére.
Ebben rejlik a hetlsegélyezés
hogy az Allapot türhete:tlen, A S~ve~gnél m4r hbom prpblémijának megoldása.
liogy valamit kellene tenni. De betegsegélyezéal módszer volt
Ha kelli5 mennyliéget fh:eta tétm-á:r.assa.l nem lehet elérni é11 egyik sem ,·olt j6. A_z els6 nek ni. a tagok, a.rinyban a iesemmlt:--Fel kell v\1Ago1lta11I as móds:r.er u volt, hogy cgyúlta• gélye:r.éal esetek szaporulatával,
egyletek tag&ágát Is, hogy tlsz- lím nem volt beteg11egélyetéa. akkor ba.lanclrozul fog a m,1r•
tAn lisaa e. helyzetet, mert a Az volt a hAtrA.nya, hogy nem leg /is ncu1 leBt rArlzetés a.kér
mcg}avlttl.shot való ho1zAJáru• lehetett a taglétszámot uapo-- a központ fizeti a segéÍyeket,
Jásukat csak akkor lehet meg- rlLRul. E:r. 11edlg rogas baj, amit akár egyes tagcsoportok. E:r.t
nyerni, ha ók Is tudatában napainkban ruir nem kell ma-. pedig meg kell ,·slósltanl,
lesznek, hogy Igf nem mehet syará:r.nl. A mbod!k módszer ép1ieiv ugy, inint a ha.14lesetl
tovább.
u ,·olt, ho1n· az oiztá.lyok a sa- blttosltis rendezé&él, - és solt•

gJ:=::.'t~tta: h:;

be;fz::1!k,

az:k ny:ra
.a~lk~~g! ~::e::1~?z:~n
lial Jobb eh'.lbb, mint k~l5u.
, tagság Jelenleg ad a beteg"legé- volt a h4tránya, amiért a Ver\V11.lko Jiuos.
Jyekre, nem rede:r.lk a kiad'6ok bovay Egyesület Jelenleg .közösszegét. Ez vUágoun látható abutosltanl akarja. A harn\.il,dlk
ugy a Szövetség. mint-más egy- ;'ii6d11er • m0&tanl! olyan, mint
!Hek kimutatásaiban. Pedig a a. Rákóczi Egyleté, vagyis a
ibetcgsegélyezés gyakor!A~nil központi pénztár bonyolltJa le
Verduvllle, W. \' ■• - Nagy
éppen
semmi
mellékkladú a beU11egé1yezést. Épen ugy rá- JénOII testvér lrja, ho~ 9tt jól
nluca. A velo való munka m.lnd fl:i:et a BzOvetség 11, mint a RA· megy a 111unka, 6 napot dolgot•
a halileaeti blztosltásl üzlet .kóal Egylet.
nak hetenké.nt. A bánya egye.
költ&égére megy. A betepeg6-- Nem Jó tehit egy!~ módszer nes, a szén: 6-7 láb magos. Vlz
Jyekre ~rtént b61'1zetéaekb61 sem és ld.roe a testü1etre, ha gáz, k6 nincs a bány6Qan. Karegy cent sem megy még levél· birmelylket gyakorolja Is.
bld 14mpAt ha.un4lnak. A szebélyegre sem; azt a tagok min- Azok as okok éti érvek, me- net masina vAgja, kárésd.mra
det vt11r.a.veazlk, alit a:r.ontul lyekkel eddig me~ akarták ma- flyetnekr 4 tonnás
Jt4réért
még egy Jó summ4t Is.
gya.riz.nl, hogy miért kell most roomban 95 centet, heUngben
De. más Irányban sem <felel m4r ráfizetni a hetlsegélyezés- 105 centet. Szerencsétlenség
meg,,a célnak a mai m6d1&Jr. re, hogy tudnUlllk roauak • rltkin törté.nlk, a1 emberekkel
N•m felel meg sehogysem, mert ,nunka.\d.u.Oll)'oll:• .hll&l• ~esek megt'eleUSe bánnak éti vesmell
e.X4rhogyun
súmltunk
is, nagyon klh.aunAIJAk • betegse- 11 fel uJ embereket. Nagy 1esthfA.Jyztk 8. "ellll alap, melyből gé!J 11edé&ének lehetó1égét, vér ajánlja a helyet munkAt
a t.agság Igényét ki lehetne elé- stb., oem illJAlt meg a beiyükeL kereső magyaroknak.
giteni. Legyünk őszinték és a 0l}'an tünetek, melyek mindig
Clinton, Ind. _ Bodnár Pé-

N .

. ... . . . . . -

· "
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~CH, W. V:1',

~ ~ i :n: : :~r : :

Jln • tllbbt 1 ■

nem Is leh•:"t„ n"en tet egészségi á llapota, csak ez ma- tad nl a ~~ lr4~ életfr6l, A leg•

'fl',r épen olyan problém.Aja a ro!J•k a: betts~gé)~léllt,

l

~.:r::; : ,l!n ~-:;,~,:~,•~_::

m~::~~~~~a~e~:~
::~! k:~~~ v=~~~o;:;~~ :•::::~!~ee:!:!'~~:::.~
UUp ;ti pén1 érté.ke, a tag&Ag Igénye é1 heir~ .. ern berls~ tö bbet fog

•11 ~1k1<ltOl'ozat1t hogy szabadulni-akar

:!:_~~1t":'~t ~1v!

1

=~

•·oomnc m eun u o .tTiot

h

: •: :. :::

nlddJ,lln m ■1

. ,..

::..",:'~ ••.;-"'" kr-1.. ,...,...,

!tb1:n~!'t ~=!; ~~o~d:-: !:i!!:'!1 ~.= = = ~ ~ = = ~
teljefJ 1ttreJ16df~net eléftMbea.
,h e mber !t .h&II koriban érl
e l teljes fe jlellll~et, lr:, u k
~Jetéhelt nor m.611,an 1!!10-tól
t n éTlg kellene tartanL A Je~~=te~ls;;,n:.o!,!:;i!.ij.!o;:~
lnkA~, ha a gromro~ é, a beleket UaatAn tartjak, Ha uok
re nd ben nnnak, ur, a telt ellenA116 ereje mepemmlsJU a
baklértwmok é, a mérgtll anya.gok uro, halA!át. Trlner Ke•
serü Hor aa a r,ógrner, mely
a beleket, v~él, mAJat norm,.
11H mliködésre lt.6111tetl. :MegakadAlyou• a dugalist, Tala•
mlut II huonló gyomor rendetle11ségeket. 8oh;a nem esalódhat ablurn. "'l'rl ncr Keserü Bor
ml.ndlg segltett r11.Jtam", lrta Ktmlny
nekiink Mr. J'11u l Dudash l'ort 1:..;~r:1 :
Grlfrllh, l'n,-hól, ne111réglben.
,h 011 drug111órosa. vagr gyógr•
ner~Nze II Trlnor Ke!lerü Bort
r11kt.6ro11 lartJa Ila nem lrJon

K CIK'K.

nro. ~ n ~ ~ - w , . t

,.

gyermeket;
A Rá,kóczl

BUTOROKAT
N,lunk 111lndent • legjabb
mln.S.fgben kap,
E1 ■ 6rangu

Egy~ctnél

,:::t:~:

~

centet pikk u(!n. A bánúmód
nem a legjobb moet. Uj embe•
reket m1ndlg veunek !el.
Aullurn, lll, - KravJ4ns:r.ky
lstvin testvér lrja, .hogy ott a
munka 4 hónapi 11ünet után e
hó 16-An megindult. UJ embere•
ket nem Igen ve51nek tel.
Marraf cu,, O. - Egy test,ér lrja, hogy ott nagyon nyo•
moru1Ag08 a helyzet. Az utolsó
két év alatt ös1111escn 27 napot
dolgozta.ll:. A wri.,,ll moat mir
hosazu ldll óta Jij vannak zárva.
A nápek mennek uéjjel. Még
at:ok Is otthllgyják házaikat, a
kiknek ltLjátjuk~ mert 'tncgélbe-

;::z~ e::.e::~

~:l~

~:~e~~gn~~e::ib::hrv::
oentén heU hét dollár betegsegélyt adni. N!m lehet akkor se,
ha valamenn)·I betlsegélyhaia.rdi5rt k\14nmk az egyletből:
JtJil.n OK ll'rmélzetes ko\"et1
kcimimye annak, hogy az ame-rikal magy~raá.g rueg~regcdett
ée- sokkal tobb köiöttünk a beteg, mint husz. harminc év eleltt
1
~~z~:1::po;~:::0~;11~:~:~
':e':é1~::!,:

~:~~lt~~t

kereső

ni kmunkát
magyarokna ·
l'nlmer, ra. - Egy munkástán tudatja, hogy ott 4-6 napot dolgoznak hetenként. A
IJ4nya slopoa, a uén 6 sukkos.
Viz, gáz akad, kel nincs. Vll•
lanylámp4t használnak. A Henet masina vágja, cle van pikk
munka Is. KArés:r.Amra rizetnek

!~: ~!n~~t:~:~n!':!!~~ ~ :~:::~ :~

b\lt.orok,J6 k!szalgilbl

THE B. C. ROACJl IL\ R:U.-WAllE & 1''UR:NITURE C0

,

holgy ott a ~:t anz~:

:a'~

~;:bi::t;:~

fOtul"-

vtdr<>l h ■I a

AMERICAN TAILORING
COMPANY
Day & Night Bank Bulldlng

WILLI.AllSON, W. V.A.
RUHATattcalnAltuson,ahalJ6
trut,dn•kh,bec.1Uletu klnol•
gilhban rhu•PL

2' 7,áO-TÓL 4J,OO DOLJ,,{HlO.

h .......,...

Ela6r■ngufl namruhltc.11n,1unk.

IAr 10 c~ntet.' Szerencsétlenség

Wllllamaonban és Tldéké n.
, Ml a legjobb árut adjdk-.._
olcsóbban mint bárhol.
OrajaYJtinaJ 18 fogl11lkonü

R. AIJKENTIIALElt

,:co.

WJLLUllSON, W. l"A.
Ék.szerüzletünk el ll t t egy
nagy óra van felállltva.
Ak i nilunk TeH, Jól és oluón

A lcg nngynl1b JL\G\",\U

BUTORÜZLET
Wllllnm Hon és 1·hlt\.lu:n,

•

Pollák ~:- :::e; : 0;~:~á~lk:t:;;nm2a::1~

~~~ do!~

Yll■ Klik

Nilunk

vb,rt.'snil megt.akarltanl.

• ,.
•,k I
•k • ~J:~::~
Miért hagyJa e az ameri a1 ;:~::::~:~_::.~:'!:'~1:~ :l: :~r.~:':;. :,:::':!~~
Dal8yt-0wn, l'a. -

A legnagyobb

l ■gJobb ■ n' Wllllam..,nb•n. FI,
oehnu klualgllk. Ku•uen
fe l bennUnkal, heplnzt ak ■ ra

közli, hogr ott 3 napot dolgozuak egy héten . A b{lnya egye•
nes, a szén 7-8 sukk magos.
Vb: ,·tm, gáz la, k6 18 egy suk·
kos. Karbid lámp4t használnak.
A szenet masina v4gja, de van
pik munl<a Js. Kárészámra n-

WILLIAJISON,
WEST VIKGOOA.

ÉKSZERÜZLET

W tk LtAMION, W. VA.

~

...

(lrllJl&a...._ H Mt\t&I ••U■ U.J

CULROSS
A t,gna9Yabb

,~!11;:::,..:.:."~:1,:.;:k~i~: 1.11';ll'~.;• .~{i

tlozta sril"IMtnr.

"Ez a le1fel,é1eaeh\"
S01J111ERN
REFlllGElATION CO.,

GROCERY COMPANY
,rukba n. -

~1!:~:t:~::1k,t::~

~;~tá;r~~[~atj:;e:j:g~t:t\:
zAn•a és nem Is hallani hogy
mostauúban meguyllna . .•
Duncan Wood Ohio. _ Eg)S
munkáltárs. kö:r.ÍI, hogy ott a
bánya április elseje óta zárva
\8n' és uem la hallani, hogy hamar011an megnyllna. Nem. érde•
mes arra menni munkit kereső
magyaroknak.

SOUTHERN
ICE CREAM
kltOnt • h

,lose11h 1.'rlnor éonq111uy, 'chlc:ago, Ill. clm re.

Az Igazi ok. az, hogy - mond : : : : 11:~o~~1
s6 ma1n·arok.
'
é,•ek junk egy prectli.rozott siáll\ot tcn, lgy ne.lll érdemes arra ~enElenuor, 1•11.-Bodnir Ist\•án

~ors:;u
:=n~
bctcgsegélyckrll való Járu.lékokat éti onnét kaplik a segélyekel. Eddig--=- Játazólag - gazdz.ságos volt az üzlet. :\la m.Ar
,·!IAgos a rflrl:i:eté&, tehá~- a RA-.
kóczl Egyletnél felmerult az
UlZme, hogy a betegsegélyezést
ki kell adn) u; 06Ztályokna·k a
l>oldogutlant.k vele, ahogy tud·

Tl..,alllL,.JfowY-

ott. vei;yeu, nhol Jú 1ír11t, kaJ!
olc~ún.

MUNK.A HIREK

::lk~n!:gy ::!:r.:~~!~.é:ol~ ::~ieh~t ~~zt::~t:l.melyeken ter· :ajtáu kö:i:11,

ht~:-r::..;•_P~~°.~~"'

B. & L
Co.
THE FIRST
NATIONAL BANKlir = = = = ~
M. T. BALL
Mercantile
B. M.AJER, Manager.
DUTORT ADUNK KÖNNYŰ
LEFIZETÉSRE.

WlLLIAM.SON, W. YA.
A ml bankunk a Jegnagrobb
é.1.1 legerősebb e:r.eb a,, ddéken.
MIPekleAlb■ ~•itmJ.n

denMlo 1<11 bankba, mllu:,r

dlunl: 6p annyi kam11,tot
kap p4,1ue ulin, mint

mhhol.

LeUdli;merefet és pontos ki
&1olgálbról ~ll tosltJuk,
'
R. M. ROWLAND

__~-~--11.William,oa, W. Va.

......_
magya,rok mag·yar egy·leteiket-..=:~t•:~.~::.:"-,.:: ..~·::J~-::~:·.~,\-:!!;::t
Un- :~: =:
:1~
SZINIEiLÖADÁSOKRA
hogy ott mostanában jól megy• goinak egy héten.

Embereket

11'4,n.itánialt.

\■--1...,.... ~ .............

Olsstitvlll(,lttekb~-1-

a;, munka, lehet annyit kereanl, ugyan mindig VeHnek fel, mert

•

Igen TJ11t:t Szer~eut6

1

Arra a kérdésre, hogy ''Miért
hagyják cl az amerikai magyarok a magyar egyleteket!" Itt
alább közlöm a véleményem.
Én a Verhovay Egyletnek
már több mint 8 é,·e tagja vagyok és abból vagy 6 évet mint
tiszt,•Lsc16 töltött'em el a fl6-kunknál
a legnagyobb bajiiak a:i:t a sok elvakod:Ast ,tar-

es'
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hogy meg lehet beli51e élni.

. Jönnek-mennek az emberek, de

föe~~~i:°:i°!!\; ne~z A~~r.:: u~::b;::d::k:z!~ An~·:::v:;.r!llért;té!ac::~~ : 0

letbtll.
.Él 6szlntén° kérdem, mondja
meg valakJ, hogyan lehetne ar•
1a számltanl, hogy a:r. Itt BZ0.1!)tett magyar gyermekek tagjlll
legyenek az egyletelnknek, a.
mlkor a gyüléaen. aJ.agság egymást leHamarazza és egymást
és a kötponti tls.ztTlsel6ket
megvádolja, hogy lly.en, meg
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elsllsorban a tagság a sok clva· gyermek, il1ogy ha csakugyan egy maroknyi elégedetlen tag; kárés:i:ámra fltetnek 3 tonnU
kodástól tartózkodna, amlg a Igai, hogy csalnak és Jop'nak a feldulja.
.
káré/irt 127½ és 142 centet.
gyilló&en van.
magyar egylete.k.ben, akkor én Éu azt hiszem, hob a Ver- Szerencsétlenség elég gyakorJ.
1
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naMa~:;~nta~s ~ : e ; t
!e :a:g:::r~~ !::gb!~y!:\1~e~:~:deés:!~;~ :m~::t::6!elll::::r:!1.
laartott Ui;;i;tvlselllket nem a.zl- egyletek szUArdan állnak és a ség, mint a felemelt tag6'gl dl- testvér ajAn)ja a hely,et munkát
dalma:i:nA..
hol nem lehet hallani ezeket a Jak miatt.
Ji.ereső magyarokna'k.
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\"a azt a
hiába.való marakodisL
•
•
Ezt hal.Arozotta.n merem álll-

■ok
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ke~~Jr~ azt lrja, most Is

az.on, hogy talin nem Is lehet rlnt ott 3--4 napot dolgoznak,
Appalaehla, Y a. A vldé-Igaz, hanem bucsut mondanak de nagyon sok ember van, !gy ken dolgoznak a bányak rende-l r - - i r r - - - - - - - - - - - - - , , - ,
az egyletnek és a:kkor mér nem uJ emberek egyálta1An nem kap een lie munkásokat 11 vesznek
TÁNCIIULATSÁGOllA, BÁLOKRA
la pró balnak meg több magyar hatnak munkát.
néhol rei mostanában.
eg).,Jetet, mert azt gondolják,
l'agel.on, w. Va. Fodorl---------11
hogy anrl u egyikre Ali, ai a S4ndor test,•ér irJa, hogy ott
A HagJa_r Bán7áulapot
többire la Igaz.
• 3-4 napot dolgozun.k heten- l,li nyászok lrJlik, bánrászokról,
Nekem az a véleményem, kénL A bánya egyenes, a szén
bányáuoknak.
hoia' a niegvli.lasztott központi 7---6 sukk közt váltakozik.
PLilATOIAT, BEIJ:POJEGYEKET
tl1ztvl1el6knelr er6e ke:r.ücknek van egy kevés, gá:i: ulncs, klS POND CREEK COLIJERIBS
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ES LUNCH-TICKETEKET
LEVELPAPIROXAT, EGYLETI

COMI'il'Y
-

NEW CAMP MINE 1
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ALAPSZABÁLYOKAT tS
8ÁIMILYEN MÁS !ffOMTAT-

NOTLEN Jl.\N\'ÁSZOKAT
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~~~~e!~otn~ol u:zt::!~!1~![ • tagalggal.
ta.
mert azt mondJkk, hogy valami Kiváló tlsztelettel '
;&lib,reket nw1tané.ban nc,m
EHEB Y IVÁN, BOJ: .118,
lga2oak muszáj lenni a dolog_ LOÓS_RUDOLF,
,ennek rei,
wuua ....son, w. v-.
!rab.
M.elro&e Park, lll
Wilcoe, W. Va. - Egy te11:tvér ,._ _ _ _ _ _ _ _
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A Magyar Bányászlap NyoDJdája
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bány'81 esut6n ta ltffOtthez a
vllág többi bé.nyAau.lval.

A nemzetközi bányász szervezet

Mo!rt még arra van s:r.üks.;g\

hogy Délatrlka, Auszt.rálla, New
•

,

. célja és müködésének lranY.a
"

A mult tanulságai és a jövő feladatai

'

;r:::n~: ~I:=~~ ~!:i't~t1~·
[ffl '..
nem
kön, illelyen ,·,rn, minden ,._

•

010n M.nyAnőlt addig

lrta: FRANK HODGES, a Nemzetközi Bányász Szervezd titkára.

~

Zeeland bányAual egyréezr61,
tovább!\ Japán,._ Klna és India
bánybutga. má.srészr61, belekapoaolódjon ebbe az egységbe
és ezzel te!Je11&6 tegye a;t a

lép

EbOOn a hónapban o\'&n épen
36 e!JttendeJe annak, hogy 11.
Bá.nyászok Nemzetközi Szerv.ezete megszllletett. Az el!{! titkára 1\hom!UI Ashton volt, aki
akkorlban a Mlners Federatlon
of Great Brltaln ,titkára volt s
akl a Nemzetközi Szervezet
pénztAroea és .a r.anca.shlre at.d

,·ezet bányás:r.ság a Nemzetkö-'vában tartottak, még egy Igen
d S:r.en·e:r.ethet, majd követte fontos lépést tettek elO:re a szerazt 1905-ben a Holland BAnyá- vezet ügyében. Nevezetesen a
azok Szervezete a csatlakozá,1- lláboru ,el6ttl ld61e~ea és a szilk
ban. 1924-lg ösailesen 27 nem- séghez képest
Ö88zehlvandó
zetkö:i:t bányász kongresszust nemzetközi gytllések helyett,
tartottak, a legutóbbit tavaly állandó ~roda létesltéeét thatá•
augusztusban Prágában. Ezen ro:i:tAk el, mely egész éven át,
a k_ongresazuson már 13 io.llam,megszakltás nélkül Intézné az

hiszen sok államban a bányászsAg még ma 11lncaen egy szervezetben ,baneni széjjel van forgácsolva kisebb , .szervezetekben, ami a bányászság h'1yzetére rendklvül kárOII.
Soks:i:or felmerülnek vitás
kér<lések az "egyes államokban
~z alkalmazók és -alkalmazot-

hetnek bele a vllt.a: binyászalnak ezen nagy szövet11ésébe, a
111lg nem t udják bbto11tanl,
hogy a liá.nyászok delegáltjai az
crosz bányákban az állapotok,t
megvlzegálhaad.k ég tneggyózlSdjenek arról, hogy az orosz
bány-ászoknak a helyzete legalább ls-.anuylra szabad éa tüggetlen, mint a többi mis álla-

~~:;~r:é:::i;: é:sv:;~a:~:
most 111 nehéz kö\eleeségét.
Az ele6 nemzetközi bán,yá..!!zkongresszllllt Joli ment, Belglu~u
tan tartották 1190 mé.jus ho-

{~e::~: ~n:t[kc~!::
P~~áá~r ~: :~;:~
~zesen 1,972,150 Mnyá~:,: kép- mok leromlott pénzviazonyol éa
\ lseletében jelentek meg.
bányászok leromlott gazdasági
. Ezen 35 eertend6 ~-Jatt . a helyzete leh~tetlenné tette enNemzoŐíöz[ Binyisz Szovetseg,nek a határou.tna·k megvalóal•

!::m::::!• ::lyée:~;; :::::~
uempon tok flgyelembevét1:1lé\'el kell a:tokat 'Illeg 18 oldani.
Ezeknek a vitás dolgoknak elinlézéaénél a Nemzet közi Bá-

:~::anbán~á:!::!~gnnl~~=
s e mm I ellentéte egyébként,
mert hl ezen az orosz bányászok épen olyan mnnk.áatestvé-relnk, mint a többi bányáarok a
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ko:1t:1~s;~ :e~:
Tészt, és pedig Nagy-B ri tannia,
Frauclaország, Belgium. N6metondg és Ausztria-Magyarorazág kiküldöttel. A kongreszszus elnöke Thomas Burt volt,
:akinek emlékét p.emcsak NagyBrlt.anhlában. hanem az egész
,•Hág bányászai kör.ött Is min-.
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a ~0:~z~:~~: :::~:t:sZ:::~:~k:::~'. hogy
értekes munkat végzett, azt,zl Bányász Szervezet megalaVannak azonban kérdések, a
pontosa~ nem lehet meghatá- kulásának 3~1k évfoJ'dulóján melyeknek természete - tul~er•
roznl. Kétségtelen, hogy nagy valósult ez meg. Londonban jt•J egy nemzeti állam halé.rán
l>efolyba \'Olt az egyes nemzeti van a Nemzetközi Bányász ée annak megoldé.sa nemzetköbányász szervezetekre és segl- Szervezel, központi lrodtja és zl ezempontok teklntetbevételét
tette ugy az Ipari, mint a poll- az egyes államokban mindenütt klvinJa meg. Vallnak tehit
tlkal harcokban és sokat tett ,·annak kirendeltségei, amelyek "kérdések, melyek minden á.(.
helyzetük jav!tAsa érdekében. a bányászság és a _bányászatról Jam btl.nyá.Bzára egyaránt fon1
2
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ben azt mondotta, hogy a meg- mindig mint alapkövetelés sze- a báuyászság helyzetéről és nak ,hogy a bányászság hely-.
.)€-Jent klküldöttek 265,00.Q..-bi- !"epelt. Biztonsági Intézmények gondoskodnak arról. hogy egy- zetét az egész világon Jehetllnyáazt kép,lselnek. akik közU\ létesHése, a bányászok gazda- mást támogassák a közös cé• Jeg egységes jó ezlnvoualra
Nagy-Britanniából 200,000 bá- fiági_ helyzetének javltá.sa, a lok elérésében.
keli emelni, a vUAg szénszüknyászt képviseltek, a többit pe- testi és erkölcsi életszlnvonal
A bányászság hajója tehát ségletének }tlelégltése, amivel
dlg a fentemlltett négy állam- emelése, szintén egyik 16fela- biztos vllekre jutott és most ezoros k'apcsolatbo.n áll, hogy
ból Okmányok
blzonyltják, dat.át képe:i:te , a Xemzetk&zl már saját vitorlái alatt halad- az egyes államok versenyét nor
ho~y más államokból azért nem Szer\'ezetnek.
hat e l6re és viheti majdan biz• mllis keret~be kell ezorltanl,
jöhettek el kiküldöttek a KonA~onban e.: nem minden. Ar- tos révbe a bányászok ügyét. A Illetőleg gond06kodnl, hogy a
gresszusra, mert az illet6 álla- ra tórekedelt, hogy a különbö• leg1'6bb célja lesz ezutAn u, mai rendszer, melyben a tllke
mok kormánya.! megtlltottá.k, zéi államok gazdasági ellenté- hogy, a bAnyA.szok sorsát min- klméletlenül és Irgalmatlanul
hogy a. saját államaikon ktvüll t~!t eloszlassa s ezzel a nemzet- denüt~ lehet6leg megjavltsa, halálos versenyben áll egymás•
B)-Ulésre elmehessenek a bá: kozl békét blzt08ltsa. Bár Igaz fL mnnkavls-ion,yokat minden sal, nem tön5dve semmivel,
• Dyászok vagy bármely más u, llogy a 'vilighAboru kltöré- AJ!amban egységessé tegye, ai csak Usztáo a saját ér<lekével,
1
\ ~m;n~~:::~~itó, a.mit Mr, ::!::ts:g ~::e;:~tké!!:y!~ t::~:.e~re~l:d:to~8;'~~ tu~!'!:ri't
a
1' :eurt tartott, konioly éa bölcs lartóztatnl azokat a hullámo- t>gyformán megfelel6ek legye- bAnybzaig nagyrésze tudatávolt. A1. IS mondiaa.l ée megh&· kat.
melyek
végipöplSrték nek, é1 pedig ugy, hogy a hát- ban va.n annak, hogy efelé a.
Urozásai még mi Is helytállók E!,lrópát és a:i: egéu világot rább maradt államok Is elérjék cél felé kell törekedni és el kell
-és még ma is küzdenek a bá- romba és zilrzavarba döntötték.. azt a fokot. melyen az as álllam Is.merni és ta.16.n · szavakban ki
:nyászok IIOk olyan követelésért, Viszont ,tény az la, hogy Mr. Ali, mely e leli:tntetekben a Ieg- sem lehet teJezni, hogy menyamlt még Mr. Burt állitott fel. Robert Sm.Hlle f!lnök I Thomu magaaabb tokot elérte.
nyit tett ennek az érdekében.
Beszédében a következ6ket ál- A&hton titkár m.Jndent elkövet- Ma az a helyzet, hogy az Az a.merik.a( bányá.szság kéaz
lapitotta meg, mint a munkás- tek, hogy egy nemzetközi bá- €:gyea államokban a bányászat arra, hogy a maga részér/SI
d.g alapköveteléeét:
ny.ász kongres1zust hlv-Janalt és a. btnyúzok életsz.lnvonala anyagilag
hou:ájáruljOn é::s
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hessenek a háboru megel6zésére és a világ békéjének megó\ á.Bára Sajnos azonban. ez &em
slkerult, mert a háborus lázban
álló államok kormányai megakadályoztik ennek a kongresz
szwrnak megtart.ásá.t Igy ha
nem Is sikerult tervuk, azért a
béke hhel soha sem fogjik. elfeledni, hogy a' Nemzetkozl Bányá.sz Szervezet a béke meilett
kardoskodotL A hadviselő államok .ármánykodása, a dlpl.o-máclal nehezségek, az utlevél
kiadásának megtagadása, a •há.-
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ködnl, anélkül, hogy ebben
megakadályozzák 6ket dlktálorl \·agy polllikal hatalomme,l.
Ezek azok az Irányelvek, melyek alap~án a Nemzetközi Bányász Szövetség a Jövőben müködui akar. Arra törekszik,
hogy a. világbéke étdekébeo
l:athatós Herepe legyen. Arra
törekszik, hogy a bányászság
olyan eréiteljes tényezéije legyen
a. vllágga.:dasigllak, mint a
mennyit képesaége és erkölcsi
sulyánál
rogva 'megérdemel.
!1::nc~~:rr: :i~.z~:=
a világ szemébeia fontos téoyez6
Jegyen. Mindenki aki a békét
ueretl, aki az Ipari haladásban
hisz, mindenki -aJd a magsaabb
civlllzácló érdekében munkAlkodlk, kell, ohogy teljes en5vel
támoga111a ezt a mozgalmat és
6szlntén kiáltsa: Éljen sok! a
Nemzetközi Bányiaz Szövet-
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deoutt pa.ng az egész világon megoldásáhoL Ma már szakiA báuyák részérol az a törek~ tottak ,az ipari Monroe-elvvcl
vés nyllvinul meg, hogy a bá- Is mely annyi 1delg uralta
nyA.szolf helyzetét alacso'n~abb ~erika. lpa.ri munká.saáglÍJlak OEP ARTMENT STORE
nlvóra sülyesszék, hogy a bá- mozgalmáL Ebb61 a szempont1,yászok keresetét Jejebb s.zor\t- ból Amerikának é;dekeltsege
aák Teh.át nemhogy jav:ltanák Európáblln. annyit jelent mint
de még rosszabbá teazlk a bá: ha az öreg Európa testéb; az Uj
nyászok sorsát. Ezért torekaz.l.k Világ egéllZSéges gazdag é letnrra a Nemzetközi Bányász erős ,·érét öml~rteuék ' hogy
Szervezet. • központi Irodája uj erőre uJ tettekre sa:kalja a
A 1e11n•111obb riiflldru tl:llet •
hogy minden államban a bá: \'én EurÓpá.t. John Lewls. elnök vldeken, Gyijnvl!ril n.61 n1hakermek
nyászsággal Ismertesse meg a William Green titkár, aki jel'.lu~ ~./::": .,11 0~~~ 1v!i::i:khn. Ali& 6a
más államokban lévő bányászok fog az Atnertlcan Federation of
vevlllnbt flgyehnuen P'.Olgl!M<
küz.delmeit, 'helyzetét, hogy !gy Labor elnöke lett, valaruü\l a ki._ ,,. vld6ken nll11nk vll,lrolha,t
1 11
1
1
;:ló:~;~• Zan~Y „ szab~ ál- ~:i~~s :~::k~a~~:,:i:en~~öl!!~ ~ezU:::!: ~ :a:,!ny~~~át b:~ ~~:; :g~e~~;se !:e:mkS:rd!=~~ l ~=•'="='""=•=•·
1
lamban gonosz buntényt ké- \·alamlnt a háborue uszltók nyász!lágó.nak letörésére fel- Iránt elégséges ,garanciát k.;.. A Hag1ar Uin1áulap eUUlze
pez.
muukája megaka041yozta, b.ogy használni ée hogy egyik állam peznek. arra, llogy az amerli:.11,l t~sl Ara egy évre ! dollár,
Az értekezlet utá.n megvá- eredményes müködéet rejtsen segitaéget nyujtaon a máelk ál1aeztották a Nemzetközi Szen·e- ki a. Nemzetközi Bányász Szer- lám bá.nyászságának, hogy a
.2et tisztikarát, akik a ktivetke- ve:i:et a háboru évei alatL
bányászsá.g ,4elyzetét álla.nd6.2iik volta:lt:
Mikor a háborunak vége aza- a.n javltsá.k.
!Nagy • Britannia.: Thoouls kadt, az els6, mely a vilag munHa. az Is a célja a Nemzetközi
llurt Ben Plckard, Enoch Ed· k.ásságát nemzetközi kongreaz- Bányász Szervezetnek, hogy a.z
-wards és Willhuu Abrallam szusra ob.lvta egybe, megi.llt egé&Z világon emelje a bányá.sz(''J.labon").
'
ugyanaz a Nemzetközi Bányász ság helyzetét, azért nem akarNémeton;zág: Ludwlg SChrő- S.:ervezet volt, melynek élén ja a mai l1.llamokba.n lévlS nemder· és Herman Sachse.
még mindig Rober.t Smlllle el- zetl blmyás.zszervezet.ek helyét
-Franelaoruág: Basly és La.- nök és Mr. Aahton titkár VolL elfoglalni 6s egyiltalán nem
mendln.
Ezen az összejövetelen egy ün- akarja ezek önállóságát ,megl3elglum: De1met, Ca.vrot és nepélyes határou.tot hoztak, szüntetni azu.l, hogy megkl•
?,laroWe.
hogy az esetben, ha megint egy vánnA t6ltik, hogy a nemzetAuutrla: Engel és Ebert.
háború kitörése feilyegetne, a kö:d 1zervezetbe beleolvadjaA.. legtöbben ezek közül már há~oru ellen a világ munkiaali.- uak. Ezell:nek ttz egyes álla•
eltávoztak az éi6k sorából, ga sztrájkkal fog til takozni éa mokban 16v6 nemzeti bánylsziazonban az 6 eszméik é8 Irány- ez ünne~élyes ·kötelezettsé~ a Szervezeteknek meg kell tarta-elvelk még ma le élnek és :i, Nelll%etközi Báoyász Szövet. ni tt magnk utját, ,harcolnlok •
Nemi.etközl Szervezet utJát még &égre még ma ls fepnáll.
kell • az el6rehaladásukért ée
A LIGNAGYOIB BUTOROZLET.,..A VIDIIEN.

CLARK
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W. VA.
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:maat is ezek mellett az elvek Is hasonló hatArozatokat hoz- sok 'államban még ma sem elég
11
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A' Magya'r
Bányászlap
minden dolgában lanácesal 1zolgál,
minden ügyét dljmentesen elintézi.
A szolgálatokért soha senklt6l egy
centet se 'fogadtunk el és nem le fogunk elfogadni.
Semmi egyebet eem kértlnk ezért, mintlbogy lha lejárt eJO:tlzetése és
dolgozik, ujltea. meg elO:tlzetéaét és
ha lehet

SZEREZZEN

. UJ HIVEKET

LAPUNKNAK
1

Ha Ön szereti ezt az uJságot, blzonyltsa azt azzal, hogy szerezzen
lapunknak egy el6flzet6t. El6re Is
szépen megkö-szönJlik szlvességét.
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az amerikai m a g y a r bányászok
e1!fetlen lapja, melybl'.ll meg{ udhatja
HOL MEGY JÓL A MUNKA,
HOL 'kERESNEK BÁNYÁSZOKAT.
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iáznl kelll azt, hogy ISk képesek i
ée szabadságukban áll-e azokat!
a. szempontokat és BZabályokat
a:i: li é.llamukban Is megvalósltani, melyeket a Nemzetkö:i:i
B4.nyhz Szövetség felállltott,
Jogukban ill-e küzdeni azok
megvalóeltásáért és ct1elekvésl
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- A munlisságnak mindenü tt kovetelnie kell a szólásszabadságot és a szabad
szervezkedéel. Engedjék m~g
..a munkásságnak, hogy aaJ t
sor;;a felett szabadon döntsün
s szabadon válaS tth a.ssa meg
azt az utat, melyen hala.dul
:akar A munkásság legna-g)Obb ellenségének azt tekintse, még ha Mrmennyire
Is barátjának mutatkozna, a
ki törvénytelenségr,e, :i:avar,gásokra és en5S:i:akos.kodásra
biztatja. Az Ilyen tané.cs nem
oesak . megg.~ nd0:t:~ság;zá:

A Magyar
Bá~yászlap

::11~:~

1t~ 1904-lk eeztend6ben csa~ ::~ e~:~:::~:!t :~:~:;;:~ ~~:ö;lé:~~:l=~e:ete~~
J,Jtozott a Unlted Mlne Workers kötele:Minek. Ezen ,a. kongreaz• méll, hogy ezen célok e léréséof Amerlca, az anrerlkal szer- szu~n. melyet 1920-ban Oen&- ~él hathatósan k6zremüködhet,

l6nledistlme ÍI ela....
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A,, ·Magyar
Bányászlap
elO:flzetéal ára. egy éne 2 dollár.
Jugoslávlába, Romá.nlába, Burgerlandba S dollár. (Magyarország területén51 ezld6szerlnt ki van t m Va a.
Bányászlap.}

Clm:

Magyar · Bányászlap
Himlerville,

Kentucky

.

1

1925 junlue !5.

Úhazai mesék....
(F ol,-tatú.)
fs a legjobb anya &e ó\·hatj& meg flit egy
boldogtalan uerelemtl51, - euel u okos
D4nlelné Ua:r.tiban volt. De mégta meg
akart& próblil!ll. Soks.ror mondta könnyeiTl' Kapuv!rlnénak.
- Elemér még nincs abban a korban,
hogy hizaaodjon s én mé.r lemondtam ell5re
mlndenr61, ami mb anyik vágya: gazdag
hbasúg, vagy e11Ske115 caalid. ~n nem b&nom, ha menyem szegény leu, vagy alacsony allárma:tásu, tenyeremen fogom hordan( azt, aki átveszi uerepemet I ha én
meghalok, helyettem vigasztalja ISt a terrné&zet m ostoha8'gáért.

~~:

ról, hogy a uerelem vá.ra.Uan vendég, hatalm,a unlkodó, IÍ:i "WY!k alatt,:alójihoz
ell5bb, a má.alkbo& utóbb .köuönt be, de a
kinek, ha egyHer megérkeiett, aenkl !le
mondhatja mint egy koldusnak: · "Jöjjön
múkor,"
•
Ze.uua se mondhatta~ Honi korán érk&zett meg a nerelem, a hatalmas klri ly a t6nyével, pompájival, vlrigaln.l eliraaztotta
lelke m.lllden zugát. C&ak egy ártatlan flau.l leiny tudja, milyen uép a uerelem,
Dlfrt IS mOCl!Oktalannak lát.ja. Nem aejtl,
bogy néha olyan, mint a 8'.rban fetrenglS
. r81egek. .
1
Zsuzsa édes, becaületes kis leioy YOlt, aki
siólfogadott a nagymamának ée mlndenki1
: : t 8!~:e: :e~!~::1::: ::::~c:~~z:1~~nn:
1kat, amiket csak félve mert megtenni. Teiszem ut, hogy egy plllanatra ltwwkött a
tópart ra, mikor Ádlm este ott várakozott.
Csak annyi ldlSre, mlg a d.lhl.ra borulL Csak
annyira, mlg a fülébe sugJa, hogy egész nap
ré. gondolL Mlg megkérte, hogy legyen tUrelemmel, még nem mert a nagymaminak
szólni.
Az utin az ÁdAm hibája volt, hogy enynyh-el nem érte be. A sok mindenben, amije
hlány1ott, a türelem Is benne l'OI L Amint ai:
első csókok mAmorából . magé.hoz tért,
megint eh!gedetlenkednl ke.idett. Szeretett
volna nylltan Zsuzsához jirnl, hogy mindenkl lbaa, joga van a leinykAhoi:, azt.Ap
még mbnl se merjen ri. senki!
iNéhiny hónapig beérte a leAnyk& bl1tatiaáv&I. De mikor éube <kapott, hogy u
11emármetességb6I tin 'l;()h& se meri u,erelmilket u uraknak bevallani, döntlS lépis~ sllánta rA magit.
1
Egy va&arnap détutin megkörnyékezt~

puriJ~~~\X::1:a~~~g:1~~:z ~j(ik~~~~lt~s
kább. De arra az önfelAldozásra, amire egy
anya, a legderekabb feleség se képes.
- Tudom ... tudom ... éppen ei. u é.u
hallloa szomoru1lgo1n.
- KAr mir lll.Ollt e miatt uomorkodnod,
hiszen Nlen1ér még nlne&cn abban a korban, bogy háZllsodjon.
·
~
- Nincs. Egy hónap muh:a len tbenkllenc éves. De a advek nemcaak a hAzuság
napján ébrednek fel. F élek, hogy t a!An már
l'á.kuiztott Is és szenved.
Sóhajtott. Ka:puvár~e pedig eiuttal nem
felelt legf-Obb barátni5jének. Elértette céld.sát, de nem akarta értenL Nagyon jól látta
ő. hogy ~lemér, ez a torzs.zülött
nagyon
meregeti & nemét Zsuzsára. De hogy bellSrnk egy pár legyen? Képtelenaég arra. m6g
gondolnl Is. Dánielné nagy -kegreaen ,negbocsátani Zflouinak: al&CSOny 11Armaúsé.t,
aml réaiérlSl elég áldoi:aL De Zsu111a sokkal
nagyobb áldozatot hozna., ha E~bTel
kötné ö&&ze életét, akltlSI lrtó1lk.
- Penie, Dánielné art ueretné, hogy én nevelő-anyját.
beuéJjem rA, - tüni5dött a beteg. Olyan
- Vóna egy kéri1em, ha meghallgatná.
nln.ca! Amlg én élek, 11tuklnek se &dom.
- Mondjad fiam ... bólintott Pereces.né,
l\'em nélkülözhetem ... és mennyire nincs még a délutáni lstentlszteletrlSJ hoi:ott é.jtabe!Atá8uk azoknak, akik el akarJ4k őt t6lem.._ t QILhanplat.ll&n.
venni, mikor bilségén klvlll nekem már
- Maga tud u urak nyelvln éti beJtratos
semmit se adliat ai éleL Zlluzsa pedig ri.- a kutélyba.. Beszt!Jen a beteg na&Ysá.gos
ér ... e16tte az egész gyönyóril élet. Majd uszonnyal és kérje meg nekem Zllu1att.
ba én meghalok, válassza b-ett ffl!Zel, akiPerece,mé egy plllanatra megnémult. Azhez a szh·e hu.i:u..
tin ösuecsapta keseu:
Ha tudta volna, hogy ll:lhe1 huzza. a sz!~
- Megbomlottál? Hogy én .. a mérnök
.l""e..
Z.unil. .. akit egy doktnrho' nem adtak ....
• Kapu,·ártné Igen éleseszil aaezony volt, neked ..
de mentbetlS ·önzésében megfeledkeiett ar- Nagy küllSnbség! - feultette ki mel-
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Ila a binyluaü baJa nn, A SZEREL1U DJlÁlL\.
blnyúzlspho1, T&g'J a báayiuDEBBECEX K0R~' l'1:xtY.
hankl101 fordal. 1Uért. nem lor•
-4•1 ezekre a llelrekre olyall.ll:or
Sulyosan sérült fiatal au•
la, mikor 11lac1 baJa, uaJr. a.s szonyt szillltottak be a dehreeUifl1elést teJlfllle bek iild.e11le, cent sebési:etl kllnlké.ra. Az
•&ff a Nübetéljéi elhelyeHU a88i:ony Papp-Veg,h Lm.réné sé.~ á;;;a=====""-i lrándl lakoe, aki revolverlövéa
H &nlailk , ,1e17aal
köyetke.i:tében sérült meg, a gollS IIAGJ AI.OISZAG lyó a fején találta, félszemét
(~
Wyt ~
kilőtte és a koponyAt Is aulyo1
1..-.Ja'II - - - •en-l••L •san megsértette. Az aa11ony

11.=:".:.!~~~ ~,.
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BANYÁSZOK AIV Al.
lr1& 1 8ZENTIIREl lLlRTHA..

lét önénetesen Ádám. Én ... vagy a doktor. 11:erelemt6I elvakult két tapautalatlan fia~
--Hogyne vóna..
hqyt& Ti nevelő- - t.al hihetett.
a.nyJa. A doktor .pbzolt vón& a.z urakhoz,
E li ndultak. M06l Ádám 11 vele tartoU.
Zsuzú.t Jó módba tette vóna. 'l'.e meg at:e- Gondolta., néhé.nys.zor k ör üljárja a balasgény bányá11legény vagy, mAról hónapr a tavat, onnét 1'.é.tja, mikor Jön ki nevellS-anytlu. Éa Zsuz.sa, ha para.ut•&- la, de 11rak ja a k„télyból I ason meleglben megtudja
köi:t nlStt, még moat Is tanul, tin hideg viz- tlS le, m it végutL
be se mé.rtJa az uJJát, mit gondot.i:, hogy IS
Perecesné fekete ruhájában, leke(e &e11óba á.llna véled? Iszen lcl,jobnak, ha Il yen- lyem ke n dővel fe jén !gen tisztesen nézett
ne! lllltok be a. kastélyba...
1H I Áditn délceg volt Unneplö ruhA.jában.
- A klllönbség az, folyt.alt.a. Ádé.m Pereceenének mindig Jól eaett, ha tgy
emelt hangon, - hogy Zsuzaa a doktort együtt mehettek. ·Ha nem 11 ai: övé, IS nenem szerette ... hanem engem si.eret!
velte!
- Tán megálruodt.ad az éocaka?
A tóntl elvAltak I Perecesné belépett a
- Soha se csutolkodgylk. Igen ébren vó- Kapuvári kastély vurá.c8csa.1 körülvett
tam, mikor nekem lgérkezott.
kertjébe. A tolyosóról éppen a ai:obareány
Perecesné rábámult.
lépett ki, a bé.nyászné köazöntötte.
- Csudálatos.
- Hogy van U1án a nagyságos a.sazony'?
- !fin csudé.Jkozlk? Ép vagyok, fiatal
A febérbóbltAs, csinos leány vállat vont.
v.agyok. dógos. bec8illetes, - ml ,hibámért
- Ö csak mindig egyformán.
nem érdemlem?
- Lehetne véle beszélni!
- Nen1 akartalak megbántani fiam. f:n
- :Megkérdem.
neveltelek, bé.t én tudom legjobban, milyen
Pár perc mulva 1•l&1zajött.
rendes legény vagy. Csak azon ClludAtko- Lehet.
zok. hogy Zsuzsa. ott hagyni érted a Jó módNyitotla ellStte ai: ajtót.
ját. Mer hej, nagy dolog as a. "nlnc&en....
Pereceané olyan elfogódottan lépett be a
- Dógoi:ok, oszt ma}d lesz.
azé11 si.obába, mint valami templomba. Ke- Még sor alatt se vót"-1. Ml lesz, ba .be- zet csók-Olt a betegnek, s6t Dérnének Is, aki
maradH?
pedig fiatalabb vol~ nUa. Zsuzsa nen1 volt
- Lehet, hogy be se veaznek. De ha a 111zobiban.
Igen ... ZSui:sa. ma}d vár rám. Nem Is aka- Hozzon magának széket, Ide mellém,
runk mink még most megesküdni, ceak Slólt nyé.jasan Kapuvé.rlné.
kérje meg, hogy 1zabadjon tla.zteuéges szán
Perecesné fogott egy szék et, leült a azédékkal hoi:iá. járni. Ne tlltúk tőlem. : . mer lére, keieit -e.z ölébe rakta I zavartan ,k öugy reszket ssegén.y mindig, mint a nyárfa ibécselt egyet-kettllt. Nem tudta, mint fog.
levél, mikor lesi:öklk ho11átn. Fél, hogy jon hozzá a mondanlvalóJlhoi:.
meglitja valaki.
- Ml Jót hoi:ott? - kérdezte Ka.puvárlné.
• - Out mégis megteazl...
- Nem tudom én, kezlt csókolom, jót
- Meg hát ... mert •~ret. A.sért men· ho1tam-e, vagy meg teta1lk érte azldnl.
Jen 6ctea anyA.m a. ka.st.élyba és besr:éljen
- Ugyan ... klvincalvá tesz. ,
ar. urakkal. Iuen a Zsui:sa anyja koma.atz- Kezlt csókolom, négyuemldlzt azereta:z:onya vot.
ném elmondani.
- A vót, aregény .. de nagyon nagyot
Dérné sérto5dötten emelte fel fejét.
klvtnn t61em, fiam!
- Jó ass:zony, én lguán nem fogom ki.Ádám lndul&to.n 4obb&ntott lá.W.val.
fee&egnl a tltka,lt .amikre kldncal se va..- No ba. olyan nehezlre esik, megyek én gyok.
magam!
Ezek az éles 11avak még jobban öSHezaDe mtr erre a. 11óra uedellSi:ködött Pere- vartAk Perecesn&. Félénken nézett Kapucesné. Ettől a nagyvéril legénytől kltellk, várlnéra.
,hogy megteszi, amit mond, abbul aztAn
- Eg.;sz bltran benélhet -a leányom
nagy baj Is lehetne. lgy megeshetik, hogy eli5tt ..
ai:épen adják 'ki az utját : .. Mert hogy az
-Nem volt semmi kedve előtte beuélnl, de
Úrak Zsui:aát nem ad)ák neki, avval te!~ hát mit tehetett?
•
sen UeztAbau volt Perecesné.. Olyat csak a
- Zsuna hol van? - érdeklődött bátor-

mikor ha:r.ament, az a megJepetéa virta, hogy apó11. nem akar
ta hoziá vi1&zaengednt fiatal
feleségéL
•
Vlsei:amehet, - mondta
u öreg Balogh Lajos - de én
nem adok vele egy szál ruhát
1e! Megtagadom a ltnyomat!
Az asszony, bár szintén sze-,
rette férjét, nem akart ellenkezésbe kerülni apjával s nem
tért vis111za ·az uráhoi:.

e~~:~~~~o:~;bf~~1eh~~

;:'nk
ut:::i~::inlm;;sk::~~:=
rA. Állapota sulyoa, de ai: orvo- e1ett, nyolC111or-1\'kmcezer Is
110k ~!inak benne, hogy meg- kérte apósát, engedje vl&&za
"''""· • .,. 1 • KWI ...., ........_.. menthetik ai: életnek. A debTe- boi:d. 81 89810nyt. Balogh J>••r i.rW• - ' .....,
cenl vl1sgAlóblróhq_z a &árindl Joa a:r.onban hajthatatlan Maa~
an. ..,. ...,,.. ......,1.-: csendőrség réazér61 érkezett Je- radt.
• --IIAGYiiöi.szlG,a,, lent.és~l ~klerU.I}, hogy az aaz.- Papp-Vég~ J.,..re féléaége test
115
szonyt flh8~tp~,uu~. "" tAuü,,.5\gnOII és ltJu Balogh LAMi .i.nm„ K••lNk)'.
ki ai:után meg:l~~tténet jos t.ánuágában kiment ~
•jl:övetkezményeltől, önmaga· ..-~ apjina"'k Ji Báránd mellett fekA L• oJo• •
len fordltotta a fegyvert. Papp- y$'~ú.l 1c6llSllkertben levb
A L&QOLCSÓH
Végh Imre azonnal klszenve- az1Sli5JébJ..~Jgo.i:ni. Reggel 9
A LEQT AR't,ALM A&A•I
detL
óratájban tuzill'ü:t'it--& · aza.~
OHAZAI HETILAP
Papp-Végh Imre 23 esnen- JonnAt akartak aütnl. IdlSközben
dös, Jómódu• gazdaUu volt. Fe- odakerült a. ce61z éa v'égváry
leségével, aki egy sArándl gaz- Jóuet mlkepércel tórvéoyblró
1
e!; :::
~:a!~;!1:~d~oi?;t~a~a::t~:;:

:::::t~,!;::: .M_::~ :!:;..:

KÜLFÖLDI

MAGYARSÁG
elltluthl ar•
EQV lf:VRR 2 DOLLA"-

I IIGYEN
MUTATVAIIYSzAIIOT
ldlld

IOL09 LJ:o,
HIM L.llV ILLR, l(Y.
vu,r~,.,,
.. 11 ,._,lk61t111.
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tariJl,at.11 krfil„ aflhl 111t.H••,_.
. . .l. • h•l -kffl„ J'• ... k „ Mk.
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jogerőre emelkedett-adebreoeni
törvényszéknek ttélete, amélyJyel azért. sujtotta Papp-Végh
Imrét, mert az 1922-beo Kele-

- Ádám nyóc esztend6111 vót m~ csak.
mikor örökbe tels.l:ett fogadni Zsuzsát,. fordult Dérné felé - s hogy nem lé.tbatta
többet, sokáig se nem evett, se nem lvotL
Boldog vót, ha csak messziről Is utána les~
hetetL
- Merész kölyök vót. Nagyon kikapott
Zsuz.aa, mikor egyszer uóba állt véle a temetőben.
- Hit kezlt csókolom, most meg mint
legénynek még több me rsze van ... éar mivelhogy soha se tudla elfeleJtenl, hogy
Zsuzaa. valamikor mellette aludt ai: ágyban. ·
azért kUdött, ké rjem meg a nagyság011 a&&.uonyt: tessék megengedni, hogy Uut.esaéges szAndékkal járhasson ZIIUZl!áhM addig
Is, mlg egymáséi lehetnek ...
Perecesné nem mert fölnézni, ugy vlrta a
válUzt. ·K-apuvlrlné és Dérné elsaörnyedye
néztek egymtsra.
- No a szocialista - gunyolódott a mér-

~:!:!;~.;>';~ .1:-? kék neki, akit ~

- Kezlt Cllókolom, nem bánja a, ha a
rajtaval~ban kapja la meg.
- Szép ... nyujtotta Kapuvárlné a uót.
De hát nem gondolja maga 1s lelkem, h ogy
nem llle.nek ör;uef
- Ke:r.lt caókolom, Ádám ut ihajtja,
hogy ÖB111zelllenek, mivel mindketten bányhdr dk.
- Ha azok Is: Zsui:1111. köztünk nevelkedett, maJdnem nrl leány. Nem le tudom,
honnan vesi:I az a legény a bé.toreágot,
hogy rá meri emelni szemelt?
(Folytatá.aa. követke~ik.)

UJABll TtlZVÉSZ JV,\N
K0ZSÉGBEN.
A sopronmegyei lvá.n kóuéget rövid ldlSn belül másodszor
éri tüzveazedeJ.em. A napokban
ért véget a vá!"IDegyében a.i: a
gytljtésl akció, amelyet a multkori tüzvés:r. ká,rosultjat Ja.vára
lndltotlak és mé.r ujabb hata!~as arányu tüz keletkezett a
k.özségben. A lángok rövld~~n

::b~lu!~~a:!;, ~ze!!s
eszik egy UltlShelyében egy
egész aült báré.nyt. A vendégek
meg 11 vártAk, amlg ntegsOlt n
'bé.rány, akkor Ftu:ekaa saer6nyen nekiült s minden nagyo~b
iestl éa lelki emóció nélkul
megette a.z utolsó far ka-porcálg. Még a nadrággzljJln 66 kellett egy likat se kijjebb eresztenl. A nagy gyCSzelem után Fattkaa békésen a zaebébe r~ogalta az ötmllllót, a.ztán esőn. --e>-LÁl[ desen megJegyei:te: Moat pedig
AGYOlliSU.ITO'l'TA A VIL
megyek haza - vacsorálni.
(Rlrlap, Szabadka)

haladja az egymilliárd koronlt.
(Nemzeti Ujaé.g)
LELOTTEAFELESÉO:ÉT
AZUTÁN ÖNGl'ILXOS
_
•
Halálos végü csa!Adl dráma
játuódott le Nagyajtán. Negrl
András középajtal jobbmódu
gazda Ö8Si:esr.ólalkozott feleségével. Az asazony nagyon szlvére vette UrJe durva.stgát, s
a hbból elkeseredve távozott.
A térj nem sokkal ké66bb kere6ésére Indult. Nyomát követ•
ve, a szomszéd Nagyajta köz-

na::~t'l·J:~oabér':!r:~:,e:~

l'IZDEF~ERMEK,

~!!:n u~J:lé~~ot~:. ae:a~~:v~t~

KüküllCSkeményfalva udvarhelymegyel községben egy két
és fél éves letnyka Biró Róza,
tl.Dllg anyja Györgypál Lajos ottani lakoan~l dolgoi:ott, egy

~:~~:ts:~r 1!~~rköi:~:!~:~g!~
lőtt, akinek álkapc&át éa két
karját 111ulyosan megsebesltette.
A düb.önglS férj a véres eset utAll
sógorához menekült Köi.épajtá~

:e~att~e:J;:::~:: ;:,;~

1

teJjeStln uétroncsolta a kopot>yAját, amely négyielé hasadt
éfl a SzerenceéUen ember holtan bukott rt felesége testére.
Az Igen eulyoun . megsébesült uuonyt r ~ n besd.llltottált a ,.debrecetií klinikára, a
j::alotl férjet pedig hazav!U~
mllelbczJdlkepércsre.
\
~-i
~ (UJ Nemzedék)

rl.vataroa ldlSben. Pusztacsaládnál a sllril vlllámcsapások egy!ke a 111:ekéren üflS Tóth Iatván
17 éves bérest éa az egyik be-
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IL\UC EOI 0R0LTTEL.
Molnár Slndor 39 éves fülekpOapökll földmlves elméjében
megzavarodott s dühöngeni
kezdetL A szerencaétlent hamaroaan tuegkötötték, de nébán~ nap muh·a klJAtuva IS rel
c;beraégét, eluabadult 1 "?8zár~ói:ott hAzé.ba. ahol mindent
0B111i:ezuzou. Ai:uttn _a. padláera
°!áazott fel s onnan h ajigálta

1
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1! küllőbe
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napi fogházbfintetéat éppen b!- azalonnát eütötték, mintegy 30 péanylre u ökNket hajtó Varzasságuk elalS •hónapjaiban kel• Jépéanylre elvonazolla az asz- ga István -bérest lelöldreeujtot0
~l~:r:ireseag~~~:i ~z.~;!~:"C:~yl~ :1~0~~
s10ny viau.atért az apjé.hoz. rül lévők oda akartak sietni, A vlllám-u egyik közeli há.zba
Papp..Végh Imre -moet szaba- ai:onban Papp-Végh Imre rá· Is bel99apott. A ház teljesen le
dult ki a fogságból, azonba!l juk kliltott:
égett.
(Nemzet\ Ujs!g)

~:~=:~~-;:~:a;::~~tat.:: :::~

A.KI FOGADÁSBÓL XEGEVETT EGY BÁRÁNYT.

m,c

A ha.lasi tanyákon poharazgatúaal ütötte agyon a1 ldt'lt
néhány gazda. Köztük volt a jó
étvAgyu Fa:r.eku Mátyb 1&Fa:r.ekas gazdának étvágya. ti-madt a melesleg megjegye1te,
hogy egy egész sillt bárányt· ls
meg tudna enn.l. Sokall& e dicaekvéat egy jelenvolt Iparos, a

1;!;= ::~r~::i:!~J :e~:rri:~t~~:n~

::::~~~~~::-~~glé~r:0: ,
Jen vlssi:a bozztL Érdekes, hogy
az asszony, a.ki uíáskor biztatta
a férjét, most megtagadta a
vlssi:atérést.. Papp-Végh Imre

11a'7:~ ;J;:t;11!f;:i~ta

- l'lllndenklvel végezek, akl
közel Jön hoi:zim!
A
követketlS
pillanatban
Papp-Végh Imre a :feleségére
16tt, aki borzalmu aeJ,esOléaével eszméletlentU l'OgyOtt ösz;
sze: tejéből patakokban ömlött
a vér.
A Jelenlevök, akiknek a azemeláttára történt az egész, mtg
mindig nem mertek megmozdulnl. A következ,5 pillanatba.

talanul.
...:.... A HObijtban. Ilyenko!.,...J.ak~at. a
szekrényeiben, mikor a leányom eljön ,r ISt
nélkül ö.i:hetem.
- Mert kezlt csókolom én • ZBU%1& anyjának koma-uai:onya vótam s jó érzéssel
vagyok irAnyában.
- Igen ... tudom.
- De nemcsak én, hanem u uram ís.
meg a nevelt fiam Is, Rtbolt Ádá,m, akit a.
Zeuzaa. 6%ülei fogtak lel, mlg el nem puntultak, tlllOk ll:eriUt hozllánk.
- Az a Rábolt gyanus fickó, - vetette:
közbe Dérné. MondJá,k, hogy ott van min:
den ezoelallsta gyülésen.
Perecesné uJra. körültekintett vagy bár-

: 1~:n~~:~~ ,!\;t~t

;~/~o!:~~n~::~altl.i5t~l=
beleeaYe a hullámalr• ge sulyoe sebeivel otthon fekban lelte ,halé.lát. A ,meglo d ult szik. ÉletbenmaradWho.i: nlnca

:~=:~~ ~!!:1~~~~:;

:r:elltenl, mlg végre vlzifecsken•
dlSvel addig locsolták, mlg megadta. magát. A község lakosai
között nagy a,; lzgalo~ hogy a.
hatóság még m lndezldelg sem
azAllltotta el a. sierenosétlen
embert, aki lré.nt Igen nagy ól
részvé t.

(Magyar Hlrlap Pozsony„
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1aglkua halála miatt kit terhel a Andris elmeaavarában.-.:övette
7 - W. J Rl'l' UltoN ,-.V.
IISTllOIT,
MIC Hl e.\.N,.
felellSa~g.
ei a 'bünc&elelrményt.
(Braasól Lapok)
(Brassói Lapok) llo_ _ _ _ _ __

KENTUCKY

L~rlnq \/ln~• UJo-. Lynoh, Kr,
8.11nlal6 L■J•-. M■J„tlc, Kr.
V■ rQ1 H11dor, aloll1, Ky.
WEIIT VIRGINIA

"t

8uul1< J6:tnf, o..-, No. t, 7
Oilnuv 8'ertal1n 01rv No.a.
•
llotvlth 8e,tala11, CloK, W, Va..
~''J!UJ'11,W.Va.,01Howiiy,
Huu&r lahl11, Adam.tor., W, \la.
lmN Mttyl„ Tho,.., w. v„
KM6A■tol,N-hall,w.v„

Kovhal1tvln,l!th11.w.va.
L1n1y1JJl1100, Loulu,W. Va.
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P,nt11k&18illnt,T,l1d1l1hl„W,W1
Pul l1tv,11, J1nkl111 Jon"- W. Va.
"lllklt Jffloe, Manbar, W. y.,
llk1t Imre, Whltmana. W. v . . . .
Ho1den, W. Va.
a.lt6a Pltar, Eln, GNrtt, W. VL
htoM A. Jl11u, Lyb11m, W, Va.
Tiba.-, Opl<lr, Lotan, w. Va.
Ttth J6.1Nf, 0.h"'-W• Va.
Turi L1J.._ 01111 Alum, W. Va. .
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PENNSYLVANIA
Bak" Gyula, La Bellt, Pa.
hnkl Jlnoa. Churyv111a, ....
Bl1nh1 Jhoef, Brow111vllle,'P„
CHrdhJl11oa,ltuJunoJJ1n.,.a.
C1ordh l11v4~, H1llwood, ..,.
o,.,,,,y J6u1f, FNdarlekt-... p„
l!plt'J1uy t1lvin, Johnttow,,, Pa.
F1klh Jluaf, l!dwudavln1, Pa.
GyDl"k1 Mlhily, N1tt11to11, Pa.
Horvtth lltvtn, Com"'od-, Pa.
Ko.-.cfyJhNf,Jo~ma,Po.
Kia An4rJo, PletNnt U111ty, Pa.
Kl1l1tv,11,Hlllukl,Pa.
Kl1mart1n J&z,,af, L1bral')', ,.._
Krloton L1/01ni, lluiln, Pa.
Lhlr LaJo.. Kulp..,ont, ....
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f■ l11lrA~n. Ruthford,,...,....,...

dala, Pa~ Lloydall...... WlnAtt,
"•~ &ulp Lav,r, Pa,
Molnl•A11drh,V1nl... ttr, Pa.
Novlk La/01, EU ... beth. ,Pa.
Nagr J6uaf, Mnonlown, Pa.
R... lfyl M„Yatuboro, Pa.
Subd A11drl-. Ellw...., City, Pa.
&l.ldvi r1 l• tvan, llHnor. Pa.
lunyo Mlhlly, !luraattato"'", Pa.
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