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Le~z-e keményszén-bányász MEGEGYEZÉS AZ INDIANAI
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Lewis elnök bejelentette, hogy a bányásiok el vannak kén.ülve a harcra. - A bányáIndianában mint art meglr-1ual több, mint el1Sz6 hónapban.
szok csdcély bérjavilást és a munkafeltétdek némi meiváltoztatását követelik A tuk, gomllamódra suporodtak lgy lsmót dolgozik a Oarllste
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er6vel keidte meg az. agitációt
a szervez.etlen banyik beszervez.ése érdekében és a banyáuokat a Bittner kcrilletl elnök
ellen hozott ltélet, akit mint eHi
z.t'I számunkban meglrtuk. hat
hóoapt börtÖlll'e ltéltek egy tiitó paran~ megszegése miatt,

ka:g~u:;~emont, Wendel éli bán!aur~~ huaz százaléko1 béryá~ást ak~k; -; A ke°!ény1zé!'-~ányászok k~tu.áze~~r
Scotts Run különbözö pontj„tn doJ1!'1 lJ~ottak ~el a barc.ban allo puhanen:banyan,ok taf!lOl&lasa~a. ---: Cooli~~e elnok
telkeket bérelt, hogy legyen bok1ballgatasra h1vta Lew1st. Meg akaria akadalyozm a kemeny11en-sztra1kol
1-a a sátrakat felállltanl.
Everetts,•illen épen a binya
Amikor e sorokat lrjuk, a ke- tt'll a tAraasigoktól, hogy hi rá- ték, mégis fel fog menni a kebeJáratá,·al szemközt 1 \'ett egy ménysz.éu bányászok kon,·en- t!zctésijeJ Is, de tartsák be a ményszén ára. Nem a_ bányi•
agyobb teMi.letet sátrak felál- clója még tart é1 nem lehet tud- uerz6dé9t - olyan hatalmas uok nagy flz.etése az oka a szén
lltása céljira éa mir meg la n_i, mivel fog az zárulni. Az ed- ,á\!alntoknak, mint ezek, volna á1a. emelkedésének, hanem a
kezdték a d.trak felállltbát. A ,dlgi tárgyalások menetéb61 ar- lu Wh·eu mlblll r:\tlz.etnl - ad- btinyaurak éa a keres~edlSk kap-

==~~~~~!~e::~1
11~::.yneveEzeket a binyAkat a társaságok albérletbe adt!k a bányá,ezoknak, meri a. Terre Haute
egyezményben kikötött béreket
nem akartik megr~etnl, vlszont nem volLmás mód a llánya üzemben tarltiaára.
A szervezet kezdett/SI fogva

~:Y;,ls~1:r~:e~
egyezményt.
Dolgozik 11.z. Oak Grove báuya. Druggerben, szlnuin a uervezcttel kötött egyezmény alap
j4n. A. Wlltord bánya SbeU,wrn
szénmezön, al10\ mindennap
dolgOznak.
Fel\'etlo az üzemét ezen az

:a~t n;.gy::: ~1:;1:1:~:::.e:::
len bányisiok Is liUnftjik. hogy
a binyákn.11.k az a céljuk, hogy
sd.jkosarat rakjanak a bln)'á•
szok aziji.ra éa különféle rendeletekkel a báoyáaz.ok szabad
mozgisát Is lehetetlenné te•
gyék.
A uerveretet az.onbao a harc
laaau menete nem csüggesztette el. RendOJetlenlil kiltd a bi-

:;t·;a~rsadg 11e!ll kii bo~z.u-1~
0:!h:;~:i:~~~l~II~~\~
A Parker Run banyánál. oU"ly z~tt.&iga által kldolfl'l'IZott flzea Falrn1ont & Clevelanli Coal tesi tervezetet a btl.nyaurak nem
Co. tulajdona Rlvesdalen, szln- togják elfopdnl, mely esetben
ten sátrakat illltanak !el. Itt a auguaz.tua végén megill a tertársaú.g megkezdte a binyi- melés a keményszén-vldéken.
uok kllakoltatáait éa „ uerve- Az. egélZ oraz.ig bányisz,iga
z.et perben védekezik a1 e\Jen. nagy figyelemmel kleéri a
Arra ai: esetre az.á.mltva uon- scrantonl konvenciót, mert hlban, hogy végiil mégis majd 11:i ez.en ott nemcsak a ken1én11dn
kell menni a bányáaz.oknak a b4nyáuok &0rsa d61 el, hanem

~!!~~á:;zk~~~n!~i~;Ug meg-;~~:;,
n:;;~:~~~l!l::t~
k6'·etellk. hogy tart11ik be szer- a felel6sséget a biinya&zokra
z6déselket, kOlönösen, ba a akarják mindig hé.rltanl.
munkabéreknek felfelé menü
Közben Coolldge elnök Is
lrinyzatuk van. ' A .bányaurak nyugtalansiggal latja, hogy mlmeg u első allraln1at meg ra- lyen nagy az esbet6eég egy or&adtak ;. ar:enlSdée felrugás,ra. 11ú.goe uénbinyász sztrijkra és
A szervezet temmlképen aem öaszeblvatt.a. a sz.énbliott.6ág
engedhet illá.&ponrj,bóJ, aem- tagjait, hogy loformilják a
wlképen sem mehet a ruegkö-. helyz.etr61. Wasblngtonból art
tött szerzlSdétl megváltoztat!sá- a hlrt terje8%tlk, hogy ben,-u}-

~-~~~s;:n;!:~~,e~:~~\~d:;~~
hogy az sgén co-operatl1'e mo2galom mögött, a binyatársaságok csalafintasága rejt6zik. A
Tzervezet nem tlltakozott a co•
operatlve rendszer ellen és
csak ad kötötte ki, hogy a ba...
nyá.szok nem kaphatnak eewmiféle rendezer mellett ke~sebbel, mint amennyit a 11ervezet bénkilája eurlnt kapná-

~~j:oer~v~~gger-llartln bánya_
'Üzembe helyezték a Sandford bányát Is, ahol o.z összes
régi bányászok mind munkába.
illtak a "fliervezette1 kötött
egyetménY, folytán.
A Blcknell mezlSn co-opera.~
tive alapon éa a azervezetlel
kötött megállapodás itzertnt a
Knox éa Mart.ln...bá.Dy,ái!;, t~bbá az Amerlcan Mlne No. 1,

~~ ~:;e~e:i~:;:;i:~t:~á~:'ai:1; :::!i;Ja~::i!~~~o:::e~ '!'::.

na~kor a bányáazok: akik a co-
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t ~~~nöa.ui él nk ez a Brady,
Lowsvllle, Qarollna, felhasinálta arra Is as alka.!• Lewla a scrantonJ konven- utd.fkb„ menjentk. . Ennek a t~. kiderült, hogy blsony ~t!n'u; 1il10n)'lt az 1 hogy ~ ~
· • 11
tyba ;
li<n,avllle, Wyatt, Hutcblnton mat, hogy rimutaason a puha- cilón el6re elhirltotta magáról hlrnek a terjeslltóae 11:zt
céLt b~yen nen1csak elatta marad
11. legntóbb 771,0ÓO tfflllrl.
0
~er::v1ue:• .. ~ New vidékén mindenütt gyllléseket Hé.n bányl.k uralnak aljas elji- a
relel6sséget ai: orszigos uolg! lja, hogy a bányúaok azerv-ezett bányUzok bérének, nttelr. fel füetéiiülr. 'felében.
England Fuel aad Tranaporta• rendez.alt a sz.ervezet, ahol„ b4- ráú.rL
·
utrájkért éa el6re rámutatott Ijedjenek meg t61e éa ne merje- hanem még az 1917-es béreket .A szervetet i'agaazkodása !1tion b'-nyáJin'l naponta. 500- nyúz.ok óri.bi uimban ielenRimutatott, hogy a hirom arra, hogy ha egy oru!goo nek egy országos stt:r6.jkot kez- sem éri el.
si:erz6déa betartisáhoi, megtói BOO-lg rug azo'kna'k a bán)'á- tek meg éa mindenütt haU.ro- órlial bányaU.raallig lntéz.l azlsztrájk leu, azért a felel611ég denl.
A azervezet uonnal felemel- hozta tehát u eredményt, a tár
szoknak I ad.ma, akik végig áll zatokat hozt..Jr.:, hogy a uerve- egéu hadjáratot,
rrielfet •1kl&irólag a bioyaurakat fogj„
Coolldge elnök "különben ma: te ez ellen tiltakozó szavát és easágoknak nem 11lkerült kl,fl1tiik a bányikboz vez.ett5 utakat zethez. rendliletlenfil rag„szkod Unlted Mlne Workers teljea le, terhelni.
gá.hoz kérette Lewist Is, aki tel.sz.ólltotta az Ilyen co-opera .szanl a sservezetet a co-operaés a munkába menő sz.ervezet- nak éa nem fognak sem fenye- töréí!eért folytatnak a banyaA btl.nyaurak a keményszén szintén lntormilnl fogja a kö- llve bényikban dolgozó bá.nyi- tive alap ellStérbetolisival, anlen banyiuokat ri.besd,lés&el getésre, sem ni.beszéléere ha_Jl- urak. "l:z. a h.irom társaság „ vidék lapjaiban mir e16re han• i:el Jövt'lben a he1yzetT6I. Ha et.okat, hogy vagy bhctosltsá.k a nak da,cá.ra~ hogy maguli: a szerlgyekez.nek a munka abball::.• gat'nl ée nem hagyjik cserben a Pittsburgh Coal Co., a Bethle-lgoltik maguk mellett a köz.Go- Coolldge eln!lk valamit valóban szervezeti béreket, vagy pedig vezett banyisz.ok Is részben
gyására blrnl.
uervezet ziulóját.
bem Steel Corp. és a Consollda.l11éget és még a konvenció kez- akar tenni, hogy a szénb(nya hagyják abba a munkát, mert cserben ·hagytik lndlané.ban a.
A Con,e9Ud1.tlon Coal Con;.~
A Consolldatlon Coal Com- tion Coal Co.
,
[dete ellStt nylh•inoasigi;;a hoz.. iparban 11. zlillött állapotok meg Pllene!letben kizárja öket a szer nervezetet, amikor még perbe
an
Owlngs ban}'iji..!.il ), pany bioyájinil Monongahban
Ezek a tárea.aágok aliirt.Ak ták, hogy c1mkls bérvigá.ssal váltouanak, hogy a bá.nyhzok vezetb61.
Is szilltak, csakhov helytelen ·
é:z sereg plketelB van, DJ!.~ a dnaság 127. számu hiz.á.t dr- és megszegték a Jacksonvlllei l hajlandók uj 11erz6dést ki!tnl. é~ banyatulajdonoaok ~e állja• A eo-operath•e bányikban 111.láspontJuknak ér,·ényt szeg nta
0bányá;;z vonUt namlttal felrobbantották.
egyezményt...Alálrtik azt és Lewis viszont kijelentette, hogy nak mindig mint ellenségek dolgozó bányiszok
egyr~e j·~zenek. A blróság az.onban el15 250
1
~ akik szintén ribeué,é.isel A hiz.ban egy ut:rájlttör6 bi- most egyszeruen felrugták a caakls ugy hajlandó az uj szer- egymással szemben, csak azt eleget Is tett a szervezet fe.Ihl- utasltotta 6ket.
ekez.nck a ai:ervezethn bá- nyisz lakik és ezért a szerve- ezen6dést, sztrijktör6ket tobo- 1z6dés megkötéaóre, ha a binyi- tehetJ, hogy riparaucsol a bá- ,·Asának, misrésze
azonban A szervezet tehit Indianában
1
0gyúz.okra hatol, hogy ne do!- zett bányászokat vidoljáls: .a rortatlak és azokkal tarl:Já.k]sz.ok mostani bérét a közszülr- uraurakra - akik mégis csak vlsszauta,ltotta a uervez.et be- teljes diadalt aratott.
:zzanak bajtársaik letöréiiéu. robbanlts&al. A hb ugyan 611z- üremben bányálka_!· A becliillet ségJetl cikkek árának emelke- l1allgatnak rá - hogy tartsák leavatkozását és 811lt illltotta,
----o----:
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g A Sbrlver Coal Company_bJ.- :~J~int ab:~:~: 0;;~~~ és-tisztesség azt kovetelné ezek]f ~vet ariny011an szintén eme- ::e:~l:ir::~z6déat, amit egy- fu~:a:~:-g:tn:~•t::~,~=; A R,lll~·~!;~!!~)~TÁ8A.Élt'l'.
1
1
1
~!i'b:r~:~~~tRu~/mér~e{ ke~ ::~~:~tter:;:~::z~~:~'!,:~ ::~1 t~~fgo:!t:Y:Í1r:e~ b:!!i~lto!i!i:1t:lk~:es:~je~:~t~ée;;!~ a ~=:é!:;s1:C~e:a:~:r::~:=~ ::~::zet:!~a:I~~ ::::~ ~o; AJabamába~ illam még
mert a bá.nyász.ok aorra abba- den módon z.aklatjik ez eaetb61 hoz., hogy a munkit rövldesé'n ldomásul és e nagy lelke1edés !ebet, a héten véget Is érnek és ml~ éa niennylt keresuek a Vii.!- mindig mbokat dolgoztat a lliliagyták a munkát, ugy hogy kifolyólag.
fel fogja venni a,; 1917-ee bérek 1hata&a alatt a keményszónbá- megindulnak majd a. banya- lalko:i:Asuknil munkájuk után, oyikban, dacára annak, hoio a
legutóbb mtr csak egy-kót ba- Baxter mellett a Wooda Run mellett.
luyász.ok 200,000 dollárt szavaz- urakkal a tárgyalások, de ma és !gy ugy dolgoimak, ahogyan szervezett muukáll8Ag mir hosz
nyitsz ment dolgozni. Erre a hidat, mely a Fcderal No. -1'.
Jgy a Coneolldatlon Coal tak meg a harcoló puhauén- ugy áll a helyzet, hogy nagy a akarnak.
szu esz.tendllk óta Lillakozk e,1;
társaság, hogy kudareá.t leplez- bán,írkötl össze a vaautvonal- Compa,ny Carollne binyáJábanlbAnyászok 11cgélyezéaére. Ezt az kihUás egy tiltalános szt:ré.jk:ra.
Erre a uervezct egy figyel - ellen.
ze; kllrta a binyihoz, hogy le~ lai, felrobbantották, a robbanás már meg a kez.dték a munkit,IÖliueget kivetés utján sz.edlk/
---o-mez.tetést killdött szét, melyben
Az alabamai szervezett munzd.rja a bányát, mert nincs ren- nagyobb kárt tett a bJdban, A azonban egyel6re caak nagy majd be.
118 SZ,{ZALÉK A SZÍ:N A \'AS· tudomásukra adta a banyáuok- kásd.g most egy tiltakozó bo1
delése.
robbantók ugylátaz.lk a hld te!- üggyel;baJJal megy, mert a eokj A gyüléaek folyamán a 1>6.- D'l'AX OSSZES 'fEJIERSZAL- nak, hogy minden bánydszt. a advá.nyt nyujtott be Alabama
~zze~ Is azonban ellentétbe robbantása iltal akartJ.k meg- szedett-vedett népség, aklk<tt oyászok a:at le felvették a köve-!
LITll,l1-'YAffiÓL.
ki olyan báoyá.han dolgozik, állam törvényhoz.ása elé, melykerült önmagával, miután épen akadályozni, hogy a b'-nyá.ból mlndenfellll
ö111zetoboroztak ltelések közé, hogy ez.entul a
-- _
akir co-operau,·e bánya, akár !Jen rabszolgaságnak bélyegzi
azz.al blrta ri a szkeb báoybzo- ezenet aúllltaa.nak k.l. Két em• nem Igen hajlandó magit meg~ "cbek.k orf"-ot a ken1énynén-J Az Egyesült Államok vasutl máa, klzir a tagjai sorából, a ezt a reodazert e követeli, hogy
k.at a munka felvételére a l 7-es bert elfogtak, akiket a robban- er6Jtetnl, caak a fizetésre pá- vidéken Is vigyék keresfflil. Ez .teherszállltmányalból 38 sziza- mennyiben Juo1us 6-lkálg abba azonnal az.ünteasék meg ez.t a
Wrek mellett, men azt állltotta, tiasal gyannsltanak.
'
lyizlk. Tudják Jól, hogy a tJ.r- azt jelentené, hogy épen ugy,1 ]ékot tesz ki, egész évi átlag- nem hagyja a munkát.
modern rabszolgaságot.
hogy ezek mellett a bérek mel- A bioyat.t.raasigok 112e~é~ 1eallig csak addig tartja 6ket, mint a puhauén banyf.knál a ban, a szén.
Ugy Is történt, -azonban az A szervezett munkásaig nem
1
0
1
~!t'::,~ó kl::'t.'~ 0:!z~~~: ~~~~::~:~:u:,!e~a::~;!l: !,te=.d::u:: ::::b
:::eé::::~nJ :·~:fok~1~!té~:k~~ a~zt,;::en:~h!~r!~1~m~~;~r
:~~:~:;zbi::!u~:;.~: ~~~~~t!:V!!:~~~::ül ,~::i°';a~
szállltott bérek mellett 11em tud binyászokat veHnek fel, akik- uak rajtuk.
a binyáaz.ok ker:esetéb61. Ez e1.laml az Egyeslilt Államok vas- hogy tiltsa el a szervezetet, klz.sákmányolásá.t és aa egész
dolgo~tatnl.
nek Jegalibh az els6 paplrjuk A aoodwm Coal C.Ompany len harcolnak legjobban a ke- 1utjalra fel lesz adva, 38 font .a bogy ISket klz.á.rja. A blróság or!IZágbah agitációt lndlt az el•
Tehit akir Igaz az, ijmlt a meg van, de Azokat la lnkAhb abbahagyu a sz.ervezet elleni ményszénbillyált ural.
lnén és a többi 62 fop.1 egyé azpnban a azervezetn.ek adoU len, miután a au.bad Amerika.
binyúzok állltanak, hogy kény caak kivételesen, mert megkö- küzdelmet és azerz6dést kötöU Ma a binyaurak még nagyon áru.
,
lgar:at. - . .
,
é~ a elf'lllúeló~I össz.efé~hetelen. volt ,leúrnl, mert mAr vetellk, hogy polgárok Jegye- a bányinalval arervezetl ala- hangosak, folyton uyJla\koz-1 .Még k.e.dvE:s5bb az. .artny, ha Mikor aztin láttAJt ,ezt a oo- tetlennek tar.tja, hogy embere•
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: : :1~~.
hatott mert nem kapott rendeléat, a kompániát mlndenképen
•• - nreség érte.
A &1eivezet ped'lg közben
.!olytatja elffkiuiUetelt a harc

::ka:r;l~z:r!'e:!~~1::~:/b:
U.gy Jitazlk a'bl.nyaW.na.ll'i.gok ezrei vagy azt~1.karják mutatnl, hogy 6k 'lllUyen nagy. ha:z:aflak, vagy pedig meg akarJik
fétemlltenl, vagy eluvarnJ a

~o:n::tir meg Is '"kezdte. a
A Cleteland & Morgalitown
Coal co: Scott.s Run v:ldtkén
azlntéil meg akarja lleldanl a
mnnkát,. egye16re még uem. lr•
"ezett jelotés. arr6J, bOgy 1nec

l

:n::1:u't~:::\::~s1!:::1~:'1k1:Vrs:!~~::r::r~~~l!~~!:
déat kötni éa ui, .. a régi nótit mert!'z.o.kon-avonalakonaztiei;
njji)c' _ mJnt md.r! Ilyenkor '<12e1 tilheriru forgalomból ,.49
allokis _, hogy a 1: bányúa(Jk ll&iaalák jut-,sénre.
,
6rlbl flzetélJe' mlatLl' k~nyt.1110-:.r ~cA~e mut,üja ez, 11,ogy a azéno, lsA,'t,)c emelni .__... 6rit. aen, a:tlafdobb illletet a 1vlllhltak

:~!~

~::r;i~:l~~t=~~z:~:v;t~!:
lak a14., - ;qe!yben ellemertk,
bpgy ezekben ,a „co-operatlve
bányákban Is én"ny68 a Terre
Haut&-1 egyezmény és ennek
l!atiaa. meg ls -_lá.tsz.lk, wert ln-

=~~!~~~:arn~:~j:~~:;o!:°1~

sand.

A bűnösöknek bünh6dnl kell,
de a bünhödéanek nem szabai\
tull6pnl as emberiesség hatJ.ri.t
~ nem azabad egy em1'ert

=ye;:~~~!~n•/::;:- be;á:::;:!~e1:::'=~~~& rto- :=-~~e:n•~ :::;-._-::; ~ ~ . : . , : : : ~ _ ; 1 ~ :·t ~ h n = ~ ~ \ : = ; ::~n;::;usd:~t:cf!r :..~ ::•.:~e:ll~U:bs:~~/~:n::
ezoknak legyen hovi tejüket le- vibtr toborozz.á.11: a az.U'ájktör6- klván dolJoztatnl.
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!Képek Szlovákiából 1
Kinvallató

csendőrök...

Bm:oráay bikauö~ koro111tüske mint vallatá,i eszköL - Eu félkaru rokkant a kimópa.doo. _: Lábánál foiva felakudották. - "Inkább lőj jön qyon, őrmester IP' l" "Szvinya ma1Janzki !" - Bertalan-éj Köbölkuton.
A pd.gal parlament lnterpellé.clós könyvébe Juniua 6-án
egyik ellenzéki nemzetgyiilésl
képvlsel6 interpellációt Jegyiett be. a "Köbölkutl csehsz.loTák csend6r11ég embertelen eljárása." clmen a ~lügymlnlsz-

::h:1!::t~;:::,~'!~ t:~;:::

a tánc közben több sebesülés
és rnbauakadáa történt a borotvaélesre fent tüzoltóbArdoktól.
A sebesültek aúma Uzre-Ur.enkett6re tehett'§, köztük van
Hogenbuth Lajos és Mité Géza

1::!~te:

puskatussal Utötték-verték BaJzáth· Nándort Ilyen épületes
szavak 11:lséretében: "Vagy elvállalod, hogy te llfüél, vagy
megdöglesz te szvlnya magyarsikll"
E kijelentés hallatá.ra BaJ-

:öf:~~~~~t:y::·e:
::::n~,e~a:ee:it k:ve~:~:n[!!;
láclóban sz.árai, rideg siavak- balta.
hozzanak két el61Járóli&gl tanut
k&l at foglaltatik,
.Este tlz óra tAJt lövések u.ja és csak el6ttilk hallgassák ki.
rlasttotta stél a békésen tán- Ehhet a törvény értelmében
honan Jtlnzott DJ,eg u Ur- eoló párokat. A lövések egyik minden polgári egyénnek Joga
verzió szerlnt a gari.:tda legé- van.
uk U12ii-llr. esifendf!Jében
nyekt61 eredtek, más ,·er:dó A csendőrök polgári tanut
.a csehs-zlonik csendőrség
szerint a csendőrség adta le nem hlvtak, ellenben Prlvracky
a P,rklÍ.Df ruellettl Köbüla:r:okat rlasztAsképpen.
őrmester ygyiaólván a. fél fah1
lruton egr rokk.11111, féllre.i:ü
:A mulatságon réut,•ett Intel- népe előtt, amely ösuecs6dült,
fiatalembert.
llgencla - a jegyiö, a tanltli, DaJzAth jobb alsó IAbsd.rát két
.A:t embernek égnek mered a 1;tb. erre családjukkal együtt - helyen meguurta a puskán lehajaszála, hogy még ma Is hazameneklllt.
vő bajonettel.
akadnak önmagukról m.egfeled- Az erd6be11 ezalatt eszeve- ~llkor láttak, hogy a fél falu
keiett hatósági közegek, ez s.:ett Jö,-öldözés, ,•alóságos per- nézi a brutalitást; megrogtAk és
esetben csendörök, akik a val- gőtilz . támadt a csend5raég tis o. behurcolták Bajzáthot a laktalat.ásnál középkori eszkötök- garázda legények között. Sze- nyába, ahol kezdetét ,·ette az
kel: buzogánnyal, guzsb'akötés- rencsére senkit sem értek a lö- Igazi tortura.
sel, blkacsökkel és köröm alá ,·éi;ek.
Lt!1·elkőztettt1kés ..
v&ló s:iurká.lással dolgoznak!
.Az lnterpellácló sz.lgoru vlisgáA hadd-el-l1add.
Jat megejtését, a kin,•allató
Bajiáth Nándort a szó szoros
c..endőrök azonnali elbocsátáJláimap, junlus 2-án ke:tde- értelmében leYet.kó.t;t.ették msát. és hadbirér.!ig elé á11itását. tét vette a caend6rség részéról kacsökkel és ujjnyi vastagságu
),:övetell.
a "megtorló Intézkedés." Egy- dróttal, meg valami buzogánymásután ál{ltották eló a. csend- fé!é,·el össze-vissza verték.
Xöbölkut felé...
6rlaktanyába azokat, akiket a
Mlkeft' nem értek célt, Sevela
lövöldözés miatt gyanuha fog- nevü 6rmester behozott a lakSárguló-fakó huiatáblákon, tak. Blzon)'fték persie egy le- tanyába husi darab ugynevevége.-hosszát nem ér6 zöld répa gény ellen sem volt, !egyvert :tett koron a tüskét (akácfa
földeken siklik át a pozsony- senkinél 11e találtak, ugy, hogy nagy tüp~éje) és azt verték a
1párk&nyi személyvonat. , Jll\.D- a. gyanusltottakat kénytelenek lába.körmei ali. Majd mikor ei
den kis állomáson megáll. A vOltak szabadl!bm helyezni. ;nm használt, a deréksz!Jjal
kalau z klszá.radt torka reked- El6állitották Hogenbuth Lajost guzabakötött szerencsétlen emten kiáltja az á.tviltoztatott és Máté Géiát Is, de mlndkettö bert két lábánál fogva felakas:thelységneveket: ·
alibit lgat0lt.
tották és ugy klnozták, hogy
"Puszty-Fedymes!"
A falubeli pletyka szájára ,·Jzhólyagrepedés~ a puskaüté"Réea!"
vette Bajzáth Nándor nevét is, sektól pedig tartós fülzugást
"Tosne Nárasdy!"
aki ott volt ugyan a mulatsá- szenvedett,
.
Puszty Fedymest még csak gon, de már kilenc óra tájt elA kinzásokn!l a csendőr6rs
megfejtem, hogy az Pusztafödé- távozott Stampa. János tanitó- parancsnoka: Drottk tlazthemes, de Récából bajosan olva- val Vass Károly bérkocslj~. A Jyettes nem ,·olt jelen, csak
som ki a Rétét. Csak Ud"Vard és fAma szerint a félkaru fiatal• ezek a csend6rök: Sevela, PrlKöbölkut neve maradt a régi. Ember lövöldötött Ma.nlicher vracky 6rmesterek, Tenka lelíöbölkut a párkányi járás- fegyverrel! Tudni kell, hogy glonárlus és egy uj próbacsend-
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lesza.kltotta Jobb karját, amit b61 khetk6zött
a vér littára

!!::r:::!:·
tiló jegy:t6&éggel, postával és
_
csend6rséggel. Lakouága
magyar és T'ómal katbollkus.
~ppen az urnapl körmenet van
készülllben, mikor beérek a fa.

t::do~!k~tm!;~:!~tat~~;!~~
llyü megtalálni. Urnapl sátor
va.n a hátuk elölt. Jobbmódu
gazdálkodó, ötven~hatvan holdas gazda az apja: Bajza-Bajpi.tb József. A néhai veszprémi
püspökkel
áll atyafis!gban.
nnlUl követel tekintélyes örök
észt amelynek egy harmadát
elajintotta a csehszlovák ál~a.mnak, ha ei diplomáciai uton
;i. segítségére lesz. Már történ~k Is lépések, ugy hogy az: öreg
IJ,ajzáth József talán rövidesen
Illők ura lésien. . . Ennek a
ával töM.ént a csendőri keetlenkede5, melynek az elöiényeit kell elöazör ls.mertetm,

~

Majális -

és
amputáltak. Katona tehát ter- megvadult csend6rök, ha meg
mészetesen nem volt éa igy a nem jelenik a laktanyában pafegyverhez nem Is ért. Megtud- ranCB1Jokuk és le nem inti 6ket.
tam, hogy soha büntetve nem

;:l~e~C:~::~.":~~e~b:~d~t!~~:
ban kedvető Információt adnak
róla.
A csend6rség mégis kiadta az
utasitá.st: Bajzáth Nándor elöállltandó! Junlus 2•án reggel
kilenc óra t!jt a st á?,tóföldr/Sl
A.llltotta e115 Prlvracky caend6rőrmester és egy natal próbacsend6r az öccsével dolgozó
Dajr.á.th Nándort. Már a .határban megketdődött a hadd-elhadd. Egy utszél! mélyedésben
.... ••••••111•111 111111

pergötüzzel.

Pünkösd második ünnepén,
unlus l-én, majálist rendeieu
, Qergó-féle erd6ben a köböltuti önkéntes tüzoltós!g. A muságra természetesen ·k lvoit a ·rend fentaI't.ása céljából
helyi csend6rl:irs, amely Drolk tiszthelyettes vezetése alatt
j.11. A tüzoltóság é.llltólag
gylk alparancsnokuk, Tomaek LaJ06 poa~. volt kommu1,lita szbdparancanok, utasl-
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!gy J• u\ nooltak, ugy hogy
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Két tanu.
,
De tanuja volt a klnvallatásnak két köbölkuti Jakos: Béres
Ferenc és Dubány Ernő, akiket szintén mint terhelteket
hallgatták ki a laktanyában.
Ez a két tanu félig nyitott ajtónál hallgatta végig társuk kin•
sienvedéaét és nekem a tegna•
pi nap folyamán a kl:lvetk~z6
jegyi6könyvetrirt!k alá:
I. JEGYZŐKÖNYV.

Alullrott minden befolyástói mentesen vallom, hogy
jelen voltam 1925 Junlus 2án d. e. 9 órától délutá. n'. fél
l•lg a köbölkuti csend6rlaktanyában, mint gyanueitott,
amikor BaJzAth Nándor, 26
éves, félkezére rokkant földml\'estársun.kat a . csendőrök
k!hallgatt!k. Bajzátb a bel6ö
siobában volt, én P!ldig a
siomszéd szobában, amelynek ajtaja {~lg nyitva volt.
Hallott.am., amint bikacsök•
kel verték Bajzáthot, akl !gy
jajgatott: "Ne klnozzanak

=~~%

Julfus 9.

fekiidni." Mialatt ott vo1tam,
.A1 orrnsl hUlelelek.
1
,MEGBIZHATO, PONTOS ES GYORS KISZOLGÁLÁST
:~~d~~é::/!ircj~~;a::~
Bajzátll Nándort este 6 óraját hallottam. Mh:el boziiun kor elbocsé.jtották a ~end6rPOST~JJv-~t~~Jzxtn.Dts. - BEaemml gyanu nem fért, fé l 1 láktany!ból, miután a lövöldl>- TtTEX ELFOGADÁSA .f% '.K:A1lÁTRA; - H,UÓJEGYEI
1
órakor hazaengedtek.
:i~~a::1~ ~:!á!~! :~~~t:gst~ ELADÁSA JI INDEN VONALRA. - KÖZ.JEGYZŐI ÜGYEK,
Az eaet után találkoztam rencaétlen fiatalember: Glázer
az utcán Bajzáth _Nándorral, .Zsigmond dr.
kl:lrorvoshoz,
akt mutatta. a: séMlléselt. Cl• hogy sérüléselr/Sl látleletet vé1
pi5Jét levetette: a lába k.ék• teuen fel. GJáter dr. meg ls
:
lfEW YOU QTY.
zöld volt, alig h!rt járni. Fü- vlngálta, de mlutáu nz orvosi
.1. un • le, kez.e csupa vér volt.
blzonY.ltvány kiadását csak mis
Jelen vallomásomat eskü- napra lgérte, Bajtáth a barátai !llffll"""""
\·el Is kész: vagyok a blr98ág• unszolis!ra éa aiok klséreté- =
nál meger6sltenl.
ben átment vonattal a közeli
MAGYAR IANT.úZOI.I
Kelt Köbölkut, 1926 junlu11 Muzslára, aho l Péter Imre dr.
11-én,
.
orvos vett fel róla látleletet éa
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parlament asztalán az Interpelláció mellékleteként.
~
Bajz!th Ferenc Béres Ferenc
Xlt mon~ a:t ovros1
Előttünk:

II. JEGYZŐKÖNYV.

Alullrott minden befolyistói mentesen vallom, hogy
jelen voltam 1925 junlua 2·
án d. e. 9 órAtói d. u. fél 5
óráig a köbl:llkutl osend6rségen, mint gyanusltott, a.ml0
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HOCY MtQ lf:LIETl■ IN MIEQKAi-lA A
■ IZTOa!TAIII öaaH.GIET.
M11ye, l•nl•k..,. ll'J•IU"111 ~lla111el11nk,

Beszéltem Olázer Zsigmond
dr. orvossal, aki elsl!nek meg,·izsgálta BaJzáth Né.ndort.
- A vizsgálat eredménye
ugyan orvosi titok - mondta
- de annrlt mondhatok, hogy
alaposan ,el volt verve a f!atal ember. Az én véleményté'm Is
8
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lgy akarlak
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.gyanusltásnak-

gyar gazember. Föl kéne _ Bizony azt elismerem
Oket akasztani!" Ugranek- hogy nagy hl~a volt. No de neO::
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liAGYAI KOTVENTT, KAP, melyb.1 •~
0a ,....... t„ja,'"-ff ailyea bml"i- 5
tút minit.

1

Baj:táth-

A csendörlaktanyában u_ Ha tudták, hogy jó "flrgyanekkor jelen volt Kopet- ma", miért nem hivtak Jde két
ka Mátyás vasutl váltókeze- elOlJé.rósági tanut a klhallgalö, aki ro~z ,;magyarsággal táshoz? Akkor elejét vehették.

é, n11••

••lrtt

· §

nétuek elé !!_ 1tzeg~~~t-

ütlegelés és Bajtáth Nándor
_ Szóval nem bántották egy
kiáltozása: •·Jaj, 6rm ester ujjal_ sem Bajztáth Nándort?
ur, ne klnozzon, Inkább 16j- _ Nem, egy ujjal sem. Itt
Jön agyott!" Erre Sevela !gy nem Íett megverve...
telelt: "Nem 16iek agyon, gaz
_ No és a tanuk?
=~~er,

élttiNflHitátt,

~:~::.ok~~v~aké~r::::rt11
vott szolgé.latban. Drot.lk pa-1
rancsnok gyönyörüen. letaí;ad
mindent. Erre )s el voltam ké-1
stülve. Ök a törvéuy alapján
állnak_ mondta és nyu-

::~D
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!_

HA MEco·· REGSZIK?

két-három év

~:nnt~ott~:=~.té:~;;rt:: b~:::
Föl~erc::t::r:~ t~~;:~zláncs6kkel történt, mert Sevela barlangot" is. Bent já.111.am a
őrmester, szolgálattevö ezt csendörlaktanyában la, ahol
aiemem láttára vitte be a urnap lévén_ csak Drotlk pa-

csakkal lefaragták és a kiál•
ló 3 cm-nyi drótot (7 mlllméteres lehetett) .. visszaverték. Et a blkacaokjavltgatás
abban a szohiban tőrt.ént, a
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ültem. ez a

1

0

~tn!~f:::: ::: ;;t~

társamat a csendórök kihall- ,·agyok vallani.
gattAk.
~ Ez egyébként -

lin" fmilá1e,ilá1ért

kt■, mire:

irje■

a könt•

,
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·= NATION,AL INSURANCE "AGENCY
HIMLERVILLE, KENTUCKY.
E
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~~~d=e:::!~~!~!: v~l~j:: ::~.~~znél egy elöljárós!gi tag .
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a köbölkutl é.llomb f6nö•
A pá:rkáuyl csend6rség egy
ke Is, aki hasonlóképen vl- !öbaonagya nir szerint egy-két
se::::- este fél 5 órakor el-

::!!~::\11:~~::

:;!;: !;l~~ ~::~:i:te.t
1

1

zésb6I kifolyólag

!:~:~ ~t~i;:u~:Jzá~~á~:~: ::!m~:~y! u:::; :ab~!0~:~":1~~
dorral_,aki csupa vér volt, alig Csonka

karja

!~~ :::~~r;o~~ :t:~:~t

azb~r:ö':5_1

és

::~~:i:~

Is

elmérgese-

1::::1~~~:

h:~~:~~ze:a~::k\al~~:\t I: dott ediÍtg, hogy a brutall:ásra
blróság el6tt Is.
MegJegyeznl klvá.noru még
a következőket:
Sevela őrmester vallatás
közben ait mondta BaJzáth
Nándornak: "Most következ!k a második stáció. Azt' la
ki fogod vallani, amit soha
se csináltál." Mikor bejött
hoziám, !gy siótt:
"Magának még nem volt
"lakodalom!" Vallja ki, am!
volt." Vagyis fogjam Bajz!th Nándorra, hogy 6 l6ttt:i
át a kezét. .
Egyéb előadni valóm nincs.
Kelt Köhölkut, 1925 junlus
11-én.
Béres Ferenc
•Előttü nk:

Bajiátb Ferenc Dubány

Ernő

SECOND NAJIONAL BANK

ki-

lö:~7d~ n)!~;:~z ág~!;d:;lg ::e~~r~
nem vplt. te a kötépkorl vallatáa tára-

megtorlást kapjon. Járt Párkányban, ahol a járásblróságtól
a j!rá.sl t6nökségre utasltották.
Itt azt mondták, hogy a járási
t6nök nincs otthou. A nyitrai
isupa nátuson pedig egyezerüen
azt felelték, hogy "nye rozumim" és-;-- elküldték a sóhi vil.tal ba.
•
Alkonyodott már, amikor a
köbölkutl állomásra kiértem. A
" tulsó télr61" tdelátsianak a.
kékbe hajló plskll, süttöl hegyek. Gyönyörii1 csöndes, párás
(l&te. A köbölkutl Mlomás perronJán egy tagbaszakadt, er6s,
v.astag nyaku isandár sétá.l.
BaJzáth, a nyomorék klklsér és
a csonka kezével a csend6r felé
mutat és halkan .mondja:

lnwuTille,
::
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THE GILBERT GROCERY CO.,
PO~TSMOUTH, OHIO
Mi oa11baoi eláru1itói vagyunk a SUGAR LOAF
fajta kannás föíelékeknek, CALF GROWERS cali,
forniai . gyümölc1öknek, ?RANCO • AMERIKAI
SOWRITY, WHITE HOUSE kávéknak
é, a ST, NICHOLAS luztnek, BELEFULT A DÁlfYAVIZBE.

6 u~~~~;~ :;: A kihallgat.is 'magyar nyel- ; :zi:á~e~~:~ent megértek. George Pazero bányász, kllladva, megcauszott
t:::k
vela őrmester h angját: "Nem ven történt, mert a köbölkut l Ennek a markos ·legénynek - Ztedler, Ill.-ban dolgozott, a vlzbe eae t t.
0

.

és -a mély ,

16lek agY,_on gazember, 1 csendőrök, akik kö:tül kett6 att hiszem_ senki sem szeret- bányába fulladt.
Pazero alighanem megstédül
akarlak klklnoznl!" Azt Js magyar lé.nyt vett el feleségül, ne a körmei közé,kerülni...
A bánya belsejében ~-gyanla J:.etett, mert a !Jzb6I nem tu:~u:~!~::~t::°~-~l~/1:m,:s~:~l::ruel~észen jól beszélnek ma- (Magyar Uj:g~h;:::;:~~ Jeoö. :~ 1:ié:ry

IMPERFECT · 1N , ORI

u::i~=~

;::t~:\f::: ~:i~:t ~a~y=:~:=nl és belf'-
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
tűltött a fiától.
A Biri linynak !gy megkeveaUlt a dolga.
A1 Andrlsklt ax apja öltöztette. u apja
mosdatta, az apja meaélt neki, 6 altatta.
ugy hogy a Biri órákon át tétlenill Jéiengett a házban k Igen uomoru volt. Vlri\g
AndrAat kerülte, néha meg órAkon it járt
utána kezében a selyem paplrba C11avart galambos hlmzett nebkend6vel, de odaadni
nem mene volna egy világért &em.
De lassankint Virág Andris Is rteaxmélt,
hogy ml Itt most már az élet. Ha kiment az
utcAra, Idegen beszédet hallott. Idegenek
voltak a közaégbhán, akik :r:aklattik a magyarokat, Idegenek mlndentelé. A magyarokat majd klnéJ:ték a saját háznkból éa egy
pár sdJuabb, rttartlbb embert meg la botoztak.
András csak Jbkált azótlanul éa néha
megingatta a fejét, mintha mondta volna:
nem Jól van ez lgy. Evés közben néha letette a villát és elgondolkozott, hiába nógatta :is anyja, bogy (!_gYék, eleget koplall
Silbérlában é:fl Jg,v aose ,hlua vl1111ia a régi
formáját.
Egy napon aztán kitört be16le a ke&erü•

(Folytatas.)

kéz kell. Itt a Biri gondozza, de ki le~z mel- bogy azt képzelt, hogy a Vlr4g András meg- teregette a blmzett nebkend6t. Annyi öllette ott 1 Az édesanyjára · nem rakhat ilyen kérte fele&égül.
tés volt abban, mint abány csillag az ége11..
gondot-dolgot, mert baj van elég a g)'erek•
De Vi rág Andris megismételte a mondaA Virágné magyanbta:
kel.
tot, blionysAgAul annak, h ogy nem álom ez,
- Több, mint egy eeztendelg varrogatott
'
·Andráa -111:ótlanul nézett egy darab ig ma- hanem vi>\,O,&ág és feleletet la vlLrt rá. A rajta.
ga elé, aztá n felállt ax asztaltól és keméay Biri feleletf)l ujra 11\rni kezdett, de ebböi a a\
- Akkor kezdtem el - mondta a Biri
lépésekkel az ajtóig ment. Kivágta a:r: ajtót rá&ból már megtudta a választ V)rág nagyon nyugodt hangon - amikor megAnd rt\11.
/ gyiltt magától ax elllli p69takirtya. Els ad•
éa kikiabált az udvarba: ·
Andrlia egy darabig a lán y szeme kö-zt dig varrtam, amlg csak haza nem ért. Min- Biri, gyere be.
nézett. C&ak mo&t látta lgaián, hogy milyen dennap varrtam kicsit rajta., hogy láeaa,
A lánynak ett6l a parancsoló hangtól szép lett ez a lány. H!raslncsarégiazepl6- mindig magára gondoltam.
rögtön elA.llt a alrása. De ugy megszeppent, nek, fehér az arca éti a neme olyan mint az
AndrAa a markába fogta a nebkendöt,
hogy mozdulni sem mert, csak ült meredten ég. Éa milyen altlzatoa., nagy, régen titkolt
egészen betakarta a. kezével. Szinte csodálé!l Ijedten az udvarban egy tuskón.
szerelemmel nézett ez a két kék szem a Vi- kozott rajta, hogyan fér el Ilyen szerelmes
Virág András ujra megszólalt:
rág Andrálra. Euazerlbe megértette And- üzenet a ker.ében. Aztán a axeméhez tartot- Hallod-e Biri, merre vagy?
ráa ni egészet. Moat, ebb61 a nézésb61 tud- ta a zsebkend6t, mert könnyes lett a szeme.
Hogy feleletet nem kapott, kilépett And• ta meg, hogy hluen ez a lány 6t már rigen
rb az ud,·arba. Sütött a hoki egy átlltazó azeretl, blaien azért fut tc5le, hiszen ez már
Pár hónap mulva Sajókutról négyen Infelh6 mögül s lgy öaszehuzott azemmel be- akkor uerette, amikor figyelmeztette a lá- dultak Amerikába, Virág .IUldrás éa felesélenézett Andrt. a sötétbe és meglitta a nyok 61szee1kOvéaére, hiszen ez a lány 6t ge, született Bürök Biri, JrJabb Virág AndJAnyt. Odament bozú, megfogta a két kar- ,·árta minden eate a ke:rltéaen.
rás kl11Jegény éa Virág János, a nagyapi.
Annyira eléraékenyedett András ettől s A Virágnét ottbonhilgyták - a temet6ben.
jit é!J maga. elé állltotta. A lány ugy meg
,•olt rémOh•e, hogy azt klvá.nta, bárcsak blrtelen n1eglsmeréstc51, hogy könnyes lett
Egész kis karaván ktaérte 6ket a Pokolnyllnék meg alatta a föld.
árokig. Arany Kálmán kivál),t neklk boldoga ~e;:•k~!w., :o:r~.~~~r~a~,1.~:1::;:~s, ságot és lgért értlik tinta, 6szlnto azlvb61
De a föld nem nyllt meg. András pedl,i
te 11agyon kedves ...
caendesebben beaiélt:
jöv6 lmádsligokat. A Tusa bácsi mókázou
Aztán a két karjába kapta a lányt és ceó- még buc11u.W.11ul Andrlakával éa a lelkire
aé:_ Eit én nem blrom tovább, megyek
- Hát te Biri, én még meg se köszöntem kolnl kezdtetel/Jazör hálAaan, után vadul,
kötötte, hogy ha vl11Bzajön, hozzon neki méi
vissza Amerikiba ..
neked, ho,:y !gy vlgybtál a kisfiamra.. Hit azerelmesen ..
egy öngyujtót1 mert a régi elromlott. A DeAz anyJa Ijedten nézett rt a a Blrlnak \ s köszönöm nagyon szé11en, ámbár én azt jól
.AJtdrdll vlaszallltette a lányt a tuskóra és meter csalá.d slrdnkoxott azomoruan, szemegállt a kanál a szAJában.
tullom, hogy ezt csak !gy egyi;zerUen nem berohant a házba. Olyat kláltot1, hogy a gény J ulinak ugyan kijutott a folytonos bu- Hát ,·elünk ml lesz, jaj, egyetlen fiam, lehet megkösxönnl.
kis Andris la felébredt:
ci;uzgatáaból. És ott slrt az öreg Szabóné Is,
- J1:l~eaanyám, van már, akl vlgyáx ai meg a J óska gyerek. De a Szabóné szlvböl
már megint Itt hagysz bennünket?
A J31rl nagyon halkan csak ennyit monAndrlskára. FeleségUJ veszem a B lrit.
~ Dehogyla hagyom, gyünnek maguli IB, dott:
örült, hogy a z Isten lám megf liotte Blrlnek
András kikapta ax álmos gyereket ax ágy- azt a aok jóságot, a.mit másoknak ILdott
megyünk együtt, nem birok én Itt élni a szO_ az!vesen tettem _ 8 aztán rü:ezdett a
ból és magasra emelte:
11 1
Mert nem volt a kerek világnak boldogabb
~~~~um::d:-i!.hái;::: :~ ~:~ ~~ ::~ lllrAsra, mert azt hitte, hogy a Vlrág András
- Megyünk fiam Amerikába és Jön vel'olen ha még aokálg Itt maradok, hát ve- • • kisfiával ebben a minutában utazik Ame- lünk a Biri la ..
0;;n:a:kB!~~:~:. ::r~l!a:~~
azem a vasvillit éa felnyáraalow vele az r lkáha éa bucsnznl Jött t61e.
Virág
Jánoa
ravaszul
hunyorgott, klg tartó 'l'ágya.kozád.ban dehogy Is mert
egész községházit. . .
- Há.t Biri fn kimegyek Amerlklba. tudta 6, hogy es lesz a ,dolog vége, a Virág- volna Ilyen teljesülést elképielnl. Az Isten..
né
meg
csak
annyit
moadott:
Biri ekkor mir kllordult a aiobtból & mert fn eit az életet Itt nem blrom ki. Es
nek nem volt háláaabb hlve a földön, mint
- Áldott liny a Biri, meg la érdemel már Vlrlg Andrásné.
egy kta boldogságot.
Andrásnak nem aolt ujságot adott u
::r:o~~~~: t:k~: : : ; : : ,:~~:::
Azitán bekerWt a Biri ia a házba, kicsit utar.á.s, mert hlaten vUAglitott ember volt,
gok az egbz' csalidén.. ue ffljenek. Me- ket. mert !gy tön5dni véle csak ueretetb61, uégyenl6aen, de nagyon ragyogó azemmeL de Biri nem gy6zt.e; a caodilkozáaL Sose li,gJilllk Innen, mer é.n mir nem blrom ezt Igaz 11IYb6I lehat, hit.azt gondoltam, hogy
Andria év6dnl kezdett vele:
tott még olyan nagy• vtrosok:at, mint amitori.bb...
ha volna kedved, tau te la ltlgyünnél. Mert
- Aztán Biri, nem lgérkeztél-e el más- lyeneken. kerei;atül haladtak. Hajót meg
még el ae tudott képzelni. Félt La egy 11:lcslt
Vlrignénak sehogy aa volt lnyére ei a fn abba a uindékba vagyok, hogy tégedet nak!
Biri ekkor odament a lidához és kivett attól az latentelen nagy vlztal ~ Andris
beszéd és kUogiaokat kereaetL Nradt volt elvegyelek teleaégü.J.
bel6le egy kis aelyempaptrha csavart cso- nélkül dehogy!, mert volna a hajóra. uáll•
6
~H:t ~i::r!::::h:, v::e~d;;~~!~n
A Biri liny becsukta a szemét éa a kezét, magot, Szó né lkQI letette az András elé, ni. De az Andráa nevetve megnyugtaUa,
mir öreg Vagyok, ki lesz meJlette ott az riazorltotta er6aen a homlokára. Azt gon- mintha ez jobban el tudná mondani az 6 hogy nem len semmi baj, éa 6 csak tudja.
ldegenben!
, • dolta, h23y legjobb lenne, ha meghalna, nagy aze relmét, Uuta hOaégét.
Az im, hiszen a ki.a Andrlanak asazony- mert moat olyan azé p bolondság Jött rá,
Andráa kibontotta. a selyempa.plrt és szét
(~'olytatása következik.f .

Andr&ll klnyitÖtta a kaput éi futva. ment
8 bá%ba. MAr as ajtóban Allt a na'gyon megöregedett anyja, apja éa as anyja karJln
egy barna kis nu. Andr'8 magé.hoz kapta. a
gyereket, beleten1ette a két karjlba. elsötétedett el6tte az egé11 vlllg, e&ak azt tudta, hogy a karjaiban fogja a vl\ig minden lclnc.sét. Ölelte az anyja, villit veregette a,; apja, uólnl egyik sem tudott, caa.k slrtak, slrtak kesen·esen, atlvet uaggatóa.n,
aztAn n8'·et6sen.
- Nér.d Andriska, - mondta Vlrlgnt! ez az édesap.4.d.
Es akkor a klq:yerek uépen, tlaztán kimondta a driga u6t:
.....,édesapám ...
A Biri mlr akkor a Demeter4,knél kláltoiotl, onnan pedlg futott a tlsztelend6 urhoi
a nagy ujlq:gal.,A ualadisban adta ki min
den örömét, lzgalmlt. Innen után uJra
haza futott és épen Ilyen uelesen terltent
kezdett, ételeket hozott az autalra, nem
uólt egy szót &e. nem nézett aenklre, csak
rakosgatta az ételeket.
Kenyeret szelt. a kancsóba bort töltött s
amikor mindent elrendezett. odament a slró
családhoz és már egészen nyugodt hangon
mondta:
_ Virág Andráa,....,,l:dosan megéhezett.
egyék valamit. ..
- Nézd Andris, ez Itt a Biri - n1ondta
az anyja.
'
- A Biri? Meg ae Ismerném. na pulykatojás grófklsassxony, hová tetted a a:r:epllUdet.
De a Biri erre már kiszaladt a a:r:obiból.
.Andris leült az asztalho1 és gépiesen a
kés utAn n)'Ult. Letört egy darab kenyeret
és beleharapott.. Barna kenyér Yolt, de magyar kenyér. És mlntha e1 a falat kenyér
l"r;e érttette TOina meg vele. hogy tulajdonképen huakerillt, mert letette a kéat, hirtelen riborolt as autalra '8 alrnl kudett.
A haaakerillt rabférfl alriául .. .., •
Vlrig Andria napokon it egyebet
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sem

tett, mint a flit néate, a flival bes:r:élgetett,
az egé&1 vi-

• fllval jituadoiott. Mintha

ltgból egyéb ae léteine, cuk ei a ca6pp kis
gyerek. Nem vett tudomást az élet semmt
mái réazletén51, mintha napok alatt akarnli kipótolni azt a. rengeteg ld6t, amit t&'l'ol
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A leszakadt vlllauyvezetékben rö,ldúrlat timadt, amit61
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A 11auar Dáuybilap el{lflzel!1! ára egy é1"l'e 2 dollár,
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füst omol ott el 6 és akkor
már 1avá~: égett a szé.n.
BAr azonnal honá.rogtak aa,
clt!sl munkálatokhoz, a tilJ:et
nem elkerült kioltani éa több
mint egy hétig dolgoztak aion,
hogy eUojtú.k a pusztltó eleniet. Fáradozásuk azonban te!-

JMltÍ.II

és sir

J,,,.,......._

HAZAI JOGOGYllET
_..,. ,Wrup laaui ifrri,1,k
llljú.

IIAJOJEGYEl a J.,j.W. ..ulalira.
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HIMLER STATE BANK
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pltanl, éa mo9t hogy már ugy- dett az -elllz6 havlnak Az emelazólván feledésbe ment a bor• kedéa a no,a. ICOtlal lztráJknak
EBlmaa szerencsétlenaég, ujból tulajdonltha.tó

1

me;~~ ~f,kbaan b!:~~~egtnt 200
ember dolgozik és a társaság
1.:r:t állltJa, hogy sok udvös Ja, itbt euközölt a bányiban, !gy
kG-porral fogják robbanás men
te:~

t=r~:'~::t~

axt, hogy

a bánya veszedelmes és k6-por-

r3I kelJ robbanás mentessé tenn.l, miért nem tette ezt meg már
régen, miért kellett ennek a kereaztüh•ltelére addig várni, a
mlg 34 bajtárs szörnyű Yégett
ért a bányában.
A munka. tehlt megindul a

~~!~~z~

ták_az égi5 r ~ ' ..

11:EONYlLT A.
BARRACXVILLEI
ILlLÁLBÁ..~YA.
'.Mirclua
34 bányisz
pusitult el • Bethlehem Mlnes
Corporatlon W,nyáJAban Barra.ckvlllen a btnyarobbanás
folytán.
~ bányát alr.kor lezárták, a
,•lJ:egé.Jatot megl nd kották, per-

1:1Tn"

IAEGEREN

-- •
!Májusban West Vir giniában

• i..i.., ... " '-laMo INvw.ta.i
fff'l't■

érdekében II a h ol várnak addig, Brullla 78,000 tonnát, Argen•
amlg vnlaml nagy sierencsét- Una. l 9 ,000 tonnát éa Uruguay
lenség nem tllrténlk, amikor 8,000 tonna azenet vett.
aztán ott 111 a baj nyomán, elkésve teszlk meg az lutézkedéOLVASTA
A
seket.
HA.IIIOlfllAT 1

•Aa

1:

lOSEKZWEIG'S
DEPARTIIENT STORE
laertr, Wut Vir,uúa.
kltllal 1"11, .,.1 "n•-•krulla..tl
,lkktlc it Arw1r • N•vr h,1„11<.

AMIT MARY JANE MOND,
Én személ)te&en vásárolok Önnek. Én nagyon Jól tudom, hova kell menni azél't, amire Ön~ek nOkllége van.
Nl::ics szükség ld6vesiteségre, nlnct1 azllkaég fáradaágra.

Hoaazu évekeu át' tanulmányoztam, hogy m it kell horda.ni
és hol kell hordani. Éa Ön tudja azt, hogy a DEARDORFB'·

SISLER STORE mindenkor el volt 61 el lees Látva a )egJobb Aruklr.al, mert jelsaaTUn.k: "Értékeaebb Aru, Jobb iru."

EMELJCEDt~TAT AZ

EG;::!1i:~t~~Oli:

WEST l'IRGUUÁDAli.

1

~I:~: :;:!~o~mn~e::~t~:~:s::; uj:~a:m::lká:!~rl~sal !:::s~~

r:~~• !:fv!~YÍa~zn é~::
!zlk a tOz.
EJ6bb be akarták vezetni a
bányiba a tOz elfojtására a
Blngamon Creek vill.ét, miután
azonban u elárautáa á ltal nagyon megrobgálódott voln.a a

31 C~~~t!~ti,l:f1~:::;N•

ke!~:~i:~n e::~::~J~s\,~u~~r~ !!nbá~~á~~~u:::~ e:e~~!;~:~
mlg áprilisban 225,000 tonnát szakadása és a lejárókö ölt
azállltottak keményazénb6l Ca- meg, 6 a bánya felsxe:relésel álnadába, addig mljuaban ez a tal pui;ztult el és öt bán,ászt a
mennyiség 320,000
tonnára káré gázolt el
1
1:m;1 :s'!e~zágba
kivittek az
Egyesült Államokból 93,000 ton-1
nát, mlg a többi európai államokba 165,000 tonnát.
Cuba Yett az Egyesült Államokban 31,000 tonnát, . mlg
Egyl11tom májusban mindössze
2.600 tonna szenet v.ásárolt
Amerikában.
.

Je~~. ti~~t;~e: ~:::ad~ogy vé• ~éazl:::::~~t
lm~;!~!!: ::;uc::a~ya:u;:;I~
1
gül a Bányafelligye16ség mér- tettek ebben a bányában, de ~ából ezenet, Alglr és Tunl9Z
nökel körülfalartalták az ég6 még hány bánya van, ahol mai oeszesen 13,000 tonntt.
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Ez a atore valóban a Iegel6nyhebb beviaárlial hely,
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ErY atore ■J m.UaI éa -ajabb kedn16bb árakkal.
Az Egyeaült Államok azén,._... vlM .... _.,. twt
Bwlgil1~kéa:r:en
exportja májua bónspbaD baD.BY lilE.
talmu emelkedést mutat. Kii•
111111
Jönö9en Canadiba szállltottak
HAJIIIOlflU
In nen Jóval több aien„t mint
el■--. ..._ ta,ta1,.. . " i.
ct6s6 h ófiapokban,
l"'L •• 1 •hN:
Áprllllli hónapban O&nadli:ba.
7IR w. J ■ PnllltOH AY&
IWNTIIIGTON, W. VA.
' 424--34 911, Street
uállltott puhaszén mennyl~ga
D■TIIOIT,
MICHIGAN.
kitett 686,000 tonnAt, m á j u a - 1 1 . - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
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cla. bányáu, ak i hoa11nbb l dőt l azokk;/1, l pótolják Oa nagyon aok 14g mi nden nemzetének bányá1
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t ea oraz.Agban.
~ ez ellen sem t udnak sem- munka lecsökken, m i n denről
.A nép rem ények ből semmi mit s em tenni, mert a kültöl- megfeledkeznek I onnan hozaem lett, a vlasiavindorolt dtek meg Bem é rUk tlket é& !gy nak rnunk!BDkat aa.Ját hont'jtá r-

előjele a magyar la pok mind
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gyar Báoyászlap Jelentett az ameri kai niagyar kö:r.életbeo, de a azorta nehe.i:ebb & francia bá- !ál/ honfitársa ik
klváullága kávé a rra kell, hogy emlékezlap me,guilntét mégis caak sajnilnl t udjuk.
ny4sz élete.
mellett é1 k ülfö l dről hozzák be lesse a bánybzokat, hogy ö k la
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ter ~ ~ert n Magyar Hlradó talán a legridegebb üiletl szellem;r. ony:,, ' r ege re ebeu kiadott lapja volt
amerikai magyarsi\gnak, ennek a lap- Két és tél. hAfom láb magas
:iak • sorsa annál meggyőzőbben fi gyelmeztet mindannyiunkat a legtöbb heiye n a az{;n és a te-
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Pennaylvan1Aba11 Brldgevllle meHett. Smoley Anua 23 éves. hazatér a nehéz nmnk4ból, :i. ó½ aukk magos. Vlz kevéa van, a szén 4 sukkos. Vlz van , gb,
volt éa hat é\'el dolgozott ebht'U !>',n,ilban. Ezt a szegény le!nYt i:lmerüléatól é• éhségtől alig gb ninca, kő van de fifet nek lejárókő ntncaen. Kar bid 14m-

~:t

gyomorbaj•
?llncs

1

~::,!a~1:,1!u!r. ~:l~ovro~\e:
emlltettem, hogy az ameri kai
bányász bakettjében btlven var.
_ __
hns, tésita, gyümölcs.
Sl. Chu les, \'a._ J . N. mun· ki pl.azkos sz(!net rak a k4réba,
Reggelire aem et1.zlk má1t kiat!rs Jrja, hogy ott elég Jól azt lefizetik.
egy francia bá.ny!.az, mi nt egy megy a mun ka, 4 na pot dolgOz- Dret z, W. Va. - Gy. bajtAn
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f.GY LEÁNY LADOLT SZENET

CHAS. K. GROSS CO.

Nincs többé

nti ,

Mo•I uJ

„

gunkban l~yekf>zett,-leg!óbb :u~:\sa é'S tehetségé sierln_t eljárni.
.\mikor most tAYozlk korunkból, a Magyar Blin)ás.J:lap ll
maga és azoknak a magyar bányászoknak a nevében, akik azolgálatait igénybe vették, 6azlnte sajnálattal mond Isten hozr.idoc
Reutter Sándornak.

t1~ 1rel.~~-r:~~mt:':1\u=:

~:~:~~:/m,~~;:!·,.dh
~! birmlkor flulJUk vlu -

1

A CLEVELANDI MAGYAR KÖNzÜLATUS
ré~ ~~é1~:,:::a~at~hát so'kknl ae~:!\ldék.én például még
~=:~~!ftbl\~::1;
TUGu~~;omu m•llen.
neuuer Sándort a magyar kormán y Mexico Citybe helyez- több munkája van a tetőzette l akkor la helyülc.ö n maradtak, ország bánydszdn nk szervezeNATIONAL BANK
l t> át.
n1lnt a azé nnel, amihez járul az mikor már a németek !gyu l tét minden nél erőae bbé tenn i,
c. s. OlEFFENOE II FER
1
Amikor őszh1te sajnálattal vesszük tudomásul Reutter !:·ttlhz:fet
1;!~:::bl
:
~e~
;!!::k
s:~:::::t
án
eil!Ö:1:\:r;;~~:~:
;
:ot~:;.,
p6 11n 1 r11ok
6
1
Sándor tá\•ozAsAI , meg kell állapltanunk, hogy nála jobban, lel- tő legrouzabb, könnyen .azaAl\,kor hálát zengett és lgért vh·haSlla.
lAEGER, W. VA.
kll&meretesebben senkJ sem IAthalJa el a cle\·elandl -magyar kad és edrt nagyon er6a és sü- F ranclaori,iág éa ma, Lcns uJ- A fru.ncln. munkást a nagy _ _ _
konzul hivatalát.
·
ril alát.imasztút Igényel.
jáéJ>ült, a. francia bányászok hiboruba n a német munká9Dr. 0. ·1t WHITT
Ezt nz uj&á.got óriási tá,·olsig dlaaztja..,el at(óJ a kormány- 1 A sok munka mellett a fran - vlsazatértek az elpusztl tott Leni testvére ellen uszltották, de a
fOOff'I H
t ól,ely Reuuer Sándort kinevezte, de meg kell állapltanunk, cla hányást keresete rendkl vül re, de kllako lta tlák ő k e t a t uj- francia bánybi most már lát•
Dr. W. F. McCOV 1116d a.
' IIII Aill:WA N, W, VA.
bo Reutter Sándor soha sem qaszru!.lta rei hh·atalát pollllzá- nlacaony, ugy hogy a bányá jiépltett Jaká:soli.ból mikor tlsz- ja, hogy ai lgazl ellenség nem
IIIIAGYA II •ANYAUOKt
é
ni • Jazoknak a megélbetéare nem t eMéges béreket é& re nde. -mun 11. mb nyelvet beuélG munkást tel: dla Yelai.l: 'l'■a •lt. fl-r1k
lAsrf' Csak egy felada tot llllllert: meiv denl a magJa r a ~tvn- elég.
J:avl.azOllyoi:at
követeltek é& testYére, ha nem a saját honll- di.
uold,ll•k ki l,e1111• tebL lrl!II·
Jók rraeke!I. És ezt a .feladatát példA.&an látta el.
A francia bin~·ász bakettJ4- kü lfő l dl mnn kA.aoka t hozta k he- társs., mely nélkülözésben tart- ~Jd
NCtttlei.1 IDU~t " " A Magya r Biny!s:iilap ugyszólván napon ta ve.azl Igénybe a ban egy vékony szeletke fekete lyti kre. Ez volt a fran cia tőké- Ja, ki zsákmányolja, C!!akhogy a
H• barm lNva11uOka69konzuli kar uolg.álatalt a magyar binyá.azok érdekében és kenyér és fekete kávé van. Ez sek hálá ja, amiért az utolsó maga henye életét azáltal blztlk,ty1rtak hudm.
Hentter ~ndorhoz aoha sem fordultunk hiába. :Minden do!- ké pezi a11: ebédjét, szinte meaé- percig kitartotta k.
loalthassa.
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Sin &IIClkn • Rd, Cl1val•11d, Ohl„

:,~e~f:: ~ 0~ : ~:r::1::i~;~~!::t ;::~t~~i~ lavoa~~: ;batt a::::l~;
re~ddlg, amlg

Fo.rt ll A,e, a& ttll 8t.
ALAPITV A, 26 ÉV

fra ncla btnyá az u !dti multival napirenden vannak u ö11zetll.- talk letörédre, a hová el6bb há- ,
PITTSBURGHI MAGYAR HIRADO
a bevá ndorli al törvények meg- zéaek a francia bioyá.uok és 1o bort11 gyül61ettel uHltottAk,
megazünt a TI:l ult héten és ml kellll sajnálattal rogiiltráijuk azigorltiaa folytán otthon re- kiUföl~rtl l odahozott munki- munkúteqtvérelk ellen hazájuk

etieményt, amely egyébként cuk
Jobb,o kö•~l•OO kö,ö, ,mtnak.

A Ma,,., Királyi
Pollatalurrilrr,htztir

~192 50

báayú., ~dj,.

Mal(jlll'tlta-fr-- U,00
"100

Junwi ,.

KISS EMIL

Ro..... a me1~ fra■ciaonú,baa mint báhoru elölt volL Alaaony a azén,
nehezebb a aranka, n u zabb a fizeti,. Kenyér és fekete kivé a francia

Aal<I Y•<IDII man•r bJ11yhr111,
TIH,

1925

Mit ny~ a 'gyö;t~;

x,::~:t

BANKUNK

Welcb vidéki ma11'""1·
figyelmébe!
111 11en1 ,·agy unk társaságok
alkal mazo tlall
M.I te ljesen függetlenek
,·agyunk !

r~~r1::::~: .1i!~~:1:;;~: lllmH•,,,
ulk laullird h m l11d•11 tt klnllti>e"
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ru nk.

• ~ TtTE K U T AN • BZAZA Lt.
KOT F IZET 0N I(. 81"llkll fe l•
111011dh nttkOJ flutJllk VIIIIU.

Tho Bonk ol Mo, ontown
.

Muontown, W, Va.

,,·_
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111üksége, forduljon bli alom 0
mai bozul.nk,
lrJon, 11 le foni1Jon va11C }IIJJön

uem~l)·Hen .

FROE, CAPEHART &
MILLER

: :i~1::n::~:e:~~1~:~~::: a~ál~ó!:,:.g::~:~t
leütötte
a báA
lá:: s~~a ha:z~ t!: ~! t : ::;a~•~:a~a~ ;~!~etm~:~~ E lllp ollJfü etésl ára 2.00 dollár, 01peJ1art ~ jdg~d;~'elcb,W,Va.
Ez az eset rávllági t arra, hogy a bányászok "Jó dolga·· n)-ákban használnak klcalnyek, tonnuz4mra. fizetnek, roomba n Is. Tonnaszámra fi zetnek masl16
0
5
tilyan, hogy leányaikat la a_ SLén ladolia nehéz munkáira, e11- ~~ ~
!!e~:~=~tl: :t:;:e:lé:l g;::~;~: : 1
c:!te~. ; 1i;n!~!·/;;
1 ft:té~o~~n===~ t. ~ ~1
WELCH VIDOO MAGYAROK FIGYEI.MtBE!
gedJk a bányáusiültlk. Smoley Anna bajtán blz_tosan nem jó ben nem ve.azik számlláaba. 25- UJ embereket most la vesznek centet. Szerencaétlenaég rltkin
ked_véból -ment &ienet la.dol nl, ha nem m ert a család fenn t.p.rtá- 30 káré szenet kell megrakni .fel.
történik, a bt\násmód megfeleTlutelettel érte11ltjiik Weleh vidéke \nag-7anágAI,
sára kellett u a pénzt, amit !gy keresett.
na ponta, hogy a peda borltékLooford, IIL Egy testvér 16, de nagyon soka t dakkolna.k.
llog1 elaúranra
A szültlket, aki k engedték, hogy leányuk szenet ladoljo~ ban valami legyen.
lrja, hogy ou a bánya nem dol -, Em bereket néha ,•esznek fe l, a
most perbe fogják , blitosan meg ls büntetik, pedig h& nem a törNem caoda, hOIP' Il y retten ttl gozlk és a vidéken a legtö bb bá- hll\ küldtlje ajlinla ,a helyet
vény rideg betüjét néz nék a tör,ényt UIGk, fel ke llene menteni a iletvlszonyok között a volt 11- nya le v-an zárva, !gy nem érde- munkát kere&tl bajtá rsak na k.

!~

1:~

~1: :l=I ab:~J;~~~ ~ l~~~~c::~
az ameri kai bányiaz közö,tt,
mint menyorsd. g és pokol között.
A lakia viszonyok la sivárak
és csak azokban a. bányikban
n nnak türh ető lakások, pielyek
11. _nagy háboruba.n elpuaztnltak
A 21-IK KEROLET ELNOKE
és a németek köl&égén, hadisarc
Wlll lam Dalrymple keserü szemrehán yiat teaz a Unl ted fejében, ujrllépo.Jtek.
Mine Workera Journalban a szervezett bányúzoknak„ mert aeJtt Játszik meg, trja a franregeat61 mennek SZERVEZETT BÁNYÁSZOK kerületébe ak ik cla tmnyúz, bogy mily sokat
ott bdllnak s ztrájktör6knek.
• '
köuönhet az amerikai bányáaz
uültlket. Hiszen ha a k'ényszer nem vltte volna tlket rá, biztosan
tik &e engedték volna, hogy lányuk embernek lit nehéz munkát
végrzten. Itt a társadalmi rendszer a hlbl\s, melynek BilHeménye, hogy mlg egyik leány Mbor ban, bársonyban Járhat, aunka
Cs gond nélkül élhet, addig a másiknak bányába kell menni azen et la dolnl, hogy a betevő falatja meg Jegyen,
·

A 21-lk kerületben la aláirták a bány~urak a sierz&lé&t, a
rult g.i:tán felru~k és most még a 17-es munka.béreknél ts a)a,.
e&0nya bb fl ietést a dnak bányászalknak. Ezért a ilutlaért ott a
helyszlnen képfelenek nmnkiaokat kapn i, tgy után mt'i.s vldékekrtll viszik oda a sztrájktör6ket. És ai otta!li lOca.lok nagy
1 felháborodással Játjik, hogy unlon· kártyáv-al Nndelkezb bány!-

~;i!!! ;;

FOSZER ÉS MÉSZÁROS ÜZLETET

: :~ :;:k:::.nl munká t kerea(i
Emelg h, Pa. _ Csoma And-.
rás bajt.ára tudatja., hogy ott jól
megy a munka, de Igen aok
ember van éa !gy nj munki\aokat egy'álta.lán nem vesznek fel
moataniban.
Lanalng, Ohio. _ Stecker JA1101 munkiatá raunk trJa, hogy
ott a Lora ln Coal and Dock Co.nak 6 bányiJa van. A Lincoln
No. 6 még decemberben lezárt
é1 nem 11 hallani, bogy hama-

tá::·! ~::-i, !~~y~t~fn~::::
goznak egy héten. A bánya
egyenes, a szén 5 aukk magos.
Vi~ van egy kevés, gáz nincs.
Ktl van •a. .azén közepén 8-10 lncses, de aiért nem fizetnek.
KArbld lámpát ha.aználnak, A
szenet masina vágja, de van
pikk munka le. Tonnaai4 mra
fizetnek masina után 56 centet,
pikk ntán Sl centet. Szerencsétlenaég elég gyakori, a binásmód nem a legjobb, a.z emberek

v~n ':::~'.n!
Blalue, Stanley és Creace nt báuydk s napot dolgoznak, de
ezekben meg Igen aok az ember. A Blalne báp.yába négereket rakott a t.árgaeág, Az .egéez

f;:::~:~::::s:e~j ~m=~!~:~
mindig ve.az!1ek fel, de a hit
kü.Jd(ije nem . ajánlja a helyet
munkát ke rea6 magyaroknak.
Helen, l\' , Va. -;- Egy teBtVér
tudatja, hogy ott 8-4-6 napokat

h:!~;::. ~!:~ :'.~~:~:~~

~:::tae:;:ba!er ~
nak mindennapos munkája, ba
a bányák nagy réstében, mlull'i.n
nlncaenek i;zervnve, a bAvyáazok ,ki vanna.k teljesen uolgáltatva a munkaadóknak éa

n7Jtottuuk. A Tldéken nilunlt uerezhetl be legol°'6bba n hus, aslr, ualonna, Un t és füszerAru uiiluégleUL
· Áraink olcs6bbalt, mint bárhol.
!Ilnden töreh élünk oda lrb yul, bog, TeTőlnket
)HM!1illetesen uo lg41Jak ltl ff lt.lérdemeljült. a mag-r arsig párUogi aát.

HARRIS, WOODS & CO.
WELCH, WEST VIRGil!_(A.
lenség ritkán történik, a·bánásmód . megfelelő és uj embereket
ves znek fel. A hlr küldgJe ajánl
ja a helyet. ·
Wlden, W. Va. - Laurlnecz
Ján,01 bajtárs lrJa, hog-y ott 6

:~;!

si:ok, aokan -..annak a sztrájlrtör6k között.
, ,:~et!~:~:ne~:omatékot adni !:!m:~:: !:r'~~nm:~kék;
A bányatársa.ságok la lratják lapjaikban, hogy tik unton J,. fran cia bányász ma 90kkal munkák, !gy nem órd6me1:1 ar ra
.M .nyúiokkal dolgoztatnak. Éa ez l~&\,-, W'•. 5lj&k ,8/ a szomqru, r~aza)lb helyzetben- _él„ mint menn i mnnkit keres6 magya•
hogy ezek a ~zervezett bányászok megazlfntelrunton bíl.nyiat,Dk h~or u ellSlt :volt, mert a drige..- r uk nak.
·
11
::::r~tuw, amikor vill&lkoztak arra, hogy baj!Arsalk harcát ~ ;th!:;'oo~~t!:ie::!~ze~;I~ ~ : : : :s~;ér~~j:.~ ;;;v:~~

: : : \ ~::~~t!:!!\~::nk~ ~ :~~

A a:ervezet vezetői kérve-kérik & szerveiett bán ászokat zett\aek vlazo;n,y \ag a lacsonyat>-,
h
h
á
Y
ba~ • ezen egyelőre nem Is t ud
most, ogy agyj lr abba a sztnl.jktöréat, mert lgy CG.a.k maguk senki seglte.nl. mert ha kövealatt vágják a fát.
telni merészel nagyob kenyeret,

részárura flr:etnek 2 és fél tollnáa káréért 82 centet. hirom
tonná&ért 119 centet. Bntryben
10 centtel többet. Sierencsét-

dtn naP, dolgoznak, de uj enibe•
reket csak rltkftn vesznek fel.
Nagyon k„11 Ylg)·bnl, hogy
tl!!ita s ienet ladoljanak, mert a

Dumbar, Va. Nisztal János munkástárs közli, hogy ott
•6 napot dolgoznak hetenif.ént.
A i:,nya egye~es, /
~zén 4-:
:n. AW::e:' ;tvrn: i~n: ~:;; ~ résilimra fizetnek 2 tonnAa ká-

:,~:::,n:\:é~e:~nt~u!/'~:
:;:::::a!1;:::::~~n:. r~: 65é éa 7:k~ent~rt! z!~e nnéhol áka.d, de fizet nek érte. a sién 6½-10 1uk k magos. Vtz
jl és nuj em~reke~
Gáz nincs. K6 van S-12 lncslg, akad, fáZ nlnca, k~ van 1>-6_ln- moet 18 -..eaznek fel. Náal'tal baj9 centeí fizetnek érte lncsen- ~ses. bóna l1 van 5 lncses. Kar- t'.án ajánlja a helyet m unkát

~:'J'

~f!! ;:;~:.•1~~::~ kerea6 magyaroknak.

fizetnek _211: tonru!.& káréért l
dollárt éa 1 dollár 25 centet. UJ
embereket ve1znelt fel. Laurlnecz tea tvér ajánlja a helyet.

-LlAL';:':!.::~AT■7• ..-o ..,-1, ~
zo~1:'~ ~-1(
-:,.-.;;-:";-.~. . - ~

MAGYAR

1925 jullua 9.
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Miért ·'hagy1·ák el az ameiikéli
.
n11:'Ji,.._
magyarok m 'gyaf egyleteikef ~a=,~:'.~ifJ':·i.t'.if:'f

BUTORUZLET

t

B. KAJE.R, Xanager.
BUTORT ADUNK KÖNNY()
LEFIZETÉSRl!l.

A lt'gD&g'TObl:I .IUGYA.R

hodn~~tb,

Wllllomson és Yldéltén.

i~

•,
- - - - -,,/A !tatai ta.g la meghalhat~

TlszlelJ Szerlleut6 ur,

11

!'/:!/1::X~·

:z !,

::n::~ P~;,

•lk~~::~:~~:~:!s~lu:
Jch'<lést, amit a tlutelt Szer.
keaztO ur felvetett a magyar
egyletek érdekében. •
.A%t kérdi a Si:erkesztO ur

::~e!~
ezeket II uj tagbkat!aklht
kapunk, megkaptuk volna,
1é,gea fizetés m~llett le.
f
., b a baJJ!lgtáraak, ltogy me

:~a:~:\:~1:i~g~
gok e. magyar egyleteket?
Ennek bizony nagy aof9. van
éa .&Okat lehet.ne err6l lrnl, de
bit bl11en Saerke11t6 ur Jolt-b&n tudja ezt mint mink, 63
pontról-pontra meg tud11.á mon.
danl, nem ugy mint én, aki
nem vagyok sem !ró, sem polltid.ló, callk eay megtört öreg

~:,Se~t&~tÍ:\~~~,::~
lzettek!van at Ör!g
öreg nem kell még a u.jtt nem
Egylet.né!,
zetffgének sem, pedig mlnde'b
iltal megkl•
kln,,t n,ogkoll
•~•dnlal
ugy lebehogy as öreget meg kell becaU'J. ett ö1181ehoznl, ha u.okra a ta·
ni, mert minden fiatal tagtl.r,., okra vetették ki, akiknek b"emegöregHlk, hacaalt meg nem tlzetbe nem érte el eddig azt
hal korln.
i: öaneget, mennyit u uj &k.á·
Maradta.m üdvözlettel
•,
e!Oir.
MIKE SÁRY, Dante, Va.
Hogy miért nem mondtAk

t

B. & L Mercantile Co.

vé.ndorl'8. Azel(fü népen gya.
rapodotl az etyletek vagyoll1l
a magyar egyletekl É8 ha abból, b~y Itt Vqltak magya•

•::d:~~l~;g~f[c=~
év::,::t:: ~~:;
ra. zilált vlnonyok közé Ju• vagyonában a taria.lékjuk. Ez
k! Nem•e azért, mert nem 111oat mir Illilg'lllünt... b uj ta,.
elég a klflzetéeekNI Illetve gok &e Jönnek, mert nlnce be·
klflm<,,_,ka, u, ~,1qv6.ndorlú, nlncaen ami felfrla--

••<

'j

:~;i:!~é~agyar egyletek Tér•
Az 111 érdekea, hogy Bar y telt•
_,..
vér Herlnt & tl1rtvlsell!k batA- A grermekelr. ipoláaa u ig7k11
routa ~ényeaül mindig. Hát
akko r minek mennek a delegá
tusok konvenciókra? Miért van
nak ttfere ndu.m HavaWok!
Csak parádéból!
Sáry -testvér érvelé&e~ tehát
nem belyt!llók,

BUTOROKAT
olt

THE B. C, BOACH :a.taD·
WABE .t FURNITORE C0
WILLIAMION, 1lflp<: Y ....

THE FIRST
NATIONAL BANK

"SZERKESZTŐ" .

tagoknak.
Elöazör azért, mert a tagok
Jogai sohasem érvényesülbel•
nek.
Másodszor, mert. nincs egyen
!~5!.Laz öreg k a fiatal tagok
Harmadszor,
mert nincs
,egyenlt'i fizetési ráta minden
tagra.

sokan gondolkoznak ugy mint
Sá.ry lllhály, Jóllehet a kifog!.
sok egyt~ sem helytálló. Azek-'
nak, akik t'lszlnték önmaguk •
szemben. be 11 kell azt !4.tnl. '
1~~::;:~jae:)~:
0
!ekben nem én·ényeaülnek a tagok jogai. Ezt azt hisszük, ma·
ga $tr).• lllbály se lrta komo•

:
'

,·é~;~·:d::e;jsöm~:rlaz:~:I :~:
ta, bogy aki mikor bel.llt, ugy
fizette ,·olna ai: egylet,! tagd!Ja•
kat?

ly~dt nem•e kormányozzák a
magyar egyleteket azok u erlnt
e.z alap.uabá.lyok 111erlnt, meJyeke t a TAGOK álml megri.i

la~:::a~n;
lzllen Irtunk - tavaly egé111 se•
reg nag~on gyanus alak ütött
ta.nyát. akik mind u otutnl bá·

~:~tJ:::1~f!:\. N!~'~:ak v:~tt'I~
a társaságtól csalt ki pénzt. ha•
nem a Brady Warner Coal Co.·
tói la, mel>;nek szintén -a:r.t. lgér•

; Ezek közé tartozott Fodor
Lajoa ls. Valahon11an Detroit•
hói kellett hirtelen kereket ol•
nla, amikor ott. már sok apró
,zélhimOlid.g után nem Jehetett maradáaa és Loganba Jött,
bogy ott szedje Ö65'U azt a
pénzt, amire a munkanélküli

1-~odor ur azonban <!sak a
pénzt vette fel, de 111triJktör6-kel nem uállltott... Ellenben
megjelent J enkinaen la Conaolldatlon Coal Co.-nál, ahol azln•
t~n magyar bánybzok 1zállltá.·
Ura akart pénzt kicsalni. Az ot• ..,. ai..
tani bánya vezetöJe navon el(I.. .... 1 ku

odor Lajost n Loganl Bá11ynld(\k ~•c rkentOJét letartóztatták
falrmonlon. _ .\ :Sen-E11,111nd l,'gef & Trauaportatlon Co. és
!"nd:r WArner foal éo.-tól utráJkWrilk u,mt,8'ra pén1t uedetl fel. de embereket nem u'1Jltott. - A bán:ra,ldéken 18 Tan•
1111k lildo:uifok, ali:lkUi l klsebli-n ngyobb ÜURegeket csalt kJ.

~:i°~~·aZ::~~ ~;:~

WILLL\MSO N, W, VA,
A ml ba nk1rnk a legnagrobb
és legtriisehb ezen~ ,ldéken,
Minek te11lbo pé111,l mlll•

,p

de111'!e tt, ba.ntba, mikor

uélnnll
a.n1171 kamatot
11.ap pfn.o uUn, mlllt

•

ml.Ihol

J,elk.Usmerele.ii éB pontos kJ
szolgálásrólblztoslt,Juk,

n.

M.

0

AMERICAN TAILORING
( O ~ ~ ~ Jlght Bank 8ulldhtl

Wl~L\MSOY, W. VA,
RUHA T ottca!niltaaton, 1h011,
irvta,V,akbbe_c1Utete1 kWQI,
dliab1 11 rhze.OI.

;:fiir:!:~!Á~!{;~~i~i:....~!~~i.:.1;:

:~~!é;:~~!; ;::t:::n„ t:..~
dljakatc&t DlOst,. azt m~já)r.
nekl, hogy tartozik. Miért? Hl·
1zen minden öreg tagtárs odaadá.saal fizette a t.agdi-jakat.,
mert ha nem fizette volna, ugy
n tagok aor4ból törölték volnL
Ez a nagy baj, tisztelt Sicer•
kesztl5 ur az egyletekben. Nlnca
egyenlt'laég, nem becsülik: meg
a régi ld6e tagokat. mert ha
megbecsülték
~·olna,
akkor
most ,·olna ~gy nagy erős egy.
Jetilnk.
Tá I
Ezzel a mostani rendszerrel
nem mentek semmivel 1em elt'i•
re az egyleteknél, s6t az egyletek mind vl11zafejlt'idnek.
Nagy bibi\ kfü•ettek el a
tlaztv1eelt'i trrak, hogy megad•
ták a fiatal ,_ fJ. tagoknak a ked•
vez.ményes 'bMlláat, mert ha ez.
zel 100 uj taf jött az egyletbe,
vl.uont 1000 meg elhagyta. Te•
hát nem elöre mentünk, hanem

tu1k~~!:al egyletbe lépnelc ~~:::~1:é::g:i!!~é!~a: ~·. ;~~~z~:or vo~!n!~ ne:ik~:t:
a
magyarok Woodmeb., korában Fodor urnál Loga11-ban. lmberét arra a plézre, ahol F'oMo~e, stb. - bizony nem Jut JJlnden társadalmi akcióban O dor s.zerlnt u általa eúJIJtan•
eszukbe, hogy aual, hogy attól akart kétes barátaival a vezér .Jó magyar bányászok várako~•
az egylettOl beteg&égíilt et!leté Íennl, hogy lgy jobban be.fér- tak es ott kiderült Fodor tur•
segélyt, halá.l,uk eaetére halál• k'l5zzön a magyarok blzalmiba plesága. Akkorra már ttrinénett Illetéket vettek - mert és Jobban slkertllJön az áldoza• ezete&en Fodor urnalt hOlt he-,
erN>l, van &zó - killön "Jogok"• tok felhajtása.
, • lye volt.
at Is követeljenek.
· A télen aztán a Tarr Kálmán
Jenkinart'II Iiynch tájékára
Máaodlk és harmadik pont
iltal alapltott Binyavldéknek tette á~ székhelyét( • ahol egy
ban au k!vánja Sáry te&tvél', len
"az~keaztö-tulajélonoaa" Foor-Forkl kerel!kedónél olyan
bogy ai: öreg é1 fiatal tagoj; egy vo!t banktlut,·lae115 támo- csekket helyezett el, melyre
cgyen!O tagsági dljat fli: e~
gatásával. Ez volt az 81 "uj• l.lankban fedezet nem volt és
nek.
'. g", melyben Don Cbatflnrt'il, még egy pir bányász tói csalt ki
frrt'II a kérdésr151 tavaly na• a blrbedt loganl eber!U'röl oly kisebb-nagyobb összegeket.
glfn sokat Irtunk. lgy most er• dicsbymnuaokat Jrtak, hogy a
Amikor aztán már ezen a t.á·
re ,a! pontra csak rövkl.en ter :Vidék magyarsága ezégyenke- Jon nem tudott pélfzt azereznl,
jeazkedünk ki. EgyaztrCl.en a:ú. utt u amerikai JakossAg ell5tt, ujra megjelent Falrmont vldélrjuk:_me1;, hogy l!fm fog tal
tért a magyar betűt ennyire kén. Vesztére, mert ott már
ul olyan fhf{al em"'bereket Sé.ry
Jaaltották.
.d l
e\togatáal paranca várta I most
Mihály, akik hajlandók viselni ~!A lap alapltásának be nem börtönben várja ezélhámosd.•
a ~erbeket azért, hogy az öreg
lott célja 811 volt, hogy a Bá· gaiért büntetését.
tagok kevesebbet fizessenek.
áazlap erejét, a magyarok Fodor Logan vidékén Is több
Minden en1ber csak saját ma- ltQztl nagy kedveltségét ellen- magyar embertl51 csalt ki kü•
gáért hajlandó fizetni. Hogy a gl,i_Jyozzák. vannak Logan vldé• JömbözO clmeken pénzt, akik

há~~~l~C>q}melkedett a havi
rátánk, de !Z 'sem azolgá.lt elO•
nyére az egyletnek, mert a ta•
gok féle eicé.rt la elhagyott ben•

::::n
~~::ho:a~:~:~!1 e';,t :::.::1:1;!:/ljá'ráat fognak:~::; e~~::iirv:~:::~•a:~:~~
öregek, ez olyan uJ&ág, amit bogy a Bányá.ulap Logan vldé·
---o--llark ddékét, uimos feUede•ű
caak most Sáry Mlhll.lytól tud• 1( minden magyar házba Jár, HETI KET E:S FÉi, NA.PI lnduJt utnak, hogy 'elérje 81
tunk meg. Ta1é.n t'ik duplán.
a Bányászlap cikkel nyo- XUNKÁ VAL XlELÉGITIK A EuakJ Sarkot, a.a:onban cuik
6
::~;a~:;:::é~~Íye!\1~n~
, ~;·:é:1!:ti~~:':6::~·~1 B Á :z~:S~~~S~G~E~:~AG :::: :.P~!:.,.
::ie~~~I. R~
1
go;:;~ :;;:.;:•~;é~i.56 korue•Jlfji••''Fo'"'•o•~,'u',"
Da:11 munlre.Ógyi mlnl111te r
k::~~::!i. h::, r:P;~:~
rlntl rátát klvánja vl&aZa. Ml .l.J ó kétes hlrü alakok elle.nsu- beszédet tartott a bányaipar liiHH.I sarlil, Alkertelen ma•
emlék1111lnk arra, hogy mikor 1)'oznl.
belyzetérOI ée nbban statl111tl· radt, Amgndsen, minten 100
ezt érvénybe hozták a magyar ~Jiogy ei: mennyire 1lkerillt kal adatokkal
blzonyltotta, mértröldoyb-e a oéll61, kéofle•
egyleteknél, ez ellen lázadoztak _'llek a társad.gnak, az blzo- hogy a helyzet jelenleg az, hogy, le.q volt l'i1uaiordu.lnl. Aioua tagok. IDgyJ.e el Sáry .te1tvér,
tJa, hogy keserves vergt'idél az ország sz6nazükaégletét a ban megint meg- fog-Ja k.Jsértl•
nem valami különj:la gyönyörü· utáp klmuh
a "lap". Nem bányászok heti két. és tél napL nJ, hog,: ~élt érjen. lllnden oi;17
eégböl emelik a.nragyar egyle- kellett ez eebogy 86 Logan vl- munkával el tudJik..látnl.Ezért ;Jolog- kereutiihlt.eléhe; sok
tek tagsági <Cilj&lkat, hanE! · !:k magyarjainak.
l'annak a bányászok oly nagy 11rób"kozh nlibéges, m!eUitt
mert a kétszer kettO azt diktál. Amikor már dögrováson volt nyomorustgban.
•-' megraló!iltbató lenne. A Trl•
Ja, ha eleget akarnak tenni fi • .u "uJság", megjelent abban
Davle e.zt mondoUa még, per Keserü JJor Is sok h l firatJ.
zetéal kötelezettaég,lknek. De egy nagy hirdetN, melyben a hogy csak ati:kor fog a bányá• s.ígos és klHtségeli kls6rlelt:1e!!•
KÉNYTELENEK emelni, mert New-England 'b.lrlledt Gralllt• azok helyzete javulni, ha vala- 11e~ ered1116U)'t', Han1p, ha éta.zok 11.11 4..llamok, melyekben a Townl bányáj!hoz kereateli: em• ki ugy tudla megaldanl a kér• Tágffalanúgban uenTed, ••·
magyar egyletek mUködnek, az bereket. Ml azonnal rámutat• dést, hogy legalá.bb 800 1lllpO!: g u.Jás4 van, e111ébtésl 1aTaral
egyletekre PARANCSOtTAK, tunk, bogy
Grant-Townban dolgozzanak évenkln{ a bányá.• unnak, ha a mája TafY veséje
hogy vagy felemelik rátájukat 11ztrájk van, figyelmeztettük a szok, a mostani 6.tlagos 120·130 nem müködlk normi llsan, ha
a vállalt kötelezettségek ará• bányászokat, hogy ne menje- napi munka be,lyett.
idegességben 111envecl, a TrJner
nyában, vagy be kell szüntet-- nek oda, mert ott csak.1:1ztrálk• Tudja ezt már régen a bá· Xe1eril Boraa a. onosúg, me.lJ
1
~::!e~::1~h~~!::~1A:z~~~-::: ~: r!1~~1:~~m::t:~:=.~e::: :::::!gía':J:~ a;;,.!~
~I:
vigyáznak arra, hogy csak ol)"An eredménye, mert nem mentek .s,ok nagy kereeetért'II regélnek tartja aat. 0. qr-ott kaphat
egyletek milködbeuenek, me- oda a.}llagyar binyászok.
éa még nagyobb baj az, hogy ezt Trlntt's Llnhnentet, melr kttilyeknál blztoe, hogy amll vál• Fodor ur azonban nemcsak az ország közÖnsége el ll hiszi. n6 Her klmerillt lábakra
11
0
1
la~é~::!u~
~~:et~~I k:ot~:n::~~:~ :i~ra~ak ~:~:uhel~:t:~é~i: ~~::~::: ~ ~ J~.:-~
kor volt az, mikor már egyszer Co.-tól, hanem nagyobb aum· ban tör6dnének a megoldé.nal a Untkeal danu Jou,• Triullt\rd alapokra voltak helyez. ma pénzt Js, melynek: ellenében- 11.
ner CompaaJ, Clllleafo, ID.
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talán_ még jóval tl5bbet, mert a
sok 'klcal sokra megy és mindig
jobb, ha többen fl:tetnek kicsi
dlJat, mintha kevés tag aokat
flzet.
Az la baj, hogy annak kell érv6nyeaülnl, amit a központi
tlsztvlselOk határoznak, •em
pedig annak, amit az ösaztag•
--ú.g akar.
Nem olyan könnyil fizetni ·~
magas tagd!jak11.t, mint monda-ni, hogy flzeBBúk.
A Ul!Ztvlselök attól féltek,
hogy az öreg tagok e.gymáautAn
elbal4..loznak és ezért határoz..
ták el, hogy emelni kell a firetéet., aTI"fl a.zAm.itottak, hogy az

1

){ihály? Tulajdonképen mikor
,·alaki egy egyletbe lép, nem ab-hói a <!élból lép be, hogy ott
"Jogok"•at vásároljon, hanem
hogy betegsegélyt, örökösei pe-dig bal41a eseÍén haláleseti dl•
Jakat kapjanak. Ez a fő, hogy
ezt kapják•e egyleti tagok. Tud·

:~e~lb;~k ~=ee~;~~~:Í
ugy Is t.ört6nl
Pedig nem lgy kellett volna
történni, hiszen egyforma & se0
!~~d!:
téenek la egyformé.nak kellene
lenni.

::~!~:~ :r:~
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!j,1>0-';1::'ÖL U .00 DOLLÁ..BlG.
Elallr ■ n1utlnomruh ltul nlJi, ,:ik.

--o--Sá,000 DOLL.lfftRT KELT EL

EGY HAlrOlCNEGYED
1ULLIÓS B.L,,'A.

SOUTHERN

ÉKSZERUZLET

-/ b::ckley-Poeahonta& Coal
á0 · ée yája Besoco, W. Va.•ban

:;;_r alá került, mert a tárg nemcsak a hltelezl5ket
nem tudta fizetni, hanem még
a:tdól"ltl ée a royaltp•aJ Is
a As ~a rad t.
d : rveréaen a bánya 35,000
b011 rért kelt el, pedig a bányá•
t ak háromnbgyed mlliló dollárt
n\:~tek bele mikor azt meg.
}
tik 192 0 . ~
,
_
REPt1LOOil'EN
AZ 1:SZAKI SABXRA.
-·
A1 U9-1-lk hUil ke1d,·e, amikor a hollandusok, Wllllaiu

;":e':1

'•' o',.,'."l!!;~:

no,nA..,"D

pfnnbnot.

~~~1~:~t J:;~e;:tt~~:Jtc::: ~[~: ~t~':::rt:t!!;él~. dologtal~· !~;a:i°~ i:;~!~•~~tri~:{:~:!~:
1

he?;:1:~ö:~ ::;t : ; : h:1~;
alapra ,·olt helyezve az egylet
alapja!
Hatodazor, miért ,•an tartozása minden öreg tagnak?
Hetedner, miért nem mond•
tAk meg a tagoknak akkor, a
mikor beálltak, hogy majd 10·
15 fv mulva tartozul [og az egy.

á nt k.ap

olc'6•·
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nun, allol Jó

N&lvnk mindent• le1Jo-bb
ml11hlabe11 kap.
l!lailra119ubvtol'Ok,,16 . . . . . . . .1
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ICE CREAM
h

kltU11I

"Ez •

llost.1 aylrt,,,111,-,

lc1fe.laé1e1eltlt"

l ·soUTHERN
lEFIUG~;r1ON CO.,
( 'W'tllla■-

HN,lt&l m•ll•tl.J

WIWAIISON,
WEST VIRGINIA.

::t:::•

111
'~ 1 : t·~ :;::bn
olcsóbban mint bárhol. ·

Órnjavltbsal Is foglalkonnk

R. AUKENTHALER & CO.
Wlf, Ll,\MSO?I', W. 'V.A,
ékszerilzletünk e 1 0 t t egy
nagy óra van tdá,lUtva.

AkJ nálunk ven,Jól és olcsón

.,
M. J. BAI.L

Dr. POINDEXTER

WELCH. W. VA.
Ha •l1fran1i, munk,1 ■ k••· olcN
,.., .,, forduljon blu1ommal lln:zltn.
~~o:. mv11ktmfrt felelhdg.t vl l•

te"

d l h ..... ■ma:l.
lf1LA,..n .. .
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PLAIÁT~T. IWPOJECYWT
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LEvtLP'APllOIAT, EGYLETI
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Mauar
Bányúzlap
JILLI

Nyomdája
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A bányászok helyzete
Hindosztánban

Jlla'l'il MJITJaup

BANYASZERENCSETLENSEGEK
ÁPRILISBAN
142 bhJ6~1t ölt mtg a bh}'& ,prD11ban. -

Nö,ell.ulll. a

Yllla■ y.

,ram 61taJ oko1ott uereneséUensigd: u6ma.

Rabsaol1asorsban élnek. - A bányákban 11:ök és gyermekek i1 dolro~ak. évre több
Hlndoutá nban a bányiszat
teljesen angol kézen \·an. Az
angol csa patok uralják a Hlndblr: oniúgAt és minden d.Ualat, minden Ipar llD.golpk lr:ezében van.
ÁJ. angoJok értik Is a U1,6djit.
hogy a beneriilötteket miként
fogják munkára ée az angolok

nő

dol101ik a bányüu.L •~

gozott és kénytelen \'Olt lassanlassan, mind t6bb és több binyl.sz feleségét 11 bbyamunki1a fogni.
Alig 1904-ben a Wnyiuok 19
sú.zaléka ,•olt Hlndoeztinban
n/J-bá.nyisz, addig a binyamunkát végzi! n/Jk Háma. 1920-ban
má.r negr.·en sz balékra rugolt,

~

~~:~a~::Y:~~og~~~t!:~:z:~
aa:1°:~a:~1:;:;!:k1:z::~
sd.mra. haln~ éhen Hlndo11- halad.J:a, mert a binyúz ö:,;,•e1'.nban a benaaűlöttek. mialatt gye tovibbra la a binyiban
a termfbt Anglliba viszik el.
marad, a b!nyisz-halAI pedig

i::::;,~

m!
o r: ~ ~ ~ m~~;:~
mindenféle ásványi klncaekben
,bth·elkédnek. hiszen mindenki
e lött lanieretes a Mabaraduik
gazdagúga, akik az angolokkal
egyiltteae!Mlsarolják éa toulJAk
ki népüket és tartjAk rabsiolga&ágban. csakhogy blborban,
bársonyban élbes,enek. Ezért
!er~6::~~:o~k::o:~f~:::,~~
segltségé\·el, biztosabban tarthatják n épük nyakán a járniot
és prkel belik ki a hindu nép
véres ,·ereJtékéból here életükhOz srllkségea ju·akat.
Az országban. annak partjaihoz közel vanua~ nagyobb s:r:én
bányák, melyeknek nagy íefent&!égllk ,-an azért, mert .a keletár.alal haJózAaboz
uilkeégea
szenet meagze Angllib61. ,·agy
:: délafrJkal szénb.ányikból azAl
lltják.

A slénbányákban a benszil•
Jött hinduk dolgoznak, akiket
az angol bányatulaJdono110k, a
kiknek kezén \·annak a hindu
uénbányik, a le.het6 Jegna,gyobb mértékben klua.rolnak.
A hindu b,lnyászokr6I mir
többuör megemlékeztünk JaJ)un.kban I sajnos, helyzetült
.nemhogy jaVUlna, de folyton
roesu.bbodlk 6& hW>a. emelték
!~n~!::z:

tnöl„

=~: :~~!

:•~~~::'~n~l11den
A hindu bánybz felesége tehit, nem végezheti terméuetes
hintáaát, a hú rendben tartárit. a gyermekek ne,·elését, nagyobb gondja ,·an neki, seglten.l kell a férje nehéz munkijár.il és elképielhet/J, milyen a
hindu b.ányAaz caaládl élete Ily

\l~o:;~od: ~::~~azok korán elpusztulnak, klmerltl 6ket a nehé:,; munka és utyantgy vannak
a, uszonyok Is: korán elher-,·adnak.
Mlg az európai illamokban a
25-30 é,·ea asuony virágkortban va.n. addig a 25-30 é1•er, bin•
du bányAsnsazony el van cs!gizva, össze van roncaolva,
nieg van véuülve, hogy bárki
60-TO é,·ea töpörodött asszonyoknak tartani 6ket.
De csen.e1·én, utnya a hindu
binyl.sz gyermeke la, hlu.en
tlpen a feJI/Jdé1 kezdetén, amikor Jó tiplilkozAsra, friss levegllre volna azllk aége, apja, any•
ja melle« a doboa, nehéz leyeglljü. bá.nyikban tölti Idejét él
wir benne van a betegség calrija, sorsa egy ,·ona.lban halad
uülel 110,·aival é& nem tud ez
el'51 menekülnl, mert a t6ke ki•

A Binyafelllgyel6eég moat
tette közzé !prl1111 hónap siéatermelésér6l a statisztikai adatokat.
Megtudjuk abból, hogy áprlllsban öaazesen 142 binybz tizetett életével mesterségmek, a
mennyiben binyaszerencsétlenllég 1Utal ennyíen puutultak el
a bányákban.
,
Áprllla hónapban kitermel1
1
11::, ~:e~e:;~ !:i~!~n
:~:;~~:e:~:::~
ha~em bonalmas ée elvlaelhe~ tcnna uénre 8.46 haláloa ,ze.
teUen helyzetük Ja.vltiaa érde• 'rencaétlenlég eelk.
Uben kezdték a mozgalmaL
Tavaly kitermeltek a binyik...

asákmfi.nyolt\.sa hat alma.sabb
pn5, mint az emberlesaég kö\'etelménye.
l\leg°próbiltak a hindu bányiszo'k ueITezkednl és nerl"elkedés utjin helyzetükön Ja·
,·!tani, cea.kbogy az el.Ml Onilló
tépéailkre lázadóknak 113:nvénl1ottik (!ket, akik az angol ura-
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TANULTAK A8 NYABÁRóK
---

te- ;~~:~::t :~:!tj:.s• bajtira

ra i::n:~~~~~:n~s;Akat

klntjllk caak, iprllla hónapban
Ha a azerencaétlemégek okát
kitermeltek 33,702,000 tonna tell:lntjii.11:,aztlitjuk,1.hogyoeök~

.

~~k

é!s ~~:;:,~ b:~::6~ ~ A l1ányánok kilökik maguk lr:özlll uokat, aill; a &11erve1et 1á11,:,:~eJ~l~::~~~lk naponta 14 _16
l•Jbak 1Serbenhagyisir6I beuélnek.
,
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Lelk „ k
esze 1
Tanitók,
Szülökés

légek szl.m.a, azonban emelkedett a tet6szakadás éa v\llany-

~:1~:g!~ta~z:!:~o~~ :::r::~~
~~~h:: ~s!~:!'!"::n:::i:01;~

A bányabirók blzonyira hi- Ják. Akkor azti.n. uót kérnek é1

:.~}~-~or:'MC:e~::d : r::::t~

~~~ :;te!e;an~~t~;:is~; :oa:lb~~~:!t::~\:rzt :~~:1~ Iskolai Elöljárók

:~~~i~~z::k~v;;~~~l:a~i!
ha vagy pedJg. hogy a további
veréatlll magát
megklmélje,
5
~~~;:':i!:a~ás~ !~e~glit,tovibb
A%ouban ruég !gy sem kaptak elég bányási:t a hindu bányákba és ezért kényszerltették

~:~;;r:1~::~r::;~:1. uervezetet
A szervezet kansasi 14., ok~
!abomal és arll:anaaal 21. és a
0
2
~~::~ e:: !e;:~:;;!tt':.cn a mi!~
nraurak, hogy a szervezett binyás:,;okat letörjék.
El6b_b renyegeté&sel léptek

:i!!~!';a~s::~n~o~:;fi1a1:d~:Y: ~~l:1~:~~:ik~~:;:e~z t~::o~~:::
;~!k!:~~;~e~,:!:!~ ~:1:~

:~::::t:·

t'ok~/:'i1~:::o:=::~:r:kfe:::~
lett lllunkiba 6.llnak.
Több helyen elkerült !s nekik
: -b~':;~~::~~~\sr:::::t~~n~ 1~
nAllltott bérek mellett a munkit, mikor aitAn sikerült !gy leszerelni a mu!l.kbokat, a társa-

:!r::

:~:~a~!:ba 1:~~;~!ót és

és aaz~~:~k a~re:: ril~tZ::~veze~~!::t ó!!r~:1::
1
:~:k:~>·!~! :~:1:~::~
~e:e:~~~!,:t::~~ 0:1~e~: :::::s::::;!· ab~u~aek!:~ ~~:
la.tckat a kocsik felszlnre hoza. ták taktlkAjAboz folyamodtak. mekre, aklkntk a céljuk egé-

~

~~I~,:~:~:7n~. a;z á~:::~!1:br~~~
dee tt\plális kell é1 ez többe
:erül, mint a ben11illött b.áyiaz. Igy dolgozott eleinte
: \ef:i~!'eny::,nyAaz mel-

k~~~~

,.e:e~::~ !,!~i:I
::~:
ters, Wllllam Dalrymple éB
Ar<:h Heim, ugyanl1 egy körl~velet küldtek azét ezen kerilletek binyáau.lnak, -melyben
6
k:e~!z~g~~
te"k egy caomó 11ervezett binybzt é1 egy csomó beaugót la
béreltek, akik aorra járják a lokálokat éa a bányászok között
amellett iagltilnak, hogy a binyúzok Yegyék te! ezekben a
kerület~ben a mnnlr:á.t a 17-u
h~":!k mellett.
Ezek a magukról megfeledkezett é1 munk!stArulkat eláruló bányiezok nagyon veszedel-
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figyelmébe.!
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kockára teszik életliket éa el-.
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A Magyar
Bányászlap
az amerikai m agy a. r

bányiazok
e,rreUen lapja, melyb(!l megtudhatja
HOL MEGY JÓL A MUNKA,
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT.

e

A Magyar
Bányászlap
minden dolgában· tanáccsal 11olgál,
minden llgyét dljmentesen elintézi.
A 1zolgálatokért aoha .enkltlll egy
centet ae fogadtunk el és nem 11 fogunk elfogadni:
Semmi egyebet sem kérünk ez•
ért, mln~ogy lba lejárt elllflzet61e és
dolgozik, uJltu. meg e1Gfizet!~t é&
ha lehet

SZEREZZEN
UJ HIVEKET
LAPUNKNAK
Ha Ön 1zeretl ezt az ujsAgot, blzonyltsa azt azzal, hogy szerezzen
lapunknak egy e1Mlzet6t. El6re la
szépen megköszönjük szivességét.

·•

~;!rr~·e::r éee~:::y~::~::1 1:~~
lyett kúnnyelmilaégéért életé,·el lakol a bányász.
oa! sbe'n';~~:::~r~ :~:~ e:1~1=:=
tani azokat az e16vlg,-á:,;ati ln-

~:•,•:-,,.•~,l.:t,•,:U,'.,~,· ~:&.:,,·'·:.~.'·.·~.:.;·;·•••~.: , tézkedéseket, melyek a tetösza,_,,.
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;:n 1;~~!f~ho~ut!:: ::~:::
kal, sem 1ztrájktör6kkel nem
KEREKES TESTV:iBEX
blrjik a bánybzokat letörni, u ■.•.■ r-•~~,csw 'l:ollS.Ol'tT
kémeket és beaugók.at vesznek el ez államokban a Joltalokat,
fel, akik befurakodnak a szer- hogy elcaüggeuzék, lehangol15
;::e~~ !!e:!b:!:j~~tl:n:
1:.~:
1: 1~: 11
nyáuok'at és ha a loll:aloknál a
A délnyugati k.erllletekben
binyáazok egysége meg van azonban bamaroean rájöttek
bontva, akkor már könnyü ne- arra hogy a binyabárók miben
kik a nélkülözésbe belefiradt sántikálnak éi lgy ezeknek a
emberekkel a ~naságok felté- befurakodott elemeknek moat
telelt eltogadtátn!.
·
már nem aolt k!1'.táauk: len az
A binyúzok sorait tlymódon eredményre, mert mindenütt
eddig Clalr. a bolahevlBtilt bon- ki fogják t.euékelnt llltet é1 a
tottilt meg, a.z 6 taktllr:á.jnk binyúzok nem logjü: hagyni
volt eddig, hogy a szervezetet félrevezettetnl magukat.
bellllrlll támadják meg. Ugy A b.ányAazok meg fogják mu-

!~:

::~u::::~

aga mellé ~;tte ~~s:o::~~
mekét l1, hlaze.n a caal6.dt'5k
htinyiban valahol kellett lenni
a gyermekeknek, hova vitték
volna mi.shova mint a binyiba
maguk mellé.
Miután pedig az asuonyoll:
és a gyermek.ellel együtt do\go1ó binyúz tn'-r tulaokat 'lr:ereeett a blnyatnlajdonoaok azerlnt, egyre vágták a béreket és
a levágott béreknek meg volt
88
;e!:r.m::~~~::~ ::;!z:tfárjr~n:Orr:ze:'i'!~~~ ~'a:~n ej~n:kta!Uk:!ny~~:~::.
,:t!~:t~,ke;~;t~::
ru ennlvalójá.t az olyan bi- lokat és ottan addig beszélnek, meN. moat 6k la -azt követik, és nem fogja llket eltAntorltan.l a
n.yisz, aki e:aa~ magában dol- mlg a lokal gyiiléet öaezehlv- flletett embereikkel Araszt.Ják szervezet záulójétól:

::: !~!

bá.nyikban elpuutult, ö111ze1en
737 binybz b.6.nyaaierencaétlenaég folytán, mlg kitermeltek

A ruorgalmat vérbe fojtottik, ~::n!prl~~e=:~ap':::,:7~lúi1~! ~:z:;~n~ ~fa a:óna~ 1 alatt
11 korbiea nyomán még ma 11 majd n~y mlllló tonna szénnel
'
'
ene • gy az
klaerked a vér a hindu bányá-ltermeltek többet mint u elmult ell!G négy hónapban minden ki- r
azok éa binyiazauzonyok tea- év ugyanezen hónapjAban.
termelt egy millió tonna azén 1
téb/51, de a szen·ezkedéa csirája A •bányAban uerencaét·leneég re 3.86 halálos nerenCllétlen-,
mir ott él lelkükben, A szabad- folytán tavaly i(Jrlllsban el• aég esik, szemben a tava.ly! ela6
sigra való törekvé&, ai Allatl pusirtult 245 binyAsz, !gy min- négy hónap haliloú.al ariny-1
&orsnál la rosszabb eoniból va- den kitermelt egy pilllló tonna trámbal, mely 5.11 volt.
lo felemelkedé1 vágyát mAr nem/szénre tavaly áprilisban 6.68
Keményszenet Idén az ela6!
1
1
i::::::z:t~pu~:~~~~:: :,~ ~: !!:~ :::;::::::::::;,
::::enb~~j2~~0~ !:::!~e:11 öe~~I
gyelme lg rájuk terel6dött, akik tehát kedvei6bb mint a tavalyi., pusztult a keményazénbányika 1'1ndu binyáuokban Is test- Mull év áprilisban ugyanis ki- ban az elaö négy hónapban 177
,·érüket látják I akik mindent robbant a bánya. Benwood, w. bányász, tehát minden egy miielkövetnek, hogy a hindu bá- Ya.-ban, amikor 119 binyátz !ló tonna keményazénre 6.08
nyáBZokat kiemeljék abból a vesztette egyszerre életét a rob- halálos azerencsétlen1ég eseq,
borzalmas h:lyzetb61, amelybe banlia folytin. Ez a nagy aze- mellyel e:,;emben tavaly 6.42
saJit nem,ietuk uralkodó osztá- rencaétleuaég okozta tavaly, volt a .halálozill arinyazim az
lya t.a&r.ltotta 6ket.
hogy a uerencsétleneégl arány el!6 negy hónapban.
De ahogy a napkeltét nem le- azám o lyan kedvez6tlenül e.laPuhaezenet az ela6 négy hó•
bet emberi erlivel megakp.dá· kult.
napban kitermeltek Idén 162.lyo1ni azt sem, hogy a. hindu
Kcményaz6nb61
Aprllisban 246,000 tonnát. Halilog szerenbinyiazokra. h1 el ne következ- kitermeltek öeu.esen 7,472,000 c1ét1enség folytán elpusztult a
zen a azabadság hajnala., a fe1- tonnAL A keményszénbányik- pubaszénbá.nyikban
az ela6
su.badulia 6ri.ja él akkor re- ban szerencsétlenül járt 34 b.á- négy hónapban Idén 660 <ba.jtár•
mé.lhetlk a hindu bányiazok, nyisz, lgy caak a kemény11én- aunk, minden millió kitermelt
hogy ugy mint nyugati ba.jtAr• termelést tekintve, minden mii- tonna puhaszénre tehit 3.45
salk, '5j 11 emberibb életet él- 116 tonna szénre 4.55 halálos halálos szerene&étlen&ég ealk, a
hetnek é& a hindu binyA11aa1- szerencsétlonsé.g ealk. Ez.Ili:,! tavalyi ela6 négy hónapban klnonyok vlauatérhetnek a bi- szemben tavaly áprilisban a termelt szénnél minden egy
nyik mélyéból terméuetet, az ha I A I o I azerencaétJenségek millió tonnAra 6.82.
Isteni és Emberi törvények il- 11rán:n1Ama ii kf'm,!,nvazénb4- •Idén a négy legnagyobb uetal k.Jjelölt hlvatúuk.hoz, a CII.· nyilr:ban 4.99 Tolt, mlg a tlz rencsétlenség az ela6 négy hólád! tlizhelyh~.
év:I 11:ltermeléa haláloz.6.st ariny- napban 95 embertldozatot kö@zl.ma. átlagban ápruts hónap- vetelt, --mellyel 11emben tavaly

Jeten semmr bat!aa tem Tok.
Jlelülról alu1rj6k szél.robbantani a Unlted JUne Yiorllerst. - FelA hindu bAny'3zokat kötéllel btlrell embereiket IJ~sempéazlk a sze"uett b.inyilzok ldl1f. -

A katonák kezében ott csat-

!:~~~ tehát januflrtól áprlll1 végéig a

~!~i:!- !!!

Á ó
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rtttent6 helyzetének ja.v:ltiaa
~r.lekében, Hindoaztán olyan
1 6
:;,:iZ:zó~~ó::: :~ ; e ; ~ ;

a puhaszéntermelé9J1él elpusztult 108 baJté.raunk, lg)' minden
egy millió tonna puhaazénre
3.20 balé.los szerencsétlenség
eelk. El:zzel 1;zemben tavaly Aprlllsban a puhanénbányiszat
halAlotJ.81 ar.6.nyszima (bele11AmltYa a benwoodl ildozatokat 11) 6.94, mlg a tlz évi AprlIla! átlag it31.
Az Idei elsll négy hónapban,

~~

kadist, Iejárókll által el6illba-

~~/a~::;tte:;: p~l:~1:~:~.!1:::
~a)~:!!~ és életé,•el

fizet a bá-

sz:r1e~1:~~::::ekll~~v:k~~z=:
onnan ered, hogy a bAnyákban
mlndlnkibb emelRedlk a vll1
~~:t::n hra;z:! t:~ta.~:I
la, -hogy eok olyan bánya va.n,
ahol nem vigyáznak arra, hogy
1l magas teuültségt áram kel-

e:;:~

~:.

~

~::r,:~z:~'~~;;~~~e::~
ve legyenek, hogy a vezeték
magas feazültaégü irammal
van telltve él lgy életveszélyes
annak érintése. Ezekre nagyobb
gond '1'ordltandó, e •kkor ezek
-a azerencsétlen1égék nem fognak emelkedéat mutatni, mert
blazen a ke116 el'5vlgy.6.zat mellett a villanyáram Altai okozott
azerencsétlenség,all\et korlátozni lehet.

-,_-.-,.-,,-,-,la-p-ol-..,-,-,,,-.,-.~
. • .,~.
Jil", bin1ú1okról, llbyiHok•
uk.

A Magyar
Bányászlap
e14flzetésl ára egy évre 2 dollár.
Jugoelávlibe, Romániába, Burgerlandba 3 dollir. (Magyarora.zág ter0letér61 ezld6azerlnt ki van tiltva a
Bá.nyáulap.J

mm,

Magyar Bányászlap
Himlerville,

Kentucky

1925Jullus9.

óhazai mesék....
A u:tlp ,meglndltó 111avak peregtek a tlBt•
teletH ajkairól, akárc&ak a sióuékben. Ha
Demcsak a .bal.4sra. ügyel, melyet aia.va.i
Z1u1sára gyakorolnak, ha egy plllaht!st vet
Bájit bens6jébe, ott jól elrt!ljt6&Vll ta1,1ha•
tolt volna egy Jegkevélbbé sem égi eredetü
érdst, mely kenetteljea su.valt sugallta.. EJó
u érzés röviden !gy fejezhetti ki;
- Kir volna. a1 a gyönyörü teremtés an•
nak a tanulatlan, durva. banyi.ulegénynek,
mikor nekem, a finom, tanult U11teleteanek
Is tets1lk. S ha valami véletlen feloldana
theologus koromban adott 51.avam alól . . .
De mJ,y el saját ben6ejébe nem plllantott,
maga la ut hitte, hogy a leAnyka érdekében
beuél. Ai pedig megrendüh·e hallgatta.
Isten! Mindenható, félelmetes ityink ..
aki elvette atillelt és akire blvatkor.,·a el
akarjik most töle venni Ádámot ...
Mialatt a tlHtelete~ Zsuzsinak htenröl,
biláról él kötele6Ségekról beszélt: a betegnél Engel dr. ldözött.
Öt 11 beavatta Kapu,·árlntl Zsuzsa titkába.
t • m~a~,a!~~ ;:~~e=n:~.t::!:1:!~0:;~:

mint magára. BeszéJJen vele. M1.ga t11merte
szüleit, Ismeri " bányás;a:asszonyok életét.
Rla»sta vls11za. Zsuzsát uok helyzetének
ecsetelésével. Ugy-e, nem engedl megtör•
tenni ut a gzi)myüséget. hogy Zau1sa vtu1a
1ülyedjen oda, ahonnan felemeltük!
Engel dr. Igen vegyes érzésekkel hallgatta a sopánkodást. N6nek, klvé.lt betegnek,
gyöngédséglxil nem i.urelett ellentmonda•
ni. De ba kénytelen Yolt, azt 11 megtette u
tgu.atg érdekében. Sokhl becsületesebb
ember ,·olt, mlnt.aem meggy6z6dése ellenére
v.állalkozott ,·olna valamire.
Kelletlenill, ,·ont.atottan srólall meg:
- .Bocúnat, de én az egési dologban nem
l.átok..umml felháQOritót. s~rnyUt. Én,
) mint on·oe, mindig jó szemmel néiem két
egéuségea, nép teremtés egym!shoz való
vonród.ás.át. Zsurs.ából él Ádimból valóban
szép pir lenne!
Kapuvárlné ldege1moidulatot tett.
- Aztán H az Ádim már kis kölyök 11:o-rában -becsületes, bátor, jólelll:ü, szóval jellem YOIL lla Is az. Pompás, férflH legény.
- Sroclallsta!
- Tessék meghinnl, nem az ö hibája!
Teaaék egy caomó méltóságos ur,i. bányiu
LEl,li'.IISKEJtETFt'RDALÁS
ELÖL A 11.ALÁLBA.
KerekegyházA.n ltj YaSB Lu·
k.ác1 szegény10nu gazdaember
tartotta el szüleit. valamint
gyógyltbatatlanul beteg leá.ny•
tlllStVtrét. A flu az utóbbi ldöben
tivbnak adta m1.git, ami acsaJid nyomorát csak még jobban
növelte. A leány nem tudta néz-

BÁNTASZOK AIV Al.
Inai SZEl'ITlllREI I!BTH.A..

munkira fogni, fejemet teazem rá, hogy a
legrövidebb ld6n beltll mind szocialista
Je111.
•
- Doktor, csalódtam magában ... maga
ugy látom, megengedné, hogy Zauua. eldobJa magit!
- Soha! De én ut nem tart.&Dim eldo-básnak, ha Riboltné lenne. A1 a nu gyermekkora óta 111.eretl ... a egy aaszonynall.
mégis caak u: a ró, hogy az ura mélyen és
blve.n atereS9e, nem!
K•puvúlnét ez a kérd.él klnosan érin•
tette. Tapintatlan doktor, Ilyet kérdez., ml·
kor tudja., hogy férje, a a1e retetreméltó gavallér egén életében csalta ötl
- Menjen hit. .. mondta keserüen ... te.•
nácaolja neki. hogy ,,e111e mngát mlel6bb a
nagyszern Ádám nyakába. Igaz, hogy én
akkor egy törülköz6t ae adok vele..
- Nem fogok llyet tanácaolnl, - felelt
a dr. komolyan. De csak azért nem, mert
fiatalok mindketten ... Yá.rhatnak. Addig
uere.zze.n .Ádám törülközlSre ,·s.Jót..
::melött elment, Engel dr. Is benézett
Zsuzsához. A lányka orcil lizban égtek s
kialrt szemeib6I felé kiáltott a rémület:
- Te Is kinoznl fogsz !
Az eeetlen dr. nagy mancsalba fogta
Zsuzska forró kezét.
1
le~ ::\:::'~z!~:~'::m~1Öb:-~ t;~~n ,::~:~ .
n1lnden akadályt. Ádám derék legény, érdemes érte kissé uem·ednl Is. C!;ak türelem.
Az !dö mindent meghoz. Egy egész hosszu
életr61 van szó. Szegény nagymamának pedig csak rövid pir esztendeje van még. . .
vagy .. . talin annyi se. Addig ki tudná l!t
ugy ápolni, mint 6nfelildoz6, htiséges
Zsui.kája ! Akinek nem iehet az a Jutalma.,
hogy haraggal éa üres kézzel bocaissik el
eddigi pártfogói. Ha Ádám nem l1 gondol
arra, uj házasok boldogd.gihoz nagyban
bozd}árul egy kis tGke. Tehát csak okollln ... virnl. .. ami késik. nem mullk.
A doktor nem tudott olyan szépen beuélni mint a tisztelete.. A n1.gy részvéttlil és
vlgaaztalnl akarástól akadorott, J6t dadogotL Mégis szemlátomást ugy éledt é1 egyenesedett fel Zsuzsa. mint a rrtaa vlzsugártól
az ellankadt virág. IU.borult a doktor vörös, ·
azep16s kezére a meg akana. caókolnl..
mert ez a kéz utat mutatott ne.ki. A doktor
eh·ont.a kezét a megcsókolta a linyka bom• t
lokál.

- Hlazl, hogy javit akarom?
- Hluem.
•
- Uu fog tenni, amint tank&olom!
- Ugy. De tfasék Ádámnak megmonda•
nl, hogy ne haragudjon rám. En a.kármed·
dig kitartok mellette.
,
- Megmondom. Hogyne mondanim. . .
caak ne alrjon ulvecském?
Sugény doktor még erre la vé.llalkoUltt.
Pedig hit mondja vlllakl a blkinak, !hogy
ne haragudjon, mikor vörös posztót lobog•
tatnak e16tte. . ennyi sikerrel lehet a.tt
mondani egy uerelmében és önérzetében
megbántott férfinak.
Perecesné nagyon klméletesen mondott
el Ádin1nak mindent. Hogy Zsuzsához nem
szabad JArnla, nell\ adják senkihez, kell ,o.
nagyságos uuonynak, akl -meguokta. Szórul 1zóra csak azt mondta el, amit nem lebetett e\ballgntnla, mert a flu kenyere forgott kockin.
- Ne Járj Zsuzsa után, mert az urak
ker.e messzire elér a még kites:z:lk szürödet
a bányából.
Xo még csak ez kellett. Adám, aki azótlan
komoran hallgatta. az elutasltá■t, most aztán kitört.
- Mit, bát nem elég. hogy azért a kicslért, amit mQgeszlk, kalickában tartják n
0
::~!ta~:t;~:~ !:1:::ég~I !:{!!ó!e~!:n:t~
u1unkát, vagy m.er kell oda az ember? Ilyen
lelketlenek a finom urak. A:i Istenüket, rájok gyutom a kastélyt, nem bánom ~a örök•
ké .rahoskodbm Is ért.e ... akkor maj Iea:z:
kenyerem a fogházban.
Domboru mellét majd 111étpattantott.a nehéz Indulata. Ételhez Bem nyult, több uaYát nem lehetett venni.
- Ádámnak valami baja van ... sugtik
egymbnak clmbor,1 másnap a bányában s
nem tréráltak vele. Tud'f,kt,..hogy nem tanicsos, Da baragszlk.
F.ste, alighogy haza érkezett a bányából
- éppen lámpáját tette le - meghozta Engel dr. Z1u11ka lzenetét, ... hogy ne haragudjon.
Ádám akkorát ütött az asztalra, hogy a
lámpa mintegy Ijedtében felugrott rajta.
-; Kalickában tartj6.k szegényt ... az l stenüket, rájuk gyutom a kastélyt!
- Ez nem beazéd - förmedt rt a doktor.
Ilyet tehet egy kapca betyár, de Rábolt Ádám
mondani se mondhat Ilyet. Kire gyujt.aná a

A VESZEDELK:ES ÉLETKOR e11e. Ha ötvenéves le!iz az asz•

TISZAALPÁRO~.
__
Tlszaalpiron mindenki tudta bo
C&enkJ Ferencntlben
tuÍú. !.n forró a vér. Mindenki t!i.1.a, uéltében-h0$8Ziban
zélték faluban ho
amlg
:;es ki F ~enc kün~ jé.;{_ a föl•
aen
e
ók
::e:~~:~~ ~~~:i~.zt:~t~na:.

1zony, mind megbolondul, fene
tudja, ml bujlk a vérükbe Ilyenkor Ar 6 vérébe bujt a szerelem
a most én ülök t61e börtönben
A ke<:akemétl klr t?rvényué)I: a megtartott fót.irgyaláso.n
bázastireon elk~vetett szá.ndekos ember~lés buntettével mon•
dotta ki bilnösnek Csenki Ferencet és ezért 12 évi fegyhiz~

LIBALEGELTE'l':tSBÖL
H.ALÁLO~ l'EREk-:ED1:S.
Zentán Oyetval "Jánoa éjjeli
6r fia ott legeltette libáit Kaszis Jinoa ková.csme1ter hha
eltilt, amllxil uóvá1tás támadL
Gyetval bottal támadt Kaazá.ara, aki baltával ,•édekezett, de
nem tudott ellenfeléhez ftlrközni. Oyetvat annyira össze~erte

. kaatélyt? Egy hAtgerlncsorvadAsos aaazony l!Zomoru, gondolkodó, jósiMI emJ>er, ha lera, a.ki ne.msok!ra Isten elött fog f~lelnl az. calllapodott.
ért, ha. Itt a földön valamit hibázott? BoszBinnl kellett véle tudnl. Engel dr. tudoU.
szutl!A.sboz nem kell se éu, se hecsUlet, az De ml történik véle, ha egyszer valaki még
a legkönnyebb. Türnl, virakoznl, az pet11ze azltja fellobbanó lndulat.it, ahelyett, hogy
nehé:i. És a kis Zauzu. villalja uer elméért cslllapltani? Pedig vannak olyan gonosz
11. nehezet, Rábolt Ádim az erlla legény meg
emberek. Mindenfele. ..
nem!
Akik a mások lángra loJ>hantott HenTe- Ne bántson a doktor ur la! - hördült délya mellett vigyorogva ,titik a ma.guk pe.
fel. Mer nem állok Jót magamért!
aenyéjét..
- Nem bántalak én fiam! - fordltotta
uelldebbre uavát Bn.geJ dr. - Gyógyltalak.
A hajójegy.
A beteg, akinek forrósága van, kirt tehet
másban Is, magában Is, azt bizony aoksr.or
Zsuzsa, a kis betegápolón6 mindig nale is kell rognl. Neked le lázad van most gyon kevés szabadságot élvezett. Mióta
Ádtm, nem csodálkozok rajta. . . de majd Ádám megkérette, teljesen egy rabmadárka
lecslllaPodlk. Én tudom, hisz kölyök-korod sorúra Jutott. Minden lépt,lét Ugyelték. A
óta Ismerlek, hogy te milyen becsületes, tó körül se sétálhatott többé. Kapuvárlné,
erös akaratu legény vagy. A kis Zsuzsát az beteges önzésében nyugtalanul 81Ólltiatta,
Isten 111 neked teremtette, senklyel se lenne ha csak a mellékszobiba ment la. Mi sem
oly boldog, mint véled, aki lgazán azereted. lehetett ennél keservesebb. Egyedül a. tem•
És a te hirtelen haragod mellett caak olyan plomba engedték el, mert azt már a tlsztetürelmes, iildott teremtés blrja ki véled, letestöl restelték. hogy Isten lgéJét61 eltlllrulntö.
Bák, de oda is Dintelné klsérte.
- A mán Igaz.
Szoruoru öröm; láthatta Ádámot s Ádám
- Hit akkor 1111 ~molj. Várhass. Mln· öt. De még uomoru örömükbe le üröm csöp
dcnt klforog az ldö.
pent. Zsuzsa minden mozdulat.át figyelt!!
- Nem J)irom én ki, hogy ne \inam aga• Dánielné a Elemér szurós tekintete se a. 11alambomat.
pon függött, hanem rajta. Amint elhagyta
- Hogyne blrm\d. Hit ak i bemarad ka• a templomot, rögtön mellé gurult és Zsuzsa
tonának, oszt hirom évig nem litja a ba- lesütött fllvel haladt Dánielné és pupos fia
báját. Ha nem tudsz érte szenvedn i, nem Is közt.Ob, mennyireröstellette!
é~demled meg Zsu:z:sát.
Ádám area a förgeteges éjszakánál Is IIÖ·
llég aokli beszélgetett véle Engel dr., aki ttltebbé vilt, amint utánok nézett. Annak a.
1:em sietett haza, mert nem várta otthon nyomoréknak szabad kisérnl az 6 Yirágszi~
se asuony, se gyerek. Mire buceuzott, már lit, bát mivel különb az, mint 6?
e,:éazen megjuhászodott Ádám. Mikor· kik!•
Csak Zsuzsa kedvéért 1árt a templomba.,
térte, már köny6rgllre fogta a dolgot.
hogy szomjas szemel magukba. sdvhassák
- Csak legalibb izenetet tessék néha szépségét. A zsoltárok nem emelték lelkét
hozni a galambomtól.
az Urhor., pedig nála BZebben egy legény se
- Meg le~, meg le11. Mibe nem kevere- énekelt. A pap szaval nem cslllaplthatt.ik
dek ör11g koromra .. _,.értelek.
la háborgó lelkét, mert-nem le figyelt rá•
Ádám a kerltésr11 könyökölt, mintha a :luk. csak lndulato11 vérének zugisit haldoktor után nézne. Az égre tekintet, onnlln lotta.
Mert könnyü azt mondani egy szép fel,·4.rva valamire feleletet. Arra, am.H gondolt, blrony a földön nincs klelégltö vá- buzduláshan:
- Igen! Egyelllre. lemondok, tilrök, yá,.
lasz.
- Hogy van az, bogy egyik embernek rok a szép célért ... szerelmemért ..
De aztin, mikor jönnek a napok sorban,
,•an háu, födje, családja ... a n1áslk pedig
mir kicsike korában árva, senkije, semmi· nem hoznak semmi változást, de1 a. lemon•
dást mind követelik• mint könyörtelen hlteJe..
,.
Ezeket gondolta. De már nem dühöngött. lez6k; az vértanuság! És nem mindenki
blrja a vértanul!d.got..
llyen volt Rábolt Ádám.
(Folytatása következik.)
sr;erteJen indulatában gyilkolni kéez ....

AG\'0:ll'VERTE ,\. FELEStO.f:T UÁNYAKATASZTRÓF,\.
lében 6 tárna beomlott.
.ÉS MEGS ZOKOTT.
JUGOSZL1Vl',UJA.E.
A beomló bánya maga alá le•
mette a munkásokat. Két báGollmer Jakab jómódu kis• 1A borv!toruágl IKraplnán nyász meghalt_, többen 11 ulyollszl gazdilk~ó kiment a fele• sulyos blnyakatautrófa tör- san megsebesültek. Az anyagi.
11égével ~ foldJére dol~oznl. tént. A kraplnal szénbányiban ~Igen nagy.
.. _ _
_
Munka közben val~in öSSJ:e• ,'1gybatlansig folytán rövid•
(Magyar Ujság, Poz10ny)
,·e11ztek s a feldühödt g~zda le- rá.rlat keletkezett él! az égö vllBán . iszla ot
1111 18
kapta a kocsiról a 16csöt a az- lanyvezeték felrobban
_ bá
\
lr~ák b~n 1is:okról
zal addig verte az aas:zonyt,
tolta a
1.1 11 ny uo
• 11.
'
ml~ az eszméletlenül terült el nyaléget. A róbb.anás következbillyászolrnak.
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ni az lnaéget, megmérgezte ma- Pedig öt gyerek ,·olt a Csenki· bü;t:~;~:,:t:l~.lnösités miatt ~e~:~:::iy!:e:t'!!:::~, :;:[. ~a~ö~d!~ir!
:!t :::~0
1 1
::~Lé~:t:o~~g ; : ; : :
po~::klg élt lgy Csenki Ferenc- és enyhlté~ellebbezetL :~~:~ó~t:t!:~házba. Gyetvalt ::;::~!tot~égvel:tkö~i:~m~:~~

a::~

re ,·ette, hogy még egy utolsót né, amig egy eSte. rá nem /;a· KtT HALÁLOS BA.LESET A
mulatott a korc11mában, majd kadt a baj. Az ör:: c;enk ~ )[EG\' ADULT LOVAK ][lATT.

(Hlrlap, Szabadka) halt. Férje egész hazáig vitte a
holttestet s aztán elbujdosott.

~ .

:°ta:

egy fira fölakasztotta magát. ~:~c é~:é~~~~a~ :az~Jö~t,' 1
Sulyos éa valószlnilleg hali• AGYONOÁZOLT VÁLTÓOR. Hollétét nem tudja senki.
k
Holtan ta.láltak rá. A leiny la hogy a bizából Idegen férfi anr 101 kimen11telü baleset elöldéi.6Kiejenön az állom.A.e mellett
1
(Brassói Lapo )
kiszenvedett.
ra.nt' ki, meg bent a 11zob.ában jo volt Óbecaén két meg11zllajo- hal!loa kimenetem szerenelét•
Ua. a
úanak baja nn, a
(UJ Nemzedék) ~:tt~°:::a:~:!;:v;uh:~~~~: !~t~:~:ta:?~~e; !!~o:á:y::
ro:s felé. Blklnén ktvill még
t::t~~=ó ■ - Hál mégis ,Igaz, amit be· Gyurcatk Miklósné ült a koor;ln.
LllGTAftT..AUIA■AH
&zélnek, - klált:ott feleségére A Kralj Petra csatorna hldján a
Csenki - ak i különben nem lll lovak valamlt6I megijedtek és

;:=======-e==; lilta a feleségét.
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1 fllhl 111lnHn - t 1aM,61.
1h01 nlk .., .. r 1rok 6111111.
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::tymá:av;;~
gen, meg öreg ember Is vo.lt
má.r, nem nagyo,n Izgatta. mar
öt az Ilyesmi. 'llost azonban
n:ég a, a11szon~nak állt feljebb,

11

;;:::k~d~ó~~ :!~=~I

;~ ;::eb:n
két asssony megijedt él leugrott, de . oly uerencsétlenül,
hogy Gyurcslkné mind a négy
,·égtag~t, Blklné ped~g e~lk

~;~:~::te~ta:zö;;:ge~~e::~v:~~ !!~1~t~~~eé1y~!~~~::~,:~;~!i
~:~~'ab!~~:t:ir:e;;~;:~i rán- ::~~; ~f~::~ltr~!v~le:t~~s~;:~

~:::t:u:
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i;:f:!:taJ!:~

~~~~~rt~ö:t:~t~k
hogy az állomás ,felé haladó
vonatoknak \assu jelzést adjon,
az egyik tolató mozdony e!Utötte és halálra gázolta. A 11zeren-
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bi;

W■y,u•

bb7'81lap:o,, ngy a
bankb.01 Jori11l. II~r:t nem for•
d•l f.llekre a b.alyekre olya■kur
1,, mikor nlnc 1 baJa. uU. a1
eUifb:etéd kellene 1tu.lil•en1e,

e:~;!~t ad:~:~~! ngy a bankbetétjét elllelyHuU
ttpték. A lefolytatott vizsgálat
meg6.llapltotta, horr,a szeren•
THI CITIZEN IANI:
caétlenaégért senkit sem terhel
a felelóllég.
Of WAI,
(Erdély~lap, Arad)
ELl'fÉLT DICSKÁZÓ,

;:i::::; J';:~~:~ ~::i:

WAR w·vA
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a1nk11nll 111•0tNúlt •

1

flt~~tr~sz:;~ r:!!~::~ea:
~!{i~~tü~
::~~~ül~~: h:á.r
~ony r;Jéhez vágta. A fegyver Jést hallott, mlr11 kisietett, hogy bof:ároml gazda eg korcsmai

:.:m::w~~~:j~totta

a csapo- :~~=~k:a~:r::1;:': ::;~; öu1eszólalkozáa alkalmá.val ha.s
föleg fel en• kit.itta, a két Ijedt állat keresz- baszu;u, •Bt;:'lg~;ml tb': .:át,
17
11
mondotta az öreg a fó- 101 rohant rajta' és halálra t.a.- a
~ é na ék
tz·
1
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(Blrlap, Szabadka)

(Magyar Közlöuy, Losonc)
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ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT
KANADÁBA
amióta· as Egyesült Áll:;:::ó~~~hya lezirta Amerika
A1 ötezer kö:iül legtöbbn ek teatvt\re, apja, rokona, menr•
asszonya, ,6legénye él 11Z Eg7esUlt Államokbap. Minden
ma,rya r embert érdekel legközel6bbl honáta rtoiólna k

11orsa és annak ar onizágnak élete, ahova. kechesel elk6•
riiltek.

-

1llnderr~n a Jegpontosabh, legbecsületesebb
lelnhta

KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN
:!08}2 Jl'AO' STREET,

"1XX11'Ef:1 JLlS!TOB,\, CA:S.
oln1shalja.
;,rn ,;uir 11.i.irü lheliil ;o,Ooo mnrar él Kanaruiban. Ila
telnH eÍr.el a nngysd mu ma~yarrul üdeU t\rlnlkezé~be
akar lt\1ml, hlrdessel\ a 1

KANADAI MAGYAR UJSAGBAN
amely minden r lgl é~ mlotla11 uj kanadás magrart bétrlíl•
hétre j6barlltként lálO@'&t meg.
ELÖFIZ-t:TíSI Á.RA:
EGY tVRE IS.DO.
FtL tVRE 11.iO.
Hirdet& d.lj11aW1 nerlat.
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