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MAGYAR
THI HUNOAfllAN MINUIS J OUflNAL VISIT• MOfl&
TH AN ILIVa N H UN'oll lD MIN IN G CAM ~• AND
111 011• T HAN l"OU IITaa N T HO U.... ND tfOM•L

T HIE HU NGAllt AN MINIIII J l,)UflNAL HAi M• SU HCIU ■ IIII THAN A.NY O'fHlfl THfl&& HU„
GAIUA N WIEIKL lal IN THI UNITa o I TAT,IL

HIMLERVILLE,,

KmJULT AIIARC POMEROY SZÉNMEZőNjTü~dérmese a
}'tlrobbantottak egr hajói, mtly • ,uenHeUu bA.•1•s•obt 1n a p 1
sdllltotta ,, a lolJ·ón. _ l' elgraJtoltU etl'J i.n,.,t. - Dynarah
merinyltl t@'J ntóomuJhu1 ellu, ••l p.alrijklörőkel dit.

té,·el ~ g megint hajóra súll•
tak, ,ht,gy ,·tuu. mehe.Menek
lakiutkb&, mlutin & intrijkoJó binyiuot még a bányapléze11
:li:i:e:~e:.m:::;~\t;~l~e~r~ ·
k~;~ 0~:!_nem •
tn • binyilkat, n1ajd nemrégl-1 E1t a hajót »eggel, mlelótt :t
ben,_ uJra megkezdték az üsemet urtijkl6"6kért itmehetett ,·ol1
- utn\Jktörökkel.
111a, telrobbantotú.k dynamlttal,
A táraadgok a 11tr!Jktörlik•1c: hafó uonnal elaillyedt. a hajó
nek u 1917-ea béreket fizetik , személysete caak usú.s által tu'de minden er6lkadésllk dacira dott a belulladhtól megmen~
"m m,gy "gy a monka, min< killol. A m0<'•*"'' , m,áJ·
ahogy kellene.
koló btl11ybzokat gyanusltják,
A Pomcroy harcokró-1 mt\r 'l.klk kö10l többet ezen a clmen

:~:=~

:bb~:;~:iu~.tu~~g~
gok ,•erlg keaerltlk el a bbyj,
uokat, akik aztrijkban illa•
cak.
.A 1 elkNered& ujabb uvargisokra naeteu & az elmult
héten a unrgbok eltojtúiu
egéu aereg deputyt houttak a
táraad,gok.
A Pltta~urgh Coal Company
ll:'nJ.f.jlbul. Racine kiholében,
fdVu,kott4k a küla6 épOJete•
kel a a. tti1 Olyan D>V kirokat
okolott ' a bánya fellzereléeben
15- hogy a munk4t kénytelenek
voltak abbahagyni, mtra puu,
titáat belyreho11ü:. A tia ilt.al
oko.r.ott kjn as ell6 becllffek
111:erlnt 60,000 dollárra teazlk,

=:~:~~~-

le 1~1gt&~~:~:~t&~eg ex a me•
rénylet, f!gy automobil elé. mely
a uomnédoe plézekrlil szilll•
totta • utriJ,ktörliket, d)-n~ltot df1btilk. mely u automobilt
tönkttU!tte, a moton széjjel • etette. As autón utazó bán,-ó.·
noknak uouban nem törtétit
Bajuk.
A m.,rénykt folytb. tiltó parancaot adott ki a birósig a
..erv,sett bányú1ok ellen és
m6II •dtNn a ~•,-Dban, 1'e
m. c..k k6zelében &e u.abad
uervnett binyWOkn.ak. mutati:OUI & a tUt6 puanCI a
békéa plkettlö~ 11· vona.lko-dk.
A blróúg tagj&I elre név'.c•

!7.:

A

ANGOL BÁNYÁSZOK .SZERZŐDÉSE

A bin7aurak nja~b Wrle111illllillt ata r nak. - A hh7iuok ;;
upos munkahét, 1 ór b mnnk.l napot khinnak. - A1 11) utnil•
dés wegkölé!l«I nar,on bl1on1talan,

avagy

hogy bolonditják a bányabárók Amerika
lakos"ágát
O
„

........,...... Ohlob&n ml,jOhlnba .... , ... m~k& v,....
több mint egy él"e s.ztrijkba:a
Alinak a..,binyiuok.
A W.d.gok aehogy sem
akarjl.k rlletn1 a uervezettel

bányászo_~ AZ
30 dolláros keresetérol

-----Farm J ournal alj as támadá„ a bányászok ellea. - 10 dolláros n a pike r uet m ellett

300

A• •••• , hloy,1,..... ,.,
év eliltt kötiltték meg a uen6-délit a bány,szok, melf a régi
HertGdések lgazsigtalaneágah
csak fffzben szünt~Ue meg.

mlko, mk,t ,,orok,t 1,Jok,
m,r Javiban Joly!k llZ uj uer•
1.Mé1 felett! uirgyal6.a, mel)'et
jullua 3-in, keidtek meg Lon•
donban.

t~:~!:~~Aa

~ P?l dol1?U&tnának ep évbe n a bányáuo~-huudj a a ,Fai:m J ournal - Minde n me1• oe: ;r:r:il~~lsz:~e::!maé~t er!!':!nn;,,
az:nl~::
va„rollJ,at o lapk~ ban iu)~t.ot kelte nek a ban,a~ ~ a b~ny111ok, ~11.en. - A ue"ezel nratulajdonosok nem volta~ n em tudjuk, an.n}i blzonyo1,
VIHt1uta11lJ1 • Farm J oumal nyilvanvalo hazu1n111t. /
n1egelégedve.
hogy az angol btnybzok a sok
A btnyatulajdonosok ut álll· 11élkfi!Ozé1töl és munkAtlanaágTilbb l1ben r,muu.ttunk mir.;bogy Usztira mese mlndu., a vennének. ?ill lenne akkor, ha -1.ottU:, hogy olyan maga, bére- tó i rendkh'lll el ,·annak keaehogy a bl.nyaurak mostanjban n,lt a biuybzok nyomoniról, 300 ,napon termeh1ák a ase net kel kell füetnl az angol bé.nyá• redve és a végs6klg ti v:i.nnak
legtöbb köteleaégüknek tarL• 1munkanél kllllségéröl I rn a k , minden bányiban! :\lit cslnlijn4. uoknak, hogy alt az angol bi- uán,•:i, hogy moa,t segltenek.
Ják Amo,lka "fol•IIAgootJúlt" me,t '•"" o,gy,mü ~ ' "" "'k • Mo,logooeo kll•n".,J•>•IP" ,.,m bl<Jo ,1, u '"gol " " , hely,oteo ,, ,agy telJ•·
11. aléulpar bajalr~I. Minden lap• élnek Amerika bányászai.
Juénnel'! Ahogy ma _!11 Amerika 111én exportja teljesen elveszltl P.ltlk a t6.r&aságok a követeléban', mely PliJNZERT hélyet ad
A Jacksonvlllel cgye.zn1é11y a !1mrl h elyzet e lehetetlen több 11'1.ba alól a talajt és tulajdouké• ae lk6t, vagy s1.tráJkba mennek,
2 11
1
:t:tl c~~'::i::~:ik!~!l_rj:~é~ l~~~'t~c;;~o ife~~t~ty~~ , ~;:~:~a~:!yal e\~ \ejl~:::! ::ua:;o~n:;~Y~~:!:s~::t:~i°::~ ~e:tn::!e~a:~~~:~:t!":ka•~:~;
szénipar bajait é& minden egye1 uokuak é1 ez az oka, hogy a Indulni, hogy. több szén fou-; taHtr6fálf&; helyzetének.
tovlbb élni, .
~
1
cikk uul végl6dlk, hogy esck- 11ervezet bAnyü! kénytelenek Jou e bben az oruágban.
tlztn csak oly módon lehetne,
A Mnyatulajdonosok anal
nek a bajoknak tök.én t a bányj- 1l~ú.rol, mert Ilyen magaa file-.1 Az lgudg az, hogy ma az or• nerlntllk, segltenl, ha az an- akarnak nyomatékot adni köve
1
n-bk u okai. Anal bolondltjik t~ket nem tudnak adnt.
aúg blnyl.azal itlag 4 O:ollir 101 binytszok flzetéséJ leuálll- teléallknek, hogy kijelentették...
a, orazq;ot, hogy a binyiaiok/ FA mlndjl.rt a uemükre la,6-1 0tnttöl 6 dollir 95 centis ke• tani.k é9 ha az angol binybzok hogy ha a blnyiszok nem tanumagu munkaWre Juttatta a, ,·etlk a bányáaiokn~_ hogy • ffllnek naponta h kerftetnk munnJdejér felemelnék:
altanak engedékenyaéget . ugy
bin)'Wlpart llren
.!Wgoe W.nyiazok jónak tartják Jgy • ~ cem 11 teu ki többet itla,:,,mi.Pt
Euel nemben' a banyinQk leú.:rjik a bl.nylltat va~· pe-hely{etbe. Minden bajt a bi.nyj,. jh elysetet, mert ha e&aJr. 100 na- é•I 1!00 dolljrt. Éa 6vl llOO alncaenek megelégedve a ~ · dle klú.rják a bányúzoltat.
•sokra Ua:rnak kenni. A clk• l Pot dolgoznak l1 egy fflren, ak•:dohirból nem lehel u.gy élul, utttl. Ait illltjik, hogy a bi- A k61.ell naPQkbanel rog dO,
kak ufft jelennek meg u u}ú.-- i.:o
. r 11 3000 dollirt keresnek é1 mint . as amerikai él~•.dard nya1'naaigok á lla nd6 munW n.l boe. elég eröa.e az 1-'
cokb.&n, POii Amerika kön-&- 1200 napot ~!tölt e:!,nek IDunka--'megtld.lllll. él ~ n ntlll,;I~ l16n.ek
111~1 U-....~ .' )'Mftiere~•t <\m., hoL_
lemén,U ~ bCllyúrok „ ellen 1nt!lklll.
lbet olyan nagy jólétbeu ' tini, mellett, u zel nemben a1 h búyatáraaúgok- off_11ni1,,.U.i
hangol.fik.
~ bl.nyiuokn4k t.ehát ntnCl~mlnt a binyanrak azeretn'6k Ul nsgr réuében nem dOl~o1tak, kl•6dje. ••rri • • .: ~, J•
1A W.nyaurak 6n.lk, hogy b& c,kuk panaun., '11apltja. meg a elhitetni.
· IIY hlibt volt a bérsk.ila u
~
· 1 .•
1
egy 1r.emény1~n-11lrtjk leu, Fann JournaJ b4.nyiu kérd&-! A Farm Journal cikke 6pen flelmla:terek .tnihoz arinylt.a, Eb.ll02'{'I:Ői
·
Go'"': - '•
18
akkor II nem marad 'helyi Jel• .ekben Igen jl.rt.as sier-11:ee.r.tö-- olyan megthnitil buugú.g, mt!g aem tudtik megvenni a
'sz'l'ffA..JkO LNil
~
legfl, hantm itou.p u mlndeu je. Alért Hm lehet okuk pa- mint a mulU:or Coyle congrffa- mindennapi az ü k ségletei)tet,
Á B.l"l' ÁBZOJ..
uenetett blllyiro. A bi.nyj,. naasra, mert dolgor.hatn!na.k man kijelentése hogy mlnden mert a bérek és a nép kereset

:g:~

:~n~:;.!~lnOleg annil J~ ~~~ól!v;!:~n=tak~8:0';0
::ohk-=:~:e;:.:::i: ::n~~
A% Ohio folyón it ad.llltottilr. asonnal •lu.r.a, ugy felrobbant• kiból, mert es lituik az egyet•
a Weat Vlrglnliban lakó sztrijlt jik dynamltt.al a la.k.illukat.
ltn m6dnak, hogy rtkény12erlt•
A blr6dg most eUogató pa- &ék a b.f.nyaurakat a jacklonnyAkhoz.
ranc•Ol 4dott kJ, az egyelőre 111- vllleJ egye1mény belartAai\ra.
A bányis.r.ok r eggel a hajón nieretlen fevéllrók ellen.
. A harc tehit nagyon közel
,.
, --o•
un él ezért történik, hogy ugyuóh•io naponta Jelennek meg

„

H

':!;:•~~ ::!~':r~~Íze~!~ élafél k:e~t~! =g:::~::~ ;:~e=:'· k:r:::

Bdmonton -::;etben Cana•
bl.nyiuok kapnak.
tek az egész év folyamán, m int dában junlus 28 -án azuaztak ll
A
t
é t
' még hA.boru elött sem soha és bánytuok a aztrtJk ügyében.
82 ~rvezet
er~ 116 ::'~ a nyomo ruságuk néiküu)zésll k
Ebben a kerUletben a bányá1
1III 1
I
~em
s;t~~: M~z ~e k e ' már turhetetlenné vá lt
uok szorzödése junlu& 3o.An
,ie~k:sztöj:eutjio:
Azt kövelellk az ang~I binyá- !!r~~t ~ :.~6.r:::::~ó~, :;t k~
takozou a me téveaztéa elltn. 120k, hogy az uj szerz6déeben öt
vi Yh . z Arul ::ak
A Farm Journ:I 12erkeszt6Je el napos munkahét legyen kikötJe gbá o
j
j
1
:~~o7t':1k:ek_1>4nyl.aiok ellen ~Aat;!~~~l ~s~:r:~~:;
:~:~:~:n,h°:: :
j!rt::; ;:; 1~ ~:::~Jo:u:~ :~i'~Atlt~ Á · ~nyAszok vlauautultot1
--A bányaurak, amlkc,,r " telvl- lá.nyiazt la !ital, aki nem do!- tartotta kötelessé nek
ho
jelen leg ,·an: A bérek pedig le- tik a tiraaaágok követelé&ét..és
Amikor e aorokat lrjuk, a bé- Vagyis el6hb tegyék le azokat, !igoaltjjk" u orujg könéle- goina boldogan 300 napot egy la jiban tudasaagé oiv'a.óiv:r. gyenek uabályozl"a, ohm6don, a 12trijk mellett sza,·a:itak.
nyúzok & lá.nyaurak képvlae-- akik csak rövid Ideje dolgoznak m&yét, IJOha Hm tartji.k köte- hben 10 dollároa kereset mel- h: a cikkben közölt adatok hogy az az angol mó.11 1zakma- A szom11édos kerflletekb(on
16~ ujr& O..zejöttek, hogy t.ir- " Yillalatnil ~ vé~én, akik leg leuégOknek azt l1 bevallani, lett. De hol van az bAnya eb-- ue~eu uedett ha.r.ugsigok \'OI• 1bell munkisok szintjét elérje. illltólag ellogadták a bér-rigbt
5
tna!Janak a leJár6 1zerzlklé1 régebbi munkbok.
hogy a Jelenlegi hely.r.etnek leg- ben a:r. orazigban, mely 300 , k H
kö ait . 01 , AkEuel siemben a. binyatulaj- a bftny4azok\
I
megujltba llgyében.
A blnyaurak ast kérték, hogy Inkább 6k a.r. okai. A binya- 111unkanapot tud blztositanl bá- k: r- ne:~Yri:eué~ :o;nan:;eg II donoaok azt követelik, hogy a
,
~., , ,
Az el6zelea tárgya1'1ok me-. ba a azersödéa nem lenne még urak nyltott.Ak egyre-.mbra a nyúzalnak JO dolláros napi ti • k k
J
~é
kik k é . munkah ét~ hat napból álljon,
rAN ,\ DA szt1uu,a1 r ELF.
1
11etébill még nem lehet tlutalmegk8tve, amikor a cégi lejár, l;inyikat amiko r ua'gy volt a ietés mellett'!
~~kéb~:gá~,e:ogy\ ararn~:rok;; 111eJybill .öt uapon át a bányi• ,\HILJ.\110~ ,\Z tv t'. I,SO
ké~t alkotni, ■ztrijk lesz-e, a binyi11ok maradjanak to-- uén ára a hiboru alatt él ez a
Azt lrja a Farmer Ujsig, h08:Y II bánybzok ellen Inge reljék. azo k nap i nyolc órai munkát le•
ÖT HÓ.N ,ll'JAR,\:"'i.
Vag) megkötik bék& uton a ,-abb m uflkjban t'l!J ha az uj rengeteg uj bánya okozta után, a bányiuok még, ma ia hiborus
-o---gyenek kötelesek ,·égeznl, a ha~
-szerzöd&t. A bányaurak ma u:ern5dél magasabb munkabó- hogy ntOlt., tultennelés nn a. tlzetéeeket kapnak, holott eb-- llt'O '.'li"Y ILT A. CO\' llÁS\'A ltodlk napon ,,·agyls szombaton Az Idén Januártól-máju1 hO-még nagyon ellenke..nek, klllö-- reket tllapltana meg a bi.nyi- azénlparban. A tu.Jtermelélért a blll egy 1zó ae Igaz. Mint ahogy
· ·, , • . . •
·•
ptdlg hat órá.t, tgr hetenkint -&6 nappal bezbólag, tehát az elaö
nöaen a check off kérdésben, de uoknak, mint a régi, a külöm• Linytuokra Iga.dn nem lehet a 30 dolláros na pi kereset nem
PE!liNS\L\ ,\ ~I,lllA!li.
órit volninak kötelesek murr- öt hónapban Anglliból Canadi·
Jthet, ha litják, hogy a binyi• b8zetet nleg(JzeUk ha meg ke- felelö&Rget hirltanl.
lgas, épen ugy nem lga.r. ez aem.
•
-kt\ban lenni a bi.nyászolt.
b, bevittek 166,000 tonna azg.
s.r.ok nem engednek, ebben a ,esebbet a bányi~oknak nem
De hit,mlndlg ugy volt. moet A legaljaaabb illtt4s azonban
(l Coy bánya, mely• Brush A bányatulajdonosók a flz e- net, mellyel azemben tavaly
kérdésben la megegyeznek.
kelleue ~mit se flzetnJ. A1 Ii. ugy van.,.hogy a btnyauralr. llz hogy a btnyá.s.zok éV:i 300 Creek Coal Mlnlpg Co. tulaj• t étre vonatkozólag H szi.r.alék ugyanezen IM aliitt csak 68,000
A1t hangoztatják,' hogy a bf.. utóbbi ajinli.t azt mutatja hogy azabadulnl akarnak a felelöa- na'pot dolgo:r.hatnának ha. akar- dona, megke.r.dte a bányában albérleuállltást k8,·etelnek. mert tonna volt a bevitel, mlg két év
nybzok Altai kért bérjavltáaról ma,mAr.a binyaurak ae g~ndol- ség 1ulya alól h a azabad ul4&- n4.nak. Hiszen 11.z a 'blzottsig, niunk4.t.
ané lkill nem blrják tovtbb a elött, tehit 1923-bt.n 102,000
11zó aem lehet. <le a bérvigbt Ják komolyan, hogy a bAny4.- sal egyldeJüleg a bányiatok el- melyet. Q. kor m4.ny kül dött k i 11 PA bánya uJ tulajdonoaok ke- blnyákat . Uze u1 ben tartani.
tonna.
Dlir nem hangottatJ4k olyan azok akir a legkise bb· munka- le·n akarják lizltanl u or1zá- szénlwir mJgvh:sgáláaára, meg zébe ker!llt, ak iknek elkerUlt
Azt á llllJik , b ogy ha ezt a
Az Idei évben tehit több ue•
nd
erőaen, A b4ny4.1zok vezérel ast bérvágút 11 eUogadninak.
got, hogy ha utAn kitö r a 08&- illapltotta, amikor 1922 uep- nagyobb Te elést &~erez.ni. a bérles:r.41Ut4st 'keresztül vlazl k , net \•Illek be Canadába, mint
hiszik, hogy a mai munk.afelté. A báfffluok különben a ta, a binyia1okat okolbauák a temberUH 192ll szepr.,ember lg ml a biu)'a. llzembe belyezélét ugy v!Hza tud.Ják · hód ltanl ar. az elmult esztend6k bl.rmelyl•
telekktl é1 bérekkel hal!andók Féderal Trade Comiulon Jelen- bely.r.etérL
vlzaiilta • helyzetet, hogy a lehet4vé- tette.
e1ve11tett klllföldl piacokat éa k,ben.

törőket egy ha.Jón llZ ohlol bá•

A KEMENYSZENESEK UGYE ,

::~,::::·:afe!i!:n"!:
qollárral beérni. De hát a b.f..
nyú.r.ok ngaazkodnak a 30 dol•
14ro11 kereaelbez.
lgy lr 11. Farm Journal s mondanunk aem 'kell, liogy biztosan
nem Ingyen lr lgy.
.
Szer etnénk ml azt a binyiezt

J::::~t

::t:

:ti

~dl

't

1
:ö=~ur:~~n~:::::é:,:;!i
azonban ennél többet akar nak.
Legalibb 10 • d.ialékoa Jnltist. és a napaú.moeoknak napi
1 dollirral t6bbet.
A1 öt napoa mun.kah ét 11:érdélt, ba mb kér'fflben meg
tudnak egyezni, a bányiaaok le
fQl.lü. veanl a naplreo.dröl.
A blnyiuok egyik rontoa klS-

~~:::n'=~~n;!~::~~::
kemén)'U,n utóbbi éri árait
alapul véve itlag 3 "tlolli:r 65
centel kereltek. lgy tehát nem
méltiny~•n, ha a binytazok
ut klvin.jf.k, hogy ebböl valamit adjanak oda azoknak. akik
,.,re, vtreJtéktlkk.el tes.r.lk a
nyaurakna~ Jebet6v6 a profitot.
A 1>6.oytazok hangulata u

jel!n~ega!-:~b ~e:'~:o::::
cikkek 'közlll uonb&n a Farm
Journal Junlual wm,ban Jolent meg.
A binyaurak eg6uen jól' ••·
lautotU.k ki a Farm J ournalt
ennek az alju olkknek a1 el hel )'Hlaére, niert es u ujlig egy
él egyoebed m ll) l6 J?éldiny•
ban jelenik meg N olvuó k6--

:~~::ot~~

nteléae, hogy ha a binyiban a egéu keményaún Tldékea ki•
~=~lk;:n';;:1~:
munkit CIOkkentlk. akkor a/tOnö 61 e.l nnnak uinn arra~ hlu mindent, amiu lpa.rl mUDmunkiban eltöltött IM arinyi• hogy ha nem kapjik meg amit ltuok j616t6r6I szól.
,
tan tegyt!k le a bányúwkat. kérnek, harcolni fognak érte.
A1t lrják ebben a cikkben,

::y::ig~::~utt!tl:g.:1~á~:;
a lapjl.ul vett éYe)'ben a hibo-rua évek la benn •oltak, amikor
pedig 6Jjel-nappal termeltft a
azenet Amerika bányüball. t.
CMk lgy jött ki a 214 munka•
nap, ,mert ha caak a nonpjl11
~veli:et né:r.ték volna, nem aú.mll~l! •olna t8bbet. mint
Ml 160-160 m unkanapot.
1
~ b
:
kii mhu, amennylt::elfogyant. H
cr111ág h többet á.k.irmllyen
8'.c■ón 11 a dnllt: a szenet. nem

a::: m;::-1:e!::.

A SESSER~

UJJi lPITETTtK.
-Seuer. Illlnol1ban a tavu1azal, mint arról annak Idején
megemlékeztünk, • órlúl vihar
puutltott, melr t ömérdek hiaat
elpuHtltott éa a eeaserl lá. nya
Üpl!Jét la rombadöntCltte.
A i.
ké.n lel.o1~•
lt
1
e
1;J.:n~ ... Y , e? '.
i•Ai UpU u.JJiéplt.úét:Dóst be-C,,jest,k él a b6nrf.t lamé t mQ:·
:'yltGttik.
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~O SZÁZ,\~f:RVÁO,\S
A STL"ElU?'I' BÁNYÁXBA.a., .
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hatnak az angol btnyik. A.I an•
go! lá.nyb.r.ok tehit nem Uroaodnak, mert. megint ezt han1oztatjtk, akkor illandó leH a
munka. ha ta.Jli~lvel kieebb 11
a rl1et'8, l"Ulzon,t rt obbe(fognak
vé1e redménj:bett'' kere&nl, mint
most, b'a többeMa kell dolgozn i
uért.
...

A Btlneman Coal & Coke Co.
és a Btlneman Mlnlng Co. 20
aú.sal611:k&I le•igta~ a bérekP,t
Sou th Fork, Pa.•bau.
A tirllaÁg n Y11 a t kozalot
adott ki, mely azerlnt a terme•
16al k61taégeJt le kell vignl, ba

b!~!t ~ = = t
frll.tigy ellentét van köztllk.
- A.s angol bl.nyáuok aserz6-déae Jun lua 30-in lejArt. Tehit

~~né('~ttl~~~t~~ ha!-;~ :;:
utóbbi 20 hónapban rtfliet6t--_
sel dQ!gozott & most mlr nem
blrJa azt to•ibb.
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uonban - bb a:t kéta4gtelen, k.iroly grótot kértek föl az"elhogy nagyon ,ok hasznot a mé-. len6r nerepének betöltésére,

MEGBIZHATO, PONTOS ES GYORS ltlSZO
NYWT EZ A BANltl
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ugranei:-

MAGYARORSZAGI HIREK
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01lctjgak1 P'OSTAl 'tii 80R00NYI PtNZKOLDtS. - DE„
T:tTEX ELFÍ)OADÁSA 4% XAIATRA. - RA.J6JEGYBIC
ELADÁSA IDNDEN VONALRA. - XOZ.,EOYZÖI OGYEI.
llnffliiynen JIJJln v„y 1,J.,. Ide:,,,.

lett fizetnie - mé;; ez ,em ln- •er grórhoi: fordultak
gatta. volna meg a gróf anyagi zel a kéréMel. Cdrtky Jó:uef

1
~:;l•~~idod~~~~•ba:~~::
8
,
b
b
~
'Egy magyar na O
•
"k ,
::a:::p&~ :u:e~::l;hJ~!~~ :::;:~~/:~;!~~•;;~::~~::;
a huszadi Szazadban
~:~

„

megjutalmazuira, azonban
uek a tények aem telelnek meg
a valóságnak, mert ha egy-két
_
Ostenburg-katonát valóban ma~rca ulnte lán~•ou.n fehér, megülni Is. Ménuelben tisztán kitól. De nem l1 érdellelte E&- gánti !11 tartott Esterházy Fekénzorltása puha és meleg: csak a pompát szolgáló, dlulo- terhby Ferencet aoha a ma- renc, ugy aroi.at, mint alkalma,

f

Eaterhby Móric és Esterházy
Ferenc kö1ött nem leH könnyO. 5
tele.dat megállni e. helyet. Hou-,
UQ kapa.cltAlá.&ra végül mégis
válla.lkorott az ellenCirl uerepre éfi moet6 tölti 1!' a harminc-

.

~-:::!:~ :•:i:

:~:=

American Union Bank

puccs után Eaterbby Ferenc hoz, Slgray Antal grófhoz for•
g;róf a leuerelt 01,tenburg-ka- dultak az érdekeltek. Eleinte
tonákat a birtokán Ingyen la- Blgray Antal 1r6f sem akart ae-
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1

tt■ 11~,111,n.1 a,1 ..,,..11 111 • ,,...,.......-,
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~~ tv■- 111me1u~ kltll~k. ..,,, -

egész 1::é:i:nv:~n
n~~e::::•~e~:~c e:~~: ~1:i1::1:=~k~~
zot~:;~· :i::t:;:, ~;rt:~:~I :~::é!~d:;,,:~~t ab~::~;~!
selymea R.6.kóczl-baju- fal, aki en bloc uiei;vet.te az lenni. Mégla, amiért pörbe la hitbizomány valóban anyagi mit Smlth Jeremib ,tölt be a _
ua. se~. Hullámos, b.itra.aiml- uralkodóház ra llantd ménesét, fogják; amikor IV. KAToly elfo- ,-tlsé.ggal küzd, azonban ennek népnövetaég megblzbából Ma-
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:::i~th!; :::::.:~an, ~~tl=be:!~:; ~~~te:~::Yg;:~:odgr':f~:; gy:é:~!~e:, hogy SlgrayAn-~
Y•• ~ • ~ ; • ~ HHun
fehér paripák a remet~gl m6- el6tt a bevonuláa.1 parancs tel- költaégea pauzlója volt. Az ln- lai gróf szerepe nem egyike a §
Real Eatate, lan:raac.e a_ Bnlr.m
nes kövér legel61n gyönyörköd- Jealté&ének megtag~állára biz~ fláclóa ld6kben, amikor a koro- leglrlgylé11reméltóbbaknak, de 5
a-a-1 HCOND NAT ■ANk ■ LO■ ,
1
1
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:~:a::~~.t ~t::;::,n
~e~e~::;it e:~:;/:eag~~rh=l~: ~é;•:e: i'::e;:t~
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BHWIIITIUe, PL
grófot a cd.uárl ménes megv6- Lászlót emlatJ, konrui.nyzósér- téat Ferenc gróf bécsi régiség- z6lm l - az érdekeltek blznak 1ii11111utHHn1111111111111111111mmu111111111111111111111111111H11111111111111111111111111uullii
telében az a mellékgondol~t 11 t811ért négybónapl fogházra la vúá.rláaal, hlnen ~mikor az ér- a~ban, hogy lassanként alke- r.-"'"""nttnlllH'""''IIIHllllllllllllllllllllllnHllllllllllllmll,
,·uette, hogy a gyakorlati cé- ltéUk, mlg - Esterháey Ferenc tékes réglaégek árat két-három ml majd neki Magyarország
llnlHHfflllll
nmn
!okra bizony nem lgen haszniU- ügyébewa kormányzó pertör- hónap mulva a hltbliomány egyik leggazdagabb nábobjá,
ható, kényes paripákat mald léat rendel el.
pénzt.ára kifizette, azok még nak, Esterházy Ferenc grófnak
0
1
~!!;~;e::~:e;~~= :sr~a~:'::
:~~0:~al~:a~k°.!~
A ia!al gNlf és a
!~~:::t~eonnba~s:e~:~ :t;z~I~:~ ~:~=~~:~:i\m~~ §

~=\=::~~==•:::::rn:a:::
dea, lágy •hangja: egyt61-egylg
szentlmentáll.a, könnyen befo6
~~::::: ~ ::::::~z::~:i::!
tatai httblsomány fiatal tulajdonosáL Elsterbá1y Ferenc gróf
esetében a killatl jelek nem le
caalnak:
Tata huszonkilenc
é,·ee majorenkóJa v a.16 b a n
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llsa.n harcol érte, még ha ta14n nem la volt ke.r:dett61 fogva
az az ő meggyőződése, vlsionl,
ha a befolyáaoláa megszűnik,
alábbhagy lángolása Ja.

ö
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t:t:::a~:

:a~r::~!~!~
ratAk kö.r:é tartozik, aki királypárti felfogásáról hlres országuerte. Dsterházy Ferencet legitlmizmuaában taliin nem caupán a ttadlclók ttutelete vezér11, hanem •azentlmentall.r:musa
l11, amely a madeirai halott kék

GHfflje■ irer ••i•ir• és nuen elyae

:~é~itlk~öz~~=~~lá1!!~::
Bécsben, ennek az ö11Bzegnek a kifizetése a bevételekMl
mAr nem volt fedezhető.
Hozzájárult • válaá.g bek6,·etkezésébez az Is, hogy Esterhá.r:y Ferenc gróf volt ügyvédjóvel, Lengyel Zoltánnal tolyta
!~~~t;:é~:n~~ó~fy::~tn;:::;:

:~a~:::~:t:~~8;i

:=:e:Xk~:~~~::1::mm: :;:::
lomraméltó ad.müWttet la n6zl. Amlg Károly avá}cl azámüzetéae Idején állandó kapcsolatban állt &..térháty Ferfnc uralkodójtinl és kéa6bb JV. Károly

;nf:ie': 1~;;e!~:::tt
a grófnak kifizetnie Lengyel
Zoit.ánnak. S01tmllllárdo1 ad6hátralékai 11 voltak a tatai hit~
blzomé.nynak, melyek ai akkorl havi tlzszázalékos hát.ralékO>i

:s:~!;;!!\~ak::1:~~":o~::
elegendő, hogy legalább a tatai
gróf adótartozá.salt meg lehetett volna bel6le fizetni, Rz.on- É
ban mlndlenesetre örven?etes ~
lépés volt azon az uton, amely

:!~!!::::

é:~!~n~t
6
édeaat,Ja Intencióit követve,
engedne azlgom elbatározbalból, ha feud6.lls gondolkodáea
nem Jálna megalázást ebben.
Végeszakadatlan perek áradtta

éldMstHitút, aelyet

i::~::r!~~:~::::~ MÉG ÉLETÉBEN

:~f:~ ~!:;•~~=n8~:t:·:i:
rálynak, !gy a hitbizomány ura
ellárta eUSIUk az addig nyitva
álló gyönyörü parkot és megtlltott' a fürdést u órlá.sl halutónak azon a azahszán, ahova
odáig Járt a lakosság. Blzonyoe,
hogy Tata é1 Esterhó..r:y gróf az
16
;::m~~=:ha~ f::;:i!~:!!~ ::c:~:a~~~a~u~ isf~ ~ n!11:~

J:::

!:nl~~l~sr
csátotta és az árverés eredményeként .kétmilliárd korona
folyt be a hitbizomány pénztárába. A volt uralkodó pompás
diszlovalnak árverése Tatára
gyüjtötte nemcsak a magyari
arisztokráciát, hanem a kUUöl-

:!:i=

1
:

kezésbe 'kerültek egymással, valóban alig volt hlvebb alatt-val?ja IV. Károlynak a tatai grt,fnAI. És amikor - mintha csak
a sors gunyt akar:ia üznl a ki;
d lyához leghüaégesebb m!gnással - éppen a tatai kastély-

nak

előtt.

a

killönböz6

blróságok dagadtak. Amikor végre Eeterházy Ferenc-gróf adósságai el(lrték a hunmllliárd kor,onát,
vllágoasá vált, hogy a azanáláa
érdekében a tatai hitbizományra kölca6nt kell fölvenle.

Hatalmas blrtokli.llak bonyolult adminisztrációjával nem
Jgen t.ör6dlk, sokirányu, 11 öt
jobban érdekl6 egyéb elfoglaltd.g8, folytán E&terházy Ferenc
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hulja, heu ailyea_ hialoti-
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L INSURANCE AGENCY
.
1
HIMLERVILLE, KENTUCKY, §§

N11 TIONA

Kclzben Esterházy Ferenc
gróf tatai kast~lyában, elzárkózva a világtól, továbbra IB
két pasallójának, a vadkacsá~nak és a réglséggyüjté11nek
el, mintha a tatai kastély várár- - ,
kin megtörne, a mai élet min-
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KIFIZETNEK
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fia~/';óf~e:=~m:~.l~l~~a: :i:fta::1~~ruem~~::k~:i:~~ :~!~'.t:e~:e:n:e:g f~:a:•~;;;: :;~:t~:ny:;:;::P::,e::i~: ::1:11~gv:z!~tal nábob azaná- 1
Induló termeté,·el és gondolkodAsa sem Igen egyezik a tatai
hitbizomány eukorl uráéval. A
hozlá közelállók azt mondj&k,
.. hogy ci;akugy. mint növére Quapp hercegnö - , édeshnyjuk
tói örökölték killaö és belatl
1
1
t~:~:t:::a ::i~zt~~r:ta eg~
ládból: a történelemben sürll.n
sz~ereplö Lobkowitz hercegi
családból származott.

1

HA MEG REGSZIK?

e:::::r:z!':~ azért egyes, csak költségeket
1
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lenére Is elárulják, hogy Esterházy gróf az arisztokratáknak
nem a s))Ortoló, edzett !ajtAjAba
tartozik, ha.nem a világ folyást
ni nem sokat törődő, tlut.án
paaulóinak éi6 és azoknak min
dent könnyen föláldozó cao-

Ml LESZ ÖNNEL

; ~ t:~::::~ f:l~~~:t~é~~ Jeremiáshoz, mint Zlmmerman

fla-:itat~:~;:Hk:ka:::;:~: !!~k

Mert Esterházy Ferenc gróf ~s;:e~~!~~é~!9 Fe~=~l g;!r
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11em mozdult a klr.ilyl pár Jak- gazdatisztje!. Csak természete&,
,
fiatal gróf bizonnyal gyakran
osztAlyának ajtaj'.l elől. Sötét hogy Ilyen körülmények között Tudvalev61eg a hitbizomány emeli föl szelldnézésil, azentlcgJgalépes6 vezet ebhez az aJ- a földek Jövedelme elmarad a Jövedelmei fölött egyedül a ma- mentális, nelelejtskék szemelt
tóhoz és Esterházy Ferenc gróf környe.r:ö blrtokoké mögött és Joreszkó rendelkezik, azonban a a madeirai halott árvája felé,
A két Esterhbr
nem hiába á11t stri.zaá.t a hideg Jgy a harmincezer holdas hit- latifundium stAtusa fölött rajta mlntba az 6 trónraJutáaától
lnwurille,
Peuaylnaia
éjszakában. hajnalban kézi tu- bizomány tulajdonosa á.lland6- klvül f. minden hltblzomá.ny várriá nemcsak az ország sorsáEsterhá.zy Fere!lc öccse, Ta- aa zaja vert.e fel a tatai kastély an anyagi zavarokkal küzd. A szá.mAra külön-kftlön kirendelt nak jobbrafordulá.aát, han·em a
h■nom JfJJf,\ he.u.lnk, • vl~II
más, a pápai gróf, már egészen éjjeli csendjét: Esterhby Fe- gróf költaégea pasazlól éa a vár gondnok, továbbá a hltblzq- tatai hitbizomány s.r:análáaát
11
•
•~~~;.'~bbu~A~!~~v.LtK
KAMATOT
m.nONK
1e •lik·
ml.s fából van farag\·a: ő apja renc gróf egymá11utan hajigált url kereteknek a fentutása m.ány váromAnyosa1 éa a hltbl- Is.
Lodk JUrolr •
...., .. un,1Wtftlffl•"''·"•JkllltlMIJUkvteaa.
kUlaejét éfi természetét örököl- le állig felfegyverkezett, kézl- szintén aokmllllirdo11 kie.dbt zomány
lulajdonosa csakis
.. ,nt.■.t•lllll...,_,..t,1kl■nl11ta...lbt.lHLlJwk.
(Világ)
te, ugy hogy bizony sokban kű- gránátos, Irreguláris nyugat- jelentenek évente, -melyek las- együttesen dönthetnek. A tatai
SECOND IIATIOIIAL BANK
Jönbözlk két testvérétlSI. Érde- magyarországi felkel6ket, a.kik sanként ugy felezaporodtak,• hitbizomány gondnoka Ei1te1kes, hogy a most 24 é,·es Ester- IV. KAroly éa Zita lakoaztálya hogy még a tatai hitbizomány hl..zy Móric gróf, a volt mlnlszA H11r,ar Dinráulapot
Cnhlor.
IURL i j U P ~ =
hAzy Tamás gróf jóval nagyobb felé Igyekeztek.
tulajdonoaa számára Is kezdtek terelnök, akl Ferenc gróf klako- b&n7liuok JrJák, biinri11okról,
birtok ura, mint bátyja, Ester- PolltJkával Tata ufa soha ko- komoly g6ndot Jelenteni. •
rusága ldsjén gyámja le volt
bl.n7i111oku ■ l!:.
házy Ferenc, mlut.án 6 örököl- molyan nem foglalkozott éa le-, A,. adósságok keletkezésére hJtblzomAny ,·árományod.nak.
•
mégaokálg.reménytelenneklátte a hafJlllncnyolcezer holdas gltlmlzmusa Is távol állott a fantasztikus mesék terjedtek el Már most Esterházy Móric és
ják a helyzetet s lgy a munkáspápai filtblzomt\ny mellett a politikai állásfoglalás 11zándé- 6~ egyesek például azt mesél- Esterházy Ferenc ~özött még
ság nagyréezét fenyegeti még a
Jtáboruban h61I halált halt, pa- - -ték, hogy• tatai gróf, amikor évek elGttr61 datálodó éle~ elmunkanélkilllség réme.

SECPND NATIONAL BANK
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ezer holdas devecseri szabad
blrtokát Is. Esterházy Tamáa
az Idén fejezte be a keszthelyi

1

::t:~~.:~~!!:/td!11:.!ge!~
dig fa sok tanujelét e.dt& annak,
hogy nemcsak napbamltotta,
szárat fejével és \'ldáman cslllogó monokllJával üt el Ferenc
bá.t.yjAtól, hanem egész vllágfel
fogá.aában és gon«olk.odbában
l■.. A pápai gróf nagy sportember és Dl.Int az fiatal korához 11-

D01.GOZTASSA
Pt.JiZÉT

A Men"" N ■Uonal S■ n k ,

~=~:10;.~:i~i n:,i;dn~"J.~!.h!:•!'1i
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1

toHbb "" 11' " van.
..,.':!':n;J7k•"a:1;:; ~!::;'a.~f

ben •oldl ■llra.
T4k, '- i.tt■lakok lioa••t1a _
•1•.I00.000.00.
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MELL O N
inkább a kvartett és a halk kaNATIONAL BANK
mara.r:ene barátja. Tamáa gróf
PITTHUROH, .,A.
szeretl ,ta lovat, de nemcsak u """"" R11ehooe ■nd Banklna
ért, mert tiszta vonalai éa neouvE:"."VENUE
rnes mozgásuk gyönyörködteti
81,uTHl'IELD STRU.T,
~l. hanem, mert szereti 'Gket,Jaa= = = = = = _ _ . .
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TOMEG ES MUNK ÁSELBOC SÁTÁSOK
ERDE.LYBEN AZSILVO"LGYI BÁNYÁKNA'L
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Hir uerlnt 3000 Jeles dltre0 k~:~ti ~:~: 11~ a!~::
a trónveaztés folytán munka ra vezetett. Esterházy Ferenf
renclával veri a killföldl Hén a
nélkül állanak, csakhogy ke- gróf !gy nem, la ~dA!_kozott, a A zsllvölgyl szénbányák, a több 1tázaa csoportokban
belföld! termelés árait; a CFR.
nyeret adjon nekik, nem keve- mikor birtokára kOlcsont a~rt melyeknek termelését még nem csátja el alkalmazottait. AJ: el- pedl& csu~ a s.r:álllt.ásl köny1
~~~\:!~t:i~~~m~:~::\~: ~~=:~~a, ho~t:r:~~~lzo;;ó~~ régen valósággal szétkapkod- :~ ~ 1!:na:io:un:,!~b:~! ~::::a~:jaln~k n~8;t~~:~t
SZl!l're atnl persze sokmllllár- g; ü( nem voH hajlandó mi~tlei" ták, a külföldi verseny miatt ma munkás ~lt munkanélkülivé és látja el többé zsllvölgy'I s:téndoa kŐltséggel jlrt. KMJ:légte- \QVábbl nélkUl belemenni a iti:1- oda jutottak, hogy üzemüket a bányalgazgatóaág kijelenté- ne! és egymásut.in rendell le a
ltn, hogy Eaterbl..zy Ferenc csön folyó BltAaába. Es~rbáZJ redukálni kénxtelenek éa hor sel szerint közclebbr6I Ismét ezAllltmányokat.
gróf JÍem Igen sZokott takarékos Móric gróf a kéres elÖlP,!Jenté- sztz tal bocllá t ják el a muiik • nagyarányu elbocsátások vár,
A zsllvölgyl bányák egyelCire,
kodnl r uhái meg rendelésénél, &ekor rámutatotl a.rr.i., ~ogy uz soka.
hatók.
ugy, ahogy, folytatják még nzeazonban a háromszáz ruháról adott körillmé~y,ek. i..lnött n<:m A belföldi szén kataazlrófális A ullvölgyl bányák ugy Ját- melket, a kűHöldl szén verseterjesztett hlrek a mesék blro- lát ke116 garanciát ~na, h,Jgy :i vereséget szenved a !lOkkal ol- szik nem tudnak e. körülm6-,nyébtil Láma.dt váld.g ~ azonbn~
da.lmába tartoznak.
. foly6111tandó kölcsönt valóban csóbb külföldi versennyel uem- nyekkel megalkudni, men ahe- gy(lkerea Intézkedések néU.iil

i!o-

~~

Huu mlllllird ad6s&ág

::~rt:

:i~~k

~:u:aan s:U=e~!e:~:~~~
ak!~~~!:~;~é:z;:~~~~
:~r~:~~é~~~:\:~;~; aligha lelz megoldható.
,
tordltják, éppen ezért, hasonló„ kat Is abba a belyxetbe, amely a kűltöldt konkurenciával szem
(HnyadvArmegye, Dt.iva)
01 un kAselbocsAt.iaokkal ---:-====-::;:::;:::;~
másik okául mhok azt szokttk cllen6r kijelöléséhez Tagaazko-. tá.sát a Z1l1völgyében a mun- szuetnék megoldani a helyze-' A Binrinla~ W ■ yiuol lr•
1
("mlegetnl · hogy radautzl llplc- ldbtt a kölcaön folyósltAsAnak káselb&caátásokkal kapcaolat- 1tet\ Jik, bányáuokról, W.nr•uok•
cal mi!n~ rentartáea Juttatta elöfeltételeUppen.
han. A Zslhi>lgye ,legnagyo~~ I A hl.nyák vezérlgugatóságai ■ak.1
vúlságba a tatai hitbizományt,! Ela6sorban Khuen-Ht!,derváry hányatárauága a 'Pelroaan
,

,

,

Az adóuAgok keletkezésének an a népszövetségi .Mblztoaboz, most Jelentékenyen érezteti hn- ben,
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK. MESÉI
ban jirnak. 0 ugy érezte, hogy mindig kii•
(Folrt:th)
Jön bili.t kell adni ar htennek, ngy tatin
'
Virig Jinoa 11 lntérkedett, mint aki Amerlki11ak, hogy eljutott m indezekhez a
ulntén lan1erlS1 a nagyvlliggal, 41 Andrll do lgokbor., e.miket olyan. me111eaégb6l caugyerek meg nem Igen értett sokat a dolog• dd. lt, hogy •&Oae ihltte volna, hogy eléri. Hl•
ból. Neki jó volt mindenütt, ahol mellette 111en odahar.a melyik fi.h1a l liny jut el
a.bor, hogy selyem mhl.Ja leuen, még pevolt II apja, meg a Diri.
Atnlkor New Yorkba értek, Biri b\1ony dig több la. Fehér clplSJe, meg 11örmegallé-ast hitte, hogy valami mesebeli órli1 d· ro1 kabátja.
"Nebe:&en 11okott bek! Biri as amerikai
roaba ttivedL Legjobban 11erette volna u
utcb megfogni u Andris ke:&tt, hogy el n• demokricliba, mert termé11ettGI fogn Igen
megbu:wdó teTemt&
aodorja tlSle ar emberiradat, mert ba IS Itt albat01, csendes,
volL Nem Igen voltak hangOI k(Tinligal,
elveu,megbal a r'mOlettlSL
Alldr"M rubit él kalapot ntt Blrlnek, mert hluen egy irvaliny ugyan kltGl vir•
Ja
el,
hogy
teljealtse
a
kldnsigalL
bog)' ne liaa meg rajta mindenki, ltogy
,-.r Andrla nógatta la eokuor:
IISld • .Amikor Biri feltette ulSt"e bajira u
- Klri.nj mir valamit, Biri lelkem. Holegyuerü (!kete kalapot és felvette a rirosl
rubit, akkor ut gondolta, hogy Ilyen még nap le111 a peda, jól dolgor.tunk, mit vegyek
a. mesében alnceen, Mert a mesében lehet neked?
- Kld.nnek: "Valamit, de art bluem,
u, hogy a varangyosbékiból beroegkllUt•
s:ii:ony legyen, de er tlSbb annil la. Hogy Bil· hogy ut Itt ugy a.e lehet kapni.
- No, ml u, meghou.tjuk,a póatin, Tarök Biri, a aajókutl irnlinyból kalapoa
Virág And1'né legyen New Yorkban, ut iin caak: nem gyémint gyürQ kellene, mert
dbJnnt egy gondolatra lgaún nem 11 lehet-- u nincs a komp!nlastórban. Yaa tollaa-kalap, mert u slncaen.
- Ne csufoljon mir, tudja Jól, bogy én
Andrls ,•luu.ment arra a ~nnaylvanlal
W.oyatelepre, ahol utólj!ra dolgorott u elt a kalapot Is alig merem feltenni a feopjival. Kapott la hbat, munkit ar.onnal. jemre. Szeretném, ha horatna egy ibécés
A hilat berendelték, a kompáni a stórból könyvet az Andrlsk!nak, mert mir l1koli•
rendelt butorral, egy&zer~n. de calnoun. ba weiy, oszt ott csak angolul taultják, én
Andl'li.1 erlh-el akart venni egy lllntauéket, meg meg akarom tanltanl magyarul 11 olde Biri nem engedte. Véglll abban egyeitek ' asnl. Ha maga la Jónak talá\Ja.
Andria egészen elérzékenyedelt.
meg, hogy a blnta.1u;ékben a VlrA.g Ján01
- Én azt szeretném - mondta Diri fog pihenni. Jgy bekerlllt a hlntauék 11 a
hogy a gyerek ne felejtse el aoha, hogy ma•
lallisba, de a Biri nem mert beleülni.
Munlliba jirt Andril Is, meg Vlrig Ji- gyar, még ha ai.!rmeddlg Itt ls marad. Meg
nos Is H pir hónap mulva Biri 11 ugy bele-- iutin caak hazake.rülllnk Innen ml la.
Ennek a klvánúgnak CNk félig volt ha·
azokott u amerlki1 életbe, mintha mindig
itt lett volna. Ami hlinyzott nila a tapu11- ufluaig a.r. alapja, félig pedig arért akarta1alból ét tudbból, ut pótolta jóakarat• ta Ht Biri, hogy a gyerek11 tudjon SaJóktll·
tal, Igyekezettel. Mert erekl)en utin nem r61, abol neki ar Iaten olyan elmondbatat\"Olt hliny. Él Vlrig Andril moeolyoeva lan nagy boldop&got adotL Mert Blrlnek
hallgatta, ahogy egy napon a felesége la a.drt caak SaJókut -maradt a vtlig tündé-T·
kertje, akirmllyen gylSnyörOdgea, meae•
kérdezte a 1lró Andrllkit:
ueril ez a nagy Amerika.
- Vacumerre, Andrlaka! ..
Volt a pl&e:n ea caalid, Verebei J6~lrl luU-nkinl ISM1elamerkedett a telep uet6k, ezekkel aehogy n tudott Biri IS11•
magyar asuonyaln.l. De arért a ba.rát.11:e>- uebaritkoml, pedig a kö&elben laktak.
r.ú nehezen menL Blrt aöld volt, falu1I , tu- Igar, hogy se a Verebeln6, n pedig a feldaUa.tt, tulúgoun egyuerü u elamedki• nOtt li.n.,.. nem nagyon Haladtak a Biri
aodott magyar u11onyolthor.. Sehogy Mm utin. Le 11 n&ték klcalt, grlnhornnak eautudta megérteni, hogy ezek a1 „ronyok tultik, aktn5I IIOlle kopik le a falu1I 61et
megbatódi1 nélklll tudjill a fejllkre tenni ulne.
V-erebelné negyven hea lehetett, de még
:i. rór.aú knlapot é1 illandóan aelyem ruhi-
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A föld legé11aklbb b4nyil
k étaégtelenill a eécl. Spit1bergilt ulgetén vannak, melyen
uemréglben, mlndöau:e p!r évlvel ezeltltt kezdték meg ·a bi·
nyiszatoL
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,ki H vittek át Svédoru.ágba, a
hol ar.t u illamvuutak vették
meg.
A Sptt1bergik sr.lgetén kitermelt 11én kltUnlS mlntlségQ puha11én H erek a bányák Igen
nagy ellSnyt jelentenek s,•édoradgnak, mert eddig kUlföldrlSI,
Angll.6.ból vtd.roll.ik a sr.ük&t!gea uenet .éa most, amennyi
ezenet a 811ltzbergákr-ól kapnak, annyival keveaebbet kell
Svédoruignnk a külföld i uén•
ért' tlletnle.

..

Tlr. nagy binya van Plgeod
Creeken, Pennaylvanliban, melyek kör.ül régebben ledr.t 8 Di•
nya, mert illlt6Jag nem blrtik
a arenet a jelenlegi ll1emk1Sltaég
mellett eladni.
•
Moet u utolsó "két bánya 11
le1árt e tlz nagy binya kG r.ül, a
.Marianna él u Elliwor th bá·

be k aonil

A ZIV A ~ T T 1.E

utóbbi ldlSkbe.n

i b:;ek~!~

:;;;4'-

ba:

(b'olytal.iaa kövelker.lk.)

pengéje. Csak egy ki•
liinóen klfont penge
boroty" kJtünGen. ,\
Valet Aut o Strop bo·
n>ha 111, mel1 Önnek
mind ig kltünöen ki •
fent ' pengét bbtOAlt,
minden
bor ohilko1ishor..

A Francls Coal Co. megnyitotta Ismét bate1I bá.o-yijit Ar•
kanaaeban.
A binya már öt év óta 1& volt
d.rva. Most nagyobb rendelést
kapott 11. Kinsas City SouUiern
R. R. vasuttól éa illltólag Allandónn tog dolgozn_l ezentul,

THE O'DELL
TAILORINC CO •

$1-töl $ZS-i1.

Valet

Auto-'Strop
Razor

AMIT MARY JANE MOND,
Étl 11emélJ-1C&en vásárolok Önnek. ;n nagyon jól tu-

dom, hov_~ ,kell menni azé.rt1 &1J!lr1:_1 Önnek ~r.ilklé§e van:,

"7'0nmagit leni

Nln(l(I 11b.~g idoiveHteaégN, nlnca 11ö.lulg

1

iL-ad~nt,

Hosu u éveken it tanulminyor.tam, hogy mit kell hordanl

A Bil"YÁT.

pu11Utisalt h elyre il•

már caak k6t-hi:rom napot dol• -'--·- -,-----,--=gor.tak egy héten és most telje- .l Xaryar Un7iula.J el6flH
1en beszüntették a munkAt.
t f1 I ira eu , ne I tollú,

~ajókutl grófklBUUony rt.uorult a Vlrig
Andriabinyiar.péotére?
- Adja. hten, hogy ne !gy legyen. De
foose lehet tu dni, majd meglátja, ha e~e_gy
hozz!. hteoem, enny ivel tar toz unk m inden
földi nek, bit még a grófktiasuonynak. Ml•
!yen, gyönylSrU.égea lány volt ée mil yen Jó,
milyen k edvea. Emlékazlk•e, hogy ott volt a
!D&ga, lakodalmin, amikor a Pannival eakiidötL ~, tincolt la magtval. ~n ott ill·
taw a kerl tésnél é néztem magukaL )11!yen ar.ép pir - gondoltam magamban.
Tudja-e, AndrU. hogy b nem cgodá_Jkor•
tam volna, la. maga feleségül vearl a grótklg3uzonyti
- Eredj, te bolondos, caak nem k6pze 7
led, hogy 6n elve11ek egy, grófklau11onyt.
Hiszen nem. valók vagyunk ml egymáaho:.
- Miért ne, bliony örüljön a grófklaaarszony Is, ha Ilyen jó férjet ée Ilyen .uép legényt kap, mint maga. Alt hiszem, titokban
az egés1 ralu minden linya kicsit bomlott
ám maga utin. Ar.ért Is nem mertem én 10.se szóba illni m&gival, mert hit gondol·
tam, maga ugyancaak v6.logathat u egésr.
falu linyalból. Majd épen éngem d.laszt li.l.
A pulykatojia grófldsasuonyt, amikor van
ott Igazi Is. Hát CIBk lrjon egy-kettGre és után szombaton menjen el a azogény kis gróf
'kisasszonyhoz.
Andrisnak - ml tagadáa - igen Jól esett
ez a beszéd. 1~111.tal vo lt mőg, ugy a b11.rmln•
eas körül jirta az életet és jó szál legény
volt, ar. blzonyo1. Ar.tán minden ember hlv•
ságos, Andria se volt külömb. Igen nagyon
tetszett neki, hogy öt olyan legénynek né-zlk, akire még uemet nthet ea grófkl1• ""\
asazony la. Perue, hogy okos, ravu.r aus:ony nem mond Ilyeneket ar urának. De a
Biri irtatlan, egy11eril, ravasuig nélkUII
lelke nem t\ldo!t eltagadni semmlL Kimondott mindent, amit elgondolt. Nem tudti G,
bogy nem jó u 1Srd1Sgl5t a falra festeni, nem
jó olyanokat mondan i a férfiaknak, amltlSI
kevélyek 61 elkapatottak lesinek. Nem tudta Biri, hogy a téklakban iltaliban nlnca
meg as a v6gt.e:len & 1.6kélete1 bllaég, ami•
Jyen u IS ulvében virágzott ki együtt a 11erelemmel aoba el nem h ervadó Tlriggal.
And rM megl.rta a lenlet éa aztán kiü lt a
porcsra. Belelllt a blntur.ékbe ée a uék luau hlmbálúival belehlnt!rta magit a mull•

ll.EO.N YILT EG Y ÖT É V ÓTA
LE Z,l R T DÁ.NY A.

KE LLET'!' ZÁ.RNI

~~:~~Olla

i::!!:':t;

Andr-M hOS11za.san elgondolkozott, amikor
meg,rkerett a levél. Hit a sajókutl gr;ófk.la•
au1ony 11 Ide kertllt, Amerlkiba? Istenem,
ml tlSrténhetett vele? Hova lett ar -apja!
.llll kerea egy liny maginyoean, egy Igazi
;rófklaase:ony Amerikában egyedUI?
- Válaszoljak ne"kl? - kérde:r.te András
blronytalanul a felee6g!t6I.
- Mir hogyne vilauolna - felelte Blrl
- Blrony vtlaazoljon, még pedig azonnal.
KI tudja, milyen bajb&n van a 11egény gror.
11:lauaaonyunk! >Vilauoljon BIODnal & lrJa meg, hogy 11ombaton elmegy hou.i. Itt
,-.n a virOfJ, nem meur.e, héU6 reggelre h.a,u. la jlSheL Astin vigyen egy ki• pénzt Is
magival. Nem lehet semmit sem tudni.
- Te Biri, csak nem gondolod, hogy a

•

A Oold O~btnya, IOWaban kénytelen volt leúrnl, mert
az órlhl zivatar folyt.6.n való-úggal ir-vlz zudult a binyiba
61 mindent ellSntlStt.
A vil kiHlvattyud.sát meg•
ketdték, aronban anny ira tein
1
::i~e
tu!:~:e: ~:~e: ::-:::,~:e 1
e binyikban öaueaen 1600 bi- mlg mindet k.larivattyurmk &

ny~

"Kedves Virág András,
•
\'ajjon em lékszik-e még rám? A sajókuti
grótkl&a..llflzOnyra? Nagy bajban vagyok, ha
teheti, kérem, jöjjön el éa látogasson meg.
Nincs senkim, akihez fordulhatnék. Ki!.rem
azonnal vilaa10Jjon.
Odvözll
i\firla grófnG".

e«Y bor otnl Tompa a

a négy bányinál,
mely Spadra 1.ténmezt'!n éi-vény
telennek nyHvl\nltotta a ar.erverettel kötMt szerz&lést, mlnde•
nütt haliroutot ho1tak. hogy
ragaazkodnak a uerwdéshez
annak leJ!rtálg és aenr-mennek
munkába "open shop" mellett.
A békél teh·onulisnak meg
Is volt a1 eredménye, mert 11
négy bánya közül az egyik lsmét megegyezett a ezervezettel
é& fe lvette a munkát az 1924-es
bérek ala pji\n. Azl h iszik a bé„
, ---o-nyá..lr.ok, hogf a másik h 6l'OIU 11
NEM. DOLGOZNAK A BÁJI-YÁK 115 beadja~ Q.erek.áti
~

. 1::0EO~E~

Egy amerikai magyar uJsig keresteté&I
hirdetései kGIIStt jelent meg a követker.l!
blnletés:
"Keresem 1&Jólll:ut1 Vlrig Andráat.
Kérem ,tudaua elmét a k iadóhivatalban"',
And.ráa éurevette a hlrdetelt, megmutat•
ln a feleaégének é1 aoblt tOnGdött rajta,
hogy ugyan kJ kereahetl. Gondolta, tali.n.
klvindorolt valaki SaJókutról, vagy taJAn
egy régi amerlkú clmbor6.ja hallotta a
,11ndo~ló blnytazoktól, hogy ujra Itt van.
l-~&etleg egy 1zlbérlal baJtiru jött Ide és tudako1ód.lk ul.ina. Delrt hit u ujsigbo1 éa
tudatta a pontos clmét4i.Vagy tii nap mulva
megérker.ett a levél. Sr.agoe paplrra volt
lrva:

huz

Több mint 1000 hányt.sz veU
fflr.t abban a túntetl! feJ\•onulúban, melyet a·uervezet renderett annak klfeJué&ére, hogy
a bányi.szok Arkansasban Is klta.rtanak a uerver.et melletL

'-="'1'===~= = '1:,,",:;';,",;",;',;"'::::,::"='='="=••=•=••=•e! so~e:in°!~ a:'nt;:1d~=e~!~ so~k~':;~S::!1i;::!uv:1~=
A Mag,-ar Bán7iu lap elűf l r.et!al ira eicy h"re 2 do lli:r.

koli1 Andriska, a caGpp Ji.nOllka, meg az
elégedett nagya pa. Biri n1tndennap kül6n
riébredt a boldogeáp. tudatira, n éha még
mindig C98.k A.lom vo lt neki az egé1r., ami•
btll csak a J 6. uoeka slrása ébrear.tetle rá a
,·alóra, de Andráa ugy beleuokott a boldogsigba, hogy mir azl nte tuleolt Is volt neki.
C'Jyan volt má r neki ez ar. egéu béke, nyugalom, mint ar. eg~uég: ar. ember nem ve-ul tudomi1ul, nem örül neki mindaddig.
mlg megvan.

Miért
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GIORDANO BROS. CO.
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80,000 TÖNNA SZENET
AR KANSASBAN IS HŰEK
DÁN l ÁSZTAX A
MA IUDNAK A SZl'JlVEZETSPITZHEHOÁ.KON.
H tz A DÁ Nl.'ÁS ZOK.
0

Dr. llOITASII J, FRIGYES

HA.IÓJll!;CVaK.
PtNZKÜLO!s
dlZJacvzt11 lftOCIA.
MOftaA!; ~k;~~ w. YA.
114 Pleunl llrHI

mindig olyan ela6 aaszo nyfél~ ueretett TOi•
na lenni a faluban, Hencegett Is, aho l te•
hette, hogy bllony neki a kalap nem uJúg,
mint némelyeknek, n1ert l! Peaten volt ua•
káe1n6 6a G mir bizony • otthon Js kalapot
vlael t. Nagyon ell!"kelGnek t.a.rtott,a. magit
Verebeané, a lánya pedig, a tlZfllDyola évea
Elr.l kijelentette, hogy 6 magyarhoz nem
megy térJbet„ Titokban ki ls nézett magi•
nak egy lln1ertkal binyamérnököL A magyar bányiazlegényekkel dehogyis illt TOi•
na azóba.
Verebea caendu teddlde-teddoda ember
volt, aki nem blrt u uuonynéppel. Sehogy
ae volt a guntuaa sserlnt. ahogy ar. Elr.l ISltlS&klklött, meg otthon lopta a napot, fe.-tene magit a tükör el6tt, de u anyja min•
dig a liny pArtjit fogta ée ar.r.al torkolták
le Verebe1t:
- Nem ugy van er. Itt, minl otthon. Maga
még mindig a,;t ht11I, hogy tán a fatornyos
faluJ'-ban él. Örlllj6n, hogy legalibb urlliny
lett a.linyiból.
Verebei keldte otthon a Vlnignét felhozel példinak, aminek u lett a. vége, hogy u
aur.ony meg a liny még jobban meggyűlöl
ték a grlnbornL KI 11 csufoll!k, ahol tehették.
Diri azonban errtll nem tudott. semmit.
Pir nap mulva megjött a magyar !bécét
könyv és Diri nekifogott az Andriska tanltli.láuak. Andráanak örült a szlve, amikor
látta tlket !gy egylltt & alig-alig gondolt ri,
hogy az Andrlskins.k tulajdonképen nem la
Igari anyja a Diri.
Arul.in uJ boklogaág 11::öltöi.ött a Vlrá.g
hir.b&, mert a Biri apró gyerekholmtkat
ker.dett n.rrogatnl. llegujult boldogd.ggal
,-trtik a múodlk gyerekeL
Mii auzony megcaunyul tlyenkor, Biri•
nel: nem vilto:rott el u aTCa. A nemei moet
la 11ép, tinta kékUlnüel: maradtak, mert
talin aoha m6g aur.ony Ilye n türelmes bol·
dogliggal, H ITetl uenvedtissel nem virt.a a
gyerekét, mint Biri. Vlr·ig: Andris gondolU
la magiba.n, hogy ea a gyerek bizonyoaan a
legtllrelmeaebb, legangyalibb teremté:16 leu
az lltennek, mert ast moodjik olyan a gyerel:, amilyen u anyja, amikor ri.r rt.
A múodl.k gyerek 11 tlu lett, ezt Jin011nak:
nensték el u 6 reg Vh-tg Jtnostól, akt bol•
dOgad· dajkilta a ml.&od.111:: unokijit. Brép,
oeendes életben 61tek Virág Andrisék: dolg:01, Jótan férj, dolgoe, sr.lve1 feleség, az Is•
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é1 hol kell hordani. És Ön tudja ut, hogy a DEARDORFF•

HAMIÓNIUT1

SISLER STORE mindenkor el Tolt él el leaz litva a le&·
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KIT DOLLÁII fejtllen ,.,_
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jobb iruktal, mert jel11a--n1nk: "bt6keaebb iru, jobb int."
Er. a atore valóban a legel6n70.Cbb beviú.rláal hely.
Bn l tflTe •J ánllal é1 •Ja bb ke4Tedbb irakkal.
Srolgilat.6.ra kéaren
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DEAROORFF-SISLER CO.
424-34 9tl, Street

HUNTINGTON, W. VA.
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1

bá- éltek u eU\bcrel(, amllior még ládu báu.ylh lnkibb Ulr 6& s:m1
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::J'a~: 1:n!~:~z~::~a~al: :~~v:
~=e~é\:r:á:~:t:~J;;:b:~~~z:~~ ;:~e:. n~
nalnak, melyet az átlagos ame- azokat a felnereléeeket, me-' Az amerikai tid.nyúz átlagot
rlkal munkúember mcgklvln. l)ek nélkU\ a huszadik atAzad élet.ulnvonala tehAt m~lyen
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1

:)~~:1::y~~i~;:Íkh:~=~~;;; lru;~:K ::~~~~o:e:ed~:b:irt :~~:k,m;~e:::~~a~::~:=
a banyásr. élf'te, otthona ké- l'annak me,g n;iég ma 11 a blnya rlkal munkú él.
uyelm~ legyen éa meg legyen vidékeken, n;iert. a tlru.sAgok .Nagy kere11etrlll, gyönyörü
1

~~~:~ankö~!~!:én):~ ~e:~ ~~~=~sAc::.:,:1 ~ö~::,::n;::
klvi'-1 ,1,ak.
vel, mert a rende&en relazerelt
A ~nyáuok lakásainak mind llinyáazlaká11 áhloratot jeJenteöasze 3 szbalékában van vlza társaságoknak.
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várván,y ailnelvel
ecaeteUk,
hogy milyen ,81tép a bá.D.yáaz
1SOrsa, de ba a mélységbe tekln-
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1::::~t ~~~~:~ r.5~~:1:?~~a;.~

~;:~é~~;;z:~:~1,a
a t:z~:k::::t~:I~~~::! ;8:~~Yb~t
pin 2400 bányász családnak lév/.1 bAnyúl': nagyobb kedvvel nélk'ulöz6, lillatl

A ,·Wltak
ország legnagyobb srénfogyasztól és a uéo
,·=~=:~é:k
:on~~iei:~:':t:'i~ia'~!!8.m::~
árának klalakulllsá.ban lgetytelentl.ls szerepe van annak, hogy n kellett behordani khiilr<il, sok- 11.1\s tc5bbet ér, mint a be~eges.
,·aeutak milyen á.rakat fizetnek. Ha áprlllaban a nsutak le- saor messze lévő közös kutak- roau lakásban, á.llatl• sorsban
nyomják u árakat, bizonyos, hogy a következ6 hónapokban, a ról a vizet.
slnylllM,
mikor az u. n. tavi rendeléseket kapják a bányák, még Jejebb
A ,,1z blánya uagyon uomoA ttl.rsad.goknak csak az a
esik~ ~:éS~l~r;

A MauarKirál:,i
Polfatalrarlipbutit

S0,000 bányisz Cl!&látitól 811 n1aguk a binyluolsem tudjáit•emelnl, hogy euku az ,napo~
llányaplézen gyüjtöt~ öasu1 a azt, hogy mennyire elmaradtak]tokon viltoztauanU, mert ak~

l
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sorsban élc5,
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1

: ; :1á~ó~ 2é:tö~io::;~:; :::::
reket látunk. Akiknek életében
semmi kénye\eni, semmi öröm
alnce, akik Itt a földön a tóke
Jóvoltá.ból, az életb61 csak a

!t~!~y:z~k:~~o~!a::1~ kQ~!el~t l~:1n1:i8:!d~~me1~r lesz,

!~::~

~

1~:

HambargAm.ericaoline

~i::~~l/;:t

iltás
:~t:~~=1::::/:~';~~!~t•b:g: a;::~·=:~ !!tk~!::i ~:t~n"~:~1, mintemelték volna, Hát hod•1e11z akkor az a nagy aum.ma pént, a
Ezt er<it1lti meg még jobban
mit megtakarltanak! Megmondjuk. Az Arkülönböret a vasut- at u adat, hogy fürd6káddal és
té.n:aságok részvényeseinek jut.
mosdó relsl':ereléssel a bányá.Az Igazság pedig at lenne, ,hogy ha a vasutak ilyen hatal- uok lalr.balnak csupé.n o.'4 szá-

,·SgWról van

A FEHt.R TERRORNAK CSINÁL PROPAGANDÁT

egy

CHAS. K. GROSS CO.

8u.keye RII.Cle~e l•nd.Ohle.

Nm"CS lo""bbé

Mamr Bányúlffl
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touo•l6tftk • ~ldik

lq.

;E~~:~?,7z:#·:~! :

gyomorbaj"
1'foes uüUég- dlé11i,ra.--Egyfk-

annyit, : : :nn r t Jól

Moel tp~I uJ hnlC. P•I•
Uftk H lllomú met1ett.

TUG ltlVll
NATIONAL BANl

,i

bányászcsalád közül te:!i!~~~FllNOl!l!.l'l!R
1.iát S20 Jaká.sában \'Olt fürdllklld
~
lAEGER, W. VA.
n1lg a többiek csak nagyobb MAdera, 1, 11 , _
Gál János surájkolókhoz éa megfizeUk a
teknll1 vagy dézsában ludják testvér lrja, hogy ott április el-'blrsAgot is, amit a unlon, kirótt - - megmosni magukat.
seJe óta semmit ae dolgoznak,,ráJuk. Magyarok e<':dlg nlncse•
Dr. 0. M. WHIT.r
'.Még ennél la nagyobb baj, lgy ne menjenek arra munkát nek a 11ztré.jktörllk közt és ké,,....,..._
1
SO,OOO
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MUNKA HIREK

m!l8 ö58 zeget megtakarltanak, akkor vág!é.k le a uálllt!al dlja- :;:,\~!!t~é~~n::~t ::t:tva~;

kat Is. Nagyot lcndltene ez minden Iparon~ Ma uállltá111 költ&égek teszik elviselhetetlenül d~\·á a 111tukségletl cikkeket.
A kapltallal.á.k mindig a k!Szonaég érdekelnek védését hanf.Ottatják , amikor a munkAsok fltetését nyirbálják. Hát az nem
lenne a közönség érdek.e, ha móst amikor olyan nagy summa
pénzt megtakarltanirkja s:i:én árának leszorltása folytán, a 11zái-

:;;!:,

!~,

~::r~t~J1 i:~:~n!,:;::;~t:
:1;:;;:né:~~hae;a~
A legsromorubb a hel;;yzet W. ga van követelni, hogy fáradaáVirginia 11ervezet1en bányavl- gáért olyan munkadljat,kapjon,
dékén, ahol a bányáuoknak amlMl becsületesen. tisztessér.1ég a szavukat aem lehet fel- 1geaen megélhessen.

KÉZI MUNKAI
1uE'~1n'~.1.»D~~:.~

35-311 a.-.iway, N-Y•k.,

tavai)\ jó,•al kevesebb u idén ar üzemi kiadásuk. Hova Jcg te:~.~;h~zb'::!s;~d~:
h::tke;:!~z;a~!~~t~
=-~~é:e:1~:d'r:!g ~:'::
hát, ad>lt n1egtakar)tanak a rnsutak! Nézzük csak meg.
soha.sem a lakA.sát é~ saját ma- maguknak okqtnak ki\rt, ut teli a,;t, bogy nehb verejtékes

:~e:is::::;::!
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uá.zatk er!!Jél van rendes le- nagyon ro111zul mennek a mun~ András testvér
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hogy ott

~:!:

:1-:J::w:~~.i!.c~

:::?.=E1•;:~.E
._,

H

11,

1

Dkel ;

";;..~·•t:..:.,,_

Z. Szabó Imre nevü \'Olt ulnhátl manager. aki "Ung- \·e:et
:el;~en teljesen ~:~k!e:~!k
:ag;~~!~~t : ;edne~_n:p11!:~~.1~~~
~k.
!t~
1 nem n.grank társaságok
ban állt Magyarország'.' Cimil mag,-aror11zágl fJlmmel járja most hátramaradott a 'helyiet, a ueEleanor, F11. - Puskáa Antal magos. A bánya egycnell', gb,
A 'Magyar Dányliu lapot
alkalmilzoltall
be Amerika magyar telepeit~
mét, plszok az utcákon, a mos- testvér lrJa., hogy vtt a bá.nya ,1z nincs benne. Kő van néhol_ bányászok JrJ_Kk, IJányászokról,
Ml teljesen függetlenek
1
1
1
Eltl a filmet a!tért horuik Ide közénk, hogy a fehér terror a!;~:t~ag~o~ ~:: 1!P:~~ 1::t1h:g;a:a~:;:i.a~1:~b:: n:::i::tv:;;:~:~~:=~án: 1
;;;''",;';;;"";;;';;;';;;";;;•·;;;;;;;;;;;;r, 111Ha<5""••;"~~u'.;";"~•::' m ,kfl~I
JaasAgalt. gyllkoaságalt népszerüslt.aék köztünk. S1tab6 ur pik- &O"" he1,·en szinte elvlselhetet- ujra kezdenék a munká.t.
~, fizetnek 21L_ tonnáa klréért
'l,.•
r.=
••
e\ylk U. S. blróaág elót
cséjén termé111tetesen mindent ferditva mutatnak be, ami Ma- lenné teszi a levegőt éa' melegl'Jy111er, l'a, - Lezsák János 106- 115 centet. Szerencsétlen0
gyarouzágon a Károlyi-forradalmat, s. Népköztársaság korsra- ágya mlndeuféle beteg&égek- bajtárs tudatja, hogy a bányallség ritkán t.örténlk, a bé.mis..,.
ari1~ég:a~ : 0u~/izalom
Irat Jelentette, de mindent glórlá.ba caomagolnak, ami az ellenfor uek.
náluk é.prl\111 óta le \'an zárva, mód meg(eleH5 és uj embereket
••
lrJon, telefon:llJon 0111 !aJJ~n
'"'radalom fehérterror idején történL Természetesen a febé rt.érror
Egyedül a tüzelövel éa világi- !gy ne menjenek oda munkát hl \'esznek fel. Kovács testvér
uern~eH n,
;émségelt nem mutatjAk be a, filmen, Siófokon .nem vettek fel tó eszközökkel nnnak arány- keresö magyaro,k. .
ajé.nlja a helyet.
FROE, CAPEHART. &

esokke
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1ihm!t, amikor azánzámra gypkolták az ártatlan embereket es
11.z orgoványi akácosban lógó szegény meggyilkolt emberek hullálról li elmaradtak a pikclék. Somogyi é9 Bacsó meggyllkolAsának itlnhel y~re 81! vittek mozlfelveVll gépet a tiszti gyilkosok.
Az: akarjé.k ezzet a propaganda. mmmel elérni, hogy az
cmer!kal magyarok! flgyeJme egészen elterelődjön ezekn51 a:r;
eaeményekr<il és caak arról tudjanak, amlröl a feh ér terrorista
urak azeretnék, hogy at amerikai magyarok l_!lótt Ismerete& 11,gyen. BcmutatJá':k persre, a kommun aljassé.galt - me~·eket
eszünk ágában sincsen véde~I - de elmarad minden, ami a f-e-

~

J:~ke~:;;:na ~n~~:~k,u~:
miatt épen télen, amikor a legjobban rá vannak utalva a tüzelöre, a 11zállltás nehéraége •nlalt
wkazor fagyOflkodnl kellyterenek, mert a arenet nem lehet a
~::!::kra. vhml a Járhatatlan
A vlJ~ltás miután a bányákban mlndenf;lé, kivéve az egész
kis kocsi bányákat, villanyerllt

Ká~~;~n:~~~á.:'ui.:1\~1~:~~~ 1,ó~a~IJ\~;; :~a; ~~:~.caot:á~
ott 1.924 április ofa sztrájkban wun'ka ne,91 a legJ~bban megy.
állnak a szervezett bá.nyáawk. 4 napot dolgoznak két hétben.
A társaság most kezdte meg a Munki\.t azonban !lem lehet
munkát sztráJktör6kkel, akik kapni, meri minden bányában
a1tonba11 nem valami fényei; sok az ember az egi:ísi vidéken.
:::::!:itt ~~~;:s:~k f~~·öz~ Pnrltan völgyön Is le van tárcsak Igen kevesen álltak a va. a bányák legnag_>·obb része~
aztrájktörl5k közé, de már azok. ahol mef dolgoznak, az zt1ufo
kötül 11 többen vlaazatérte]it a láalg van emberekkel.

gran OO rotfálkozhKt.
,h egyetleu qorotva,
mely mhlden OOrot~
l'álkozáslloz flnom1n\
meg van ren,·e a ,;a1ct
,Anlo S!rop bofotfa.
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hér terror uralmának borzalmait jelenti.
baainálnak a legtöbb helyen
Szalló ur ezzel a plkcsével be akarja járni a bányatelepeke•,. vlllanyvllá.~lté.s, á.mhé.r a petroPennaylvanlábatí tfiár Jé.rt Is néhány telepen, ahol ugy halljuk, leum éa gázvlligltá.8 la nagycm
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Muontawn,W. Va.
H.A egJletének i.erhhóra, le•
Télpaplrn., bofl'4ikfa, W.11 beJépll Jerretre, •luieh Uek.etetre, T&gJ ,egyéll 11i!p lddtelil.
nyomtatd•Job'a 'f0111& 11lk•
Bige, aJhlJa a •agyar n,n1,111Jap ayomü}át.

valnml barátságosan fogadták a magyar bá.nyá.arok. Fé_lunk, hogy lesznek még oh•an bé.nyate)epek Is, ahol még barátságtalauabb leaz a fogaduitáa. Ahonnan esetleg egyenesen k.lvcr1k a fehér terror képével .egydtt. AttAn Szabó ur ne mondja.
hogy a bAnyá.lzok verekedő emberek. A bánybzok békés, rendes népek, csak épen azt nem szeretik, tta a fehér terror tigynökel akarJé.k 6ket pénzükért bolonddá tenni.
•

el ;;:c~:J::v:~onban a legtöbb Eszak-Coloradoban .._ bé.nyaplézen nyilvános sétahelyek, társaságok azzal a kérésael torparkok, •1:iubok, a gyermekek ·dultak a coloradol lparfelllgyerészére Játuóterek, blányornak JllBéghez, hogy a bá.nyúzok béat ol\'asótermek, n6i és leány rét ar 1917-es bérekre vé.gjá.k
egy~, sport clubok, uszodák, le, ami 30 81tAtalék bérvágásamik nélkül blroi:iy ar Atlagos nak felelt volna meg.
amerikai munk'6 ember el seni. A bá.nyá81tok tiltakoztak ez

A társaságok ezt nem tlldttl.k
D1.eglgérnl, mire az lparfelilgyeJl5ség ugy döntött, hogy leszállltotta ugyan a ~ércket, de nem
az 19~7-ea, hanem az 1919-es
bérek nlvóJára, ami 20 ~záralékos hérvágáanak felel eg.
Ebben a dOntél!ben tii bány-a-

A BANYABÁRÚK SZERVEZtTE
Ílszak West Virginiából egymásulán jelenteti meg a lapokban Jelentéseit, hogy milyen "boldogok" aiok a bányásrok, akik
a Unlted Min~ Workers "jé.r1pától" megszabadulva beléptek az 15
szerveretilkbe.
· t
Ugyanakkor viszont, amikor ezéket a jelentéseket kladJé.k,

tu~:c::::e~~~:zaé~~:~-ar,után, :~~nhi~~r: ~:1
hogy a bá.nyás:C,k, a bán)·ász- ttl.rgyaláara.
aaszonyok élete- legtöbb helyen· A tárgyaláson a bi\nyatulaJteljesen egybangu nine11 sem- donoaok előadták .hogy a moaml ami gondolataÍt foglalkoz- tani bérek mellett' nem tudják a.
ta~, csak a munka, a r~bot az, bAnyákat Uzernben tartani to-

~;:t:::!u:~ a é~anr::z:r.a!~
Coloradoban érvénybe lépett a
20 ezázalékOfl bérvá.gás.
lfEGXYILT IS!f~T A SILYEU
.
URO~ NY,\.

FOSZER ÉS MÉSZÁROS ÜZLETET

tHtó psrancsot vett ki az uj "azervetO,." a Unlt81 .Mlne Workers
ellen. ~I ak:arják tiltani a bAnyászszervezetet, hogy ne la étlntkezbea86Dek az 15 tagjaikkal.
•
11
'Ha olyan nagyon "boldogok" a Unlt,ed ~lile Workera Járma
alól "reJ11zal>adltott·• bányánok, akkor-:mlé.rt félUk llkel annyira,
hogy mfg !>9stélnl ae engedik őket a aze,n71et emOOl~lvi?J! Valaml nem lehet még ae rendjén. Talán mégis csak jobban 11z.-ev
nének azok a bá.nyáazok a régi munkabérckért dolgozni, m int

:::~o~~~öl:l :::;::
tudja 'hol töltse el Idejét.
A banyász gy~rmekek iskol.bta.táaa sem oly&Q, mint kivi.natos volua és ·a. bányaplézek
lskoláJ la mögötte maradnak az
átlagnak.
Sok a kivé.no! való és aok a

A Sllver Br<>?k bányát, mely
Hnzleton közelében Penn.sylvanié.ban van, nébány hónappal
etelótt elöntö,tte a vlz . ..
A Haddook Mlnlng.Company,
melynek tu'laldona ez a bánya,
kénytelen volt emiatt az nze•
niet 11 bea,iQntetnl.

nrlto'ttunk. A vfd~ken nálanlt 11erezhetl be leg3lcs6b·
ban has, ulr, szalonna, Unt és flluerál'll uiiUéglelét.
Áraln.11: oles6bbalr, mint bárhol, 1
'

: : ~, =~ :~~n~~:==~

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

!~:w:; ::: :!!\~=~~

~~a~;rs:.s:~o~g::
nyúzok bé~ét levá.ghaasdk az
1917-ea béreknek megfelelően.
A bányáarok vlaiont k!Jelen~
tették, hogy nem képe&ek Ily
nagymérvil hérvágás. után anynyit keresni, p.mennyl a fentar~
táaukhoz kell é1 kijelentették,
1
0
a~;::; 0~z~:::z!\::::~r:ktJ:~~;::~ ~::~é~ v~l:rt :!::~~ézree~.!:; ~rv::ab:~~: a ~=~:e:u::~~

!
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A vitet ~-öbb hónapi ;munkll
1
1
zetéhez lartozQ~k, uonnal ott hag)'nák azt a "stervezetet" ,a :.:::~~:::tm!~t!~!:;;n:~:~:~,~~;~ 0
~:;~asáA~~:n: ~~~;~: t;;~~s~ :J~-:Y~~~t: :;
mh,t a unlon elrendelné az orsiágos 111ttrájkot
ru, de igazat, hogy sok helyiltt 1muukájuk leez. '
ü_zemQt.
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Razq-i:.:··

-Önmagát fep,,t
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Tii~ Balt ol lt'a,ordoP

WELCH VIDEK1 MACYAROK FIGYELMEBE!
Tluteleltel értesltJiik Weteh l'ldéke magyal'l!ágát,
llo,r elsőnngu

Minden !.üreli:Tésllnk oda Irányul, hogy ,e,·61nket
~11illete&eia uolg,IJu.k 1d és klén'leme1Jlik a marr•r-•
1árpárttogá8't.

HARRIS, WOOOS & CO.
WELCH, WEST VIRGINlt,.

1926 jµllus 16.

Miért hagyJ~k el ~z ~er~ai
magyarok lfiag~f _egylete1ket .

LÉLEKINDULAS
Semmi ,em tol j6 a béb!jének. Adja neki a legjo~bat-Bordens Eagle
tejet. Teljesen megbízható és tiszta.
Ha ett a hirdetést bekOJdt a The Borden
C:Ompany, Bordeo Bulldln,, New York,
cimére, saját anyanyelv.!in tor kapni
atultut. OOl)'an UpWja bébijét Eqle
tejjel •

AMERICAN TAILORING
COMPANY

.
' .
ott vegyen, a h ol Jó 6rut 11:ap
olcsóo.
Nil 11n k mindent a l•oJobb
m lniatgben kap.'
Ela/lran111 butor<1k,JO k1s:iolgil&a1

TBE D. C. ROACH HABD•
W ABE &i FURi\1TORE CO

Oay&Nl1ht8ank8111ldln~

WILLIAMSON, W, VA.
RUHÁT ott ~•lnlrta-'!, iihol .N
adnak bHCaOtttclllls:iel,.

•rvt

!7;~:;~~ ~~o:t~oLJuo.
!:lalran111finomNh'1e.ldhn,II.

WILLIAMSON, W. VA,

fa

SOUTHERN
ICE CREAM
kltUn,
11

h

Ila.la t,lrt ... tny.

Ez a le1fel1é1ese~l,"

SOUTHERN
REFKIG~!f ON CO.,
(-WIIJ!•••H HM,1tal ma\lalt. /

Wll.IJAIISON,
WEST VIRGINIA.
Dr. POINDEXTER

A legnagyobb

ÉKSZERÜZLET
WUUamsooba.n és vldö:én.
Ml a legjobb árut a(l:lúk
Olcsóbban mint bárbol.
Ór11Jal"ltbs11 ls foglalli:onnk

R. AUltENTHALER & CO.
WULIAJISON, W. TA.
Ékszerilz!elflnk e l 0: t t egy
, nagy ór a ,·an felállltva .
AkJ dlonk ven, Jól és olu611

M. T. BAU

WELCH. W. VA.
H• •ldr•nau munkat • kar, olca6
lr<1 n,ford11IJonblulomm•lhoutm.
m11nk6mtrt felelfHillU ~11-

~7„i:,

William,oa, W. VL

---·_,....~

r.a.,Jial-~-llla,,

A. l•alilbb m•ar•• houlm J&t.~J-

Jilnatilbbl laiagyilt5dJ6nm•a••·
1'61, hogy el"6 ran111 klad.laillaban
r-fs:iuUI.
•

otutal'l"J.,.i. N u,rálalbl al-

...... ~ - I I .

SZINIELÖADÁSOKRA
TAIICIIULATSÁGODA, BÁLODA

MEGHIVÖKA
PI.AlÁTOlAT, IEW'OJEGYWT

ES LUNCH-TICUTUET
LEVELPAPIROlAT EGYLETI
ALAPSZAIÁLY

T ES

.

Bányaplézröl Bányaplézre
ltanapMl.g mir allg ütheti fellményét, mondja meg, hogy minden lgényrtll és Jelenti ki
a fejét valamire nló C&Oda - mint lltJa ,5 a belysetet és mit u.zt, hogy neki semmire alnca jo

MUNKAs KARTALANITAS·ILLINOIS
ÁlLAMBAN
,
---

:~!e::!•1;:n~!::if::k~gy;:: 1"~é~~é!!m~~:~~l:~~~~S1t ad- :;;.b!:gy a:u:1~~!~:~~e:~ la!:!~n~~:v:~;:ut7'.~n!a:;:::l:'
:~~l!i~t~:!~~I ,.t~~;t~e:~
At-1det9ket,

feJtbetetlennek látuó
eset, ta, h.ogy az 6 hite és vélemébye
mert nonnal as en1berek erre! szerint a jelenlegi gaidasigl
jönnek el6 és megfejtik as e-se-, válsAgnak, a szegénységnek ét
tet.
nyomoruaiguak, ngyla mlndeu
Istenem, de aaépek Is lehet- bajnak egyedüli oka a munkia•
tel' uok a régi jó ld6k, melyek- &ág megnövekedelt Igénye.
nek minden napja tele volt a
A mai munkisságnak a ré•
05od!iatoanál ceodil.... toaabb glekhea képest roppant nagy
dolgÖkk.s.l, melyekr(il a nagy• lg:ényel vannak, azt mondta ea
apü.: és nagymamák még ma 11 a szaktekintély, mert u (i anyolyan bittel és olyan sokat tud- ja példiul elment a templomba
nak mesélni ar. unokáknak.
egy 26 centes sunbanetben Is,
Sajnoa. aioi:noruan a&jno&, de a mai ntiknek driga kalapok
hogy mire ml elérjük ar.t u kellenek.
id6t. ha ugyan elérjük, hogy
A régi emberek mértföldeket
unoki!nk lesznek, nem Igen le- gyalQgoltak, ugy a munka ut!n,
uünk abban a hely1etbe11, hogy mint mii dolgaik ut.in, ma ))eérdek16déselket holmi, napja- dig ar. emberek legnagyobb rélnkban történt csod.6lato1 ese- 11tének autója van.
ményeknek ar. elbesdléaével Sterlnte a jelenlegi vil.ságos
klisatlk le.
gazdasági heJyzet mindaddig
A
ml Jövendó.bell boldog n•em ,•'1tozhat meg, amlg a
viaf!zaemlé~zéeelnKet mAr elti- munkb&Ag vlHza nem helyez:e:;;e:::~d~~I ~d~::~t
Ei még a pokolbeli s!tinn'1
11 ro&SZabb, mert ma mir asok
sem mernek olyan egy-kett6re
megjelenni az emberek klizött,
mlnt ai: -ugyne,·uett régi Jó viligban.
Ennek -~i: átkozott tudominyna\: kö.si:onhetJük, hogy ki lett

~1'!~~1:,.:::::· az

teli, hogy véletlen bale1etek
tat okozott sérülésekl!rt, bltonyos toglalko:tásoJc következté·
benl betegségekért és u Allam
területén belül való alkalmazta
közben sien,·edett hal6lqiet.ekért kirtalanltiaokat fbeuenek.
A törvény automatikusan vonatkozlk blzonyoa vAllalatoku.
-<>-é1 foglalkozAsokra, melyeket a
t'I'I A N1i'Á)t _ ?'rl"EVESSttNK, törvény felsorol és ezenfellll UzKACAOJUNX.
letekre, ahol a munkaadó m:1.__
gUvi tette a törvény rendelcA -'Df!Tet&., mint ••l Dr, telL
Bande11ea er, motl me,Jelent At automatlkuaan bevont vtl
cikkében lrja "uell61teU a ttl- lalkozbok 'kö1DI a legfontoaabd6t, elti,-olltJ• a, agrból • ko- bak: épUletek telállltása, lebonmolr iondokat, l!,1 ajtót muta& • túa éa Atalaklt.áaa; WlA&ok ás
aiomoni~nalt 61 u embereket elektrlkua munkik; nirazföl•géa1a-e11aé teall." A uomont• dl vagy Vili 111illltia; berakiel
dg egy Ji:ellemetlen, elégedet- és kirakási munkik; raktár
len dOIOI', mely megferUIII a Je,.\Uzemek; b!'.i.nyáai:at és k6törée:
,l'!lll. Aionban aokHor a no- robban6111erek gyirtiaa és ke-

:i::~!;;:::n:

kivéve abban az esetben,an1 lkor a 1érUlé1t követő
naptól azámltva a munlta.képtelenaég ld&zaka több mint négy
hétig tart.. Ezen fellll a megsérült alkalmazottat továbbf ld6re Is megilleti a kártérlt'és, ha
a sértilée a következ6 tagok
vagy azeTVek valamelyikének
elveutéaével vagy megcaonkltAl!Aval Jir: karok, Jábszál'ak,
kezek, lti.bteJek, ujjak, lábujjak,
12emek, kéz- vagy lábujj lzek.
Az öaueg a 1érü.lés 1uly0Nq:átói függ. Egy karnak elveuté1éért a heti flr.etés 60""65 11tázalékát. fizetik, 200 hétre. A nagy
lábujj kivételével, valamely láb
ujj caontlzületének e\veutése
esetén ugyanezt a k!rtérltéet
fizetik 6 hétre.
A r endes kArtérltésen kivill a
munkaadónak gondoskodni ke111

~e:!!~~~\

g:::~~;,e~~ ::!;e~.;:zét':01~~~~of:~~ ~r::~.s!!:~tc5
é:u~~I
ny.-. Ha a uerve. ete bels61eglmel és általában oiysn villala- tisról, mindazon ldöre, am!g
klllutu lna, ugy meguUnne uo- ltok, ahol illaml Vilgy községl 1eiekre ullkeég van. Az alkal•j
moru énéft és Jehangoltl!éga. rendszabály rendeleteket alka!- mazott hA saJAt maga választja.~
A 'friner XeserU Bor egy nagy- maznak a munkb és a közön- meg orvosit, a költség öt ter~zerU li:éuJtménJ. KIIJutltJa a eég épségének m"gvédelmezé- hell.
beleket ,helyreállltja. H .étTi•1aére. Ugyszlntén beleértik a .Minden elrendelt kártérlléa,
gyit, elöseglll •• emt\ulést, t\a városi korporá.clókat és az il• kivéve az élett,artarurn ~z~ló
relTldllJa a kedé.l)'el. Ua nn• 1am, megyék, vArosok, közsé- nyugdlj, ugyanolyan td6közok1
1
:::i::~os::~~~~~1:~111~~é:e1: ~!~~.'\tbkr;th~~~~ej:::: ':; ::t~•=o~r0• 1~ ~:~~;•'n~ ~::;~:~ ,~:~e~~~:::k ~0~~1!~:nt:~~~::~e~ =~e!~~e~~=:t~é:. nJÍaal::~~:a1~
~~~~~il:e :~
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:a::~;:de:k::::~e\'Ó tárgg)'lll
A jelenlegi tudominy nembogy épltene, de rombol, lerombolja ai: emberek babon!& hitét
bokl.og e.miékelt la elpusztltJa.
Csodli: tehAt már nem történnek,, de ai:ért megesnek
mégl1 olyan dolgok, amiket bit

és még a multik

ne~e~a.lr.nai:

egyuerübb
Szó,•al 'ez a azakteklntélyu
junt !okai elnök épen c&ak hogy
azt nem mondta ki, hogy minden baJ minden 11tenvedés caai:
akkor fog megszllnnl hn vi.&r.•
szasülyedllnk abba a'z Al\apotba, amelyben dédapAlnk éltek,
és ugy nem élünk mint példAul

magasab~. zlnYonalról.
Ez a baj munkibteatn1:rehn
éli nem--e nevezheUJ u caodé.nak, hogy a munkilld.g nincsen
ii:iég nagyobb nyomorban, még
Inkább állati sorban, mikor
Ily elveket. hangoztatnak maguk a munkások Is.
S1&lica Jmre.

:!~~é~-~.:~:~~at dolgoztatták, :~1
Ez a s&akteklntély 1~ ugy Jit•
b~~~~a"::n ~:ant ; ;11~~•
bogy ml Darvln iz lkszembe:
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lehetne ar.ért nak tem 'uaba.dna

Is.A törvény

minden

egyénro :::~t~r~~fst,6:.5:e/r~!~tt:;á~~'

;;~·,sr.!~::enra:~~ór;:itJ: ;~~a~~kb:z~\ 1~.k~e~!~~:: :z
ha a uomuéd1,:igában nem tnd•
nft besiett:inl, trJon Joseph Trluer 'Companr Chicago m, clm•
re. ,·egyen ~ 1 dobo•• Trlner'a
FII-G&&&•f. Er. uoaiial e.lpsu•
mJa a ~eiket é9 sannJOl'Ollt
és leljt!flen uagtalan él nem ,rtalJnas u On !Uatalra (kn!J6k,

':!~

geneket és a'J illam törvénye
értelmében munkiba engedett
klekoruakat, feltéve azonban,
hogy
alkalmazott munkaadóJinak rendes nakma vagy
üzleti körében müködlk.
A11 engedélyei:ett kirtalanltá&I öaszeg a sérUlés 11ulyosd.gá•

az

m,a.guabb, ::~slikt raad.arakra ,rtalmat- tó'i!~~~ia1 végzM6

:!~::~:!~:el:z kf1~~n~:~s

~~~

kiflzetéeL _Nagy fontossággal
blr az a körillmény, hogy a kArtér!téel törvény
értelnfében
1emmUéle klrlzetés sem adóz•
ható meg,•foglalbató le, helyez.
hetti zár a.lé., vagy tzolgilbat
biztositékul adóssigra, büntetésre va gy kártérlté&re.

sérülések ké::e1:~ka~~~a:~g~e:::!kmnl~~~:

NapfaLn.kban például telJeten
m'thetetlen ée a r,!gl caodlkkal
hat.iros az. bog~· manapsig
egy ember többet képes termel•
nJ, ,nlut a régi vlligban hun él
ma mégis ai: emberek euel ny~
morogny:, éheznek, szenvednek. Hogyan Jehet,séges ez! Hlszen mindent blSven termelnelr.,
mindenki többet termel, mint a
mennyire ezüksége van e mégis
-ezer és er.er embernek nem Jut
semml. Hát nem csodil.latos,
,negtejtbetetlen ez'!
Vagy hogyan lehetséges az,
bogy azok az emberek, akik a
meleget szolgiltaló szenet a
tlnd mélyébtil
klbányissú.k,
-nem é!vezheúk azt kell6 meny-nyl.ségben, hanem kénytelenek
1'agyoskodnl, hololt annyi ai:enet termelnek ki, hogy az egész

:n;tve emberibb
é etmódra
g nyt tartania.
A%l tartja, hogy Itten a munkbt egyedül arra teremtette,
hogy u: reggeltlJI catlg u lgtt
huna él mlnden Igény nélkül,
minden teluólal.l•• nélkül, neve!Je é& hbla!Ja a pókhuu é9
blkanyaku, semtnlttevll . Ingyen·
él6ket, a munkiasig herélt.
Szerinte annak • munkianönek, akik reggelttil estig dologban töri Ö811Ze magát és e mellett nagyai:á.mu munkisokat
nevel, annak nincsen joga arra,
hogy tlu t ességea ruhit vegyen
mag!ra, nincsen Joga arra, a
mire !oga van annak a.z url dámának, akinek minden munkAJa egy pl~cal kutya becéi:getésében merul ki.
A~t/llltja, hor egyk::hé:

•
.-:>EOY TA.RSASÁG _ X1:T
BÁlli'TA. _ XÉTFtLE
IUNJU.B!R.
__
A Crowe CO&l Companynak
Henryelta az6nmezc5n van egy
bányAja Oklabomiban, ahol a
ti!11uig nemréglOOn a& 1917-&1!
béreket vezette be amit a biny,tzok egyréue Íiosuu harcok után eUog4'1.ott mlg misrésze mely a uer;ezethez hü
mar;dt, miautt keresett munkát.
Ugyanennek a tJ.reuignak
ai:onban Kansasban 11 van b!nyája, ahol azlntén be akarta
,·ezetnl a 17-ee béreket azonbao a ki.&érlete a l.inybzok ellenillisin megbukott ée lgy
kénytelen volt, mlutin a mun-

eseteiben ar. özvegynek, gyer•
meknek rTagy gyermekeknek,
(érJnek vagy az1U6nek, aki te\•
Jeaen ar. alkalmazott Jövedel•
mére lllórul eltarti&ért, az alkalmazott itlagoa ivl kere1etének négyszeresét fizetik; a mlnlmum öe11zeg 1660 és 1850 doltir között, a maximum ö&&zeg
pedig 3750 éa 4260 dollir között viltak.ozlk. Ha a hitramaNdt rokonok nem s.r:orultak
te!Jea egészébe& az alkalniazotl
jö,•edelmére, akkor csak ré11Jegee ktrlzétést teljesltenek ugyan
ezen az alapon, uonban ebben
az esetben Is az lmént ,emlltet~
minimum és maximum összegek keretein belül. Eiek a lr.trlzetéeek klterjesr.thet(ik az unokikra, nagy1Uül6kre és iltali·
ban az eltartott oldalági roko•
1

nek meg, ha a munka.af6 megköveteli, kötele& a munkaadó
költségéra alivetnl maglt egy
képesltett orvos ngy 1ebésll
vizsgilattn.ai:, mihelyt a sérti•
Jést követ6en 11z Ilyen vizsgilat
ld.6uerüv6 válik.
Ha a munkaadót a. aérülé•
utinl tdöben, de 30 napn'1 nem
későbben a sérülésrtil nem ér·
tesltették, kArtérhé1I eljiráa
nem lndltható. A sérUléa beJelentésnek tartalmaznia. kell a
megsérült alkalmazott nevét,
elmét, a baleset helyét, okit és
Idejét. Ezt a bejelentést neméJyesen vagy ajánlott levélben
kell e1Juttatnl a munkaadóhoz.
Ennek megtörtént~ után a mun
Kaadó kötelessége az ügyet a
kártérltésl tanácsnAI bejelenteni'-._ _ _ _ _ __

:~:~a~:8;•:::~.sem hallani,
Hogyan lehetaéges az: bogy
atoknak az embereknek. akik
az élelmiszere.ket wrmellk, sok•
szor koplalni, éheml, nem egyr,zer az éhségt.51 talán fel Is ke11
fordulni?

:~:~:k:~::~g;:gt~:gy ::y
olcs6 Ford kárét ,·egyen magának, me·rt az nem neki való.
Az autókat szerlntd csupán arra gyártjik, hogy abban a lébllt6k, a mnnkissig él611dljel az
egyik városból a mislkba kocsi-

~:~b~:~t!~;
2
zetnl a uenezettel kötött tzer- lék, akkor temetési költségek
cln,én 160 dollirt. meg nem h:lAz oklahomai ·bányiazok a !adó &iszeget fizetnek azon
kik ennél a tirsaságn!l dolg~z- egyénnek, aki o. temetkezó'cl
uak értesllltek arról hogy a költségeit viseli.
tA~g kétréle bérek~ fizet és
Ha a sérülés nem ol!-oz ~lált,

HA egy letének meghh'óra, le•
vél~aplrra, liorJtara, b611 bo•
lé110 Jegyekre, lunch Uckete~:
re, vagy enéh siép klvl~lu
n!omtftt.váuyokra volna. uukscge, ajdnlja 11 _Magyar Bá•
nyiszlap nyomdaJáf.

~!~z';i~:l;kb:js;;.1;::g;A:;:!!~
lgy be.szélt egy Junl lokalna.k
az elnöke a munkásságról, ar•
róla munk~gról, mely ót vii.laaztolta meg vezettijének.
Hogyan várhatJJ. ezek utin :i.
munk!sd.g azt, hogy ember~
&'lá.mba tekintsék c5t a klzsik•
mányolók, a munkaadói:, ha
egyszer aaJat maga mond le

!~

az:ko~a:~::::.g::1:z~
z.all cikkeket készltik, rong)'o•
san kell, hogy Járjanak'!
Hogyan lehetséges az, hogy
a munkisoág, mely a földön létezll összeti. javakat termeli, elti
állltJa, kéezltl éa amely egy maga, bnu helyett dolgozik, még
huazadréezben
eem részesül
azokból!
~em-e caod'1atos
dolgok
ezek!
Én Jega!Abb la azok közé 101
ro~mn:
be&11éltem egy
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"'k~~'! sa.Jnilva a szót, alapoean fetamoltam neki mind•
uokat a. dolgokat, amiket nem
;::?r:aa:al:~t!!~~

:~r:.:::::t1:' :::::::::::::~~· •::~1:

!:°e!

•ANGOLUL :::."?-~';' !ti.~
~~!a.~;;"~~~ .,.

:::e:e~;Jj::
jes és állandó munkaképtelenségre kárhoztatja, akkor jövedelmének 50 száz a 1 ékAval
egyenlti, de heti $7.50-nél nem
kisebb és heti U dol\4.rnál nem
nagyobb összegU kártérité11t Uzetnek, a sérülést követti nap•
tói való kezdettel és mindaddig
folytatjik a fizetést, amlg a klfizetett összeg egyenll! azzal az
öS&zeggel, amit haláleseti járulék fejében fizettek volna. És
1
0:u::-::~1 tlr.l~~ha~~~ : :::tt.i~=:r:;::1
1
0
ak Járulék k
:,:;:~:::~: ::i;~é:~e! !9e =~e:: !~~á~n es:tén f\ze~~ek
1
:::i:~~ne~ ~ h:i~:~~z<Sleg vo:,a
Ideiglenes mun0
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rltéat kap, mint az Imént eltl!rt
Zelglert.61 hat mllenylra. ll· Allandó munkaképtelenség e&ellnotaban a Buah ,Coal Compa.ny ~n. uonb&Jl csak addig, a

kellene.
l;Jeezéde vé;gén kikértem en~
11elt a sz.akteklnUilyn_ek a. véle-
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e~ :::::!;;~As!hoz szüle- :~é~z t~~~l!e~:e::~k::!t~e;
11éges eltimunkálatokat
már Is a haláletSetl }árulék et.a.b!o,
megtették.
hleg" a i:Ulzetendti llsszeg nagy-
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benuillöttel aki a helybeli 1~
kilna.i: az ~Inöke ée beazélge~1:~/i:gy~e~ezn;!!•

az;:áte~y~egt~~~.~·ban nem
akadt bányAsz, aki a szervezetet elárulta vglna és alacsonyabb bérek mellett ment volna a munk,ba azért gytlzött a
ezerv~et és é:.Vényben maradt
a rég'.! bér. A m6alk biniában, a
munkisok egyaége megbomlott,
szétv:áltak a bAnyú.zok egyréue elfogadta a leuá.llllott bért
ée lgy ott a tiruság gyo5zött.
~i':~..~t~~,ii.:'ii.:."JV:·!,W.i;
Így történt azután b'ogy a
l~~-~ ~ i , ' : ~ : : tiraa.eig az egyik h;lyen 01•
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A Mág-yar
Bányászlap
az amerikai m agy a r bAnyúzok
egyetlen lapja, melyblll megtudhatja
HOL MEGY JÓL A MUNKA,
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT.

e

A Magyar
Bányász]ap
minden dolg!ban tanA.ocr.al s~olgAI,
Minden ügyét dljmentesen ellnté~I.
A uolg!Jatokért soha aenkltlll egy
centet se fogadtunk el és nem Is fogunk elfogadni. ~
Semmi egy'ebet sem kérllnk ezért, mint.hogy lha leJ!rt e.ltiflzetése és
dolgozik, ujltaa mei eltitlzetését éa
ha leh~t

SZEREZZEN

UJ HIVEKET
LAPUNKNAK

Ha Ön szereti eu az ujúgot, blzonyltsa azt azzal, hogy szerezzen
lapunknak egy e!Mizettit. E 16re Is
szépen megk6szőnjük szlvességét.

·•

,A Magyar
Ön meg
Bányászlap
tudja
reni;;I a borotTa pen•
gét

t 11

miaodpere

a1Att. ha a Valet Auto
Strop borotdt., -

a,

eltitlzeté&I Ara egy évre 2 dollár.
Jugosl!vlib&, Rominlába, Burgerlandba 3 dollir. (Magyaroruág te•
rületérl!l .szld5szerlnt ki van Ultva a
Bányti.ezlap.)

egyetlen bOrotva.
mely önmülr.ö46leg fe,.
n i a pengéit, n'1Ja.

$l-től $25,ic.

Valet
~---~ ~

-

,

.EJ.UUr'IJtrop

Razor

b------..J /
-Önmagit feu l

C!m,

haH•

Magyar Bányászlap
Himlerville,

Kentucky

.

1925 jullta 16.

óhazai mesék....
~ (F'olytatM.)
Zsu1ka blrta .. Ádám nem. Nem blrta
nhnl, hogy u a patyolat-arcocska minden
nd.rnap fehérebb, as a gyönyörü két nem
egyre uomorubb. Éli mU baja la volt
Ádámnak.
,Nen!IS apja Igen hibbtatt.a ISt 11, de f~
leaégét la, amiért tudta éa beleegyezése
nélkill megkérte Zsuzsit.
- Megmondhattam volna nektek eH5re,
hogy annak jó vége nem lehet. HOTi tetté-tek u eueteket? Ketten f6zUik ki mindent,
a levét meg én luom meg. Addig addig,
hogy a mérnök urat felkéutetlk ellenünk a
kasttlyban és kltur a binyiból. Pedig én
min nem akarok ör egségemre vándorolni,
hit-ennyi él·lg Itt klnlódtau!.. Eredj te, a
merre 16.t.u, ha n'em maradhatsz attul a
jtnytul, aki nem Is való houád.
ÁdAmnair. kegyetlenül fijtak ezek a IU·
nk. Hogy nevel6 apja, akit pedig szeretett,
mindig caak arra a darab kenyérre gondol,
11mlt elveheinek t6le az urak. Hát az IS szerelme, boldogú,g& amit el,eaznek, H nincs
annyi, mint a kockán forgó fekete keny6r!
Nincs. Az öreged6 bány6.sz szemeben, a
kit sokuo'r vut agyba-f6be nyomoruság,
nlnca.
- El 11 megyell! - vetette fel Ádim a
fejét. Kéts:r.er se- ktÍlljön. . .
- Jszen csak ugy mondja ... hod. menn~l ! - békltgette Perecesné.
- Amirikában jobb sora van a bAny6.•
szoknak, - folytatta Pereces. Az öcsémnek
is. Soha se klvá.nkozott egy uqval se haza.
Nem haragbul kild(im a gyereket. . . fiatal
még, próbálhat. Én is mennék, de min nem
vagyok arra való. Bá.r mentem vóna az
öcsémmel. Sok haszontalan ember boldc,..
gult azóta Amerikában, mióta én Itthon
tengek, lenget.
Ádám csak dacból mondta, hory el Is
megy a hbtól. De komolyan a má.alk vái"·
megyébe se ké&&filt, nem hogy Amerikába..
Perece, azonban komolyan kiildte, ml•
utin Dér mérnök azt mondta neki n4!gy•
s:i:emközt:

letea legény, aki szeretne nerencsé,pr6btlnt künn. Küldjön neki hajójegyet, majd
Jedolgona, IS mh1t nevel/S apja auvatol ér·
te. Itthon bomlik egy liny ut.in, akit nem
akarnak houi adni I mivel a gyerek nagy.
terméuetü, fél/S, hogy egyuru- ha rél']ön a
hava, kárt talil tenni vagy magában vagy a
linyba.n. Annyit hallani mostaniban olyat,
hogy két fiatal egytltt 1mé11,1,tl él magát. Hát
lnkibb csak hadd menne a g/ereR:. Mire
künn keres egy kii pénzt, bl:r;toaan benlS a
feje !igya..
,oagy a linyt férjhez adják
máshoz.
ErrlSI a IevélrlSI feleségének se szólt sem•
mit. Tudta, hogy 6 nem hagyta volna helybe, nierl azerette Ádámot m int a'tulajdon
fiát. Minek osztozni, mikor vagy küd az öcs-.
cse hajójegyet, vagy se?
Ádimot bAnyiszt4rsal Is megszólták Zsu•
ua miatt. 0 ugyan r.irkózott tennéS%etü
,•olt s nem kötötte maginügyelt senki orrá·
ra, de sz emberek ~gls megtudták, klt6I,
k!t61 nem, hogy Zsuzsa után bomlik a r068z
•éven vették neki Zsutd.t, b6.r tudt4k, hogy
btny·tszárva, nem tartottik közülük való-nak, miután urak kenyerln n6tt.
- Jó helyre szeretné magát bevenni
Ádim, - mondta az eg)'lk. Ha a kastélyból
l:.basodhatna, biztosan adninak neki va!ami Jó :r.slroa blntalt, nem Is vóna. a bo-londság.
- Sokat akar a. s:r.arka, de nem blrja a
farka. - ú:.tte ho:r.ú a másik.
- szep ki a cuclll1ta, mondhatom. A bá·
nyAszjányokat kerüli, klsast1:r.ony után ka•
paazkodlk..
•
Jgy uólt4k, azapult4k egymia közt, blbiztatták a gyereket, aki pedig egyikük el•
len se vétett. Me,t hl.uen ha nem jó heJven kereskedett la, abból c~ak neki voll
Ura, nem múnak.
ClllplSs uóvaJ, s.zemt61 nembe nem mer.
ték Illetni, mert tartottak hlrtel,n haragJ6.tói. De hát Ádim .nem volt vak I nagyon jól
l.ltta, hogy u emberek megváltoztak ,·éle
szemben. Még nincstelen tAnal se neki ad•
nak Igazat. Rát bul). az Igazság!

BÁNTÁSZOK AIV At
lr1& 1 8Zl.:1'TIIBEI IÚRTR.l.

A délceg legény keserv4!ben ugy elbanya•
golta klllseJét, 'hOIY mikor H9U!ére huzta
kaJapjit I tekintete komoran Tlllogott .ki
alóla, minden idegen azt mondta rá: "Ev·
vel se szeretnék ecca.ka. talilkom1". Pedig
nem ártott 6 a légynek ae. Caalr: hit as olyan
azenvedélyes gyereknek a tllrelem meg a le-mondát! nem kenyere. Hali.l01 méreg az ne-ki. Nappalai nehéz -munkiban teltek el • a
kevei pihenő órának nem volt semmi édes.
11ége. Négy hónap telt eJ lgy, amely hoaz.
szunak tet1zt!tt, mint négyeur eaztend(t
AztAn Pereceenek egy nap011. levele jött
Amerlkiból. Ád6.m Jelenlétében olvuta el
és közben sürün bólongatott és felhangOB&n
mondta:
,
- Jól van ... jól mondja.•.
A fél uemevel pedig Ádámra sandltott,
mert az 6 érdekllSdWt akarta fölkelteni.
Ádá.mot azonban at se tette volna kll'incsi•
u, h& ,•alaki arra figyelmezteti, hogy két
nap süt egyszerre az égen. 0 bezárkózott
bub6.nat6.ba, mint egy sötét szobiba, abon•
nét 1ehov6. ae nylllk ablak és ■ e u·em 16.tott,
t.e nem hallott. Pereces hát er6sebb eszközl1öz folyamodott. Letette a levelet és ÁdlUil.hoz fordult.
- L6.tW-e te ml.n hajójegyet, olyat, ami•
vel Amulk6.1g lehet utazni?
- Nem!
- Hát nlzzed ... Ilyen. Az öcsém küldte.
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l4ra.
- Cflnálja ki, hogy váltbaualr pár Hót
- Jaj, dehogy engedlek magamtul..
Zauuával, mielőtt elmegyek.
1
még a p6;111 bb.yiba H.
Mtr elhat4rozta. magát, már 8 buc8111'&
- Hallgau - rivallt rá az ur&, aki rideg gondolt.
ember volt, de nem n lvtelen. Tán azt hl•
~Klcslnáln6.m, de én se tudok vele
szed, nekem jól esik, ho.gy elmegy? De az négyszemközt be-s.iélnl, azóta tlSlem la ISr•
embernek tovább kell az orránál látn,I. Itt zlk. ~ér ne félj, maj lr.Jtani)ok valamit.
m6.n nem leez neki marad.Asa, klturják,
- Titn a doktor urtól lzenhetne.
akinnllyen jól vl1111lkedlk. A mék kuty6.ra
- Én 11 r6. gondoltam.
ráklltlk hogy veazett, puntulnl kell annak, - -0 megteszi.
ha nincs 1a 1em.ml baja.. Ha Amerikába
- BlztQJan meg.
megy, künn uerezhet magának l)enzt Is,
- De caak pár nappal az Jndulb előtt, na
beealUetet la.
'
bánkódjon legalább addig, 11.zegény kis fc,..
- Most válik meg, ember vagy-e a talpa• golymadaram.
don! - fordult ÁdlUil.boz. Ha buzol hoz..
- Ugy rtam, ugy. Nehéz az a sora 111., ha
zánk, a ml fiunk maradsz a vilig v&gén la. \.&iégben el la, klméld, amennyire lf;het .Az..
Én 1.sten nevében neveltelek fel, nem azér, tAn meg ba félsz a nagy vlztlSl, ne·,batlgau
hogy öregségemre tarta.6.1. Ha pedig Zsuzsa &pádra. Legfeljebb Innen mégy el; ha nem
' lgad,n 11.zeret, megv6.r és egymáséi lehettek, maradhatnak t6led, Pécsre, vagy Tarjánba.
mikor Itt len az Ideje. Mikor pedig klötöz- Még hogy én félnék? A kénköves w.
ködve egy kJ& ~nzzel hazaJösz, az urak i:i 'k6.nytól se. NQ lszen, any6.m Jól megtisztel
n1lngyárt \ má.skép néznek rád. JaTadat engem ... ba valaki hallani! Péca, vagy
skarom.
Tarján, vagy Tóbánya egy kutya ... ha mán
Ez bt!csliletes beszéd volt. ÁdNll Is érezte. megyek, csakugyan oda megyek, ahun a ke•.
- Engedelmet, ha nem Jól azólt.am. .
reaetblSl valamit félre la lehet rakni.
(Szokása 11.ze.rlnt megbinta hirtelen tndula- Segélyen rá az Jaten! •
tában mondott'llza.vail.) Keserves a nekem,
- Ha anyámért meg Zsuzsa utAn ne'm
hogy messze szakadjak maguktól meg Zau- fájna a 6 zh·em, fütyörészve mennék, visz..
zsától. Hiszen vót fiatal, - tudhatja.
sza se néznék. mert Amerika éppen nékem
- Tudom 111. Éppen, mer flallll vagy, még való hely. Hallottam, meg c,lvutam ls, hogy
boldog·1a lehet11.z 1ok6.lg.
ott az urakat nem kell ugy eüvegelni, mint

lt~:!~::~~1~:~~1~:~:111~:

neked, ha
m::B:~ !~b!1::;,!~1!11::1: i:s:u;~:~k!~.csak anykedved van künn szerencsét próbálni.
tréf6.ra a szót.
-A bizony nagyon jó lehet,
Ád6.m meglepeteftében köve vált. Sötéten
Pt'lreceené halkan slrdogált. Mikor embePerecesne helyeselt mindent, amit Ádám
1

1

ne~t~:e:: 1~!'.t~a kiÍnn leszel, rám való ;::e~ =~o!:e:~~~:t::;• ::::rk~~~
nézve kezedre jár, amivel tud. Nála lak• azt4n roeuul üt ki minden, aázony-lélek•
hatsz, munkit szerez ... a szorgalmad ut6.n nek, asszony-kezeknek keli he1}7ehoznl, a
'boldog lehetsz \Unn.
mit még lehet. Addig "Hallgass!"
- Azt hittem, azért neveltek fel, hogy
- Ne lnGulj, mlg az öcaém levelit el nem
öregségükre legyen kire támaa:r.kodni, - de olvastad, - adta. vluza Pereces a tréf6.t.
látom, a kastély fel/SI tu a szél. H!t ha azok Ne ... Itt van.
kedvesebbek apimnak mint én, vlligg(m~
Ádá::q !~\.4 lócira I ÖHzevont uemöl•
hetek.
dökkel tanulmányozta a meaazlr6I jött lrást.
Pereceu6 éppen az utolsó uavaknil lé•
. Pereceané. kii ml.ngorlóval ruhát m6.ngo--l
pett a 1zobiba.
rolt az a.sztalon 11 ,k özbe-közbe szl!meit törül•
- Ml a mán megint? Mivel keaerlted a setve lopva Ádámot figyelte. Pereces k&o
1
vettf:~:i:1;:c:s•h~~~-n
s~ti~=~. hát nem ,:yereket?
sG'bl} átlépett a 11.zomsddba. Ádám akkor
terméfl:i:etét, egyszer még mag!t la bajba mlndegy, Tóbinya vagy a világ ,·ége? Po-- Itt a hajójegy, apá.tv. hozatta, mehetek niir vll!.lladugta a levelet borltékJába. F'eJ.
keverl.
kolban ég itt Is, ott la. Hiszen m6.r rajta; Amerikába, nem baj, ba nem la 16.tnak M>ha nézett ... uemel tal6.lkoztak nevelll-anyja
Pereces akkor mindjárt, Ádám megkér- kapta magát, hogy K.apuvirlná halé.lát ·ki• többet, Cl!lk a mérnök ur meg legyen el&o hüséges teklntetável.
dezéae nélkül Irt teatl·érének Amerlk6.ba. vánja, ha amlg él, mellette kell hen·adoznl ,:edve.
-Any6.m..
Meglrta, hogy nevelt fia. munkablró, bec&ü- Zsuzsának.
Perecesné jajuónJ borait az Ádám vál•
- Ml kell fiam?

;:Jn~:~;: · ~:~:~z~~:~ ~:~~~!:

A KIKOSARAZOTT KERO
BOSSZUJA..
.Balaga Mihály árokl legény
szerelmes volt egy odaTaló gaz•
da leAnyába. A..zonban, mikor
feles4!gill kérte, kosarat kapott.

Vf:RJJOSSZO A 'LAKODALMON kötözték be és Sztripkóról kel• G\ ' ILKOSSÁG VAGY
M1NDENÁRON ·:MEG AKART
lett onost bpznl koealn, aki a
ÖNGYILKOSSÁGI
HA.Ln.
Fel.116 Vizközön Lazsó G3örgy vérvegzte&égtlSI elalélt legényt
KI S :t R LE Tt
azeuátor f\6.nak
Jakodalmá.t végre kezelés alá vette A há·
Somberk kozségbe~ borzalünnepelték, amelyre hivatalos rom merényllS legéuyt a csend•
A Székeatehérv6.r közoeieben maa módon \etett vel!iet életé-volt egy Smajda nenl felslSvlz• 6rök letartózt.att4k A vérbosz- Jev6 FövenypuutAn a mez6n nek Saurer Ve nd el földmuves, a
közi legény 11, alti most 1zaba· szu ildozatának állapota élet,. dolgozó napulUil.osoknak fel• k: ~l~d~~ ~\ me~ .aka~t h:!•

:::e::~é;:!
a k068.ratad6 leány n6vérének
klafl.ával, Flenykó Mthállyal la·
Jálkozott. A gyerek sikongva
menekillt az lzgágá.skodó · 1~
gény elől, de az utólérte ég ól•

Maroavásárhely)
miatt. Ez a Smajdn flu ugyanis
-o-két esztendlSvel ezellStt ugyan- 11.EQHAB.APTA EGY
csalt egy felslSvlzközi lakodal•
VE-SZETT öKöR.
mon öuze1zólalkozi1 közben
ugy megszurta Olllll'gl J6:°oa
Lehoczky Zoli.én tornaljal

ho_gy az egyl_k :oéz::~
le van Uporva. Utana
dolognak és a roz11.t4bla belse•
jében vérében hörg6 tlatalembert talé.ltak, akinek homloká•
ból a \·ér még aziv6.rgotL Rög-

:':g~:rth~::::Y :á~ri::ftór~
házban belehalt 1érüléselbe. A
gyilkos legéiirt letart6zLattáJr.,
a tanuk ráva.Jlottak é■ a birói
ltélet a Téres lakodalomért
másfél évi bört~nre lté~te, amit
a gyilkos legény ki Is töltött. A
mostani lakodalmon megjelent
a megölt legény két fivére ~
u~okaUvé~\,8%k ~:~~~!:n
:ot:.n::erlnt' v:;bo111zut álla•

tön értesltették a :end:::e~
A. helyg:r.lnt nyom ás
fiatalember mellett egy fényké-pet találtak, amelyre ez volt lr•
va: ."Öngyilkos lettem". v ,a.16-szlnü azonban, hogy gyllkoes.Ag
történt, mert a fiatalembert, a
kinek neve Szilágyi József &a
dlósgy6rl bentessegéd, két gya.nua emberrel láttAt a környék•
bellek. A flatalemtiert Székesfe-

~=;~m~~~; ~~~ kit~~:~; foe~:~= ve;z{~;:zék,

: 0~ ':~{~:~ u::~:!::e:~=~
· szenvedett. A be1t!All1 ell1bert,
aki a Uzéves gyereken boll&zul•
ta meg magát, a csend1Sl"3ég letartóztatta. A azerencséUen lds
flu 6.Jlapota remén;rtelen.
(M.
Ujú.g Pozaony)
agyar
'
A Ll:GJOH

: t~:~i~\~~AIAH

OHAZAI HETILAP

KÜLFÖLDI
MAGYARSAf
.1111.....1 ...

aov tv11• • DOLt.J.lt.

IIIGYEN
MUTATVAIIYSzAIIOT
IIDlol

1:0.LOS LEO,
HlML&IIVIU..S, KV,

vu•r1<a.v1„11 .-.-1u~....

A K0Lf'ÖL,DI MAOVA.ltfAG ~
Qfth,IQIIII.MiloH11lltWl,-la

~:~Rl.:'&h~.:i,-:.,~-a:=.ii.i,~

tuUletekt6lh eflllcl "ll11de11•......
9libOI, e~ol cuk "'•IUNk 6111ek.

nak a meggyllkolt legényért és
ezt l,azsó szenátor fiának lakO-::~m!1~z;::;e::~:ii:-'!u.!1!:=
tak a mit sem sejtiS Jeg&Dyre és
1
~!:U:é::::~:! 8:~tet:!~v;:'t!
A meg■ zlll't legénynek annyi
ereje volt, hogy kibotorkált a
lakodalmas h6.zból de uut6.n
összeesett és ott ma;adt az árok
ban fekve Másfél órin keresz•
Ull verglÍdött ott a falubeliek
sismelittára seglt&ég nélkül.
csak nágy óra mulva rél!zesillt
a kilenc sebblSI vérzll legény or•
vosl aegltségben, mert a Jái"U..
orvoe nyolc uapra elutazott a
nélkül hogy helyettBflrlS] gondoakotÍot.t vol!3-a, A csen66rök

:uat:;;:sá!~

~li~~~~\.men;
k~ándulás
Jé.n Le~~zkyt
n
riScel ko~égája
bete
ő:-Y
álásáhegy hlvt!
I
me: 1 : ~ = g Leh::ky beny\J.lt az ökör szájába, az kezét
me,g1Ía.rapla, 1:r.ája habozni kezdett a nagyokat blSgve, az ök•
rön a veszettség jelel mutat•
koztak. Lehoczkyt azonnal be~~~l:i!e~k a prágai Pasteur

1

tűnt,

l'alegrendlt~eset történt
Apahlds községben„ Ötvö& Jáno& 36 éves molnir meg akarta
6.lllt.anl .a malmot, miközben a
malomkerék elkapta a ■ zere~ceéUen molnárt és tengelye ko-rül néb6.nysZ9r megforgatta. A
molnár v4!gill elgyengiilt, a el•
11.zedillve belezuhant a Szamos-ba. Egy örvény e!SOO.orta, s a
a.zerene&éOllJI. embert meghal•
va Tonták partra a hullámok
közül.
(Brasaól Lapok)

A

(Pesti Hlrla.p)

-o--BlCSKÁZÁS B'tCS:f:N.
-Sloboda J~noe 19 ávea récsel
szfüllmunkAB Récaén verekcdéa
közben oblcakiva.J hasbaszurta
Lukn6.r Mór ráa~et. lak.oet, akit
é.letveszelyes sérüleselvel a por.sonyl é.llaml kórhá.zba. szállt•
tottak. SlobOdát lelartóztatták
élc bekJsért4!k a pozsonyi fo&"•
h6.zba.
(Magyar pjság, Pozsony)

1'lZENKtTMILLIÁUD °KÁUT
OKOZOTT A JtG,·Ents 1rtT
F,\LUBil".
__
Szin 68 Szögliget közBegek
hal.érában óriási Jégverés dü•
höngött, amely a uögllgetl ba-

~a:

~~; ;::t:::be:

lekaszált takarm6.nynemüek te l
Jesen meg1emml1üitek. Egyea
helyeken a Jég araazos magasr.ágban 6.llt. A kirt Szögllgeten
10 milliárd, Szlnben pedig két
millhird ktfroné.ra becsilllk.
·
(Stózat)

~aiáltAk~ ~mlnet k:sse~z / ~;.:~á~
•:~:~t~::!~:
A. llarrar Bi.Briul&p elli•
igye~~zett átvá.gnl. Mlcl6tt tet- gJg. A Jégvihar nyom6.n a már fh:eté1l ira egr éTI"e ! dollú'.
tét v grehajtbatt.a. volna, el•
vették tőle a kést, ugy hogy
e&ak kisebb sérillé11.eket eJl h ~
~~~t:g::d : ~rei~ t;~n Pf:;~
11
1
mulva mir ott találtAk- a geren•
dára felaka.eztva. Az egyik
szom~zéd gyorsan levágla, mire
Salll'er,.ak.l még eszméletét sem
amióta II Egresült ÁUamok korminya ledr1a Amerik a
;~~tet::_~;::z!;!~,
sorompólt.
·
ott' t.altt kél!.8el l11.mét a nyaká·
A ■ iltezer közül legtöbbnek tesh'ér e, 11pJa, rokona. menynak esett. Még p6.r iepést tett
asnonra, T6legénre él ai Egyesült Államokbau. 11.Jnden
ellSre, azutAn hörögve, véresen
malO'&r embert érdekel legközelebbi ho11ilarto11ólnak
öeszeeesett és néhi\ny milod·
sorsa és annak 11 o,·uignak élete, aho,a Ji:e1hesel l'lkeJiiltek, Mlnderril a legponlo11abb, legbec1Uletesebb
perc alatt klnenvedett. M·lre n
· lelrista
szomszédok hozzáértek, halott

:::t:;;

(Gömör, Rimaszombat) hérvirra, a Szent György•kór• ~olt.
-o--. házba 11.zlllltotU.k. Az orvosok.
HALÁLOS SZERENCS:f:TLEi• blznak f e 1 gyógyulásában.
81:G .A lULOII.BA....~.
nyomozis folyik.

;~~~:~•~:~e: ::~t~~~:;~lt~~:~~;!:
ko!Jon neki a boaszu utra, ml mindent, ami•
vel klmutathas&a hozzá való hü&égea 1:r.er~
tetéL Meg aztAn milyen s:r.ép szavakkal kör•
'llyékezze 1Q._eg Engel dr.•t, hogy a szegény
flu legalább bucsutlan ne Induljon. Ádám
maga nem· ér rá a doktor urat fölltereanf,
h!azen iS mlg Tób6.ny6.n lesz még, mlndElD
nap le 1og az.állani a bányl\ba.
Zsuzsa nem la &ejtette vas6.rnap, a tem.•
plomban, mikor orcái· kltil.zel!edtek Ádim
lobogó teklnt~te alatt, hogy szemük sugara
Is utólszor kapcsolódott ösaze. De a prédl·
ká.clóra nem tudott figyelni, nyugtalan
volt. Utóbbi Időben a tanulás Is nehezére
esett. Azelőtt ját11.zva tanult, most gondola•
tai minduntalan elszálltak könyve mellől.
{Folytatúa következik.)

(Pesti N;pló)

TffE CJTJZEN IANI

WlNNil'EO, Jl'Al'i lTOBt, CAN.
ohashatJA.
)[a mi r körülbelül i0,000 mqrar él Kanadiban. Il a
tehal en.el a nagyszámu magrarral üzleti érl~tkezésbe
ü.arlépnl, .hlrdeasen,a

WAR, W. VA.
a111ku11ktaeatl&.._..•

v lollka,"'
1'

p,1,..,fthl--114ikW

1,&,...,lku kllta,hatja,
N• klllol.11 ,,-utt 1...., ,..,,..,
, , _ .._,19M •• l'tl•k. • Ml
Wl)N .. ~ ,,_

KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN
296'¼: KAIN STREET,

OF WAll,

a.tltek uU11 flnlllfok
.-11M1.

ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT
KANADÁBA

,

· KANADAI MAGYAR UJSAGBAN

amely minden r4!gl é~ minden uj kanadi~ magyart hétnll•
hétre Jóbaritkénl litogat meg-,
EL0FIZETt6I ÁRA 1
FtLi \'RE 11.i().
EG'f t:VRE '8.00.
~laletéa dlJazabú ue,lnt.

IRJON MEG MA A FENT KOZOLT CIM&fl

