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Haimoll a kewénpi.•in.Y,4.'iri)blHtk uarr kttf',Set#röl.
A németek, •llik mlndJg el•
JapAn elhódlliaa flSkénl ll.l
11111111
•' Wnrabárúk fanla.iuUk■s JfU!flhllbl Matai a
.6k \·ollak a ,·eg)'I Iparban. amerikai acélgyArnkal 1uJtja.
lti11ü11otfg megM,'l'l'z.tétftt.
uJ~bb meglepeth11el uolg&ltak mert Mrga uomn6Ja1nk Innen
a illignak.
uerezték be acf:lezilkségletcik

lnk oda 11én helyetL uén Vl• .\ l°nllff. JUne Worters -frrételfriil Uettlne D
aArlók ezt nem felejtették el és
lht. - Arról a1ouban en 1:11ót 11e nól h
nmlnt alkalmuk nyllt, meg Is
1<drm 11 nall II aJ "Herl'etttt"' ~n
bo!luoltAk ez.t. Anal, bogy nem

uJ:bb~~t~:t::i f!~::~.~a~!:~
»ak a lr.ö&Oollég elé. EgyenelflD
111111,édül a k6&0nség ez.eknek a11
~toknak s• ohuáaallor, mert
11.luen ml11den képz.eletet felül·
-..ul • blnyabiróll k.lmutatáaa
u„ ol)an magaa kereMle.t tüntet
"'• hog> ha u tgu ,olo~ a bA-

\C~e:é:~~~!:~:g:~~etel ott TObb bben megemlékezt-Q,-k-MoCullogh u
uJból helyét és moat a föl6&1e- róla, hogy a pittsburghi Cham- ja. hogy a bln.
gu ,ienet 111 oda lgyekez.nek l!I ber or Commeree a vidék bAn)a• 11etliliége mlnde
rd lap
adni lgy aiorltaoak majd ki uralnak hatható& Umoga~ u h\vatilos
bennünket onnan egéuen 1i,
'ill.! egy uJ 'uervetetet' alapi- ho;' fo ltottl
1
T11.val mé1 Olaaiort.zi ba la tolt a Unlted Mlne Workers le- : \ et
uillltot~uok ,zenet. a. g dén törésére
tot!:n öaueg-e
n
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iuet6Je E S McCullogb a Uo• gAncaoskodók 11
k teg a~ a.~ 1r.
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At :':et 1)A.. lója. alti évek óta a binyaurak : ~ Un~U!d Mlne
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ugyu

u:!:tm~~tj':~er ho~l;ó~!k:
tudja erejüket n1egtö.rnl, hogy
Jobban dolgoz.nak mint 'ialaha
- él egy uj fajta acélgyiflUl
metódulaal lepték mtg a Yllá•
goL
•
Amióta a bé.keuenödffl meg
!•pit.-.. ho(Y ha uo, ,tmuan ,610U" • oém"'k mA• ,ok
•>-áuok Am"lka 1,gJohb&n !1• do...,wbak tObb" t.,,.b,t· mogl<potwd p,igütak a •IMtett muokaaal volntnak
oének, mint a11: egye•
!ágnak. Sok olyan tatálmi.nyt
Arról k61Wlnek ltlmutalUO- lt~ylldL
dobtak placn, mel)ek a német
"kat. hogJ a contract bAnyWok
A kembynénban.)'iuok reg• lpartermékekne.11 ujabb k ujabb

Ja~-:'::~g)Ártk
Japin
elveHtéséért u uj bevindorlbl
t6r-vényl okolji\k él az.t á11\tlák,
ho,:y e miatt Jap&n nemcaak
.célt. de m.b Ipari termékeket
,e fo; ebben u oru!gban TiMrolnl
A, ,,..... uoob&o u. h""'

7
nilnden ki&., amit a bányiban
-::...Abb: lapk::=
töltent:k Tehlt nemcaak a mun
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ny ól 1 le
1
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1"nehOln,._ plb'"lk wtanú,
lk ,<Jd
blk

1,,..0
van érintve a németoruf.&i aci,l
iltal mert hiuen épen mott ál·
Jltot~k fel 11gantlkus tdlgyirakat Jndljpan, melyeknek u

cet Varulak a bloyikban
Ha \ehát a keresetük keY&-aebb mint 8000 dollú évente
uért a. "ke~ényuénb6nyluo~
6ll..magllltl.t okolhatjlk, mert hl•
uen a n1etésülr. ugy van megál·

ill■mok

JapAn uért ..,, N<motm....
b&n acélt. 01e~ onnu mfg a.
nagy aú.Ullúl távolaAI dactra.
Is aokkal oletób~n tudja bene-
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uj ecélgyirtáal mód.uer
Az acilgyártúnlJ t\Kl't'&Jev6,
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o,A&• m,mk•"'" '•'" alaooooy
h ez te.zl Jebet6vé, bogy u
egén világ az.enffll versenyez•
nf tudnak
A gyliitesek p.zt hillék, amihlntuuk, h•U ko, N'"'a>on"8o< a ,,....,.,.
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uol~füUlb'" ill O rillalko">l'
arra, bogy K6dp-Pennsylva•
nlillan meg fogja tll rnS a Unit•
ed Mlne Worken erd6t
azl e. Hernz.ett bAnyiuokal a
"lügg,Uo,
-be.
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el, de arról hall
nan sú.rmaina
zeténelt beTétele
\ lugf,lnAk, nagy
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,.; __...,, m,te~eC
,agy"" boldo'"I K0d>-P9o- • ~ ........... ~!&pita·
lirt kerffllek óriuklnL
fAIQft. bll. akArml.ly nagy 11 a haunálnali lel & 1&Y 11q,kkal ol- uerh1t "lr.éuü1t , acél azonban
A német n6p a\onbp m1'· iylvanla l'liz.e.rvezett blny.iua!t- I! • .lll,g~ e w , a ~
Ha a. báttyt.uolt dolg,oz.nl 11ze.. 11:ereaetOk. • ~ Mm elllg.
Cl6bt». kerül Ali acél. Éa u ol- roég a vé1Jcte"lr.lg lr.lunorbott mutatja, hogy 6ket i,ehOJY~
ni, mert.azok nem sletntll: a m,oa,ylt áldon.at arra, bogy

...mltjlk
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it:tnének ée do)&Ollllinak a k&D:11 nemcsak a bl.nyAuok:, ha• caóbbalg da.cin la-.ok)l:al ru- hlndu -pirllkkal gylrtott. acél• s ikerül a ~z6knelr. letörni. blinyaurak 11zervezetébe. Jól ''lliggctlen 1te'rvezat" léteiaen
atén)'l,dnbbyák:ban &
nem• bányákban dolgOll:Ó labor gan,·oabb u uJ móduerrel nál I• o1CB6bb.
.
Mert a német nép dolgozik, tudjAk, hogy u uJ •·aiervetet" Közép • Pennsylvanliban..
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re&t1tUk kitenne 28 dollArt, éa mill,.l:takmabell munkbok u dGbben"8el fogadta :~a
meg Urulllát bód1totlák el a e világnak, bogy 6k élnek és 1!:l· nak &emml mi& célia nincaen, Mine Workeraó. Mert 11bban
alután a keményuénbln:,ák· Eg:,nült Államok.ba.11.
mert tudják. hogy a nén1etek németek. ahonnan u utúbbl ni akarn•lt.
,
mint, megtörni a Unlted Mlne CMk a tagok eentjet a:zerepel-
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wokban mlndönie tii korminy
IIO (&<J't'&roor} Yan, akinek é•I
llzetéae eléri a 8,0001101\lrt.
CU.lthogy a i.eményuénbá•
ayb1ok nem akarnak é, nem
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trone $8,0%7 ea pedig -

$30.81, .. 52 héten it, tehit el)'
é, alatt klteaz. $1602.12. a k6,.
z.0.n11é1ea nap11zámoa munkát
Yég&6 emberek tehát AUag $6:!2·
ral vagyl• 39 uAu,lék.kal, a
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tatll:oinak, mert például Japáu. tu~ acéJuüktlégleléL
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,ya , ,émet .egy! lpunak ,a ,..kk•I ogy bAnjmk ,1. ahogy
klmo<a<.,,Aba, '"kkol oaAz. augol L1zto11an j6nnl'k még ujabb ta- cuk akarnak.
irobb lenne awn 6slliegek
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~t•kk•I moghó- . MeCollogh "' uoohao
6 ;gé,te :;:.,,::•r•k """

gyobb rendeléseket kaptak a porltaul u uJ német acélgylr•
All llCél~engert utJ&ra inditol•
német acélgyárak Japintól,
túl mód.ner.
ta a német nép, hogy leteperJe
Olauorad.g IIÍ nagy rendelé- u.okat. akik 0ket akarták" Jele•
ban. vcgy lparválla1atoi.ban .eket adotl Németoruignak p'ernl.
dolgoz.ó munká.sok.
acélra, ami rdl1ben a francia,
--o--
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;.. bAnyauraknak, hogy elpusz.Utja K6zép-Pennaylvan\Aba.n a
&tervezetet é& most a. bánya•
ural(, akik jó flzetéat adnak neki b haJcs6rutnak, követelik,

tagdljú),ól

A bt\nyaurak 11-zcrvetetéoek
"elnöke" perue ah la lr.l& meg•
.rltetett cikk6bell!1hogy a Her•
i.eiet veiéretaek: uagy a flietéee, sok 1\ napldlja, de arról blll-
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ményt Is felmutatni.
(11etés
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agyAbau létemek akik ezeket a jAn levö acélgyArakra.
\édclemért folyamodott" We&t erre nem tud m'8t tenni, mint eauk félmlllló taglétszimmal
"~:•.;!';:t:~:•:-!,,.
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rók egy kiué tull(Htek célon, i,zy6rak s~éuuűkf!églete 111 esök· ba lgyek\16 s:.n1jktörő JDUDkú.· b/i.nyaur1Lk siol~atában :Jinnk 11zékeny bánybzokkn1 elhlte1HOTEL RED STAR
• dme a1111alt a rendkh·ü! érdekee,
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kAI 1nt1gynr fletMI merltett regin7uek, melf•
Ui!'lt küllhét uonmber Jl-llti IÚDIRllban
kezdjük mer.

• HOTEL RED STAR
lróJa a magr.r bbyáH0k lll1{népneriibb, leg•
Jobrnu, kedfelt me5emood6J• a magyar bi•
nyluok 'lttlrébeu em161letetet sikert aratott
... Viha r Gyermeke" elmli rerinJ uen6Je

FULÖP ILONA
aki e.t I regénrt egyeueseo régi olnsót, a ma•
g-,ar b6n1i11ok 1.úmára lria.
·
VilJ0p llona ue,·e maga Is 1tldo1lt.ék, bogf
leb1Une11el6ei1 érdekes, 11 Jsa11: élet tükrét m••
tat6 reg-énJt ltapnalr. u ohu6k.
Ila mér nem Jár uomnMJ'n•k lap11 11k,
flgrelmKt.eflae, bog-:, tl11:eueu el6 mo1t tap•nk•
ra, hogJ eleJét61 olv&&ha,u. Kt a. rt!.DdkiYiil ér•
deltell:, minden réuében 111:galJnu, éa a T&l6
élelbúlellesett.regén:,L

6rllal keresetnek hitelt adna.
·A korruinynak k6tele111ége
A utrt\Jkt.ör6 munkások a gatnl. Alit hl11\, hogy Izgat.ásni dt- semmit .e dolgoznak érte. A
HIHl'D Ilyen kereset mellett lt nne, hogy valamlképen aie• Warden relé V{'zet6 uton halad· 0 yom6n az.tán majd 111egtá11to- 11 ismeri a uerve:i:el vc:i:ot61be"t
pompil" életet élhetne a b.á- reuék meg a1 uj ncél.gyárWI lak, amikor, a t,árullág illltáaa rodnek 8 bány.szok éa hon! képeMégelt. az tudja. hogy
uyúz. nem kellene nélkülllz.nle, m6duert, ,•agy Jegalibb klllér- r.i.erlnt, mintegy cier r6~1 6.1- cso.tlak.Oznak.
cz.ek 11t e111Uerl!k má..lihol 111 el

:;:.,~~•:~:,':;.:'~:;:~ " lel•

::~:•:);!;;::,".~~;!\'•:,::,;.:.; ~•,;u.:•~Y:~~:.~•.~~t::~~'.

t,,gu16bb "

lehetne tétetni ai itteni gyárak
acélgyArt!IAt. Ez ,1em tllJtin
ai acélgyArak érdeke,
hanem
az eg&z orau\gft, mert hlsz.eu
ha ai acélgyAraknak kevesebb

l;at fii mikor nem hallgattak a
1·iJ.,eazélésre, hogy hagyJlk nb·
IJ:i. a muulr.At, • cu.pat megU.•
lll.a:a 0ket éa kö-vekkel megiloUj.l k a utri.JktörökeL

tett ujú.gban helyezett el egy
cikket, melyben 11.zt lrta, hogy n
Unlted Mlne wc:rkersnak k6te•
lE!aaége lenne nyllvAnosan ki•
mutatni, hogy ho,·á fonlltjik a

ai, amerikai standudot, akkor
a köz6n11ég lgauágosna"k tartani "bAnyúzolr. t6rekv~1, a
mlnthogy tgazsigoa 11, hogy a
keményutnblnylaiok ne caak
a bányaulaJdonOIIOk jólétét uol
-g;álji\r. hanem találjAk meg abban a bányiuo"k la, nebh vereltékes ruunkAJukért, a tlszteeaégea megé.lheléll.

A blínyAawkra a11:ért is nagy
ciiApil ei, niert N6metor1ú.g
lllt a 11enet, amit as \IJ aeél·
gy4rtisnál meg ia karltanak,
mégis C6Bk el rogJa adni. A ué·
met aiéy mindig erÖI \·eraeny•
t.6.taa. volt a% amerlkaluak DélAmerlk6ban. A bAboru at&tt
megnerez.te ugyan Amerika ett
a. piacot, dc lasaac,kin el la

fegy,·ere• 6r6ket rendeltek ki a
n1rijktör6k védelmére.
A sz~rijkoló bluyiazok 11.1'-l
állltJAk, hogy esz.ilkben R volt
D1egdobAlnl a l!ztri.jkt6r6kot ég
meg eem tAmadlik uokat. A•
6em Igaz., hogy ezren vonultak
ki. mert esup.in pAr e(Q,bK voH.
ott, 11.kik béké& n i . ~ !
11yekeztek meggy6znl a aztriJk

tag,lgtl!Jokból bolotyt nd
ket. Ait k.lv!nja, hogy mi en
egyes c:enu-61 küJön-klllön astmoljannk el nyilvAnosan.
t.rcCullogh ur teljesen tudatábau van, hogy milyen leheletlenléget klvin, melyllez. egyébként eemrul Jussa nincs Is, mert
bluen nem Is tagja a Unlted
lllnc Workenmell', mivel a b!·
nyáaz unlon minden Cgyes een~

:::;to~~~~::•.•:;:r:.~•:~ ;:~!:'~: ;;:,;,•:.:.:;,"''"" ,:..~~~~,:t::::•:,,~;;nt

be:;~:::•,.,~:!:

egyik megll•~ :;-:::,.,
n,IUN melletL

De hát uilkaég van arra, llogy
~ bli.nyabávók ily siédlt6 kere.
&etr61 lrjanak, mert ha a kllr:6ndg elé tanlik a valód.got. meg
Jrnik, hogy a keméuysz.éllbi·

ta blztOB11.n nem
h~ hli.uynák rei uoklk kereact0ket annyit, mint mo11L
McCullogb ur ujnbb aknája
lll> &ül el ugy, hogy a blnyéf,ioll

pé,,.. ;:~:~:,::•::::: b,:::':!!,:'.
Sl'-Ok érdeknlt vl11cli az.lvén, ami·
kor a UnUed Mlne Workcrstól
való el111akadA11ra és a "tilggetlen nnlon";ba n.ló belépéare
l:zgatjR 6k1t. Tlsztl11 látnak
KOz.ép~ennsylvanla bányáaial,
McCullogb ur tilggetleo szerve,.
zete nagyon keve& a1en·ezett
Wnytut tud megh6dltanl.
A K6zép•Pennsyl\·anlal ti·

h,~:,t'.:'.'t,:::::.~~•:,:~,:. ::':'~~:i::,'- ::::: ::,::~":.~~; ::::..';':'h:i ~~~ ;!',•.:~:•·:,Iga:.: ~t,::: :1:.;•.r::.:,:~.:::-:~:
lef6l6tne'k a 11:emén)-.zénblinyák kedveltaégnek Dél-AmerlkAban, Jogclm kellett a fegyyereM ki- esei.e Jó n1 Ilyen követelh, geUen 111:e"etet Jelent. aúmPj6vedelméb61 éti a munklaok- kiUöu&len azért, mert a hibOru rendeléséhez h aaért Ulállák bog)' ~lt11e a bioy6.nokat ve• ra él ugy elmullk et majd, 1ulnt
nak c1&k egy kevés „w jut.
alalt llliony sok követ 12:Allltot• k1 a rémm~t.
úrelk elle.n.
!_laen a bugyboréll.

IWffU "'1ff.o\ALAP
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MAGYARORSZÁGI HIREK

• - Nem feleJtetlek el aemmlt
a lr.ec11kemétle{I:. Még emlegetik
Neme11 Ouutivot, a menelrilll
él hileégeakUt megtagadott r,5rei.llakolal tanirt és P'rtta Re-166 dr. Ugyvédet, tartalék°" adIsmert ellenforrad&lmirt, a~ámOII hadlkttUrttetéa tu-

Jl----==•-==----------------'lr.adoat, as

uit6 tagja Frlt1 Imre dr. ügyvéd, aki munk4ad.gAnak komolysigival II alap()ulgtval '1g!nak egyhangu bl1almiL Mel!ette Ho"ith MlhllJ éa Nagy
Lúaló dr. ügyvéd harcolnak
uél.Wgee törekdffek ellen.

üz1•

helyezkednek el

Iajdonod.t, a Ferenc

az

amnesztiások

: m:t~t~~:~ ~~t!k.~~!'!:°;~;'i~:!~;~":: in- Legyen csak nyugodt a
lenül elGtUlnk képvisel(! ur, a kormány tudja
hb : Dömötör kőte.Jemgét, a bünügyl eljirú
,
megindult.
.?m a pusr.t.. lom
nehé1 elkQ)1el- Elhel1eakedlek u amnesat"sok
Jtör-tanyitól ötemelkedli apró
Kecskemétre érünk.
KJnt
11:t artaUanul le- nyugsr.anak ai ildozatok é8 ltl,
erek plbeD.lleli:. ebben a ri.roaban élnek azok, a
·, akiknek ke:a.ét kik megölték tlket . •, Mit cal·
;i: össu M puska ii.&lnak 6k? As amne11Uiaok?
issal megklnoiÉa Jaar,anklnt klderlll, hogy
1bjilket vére.en, u am.nessUiaok elhelye1.ked\evenen hantol- telr. Kecskeméten és mú váro1 vlrltó, napos -'Okban.
.
•=• amely ela6 plllantis• Hogy hol! Réulnt k_öshivara ilelllmll sem mQDd u: erre té- talokban, részint pedig usletek·
. -,.eat utasnak.
ben, de akad nébAny, akl még
•g be ,·eu6 tllll·

J6uef- Hogy mily eredménny1tl folyik
1

•

domboia. ·

::::

rét a hat e111tend6 eltltU napok
h69el adjilt meg. Csendes, fél•
revonult emberek lettek, aklknek a viroa ve1etésében nincs
aemml szerepük aem & "a hadJibAn senki nem lehet -prófét.a" lgusiga beteljeeedett aoraukon,
Tls1ta '5 ~ugOdl, 1wlg,rl életKecakemét életére a. ,·éru
tbentények ut!n még mlndlg érdekl6dve figyel az orsr.ig, ez1
::1~ ~~~:n:!1a
k:!~
ert me1111lrlll egyesek ~Ueg
elképzelik.
A kecekeniétl Uberá.lls pirt
egyik veiető tagja mondott.a:
_ Hlgyje el, kár volt h6söket ngy vesr.edelme&, naggy&
lelfujt alakokat ca.lnilnl nkanUanul la alr:ir HéJJu lvinból,
akir Francia KIBS Mlhályból.
Nem mondom, az u ldli ai övék
TOit. Embereket ISitek éa téle-lembe~ tartott&k hónapokig a
vl.roat. De ma! Kecskemét kö:t~.lel.ének kla.lalr.ulisa teljesen
független ttllülr.. semmi beleszóliauk alncs a közügyekbe, Itt
nem ar..ámltanalr.
semmUéle
I.rinyban aem. Héjjas Ivin l.l)bb
nylre RW a.s utei.n magé.nyo-

:rr::

Xecllkemét m011tani polgármester11, Zimay Láar.ló, sziraz,
koncepció nélküli, bürokrata
ember, aki eddig, ugy Jé.tsr.lk,
nem -tudott védekezni ri.roatei·
le11tésl program.Jlban aem a,;
utc'-kra nehesed.6 por, aem pedig a dros életét megbénltó
egyéb vlaad.ssigok éa bajok elu=ls ~1!!
Van.
péosért truljik ezt la!
1200 korona egy kanna vl1. Á%
ezotlkunt erejével hat az emberre, hogy ennek a dusgudag
parau:tvár011nak nincsen v\zvesetéke,
csatoroahilózat.a. és
rendee art.ézl kutaknak nyoma
sincs. Kecakemét u egyetlen
nagy vAr011, amelynek e1 a speclalllása. Ar. utcikra nem~ Jut
egy cse11p vls se~. Egyedul a
piacot öntözik. Fojtó, mellre

fd.e IAts:r.lk a vtros &Z616je, a
11.ol put.tonoa leányok énekel•dr.. A a&iiJ'etelés vlg Jtnnija
Nafap néha a csendbe. A Tisza
llOllt vizén ócua csónak lapul a
parthoz, két fiatalember horgi•
~ türelemmel. Lent a tarlón
afl,11 cikkblk. Szelid 6sr.l nyug,Jom teTpeszkedlk a na pré•1es földeken .

kecekemétl kadarka. tinsaa!gtban, nagyokat lu.nak ahom!ly=
Uintl dlca6ség nagyuerü em
!ekére.
Egy réeliik, az amneutliaoknak illa.ml blvat.alnot letL Igy
példiul Fll5691y lmre állampénztArl thiit
Kecakeméten,
Nagy Bertalan pedig ugyancaak
Itt adóforpJml ellen6r. Rid
Árpidról, az orgovinyl h6ar61
&em lud senki. EltünL Danlca

még Kecakeméten .11em. Nincs tartani tenu HéjJaa Idnnal 6a
tekintélyük ar. Itteni törulak.09· tAr11alval és as lillueegyeztetél
it követke1etesen
telen, aok vizet nem zavar6 em- kereer.tülvlnni az ébredő illUberktt. lettek akik mir tÍuta- pontot a viroahha polltlké.Jiban v.nnak ~zzal, hogy sem. a ban la. Fiy nem .tart fenn érint
Jelen, sem a J&v(I nem as övék kezái!;t a viroa Uberilla kör:el•
többé é-11 ebhez alkalmaikodtali: ,·el, meg sem klaérelte ebben as
Is. ~ért ceendeaehbek, aieré- Irányban a k6zeledésL Ugyann,yebbek, meglapuló alázatOI· akkor, amikor Jóban van a tajaigga! épilgetlk. polgirl életük védtlkkel, egyre-mi.ara hoznak.
közeit,
egyetlen ambicl6Juk, törvényhatóúgl k6zgyüléaeken

_ Vagy negyvenen vannak
ltl ,._ föld alatL Rémséges gyil·
kolá.8 volt. A Dömötör tanr~
Na beszéli, aki akkor tl&enot.
..eteud(la volt és leeett reijuk,
llngy a Fra.ncla-KJ11, meg a
Tótb Ambrus, aztán a Muraköm, meg a tArN.I calniltAk, de
ad:n volt im Irgalom. Vértlll dacanat volt a fejük, mikor klbo11t4k. a törvényhir.ból 6ket. AJ

~a~;:::r~~!~
1'8nil nincsenek sem politikai,
aem feleke&etl uempontjal. Pa•
taky' NAndor vendégllSs. Muraköicy Ferenc megn6sülL Su.rvaa
ra k(IJl.l)zködött.
Francla-K.lsa IUhá.ly bonné-re:Bt nyitott a lak.bin. A belyl
kunua-Japban hirdet é.llandóan, lgy hh·ja meg baráta.lt, hogy
litogaasák bormérését, Ismerő-sel el6tt egyre ast hangoztatja:

::f~
.'!~l~~e::ma~:i:'-~~
gyetlen jeleneteit. Ez asonba.n
neffl atkerlll nekik. Tudjak pontOBan inlndenktr61, _ klsvirosban aemml aem maradhat titok,
- u:t, ami történt 8 ezért klasé
neheun megy nekl.k a t111ta,
nyugodt polpri á!et megalapor.iaa,

ja.\~==~~:~~~:.::;~==.

:'1ak

~;=~~~:be.
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8'g eJ6tL A U!bblek Is Jelenték• eh:nasé.gán

:::~n~~~l~~:::\Pn:~la::..o=
elhinni, hogy valóban a kecske-métlek illispontJa lenne. Az
oruAg felfigyel a Kecskeméten
történő dolgokra, de nem tudja,
hogye1ek a batáron.tok nyolctlz tlBStvlsel6 tag éa korm!nyt6t.anicsoa Jelenlétében hozat•
nalr., men korminyl'ótanioaoeokból b(l,-en akad Kecskeméten
Köntellk az amueutla
Is.
t.a.t
NIYlllójU
ni
I
18 6 1
van itt egy kategória,
1, ~ee~ke~é~: ea

to~z:::t:;~ - Sőt

1:~~t:i:!tz.

: : : éle~éé~
hl:r:bkén~ec!!::!:~\::!k: :!~~~=:~n 5: n : : ~ ! : IL::~
9.e,Jit megtépdeaték, azt.án be
• ogy
surt, csak ebben a vAr01han A
!!l.eveuen A slrt "3k isti"k meg.
helyiet mégis" caak az, hogy az
1
.A. ~jat slrjukaL
b
E~ pár olJaa dol~r, a ~!t!kS::~~:Y :~:e:~g::
Tiin6dve bimulj~k a kisd°:ét
mit a Mellon Nationa.l k.od.a nélküli félbemaradt emzjjfd i:jt.áaá:j,:~sy:~Leri~u.a
Bank tesz u 0n érdt- ber Munk.it ker0l6, kis koleaö1
' - • J':a
kébe
nők utin futk0-86 es.latenclik.
pihenne '
.._ uw batl..n.
• .,
Itt Ismerik 6ket gyermekkorukA k~la ré.mutat oatoriva.l a
~.::!":."'...z_.~ :-..:.. ;_.: tói, Jól tudjak klcsocWt. Vala-

=:i~~te;:!m~n=~ev;::~=
Iúá.t. Igaz, a hozzitartozók se
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mába. iuorult nagyság Jelt be·
l61ilk éa aiavuk Jegteljebb a bo·
rOII al&talu&l hallható. A.ki ismeri Kecakemét régi töruököa lakoslligAqak d.rkÓl.ott életét amelyben -,a)óaigoa kaez.tok uerlnt elkOlőnltve élnek a
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:::!gv::::hde~~
berálls p~rt azervezetlen volt.
Most azonban megsr.ervezkednek, ami bizonyára nagy váltoWokat fog hozni a kecskem6tl
d,rosháain.

~~~~eci::::!::~
t.

::~:\~o:~=!n.k;a~:~!n:;
het6, hogy a viro& tüd&Yéa~
tlszttkája. egyre etitelked6 tendenct!t mutat és nem subad
esodilkoznl azon, hogy amikor
a mostani vé.rosl re111im végre
megkezdte az épltkesést: tüd511anatórlumot kénytelenek ép!teul. Rendes kórhé.z-épUlete
alnC!!, a mosta1il, célnak meg
nem fele.Ili kórhir.bl.n kockáz&·
toa dolog a& ablakokat nyitva

::t•

az utc!ról betóduló por

!

:;::nek 1~:~é~I
liberiIla párt azervezetlen, bar ne~
11éttagolL Vezetl'!}e ezlll6aze
1
t~::/: 1:~ ::t:!~=
sedes uak&daUan munka utin
volLkénytelon e lhagyni blvataJit. Egyetlen bo.ne volt, hogy
hivatalban ma.ralft. a forrad&•
lom Idején la. Es a purit&n e1t111
a n:~ms::t~~
esékb61, aki, noh a ea dupi-,
dag vtrosnak volt a polgirme&tere, hivatali munkiaaápnak
Idején Is gyakran hetek teltek
el anélkOJ, hogy bua kerlllt -,,oJna az autalira.
_ A legutóbbi kö&gYUléaen

::!/:"!:~

:;:P. ::::0:~•

: 0: a a gyfüiyörü kör.épületek
még bl rd ellk Kada Elek ktrogyhatatlan aglll~:=kéB t~!::
latos ' konc:pc lt d h
n
keny eredm nye '
~ 0 Ik ; ~
mir u: a szellemk:n~~~':n.tnd::t.e.tlk a kecs
Zimay Láazló nem tudj~ nt.6.noan.t e16delt éa a legnagyobb
figyelmet talin akkor tudta magá.ra terelni, anl:lkor az lsmerete.s orgod.nyl éa lss!kl hatvannégyueres gyilkolta ée rablia
ügyében megkérdeite egyik vl-
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ta meg ebben a lompos nyugal•
!földi virosban Az ~

1

Ml LESZ ÖNNEL

A polg,rmeater nem ted BelP
r,llkos5'gouól, de .m~
atn,cUJ.11011:r-61 ael,,

tDbbl De ez caak futott, pedig letek: ut!n azaladgil éB gyakran amelyr6l eddig nem Igen beBsélé h tó6' blzottsig
~mint sétil as ember
it TOit Jőve a tenyere caapö- megjelenlk a kecskeméU keres- tek Embenlk, aklkrtll Kecske- - Atörv uy a
gó1 ta al a kemét utcá.lo, némi rezlgnic\61
6
g(li.l., bel61e a 1"ér Amikor elér• ked4lc üzleteiben, anélkül, hogy méten nu nd enkl lud~, ho~ k ~ak ~=~·l~~k~ :~~n gJvol- ,a gondol Kada E lek nagyazeril
téir, szólGkaJ'Ót ragadott, ugy nézné a vallásukat
voltak a szerver.ők, t a• gre- egut tAk
k
Yiroa tlgurá.Jira, aki nyugateurópal

~"'r:;m&törék meg tudnak
•andanl. Ok láttak. De nem b&até)nek Am! Tudja, télnek!
A tanyé.n nincs senki, D6mötilr,ék nlncaenelr. otthon.
Est a tlimegslrt nem isták
fül. A hatóságok nem rendelték:
el a temetetleno.J g6dörbe do-

Jdillln Wl,Q)'

:i::z:~:~. ~~ L~~===========::::=~
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!:t~ro:::~k.b~trl~:::11/;:,>;=
gárs!g erejét mlndlnkibb lohét
érezni. Könnyen beblzonyosodbatik u a 112.emlé\G előtt, ha
megfigyeli a kecakemétl v!roshár.iu t6rté11G eseményeket, a
melyekbtil kétségen kJvQI klvl14gllk a llber&Us uellemnek
caelekedetekben ia megnyllYánuló er6&öd&e.
- Noha békfben elfg volt
Peat virmegyének egy f61apin
- RAday Gedeon, Benle1ky Fe~ne - . m01t ltülöii.vilautottik Kecskemétet Pest vinne•
gyét61 6s Fiy Istvin- Hemélyében kO.lön f61spinja van a vir011na'k. Fty Iatviu f61apá.n pol\tlkafa támogatni a korminyt,
ugyanakkor asonban megvaló-

! ::::ri::"id~~~. ~:l; ~~ :~:.a-!la:e:'"i,.!;'i~~~ ; 1~:}.:~:b~=:~~t~!~:
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American Union Bank
~ =i=..:r· NEW YOB an. l~"T..::--

l(Yiri.nak tgugatój6.t é1 a töb- f60gyée1I Tilaaat.iaon a ttl.nelbleket. akiket öt.letu:erüen, rab- vasaal propagilt és szervezett
~ allg nébiny navatocslból és burooltik ki tltet • utt.al tudta JeUSltJét, Klu Endnttn.l dombokhoz él ar. orgo- re dT.-t, az aktlv ébredtlt, dlad.nyl erdtlbe, ahol elpuutul- da.Jra vinni. 108 uavu.atot katak. &:zaknek as &ldou.toknak pott, ezeknek Jóréua uonba.n a
bou.1.tarto1.4SI me&r mosgo16d· köqyQlé&I tagok tlutvlael5-r énak, hogy u amnentlue»dele- uének suvan.t!ból veNJdött
tet vonjtll: vl•ua uokn vonat- öeue. Vele ar.emben a llberill•
k'ozólag, akik e1eket a gyllko.- pirtot Jelöltje, MIU'kua Ferenc
ligokat elk!h·ették, mert nem dr., a köqyUlé&en 96 11:avau.tudJik megérteni, hoWY milyen tott kapott. ami semmiesetre 1e
nemr.etl es1me s1olgilatiban leklcalnylend6 Jelenség. Noha a
kellett elpua1tulnl példiul Frlt1 reformitus KIH Endrét a kaW.
nezsa dr.-nak, a Ferenc Jó111ef- llk.us körök tAmogattAk a legrend JovagJinak. éa a kommnn jabban, nemben a katollkua
alatti ellenfo!'fadalml mosg•I- M!rkua Ferenccel és a tlsr:tvlmak egyik legismertebb ver.et6- sel61 a&a.vazatok ellenére la allének?!
került elérnie Márkusnak 96
navuatoL Tehát Kecskeméten
Fllr föl~pán '°"B'fesletó''
kor!ntaem az a. helyzet. ahopolJIIUJn
gyan az~ a U,Jvéd6k akll.rják be·
All!tanl. Elvesztették a lábuk
- Kee1Jkeméten a fajvédi5k alól a talajt és hogy befolyisuk

1

1iébán7 Mrt• ,lrii a

ELA.DA.8A. llllmBll YOlfALB.l. ..:._ K6UEOYZ61 t)QYBlL

lú dljiból uedtek le • vuuU ébredt!

A 011iua"-i tiaepiraál Kecskemét határáNL
ahol most csokor nem hirdeti as éltlk ke-gyilkoltak gyeletét. Eb~u a slrho1 nem
:rt, 6&al sstlr· jtr senki, csak u e!'fe J6.rk&ló
ltk,gennek n1agyariuik néha
Jtett alikral a,; tlar.1 éjaukAt, amikor "nem
Kobiry Saeut volt Irgalom .. . '
_;os--ról befOJ'•
Amint el6re döcög a kocalnk
keskeny dül(! Kecskemét felé, elénl villan a
e16tt a S1lkrs. uem1etgyOlés egyik mese, ame,eió 1evelfi si:6- Jyen Benlc1ky Ödön kérde1te
r&körül. Er68 Bethlen litván gróf mlnlu terl nyugalom pi- elnököt. hogy a szikrai t ömeg,. J obbról a TI- mésu\rlá.saa.J szemben ml a kor-
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IIYUJT EZ A IAIIII
tJaleügüt POSTA.1 ts 8tJBG0 NYI RNZKttLDts. - BB-
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SICOlft> Jt\TIOIIAL BANK
■AIIL

C1P1i.r

"

HUeTON, " '""•"'-

p_,.ha.ti,a

'
méten történtek- felelte a htr- AGYONLOTTtx
laplró - Hiszen a csend6reég
ISllERETLK..I\'"
felilgyel6jéuek ügyésze a hatTETTE8HI(,
vannégyueres gyllko18qot hl•
vat.aloa lrat_ban .6.Uapltott.a meg.
GflOrge hankOTlca 60 évl:EI
1
1
= ~ n J ' : : ;0~:
gtrmester. - Még atroclt!sok tettesek megt!madtik é8 tilillt
sem -,,oltak!
löl'éat adtak le ri.
Est mondotta Zimay polgúA golyók a s.r.erenca~tlen eameeter, aki ugy látmk, feled&- ber to.dején mentek kereasUft.
teny ember és talé.n ez az oka ugy hogy ar.onnal öaazeeaett. .
annak, hogy elfeledkezett Kada Mire segltaég érkezett. megElek nemes tradiclólról, rune- halt.
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{~!hea:!i:;rh : :~j:~n:i~ :b~~am;:::~e::: :::~:8!!~=~~:gygy~~~:
~Z!1!;!1k:~tttb:~ hi!l~~t~e;;; :~~~~:;:1~
Jitsthat aoha a:i.:erepet és nem töaégét ugy kö,etett polltlki- kal ueruben.
nyAra t6bbet jelentene a aem- ból gyilkoltak meg tvanko11-

!:'!n:~t!!~!n~n?rá.~O:
::~vé~:! p!~1:,~:r;t,se:nad:::: !~!in':1~1:nv : ; : t ! ~ : o : : ké;;e::fé!e
TÜI, semmiféle kOB'IOMI, vlrág-• . .- - - - - - - · ldid.L
uerltettek. A llberi.1111 pirt VP,-Amelyek 1919-ben Kecske-
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·
1é:~k és vagyon siempont- 1::-:--l.---::::-::(Vllig)
DIÓ!'lse,•1 X lltl6'- E 1., eJISnsetést in !M „n,r.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
~AIID~A
lrta1
(Folyt.a~.}

_ Tett-e e• as uuony kül6nbeéget k61•
tfllt. meg a ujtt fia köcött! Litod.., hogy
ennél 1.ldottabb, jobb teremtM uhaceen •
f6ld kerelt1égffll. ! 1.Ádd, m6g eat a& idegen
Arvit. U J1tdJ1.t lt betegadta b.biblL. Nem
emelt ell egyaer ae lteset ri.tok. Dolg~r.ott
rAtok, -.llWD.enu.,.-10.nkn egyformin iJJel,
nappal, gondotokat viaelte. h nem k.lrinot t6led ADdrll aei:nmlt. C8U Ut, amit u
ember:! beca(llet pua.ncaol. Ne Iegy!I te e1leu&6(e ennek a Jinos gyer-eknek. Emléki,»el-e arra, hogy menifrit köoyörg6tt az
u.yád, hogy tanulj tori.bb! Nem akartil.

:1:1t.1'.:;11~e: :1!:~~~c~~~;i8. ;!~~~:
Még a bánytból 11 ki akart ,·enni, hogy eredj

UI. a Jinoe gyerek tanult. éfua.kikon keres1till. Amikor te pénzt kere11tél és pénit
Wiltbettél olyan dolgolrra Is, amUI: nem épen
ssülr.sége&ek, addig a Jánosnak nem ,·olt
pemi:e. Megfizetett ,5 &laposan uért, amit
iad, nein adták ut ingyen. Astin moat la
4lolgodk, épen ugy, mint te, meg én. Hl•
esen látod asokat a nagy fene k6nyveket, a
1
~ ~:•~;~=-a1H:1;!!~!t-e!\
Jon1l, hogy milyen ros.azul eane az anyid»aJt, ha megtudni, hogy b2gyan kerüll az a
aeb a fia bomlokllra. Ée u a ko5 épen meg i■
•1bette yolua. M..lt calniltil volna, ha megö'lted volna a testvéredet? És mt lett Yolna
as anyiddal?
~
Andrl11nak baliid.padt leU U. arca tii kl·
wrte a homlolr.At a verejték.
_ Ha a Jino■ meghalt voUla, én a v,1nat
e)6 vetetlem volna m■,glllll&t.
Olyan eluintan. mondta est Andrla, bogy
a■ apja litta: meg la tette voUla ezt a tlu.
Andrú ritette a kezét a fia 'rillira:
- Na Jól van Andr\1, bit akllOr k!békOI·
tűnk, ugy-e!
A flu ri.nézett ar. apjira Ml legjobb sure•
ug1. volna 1lrnl, ke11ene1en gyerekesen.
Andrú meguorltolta a fia kezét. Aztin
uótlanul mentek haza.
,
Egy hét mulva 1z0letésnapja YOit Jinoa-

·;~!::t

a:PJI.U

18TV1N,

nak. A e&alidban mindig meglluneptltek került a aor Andris caomagjira. János zamlndeu. lizillet.&napot. Ilyenkor Biri vlri- vartan bontotta ki a csomagot és mlndany•
goll:bl dla.dtette fel u autalon a:i.: ünne- nylan uvartan figyeltek. ~e.zték, hogy töbpelt helyét éa ajindékot vettek. Biri v,e.:,,:et•
te -be ezt a esokút. Minden a&lllet&napra
nagy örömmel kieaült, mert akkor éruték
a legjobban, a legünnepélyeaebben a caall.dl
öilaletartMóúgoL Uyenkor Blrl mindig el·
érzékenyillt, eazébe Jutott örömtelen gyermekkora, inuig& éa hilú boldogaAgg.al
nél:ett a cealid.jira, a ragyogó otthonin., a
kedvee embereire. Killön 6r6mct ueraett neki u ajindékadú M lgy uoktatta rá a többieket la, hogy minden alkalommal &Jin·
dékot adjanak egymianak, mert n11f:yon
érezte, hogy apró aJindéltok er6sltlk a szeminden embernek s\iikltége nn. Sok
retetet, az öauetartoz.áat.. a baritalgot.
Turós csusú.t gyurt, a:i.: a Jlooa kedvenc
péu.t tud Ön megfakar.ltanl, ha egre•
dlil borotl'li.lko1lk. Ebbe~ uak egy J6
étele. Mir kora délulAn megterl~ette az ast•
borotva ulik1éges.
talt a ll:éa6bb vtrlgot hozott. a kertb61 éa ltoazorut tuzött Jina. helyén a IAD.Yé.rJa körül. A Jinoa uélr.e mellé illltolt egy kis &a&•
talt, arra tette ri 11 aJindékolr.at, amit a
CM.lidtagok becsomagolva odaadtak neki, 6
még ulnes ssallllf;Ot k6tött mindegyik csomagra. Andris egy ltla négyszögletes csomagot adott it az anyjinalr., hogy helyezte
az asztalra Jinoanalr.. Biri arra volt a legltlvincalbb, hogy mt van u Andrl ■ caomagjiban, de nem bontotta ki, együtt akart örülha On 11ere1 a )[agyar Binri11lapra
ni, meglepődni neki a Jinoesal, majd a vacsorinil.
Jinoanak e:rvolt talin a legboldogabb e&téJe. Az anyjitól egy szvettert kapott, llllllt
Ha nJae&en borotvúa 11tik&ége, ■gJ a
az anyja .maga köUStt neki titokban. A jó
fg tudja, hogy u ua10nyok mlll:or érnek
rá Ilyen ajindék-holmlt k'8.tltenl dugdoava,
mert blsun nappal alig Jutott err11 kleJe,
dmi tltlinO: reg-éurt bphalja m.e,. E1t
este me1 otthon vol.t a culid. de a uvetter
a re«4ayt u amerikai 1111,IJ'J&r W. ■ yt•
elUuülL Jin011 rögU!o felvette magira a
110k ilet.érlSI trta annak uen6Je é11 a
aZTettert és le ae vetette egé■s este. As apml.kor a1 lap■ nkbaa megjelent, órlisl
Jitól egy a1töget rulú.t kapott, hamar levesikere volt. 8let1ea mfg a kN1let tart.
tett.e a er.vettert, felvette az uj ruhit éa a
kabit helyett tellrette a szvettert. lat.vAnl.6l..
nyalr.:kendtlket kapott, aokat nevettek nagyon, mert Jinos egy.1erre e&ak egy n-yakHf1ll,ERVILLE, KY.
kendlSt köthetett volna fel, lgy hit egymiautin ltlpróbllta mind a hinn.aL Akkor

EGY Jó BOROTVÁRA

Ml TELJESEN INGYE N
ADUNK ÖNNEK EGY
NAGYSZERO BOROTVÁT
EGY UJ ELŐFIZETŐT,

"BÁNYÁSZ LÁNYA"
MAGYAR BA"'ÁSZLAP

bet Jelent e:11, mint egynerll 1nületésnapl vessen, tali.u az életét 6ldoua fel valami
aJándékoL Egy gyanyörü aranyóra volt a nagy 4e sz.ép cél érdekében, hogy megfl~csomagban a a két flu némAn 1&0rltott ke- se azt a jósjg:ot, 1UDh·e1 az l&teu dus, a.J,1,nut. András boldogan né1ett a fiaira, Biri- dftozó két keze elhalmozta 6t, rongyu. lrnek meg csupa könny lett a ueme.
vatú.yt.
,
Aztán jókedvvel éa Vidáman tlltek a vaVirág András la nagyon boldogan ég el6csorthoz, de alig kezdtek boni, Jött egy gedetten élt kis hizába.n, egyedlU a fe1-é-ember és egy kle ládát cipelt. Azt mondta, gével, mert egy-kett6re megn&llllt 111 ADdhogy Ml ■zter Bradder killdl Vlrig Jin011- rls 11, mllf;yar linyt vett el, binyinliayt,
nalt.
éa pir e111tend6 mulva István Is fel~!
Nagy l&galommal bontottilt ki a JidáL vette azt a linyt, aktnek se apja, se anyja
Egy csoioó könyv volt benne, azép, angol nem volt. A Verebes Elzl linytt vette el éli
könyvek, a lida fenekén pedig egy nagy Biri örült a lliasaágnak, mert a k!a Eltl
borlték. Klbontotl.a Jánoa a borltékoi 111. rendes lány lett a Egy a hi:uu.sá.g kot furEgy melegazemü, nép liny képe mo,oly- csa, tltoku.toa uirmazbu embert kaPC110lt
gott rá éli az areltépre hp.tirozott betukkel Öllllze. Ha élt a Verebes Eld valahol, akkor
volt lrva lllagyarul:
..
meg lohetett elégedve a. Jányival : gróttlu- Jinoanak szeretettel Margit.
hoz ment fe leségül, csakhogy ezt aenki nem
Ezen most uJra meghatódtak, ugy hogy tudta meg aoba.
·
az egész vacsora lgad.n at:ép, ünnepélyes , Akkor történt a nagy csapás. Az Isten
hangulatban folyt le és Biri ujra, meg ujra, ug:ylitszlk elintézte odafönn, hogy Virág
ki tudja hinyezredszer, megköezönle az h· Andris adUJg éljen, m1g 11. hlrom grórk.111tennek, hogy Ilyen lelmádkozhataUan bol- aeazony hirom flinak a sorsa Is ellntéJ6•
dogd.got adott neki, érdemtelen rongyos dik.
kla falu ird.jinak, a pulykatojás Blrlnek.
Megfázott Vlrig Andrb. Először caak
Jinos pedig este eokilg nézte azt a fény- köhögni ke&dett, aztán bldegleléa meg a.
képet éa a magyar betü~t, amiket az 15 ked- váltakozott. ösazever6dtek a fogai és félrevéért tanult meg egy amerikai liny.
beezélt.
Bgy hónap mulva a.&tán megtartollAk VI·
Biri Ijedten bJvta a binyaorvoat. At orvos
rág Ji.uos bányahlvatalnok eakllv6Jét Miss megmondta az asszonynak, bogy az ura 9uMargaret Bradderral, akit azonban ezen- lyoa tüd6gyulladáat kapott. Veuélyes.
tul mindenki .Margitnak blvott. Még az apj11.
Biri kétaégbeeaésében l'!,Z Istenhez torta megtanulta ezt az uJ nevet, amit a lá.nya dult. Letérdelt és imidkozott:
válautott. A lak~lmon ott volt az egéu
- Kedves egy Istenem, Te tudod, hogy a,
telep apraja, nagyja éa olyan jól mulattak, én azám panaszra 8086 nyllt. Te tudod, hO:IJY
hogy mindenki még akkor la a lakoda\om- nincs h6.1'8abb linyod, mint én vagyok, a
ró l beszélt, amikor a fiatalok Yl11az.atértek a kit a yllig minden Javaival megajándék0:11-ni&zutról és bek61töztek abba a uép ltlo tAI. Te tudod, hogy én megnyugszom a Tt
bhba, amit teljes berendezéaael aJindéko- akaratodban zugolódia nélkül. És ne vedd
zott Bradder a Jinyának.
bllnömm, ha könyörgöm: hagyd meg Dl·
kem még ezt u embert, hagyd meg még a1
Virág Andráanénil boldogább teremtése életnek, bors élvezze a nyugodt örep6get,
nem volt az Istennek. Ugy valahogy !itta és lisea gyermekeit és unokilt. Nem W...az életet~B.lrl, 11V az laten az ll &0raá:val , doiva, hanem alizatoaan könyörögve Uakarta megmutatni az egéaz emberiségnek rem ezt tliled. De azért a Te akaratod teljeaz élet szépségeit, a -boldogd.g utjalt. Nagy sedjék, ne az enyém ..
szerény.&égében néha arra la gondolt. hpgy
valami nagy hllstettet kellene, hogy elkö(Folyta!Aaa követ.11:Ui.k.)

11ZENH.AT'EZER BELGA BÁ„ meg a levét, mert a calSdbe ke-1ból kltel6 tartott a bányiból, a

OQYElfl

5 Tube Radio készlet
UWIENI
.B.ldJlin megclmeselt, lelbélyeg1:ett 1torltéltot - • ml
uagr11•erll aJ!nlatuull:ért.

RADIOTEX CO.

SZEMORVOS
(Bk•J•a1, A~ib61

Hunt;.,toa, W. Va.
81MM9 KELLER 8UIL01NG
HIVATALOII ÓRÁK:

Dlle16tt t-12-lg, Dfíl11Un 1-6-!g.

i04 Fowrth A.venne.
MAGYARUL 11 8!:SZf:LNEK!

Tökéletes ·
borotválást
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:~n~:;:nyl kOlcaont felvet- J::WÁZOL~,._.y AKÁRt. agy~:y:~;!.t.munkival tudták
A termelés egyre csökken a
Louis Chladn 25 éves bánybz holtteatét klat:abadltanl a klS11et
t:elga binyikban és a legutóbbi Chrlstopher, lll.-ban a munki- alól.
négy hónapban oly tÖUlegesen
rJ..r.ták le a .belga bányikat,
hogy 16,000 bányász lelt Ismét
mun~anélküllvé.
A termelés cs6kkene&e azonban nem j.6.rt azzal az ered·
ménnyel, amit virtak. As Arak
semmit aem emelkedtek éli nem
ja'ritott a belyuten az M!m,
hogy az Ipari célra szolgáló
szén irit 10 százalékkal csökkentették, hogy !gy a visárláai kedvet növeljék. Mert egy
tonna szénnel Bém rogyott el
több, mint amennyi annak ellitltu azemél)11!sen Yásirolok Önnek. Én nauon Jól tutc Ml csak a binyúzok jirtak
roeazul, mert moat mAr levé.gott
dom, bova kell menni azért, amire Önnek azQkeége van.

AMIT MARY JANE MOND.

~1!

Nincs uükaég ldliveszte&ég:re, nincs -azQ.kaég filradságra.

nak Jeaú.llltúa ellitt.
NOYell a bányik kataaztrófá.-

Hoaszu beken it tanulmányoztam, hogy mit kell hordani
é9 hol kell hordani. És Ön .tudja a&t, hogy I DEARDO~·

: ::!:z::~é:\!:1~::;::
seket eszközöltek, abban a reményben, hogy a szénüzlet tel
tog lendülnl és ezeket a befek~
t.,eté&eket nagyobbára kölcsönpénzblll fedezték. A szénilzlet
nem lend(l)t [el, ellenben a kölceönre tlzetnl kellett, kalllatol
és törleaztéat, a.mlre nem volt

SIBLER BTORE mindenkor el Yolt 61 el lesz .látva a >egjobb árukkal, mert Jelszavunk: "Ért6keaebb áru, Jobb áru."
Ez a store valóban a legell5nyösebb bev!d.rli&I hely.

0

~==nyl~::~ a : : :

,,... A bankok „ontotW< •
biny!.kat és mlut.in flzetnfnem
tudtak, calSdbe kergettek egJ"
egéu sereg belga binyit, aminell: .,-égeredményben & Itták

Egy slflre uJ hallal 61 nJabb kedvell:ibb árakbL
Saolgi.lati1' k6a:i.:ea
KA.BY JA.BE.

DEARDORFF-e)JI1SLER CO.
42'-34 911a 5ueet .

Floridai Magyar Farmer Értesitő
Xö1lh l>'ATHl:B 91'08S -

JIÁSZAKADT A TETŐZET.

:!k ~r!':;;;~,tn!e:~ny~~: ~[!:~o~:~~! ~=:c:~n!:é~= :;1:i::r:~!1~8:!!!r~
dezetet &em nyujtan~ ma mir, kullvé.
kadt, akit a hatalmas kllréteg

S1em1>etegek .FlgJelmélle?

eaak egreUen

mikor hirtelen azembejöt.t vele
egy 11.zéunel rakott szerelvény,
mely el61 nem tudott kllérnl. A
kerekek hali.lra gbolt.ik öt.

napra kényaaereladisra keni!- binyik egyre d.rnak és a bi- Llú.val volt elfoglalva. arulkor

2N Broadway
?fEW l ' ORX, N. Y.

Wl•n

!íYÁSZ VÁLT A LEGUTÖBBI riilt binyü::ból a kölcaönre semNtGY HÖNA.PB.lX IIJNli:A- ml redezet ■em jutott és a bi·
NtLKttLIVt.
nyik utin a bankok Is tlzeté:s
képtelenek lettek.
,Belgiumban a szénipar kaA helyzet pedig teljesen kllátasztrófilla helyzetben van. A IAstalan éli a belga kormli.ny Jeg

HUNTINGTON, W, VA.

A1 Ide érkezü.

Hlut.e

beleréne,:ednek

r~u :ut;;;;~e: ::::ar;~~o':ts~
11

TÁVOZOTT A.VÉLKOL. HOGY P,\..RIÚT
VAGI' IÁS BlllTOKOT NE \ 'ETT VOLNA.
A hifa é11 elbmeril le-releket me,c Wth&I
kapjuk_ 11lnl11J"Y a 8aennue khinó le-teleket• .A 11011:1141 eaalr. BARTHA LAJOS 11r sorait lli11ü1Jlik a WEST VIRGl:N'Al LOOANBÓL. S11<il ped!R' a levél kihetkesliképen:

f'OTIBZT.ELENDÖ URAM!
Illa ol•Hlam k&le1,u!nytt •• l:ltmler Mú-t.on ur lelriut U Ö11 tlt&l tn,1ltott inortda1 tOlepek~I I Ma·
,;yarBhrlulapban.
Végtelenlll Onenjlet t llle.nlnelt 0. annak, b<>in'
"'A"' v•l•h'•• v•n ul•kt •ki• m•qr•""'ill trdek•lt m•gvi<tl • flor-ldal t.e!•p!tJ■I •kc16ban. Ku,
boCJ' ll\lr e!Ctbb 11em 16tt ki ea a kllslem6n1 4,e t ■en
uJn.6lom, bOIY lllmler IIHrtoa ur mar eL6bb nem
ni.11t le m~U16~11l • floridai ll11pot.0.-1'6l.
lam•l'Y• Hhnler ur aanhlhe141Hgat 6a uoltal
aa ,matetet, an,.elyeh1 Upd„t, ll6llia6Ha • ma•

flurlllaJ telo11IM

tp.d.ba:i, 1 ulód,tba:i, U.rJa fel 11telepll„l nkclót,
Reffl6nylem. hot.)' Flitlu.telend~ ur flr•dod.únak n•g)' •Jke,.. leu.. Öuln1,n ulnmböl klvinok
Hkuer-cncMtvlllalkW.....,,.•hl•um,t,ogy1J6,,
4'11000 11ten me11f•ll•J11t1lm...,,I a;i:6rta kltart.6'
munkio.algHrt, 1mel11t emberUrul 6rdek&ban b
uok m•,:,11td,IN dljlb6I kifejt.
A:<t hloaam IH~ 1lk1lmam ffl&gamn•k u.emflr•·
..,n11,.,..99Y6ddnlazotta01lvl...,nyokr6l-

TOTll.bbl

eg6amgel kitarláet

1!hrelhu er6l,
él
khillok 6e a vlaontlllb ,..ma,iy6b1n "agyok, llh:1.16
t10&teteu.e1
F6tlutelendll

Uniak

BARTHA D. LAJOS.

lme IJll'Y Kflntlolko1Dak, hi:r lrnRk Father '
OroN11telepll4isérlil,
Levélllee Tai:J ftlOmélregen keressen fel
te-hit 111:lnden t'lurldibfl készülú e dmen:

FATHER GROSS

Chauiber of Commerce

BldJC,

!:':!:'=-:~!~:~~•:-,,,:;~
,"-i:r::e::,:'::
akinek
,a,Gt

KISSill][EE, ~' lorlda.
Ha Öaaek sú.a.4ékAbaa van Flor14iba

uiUrt N a leh'IIÁl/OlllUaért, amelyet 11111Jt lelr4IAban.
mn,I{!• ur klb:lemt11re u elit., amelJ a wa11a

fl'.ál. jl\Jlö ■ le a1Ul a CIIO-,Orltal, ,nely Flsiler
AadOi' a JHu:,inlap 11erket11lúJének yesetéséTel

ber,

trdeke jobb

teremteni m"P,... t

•

~n~!ta::~:t:tte~~~t:'ll:~~-6!:•.-el•ll•:::~ ~=:ilnr=:t ~~~:!"íaJa!1oc1':~a!1d~

,r

NOVEMBER 3-án ,e
~~:::u•:t2~aL van,
:ts:~
36 dollár 71 centbe kerül.

1:IB(UJl:L 8 ()H.A.. i9 PBRCKOB lNDUL CIN·

Jön le e111el a ea(lffr1tal, Dleri ol:,aa lted.TU•

S011tbem
Roy•I l'ltf•· c1.;a1:;J~~ff~s1:i-~~B~
1'114tf0D aJán lo n.1 rolnclealtlaek, laett:, Jöj- SZA. CSA~

m, l'11Uman 11:0CMlban aUrJa 111 •l:a~ •llft•
tenni alsó i««r•I 9 dollir. 1.1186 ~ 1 7.
dollár tO ~•t Jön a fenti öeuecbe1.
Xovembcr 4-én esto 8 órakor érkeznek
me.- a klriml•lók IOl#i•meebe, allol b u
AUoaaíson rocadom
út.e■lSllM ff •hl•••·
Unek reU.étlentil Jó & olf!ll<i elaú11'Mliai·
r-41 Joadoüo4om.
A ~ •tuúkn réuhev61r. ..w• ..,.
uh.b.eUII: a vldftef.. énekl60eblell. a T~. .

„

11:,ok lráPI JDieWU vásArolnaL Én a11tomo•
bllnH R"Ondosko4.om.
Ha ön ré111t akar vonni ebben a NmUJ„
viiJ Jr.ed:resm.éar• ataú1Jtu.. lrJo• FISBER
ANDOll, HIKLEBVJLLE, UNTUCKY dm
~ él lrja m.61' .. , ... ilOIC'J PalllllaD 11:oulbH
•1vá••• .~.., v..,- -. Jr,OIQ' )(r. J!'laller l4eJ4i1Ntu «oMeÜ:oilaMOa atA••■.kbek ltelY•
rlS'I a u..a.a. • - ' a FlorlüN tartó vo-t.olr.oa HIIÚ WJM 11:11,aL

....

~AGYAR 9A..,'Y~LAP

,.

rid.ót kapjon muntiualltll éti lehetG,é t.e&1ék a bl\nyik ü1emb~u

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

tartWI,

A UnltOO Mlnll WOrli:e1'11 llllndlg 11100 un, hof,)' a Mnyó.•

HUNOARIAN MlNERS' JOUllNAL)

.BIMJ,E.RVILl,F„

DHUCS:Y.

.11...... ,..1-T1111r.... :
T1l'111hoaa:

.. ,.,,,. J1UN1II, K1rmlt.
K■..,11- W. Va. N„ 7.

w.

uok ilR rounlulllllók_kö:tt meg lcgytn a kell6 6s81bang h aoha
nem ll 11u-nuet vnetfü II okai, ha l':t valahol folbom\lk.

17 ASSZONYT TARTOZTATTAK LE

VI.

w

,

TIWMZ óla 1, 't'Olt d ,;,ra a

~;;;e~;~:.ol:~lll~:;:::'_Y:1,t':!~
n bAny(ib:m tnegkez::lték 11.1.ls.zM
toiatbt é-3 mt>goyll-Jik. 350 bii·
ny,o\u uok_o ttebben a bány,ban
H•ndn('rint dolgozni.
A Rcl'rY bányit C&rlln\·lllo
köieléhen megnyitják. A bánya
hónapok óta le volt d.n·a.
A Snllne Coal
COrparaUon
bdnyi!l\t ll areo, llltnoleban
~~~;;;11 ::~:~aég ut.in lllmé t

1\1 •s;edlltl ma1yar W.1111.alap • a:■,..Olt All-khft.
T1>1 011ly Hu11-•rl1n tol!nar1 Jou,nal 111 lhe ur>11a11 a1a1e1.
J16tluthl ••: ,,.._ u,ulllt iuar,1o111u 11 ez.oo-M•■Y•i:-,p.1pa • 1 -011
8.,t,arlptlotl Raln: 111 11M Ualtt<I SlatH tt.OO Hullgary P.00
- Publi.hacl •""''l' Thu,_.,.

ArkansaabM, akik plkeleltC'k az Ailx Ml Uennlng bányAk
között. lli\k&,,tn, énC'klésael, lmldko~t~~a\
tnuidkoztak a 11-1:tr6jktör6kért, ..hogy Isten vllli;-oslt~a rul'g
elmélket. bogy a ntn\jktör(.. a\j.aM\lg és bagyjik abba a ptiu;kM
nrnnkit. A bányauraknak azonban ez 1eh°"y ae tctuett él§ a ba·
tód.gho1 fordultak, akik után le 11 roglik ar uazonyokat.

ANn&:&W 1''18IIER. Editor.
Maor•• Btnybal-1 llt11rluoll lr.llk. bt,11ya.1krtl. 11t11y„,rok1111<.
TII• Hllftaarlan MIM„ le.fftal le Wrltttll
.,. MIiie..., ol Jilltn•,.
1
i,y Mt..-

A P.1t'r\·6et ve1.ctől lcrntNzcteM"n • 1'elart61.tololt a,saoA W.nyiban i60 blnyia1. ka·
nyok M'glll!égére 1leUek 68 megkérdet.ték n hatód.gokat, hogy polt munklt. Ez a legnagyobb
u11aidonKépen ml 11 a dd a:r. elcsukoU auzonyok ellen.
bl\nylk cgylKe S&llne Hénkeril·

M-■i-1e-,111 to11„de11.c■Otlirtlll~n.

s.e-•

.._ et'M u
c,a.. »ati.e-r
lH POIII Ottk,I at N•• Yarll. N. Y .
11 - 4 cn... litat~r , 1ha Poel otr1
u 11.4er
1 lbe Act ot Marf:11. s. 1ttt. S
111
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OLCSÓ NAGYON AZ EMBERELET
Wet.t Virginia uerveullen binyá!ban

mc:;,

hllllC'lll

A Mai:,ar Királyi
Po,tataltarélcpinrt.ár
ltiprliselö~
~

UJ CJMONK

Fourth ,\ te. at ttb 81.
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ALAPITVA 26 ÉV

We&l \•lrglnla illam
•

""'""""I""'"'

ű1ryel6je.

~::::~\~=:~n,:~,:~:~~;t ,-u.H♦BOQj.gi\val,
Ill.

f.'I n~n érdeke&, hogy van Ogybs ebben ·u ornlgban, ahol kit.

be<indo,IA>I ""'"''"'"'' ma a • .,,.,.,.,..,. hl,otko,;tak, 11mlkor a ,·b.umOI m('gtai:;t1:lul.k. mt.'ly k\mondjll, hogy
olyan embt'reket. akikről köilltdomdau, hogy forradalmi feUoí,á·
,uak, nt'm }öhMnek 11-1 Egyellllt Államokba.
Stomoru. ho1t) a llbenllzmus, 1r.nbadstl.g 6a demokr!cla ha·
bll11ö1 zdja odilg Jutott, hogy Károlylué gondolkoiWt 11 rorradal111l·

Mr. 1.,amb14.' !~~- IIIC'gállapitotta II bányatA.r&alii:;ok

, e ,\

muluitúit. da to,·ibb ntm menl ~- lépéa:;(-1 '"· Nt-m ballot·
lunk ugyanis arról, hogy e muhu;ztáliokból eredl balá.lOII ne.renellétle:i.ségekért em~léll miatt dd 11.ll helytztek ,·olna csak
€1,Jrllen binyanrat 1„
Mert lm mA.r Mr. J..amble megi\lapltott.a, hogy a bá.nraurak
u.örnyü mulaut'-u okozta a legtöbb ue rencaétlen!léget, a01I•
l,.or köllllégklmél&IXil nem posztoltattik megfelel6'en binyllkat,
„nlko, nem tortollák be a ""éoy illal ,10irt 6,lntl,k"1é~ket.

;'":,~
JUlnl.

MUNKA HIREK

~"'°:~ :fi

1
;::\:~l~kk:~;:.\~
cly nagy mennylRgben törl el6
II
a gir., hogy munkt\t be kollelt
uüntetnl. A gi:t kutat mo1t le-peceétellék ét \gy II bó.nylit
a
1
giztól megaubadltották,
~:i:a munka ujból lebetorn
•• Eaglo .... ,. ... a

~l~~

,\ leg n11gyobh

ery bo rolvaÍ Tompa•
pengéje, Ct111.ll egr kllilnóen kifent penge
boroh1U kltlinGe11 •. A
\'alet ,\11t o Slrop ho•
r oha u, melr önnek
111lndJg Jd!Unóen Jdltnt pengét blst~lt,
minden
borolvi],,otátho:11.

A Wabasb binya Tern: lbuhl
Ind. köiell'hl.'n 11m6t fa\veul
az üumet.
A bdny~n 1>lr hónnpja
1
egy

na.k nl'\·ezl. KArolylné relfo,:ása pedig .emmlvl'l se haladja meg
Pll a demokrác!lt, amit péld!ul Lincoln vallott niagténak. tgni,
bOIU a mai korminy:i:at nemében Lincoln Is olynn rorrndallllt\r
h„nne, ak.ll esetleg még b6rtönbe 11 \'etnének.
Ar Egyt"lillt Államok mai korniinyu.tiban. ugy litazlk 111·
IJO!> ·BU\'a un a:i: amerikai ébred6knek, lflclknl'k litb11tó feje
Ml'nke11 ur, mert ~k lgy lehet 1negmagyari1nl, bogy KirolyinHól ""focndolml 1,110,,...... miau ,o,llák .... a bentawl ,n-

'"'"·

•:::::.:°' ~:!:~!:!

Miért
huz

w,,...

ÉKSZERÜZLET
WllllnmMo nban é~ ,·ld611:én.
Ml a Jegjobb lrut ad}uk
olcsóbban mint .l!árhol.
OrnJultil"ssl
fog ln,lkoaunk

1,

R. AUKENTHALER & CO.
Wll,LIAJISON, W. , , A.
É\[11eriiz)etünk előtt egy
nagy óra van lelillltva.
~

\ialet

.Aki ulllunk ,-eu.,Júl é!lolesó n

akkor lr.Otel~ge lennt el}árist lndltlatnl a bilnöa binyaurak fedé6•t.

binya k6telében. t.1!nten 111.:ig•

West \"irgloia 11:en-ezetltn bányilban nem caak sokkal ol•
.
"6bb,n kell dolgo,nl& • binyb,nú. mini mia '""'''"· ,.
még élelllkre Is iöbb ,•e11,;l!ly leselktdlk, mert a banyaurak nl!lll
(lépzen('lr. fueg aual amit a btnyb1 muokiiáu kert>snelt, ha·
\ev.h1II, W. \1. - Kató An- ve1znek fel.
.
11
11em még a bll.nys karbantartisin Is 11p6rolnak, nen1
sz· 111.I l"!~t\·ér lrJa. hogy ou min• . t'r«m ~• w:;
.Cg) mun
ial, hOg) mnnU.salk életit k:oekiltal)ák eúltal.
:~.,:::
~::~!~akt~~/~~rt: ::::~

oylllolt . . .., ...... "'"'"dte az Uzemét a Vermllliou bá.·
nya Clinton .... ,,....1nd
1
Drlcknell környékin
laui-011m1git feni "
1
:,~!d;i~g~!~;~:/~v:1~ ,~
$25-ii.
nnk 6a ugy\nesak megludult \ ~ ~ = = = = ~ = '
: munka Petersburg kÓZi!léb~~ - - - - -

törődve

d:'_g:z~:~~:.
:-;~·:
Kő

'fi.

~

$l-től

:: ,o~
1~;
cent el. S1:errne11étlun«t\f; gyako• zina..
..,,
rl. nien rol!H a tel6. t"J ('mbe,\ b,ú.nyó.llan egyellke 80 emreliet 6.1\andóan vcsx nek fel.
ber kapott n1unkit.
t11hers11, lnd. - Tóth AndA PltL~burgb Coal c..;om1iany

~'.~,."'::':::,!" ~~;;;:::.:;::~~~ :::::: :• ,:,:.:••::~~: ;:;•:,~:"i~,,'~,;,;~•,-~~::
ruegfPldri '3 uj rmb,..reket min•
deu 11811 vt'll:t.nek rel. Kató testnlr a!A-DIJn a helyet munldt

~
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MT BALL

kő

1,. ho., ·• tö,<ény m,1 e161rt ónabilyokot 1>,tartúk A ,.,..

t ~ rltkin törtP;ilk. 8 bá.nismód

1

következő ei.et:

lévő

Az Elm Grove Coal Co. - mely elég nagy villalat - Wheel·
i1&g köulében
bányiJ'-n..6.1 nem tudta klfl1:etnl a bányi.szok
munkn bérét. A tArlll&Ag azt illltotta, hogf a le11illilott ,izénért
• em kaptak meg a pénzt, k61cs6nt lt'hol .e tudlak azereznl, !gy
képtelenek fltetnl.
A bioyiszok ezt nem hitték el éa azt mondtak, ha nem flr.et-

ők nem dolgoznak. Abba ti hagytik a munlr.it-

•
A ti\l"l!asé.g er re a uerveietbez fordult é11 kérte a veietös•-~
get, nénék át könyveiket, melyekblll meg tudiik illapltanl a
tiraa!á.g vagyoni helyzetét é6 ut la, hogy ,ra\óban nem flzeltels.
a uén vev6k a Ieszillltott 11áiéri.
•
.A aserYel:et meg
felelt a t.irsa.aig kérésének és megállapl•
11
totta, hog)' lgiu; a tArsadg ve:tet61nek illllba. A szen·ezet vezetlll erre elrendelték. bogy a binyistok menjenek vl88za munkiba
t!fi dDlgozzanak t.ovibb. co-operllJanak a tArsuiggal, hogy lt·
usazlk e neh'ez \d6keL

~::u!~t m~:~~n°~a!ó~o7g'::.
nak. van elegendő ember, !gy
1.j munklaokat nem vesznek
fel.
1Jret1o W. \'a. -Egrmunkia·
társ tudatja, hogy ott minden

Nem meu:i:e onnan as ob\o\ oldalon a Lucy búlyiban Is renesétlenllég néha történik, a

t1ii:etnek 6i-67-73ocentet. Sz&-

::!~! ~::. :
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OKTOBER 30-AN, 31-tN, NOVEMBER 2-AN
Péntekenl Szombaton és Hétfón
a lt!l'Jobb anyagok.,.. U!!dtett #,i a IOKdlnto!<lbb 111a•
hibn t't;t.SÖ K,\H,l ()KUÓI„ EacknC'k 11. knht.tekn11k
nye,ára:t;;dollAr.

A k"

sítís alkalmával

14 d0llár 75 ce~t
len az ár.
Ha Ön pént:~ akar •egtatarllanl, ohl'tlrnii l JöJJön el.

~~:;,;=~=====-:'lllil

~ : : : ~ ~ :;tm:rO::
Vli van , k6, gia ·nlnC91'ln. Kar•
bld limplt ha11ntlnak. A 11e•
11et masina vAgja. Tonnaasám•

AZ 1925. OSZI VIRÁGHAGYMA
1
AllJEGYztl.ONI.

RUHAT ott c,1N11tu...., ,1101 J6

'.!:::::.~.{6.~,:J !,"'i!7;~•,\~i ~~::~.;;;"~,;~!,~ •::i~t!;,,~ ""'...,, "_,.,• .,.,...

11, .. ,,., "'"'"'· ahol a"'"'-"' ulnlén ma nt„lloua • bi11yú1okat, hogy csak dolgozzanak tovibb M CO-Ol)erilJanalt a d6Je ajánlja a helyet.
bereket vea:i:oek fel. A hlr 11:111· t1=:;;L ~~OLLÁBIO.
búyaveiet6aéggel.
Tllto. .•IUe» Ohio. Egy d6Je aJi nlja a helyet.
1161
Sok bdnyatAru.sig van moat nagyon 1ulyos belyr.etben éa testvér lrja, hogy ott moat min·
P•rsg lot·e, W. Va. Egy
Eltlni"'u ,...,,,, "" ael"'lu:,ik.
ihol erre uO.lr.aég volt, a bányi.lzok a legt6b.b helyen C()-(lperil• den nap tiolgo1nak, do van ele- te11t1"ér lrja, hogy otl minden
0
1
tú & ,_,....,ggel. A"'"'"' lomlodlg • - • • I timogalta a ~::~',;";';::;!f',;,j mnnk..<>- ;:: :::~ ' 1':,'.;k . :; l!::n::.1::;; •
bajba Jnloll tA,.....gokaC
Kl,tle,, w. VL - Egy baJtÍn '"" nagyon ntkln vmn•k fel. nopol dolgo,nok kél hel~ténC
Azok a lr.6r.ök, melyek mlndJg • Unl1'!d :Mlne \Vorkera e\lPn tudatja, hogy Olt minden nap
Orlndtlone, ra. Simon A Mnya alopoa, a. &zén 5--6
l&galnak ast &Zoklik ltlltanl, hogy a aiervt,zet éket ver ll mun• do lgoznak. A szén 4-6¼ aukk l stvin l)ajti111 tudatja, bogy ott i;ukkos. V\s, irj.1. k6 van. VII•
k bok éf1 munkaadók közé. Ime ez a két példa féu}'eseu J~ntolJa. 111av,os. Slét nn a 1;:r.énben :!-8 .t í"o:onlal !\'u. :l blinyú.ba:i min lanylúmpA.t h111z~dlnak. A ar.e-0
11
li <>ltV et 81'! Allltb mennyin• valótlan. mennyire r~·ia'larJlll, ~~~h~(,;1~~~;:\J~;:ó,!~li6c:~~~-:'.:i ; : :::~ :;a!~n::nt~::!1:~t
v~r-:~1~:~;:"':a~:

•;,;~,;1:. ,','c'i!~:-.;;:;;;,."

XROlíUSZ í.S TÖOBFtI,E
VIRÁGHAGYXÁX:
1181
' a legnag yobb dlaulékball,
•
u lnlén OYVXOLCS és DISZPÁlí,

RZ0LLŐK.
l~E:::::t:;:r,:;;;:,;;;;w:•::-:.."t/:.

.:-:,~;,r.~ ;-.:-:~6,~;

!"" hlsee" "'""''"""'"" •oll Jlt 1•. ho•y a tA,.,,<, eo-op,- '75 ~""'· l"J ,mbmk•< mln·lls l 1,,n """'' Jel.

WILLIAMSOII,
WEST VIRGINIA.

1w

Nagy kiárusitás

~!~::.:r:1e::~t:::1~a
:~~~::j; 0~~~

(WUll.a•IO• H-\lal aeilllL•

D!utarv~ M thl'imü&t 11

k6 nincaen. Karbid Jimpit haaz .mert ilrei; biz nlncaen.
~:::t~e:n:~nk:~ :e!l~~~::t~
1
1
11
t:!!J~ 11 j:, : ~ ~ ; •0 1~'-~ ~ : ~ ~ ~ ~ tak.
1
kiréért 9g_133 centet. Szeren• fien megy 11, munka, 7-8 napotl : = = c = = = = = = , ;11111
csétleneég rllkln történik, a bi· dolgo1nak egy pedá.ra, de uj
nismód jó és uJ embe rek et min• embereket neru ve1:nek fel,
dig vesznek fel. A hlr küld6Je mert van elegendő munkia.
ajánlja a. helyet. ,
EUaabeth, 1'1. - S. Sz. bal·
1

llsta W)'lrtto\lu•

E1 a le1ielsé1e•eh\''

toalloa • Ledohh )lnolpliarOI

1

te:1
i;;:::•d::
goznak hetenként. Van alopoa
k gecae& b6.nya. A 11én &--7
sukko&. Vla van• de pumpbzik.
Cb Is van. Ktl 11éhol van. VII•
laoyllmpAt haJltnllnak. A 11.e-1
:~in~~~aK~~:!6~;a":1
3½ tonni.a kiréért ahol nincs
\.6 111 centet, abol kövei! UO
centet, pik utin 176 centet. 81&-

kltDM ff
11

.-dura ralr.t-'ron. W't(J.k.

;r:,-;.:::~: ~ :~!~ :::~;,.'t~:~..':,..~ •m::~:~ :.::~~:;:_::.w•~;:~,:•::~
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lllal1'tl

SOUTHERN ✓
REFRIGER~!ION CO.,

WaJiam1on, W. Va.
r.La,Ji11lom MOló11lAUOl11

Utal

ICE CREAM
•

1

umeue„nHH
h111 ba!&um... e,
1
.,. A„ .,.

,:lola s1:en·eiet1en bánylloak uni.l á binyf.az111ervosett6!. E1ért: kl'reea magynrokn,ak.
.
. ri~ te11H·ér lrja bo~y ott
bl'I.· ~;K ~ka;1: ::;t\:a~:i!~~:n~
1
1•::: Pa:-ban. ,h:, ,.,,,,.,,1n1 400
>ö'°<n'.k ,.1 mindent. b..,- IÁ,ol tu\sák a t·nu,d Min, Wo,k"" \
•':::;.~..:::...
1
1Vc&t \ lrg!ola 11-zervezctlco vldé\M!r61.
bo&f március 7 ólll. sitráJkol• ujra a wunk„
ember 111okott dolgo:111\.
Mr. Lamble pedig jól tenné, ha legalibb egy.-tltn bánya gu• vak a bányiuok. lgy kerüljék
Ma~onto,111 • \\~. \' u. _ Vajda
A bányában Hlli-ea bérek~t
11ija ellen. ahol halilOII 1zerC'ncaét\e11ség történt, ellirillt lndlt- nn a helvct munl.itt kere&6 ma· Gedeon bajt.in értealté1se i;1e- akar fl:i:etoi. Szó,•al ugyanolyan
ta.tna, mert ba csak e-gy bányaurnt 11 \·égre elltéhiének, a többi KY•rok. •
rlnl ott mtnUen nap Uolgo:i:nak. lt!séi-letet te11, mint a b:nnl~~
btnoaan nagyobb gondot fordtta.na a binyÍl91:0k é\etblrtond.Stotülutrf, W. \'a. Egy A asén 4 IA.b magoa. Tonnaazi1n bi11yiknll, ahol utrlj tör
111unkbtára kötli, bogy ott 6 ra rizetnek roombau fii, hotlng· kel dol1_1;ozt11-t.
11
11apot dolgoznak hetenként. A ben 67 centet. Pikk utan plller•
A crowe Coal 'Con 1 any No.
;ára.

ABÁNYAIPAR NAGY NYOMORUSAGARA

SOUTHERN

Razor '

eg)·eneR, a a~n S---10 gukko,.1 •
.
\"ti van, J1:i1! nlnc!I,
van. _ A ~lrard. ('oal ('ompany No.
Karbid llmpllt liauuálnalt. ,\. '· 11,zaruu11 bányáJIL Kansasban,
tt••net masina ,,J1gja., de pikk , mlutlin
lffl.nyá.t yl\lnn)C'röre
0

't'etl't ~i1t>h arra 111, bmty a bá.nfisu>k élete blstouai\.g01<abb le,O-C'II l'S amely bányinál
ft'•,re11tlk, hogy nem aokaL t6r6,lnf'k a
• bányiSI': fleté\·el, ott k6-lé)J a 1<7.('"net él..téllye:an1ti a tári,.a•
· aigot a bAu~·a jobb karba.n tartám\ra. Ezért lrtótnak \V('>'t \'lr-

Auto-Strop

:.":t

Ez 1~ l'g)1k oka. ho,:y w est Virginia U('rvetttlC'n binyli.1 Vlz. gb nlneoen„
,·an. Kar•
olyan n1Uff eJ\entA!lást Lanusttanak a Unlted Mlne Worken,al Md lámpát ba~anilna'k. A „--ie·
n emben. Tudják, hogy s szt'r-reret ügyel neul.caak arra, liogy .l net mulna vágja. de \'an pikk
bé.nyb.zok emberstlgesebb munkabérek('t kap}anak. hanem ura ni unka Is„ Tonna sd.mra fli••t·

1ek,

ELÓTT

L.ogy ennytre kapllócbnak ellene Oklnbomlbnn la, Arkanaai;ban illltólag 125 ember kapott mun•

A
het>·<" uAc,lfü <et6,mk,db kO•·«1;.f'Ztfb,-n törtfnt. llII\\ att tlir••oylt!a. bf!~" roazul, ,·at., t"~ydl·
1alin mm volt alt1táma:!itv:i. a g~rni;C' tet01et. 1-_:11 1e n1i illapi~Juk meg. hnnem R. :it. l..amblC', West Vlrtclnla állam W.nyafel•

élénken vlllglt a

lpal<amtrlk1I l!.11111 Dlt

""'""''"""

A:t Ogyéu ura uen·e1et ve?;etóinek nalQ' meglepetélére azt Jelben
nd
u dlH1.I adta, hottY „u,·arslst„ követtek el at 11111:onyok ai
A J enny Ll
bánya Arkan·
J111,ukoY.1bsal.
~:~::z!t:11:~t~~n~~;;
Ugy \Ata:tik u hu6Ukod.stól nagyou félnrk a bányaurnk, i,okiUg le 't'olt zirva éa moal

aki ,•ád alt helyez c:~:o::;.~1::n. N!. :t~l~;.°;11
.
sd.mu bányája Wlll, UllnOlll1
"'"':::,:~:,1:11; :. ::::":: :::::'::.:::::::.~~~,·::.~::: KÁROLYI MIHALYNET - "': ::.~:.-:::: ~-;:::.::,:1:,:-::1:
H"•nt.
nem'engMI be An1erlklb11. Wa J1lngton kiilüg)1111:!lut~rlu• lanyüsemre ala~ltotti"lt !t te,·
Ezt ntllll uil á.lla)lllJuk
blnyaftlilgyel6ségt',

KISS EMILBi\NKHÁZA
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. ,atn>k most m=k~C

KÓZSÁ1' P.S

KÁlLAY OROS,,..L
1ci11tk. T,..ek frte

~;~
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PAlNF.sVILLE, OHIO
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Keveslik a keményszénbárók
a bányászok véráldozatát

iatalom
bárkinek.

A bányauraknál uak a halálos 1urenaétle■ 1é, uámit. - A 1ériilé1tket 11:ámitúon kivül
...,_ják. - Ujabb módner a lfaioaéa: félrenzetáére. A uenezd azo■ban nem

'

ha1YÍL1útlaaul a ba1111lqokat.

Lowls elnök nemrégiben egy
t i'mutatást tetl köné. mj!!yb(il
Jdtünlk, pont os staUsitlk•I ado.~
t ok, alapján, bogy a legutóbbi 50
eutendóbe n 1,200,000 keménysaénbányé.a& AldozottJér \ hu\:
Jád,val mesterségének.
et>b61 az J ,200,000 biny'8:r:b61
!1,746 binyú:t megha\t, mig a
többl ki&ebb-nagyobb 11érüléai,.
C9011kul.á11t s1envecll"tt a ke1;11ény
siénbAny!\kbl!.n.
A bány1.1,bli.rók. most ugy akarjil meg haru lsltanl e unek az
atlatnak a hel)•esetlgét, hogy a
aefiilé&eket, egysierllen 111é.D1I•

~

1

Urak! MiiiM ilii# Hölgyek!
$10 értékü TISZTA SEIYEM HARISNYA csak $1.00
6 oir könnsü vaKYJ

nehéz dlvatoa nCil
1el1em • har l11nra.
SJ O értékO caak

$1.00

sz_f:Yl'E·
1 !:01~1~:~:~;!!~ )( 1.t;.~,\~~Í!M~:•r
1~1!~~/ 1'.\

~:·e:~b::~;: '':71;,~~~~d1~t::~
:~~~: :ths;~\é;:1
ve;;ztettt!k cl, ee!!tlCS egész éle--ratlájál mei;sierl"znl éa köYet.e- nánek n1lndent. amit a b!\ny!\A Krupp tál'llasdg 7,500 négylilkre nyomorekoklc! ,,ilt.ak.
lésüket a u1agaa bérek lrányá- 1-:tok e~nk kérnek.
,e1.111érföldnyi 11 \Smc,t uéntorűHál csak ar._azAmit a bé.nya- 1,an kli;iilkaml.
llt:J,d\"f.~~
fES('~f;1'- letcl adott dn franc!likuak a
11
~~6:n::ny~~e;á~d;::rt:na~~:~: ad~;~IB
1,E~ P I, .1. \ ~U.l NY,l SZ.
: ze~~~~~r~::tt>;1~é:~:~::~n

:i~!,~!\ ~~~~;;~r;é~~
!~:g. t:~;o: k;~~~

!

11

=ra, : : s~;;t!oz[!s;et':1

tta~::

11

n~~~~;

11

:b:.
11o~t:u~·':~~:ndo~;~!!~~~ :~~: ::é~~l~nleik~til~~nb:e
11_~énbé.rók be!ektet.éselk után l.ellh·ésbez k'-'aiitette el.S a ló- i.<tenekkel Yetekedl k.
tobUct kern,inek, 111lnt a bányá- por tömést.
A utlnterületet a francia De
szok összessége mun k!\ja Altat
Az egyik tömés ldli ellilt ki- Wendel Corpomtl on vetle in-.:p;

~;!! : ::~~:!:~~iét ~~~: ~:::~ ~:~á~;:r!~ j::~! :. szén- ~~~l~.un ké.Í

rövlde1e n Pleg Is

uk!

oKe,•eslik a bá.nyásr.ok ,•érálti.oz:a\!\t a btnyab&rók, ami kltü-

•lk

..:::~~~::.:ö:;:::.::.:

~

at,ból a k!Je lentésükbtsl,

lenség történik, mint a va11utako,n, pedig a bány,111ok aokkAI

t!~.:.::.·:\~:~"

mint •

„

OKTÓBER 17 E
' N JELENT MEG

u·lm1·er .Mar, - ton .Heti"Iapja

AltA'N1:' 0S ŐSZ.

Ö~z, u {,v11 l"k hnrmntllk U A•
!< fünbt•rl f;J~j Öi11.kor11., eg)' •
anint ~iép, nio nban mlnd ketlÖ•
11 1"1 küliiniil 1.'lli1·Ig1bntra VIUI
~ziik ,ei;• .\ k,rt é.~znek f~ a !11rtuern ek f'l_l."1arltnt meg hl\ v6denl ll le r 111ést1 hogy meg n o tO•
mulhns/ióon, ngy111 ldüjai.rás n e
3i::U10,-~on Kzoknnk. Aiok, uklk
.,; Élet Ő1<1ében ran1111.k, tnln. de11t teg)'enek meg, hOl_l."Y a nrnga!l é lelkor rnl Jó.ró IJ11.jokt6I meg
MJU- n111gukat. Trlner Keserii
Bor 11 legJobh hRniljnk. 1ütJ.o;z.
ll!Ja II belf'kel, élhk.Jté !eszi 11
1érkf'ri11gé~t b
relfrlssltl H
egéHl ~tervezeMt. Ou n11g)·.n erü e11 l'ónl lflagAI a nnak halllnilatáva l - és On ép olyan n ini
l",.l'él!.H ég-H bl•IOt<UJa.
Is nyer, nilnt a111.ll ye11 Jól én;I
„u..,,._ magiit. ,h On d.rug~tóro&11 ng.r

~\ii:!!'.:

O

Et az ujeág m.Jndeo hét azomb1Hj!\n jut el az olva"6h01: éti elóllu-t6sl ára e,;)' évre két dollár.

FURNITURE CO.
IAN, W. V..C t1
Ba Ölt- kitti.ni} mlna.eru
BOTORO.XA'l
ÖM' Túirolril, akbr ke•
reuen fel benaiinket.

NÁLIJN][ 8ZBBBZRBTI
BE A KÖ~Y:AJCHN A
LEOOLCS0BBA.N BUTOR
SZÖK8'tGLETE'I'•.

~111'hotJ,."!.~t:~
.:~i..v:i;:-::~!:::
a11t lN a:Uklt6ge van .

--·
ÓrlAsl ffllaaalék mlndenfélt' Jnill!her.-ndezéslU.l'S'J•k•
bő i.

f: RTt:S IT~S.

ÉrtesltjOk ezennel É,s:zak W.
\'irglnla, Ohio és Nyugat-Pe nnsylva nia i elő íbctő! nket, hogy
lltaEóképvlseletünkkel

HIMLER MARTON HETILAP JA

DA UER L. A,

:it megblztuk. Bauerur a,en vldék bá nya te lepl'llt sorra lfl.gatja uj elilfüetéaek, hlrdet ék szerié.se és régi elórtzetéstk
llek:tiilhn céljából.
'
Kérjük lapunk banit:ilt, bo_g:y
auer urat munkújábs n tám olnl szlveskedjenek.
lfn1n•r Blio1islllap
kllu16hln11ala.

elnevezéeblSI látni fogjL'l.k a
•

LAtnlok kell ebbő l az ;Jnevezé.sbi,I, htlgy m ilyen lesi a lap politiká ja
és Iránya, hogy mllyen lesz annak uókimondé.aa és hogy milyen érdekes
lesi ai uJság álta16.l:lan.
, A lapot leglnk6.bb magam lr om s n eJll rejtek semmit so ha a vék; a l!\.
Lesz a r.o oba n benne egy "SZABAD F ÓR U M", a hol minden lrnl t udó
ember meglrha tja miodatt, am it meg a kar m ajd Im i. Aké.r egyezik a z u
én ,•éleménye míne l, a k!\r e n e1lkezl k. ,.,;

~

AUTÓ ALTAL ELG,lZOL'I'

Az el.B6 számból kérhet mu ta t\'!\n ys zámot & megnézh eti , hogy érdekli-e Önt ez u ujs.ág,
,,

B.UYÁSZ.

A mmler MArton H etÍ la pjinak legközelebbi sU.mal a követke:llll ér-

Mike Brei:edlch 47 én :s banyA11t .unlnt munké.J!\ból J:inta
felé tai;tott, Harrlsburgh, 1111nolsban egy autó elütötte, ugy
hogy atonnal szörnyethalt.

deke~ lráaokat !ogJ!\k tartalmazni:

UJ ISTEN ttszOL
BUJDOSO MAGYAROK
,
,
GYILKOS HÁBORU ttsZOL AZSIABAN'

uehi:z 1b,1a sel}'em firll h1e rliill}'a $10 ért. ci;ak

magyarok életébGI. Soha hasonló kö nyv még nem jelent m eg sem Itt,

"KÖNNYELMO SZEREJŐK" ,
a regény clm~ és a tartalma Igaz éles yll6gitá11t vet é'.;•;ink el!\rnyékolt
olda1afra.
t ~ f ~ l e n , hogy BunUm.rey Mártbt ma ar; amerikai magyanig
tegkedveltebD !rója., de e regény Jr.ör.láse után a két orazAg magyar lrodalm'áb&n a Iegel&Gk köté fog kerülni regén3>ével.
'

Ha. ut h lBZI, hogy érdekelni fogja ,ez az ujt,ig, ngy lr.OldJe be • ket
dollárt ar; alábbi clmre.. Ha nem hl-111, prQbAlja meg', leérjen ai elet'S 111ámból: egr pl!ld!nyt, amit Ingyen küldök.
l,eTeleJr.et lgy te66ék clmesnl:

1

-

,--,,,ae,,_,,.__L

Dr. 0. II. WHITI
foa•rv„

Dr. W, F, MoCOY ul.WL
MA";EWAN, W, VA.
MAGYAR BÁNYÁ&ZOKI
81',lr 6ta 1'eiaUllr 1'11ffU. lhü
dUI uolplllllc kl MIIHtebL 111111
~Jd ú b11<:.Ulet11 m■akj.1 .,.._

Ha btrmlN v•n uOkatg,
tak, gy<1r1tkh0Ah

Csökkentse
az Ön
b oro t ,-ij lli1> I kijlt-

slgeit. {lyo r~a n fs lti•
g1an

borol vli.111:o,hat.

A1 egyetl en b4•roha,

111el1

lllhl dl'lt

bor?t-

viilk:o:11i.s bo:: finoman

mllg Tan fe.11re a Valat
0

An to Strop boroha.

Valet
.Auk,-Strop
Razor
-Oamagát feni
SI-tói $25-i,.

SZINIELÖADÁSOKRA

Hlmler Márton He UlapJa énlekes regény közlését kezlli meg p!\r
hét mul...a., Szentlmre7 MArtba egy sie.nr.Ael611 r egényt Irt az· amerikai
sem ar. óhatá.ban magya r nyelven.

M:cNEELY

-~

.,1, az ujság nem egy csoport embernek a lapja lesz.
i\Unden AmerlkáUa11 éló magyar ember megtalálhatja Uenne niokat
a közleményeket. amelyek érdeklik: mert olyan kérdóaelr.kel fog ez a lap
roglal koinl, amelyek bl'\ed,gnak mlnda1111yluf\k kenyerébe, életébe.

111

gyógyu.- ré81e rak!Aron 111.rtja 11.

'Irlner.Keserü llort,h11 nem,lrJon JOSl'!lh Trlner l 'ompany,
l_'hlu .go, 111. el mrt•. Az '68zl m eg
h~ultl~,Jr. ellen 11 1'rln er's Cough
8ed11tlrn ,i legbl7.losa1,11 g yógyszer, - próbálja meg a 1'rlner'I!
Cold Tailhl111-u el eg"J'ÜU.

,

neve az ujsAgomnak. A-Zért ez, mert rUblll
lap progTamié.t Amerika. magyarjai.

12 oAr könnyü v,

$1.00

ka,

WO SZÁMA.
•11!t'T________...;;.;.;,;;.;,;;.;;_
_______.,..

És a Jsgnagyobb vakrueröllegg61 még k.l Is jelentik, hogv.
"N.Ie&elek okai legnagyobbr észt
a b&nyhzok, mert hit a b!\ny!\uok azok, akik nem t.a.rt!é.k be
a kellő elt'ivlgybs.U !ntélkedétiell:eL
Arról mei;reledkunek, hO&>
6(,en n bAnyabárók azok, akik
l•Jr.ou zsugorlságból, sok olran
ell'Mgyó.za.tl lntér.kedés ruegt~
telét elmulasztják. au1clyek
~ .lall azt:i.n bekövetkezik a baj,
azerencsétlenség. Hogy ez lgy
n n , azt mut.a.tja :iz. hogy elég
galrran mennek a bá.ny!&tok
•11.trájkba. 11gy a kemén )·szénv\•
lieiien, m.1'Dt a puhuzénbanrákM n !s, mert a tó.raasé.gok nem
a11-1 1gatják meg. ha.• U!\nyási
,·a.1s.maly ,,el!zcdelemre felhl\'ja
a társaságok figyelmét, fl,Ill.i t el
kell h!\ritanl, de nem há rlt.a.uak
~ - mert, pénzbe kerillne.
Azt I& ir!ttk a bé.nyahárólr,
.., .. Dgy a balesetek 80 uázaléka
rw.k: könn yU t erméazelü. Köny.-yii ten:nésletü blr.onyé.ra, m ert
a bányász talán csak egy lábát,
"l"tlg)' karját vesztette el, és ei•
ért m indössze egy pár si.ú dol•
JM"kírlérltétJt kap.
•
Vajjon könnyü term6szetliaek találné.k a btn ya bárók ast,
- U az 6 lé.bukat. vagy at 6 karjukat vesziten ék el. Erre m eg
,·an a felelet, amikor olvaabatj u.k, hogy egyik vagy misik bé.-

,N,

'. -J

-

,
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Gmntáll le<llo~
>ütü;ö„ pé,.,t.
mabb m!n6ség.
•
l rJon részlneké rt.
THE ,\ f,llED !T4A LF:S CO„ 1/iO Snsi<an St•• Nt-w f or ll:. N. 11.

~:b~'a~~~,;;s:~~·ö~t~~:l:a~.~: ~z~e~t !rj,!~b~nb}~i;;;::!:~tv:::1~ ~é~ll~tt ~=:~!~~1:.. \ :1~~é:e~~~ J( l( ~!' l'f: K,

! ~t s1:lnhha~1:,t~:d1é.~::.:::
ati egé!!,z életére nyomorékk!\
lett, aki karj!\t. \6.U!t vri.ztette
ei, akinek det-ekit t ~ ÖMZe •

:~t!~~ ~~!;f;$4.~

oe~~~!~a1~
Ne küldjön péntt. Irjon a. ml SIH!Clal aJ6.nlatlinktr~. (:ll ratitAIJuk. ho,u meg les, elégedve éti-ruha jól ío,: áll11I önnek.

Ha ezt a hlrdetéat bekllldí a The Borden
Com~ny, Borden Bu.ildinll', New York,
clmére, saj!\t anyanyelvén fOII' kapni
ut.uitút, hOll'Yan t!\pl!\lja bébijét Eall'IO
tejjel.

ea

1

.
Vli>árolh:n kÖZl'Nlenül a
~árm:,161 eey Unom ,l~zta
l:l'apJoS60 étt.~hér-

téshen_ foglaltaknbmfelel-

n,ab6rón uórakot i\s közben r dl lnl.
.eraett baleset rolyté.o ki s ope-~ Próbálj!lt meg a bányabárók
rl,c·
. 16.t hlljtanok végre, • m. lnek
menje nek le a btnyáll:ba egy
folytán esetleg at egyik ujját pár hét.re munkába éa tegyék ld
'].azlt l el s amikor a bhy&b6- az életüket, testi ép1égllket
~~ ) apja Ul~(lrj&, .hogy sulyoa arolrnllk a ve~,;élyeknek, amlkműtétet ha1tohak rajta, végre. n ek a bénytl.81:oil' kites zik, dol,,Bl:t az a ml a banyabiróknak J,!01:i:aoak ápen olya n ,·erejllik.:ei\tyóa bale&et, az a bá11yb1ok• ee u, \'ért lu.ad,·11. mint a bánré.~ íl':láak könnyü „ sértl,lés!
10k, a kk or ntajd meg t udj.l.k
\'kgy a bt\nyabárók méJ m in• niondant, bogy igaillégos-e •
~ v on ó barruo knl!.k né1lk a há ny!\uok bér klh·et elétie . ke~ ny&gul.lkat, akik tln;éket.le- v.!11-e a1 Aldoot, am it a Mnyó.•
11~: 8.k lk csak kise bb sérül éAl ,su,k hoznak 111est erségiikén.
u:en,·l'dnek. ha a• karjukat, lAlilzonyo,e.ak vagyunk, ho.,)'
buka't leri.gjik ?
ha a banyaurak caak egy Jlár

::::~~)'i:~::~\ö:ön:::

b 11

b ebl:tonyUJa,
h()Jty e h lrde-

M11.gJ'llr binyA"iOk flg1el11:1ébe!
Hontltll,,.alm
• dom , h o,i:y a

• ~I YN

tudomua!J'a

MO'NmWAHEL,I. HOTEL
1118 Unlve„lty Avl,
Mo111a,,town. W, Va,

JSMÉ'I' MAGYAR KtZBEX
VA'N,
Tluta uobik, Wetu "'"111YU konyha.
hU1lt" Italok mlnHII ld&,e,._ -

Magyar testvéri üdvötlettel
XoTiea JlatyL.

OWEN'S
COMMERCJAL STJJDIO

TAKCIIULATSAGOKRA, BÁLOKRA

MEGHIVÖKA
UliTOIAT. IIUl'OJIGYEUT

ts LUNCII-TICUTEIET
LEVEI.PAPIIOIAT EGYLETI
ALAPSZABÁLYOIAT ts

S1:Z½ NlNTH STREE T ,

HIMLER MÁRTON HETILAP JA

l-'UNTINGT ON 1 W. VA.
A IIOflU~bb ftn~elull klulljlik
alegolc-4-bbiron,
Ffll)' U pok, tkl~~:::::~k gyi:lnyi:lrll

-Fink!pn• gyl th o k . Kodal< fe1~,1.e1aa dOIQOUMk.

A Magyar Bányászlap Nyomdája
IIIIILEIVILIJ;

ICENTJJCKY

.
•111NDULT ABANYASZOK
SZABADSAGHARCA KELETINDIÁBAN

t.61t.betett meg u. lloU u oroo
u6n pú Htte1 esel4tt mes,e.
lent a francia kU1öt3kben, nP"e&eteN:D Rouen éa lfaraellleaben,

MEGJELENT AZ ORISZ SZÉN
AVILÁGPIACON

___

ahol 60-80 h-ankkal olcsóbban

_ __
,

klnilták tonoijit ar. oroe.. ke-

Kelet-lndlábao, mint u.t mt\r hiába v~tzték ki • liladókat,

t4bba1őt"

Orouorsdg uéntenoeléaé- romba d61 a feg,-Yerek erejére mén~nek, mint• welHI anruegtrtuk, a bensstuött n b!nyástok nem törtek meg. bői a hiboru e 16tt egy Jelent&, támaukodó bolabevlata te?To- gol eménynénnek.

:ryb1ok he\yaete kétllégbéej- =~Ml mk~n~ze:~:e1111

1;:~ett :~~:ol:;:~nr~aé:~ a:!I:::..~~: :~&IJ•:::iót;l~~:te~er~:ml: ~::u~::~lv=~~kr::::::~
:rer:,
=n~~!!~
mit tf~=~ 1::.:•.:::°!. ::;~::b

Yaló3'gos rab81.olga élet.el
Néhiny btnyi.._ elmenekült uén ugyanis vetekedik mln6- lgizott ol'Olli nép•• tork.6ra tett u ~ o u uén fellépése u ao101
6lnek szerenaiéllen Indiai baj- '9 eu.luiek 11111.ertllt az angol 1ég tekintetében u angol 11én- ká miatt mull.kani sem tud, ha.n Arát uj&bb Nluel fetiN,alnk, akik u. angol t6ke bány~erve,ett.el öeaseköt„ nel él lgy mtr a haboru e16tt la nem a ltillföldl flaet6 éuköltt'>k
mert ha a ~6&ég te-

~l;~~l:\:a: : :
Indiai bányikb& fektetett miiUók ad.zHOtOI kamatot boua.ak_munk&adóiknak.
.6..i! évtludek óta tartó elnyo- , ugy láta:ult elérte tet6foMt. Mt a fokot , amikor már
4J7an roes-a hely1etben élnek •
•o.nkAsok, hogy lnkibb a haliJt vilautjé.k, semhogy tovi.bb
Itt h1uú.k • borulmak lgájiL
A11: Indiai bé.nyászok boru.1mas helyaetére akkor derült vll4.g066ág, amikor u angol bá·
. a ~ n·eze~ klltüldte Indlá·
ba m egblzotta1t, hogy u onnan
frkeui panauokat, amik•• angol ko~inyzóú.g minden titkolódús. d:IC!ra I• klulvárogta.k, mcgvlz.sgá!Ja.
Aa _an.gol blnyás.u1.erve1et

::::i~:l;:~::n

~~~k~a:6tana~~-t
re a.z elnyomott Indiai -ba,ttlr·
u.lknak.
Ktes1Jr.ö1.öltl!k, hogy a regy,-eres er611&kosll:odúok uonnal -besrintetteuenek, mert a
b&nyúiok nem u angol uralom
ellen tiudtak fel , mint art a
bbyatiraaaágok J e I e ntetU!k,
~anem megélhetéallkért kibde•
nek A% a.ngol bÁDJ'ÚISM!rveaet
segl.tség ével a korminyaó el6
juttatt.é.k pana.ualkat és aérel•
melkat é8 kh•inúgalkat.. mely„
nek fii pontja YOlt, hogy blr.toalteana"k legalább 36 dolltr ha,,1 keresetnek meglelelö bért. és
tlltaé.k el a munka.adókat hogy
a bé.nyiban belllB munkha nCIket alkalm;uanak.
A korminy::i:ó meglgért min-

:~~;;r;;.:::n•
11enénl nemben.
A hiboru után. követ.ke,ett fel
fordulú, majd • kommunista
gudilkodú - mint többször
,itnutattunk - telJeeen tönkre
tette u. oróks Hénlpart. & a ,lermel& annyira lecaöklu1nt. hogy
niég • belföldl adl.uéglet fede•
aé&ére aem volt e16g.
Ahogy a ué.nlpa:r tönkrement
• bolabeYlsta gudé.lkodú mellett, ugy ment tönkre minden
mta lpa.rl és 01ezligaf.da.aigl termeMI la Orouorszig:b&n, mert
a bolahevlkl vezérek caa.k a
meglevöt elpuuUtanl tudták,
de az elpuutltott hel yébe ujat
epttenl mJr képtelenek voltak.
Oroa:corar.Ag a tönkrem;n~
ie.rmeléa folytán még nagy b

hl~n:-e::~uigból idl!n
nein lehetett H 6T el.Sh&l~
folytán semmit 1em kktlkarnl,
& !gy • m6g me1lh6 41 lllal.•
nhatl&n, • föld beleel'ben l6T6
termée1etl kincsek kltermel614i"e kényuerO.ltek. A1 oro1s föld
órlial mennyls4gben rejti magé.ban • 11enet ée máa úri.ny!
kincseket, eu.lt kb kell honá.,
mely azt 1. fel11lnre hOHL Ea
aa oro11 11ovJet korminy gondoskodotl arról, hogy a roakadOlló kommunista áilamot, az
oroaz föld klncae1ve1 tAmaseza
al'-.
Eleliaorban a azénre esett a
,·ilanttaa, ll'lely il legkönnyebben ho1Utérhetli ék a Jegkeve1,ebb mullkával terme lhet6
1uánylng. A termeléshez a,lik•
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ri.ntá k tenni, azonban minden ll)""Ugtae.sa és a munka ujból va• roldnek arannyal kellett fizet- Arit majd a kitermelt 11:ténnel tik legkevésbé sze~ére Orosz..
trmtn,ykodás dacira Is, megál- ló feh·ételére birjL Meglgérte, ni. A külföld nem tog&dla el a fl11:etlk.
.
onzé.gnak, mert hiszen Anglia.
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~~l~~:'at
belyzetuk van. mint u Indiai
binyisaoknak.
,J,. s1en-e1et vlsgilat.a után Jelenté9t terjesztett az aniol par-

::fnd~~,·;~:;:o:: :1e:J:z:
törvényjavaslatot a lepUrg6sebben letirgyaltatja.
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kal a e::i:en·ez~ el!! mentek a
ldkr61 me-gtudttk hogy az ;ngol binyáaiue~ttel 6sllzelr.Ottelériben Ultak
A helyzet mindjobban elmér·
p&edett éa mlg az a.ngol btnyati.r-u.86.gok a mai t'068f.
11 yok k6rzött la, Indiában uá-a
percentM hll8it0nra dolgoznak,
addi g a DJUnkisok béftlt még
jobban lev.tgtj,"lr I még nagyobb
dnyomiaban tartották Gket,
mJnt a .-lz.sgálat elötL
Vihar előtti csendhe11: haaon1!tott a helyzet, mel}· minden
pillanatban véres kitöréare veaet.hetett.
Közben az angol bd.nyisz.szer"fezet aat követelte az angliai
korm ánytól, hogy tiltsa el aszKODyok alkalmasá:sát . ar; lndl.a.l -bányákban, amir61 tudomást aiereztek Indiában Is, a
hol a i.zerve1ltedéa esnnéje 81
elnyomott. rabezolp&Agba.n élő
bajtársak között lappangva Lu·
un-lasaao terjedt H bA.r nyllta.n sehol sem mertek fellépni
fegyvereil katonik óriitele mellett dolgozó baJttnak, azért a
moz,galom mind erliteljeaehb
lett.
Az indiai bányász i!? tudatára
jMt. elnyomott llely:wtéuek és
&nDak , hogy helyt.etén javltanl
kell, csak hogy szétforgácsolt
0?'6v•I egyelőre tebetetleuOI állt
aa elnyomó és katonai er6re támuzkodó munkaadókkal szemben.
Ulkor után a rO&Sz helyzetre való bivatkodaal az Indiai
bányái!• éhbér;ét még uJa.bb 26
Kbalékkal klvinták lev!gnl,
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ke:6~=t
u. Indiai bán)'Úzok.aL
A bér-rágis könét.étele után
u indiai bányi.!lzok letették a
MerSd.mot, megtagadták a mun
U.t és kijelentett.ék, hogy lnltibb ében puutulnak, lnki.bb
lőjjék Clket halomra, de tov!bb
aem l.ürlk u lg!t. Inld.bb •
teg)'"t'erekl.61 pus11:'tu!Janak el,
mint la&eu éhhalálban &0rvadjanJlk el.
Ée Uutáo megkezdlidtek az
erőuati:oekodé.aok, A binyáa&oDt, bia)'úuaa1onyokat fegyff1'1'81 baJt.ottá.k munld.ba., aaon
. _ hlá.ba llt.ött6k•verték őket,

Ja ~tani lgé~t6l. g

la OI
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a bankópré, é"el-nappal ntilkö- a bán)'agépek gyárosalnak ve- pe.l, amikor :iezedl az lndlAban

désbe:i. •-' tgy kéultett pén1l zetésével, elit mint azt megtr- termelt ken érnia vakat u tcsak belfoldön tudtik u embe- tulr. még Amerikába la eljöt1 1 k 80.: 61 é gluillllJ •
r€'.kre rikényuerltenl, a külföld tek' él a,után beuere1t6k a ::,n 11: ~
l 1 : e tá :.:tit

az

ért~lelen ~:~~ii:::eg:Xfr!~~l~ö::..~ f~: é~ athe:ee~r:z :uaztul:
1nd
Egy darabig e!CI tudta. terem- Ugyelete alt helyedék u oroaz ::i:~:~alillal u:
lal ben-

:;~tn

~~lsha~i..:.~;os:;:::; bi~y::1~~]dl t6ké&ek kikötötték,

Dl:~ ~:~~~k ~i::~b~::!~ ::1!'~1::ö•::i:~ ·:i;:~
~:~
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,:;~e:kgye::el:::;~:a!~
aztmu'kra, de lega.libb annyit
tlitoeltott nekik, hogy rablé.n'calkon en.yhllettek éa ráeszmél•
te.11: arra, hogy nerveikedésael,
együttmilköd~l lerhhatjü
n1agukról a munkaadók iltal
ré.juk rllott tgtt.
Blzonyoa, hogy még aok és;
talAn véres kttzdelembe fog llerüln l, wlg le.gali.bb annyi jogot
vlvbatnak ki, mint a mb illa.m
ban Jév6-bajtánalk, de az Is blzonyoa, hogy a felébredt sub&dúgmo1galmukat többé semml '8 senki sem tudja már elfojtani.

::=léam:::;
reket. C&&lr.h~ a.nna.k la vége
lett egyuer él hl!ba Jtrtak hisról házra a vörös katonili: hlába. helye~ek juWmat u~knak
lt:llitbba, akik feljelentik ar.
étuer tulajdonoaoknt,
akik
nyomira ve1etnek 81 eldugott,
magántulajdonban levli dr-ága.&ágoknak, nem tudtak már ar••
nyal, ékszert pereznl a má.r
uámtalan bben klfoastott lakoa&ignil.
•
tii ekkor es•mélt ré. a bolshevlata kormány arra, hogy tenni
kell vala.mit, mert killöil.ben

~'~l:~:~:el~t

AZ ANYAl8ZIV.

!;:~~!"~: Mit

mo11d

J[n.

Pap, ÖITet;J

Vblaa, W.

::r::~nab~'7te!::,:: ~;:~ ~~:: ~~:.uJ, ki
ugy fnlylatjü: mint 1t.zt kaplta- As éli klalánJom. "11' IIJO•
lista alapon álló illatnokbe.n te- moffllr. gJerö yoJt, uilet.héUU
sr;!lr.kedn. Ubalt. fll'J,lt&lán nem
.Ei6bb •• olaa1okk.a.l egyeiett hit& haunilf
Ióta
meg S10,·Jetoro11orazig, utóbb H •:'•
C~ae.k, ~<Ml 1•
nemet és amerikai tlikések Is ta::..
és a
föor:o:
uereztelr._érdekeltaéget a.a oros, aa Dr. Arthar Jones maga „é,.
bányi.kban és most aútn meg- gntci • &11ilr.lliges lleaelést, kJ.
Indult a termeléa.
ógJult Jdebaaa nn éli „Jit,
Az uj alapokra. Illetve a régi
1,;.
termelési rendazen-e fektetett
A
B.mt.lAgtGi.
Cb.lldrena
szénipar csakhamar eredmé- JI08pltalt H Dr. Art.b ■ r Jouea
uyeket la ~rt el. mert az orosit onos 11arat épen eaért minden
!Jányákból nagy mennyiségben magJar le8héreinnek aJ,•lom.
hozt.Ak ki a saenet éa lgy tör,
0,111111
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TIZE~OT IILLIÖ DOLLÁR
f::RTtKO B Á ~ l! ,\ G t r E T
AK.Alt V,(SÁ.IIOL~I SZOVJETOll.OSZORRZÁG.
-S,ovjetoroa,orszé.g klküldötte! egyre-másra érkeitnek AtnerlU.ba.. mind azzal a u..indékkal, hogy Itt gé.peket. uerad.·
mokat vAsaroljanak - hitelbe.
A klk.üld&.tek kijelentették,
hogy SzovjetoroszorazAg a legközelebbi 12 hónapban 160 mll116 dollir értékben klvin gépeket és szerazámokat vé..sárolnl,
hogy azzal a tönkrement ipari
felszerelését helyrelilllt.sa. és a
legközelebbi öt é ven belül uQkgége leaz kéteur millió érlékO
gépekre é9 telszerelésekre.
A bányászathoz egyelőre 16
sier&mmokat klvé.n venni, azon
ban a kiküldöttek keserüen
jegyzik meg, hogy Amerika
nem akar nelt:lk. hitelezni. Hl•
mlllló dollár értékü gépeket éa
tel nélkill pedig nem tudnak
se:~lte::ej:~n: e g ~ondanl
SzovJetoroar.ország k I küldöttel, bogy Amerika u elmult fél
évben klszállltott nekik 62 mll•
116 dollár értékü cikkeket és arra terményekben öauevlaeza
csak 6 millió doll!r értéket
kil.ldtek, holott 81 egésznek a
megitlzeté9ét lgérték. Nem csoda aztán, ba Amerika nem azlveaen sUlllt1 ha egyszer nem
t.artjá.lt be lgéretnket.
\ ' IZBHFULLADT DÁNY ÁSZ,
iA.. V. Hardell. VaUer, llllnolal
binyW!ll a vbbe fulladL

Megjött a .sok ujdon'ság
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Tisztelettel érteaitiiik Williamson környék mananá1át, hory •

A Magyar
Bányászlap
aa amerikai mag y a r báoyé.SIOk
epetlen la.pJa, JnelybCII megtudhatja
HOL MEGY JÓL A l-lUNKA,
HOL KERDJNEK BÁNYÁSZOKAT.

0

A Magyar'
Bányász]ap
minden dolgé.ban tanáocaal szolpl.
minden llgyét dijroente&en e116.tézl.
A uolgilatok6rt 10ba aenkltlil 6IJ'
C&Dtet se fogadtunk el é~ nem la fopnk elfogadnt.
Semmi egyebet sem Uriin.lr. e1ért, mlntlbogyba ld'rt eWJfbet&e éa
dolgoz.lk, uJltaa meg ellitl1et6sét éa
ha lehet

SZEREZZEN
UJ HIVEKET

LAPUNKNAK

Ha. Ön-· ueret Jap11.nJl\,a

•

l•rai•bb NOJ, FERFI Es GYERIIEJ: RUHA uállitmánr mer&kemq:1YÖ1ődhet.
1
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JÖJJÖN EL M·IELÖBB
1111ll1~
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1111111,11 1

:.,. és válaua:o~ olyan ruhát, amilyenre szüluége van, mi, a készlet
tart. Ilyen nan11erü vá1árlúi alkalom c,ak ritkán kinálkozik.
lUifös .í.rvkból b kaptunk egr nairrobb Hi1111.mánrl ét aaebbnél 11ebb
kelmékkel HOl9:álhah1nk a kijrnyé.k magyarsiginak.
ÓRIÁ8f VÁLASZTtK" ., l,EGUJABB iDJVATU NÖl •"KALAPOXBÖIllér!!Ueltirut.
Néne aeg ldrakataukat és abból !Atnl fogja, hOfl'J • lew'dhatosahb é„ leg•
jobb inkat tartjak ralltáron.

CDX OEPARTMENT STORE
a leg11agyobb tllllet WIIUamftonbl.11, ahol l9!'11&gfObh ,Alautéllet ta1,1 k
uhol a lD!flgretmeaobll kl8aolgálisbu réHetiÜL JöJJUn el és r,li,O:dJün
mea-ern,-Juemélyeaen,
11111111111

11111111111111

111111111110111111 11111

COX DEPARTMENT STORE
WILLIAMSON, W. VA.

e16fllet6ket, aaért

1. eldalon mf!fJel~n6 .lllrdet.élliinl.beu U.lilbat

.zett á alUIU ánuitúát meP.ndiik. - Minden enes ndsa • le1jobb anyarból készült, azoknak kifo1á1talan minő1é,éröl mindenki
ll11111111111111111111111111

u.J

ajúdékban l'flaeaUJiik, melJl'ÖJ bihebbet as

A Magyar
Bányászlap
elliflzetúl ira egy éne 2 dollá.r.
'Jugofll6.T!Aba, Rominláb&, Burgerlandba S dollár, {Magyarorad.g te•
rillelér'5I ealdliaz~rlnt ki nR tllh'a a
B!nyUala.p.}

Magyar Bányászlap
Himlerville,

Kentucky

1926 október H

Óhazai mesék....
(l"ol)'t&tá)

Mert egyebet nem le'b.etelt ott OAdtnl ..
t&:nl ae! A n)'irltoe galyU: nem foSt,ak tibet,
Uiiat, ,ó, paprika mq,.tltb-. ah'tik a leftg6
ll'eidvellNlét M p6ppe dlt&L Mepsokott
éSetm,ódjultat n6Jk1llö..O: kiededek .ivaltodtu. Itt Is. ott 11, tébol)1tva a. aklatott lelkU
aayikat, kik ildottö a bl.n:rabiróllat, •&gy
Mgyetlen c■ ltltó P1inkb■11 önUk.t6t. ki k~
~K(ü.keL
- Rlj~ no . . . m;& Jobban . . legjobb
'9l& ba agyonrlvod magadat. . . legalibb
nem n&. meg ... ntm l~I bu)'US ..
Ád.im egy "Ju,aka uon tttte mag,t &,:re, hogy ua.JmualJr.Ja le akar •éle ultnl a
i.egyrtil. Sok egyéb keHemetleolég la érte a
u.ell6■ k~rt.élyukon, hr.nem u llyeemlttl
aak plllanatoklg tör6döt.L Mú biototta.
etei! llogy ~"'t.el nem volt ,·ele! Hogy egy
■ -l)lg 11 megblrt lenni nélküle, mikor 6.
Anin komor1m, némtn a utriJkon tünt5i6tL

"A Htri.Jk a munkaadók ellent.tllúának
111egt5ré.lére azolgiló eu.köa" - lgy tii a
könyvekben. Ea egiiuen jól hanplk. De
kit azt mér nem lrjtk oda, hogy elöbb a
munlt'8okat töri meg. Mert as ugy nn. Mert
a munkaadónak nak a uebe éni meg a
atrájkot, id6vel, - de a munltú uonnal
a •Jit b6ren éni, meg.JI, gyomrin. meg
minden porcikijin. A bAo,yahlrók moat 11 a
meguokott helyükön alnunak.
Ba1la foot.oekodn jtrt-kelt moat le a ú.t•
rali: népe közt.
- c»ak semmi c■Qggedél! Kftartú e],-.
társak! Esek mait muló bajok ... •fire 11
ftli fogunk gy61ml!
- c»ak gy6ul!k klYhnl .. mondla kellel'il. Wfival u Oreg K6nJL
- A1 e96 llloa min el egy klelit,-mondt.a egy lletrenló menyecake, - boff klaOlaulhallli.nk. Kink ..aonyolt aép u6..i le al:arJuk 'f'énnl W:,uból a ~
,&.:et. Majd elfibO.k tirjuk., mJcaoda bec■te
JdírlEg amit mh·elnek! ~ a earkukban
J!Stúnk, ahol csak lehet .
-Az blwny jó Jea. KW6n~ 'F'ütyil Etel
en-ei a megbllÚU.I maradt a pl&en , . u
1ft hqyJ1 U kiöl k.irba'f'elPnl. .
felelte
Balla 16\é.nyeaen, hogy Etelre •onatk0&6
kfrdé&t.knek elejét ,-egye.
A n'&)'tl(llk napon Olfflldeaebben eset.L
- Gyere ... hltta Ádi.mot Balla. Leme-

gyib1k Hotfleldre. Euilnlt meleg ételt, aatin
elmegyOnk a 11abóüho... Etelto51 majd hallunkujaA.goL
- Nem! C..11: menj magad! Mqballom
t61ed ll al u.Jú&obt.
- De homl la Ult eg,,et-miat a Juj,.
Sllll.król.
- Hit 'f'igy.il mii valal:tt . . . én nem megyek boui, mlg nem kl"rinll:oalk utham..
Dalia nevetett.
- Jól van no ... majd ma.gamma.! ho1om
Etelt, lehet ,5 la cuk alt "t"irja, bOff 6rte
menj0.11k.
Balla elbaliagotL Elgyeneaen a ltocsmiba
ment .. ott uJaigot 11 ballanl.
EIGuOr Is egy t.inyér tMstaleTes&e\ bé.kitette meg • gyomri.t, uutin né&ett 1ú.Jjel.
Sok Idegen arcot litott. .
uabadoapos
ut.rájktlirtik ettek ott. Mindenféle nentietaég:. Többnyire aierecaen, olaa. olih, bulgir, magyar egy .e. ~o ezekkel nem !ebet
nóba elegyed11I.
Kolbuzt kért, kApogztAval. Alt • kocamil"06né maga tette elébe.
- Nagy adaggal kedvezek, - mondta
11élet1 mosollyal. Mer gondolom, moet nem
valami finomul él a hegyek 1t01t.
- EltalAJta En:1I néni. .. hit ml ujalg-?
Hit besaélnek I bin)'&tir-ök?
- A1aongyü:, ho«Y nem engednek as
urak, ha akirmeddlg kell Is satrAJktör6kkel
dolg<>natnlo"k..
- .E«Ye kut:ya. Ma.jd mialtépen beuélnek,
ha litjtk, hogy t6bbet tiftaeuiek, mintha
beurnü: • -burAL Mink la kitartunk!
- Maguk dóp. .
maguk tudjit, hagyta ri Erul néni, kit balt annyira érdekelt a bAnfÚIOk sora, amennyiben üi.letl &dekeit érintette. Neki ec6áen mindegy volt, aidrijkto5r6k vagy utrijkol6k togyuzt.Jlk-e ételeit!
Balla még egy dupla &dag m.ü:-.eatit
Urt I mlutAo ast 111 bekebelene, a uabóa
felé Lndult.
- Bolond Ádim .. sondolta: - Ott kuk1101, nemhogy velem j6tt ..-6n&, aa ember
mindjárt jobt:..n blsik a jö,-,5ben egy Jó ebéd
utin.
Vukó I11trin uabóme.te.r, aklnek le'-oya
olSI ruhiut -varrt, nem me&Ue lalcott a koe1lll'-t61, ugyeannak az utcinak • voigt'!o.
Ment blttan befe16 baui. F«J' lou t'!ppen
,-aaa16t 16btlt as u4-varo11..

IAIIYÁSZOlt AlV ÁJ.
111&1 SZBffTIKBBI 11.A..llTRJ..

- Kit tetulk kereanl f ,._,,_

t.a.ultó.

.:.__ Cu.k! Nem mu.u.Aj mindent a.a emberek orri.ra kötni ..
- Oanll6r-gyerek as a Péter, hogy nem
ktudte utAnuok ... mer hit lS a lr.enyeriTel
jAWlk, neki nem 1sabad kimutatni, hogy
Telünk tart.
- e-... ue kaJitaon ugy . . Péter •l·
Hlk .. , aa éccalr.a 6~geo •olt.
As im ... a uomszM ssobából ithallatuot\ a muaalr.a bortyogiea, mint.ha fit roN!aseltek volna.

IO::G ■J:JtGEZTE ANtJA.T 'ÉS a11om ■sMok
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CITIZEN BANK
OF WAR

WAR, WEST VIRGINIA
BANKUNK u:outú.ROABB E
VlOtKtN.
aEriTE:K UTAN FIZETÜNK 1
az.uALb:OT.
PiNZéT Ft:LIION0.4& NéLKOL
aARMIKOR KIKA~HATJA..
Ne kDlclk fl,tflUt lcleoo," lotly.-., ti ,,6111„k, _ . Ul)N
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Onmeg
tudja
fenrÍI a borot.Ta pen~

ti,

m,.IIOdp«e

Kf:T TESTV.tRi:T A FALU
l,E08ZEBB LEÁNYA.
__
Döröcske köuég egyik módoa gazdjja Muth 8ebesty6o
lllir aa e!Jt6 moqóeltúkor be-vonulL Klkerillt a harci.érre, a
hol 1916 telén b6ai haWt haJL
Feleffget m Ut gyermeket,
köztük Katalin nerii leányit
h~ta hátra. Feleaége azonban nem gokllg maradt tin-egy
hanem amikor hl,-ataloean me~
~ l ' l t t r61a, hogy férje cul:ugyan nincsen as éllSk r!ban
férjbet ment a falu e;ylk öz.'.
vegy emberéheL Rbaaaágukból egy lrlsleúiy aziiletetL
Kö be M
lt-'n z le;L Au~~ ~talln n-:
A7 k
u epzebb 1 11
a.~~~:!k_a ',t~irnu;
1
; ~n~an csak Rekll Józsefet, a

:i::

H

eg1eUee ltMnha.

·-

Valet
Auwstrop
Razo.r

(Ssóaa.t)

--o,htTATLJ.N tLETET OLT JU
A BOJIÁN CSENDO:K
:PUSKÁI.A,
,
F'elhiborltó eset .l'-tuódott le
Bié.rhegy köuégben, amelynek
hlSae lsmt'!t a könend Gre, a va-

::~vé.rl .,Oryéu&ég roghé.ai- fi~~:i!1::~e~a~~}~"::a

:gy

Hhaa~kai'~~I

t~fé::~ :~~~:!8:,

=f!k t:;:~~-lin I H eaküTlSt
Mintegy félfi,....el ezelGt.t Muth
Katalin hirom.6Te• mOlltoha.-te.t..-&Uje megbalL As otT«torolrbajt illapltott meg, 1 a kl1
ba.lottat eltemették. A faluban
aaonba.n Itt la, ott 11 a11gdolósni kesclt.ek ._ blrtelen haWeeetr41. Azt beaaélték, hogy a kis
gyermek nem halbatott meg
termM~tes halillal.
~Y héttel ezel6tt )(uth Katalúl Meaanyja M még életben
-0...... , ••
loiT,5 teet•ére hirtelen roenul
SI-tói S2S,;c.
leU. Mlndll:ett6J(lket ben• gyo_ _ _._._.,._.._...,;il morf&Jdalm•k lept6k meg. A
aely hmBtNIHes- fe,

al • peaptt, - UI•·

Eaek utin a leAny v61egény6t, Reldl Józsefet Is '5rlzetbe
"ette a caend6raég és 6t 11 bead.llltottik a lr.apos'f'irl ilgyéuaeg to,ghé.:d.ba. Reldl József ta·
gadja bünöuégét. A v!Ugilóblró egyoibk6nt elrendelte a rtiévvel ezell5tt elhunyt ki• aer.:
niek exhumilútt, mert meg
a.ka.rjik illapltanl, csatrugyan
m6rgezéa okosta-e hirtelen haliltL

_ caendGr. A ditrói csend6r6r-mester egy furlaog01 auzonyl
feljelentéflre lndltotta be u
al.ibbl ,ezend.cl61J eljáráat, a
1
~=g:.~~;;::gb: :~l~~ek
:~ 011~~:

~!::'f~~~=;:ei;;~al:
tegye el 6ket ltb alól. Beva.J,lotta ut Is. hogy félé"el eaelGU
ugyaneuel a módaaerrel ..-etett
véget hiromén1 kla moetobabuga !leté11ek.
Bilntúlrdl nem akart tudni,
de amikor a ·'f'iagllóblró fogúból tudtira adta. hogy a TGlegénye a btincaelekmény elkö....etfiM
utAn tudni aem akar róla, a n16reg'lteTerG lei.ny iéprement 61
1irva fakadt ki:
- Pedig a •Glegéoyem la tudott róla. Jóulval beutlltOk
meg a mérfeséeeket.

u!~~:l

~:r:t~:-n/::g::
ed.rhegyl Jakoe rolytonOI b&kétlenéget b, perpatnrt lnace11 tlt minden apró-cNpr6 ilgyblSI
Kid6r Mlkl611 nom.uédJbal, a
kivel e1Jen16ges vtuonyban illotL Es a minden hlJjal megkeat öne.gyl illat, a.ki tanuk
e16tt 11 több lsben bousut eskOdött béll:61 tennéuetii a&0maafid.ja eJpu.utltWn, a ltö•etke..0: megtbe111tG nie1e kereté-ben a napokban sikeresen be Is
1'6ltotta lgéretét. Blgyik regel
ez a Labanc Altna. feldull ibrbattal ordltotla ..-figlg a. falut,

':=:.:::.:, :::

mb :e:-:ed;e::~=:k~::m
l)Uolnl Upta.rulit, meg eleot6nü.t fia...

:!o.~~a
1:k!~:e:11':
sfgbeo, ami rendjén 'f"aló: burzirajoklral

:1~~: ~~l\:,:nm::!e.:I:
Tinyocllk a n911 fene IHrt:lemtOI.

;;:t~i~I ::!~,"'":~ogy u ell*
&t! HO. de nehfia len est Á d A m ~

tilt akar ililuepaltolnlT Iu minden u. IvanO"t"~ NteN!. · · meg a.a enyhnl
- Ne lréfiljon e1Ttiru6! As én rubim,
feUrnemtlm. • •
- Meg a butora, meg mindene u h·ano,·Ica Péteré. Ha Hm hlul, költae fel, kér•
:::nu.m.:.,,/f;~nh!~:mk~or repfilnl fog,

::t:::maes~, f ~ : k m.e~~::~t!:
el„11! megft'ezte ..-dna, hogy ml lltivellesllt!
A boltban riárolt esalonnAt, saalimlt,
kenyeret, konaenekeL Mlg a bolt.OI ö_.
kötötte a hatalmaa C90magot, klaeé gunye>aan kén:terte:
- No, hogy Tannak Balla ur? Nem klrink0tnak még be a be17ek t6sl!l!

- Ugy h,t. · (Balla kopony!jtban mo1t
derengett annyi vlligouJ.g, hogy Gt, a nagy
:::n~~~lut tin kljitszottü:.) Akkor elv-

mi-;:ie~~
·na1~:j:wc:::. ri:~~t ~~
gyorogva, Ambár nem Igen volt jólled,-e.
Hóna alá. c1apta a csomagot I bakkancaal-

IÚ-;I~::•::~116,.::!~,.:,:~\,:1!~

-

É.'n 11 u

Ivanovlc■

Pt'!teré vagyok, _

!~:::~ue ki Etel nyugodt

~~::t~

;~;e~:?;~:;,;~ppogva a úrban cammogott

uem&metlen•

Ádé.m nehezen virta. Magiban jön-e

- Elvti?nG! Hit Ádim, a nerelniük. _
a becaület.,. hogy a1: én holmimat se adja
k!?! Tudja, hogy mindent én vettem!
- Ádtmnak mondja meg, J1ogy kell a renének a uere lem ell6Yut. litorban a hegyek
klizt. Nekem nem. tn n'eni Azok-rAzok, kop•
lalok senki kedvéért. Olyan fért! még nem
nDletett erre a Tlligra. A bolsevl1ta. becsü•

vagy Etellel? S:iáuior is elkérde:r.t„ gondolatban. Klillt a aá.tor elé. A BIÍtor fe-Jé borulo fa loii1bJa hasonlltott az otthoni ak~hoz, amennyiben annak levelei 11 egymú-sal uemben pAr~Yal nCiltek a 1i.t,on. szerelmee lányok az é.ktc leveleit uolrtAk kér•
de.zgetnl: szeret _ 81 tvbo51 _ utnbo51 _
Iga.dn _ egy cseppet _ semmit se! Ádim

~!'

:,::~:~~;?m~t'~~~-re:o~ !~~m:nhd~ a piros leveleket tépegetTc, euk azt kér1
uonnal el nem hordja magit, felk6It6m P6!~~J!~riJ~~~~~:!M~~gm:::!.~~
tert, • neki len ri. gondja, hogy a uuper kedvezlS vilaaat akart .11 malr:aa;ul kérdea6a•
hü,-öare t6teue, mint a binyúwk felbujtó- köd.Ott tovibb .. , a 14t.or eleje mAr eg6ue.o
Jtt. Ha nem alltahnatlankodlk - . . hall,a- terltn •olt a letépdeeett le-re.lekkel. Utóltuolt. • - egyelCln!.
JAra elrolltelte magi.L Nem férll'11:lbernet
Péter éppen egy nagyot horkantott s Bal- való a.i Ilyen j!tjk. A férllten:néeu.t a muala, akinek nem 'f'Olt kedTe t.eetl erejét a kit klrinja. Áü.m meguokta a bhyU..
inunk!énl öauemérnl, ,lelve eloldalgott, u elleotf.116 anyagai -való barc:ot. & mO.C.
mint a letorriaott kutya.
ae munka, se uerelem? A tétlenséget caat
Jgy 6t n1ég" 110ha fejbe nem caaptü. az ti- ugy lehetne elblrnl, ba Itt lenne Elei. Nem
tlla hlnt,tett el•eltkel!
Jött nle, .. ea a tOTl1 mt'!lren 11.tdbe ~
Ment hiasegett fejjel e17-bolt tel6 ... mert lolt I megaebezte a n6be vetett blsodalml.t,,
h,t elemóul4r6I mfg:11 ceak kellett gon- De vigyódialt nem érintette. Aa kOvetelt.e
d011kodnl, ha Etel meg Péter nl t 1 tenyerel- a n6t, hogy elslS l1ben tapautalt ellenillf,.
lek a ktlaöa kamrira. Kia.zen l)énse TOit, Bit legy6u:e, mint aa anyagét, ba mlndjút
uokból a blsonyo. tJtk:oe forri.sokból min• ÖUle is kellene suanla, mint a ueneL De
dig merlthetett, nem 11 .-eszteeége bt\ntot- nem ... nem alr:arta bt\ntanl & haragot llt
ta annyira, de tgy Jtljé.tuott.llt 9 épen az tart Tele, ha Ballival jöo,
elvtin.ru5, akit minden uJonc.nalr. ugy mutatott be, mint a bolse,-leta n6 mlntak6ph., a
(Folytatúa köntkealk.)

:!

hogy az é"el Ismeretlen tette- \ ' ÁLA.8ZUTON A GYEREKEK csak megreszltett erll•~J és a
sek behatoltak ft lakt\aaba, a
TOZZHL JÁTSZO'M'.,u,.
lllOmuéd köuégek tlflllta6g6honnan k6teladottökreiritel•
vel sikerült eloltani.
loptAlt. Ordltoaúival egyeneA kolo1&megyf!I Vé.lusut köz(UJd.g, KolouTÚ")
1en a ditrói csendlSrséglg fotott, ffgben jAtuó gyermekeit felahol a teljelentfilt ugy telte gyujtottak egy csürL A JÍngok W ~ H-:r:jj~,~~ú•!:;'
krQ,
meg, bog:y a, l1meretlen tett~ plllanatok alatt magu,a cup•Y uolliia ,._ . : : •
011 _ __
sek és éjjeli f01stogatók, az G tak & néb.Any 6,- alatt négy 1_ _ _ _7_ _
elle11aégel • mit sem aejtlS Ki- hú, a bouáta.rtoaó melléképll- -ALLAMI NA■ADALlllAfl
üttk Toltak. Ennek aa Dgyuelt leteUol éa a ~•r bet.akarltott ~ ~ ; ; ; . . a klderltéeére sdllott ki a dit- te.rméuel egyutt, megaemmlZDLTAN "- ~ •
ról csendlSr6rmester, Crl8'n sl!IL Vbbliny miatt a tilaet
..~ - . ~..: : ccend6r~plirral. Sdrhegyre.
KM!Art munk.ija közben, a gonoaa uuony puuta bemondi..
,
d.ra letartóstatta és mlndJArt
alaposan elverte. Ktdir folyto11ft 1
nosan irtatlanúgit hangoatatva kérte u: 6rmesteTt, hogy
engedjen annyi uabad ld6t Jegalibi:), amlg gaad,jAoalt a ner11imalt 6t1dja. Az 6nneater er-

KESZPENZDOLL 11T KÜLDHET

MAGYARORSZAGIA

~ :é~~~:::,;~~\:~~~o:~a~

Muth Katalin' otl Js tagadott,
a u :ggazdagabb legényét tüo- a terhel6 adatok a:1obao napról
tet!e 1 •;zal,
sz!ve&en fo- napra szapqrodtak ellene él as
~k ta b u vari
L Elhat.6rot- elébe tirt bltonyltékok sulya

alatt, ha a ValetAato

SW'Op ltorotdt, -

1iirgGtlen o"Olt
hlrtak, aki gyomormOM.lt alkalmuott 6a meglllapltotta,
hogy a gyomorban n~enynylaégü belt'!ndek-por talilbató,
amJ egyike a legveaaedelmeetbb
mérgeknelk..
•
As or.-011 termé&ieteaen Jelent&t tett as eeetrl}J a CllflDd6rlégnek. amely uonnaJ megkesdt.e a nromod.st. A nyomoW klderlt.ette. hogy u anya M
gyermeke u:nap 'PQP,Cll,t ettek,
• popcú.t pedlg Mut.11 Katalln
1üt6tte oel:lk.. A gyaou term6uetesen uon.nal a menyaaaazon,ra terel6d.6tt. Faggatni
kudték, de huatalanul.
A.
csend6raég azonban a gyanuokok alapji.n minden tagadúa
ellenére 6rlaetbe ,·ette a 11ép
menyuazonyt éti besdllltotta a

=

k.irdeate tlledel-

-P'Ot,.Ul!ltelkl......on,-t.
) - Nlnca Itt.
- A nem !ebet öcaém ..
A beH61getNl'e ltlll.ukkantott a Vuk6
Margit klauuony.
- ön u, Balla ur? Nincs Itt Etel, van
..-agy öt napja, hoSJ nem littam.
- M6n bogy lehet aa! - tlm6lkodott
Balla. A.st mondta, hogy • maguk veod6ge
IMa, m,lg mink a hegyeit kOlt 9'lOf'OIIUDk.
- Nem tudok .emml Ilyenféle adndéU.'61.
- Aklr.or hit engedelmet kt'!rek a biborgatúért. I1ten AldJa meg, klaauaonr:
- Isten vele, Balla ur!
Balla ur olyan Tolt, mint akit fejbe ütóttek.
- Ejnye, ejnye. .
bit baaud.ott az &-'
Etel, - m!r moat hol kereasem! Mit mondok Ádimnak, mikor ugy oda van értet
Nem 11 tudta k.J1ütnl, hogy hol ker11se,
01ent hit régi lalliluk felé. Hitba Péter
m011t nloe1 swlgilatban, aatAn Jegalibb
öuaepakolhatja a ullkl!éges holmikat. Mlkor a htahos ért, mely most valóMgoe palotinalt tetlaett a litorhoz képest, nem 11 kopogtatott a.a ajtón, csak lenyomta a kllincaet, hogy eoged-e! Engedett.
- No UI' Istennek!
Nyitott be bé.trao él! 1ten1be ta!Alta magát
Etellel, al:.I egy karu~kben lllve ban6nt
majlwlt. No megOrült!
- No caakhogy megleltem..
min azt
hittem Yalami baj 6rte. A uabóéknil .emmlt te tudtak magiról
bit nekflnk mt'!r
mondta, hogy oda megy!
Etel oeTetett. Bsép. hlbtt!all fop.l ragyoeur. mint a gytlngy& a még;la Tolt abban a nuet6eben ..-ataml haJlatlanul ..-INH-

tó. Estére uonbao lsmét megJelent és Kidir Mlklóe munkaadóJ!t kereste fel, aklnél a
konyhiban ült Kidir felllllégé!év:~;,!~~•k:ié~H:!!e!::r
=l~:t!c:::~~al~r:el~:!=
re ea uonnal fe1'1lotL EJbben a
plllanatban, u Grmeater hAta
1110gill elt5ug?oott Crlaan caendlSr
ttpll.r • manllohf!r6Wl kffletJen köaelblSI re! llStt. KAcü.rt
élet--halil ltOWtt ••ullltottö a
gyergJ'Ó!l&entmlklóel kórhúba,
áletben maradWboz ke"T'9 re-mény van. lme ön. Gen<al IAJoané allaa IAbanc Altna aokat
lgér6 kaClln~• 11 gyllltolba~
~ a legkomolyObl, puka, a
1
mendlSr puak.ija.
(Calkl Lapok)

ú u eluautlt rénekre
ri-,iler ia.
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