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AZ ACÉLBÁNYÁKAT
BESZERVEZIK MINDENKÉPEN
·" 1-'rltk-teleJtekd tá1nadják meg első ,orbao, - Tanura ,·trj'-k
a ftenh11m, Gllry éH a füh~l &t'tllbányü nern.-éséL - Hou.-u és
tolkt'flertdell IUll't'Ot drn11k II StM.I 'l'rast ösues telepc!ID. - KéHilljend e telepek mllllkánl a 11elléa: ldókre-

be~not h::; :!:pr6~!é~~
maroll&ll az ugynevezett 1!.Célbányil uerveié!~t.
Pennsylvaollban a F'rlcktelepeket, West Vtrglnlában a
Gary-te.lepeket és Kentuckyban
a Benham-telepek:!,.fogJü.: meg
J'(lhannl egyld6ben a uervezet

A kéményszén-bányahárók \ APITTSBURGH-COAL CO. TOVÁBB
.
elkeseredett rohama a · TÁMADJA ASZERV!ZETET
'
,, , k e11en
banyaszo

\ hetetllk lifnyAt nyitotta m~ sdriJkWr ~eJ. - :M.lndeo hé,
bány4ssra egy fegy,eres őr vlsyb. - lffg harminchét. bi, 11yU
akl\rn11k a 17-e., munkabérekk~l ü1mmbe helyér.telni._ Váru~okban tol1oro11tAtják a u lriJktöl'Vllet.

~

:-!th~~a:. h:es:r::;~ Mer, akar!_ák. uüntet?ttni
b~yá,uok képesitú~ez, kölötué1éL - Sztrájktör~~ noveietet a telepeltal t!vol tartsa r!~ !etorm • kem!ftfllen-~anyanokat.:-A. bany~nok ntm !Dl~ek-~it koveteés ebben a tekintetben u acél- leseikbol - A keleti Daff varosekban mar nauon erzik a kemenysr:en hiáoyaL - Uuo-banyU aem fognak a• anyaráakoclnak a fü.tóa.aya1ral a széakereakede1L
,·állalatok m5g:ölt maradni.
- - -- -ti,
A Frlek-telepen csak ugy
A keményszén hány,k ural' Je&legcs. Szerintük ei semmi fel az utolsó két hónapról. Azmint a Oary- és Lynch-telepe• egy percig se pihennek. Nem miara nem Jó, csak arra. hogy zal akarják Igazolni, hogy sem•
ken val6'1Agos ostromállapotok azon dolgor.nak, hogy kibékül- a há.nyászoknak hatalmat ad- mivel ae calikkent a kemény-

=~!~já!ea~:~~=~: !:::~kj~l::nu:e~e!;nt~~:: :::~k m~~~=l~~:!• :z~~y:: ~::

lalatalnak a tulajdon6.ba.n van- ou ri.Juk.
&"•tnak a bányáuok ellen.
El&lrják: hJgy ha moit nem
Nem lehet megltélnt, hogy al·
Ugy 1'lllzlk 11emml egyebet lt'lna u a törvény érvényben,
A11 sem lehetetlen, hogy eb- kerOl-e a szerver.lr.edés vagy nem tartanak fonto1nak, csak akkor a sztrájknak mtr régen
be.n u esetben co-operilnalr. a sem, de blzonyoa, hogy a La- azt, hogy Amerika népét a bá- i•ége lenne, mert akkor a b:i, ..
f'o1ter-téle radikillaok és az bor FederaUon ma er&lebh és r:.y'8zok ellen bgusák. Minden n)á&iokat tik le tudnák törni.
Amerlcan Labor Federatlon, gazdagabb, mint valaha volt és munkwágulrat erre ösazponto- DeálUtan6.nak helyettük aztrtjk
mert Itt is, ott Is elbat6.rozt6.k, bo.gy a két hatalmu er6 min- 111lják és el kell lsmemünk, tör6ket, amit atouban lgy nem
hogy az acéltrllllt ellen telve- lleo tehe!Hgével belemegy a tiagyszerüen u.ervuett aaJt6- khetnek meg. Persie azt 111 b0&.szik a hareot.
h.i.boruba.
.ro..1,juk Jól müködlk. Nem ·le- záte!l:Lk !Jtatosan, hogy ezt
A Labor FederaUon ugJ•an
A munkásoknak önmaguk- ll.et kézbe 1·ennl ujaágot, hogy uem a aaját érdekükben szeretugy határowtt, hogy elc'.tuör u t:ak kell eldönteni, hogy melyik abbo.n egy vagy Ut cikket ne 11.ék megtennj, ha11,em a nagyautomobil fpart,v(!fl,IJk ()fJtrom oldalon k011deAU nnJd, á Jó ,al4.!Ju.nk, mely cik.lr.ek mhtd- a l..öWnség Jal'J'fa. M.qt tit a kii
alá és csak azután timaduak lesz, bo. m6.r mostaniban hat!- L,nyámok ellen lzgamak.
ártatlanok mlntug csalr a nagy
neki az aoéltrustnak, uen a aor- romak.
A leguje,bb clkll'ek mind arról ~özönjl,f,g érdekelt tartják uem
renden uooban váltor.tatnl fog
Azért leaz jó, mert ha nem. szólnU, hogy mJlyeo kiroa az •l6tt _ amikor a bányáazok eluak. Nem all:&rják, hogy az acél- akarna!!: egyik oldalon aem harc cr&Zág lakouáglra, hogy a ke- len ligatnak Elilrják u1eonyltrust mun~nak a uerveze- ba uillnl, ha el akarjü: kerül- ménysién bányiuat mesteraég, rt. rij a ulvi1.Jr., hogy a' lelketlen
te a 1lndil;allaták Glt\be ho.lljoa. ni a csatateret, akkor legjobb. mely vizsgához Tan k öt.,. e . .uénkereskedtik moet ennyire
é11 most Jázaa sleta6ggel ar.on ha wlel6hb elköltOinek az acé.1- Egész a:ereg klmutaf6.8t közöl- l,,lhaunálják az alkalmat ée rei•
unnak. hogy a.i acéltn11t elle- bányákból.
nek, melyek mind azt blzonylt- nrik a s.tén árit _ de azt nem
ni küzdelmet e16kéultllék..
M.I Jól tudjull', hogy egy teli g&tj6.k, hogy erre a törvényre árulják el. hogy a azénkereskeBennllnket kÖ%elebbr61 ter- költözés. val6&ágos Jet!gés a eaa- semmi szübég 1ine&en, ar. te- dések legnagyobb résiében épen
més:,:etesen nem maguknak ar. Jádos embernek, de azt la l á t - 1 - - - - - - - - • l n bányaurakn&k van érdekeltsé·
acélmunkáaoknak, hanem ln- juk, hogy ea a sztrijk nem ma- ott minden el6 van késaltve a gülr. ,
kább ai,aeélbáoyák munkásai- ,-adhat el és lgy m'-, taoic&ot ufJkra.
, .
A bAnyaurak moet az állltják,
ua.k a 6or&a érdekel, akiket uln mt\g aem adhatunk azoknak, a
llltólag meg vanbak rakva hogy a keménysaén bányás:,,attén be akarnak azerveani a kO- kik nem akarnak rént venal ezek a bány6k nemcu.k surve- hoz semmi tµdla, semmi gyakor
1
1
te~::!~:~:":;~· körül vár-::::: 1!:~e~a:u::i~~e::~- ;~~ kel~~::~::~e::,i,:~va: ~~~
:zü~:t~r! :~nl::::::~
1
1
Ják ennek a hadjár~ak a kes- A Labor Federatloo blr.Olt.ú-- weg va.nnak dolgoz.n a be- Ml tudjuk, hogy a piihaaaén b,detét, de vannak olyanok, akik g,á.nak a gytilésén a binyá11ok" vánd0 roltak.
nyákban 11 épen a utrájktörók
a-tavaszra sl.ámltanak a sztrájk kijelentették, hogy a msguk réAzt mondJilt, hogy. minden közüJ Járnak sokan" szerencsétra.
kzér6I készen állna.lr. a kOzde- e11e• telepesi a
blr.al- lenül, mert nem értenek a bá·
Természetes, hogy az acél- lemre az acélhányikban, mert ma~ flW~J. a társaMg ugy- n arnunkához. Ahol sztrijktö-
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HOTEL RED STAR
a elme annak a rend.ltl,iU én!eltes, • amerikai magyar t\Jetblll medtett reg(loynell, mely■ elt kOr.lt\sé' november 11-lld súm ■■.11.bao
ke.-dJllk meg-,

HOTEL RED STAR
lr6ja a magya.r bbyj1a:ok legnép1a:eribb, ler•
Jobb&D te~lfeU meaemo11.d6Ja a magyar h'•
nyáuolr. töriben emUikea:etes sikert arat.ott
"Vlbar QyermeU" dmi ngúy utt:16Je

FÜLÖP ILONA
atJ ed a ngéDrt es1ent!8611 ré«f olvu61, a mag-yar bány,uolt 1úJÚr& lrta.
YIIJöp Ilona neve maga JlJ bhfos!Ull, bogy
lelilUneaeUle11 éd.elr.es, u fgu: 61M ttlkrit IH•
tató reg,6nyt .lr.apnalr. ~ olns611:. ,
Ila még nem Jú uom.uédJ,nak lapunk,
fl1"7ehae1lelllle, hogy fl1euea el6 most lapank•
r11, bogr eleJét6J olrashauo. er.t a rendklriil érdclle~. mlndfln rtiuében hgalmlll, é• a való
életból ellesett regényL
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aj~~!~k tnn
az : nkreket a Plttatu:
coal Co. bányájába. Azt neni
mondják meg hogy azok mtr
nem szerve:i:e~t bányák tö.bhé.
hanem ugy mondják, hogy
"amerikai" rendszer uerlnt dol
goinak. Nekik a 1itráJkLöréll

~~;~:~:1:i sz:ré~:~!:!: ::~~~~!-':i;:a~:~~:«~e';!~~ ~:~t!l~;:~e~.e~=z~!:z:e~: am;rik:!i;::;::~t 1e~:~·vetet

is, amelyek a SteeJ Trust alv!l- ba Jönni vele, hogy ml vtr majd ségnek, hanem rendUletlenül lr.• siolgjltatva a bhyli.szoknak.

nak.

tárusag
::;~~:tá~~~A~i:

-'
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Pl;~::::~vi:;i!!1ba~.a v~~:n;::
hamra Indult a Uolted Mlne
workere ellen. Minden telepükr61 ki akarjilt Irtani a localokat
éti caak open 1bop alapon akarjak üiemben tartatni bányáikat.
.Meglrtuk, hogy a lezárt há-

tét mutatja.
Az egyik megfll:etett cikk
odáig megy a s:semtelen ha.zu•
dod.&ban., hogy azt lrja, a sztr!J
koló bAnyáazok elkUldték c1a~
ládjalkat üdü16 b.eJyekre. Él a
cikk végén perne r6.mutatoak,
hogy ezt mind o. képe111téal törvény hozta, mert n b6.ny6.ssokat az korlállan hatalommal
ruházta tel.
A b6.nyau~ egyenJRn azt'
roondjtk, hogy • #" ~
meg akarják iearblni l7két amikor egy kis Javltást kérnek.
Az pe.rue nem zsarolás, amikor
15)1; minden Indok nélkül egy
~P napon felemelik ll kemény
uén árit.
Egéuen biztos, ha a 'keményazén hányaurak u!ve vigya telJelriilne és megullnoe a ké-peeltesi törvény, beillltbatnáuak
o:csón dolgo16 utráJktW'6ket,
akikkel a termelés kevesebbe
kerülne, Ok a uén árit még se
vágnák le.
,
Nem o. közönség érdeke, nem
:;g::e~~.::;::~t~=l~~:n~
1)11.nyaurakat a képe11ltélll tör•
vény elleol ellteaeredett rohamFáJ
1 a. 1111oeru a profit éhség,
nekik, hogy nem lehet olcsó
munkaer6t beá.llltanl, akiknek

:::~:::::t

megy egéuen simán, ;oert hl•
1zen a l'égl azerve~tt embereknek e&nk egy Igen kis része
hagyja cserben a zá.u:lót. Rtunutattunk arra Is., hogy milyen
caalatlnta módon toboror;d.lt a
sztrijktörillrnL N~ mondjik
meg, hogy mllyen ~ p s ; bltják óket é1 legtöí,
k
akkor látják meg, am
a
bely11.lnre érnek é& fegyTilru
&-ökkel találjik magukat ezembeo.
D&e!ra minden o.ehéuégnek s
annak, hogy o. sztrájktör6kkel
U.rmeltetett uén nagyon drága, mégis tovább uylttatja a
Pltlsb4.!gh Coal Co. 17-es munkabérek mellett a bAnyákat.
A mull héten nyitották meg
a hetedik hány6.t, a Mldland tolepet. Állltólag mfr az els6 napon 107 embert tudtak munkába"állltaol. &zek azonban nagy
rászben Plttsburgbból hozott
droel emberek ,·oltak. Csak néhány 11zerver.ett bányász !ogadto. ol az uJ munkabéreket és fel-

mindenütt nyomatékosan ti•
gyelmeztetl, hogy ne hagy}ik
magukat elholondltanl se n
Pittsburgh Coal Co., 11e mia táraasigok telepein azzal, hotn ha
elfogadják o. 17-es munkabére•
kel illandó munkájuk lesz,
mert látho.t!6.,k, hogy azok1in a
helyeken alne&en mindennapos
munkL ahol felültek a b&nyiazok a tinalig lgéretének. Egy
darabig volt azokon a bely11kén
-irtnandó a m'melN1 de -'1b
uJra csökkent a munkanapok
száma, kéallbben pedig ujrn vág
lák a munkabéreket. Ez le u a
sonruk a Pittsburgh Coal Co. binyá1zaloak Is. ;k'.'"Plttsburgh
Coal Co.-nál 111 15:!#h. majd uJro. kevesebb leez a munkanapok
ad.ma, a bányászok még Jobban
le fognak törni, ujra vágJ6.k a
béreket. És akkor ki lesznek
uolgáltatva a bányászok n tirSlllligu:i.k, mert már akkor nem
áll megettük a Unlted Mlne
Workers.
Mlel6tt elszakadnának :i. Pltts
1
té~'.:~~and bá_nyában reodee ~u~v~ze~~'. j~~sz~:Y:::: ri~
körülm ények között 400 ember gyelemmel lesznek.
dolgor.lk. A láreas4g emberfo'Ifi{~ .
gól mindent elkövettek, hogy a 1-', ~.RR~GTON ~ENDE~~Eríógl emberek közül mennél t ölr
Z~SE A JJ.\NYA_GtPE K
bet tudjanak
utrijktörés re
t
ÜGYÉBE:'\,

r%k vannak munkában, ntt ~ln:
~::~!~~é:in~é! :a~g:~:n!;ka:~:e~a~o~~::~~1
adott al.hlo111mal ~yuerre ,1. dig emelkedik a uerenesét en mennyit eddig kaptak a kemény
Hogy- valami nagy békesség,
13
1 1
(':~n~:h:t 't::t:~g; meny- lé~e~;:~~:s~:n .bAnyl~uá.l Is :::n!::;~::,t ~a :~:::~: ;:::on~yu:J~~ba:lni::ny~t~!~
nyl az lgazeág -a 11eryer.et ezen épen !gy lenne. Ott Is tomege- lan, Járatlan sztráJktörGkbCII hogy a 107 sr.trijktön5 mellé, a
álllt!sáhan, de komolyan kell 1en történnének szerencsétlen- 1-0k elpusztulna.. Majd Jönnének ti-pi! é8 a b6.zak védelmére H
ut rogadnunk, mert biztosan Mégek. Hlaz~n mlel6tt képe~!- helyükre ujak.
fegyveres (irt \s fogadtak egy
nem mennek mo.at egy olyan télhez volt kotve a kelllényszen
A bányiszok résen vannak 61 sherlff & annak deputlja. vezérharcg&, ahol nincs remé11yük Liny6.11at, ott 11 sokkal aa• lesznek,
vlgybnak nagyon, letéve!. Ezek aitán nagyon vla gylbelerure.
gyobb volt a szerencsétleneé- hogy a bdnyaurak aknamunká- gyáznak a eztrAJktör6kre. LeKétaéggel csak azért fogad- gek arinyu.áma. A biny6.azok ja ne sikerüljön. Mlndeo táma- i;lk minden mozdulatukat. A
Juk ezeket a kljelentésekef, épen azért harcolták ki ezt a dáet vlaen.vernek. A cikkekre 1atrAJkolókkal nem szabad érint
mert a szervuet uerlnt külö- törvéuyt, hogy ne venélyeztet- felelnek és a bányáaa(lk vezet61 keanlök, mert a ttraad.g attó!
nlkleo Garyban és Lync.hen van beue gyakorlatlan hányáez a h, nyilatkoznak a lapokban, a tart, hogy Jebeuéllk a sztr,jk1:~ a. terület a utrijk uámá- többiek életét.
hol rámutatnak a bányaurak fö1'15ket az aljaa munkáró}· Arra
1a, vlnont ml ait hlsaiük,
A törvény megváltoztatása, snftólrodá.jának hazuglligalra. , különösen vigyáznak:, hogy alr.lt
hogy eaeken a helyeken len a hluzük, nem fog sikerülni é11
A keménysién égyre-togy é11 cgyuer odahoztak, u meg ne
1
legnejlezebb dolga a uervezet- sernml ae lesz a bányaurak: ' • hu vannak 111 még 11.agy Uule- u.!lkhf!Hen onnan.
nek.
,·
niából, hogy a keményaién bá• tek o.zok se klmerithetetlenek.
A társas6.g egy jelentést adott
Hacsak tényleg olnca ugy, ny'8:wkat 11 sztr,jktör6kkel le- v~nak már Keleten városok, a ki, melyben persze dlcsek11sehogy maguk a t6.r111.d.g biu.lml het majd letörni. Sőt ml er6sen hol szén~1'ny mutatltoalk. A nek, hogy minden nagysaerüen
és bizalma, emberel szolgálják remélj{lk, hogy a Unlled MIM készletek nincsenek ar6.nyosan megy, hogy a uenet csalt U&'J'
e telepeken a izerveikedés Workera len még ol)'an hely- feloaztva és lgy tlirtt\nlk, hogy ontJ'k a 1r.tr,jktör6k. Ha. azonUgyét.
zetben, . hogy ki_ tudJ'k. majd mig egy helyen Mvében vannak ban 'mélyebben belenér.ünll 11
A Magyar Bányáulap, csaJJ vlnnl, hogy minden bányiban ll azénnek, mé.11 helyen m~r fa- dolgokba, akkor látjulr.,,b,o_gy reugy, mint minden független uJr csak ar.o.kképiett bány6.szok S,oskodnl kell.
Jénylre se megy olyo.n jól, mint
úg, csali: aaemléltije lehet en- dolgozhusanak.
Különben a N811i' Edgtand AJ- ahogy a tá.raallá.g: illltJa. A ki•
nek a klhicielemnek, de küll:inös
A btnyabárók .kll.lönben még Jamok már nagyban vWrolJák termelt sdn nagyon dr6.ga él
figyelemmel fogjuk kl116rnl a.r. mindig azt lrkaltatják, }_logy s a Pocahontaa ée Smolloless 1ze• blztoean nem kapnak érte anyeseményeket ée hlrt adunk ke1nényszénhányiaw1r: a k.é t ndet. melyekkel a kewényue- nyit, mint arnen.n.ylbe ~uak bé.Jd6nként a lehet61égekr61. Ad- hónap óta tartó sztrájk da.c!ra net belyettesltlk.
nyásr.uo. került:,_ Ez azonban
11g csa.k laa1ételnl tudjuk a fen- lr. nagy Jólétben vannak. Állltá.·
A aztr6.jkolók küHlnbt1n vál- most nem lényeges, csak ai.
teb~ adot1, tanicsunkat. hogy •lk Jgar.olis6.ra egéu aor ke- tozatlanul jó hangulatban van- hogy a uervezett bány:luokat
bé~\\I tmberek Igyekezzenek mt\nyszén-bAnya viro1ka üzlet- riak és nagyon blznak vég86 megtörjék.
más vidékre.
em bereinek b&l'ételelt aorolják gy6zelmilkben.
A "függetlon szerveaet" vei:I!•

Frank F a ~ n , a szor~ezet llllnolsl kerületének _elnö~e

0

~:\!:~.küld!~1yabe~ny::=~
hogy mlel6tt a b6.n)·ába bányagépet Allltanak munkába, elöbb
meg kell egyeznlök ar.okkal u
t'mberekkel a bérek teklote~ben, akiket o. b6.nyagéppel do,go.itatni akarnak.
A 11servezet nem tgye~het bele, hogy a hényagépekkel megkeadJék a munkát, mleltltt ai9t
aa emberek, akik a géppel dolgoanl fognak, nincsenek blztoaltva arról, hogy keresetük neni
maro.d alatta 11.111 eddigi kere~etllknek. .
·
_...,._
Si1'11ÁJX A JU.DEl,RA-HILL
DÁNY AD,Ui.
-A uerveaet 9-lk kerületének
elnöke klhtvta a uervezett bár.r'uokat a Madeira-HUJ O:'mpan,y bányd.Jáhól Shamokln.
Pa.-ban és Fro.ckville, Pa.-ban.
A ar.trájk folytán 400 ,ember
szüntette be a munltdt.
~ 1;.ztrt\Jk oka egy rendelkezés, melyet a b6.nyási:ok hátrányára adott ki o. társaság I a
melyet a b6.nyAszok ha sierveiet UltakoW,ra sem akart vln
i::zavonnl.

.

11Aft&&a11rr

„
k R
. h
K epe
a omán1á oz
csatolt Erdélyből
Erdély uj térképe
A köz\g111gau\sl rerorn1 vég•
ebaJtWval életl){'ltlpt'S uJ mfl·
cbeoaztá.Bok h!Yntaloe k\mut'6a uJ ködgugatul térk6pet rajzol h."'rdély uimúa. Aa
l!'ISÖ leklntelte 1111 éurevehel6 a
önégek ét Jirúok nagy1ubi·
u eltolódtsiból &1 a iendencla,
ly t(lképpen a s„6kelyUUet kid,nja megfoutul jelentlie: megyéjéttTI: Mar01tordi.t6l.
A uékelyfalvak Udvarbelym&D"éhei: ~riUnek éa eaek hely6be romin lakoságu falvak t6megk caaloltik oda, ugy hogy
11. népeNég n1t.m1etl&ég:I &l'ÚJ
ui.mit egéuen M jelent.ö&en
megviltoitattik.
A végleges uJ megyebeoutis
a t:6...etkea3:

KoloHm'(Je

S1llig-ym~r~
1. A jelenlegi Sal.Já&Ymegye,
lo.h·be Tlaaatelke köuu\get, a
nuily Koloumegyéhe1 keri!I . .2.
lJlhannegye érmlhilytah1 Jirúa M a k6velke:it:6 k6Wgek:
Dobra, Nintü ét RikOllterebe&
4. 610lnokdoboll:amegye ki!vetku6 k6uégel: C 111 o lr. min Y,
AruymeW, Szurdok, Klllkereu.
1.8. Su.lonnapatall, Tóta&illia,
Nagylteruztet1 éa Klsb.an.s.. 5.
Koloumegye Kom16sujfalu \:1!1
'4e. Súkhelye ZIiah.

lUromnélt.m„ye

BARDOS PÉTER AMUNKAT
ÉS AKENYERET AKARJA VISSZA
szEREZN1 FALUJA NÉPÉNEK
\ lll!1aJimo11 h11~1•mhale.1er hold ,\ntiril11!17-b11't't1~ r~
ro1~dl.!ind6 flirh1ek

béd, Mrd6sr.entgy6rgy, Oyalakuta, Kelementelke H llavadt6
köWgeket, amelyek Udvarhely
megyéh• jutnak. 2. Koloumegye teke! Jiriu, toribbl u
6rményeal Jirúból NagynyuIU. Me.Wklril)'fllv1, OT'Ol:it:fija,
Kom16d fa a drmúl jiriaból
Me15Menl&)'llrgy. 3. Klali:Oktulóme&1lb61 Nagy éa Klaterc.nl,
UJfalu, Nagy éa Kl1e1terged. .&.
Toniamegy&tn MeW:gettbenea,
Meihij, Me«iuraly, Kerel&ióepatak, Mea6pele, Me..tsujfalu,
M&rOIOrbó, Meakaentmarglta,
Olih éa Magyardell6. 6. C.lkmegy6ba:I Balamb 61 Vi"b.
S1ékb.elye Maroari.árbely.

A megye jelenlegi területe.
kivéve a k(h·et.lteW köz&égeket:

Miebe••etJe

::=z!~•s:=•~ ~.:~~~

Néhány hét óta Erdély min•
den vlelnllla lapja BardOII Péter nevével van tele,[ S1éle1 va\latra néhol, nagyon ritkán, Jóakaratu lag rberegettek; plroepozsgia arcét kereaték mbho l,
- Igen aok helyen, - hogy er6sr.ali:01 hararvhul 111 a kltagodó
leslvér ke:it:ével caapdoed.k ueme ki!ré tervelt. J>..rautpirtol
akar alapltanl! Megbontja u
egységet? KJ vele magunk k~
zill, aldk . oly egyaégeaek vagyunk a magu.l~n aopinkodiaban.
KeM!r-Yell dolog kitagadottnak lenni. A legkeményebb pint 11 megMnltJa, h• jóakarata
feali5 vlrigalt teltvérl Jibak tapodjü: lirba. M.elJre aaegzett
homlok
kl!,·etkedk ezutin,
vagy a traglku, 6aneomlú,
mert .aha aem a ltl&akaratuak

::i~

111

IIEGBJZHATO, l'OIITOS ts GYORS IIJZOI.GALUT
V,1eUpk1 rosT.m!~v~fx~i':f~zt:OL Di&- e1:TftEx ELPOQADÁBJ. 49' IilA.TKA.- B.UOJEOVEI
ELADA8A W11fDB1' VONALBA.- KÖl.lll8TZ0t non:L
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American Union Bank
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NEW YOII
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.=.:i.::.~~-- - •--,,,

11ell a roada ea1I.
- No., hogy akar e~n aeglleni édef!I b!tyám?
- Ejnye nó, hlt miért válantott meg engem mez(!gudadgl
k1n1arat tagnak? A mull hó ti•
tennegyedlkl!n tartott kamarai

Ul&en benyujlottam Flor kamaral elni!k urnak egy Jav&11la•
tot. Kértem, hogy a kamara vegye keiébe eit u Ugyet 111 ha lehct, vigye kerental, hogy ai al,·6 élet uJb61 fellimadjon a• elhagyott tOréuek k<lrill. Az eluök ur megblaott. hogy dolgo1u.k ki riia•letee te"eaetet 1
keuljem meg a dolog mozgattliL
- ts ln~ eredmén7?
- A dolog n1eglndult, e.. a
fonlol. Term&zeteaen aok Jóakaratra lenne 110k9ég(lnlt el6-u6r Kolot1- éa Tordamegyék

1. A megye Jelen le1l teril\ete, :~an;~lt6t:;~~m~ 1

\

1

~~========::::::::===~

~=e~~n~=~!~~~u-~;g~~;lt!
bodaa, ltirkoa. Barcanl és Lun- kivéve Bendorf lt.Guéget, amely kor vlauaiudult rija a klc1lk Andriuy-uradalom lnté«!Je ré- ~RHfflll-fflfflfffllllllfflfflRROffllfflHlnrnm,
A tekel j6ril, tov!bW. a, ör- ca{?), valamint Alaódoboly, a Kilk0116megyébea Jut, to ... tb~ haragja. Gondoltam megkesere- uér61, akinek
rende lke~Ólle

:é=~~ ~;:;,~· ~~:r:r::

;~d;!':

;~;~e ~ ~ : ~ .
:ee~~;~:l:~:.6:1i:!:~'~:e=~
Koml6d, a d.rmtlsl ,1Ariab61 !>e- gyéhes csatoltatlk. Székhelye hénnegye vlu.knal Jiráu., klv6pjg Me:i:611entgyörgy Maroe- 5el)lllnentgyörgy.
ve Olihgorb6 és KuUalva ki!iTordamegyéhei caatoltatnalt.
i;égeltet. 3. Hald.g k6uég Nagy
Jo'illkut köuég ~örmtnyesl J'·
Tordamegre
L.:Okilll6n1egyfb6l. S•~ 'k helye
ria) Benter~l',a116d rinneNagyazeben.
&1éhe1 kerül.
1_ A jelenlegi Tordaaranyoawegye, kivéve a követlr.e:1115 köc-.lliraaarosmene

~:J

::~tb a;e:~a::;:;ed::~y ::~~
_ e• a ml Jegnebb betegségünk
_ vagy "forró uüz lolkOnk dob
Juk a iutra", vagy elt6rünk dac•
cal, mlntJer~tekekben a tölgy
fL
Mlndkett 6 ttll egyaránt téltem, mert • nektlteaeredéa sew

::;:,e:i::i:~!=~::
Olih éa Magyardelll!, Mes6g:erebenei. KerelOllólpatak. Me:i:6Bilyl éa »euiural7. amelyek M.aroemegyébe1 lr.erillnelt, tovibbt
C.Orül,-e, S1elicse, Tordaaent!UaJó, Aranyri.k.0&,
Re.dit.
Olibléta. .Me..tsmébes ée Mel6-,·ellr.ér, amelyek Koloumegyéhea kerülnek! Vfg:ül A1&6fiiged,
Felfüged, MarOlldbe, lnakfa1va. Cdlr:6 és M.aroeönnényea, a
melyek Febérmegyébea kerül-

A Jelenlegi megye v!Jtontlan ~=:k:!n!::!6 m:::a::::
marad, 9:it:ékbelye Mira.maroe-- lgy talilltostam ujra Birdoa
aalgeL
Péterrel a ltalotauegi f61dmilveuel _:_ J6lndulalu vAllveregeHuy■. . e,g-ye
téaek & haragot neklcu.piaok
.
utin - é$ ör6mm'el illapltotl. A ,IMtlPHlgl Hunyadmqye. t..m meg: nem f'olt Oltom a fé2. Alaófehénnegy-e Su.raku6 lelemre. Btrdog Péternek még
k6uége. Súlchelye DévL
mindig mosolyog: as arca I fekete aaemelben ott csillog a
Fogaraa•egye
goodolkotó telre-kéuaég. Nem,
nem tudtam mi.a hangot megülL A Jelenlegi Fogarumegye ni, mint azt, amely ebbo:I a mo--

:::o:.::;_é~,
gatni llgyGnket, mint érdekelt
fél.
- t\agyon nagy terv ea bit)im ~ram!
- F„meletea, 6caém - moi;olygott BirdOI Péter. - De aiert nem anbad mtglJedol l.6le,
mert nemcuk &6hajtoinl kell,
l.tanem ak&ml la k nemcntr.
akarni, hanem tenni la kell.
Tenni la kell! HinyHor :i;ugattik
végig en Erdélyen,

:~:a:.olo;:~~:::::i:::
K«aterlte, Sliumátt, Aranyoe-• ai.órlc, Sú.auleotjakab, Kékeii-ujfalu, Saj6magyaros, Sajód.r,..,., Árokalja, Ceg6telke él
Kerles klb.11~gek. amelyek a
bethleni jirúhoi ~ rtortak, Na1,aódmegyéhe1 kerulnek. A me-

~:~a:~po~o:i~=:elr.:=~
3 Alsófehérmegye Undor Mar~eue, C&e.kelaga, crinta&,
Muazka, Maroaoroail, Gibod,
B&tl b6
Marouaentjakab Pé
terl~a.~~tdnhha éti Kutftalva köut!ógel. Siékhelye Torda.

:_,::;;:rl :~e::v:l~:::;::
Bru.ómes,éhe1 Jutnak.: Szunyog,Jték, Vledinyl, Lupu. él
Kocaolita köllégek Nagyk.Ukül•
16 megyébe• .kerülnek. 2. Nagykük0116megye k6vetkezti k611égel: Brulfa, Mirtonpegy, Gerdtly; Bóna, Kóbor, Nagyalnk,

~!:~::ni~
r& a rejeket: Nem lehet éa nem
l,i érdemea. A Jecsilggedl homlo
kok a latt pedig d.11adtak voltak
a:. arcok I ha felemelték la néha-napj"1, soha.se J,tazadorott
a.ton aa öntudatos akarat moaolya. 8'rdoa Péter pedig, a asiu

TJ•

.,,.h,Oy, °"

~111r1•iiliiillilm~re
E megye a kövelkeW réa1elr.b61 alak ul : 1. A Jelenleg! Nagyl.fikü.116megye, kivéve Brulya,
llartontiegy, Gerdily, Siona,
Rad.bal, 56.roa, Kóbor, Buholc,
lUJbor. Felmér. Na.gyalnk. Kia-

~og";!!';

u,mh•lrm,.,,

:vé~:

A jelenle~~ye,
:~~;ly~F!';!~:· A megye
=~~;eo:~ ame~yelt Nagykü11:ülltimegyéber kerülnek, !.
Cllluuerre
M ollt d megye kó•et.lteui
ktia~:I~ aMakkfal't'a c.ókfal•
Áll a jelenleg:! megyéb6I, kiAt
S~lr.eÍ:,uentlat- véve a lt6vet.lteslS k6z■égeket:
1
;~ K~ va.Erd&zentgyörgy .Magyarbékú, Oyerg:yótölgyea,

f

::!~~e;i:~::, t

0

;~1~:e~:;:~:::k
Gya iakuta, •
t,Jéhe1 kerülnek, to,•,bbt Hold- llav:c:ttl. Sré
,Ui.g éa Brod k611égelr.et, ame- varh y.
:ü~k l~=kü~l:::::te::n:~

KlMlak,
Halm,tgy, K"p,iumia, N'dpatak, 8'r01, Doholcs,

y

yu

Haroameue

~benUleg)'éhez csaloltatlk. 2
l(takük0116megye k6vetkez6 köi
l. A Jelenlegi Marnstord ame1égel: Bun, Darlat.a, SArd, lie- gye, kivéve Makfalva, Caókfa:-

-
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IIACYAI IOTV!NYT l.AP, melyhil E
O. ....... t.lja, NIJ ail,-e■ liiidosi- ~
tid .Wnlt.
MnWt ,.L.:t.:;_uitáHrt irje■
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~o~á:S-m:1;:d::: i!~:l~:~v~
I arcin moat la ott Ját.su.dozlk
u a m0&0i)'gia, amely_ tul a
polltikin ! - kenyeret akar &
teremt 111 talin huaaouöteaer
uegény u1agyar & romin ember keaébe.
Kaeaó S6ndor.

-~aornlm~fe
néhAny szil holdat. Négy gatA S11g111nore bAnyAban, Pa.,,,.
teres ,i:6z- ~ öt viiUuréu do!- ba11 le11zAllltoll bérek mellett
1. A Jelenlegi Beezltlrcena- gorta fel a kitermelt anyagot a aka rta a tin.aaág megkeadenl

5 "'\.

•traa

NATIONAL INSURANCE AGENCY
E
=
,oha•
HIMLERVILLE, KENTUCKY,

~~~:;!~~ll~::t ':e:;~ !:v:él~::~:: r::ar:rf:~~
~011vir)
he:i; kerillnek, SalamAII és V!r- tel 26,000 hold, amelyet egé- fo.ZTHÁJ1''[0H0KKEI, ,\JL\H
vii pedig Maroetorda megyéhe1 uében klaajAUtottak. KlsaJitl•
IIOWOZ'.1.'ATNI
Jutnak. Súkhelye C.IQ.sereda. :1t~:~b:1t:::ng!:::1~;~:i

5

1

~~:k~

J!,
,lk,ral.
''"'" "pa.--"-guda,
Akkor én firadtam érte, 11eó.i ejtette e l még a fejél, ak-

::,::e,:~~A:~e~:;~e:
karba tett késre!, binem próbál
koztam.
- Egyébként mir6I ...an alO
bityim. Hátha &egl.theUlnk ml
1111 valamit.
- Nézre lelkem! Ott van a.a

i
=
~

1

il::~ ~:ö==~

Saam~me,re
A jelenlegi Siolnokdoboka
virm tgyéb61 alakul, klvén. a
kipolnolunonoat ori }irút, _ a
mely s ...tm,nhegyébea lr.erul~
Otokn1iny, Aran7meuS. S1ur
dok, K\allereutes, S.zlony.-. T6l
i&iliú. Sagykel'ffJ;tea él K~
llana kötaégek Szllig:ymeg:,:éhec ~toltatnak. Melegföldd,r,
ii&ent Katolna, Ptncél~h, Maq-arderue, Doboka, Kendllo•a. S:i:ék, Peltetelalt k Kapor

Mllygúból rakadL
- Drága bityim! Ml van a
P,rtpolltlk6.val?
- Jaj édea lelkem, moat mbban töröm a tejem, bAr allterillne. Mert ha alkerül, ugy 20--26
uer uegéuy ember boldogul!eának épltünk utaL _ ,

Ml LESZ ÖNNEL
HA MEGöREGSZIK?

al~ !~!h::(l:e':~!e:~llene ba·
tyám. _Hmman veszik?
,
- .E.'rre 1~ gondoltam. Réai-. 1
,·énytiraaúgl alapou akarom.
A• érdekelt k61aégek lakoult
vonnim be a amint Jit.aalk, alkerülne la, mert az érdekelt
k61.84!gek lak61 uem ld~genked•
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SECOND NATIONAL BANK
p....,.JnlU
=:~:·::t;:::; ~~:;·..

lnwurille,
::

11a......

Jll)ln ll•cdnk, • 1,ld6k

u~1:J!

11~AuLII( KAMATOT ,.,zaTONK h
•u•;~,:;.':::'11
... ~'" pan.at ,.,..,• .,... na tkDI tt-tJlk vl--.
,..,., •., l•lkllMl•r.lH k1 ....1,..a....1 111n.,1tJ11k,

„a ...

■ULUII,

::n~o~z~öa;,,!/
vn, At011falva, SzentlatvAn, K - ~!!ntg~t~;:~:l~lrl~::~y: ~it:~~~:::,!!:,e!:::~k~~~l!t~!: .az:i:~::~ezett bAt\)'áf!ZO' tiiL •·
C•~h~~QNO NATJ0Nt~LB!'!~,.., PrHld•"L
111egyéb6l Erked, Homor6dbene
NÁWNK
Cam1111lung megyéhez kertilnek. ny6deav.k6.kat minden tiJéka re- takoztak a bérlel!l&.llltáa ellen
lnwa1rille,
PeauJIYuia
11
11
::e:::1 k:::~~=~\:~;,aa~
AZ
ANYANYELVÉN ~:°~:of~:~==~e1:::i:~a!:; :~,:~ ~~~n ::d:;v~~::t~! ::a:~e~;r~e:~~~•
•
__
1:~:~;
•egye székhelye Seg:eavir.
BESZÉLNEK.
gel. 3. Kolozamegye FUrkut ne- volt annak a vidéknek, amely- ann11,k leJArtAlg.
r.ew val6!iiluü, hogy a terve al- f kocalkat, melyek ail!n nelri•

:::a:
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KIHkiikülll!mel!i'Jll

~....:= ~~ :.

köuége. Si:fkhelye Dea:i:ler-

1. A jelenlegi megye, kivéve

A SZiNTERXELtS
CANADÁBAN".

a ltövetker.ó k6zaége1r.et : Duo,
iird, Hétur. Darlall éa Tzop&, 1

=~~tn~:~:!;:~::r~~: :::::e:.~
~
~S?.E:
tereml. 0Jfa1u, Nagycaerged M

=~~::éb;;e~ee~n!~
Holdvllj,g él Prod, Nagykilll.üll6megyéhez. 3. A baliufalnl
::-~::btk~-=:~~=arósd, Magyarbepe, llagyara&.•

-~---.
~ ~ - .... ......_.

MEL L O N

N~~~N~
,._., ....._..

w ...,klAI

~:.~:::.~:,~;,~:;~~:: ••::~:.:-.:r::.::T
llely Daibafalva.

~Kotoaavir)

e::~~:/

~~~r!~~~~~ :i~fa~k~:::- !~ n a ~ t
n~:'nuee:~::
:~&:::él~::l~~o;~a!~:: ~a:.~:~~!~~ :d~:n~t~~

kerü ljön~LSZABADÜLT

:::::~~k

~ :t~llé:~'!::;a

r~~t!\!:~I :::~~~~-a

~a::

SZ1:NSzAJ4,ITÓ VONAT.
vuaU
kit éa viripá caerekereskedfat Sutter tá.raa.signak, hogy az veHelper k6zelében Utahban kocalltban, amit uutin a hese-folytattak a :Mez&egg:el. Nekik u·e fel aa Q~et él lgy a bt- egy uénnel megrakott vonat tört ltocallr.ból ltlaledtek.

=~

C&nadiban ju]lua hónapban ::~:~~~!;/'t:::t•~u~ :,';:kMn~~:!~--=~:ta; ~-::r: ~n;_e\,:!!:t:::~ ba~::1:i::e:::tm~
er&len Clllkkent a aaéut.erme- d.t vettek a denkin,
mlutin a~er tirt-aa6g nem lin. A vonat egy lejt&! beg,-ol• g;ilta a alneket 6a 36 6rf.ba ke~e:"~-=~=~
a t,tnytnok uimiuak c»6kkenéaén, mert mlg Junlua hónap•
1
~:.:1~':..: ~!1:0~ ' :
llulhan mir oaak H,702 bt·

u

-;.~o:

~::~•etelen mlntl-

'Uen6dliet a Wnyiuok- ::i:;,.~~~:or!~~! :~· mlg: a bajolr.at kllgalilet_-

_ g:111 igen IOk ember kenyérA W,nym01t a1onban nem uénnel rakott koc■lk örült
kereset. nélkill maradt. A• Aod- vették tudomilul a uen6déa Irammal rohantak le a lejt6s

--o-•EGÖLTB AZ Áll..lI„

!!i';~

:balt=~:= te~~
~6d,,:~1;~ó:.=tltt uto; egyik nautaa, alt! l ainek Albert Berry biayiaa Bentoa,
ueket nem, mert azokat védte ra hlv1a 61tet, megtagadlik aat. k6.elébeu haladt. saerencaére tJJ.-bl.n 't'életlenfll u er& Ara•-

:::;-,,,;::~!~~~k-;;l:.00::.-1::; ~:::·•:;
.."':!,~~ m~::~,'.,,.:::.::i•:J~~:.::·.::,.:,:;: ~.:;;'.;:\",::=~~.;:,~~ ::,' .::,,":~ ;:::::::::::-::;
apn romllll: fii értéket, n.ar6- Sagamo~e bhyibu. aaonban aa , ita l mellékriginyra terelte ölte.

,,.._ _ _ _ _ _ _:fit.Jatt.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI

rm~-~7
VIRÁG ANDRIS MEG A

lr;~fl:i&'}~~(;\.

csétlen aeuouy irja 111ag:inak e:r.ta le•
Telel, aki odahaza, S&jókuton um6Je
volt az egész falunak. ma koldu&a az
egész vllignak. Olyan nagy dolgot kérek magé.tói Vlrig Andrlbné, amilyent
talé.n assiony még soha 1cm kért aszszonytól. Van egy flam, egy 111egény
ártatlanka, akinek Tamil gróf ai apja.
De én nem akarom ezt a gyereket haJllom utín Tamhra blznl, mert Tamh
gaaember. Én nem akarom, hoJY a
fiamból grófurflt neYelJenek, én csak
azt akarom, hogy beclilletet, egy11erü
ember legyen, aki dolgos életével Jeveaekrlje azt a sok btlnt, amit én elkövettem.
- Kedves \'lr4g Andrúné, azt lll
megmoudom magAnak, most, hogy a
halilom közeledik, hogy a maga ura
sacrctett engem, nell,)- olyan szerelemmel, amilyenre maglnak féltékenykedni kellene. Csak ugy, ahogy egy
egyszerű ember szerethet egy lecauuott. l~llött grórklauuonyt: g6gö·
aen, bfiukén, talin boauúllóan b a
fajt.lm. ellen, amely olyan magaaan llll
H 6 fajtíja tölOtL Ért.le meg kedves
Vlrig Andr!sné eJ;t a uerelem rélét és
ne baragudJon 110ha eaért Ml u ur!.ra,
se u én &1erencsétlen uegény fiamra,
aki err6I nem tehet.
- Én eskilu!Sn1, hogy Iatvin a Tamis gróf Ua, de nem akarom, hogy ezt
a flu megtudja. Azt akarom, hogy- a
Vlré.g Andria füinak hlgyje magit ás
azt akarom, hogy a Vlrig Andris la azt
hlgyje, hogy 6 a gyermekem apja. Ast
akarom, hogy ugf n6Jjön fel a gyerek,
mintha Igazin a Vlrlg Andris fia
lenne.
- Én tudom, hogy e1 tulsok, amit
én kérek magé.tói, Vlrlg Andrbné. De
a gyllrmekem életér61, Jöv6Jérol van
szó. meg kell tennem mindent. amit

(Foly'i;,táa.)
Andris lúban • hánykolódott a1 igyin.
tii~Je aereglettek gyerekei és Birlnek az
Aphb nehéz munkiJé.ban JA.nos (ele~ge,
Margit segédkezett legt6bbeL
A,: orvo1 bejelentette, hogy közeledik a
y~. Diri ueme vörös volt az é.J.ma.Uansé.g•
t'1 é1 a 1lrútól. Biri rotyton az ura igya
• ellett ülL 't'udta, hogy meg vannak súmlilva az órik és talé.n a parcek Is él litnl
akarta ut aa embert a1 utolsó percig m.ln.ten percben. I.Atnl akarta ezt a férfit, akit
egyetlen, olthatatlan sr.erelenunel szeretett.
akltlil kapta egész élete minden 11.lm:\nak
teljesülését, minden boldogsigiL
Egyediil voltak, amlk~r Andris cserepes
aJ~i~::1:~ó~:::ao~z~:/~~u!:~~~=~t vouem l'l'l' Amelyik a le:;gögösebb, legbilszJtébb ... legmakacsabb ... Ré.rom grófklsua1ony ... melyiket szeretem! ... A.melyik
a JegJobban 11eret. ... legaJbatoubb ...
Jf'gjobb ... Pulykatojl.a grórkllWIBIOllf, t e
ngy a legigazibb gTófkiSaSBZOny ...
ÉB slijiho1 emelte Blrl kldolgOlOtt keait, hogy megcaókolja. Fel la akart emellrednl az igyról, hogy a]uatosan meghajtsa
•agit a Bili elölt, akit moet 16.úlmlban
•lyannak litott, mint amilyen volt régen
8aJókuton : szepllis, 9Ylulett, -rongyos paraszti kis rehércaelédkének, de ugy érezte,
ennek, csali: ennek kell ugy megbaj9lnl hogy u embernek bele Is törjön a deNika ..
Felemelkedett az igyon, de hamllr vltua
la hanyatlott. MegbaJL
Este későn Blrl egyedill maradt a halottal. Akkor ellikeresett egy lev.elet és félh.An·
gon olnsnl kezdte. abogy a kopors6 eJ6tt
t6rdelt:

Ml<!\

'_ Kedves Vlrlg Andrásné, egy nagyon bo(dogtalan, s:r.omoru..és uerenA Magyar Binyúdap-0t

-IHOOO BÁNYÁSZ ~ZAVAZOTT

1
EGY Jó BOROTViRA
!

legjobbnak lAtok. !-Ja nem akarJik berogat1111 a gyermekemet, akkor küldjék vhssza Tamd.a gróffal. Ha pedig
magukhoz fogndJAk, akkor ai Isten
ezer áldása legyen mindannyiuk életén.
- Ezt kivá.11Ja n nagyon uerenesét-

1

minden e111l1ernek uük11ége van. Sok ;

g ~nd 1ud 011 111egtllkarltanl, ha qye•
,a

dlil \mrohAlko.11.k. fü1he:c t'llttk eg-y J6

iMl TELJE~EN"iN"G yEN~
ADUNK ONNEK EGY

1~A ~!.~!E!!.!~~.~}!!!
~~!"'~~ ~~'~'~ ~.!~!. ~.!:
!"BÁNYÁSZ LÁNYA"
0

i

~::::7"

i:lmü kl1Unll r egényt kap'batJa meg. E1t
a regén7t u amerikai magyar "'nráuok élelér{SI lrla Hnak nen{ije éR a
mikor u lapunkban megjelent, 6r láal
sikere TOii. Sleuen mlg a kéulet tut.

1

i.

l

MAG~l~M~E~~~L!,AK~~LAP j

;x:•;GN.li'ILT DÁN\'ÁX.

Jiiratok kltakarltáaát, ugy hogyl

- TI fiatal amerlkaJak vagytok, én ~égtmódl snJókutl asszony vagyok. TI miak(lp
fózttek a levest mint én. Nekem ugy Jó, a
hogy én Mzöm, nektek ugy, ahogy ti f61lt ek. f:n nem klvluom, bogy ti én utinam
lgazodJntok, ti lle klvánJátok, hogy én öreg
l eo
fpjjel utánatok lgazot!Jam. Nem akarok ,Eu
Mária gr6fklsnsszony.
dirigáló anyós lenni az asszonyok mellett,
anyátok 1tkarok én !enni, ugy mint a fiaimEz állt abban a titokzatos lovélben, amit
Tamh gróf átadott ai Istvd.u gyerekkel nak anyja voltam. Amlkor'kell ,•alaml, kéregyütt sok évvel eie16tt Vlrlg AndrAanénak. jetek, én szlvesen megteszelt mindent, d,
ts ett a titkot hlveu meg6rlzte az asszony Cl!ak annyit, amivel seglthetek.
és felne,•elle az in-át, mert ai h,ten keEgyedül élt Virág Andrásné, nagfo•
zét látta abban, hoi;y egy !rva gyere}t sor- csendesen, gyakran ellátogatott mind a hátit egy árvira bizM. Mintha csak tudta rom fiához é11 hn volt valaha asszony, akit"'
,•olnn Mária, hogy Biri ugyls alkalmat ke- llllerqttek a menyei, akkor Biri volt ai. No•
res, hogy megköszönje nz Isten jóságát. avatkozott bele n fiatalok ~Jelébe. C11ak se7'elletett volna-e siebbel, Jobbat a boldog g!tette 6kot. f:s köiben Járt.e. a temet6t. VI •
életbe Jutott 11.rvagyerek, minthogy !el11e- ragot vitt ki nagyon gyakran a slrra, ~k
ve!Jen egy máelk árvlt?
ngy, egyszerűen összekötött falusi vlr!goBiri uJra ilérezte az ura koporsója mel- kat, amik Amerlk!ban ls épen olyanok,
letl u egéez esetet. Tudta Jól, megérezte nllnt amilyenek SaJókuton a Pokolirok
aaazonyl öutönével, hogy ml lörtént a gró(~ partJln teremnek.
klsas,zony és az ura közötL Nem volt féltéEgy délután ait!n érte Is eljött a fehér )6
keny. SOHe hitte azt, hogy megérdemli ezt
s elvitte abba a m!slk életbe, ahová elment
~~~~!~n!:S:1:V:'~áe~l;·:~ a m!slk két grófkl&a18Wny és a Virág And·
szaladni a Virág Andris utJ.n, olyan els6 r!s. Amikor gyerekei rátal41tak egy karossz.ékben (llve, aat hitték, hogy a,IHlk és !1ember az. Szerelmes volt bele. Mindig és
modlk. Az asztal vacsorihoz volt teritve és
mindig egyforma er6sen. ÉH a szerelem tünkét tányér vOlt az asztalon.
dérhercegl koronát r11.gyogtat a bojtá.rgye- Szegény anyánk. ugylátszlk vendéget
rek fején Is. Örült niagában, helyeselte,
hogy a falu háro111 grófklsasuonya szer ette ,•árt vacsorára ..
De a vendég nem Jött és a gyerekek IOle
ezt u embert s tudta, látta, hogy magában
biluke volt erre mindig Vlrig Andris. Ez- tudták meg, hogy Biri az ura. halála utAa
ért hagyta, hogy hlgyje, mindvégig hlgyje, lamindlgkéttányérttettazasztalraése,és
köiben
gyakran odamoaolygott egy s&~k
hogy az övé volt es a három legény. a h.árelé, mintha még mindig ott ülne a aaJókutl
rom grófklsasssony hirooí fia ...
Virág Andráe, aki h!rom grórklsáss:r.onyt
A temetés utJ.n mindegyik fiatal háuls· ueretett ..
pir hlvta Birlt, hogy menjen velük lakni.
-VÉGEBiri. nem ment. Mep:.-t1J magyarizta. miért:

---- -----1.----- -

Idaho illamban két nagy bli-

100 szf;~m,(l\'l'ÁB,\N

t:I,t.l'l'ÖT'l'E A H,L"if,\KÁlti.

1,h biok lrJ'11: binybiokról,
BIZAL.KATLA:NSÁGOT AZ
A 1, utóbbi---.;- hétben Ohio- rö:vldeseu dolgozni fog.
nyit fognak nyitni. Az egyik a DOUWZNAK ,\ .ltKA:N8ASUAN
-J
bb úi,olr.Q.ll.
ANGOL 8ZÉNBIZO'l'TSÁGNAI ban 8 ~'1uskln!um, Perry és
A Falrvlew b!DJ,·a Kelly Sta- Brown Bear bánya, a mialk a
-Mike Vesenkevlch W. Frank•
1
-Morgan megyékben mindenütt t,onbau, Pa.-ban megkezdte Is- Superlor Coal Company b!n,yiArkan~ban a Bányafelügye- rort, llllnolsl bányhzt egy bl-

JlfQYU!

5 Tnbe Radio keszlet
IliGYENt
KiildJlln megclmeaett, felb&IJegiett borltéknt - a ml
nagr11uril ajinlaUlnkért.

RADIOTEX CO.
!H BroadwaJ
!fEW YORK, N. Y.

8&embete(elr. t'lgye1111e1>e!

D,.

HOITASH J. FRIGYES
SZEllOB\'08

Wl•n (8'ctl)-tl61, Ausrtrlib61 _

Huotin,t:on, W. Va.
a1MMS

KELLER 8UlLDING
HIVATALOS 0RÁK,

DH•16tt -12·11, Dilulin 1---6-19.

704 Fo•rth Aven11e.
MAGY.-.RUL 18 eesztLNEK!
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Ma,sodperc
a pamae1olástól a tö-

m::,.::~:~:::~1::a~h:-~ ::;::~ :i::~

:~:g:,

a
E~':~~
ai angol blnyiuoknak; amlkoi nylu kapott a lkalmazÁsL.
megalakuU.aa után plr hétre,
A Wllbern btnya, CrOOksvllle
olyan Jelentéseket közölt, me- lt.Ozelében Ohioban, Is f elvette a
lyekben mindig a táraad.gok- munkit etil egyelőre 76 ember

1
méi::::k megnytlt a Cly- Ja
!~~1:1ámtólag 14 :~:a~::;.~~!:i~:z:;:~ ny;~é.r~I elüt~t ,: 11:ir: :::;
A1er bánya Pa.-ban, ahol 300 bé.-lszéneret tallltak, melyek közül hogy Jelenleg 100 szénbánya :\e;e::k :S:res:tül nlent~k rajnyhz kapott munkiL
:o~::::~1~!b 15 lib, a legvé- ::: Arkansasban, ahol dolgoz- la és nzonnal megölték.
A Bethlehem Mlnes Corpora·
·
tlon, Hallwood vidékén sz!~os j

nak adott Igazat ée a bányiszok :~t\i:~~!m::-':~ ~::

:~:~yi:::t~::: : : : :

helyzetét lrlgylésreméltónak
fe1tette.
A vi11g!latalt a sr.énipar hely
zetér61 nem a blnybzolrnll vége1te, hanem a kompánlé.k lrodé.jiban tett litogatá.sok és a1
ott folytatott bari.tdgos megbeaiéléaek utján. Termés:r.etesen az Ilyen lnfonniclók pipadohinyt sem érnek és csak arra
Jók, hogy a té.Jékoitat6 Jelentésokkel a közönséget a bányl•
szok ellen Ingereljék..
Ennek az eJJé.ré.anak volt a
kOvetkuzménye az, hogy a bé.nyhzok tiltakoztak a szénblrottaág egyoldalu éa elfogult
munll:lja ellen és referendum
uanWt rendeltek el a felelt,
hogy u angol uénbizottd.got
tá.mogaeslk--e Ily kWrülmények
között munll:iJiban ngy sem'?
A szavadJft most ejtették
meg éa annak iu lett az eredménye, hogy nagy többséggel, '4i7

=~::

:i:ott,mostillandó munké.ravan
killt4aa, mert a vaautnak szilJlt szent.
.
A Broad Top f,'uel Company,
Croad Top, Pa.-ban el6kéaz:illetett tett a bé.nya megnyltá&ára.
A binylban, mely mlr h08!1Z8.bb
idli óta le ,·olt ul.rva, megkezdlék a tlaz,togatást és beomlott

a

Ezek a bány!k hat hónapja le
voltak :uirva.
A Clearfleld Bltumlnous Coal
Corporatlon bé.nyé.jában ROSBI•
ter, Pa.-ban eddig h!rom napot
dolgo1tak hetenJdnt a blnyi•
ban, m0&t mindennap rognak
dolgozni. tehlt hat napot egyegy héten.
1

/2

AMIT MARY JANE MOND.
Éti. személy,esen vid.rolok Önnek. Én naeyon jól tu-

rükll16lg _ eat a
gyon borotdlút Je-

;:rs==~ta~ b::~!:~;
munkája t,lett és klmondtík,

lenU .~r élear1! fent
,eage. Vuk egyetlea

!~eks:e:u: ~ 1;:t!!;nmS::.
kijiban és minden reJvl1'g011i-

:::uk::::~~t;;;a1.n::ata.:~ : :

~y boroha feni saJ&t

::

: : : : : k : : : ;1:::ke:I .~~~ea.:u~;:~aá~'~

peDgéJét. •

:

Valet

.Aii:to--Strop
Razor
--Önmag4t feni

-$1-TOL $25-IG

"--=-==-=-=-=--

~:::. b:~::' 1:6:::::;~.·:~:o:.:~:z~~~:.:::

1

:;~~~t~:~:::~,:

~~:kt;é:!~k=~r~~::,~

dalról m e ~ .

Ez a ator e valóban a legel6ny0aebb beváú:rli.sl hel1..

P,gy store uJ ánkkal éa 11Jabb kffve16b~ bakkal.
Saolgálat!ra késae».

llÁSZAJUDT A. UÁNYATETÓ.

1
: Mi~:;~

ny~~
i1~1!:::h:!~
munkaközben r á.szakadt a bé.uyntet6zeL
Mire a leomlott k6z.el alól kJ·
ásták, wé.r meg ~olt ha.ln.

~~=:a~~

IURY JANE.

DEARDORFF-SISLER CO.
424-34 9th Stmt

HIJNTINGTON, W. VA.
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Flor1da1 Magyar Farmer Ertes1to
•

•

.,.

.Kli1ll: t'A'rllER GROSS

•

,,

norldaJ teleoltG

Bucsujárás Floridába,
Minden nemietiaég - roglalkoú.sl á11: vetekedik abban, hogy minél ellibb h'lyezkedJék el Florldlban. A külön vonatok szbal
- automobilok ezrei az EgyesÓit Államok
minden di.zakl államiból ZBufoltan megrak·
,·a rohannak Amerika gyöngyére - Florldd.ba; és hmét- a lerándulók relét Itt hagy
va !llandó lakosként - félig üresen térnek
vlS8za az ésiakra, hogy a fagy éa hó el6l
menek1U6kkel uJból megrakodva Jöjjenek le
s vonatok e paradicsomi földre, hol kél mlr
a kartlcsonyt piacra szint ntás, hol napeug.ár nem fagy el a hóban, hol a mad!rdal
nem fagy el a tennésaet csaloglnyalnak nJk4n. t11 a BOk mlailen,l'M(I norldaJ telepllltik
kll1é befé111kell madt a mauanált IL De ha egyéb ls.111ert magyar telepekre is siet
a nép, a Ordsz Ferenc plébinos bb1ok._a•
16'{1 telepekre mea- C!!ak •ll'Y '6dal 68 ÖIÖD•

lik a néD,
Vannak rulnd epféle n11,:y1uiicba11 és mln6•
sé1tben f•rm,111t - 2.3 t ezer dolllrtól fölfelé - hbakkal, (el1.1Zereléssel, val(y anél•
kül. NU1'110CIIOII - bevet~tt föld és nyers
fold, aszerint, lr.l mit klvin és mit enged
anyagi kéµeS1é11:e. - Alkalmas fannlik ulrketenré~lléare, tellcll1duúra - \'aJCY iöldségtennelésre.
Ml bé.trnn megmutatjuk az érdekl6d6knek
milyenek a farmálnk, mi terem arokon, mivel vannak bevetve. mióta vannak már müveléa alatt. Milyen e1ép ée naRY virosban
értékeslthetlk u Ö611zes terményeiket, mily
Arakat kapnak a1okért. mily tavak mellett
vé.R:ezhetlk a halhúst, - basznd.lhatJ!k ni
egészséget hozó ((lrdl!zé!lt. Le,élbell fehllágoslü11t la adunk mindenkinek ba cl'münkre fordul, mely a kl!vetkez1\

Rev. FRANCIS GROSS P. 0. Box574, Kissirnmee, Fia.
De hogy értékes tran!caot adhauunk, sa- ba való utaú.88nl védekeanek. Ilnden h6jit i!rdekében c&elekadk mindenki, ha lislin •napban b ■11-tuu.Lnc vJ ~ePfll! helye1ketén me,;lrjá; milyen az anyagi hely1ete, dft el duaa &erm6 telepeh:111:.en. Jön a bi-

va'gyl11 weanyl pén11el rendelke.Ik! Mit
óhajt venni? Ha meglrJák a lerlndulók, mlkor érkeanek, megvárjuk a klS81mrueel állombon, mert KIWmmeeben megállnak o.z
összea cz:pressvonatolr.
J,i:;en, egyszerre lttho11 éri! ruag!t minden
magyar, ki a ml telepelnlae jön. Barit! kézszorltá.ssal fo,;adJák, kik rud.r Itt -megtelee:~~t·ri::i~~a}io~:!1s~l!~~l=forj

t~:=

~~:tia;3:i6!i~~l!zm::~~nt!!~ :~::~

nyú.1, cirl •••Ua. 86t mé,t a stóros fs
:!r;:;n;:r!~1: :::~~~hta1~!:o~~IS~:~
Szlvesen visszatér 6sel mestersé,;éhez, az
egyedüli termésietes óa boldo,;ltó életm6dhoz, a föld szeretetéhez. Erre várja öJ11;ie 9
amerikai 1nngyar testvéreit
GRÓSZ ll'l-:Hl:NC, floridai leleplUi
ru,atal: Cba.inlilllf' of Commeree Uvlldlng.

J.aU111 Verooa ,1 Oldea 8" JOaslmmee, Fia.

MAG\ A,,

u IH
"''"~" ••·

Tele,t.one, Ktrmlt.

•

"'•""" .,, ""

w "• - • : . : . • - ' - - - -

.. "'• ,11, .~ml ..,..

. , ..,.,., . .,1. . •• • ,, .... 11 •1: • .,.,.,.,.,,.
0
TIM Ofth H11.....,..,,,.
Un••• •"'"'

«1611.,.thl

••n•ro '""'"•

•r:

.,._;,,t\_,,

~•

lu 1.nHll!I ,i.11an10•1>•n 1 , _M,,,,....,ru1 aoa $1 OI
llc"..1: Ifi llM Un•td SUIH U.00 ..- ..... , ,.., U .00

i'it tvuói decaobor 12-éa indulaak

Ba.Jtársun k uonban mott 1em Ijedt meg. Amiko r \itt.a, hógy
lt u,u,e nek, hogy le akarjik feje felül a tet6t ,u:ednl é, haj·
ékta u
akarJAk tenni, u.onoa l beJele11tette as eeetet a blró·
i.tsn'-1. mely tiltó paranCIKlt adott ki & abba kellett hagyni a

A riut ...,. .. 1 l,Mjt61t lrJ•Mk au ..... ,
r•W•U•lt111,lltoslt......,_
A NEM POLG.4.l'tOK Ré:&ZiRE AZ EGY lYEN IIELÜLI YIIIZATIRhl UIGEDILY NEOSZERZbtaa:N INGYEN
KÖZBENJ.4,RUNK,
KIHd!ll" 20 f•U&r logla/M. Me, ll•lyct b i-<lH 111....,nlt ÖnMk.

tel6 lebontiaL
A kompinla terve tehit nem 11,l k erillt ~• a b6.nyUz lovlbbra

KISS EMIL BANHAZA

IJI laki~ában maradt.
Jó lenne ~r. ha a liru.dgok abbahagynik munkM11.lk el-

A.i."ID.KEW FISUER. Edltör,

.....,., ■l„yM>-1 •"1

loln y ll,H• orlak.

'TM H11,,,ltl'la11 lilll M••

,..,,,.,t

a,n„uoict14.

la Wrlllan

Mllf-knall

lor MIMrl.

ol

Mlt1an

llr •1111.,..

•i.nf u

.\ "l'OJ,UJllll:S"' til'ORS'J:H.IÓV.\L, .\ .KISS· F.:tll.L
BANKUAZ 1-'ÖRJVATAJ,~OK.ÁNAK HZETf:St\' EL.

gyon ho1111u ld6 mulva raktak volna f el.

11,u:.

s11„onr••-T•l-a•-

A KÍtácsonyi Nagy Tánasutazás

ont""8al gyOl"IUln kéneu lettek volna, dc uJ tetlS t na-

,ert

uur.OAJi.lA/', -..(.,, h,
■ 1n1.1rn,

'\;, J.nk&sok m~g Ili kesdték a "Javl~r o)ykéi,t,1t, llogy
kC:": kit 1tdobf.lnl a blitet3t a t.ii.yú1 reJe }eUU. Ast remélték,
hogy a •' tó ndlkllll hbból utAn a btnyi11 maJd klköltö1lk.

a.e-• Clul IIMW.r l t

._.,, Uoe Act of llluo:.,

a. 117'

U.. l'0-1 ornc:. •t N•• Ywk. N. Y

...,_, a .... 111,uer

al

o.. .,_, o"'°"

lfe11erltéaét, mert hiszen 81 aemml Jóra nem nzetheL Caall elke•
eerlUk a blnyiuollat, mely ut.An könnyen vérengd,aekre, rombolbokra vezetbet. Akkor aztin maJd megint a binyiazokat
okoljik, azokat fogjik el. Pedig ba a b'-nyUzokat bé.kén hagy•
n,k, azok e11eodben, törvényes e11köi6kkel h arcolnlno.k \rnnyerOkért.

Több mint lia'vanhat év óta ren,.
delik és ajinljüt
az orvoeok a Bordens Eagle tejet
olyan anyáknak,
g}dk gyermekeiket nem tudják
Up1'1ni.

..

.

MUNKA HIREK

AZ AMERIKAI MAGYAR NEPSZA VA

u_gy látulk ujra parane&Ol UJK)lt as óbad.ból a fehér korm,nyt6I, hogy ujabb rohamot kezd}en KA.rolylék ellen,
N-t1 Olo, Pa. - K. S. bajErre v11,l\, h ogy 11. héten ilvett.ék a haul lapok legesleg• lin lrJa, hogy ott. a Hel1ley
utolaójiból a blrhedt feketelelkü, munkutlpró Bangha piter CO&I Co.-nil utrájktO rh folyik
JapJiból a Klrolylék ellen Irt cJkkeL
•
Ni figyelmeztetik a magyar bi·

~MERICAN TAILORING
COMPANY
O•y & Nl1llt 81nlt

RUNAT ott ~tldJ~.._ atMI Jt
INt •d„alt. .. be<;tUlatu

~•-i.

dl'"'btl"~

t'l,$11-TllL .fi.00 DOLL.Á.BIO.
E1'6Nlltllfl...,,."'llÜ091dl....

:~::k:~:~;::.

A legnagyobb

E cikk !rója a legoetminyabbul riplmuu meg KA.rolylék ~:::::C'U.ládl életét. a legp\ollutabb módon lilatja rei aietnenuedett rok ne tlljana.k köséJllk, ne bos·

ÉKSZERÜZLET

har.ugaigalt, tipor l!gy uuonr. egy anya t,ecaü1etében - Maki d.k uégyenbe az ottani magyar
u:t a cikket ,tveszl tapjiba, as se 110kkal ktlllimb, m lnt aki azt b'-nyúzokat..
Irt&.
Terre IIHte, lad. - SIOboBerko O. Géu gentlemanaégét IJletOleg kinek-kinek meg le- nya latd.n munkiatAn

=~

~
pot, a többiek te vannak d.rva.
M.unkit egylltallo n em lehet
bpnl, ne menjenek hit arra
ruagyar bAnyiuok.

bekütai a Tbe
Borden Company,
Borden Building,
New York, címére, saját anyanyelvén fog kapni
utasitást, hogyan
táplilja babyjét
Eag~e tejjel

.,cvelh h uokii11.

1

BerkoU. Géza épen aaJ6t magin tapaatalbatta ntm olyan ~gen, tá~~1;::~~t!~i;;u!fu~~; ..~--::.,:::..{'J-;;;01\lyen kelleme& u, amikor talaklnek csali.dl életébe nyul egy ..1 magynr bin)'Ú'lokat, hogy a

1;,:f~~l•

-;J;:,;:,•::.o.;::, ~:~::1:~::;1m':!:~=-~•~:::.:: ~!;':,~:•• .~,:;. .:"::,~:; ::".
~Jif.~~
:i,~,:"i:t:~:\,
11 itöiölt egy nagyon hltvloy & nagyon alJ„ f'tgalmaró clkkeL banya mepyltAúboz 17-ea b6Még: cuk azt Jegyeztük meg, hogy 1111 emlékalilnk uokra u rek alapj{n. Kérik a mauar t>A-

ldt'ik re. am\kOl' Berko D. Oha ae vett it cikkeket Bangha piter
njd.gjiból. Nem vette it ptldiul ut a cikket ae. melyet 1923
mirclua 10-én a harmadik oldalon közölt a P~,PI uJslg éa amely•
ben a hirbedt llarcalnko néven uereplt'i eeomagu.illltial Oslett61 ,•olt P6. Ez a. clkk pedig u amerikai magyarú.got ■okkal
köielebbn'U érintette, mint most a Kirolylékat ri,plmai6 lráa.
1
fJa mert Ingyen 81 Amerlkal )l.gjÚ Népua.va u em kl1II az
Ilyen cikkeket, megkérdJilk még u~ 11, bngy mennyt folyt be az
Arnerlkal Magyar Népuan ~nztidba C'ltD al}u cikk kbsl►
_

_

R. AUKElffilALER & CO.
WJJ,LIAllSON, W. VA.

. . . .........,.,.._Ylwlt.

KÉZI MUNKAK
1ü.!.'~J;.1i~!I::~

fotervfl
o,. W. F. N.COY 11\Ua.
IIIAOEWAN, W, VA..
IIIAOYAA •-'HYAUOKI
f:•d 61& "19...11: ,aa•IL . . _
61& Pold,llall: 11:j 11„MtMet. JUa,

ne::;!~m. t•a.. _ Egy ba.Jttra
L. T. McAtee, Madera, Pa.-ban a uer..e1ell blnyinoknak t-rtealtlile 11erlnt ott 4-5-6 náragy bari.tja volt &!, badtl beu6lget& 50l'O elftjlte a binyabl· pot dolgoznak hetenként. A bi·
rókat, mert. nem aka rjik betartani 1rott 11e~&!.üket.
nya alopog, a alé:n 3-4 lib rna-

!!:...!6 „NCallMl"&uW•--H• .,....,.,.. ,.• ., •oe..,e.
"'ll.t1'1'Ultll.......•

UL

fil.WEl!1
h111 a kltii•ku éleff'C
ft n&. pengérei, u )ól,
rnegbentdlJa Ont é11
amellett khnélla.s arc
bGrét.

ruRt& a me,;kötött uen6dé6t.

1
;u:~J; l~;,gao~~ •

~:?~t ~!:

1

'

1

1~~t

v~:::'t::~

1:

_.

A

8

'-n1,nla.pot .,a,,uok lr•

~'~ bbJú•okról,

211:-3 tonnia k6réért sz cen•
11
: ~:;e~:e~ll:in
1
n•k él uj embereket mindig
EgytztriJkolóbbyúzbo1elküldte1.t.iraad.gregyv-ere1 be- ve.znek fel.
rcocét, hogy dobál.la ki a 11r.eg,ny ba.nyász holmljit a.: ut.cira.
Amaeagle, W. \' a. - · C8ók~
A htnyi" uonb,n n,m ljodf mog. Elmm a mmut • .,.,.... Jó=I ""''' 1<!0, nogy ott J61
~gy 11trijkoló bl..nyUZ" hbiról a Fal11Uont DIK Veln COal ~:~

:~e::

:i:=

Co. Clarksburit, W. Va.-b111.

J<b", aki uoa nal paauu.adolLO.& >1r6"<bo, " •
u törvénye• elliri• betartüira kény~r.tleUe.

u.,......,
,

..

A P E D L O W ~ \ J Ó NEVE:

G111t iltetésre a.lkalaa.8
TULil'ÁN, JÁCINT, NÁRCISZ
XJlOJ<U8Z0 ~S TOBBFtLE

~::::,,;,•;:~.~:t::,~~•,:

,,,,., •u..:,lt .,.;..

•

dq~lárért küldi
2 PEDLOW
KAPITÁNY

-:BREMEN::-

A1

,•i,.,.;;!',~ !t,!.-r:'~., ,.,.
,plntf•

t,erekaek, .. piert b,út . 11e
. ,,

~

KARÁCS"1rf'Í"'2'ÁOY SZERETETCSOIUG AKCl~A

Mlnd•n oaYU S••rcttlcaom•a ltolel ].lbb 40 FONT LEHET.

- SI-TOL SZS-IG

1th1•uok-

PEDLOW KAPITÁNY

A " NORTH Ol!RMAN LLOYD"' NODl!BN HAJÓJA.

1,

1

NAl'JA 1

NOVEMBER HO 17-ÉN
H N,\f ALATT 'rE8ZI XEG AZ UTAT
lfE-W: 'f9RXTÓL BÚXÁIG.
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w; 11

11
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f~til:~,
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A l'EDLOW SZEltETtTHA.IÓ UH)UJ,A!U

Qr~OW8 & DWP'AX,

.;.;.,"...!t
,.,,;ti·......;;'.1~1.,-:..

A tánuig erre meglndltoU.a a ren~ea klla.koltatúl pert a. lr.apnl.

hi ......

SlWEll.l

az Ö!!Ue!I s1erete tc10111agok felléllenill id:ZBESITVE
LESZNEK!

JSMf:T MEGJELENT AZ 1925. OSZl VIRAGHAGYMA
AIUEGYztKONIC.

"'.,•..•,...
, ...
_•,.11',":._~
- ~::.t~mo_t~~L~~g
, . ,. . ", i'.•,y:1u,
... 011•m•••,---....... és t_n:~~ bi· (Jlil:IIWlllll,1!--IIWWW'""'""".
-~,.......- I>" _
,Ezt a komptnta veí'etlir '!élll 'túdtik ntmf-ok 11.o',"r ,.;lallM .u.L&MI.
•
111ódJ't taliljilr. a bl..uyi.H klköltCWNéeblek, ,m:u~~~~t ~1,.,
l<k & bbyú buú• hogy J IIÁk ki
P.
l

- -- -

...

DaaC&IV~ .. 11:. .rlaibl ltl-

K·arácsony elött

Razor
-Önmagit renl

nla löveti. Kirésú.mra fizetnek

A TETÖT AKARTA LESZEDETNI

W, Va.

....... Jd...........l.

AZ ,Ul.ERIKAI )UOY,\.RSjlG :IS"° X ,\RÁL'SON\' I
sz1-;1tE'l'ETCROM.,\O.JAIT ~ MAG\' AilOltSZÁOU,\!

Valet
Auto-Strop

1

n.

WilfiutH■,

~~-

~

K0LOJI! BE S.ZERETETCUIMAGJAIT MOST MÁR
,
11,111o1tt. l!Lftae i .,

ba~~::
;~:~::I ;:o~ •~:.~::~:•~:.•k::J:~:~ ~ 1;:~'~.: ~:11;:i ~::;: :::~:,:::-: ,:::•:~~•:;:. •,::E::•,!::JiJ.-7=••••.::::•,:;;•:
ndl(!

...u.u.,

M. T. BALL

l:llig ba eg7uer ,-égig

Y~!;~k

vezet6ségélg Is, ha el meri ltélul " binyatil"MISágot mely fel• kOI. Vlz akad. giz, kt'i ni

■ •,1ta1

WEST VIIGIIIIA.

be'.:~. KJ. _ 810:olya Jinos
telt•ér trJa. hogy ott 6 napot
dolgoZ"nak hetenként. A blnya
cr,:yene.. a uéu 4 611 fél aukkOI.
Vlz akad. gb nlne&, k6 van.
Karbid limpit huzn,lnak. A
10
tn ut hlsuru, hogy a. Ne,-.· York Central Ra.Uroad eo., ::e~7:e~~: :,
ki::;ti:
melynek Ön alkalmazottja nem akarja, hogy 1.lkalm4r.ot· két és fél tonnás kirél-rt. 75 centai u.varollat ldéuenek el6 & remélem. hogy amit önről tet. a mislkban 86 centeL A1.
hallottam, a1 léve1. ért.e.Uléli él ön Inkább arra törekszik, emberekkel elég Jól binnak és
hor,:y Maderaban a dolgok (t. 1. • utrijlr.UJr&) zavartala· ve11nek la fel uJ embereke!.
nul menjenek és nem akarja azokat megzavarni.
~~: ~olya testvér aJ6n1Ja a he•

vuuta■oknak ia :,~:·.::;;:e~llta-

ltltD. . . . . tloda " ' - " ' '·

"Ea a lt,ftbítne""
SOUTIIW
lEFIIGElATION CO.,

WILl!AIISON,

mer,:lepetes&el ért8'ültem, hogy ön ellenlil azt. hogy bl.· ket la. A blr kúld4Je aJinlJa a

lme:•::~;::ak még 1.

SOUTHERN
ICE CREAM
(wau...-

::- ; , ,:':a~.-:;:~::~!':"~!:
bld limpit haa1nilnak a 4-ben,
vtllan)'t a :!-bell. A 11enet. maalna d.gja, de pikk munka Is
van. MOil veunek rei embere-

nyilnkban ai 1~17-ea bérek mellett dolgottaaaunlr.. Jl:n azt
hiaum. oktala.aaig lenne, ba Madera binyü tétlenfil le16.rva volninak. amikor mb binyák sdllltjik a uenet. Én
mindig a legmagasabb béreket fluttem éa moat ua. be\)tet, hogy Jelenleg lehetetlen U&etnl a )&ckaonvlllel egyeiményben kikötött béreket.

1

,,••11t.a-1-

Dr. O. 11. WHITT

EGY SZEGtfiY VASUTAS

Ura m,

.W afüak T-, jól" ol"6o

CHAS. K. GROSS CO.

~,:!\e::;.::.~~~-~!~

Madertn la u 1H7-et lffllDkabé~ket akarja a tinad.« be·
vezet.ni és ez adott okot a bestél,:et&re.
Valami belugó érteaitette a. linad.g ,-eut6aég6t, 111lre a
uegény vuuta.1 a1Un a követltet6 levelet vette k&bea.:

i

aol ■ .... uv. Ad. Cl•uhinf, Oh io

:.~·
nét ma.tslna ,·tgla. lc:!r6uimr•
llaetnek 3 tonnh k6.r6ért 95
centet é1 l dolllrt. A b6.niam6d
J6 M uJ embereket mindig veH•

_

1

Ék11erO.detD.nlr. e16tt egy
nagy óra va.n felillltva.

~ ~~,~~:i~'fJb,~..'..4:

·

:!!8:~Íi.oth~~te mt'n)cnelr.
Hruholm, vr. va. _ Smltb
J óuet ui,u·ér tudatja, hogy otr
jól megy a munka, dolgoanak
minden uap. A btmya egyenea, i
a. lén e-1 1<ukko1. Vlz néhol

t.Cér l ?

_

Wllllamsonban és ,-Jd.ékéa.
Ml a legjobb trut adlUk
o\caó1',an mint bf.rboJ.
Óra.Jultffla.l Is foglalkonü

1

Ha ed a).tinletéat:

közi~

,f, :::;,: d~~=::.:-:!

0

hel a maga véleménye. AJ. amerikai magyarúg klirében ,1tali·
noi hit, hogy Berko U. Gél.a aol: mindenre kapható, ha megflzetik erte. Azért ml még 11e mertük annyira lebecllllal, hogy Ilyen
AliU cikknek lt helyet adJon tapJiban.
Különösen nem gondoltunk volna azért se, mert hl11en

■\lllcll"t

Wll,LU•SON, W. VA.

l

.-.ja,:,,.:. "'"""''!!\ ' _,.
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,,,..,, " ''' ~Mllll'flll,l\>91111 ,..
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HJ6 DO\'ember 6.

$1000.ot

iatalo•

~:!~,

e ~1

urntmegblzluk. Bauer ura rouu Vidék binyatelepelt 1orra Ji.
toi:;atja uj elt'Hl:l:etéaek,'hlrdeté-- \
selr. sicnéae éa régi eJ6{11etélell

\.o~:::~•:P:~:=~talt, bogy

0111:y e h1rde-ésben loii:Jal-1
ak Rem felele~~:~:kr•-

1

Dauer urat munk6.JAbo.n tAmo- l
gatnl 11ivet1kedj1nek.
Magyar U611 ybdap
klad6„hatala.

1

1~:,

111

Itt na az Oa albhu !
VAaArolhM kl511vetlenüJ a
eyi\rostó! eii:y Unom tiszta
icrapju S60 ért. ruhiL Mé.t-

~tt~~1~1 d~~::11.$4.00

Ne l1UldJön pénzt. lrjon a ml Speclal alé.nlatuoké.rt. GarantilJuk. hoiey meii: leu elé.11:edve eg ruha Jól foit: '11111 önnek.

l ",

Urak! Ai21Mlíiiii0 HÖigyek!
$10

értékű

TISZTA SELYEM IIARISNYA aak $1.00

••tckOno,OnSY J
ochéz dlvatoa nlll
&elyem harl<1nya
'10 értékü caak

,.
ueMz könnyil
t1~1t• 11&lre• férfi )larl1•
uya Sl0 ért. caak

$1.00

Sl.00

Cá'rantilt le111;flnomabb mlnllM!it:,

Ne küldjön pénsL
lrJon rh.t letekért.

THE ALHED SA LE~ CO- HiO Nusaa 81„ Ne• York, N. 'i.

Ml UGYANOLYAN ALLAIII FELOGYELET
ALATT VAGYUNK, MINT A NAGY
VAROSI BANKOK

MEDISON
NA'fIONAL
BANK
,uneú .,.
.-,

T.lRTJ.LlrllTÖlO!'

,Hik~I

, 1.

".:.,, .atH,"°""',·
t.8 ~JI!~••• ••

,r;; ~~•
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SOK EMBER PUSZTUL EL
KIYÁNCSISÁGA MIATT AZ

Himler Márton Hetilapja

ELHAGYOTT BÁNYÁKBAN
Évente nagy :.d.mmal 1msz
tulnak el emberek, e.sokban a
~oyikbJn. melyekből • szén
már régebl~n ki lett ak.nillVa s
•amelyek bejáratánál ott a U11,tml Jelié.8. ,_mit azonban nem
nagyon rupektálliak az en1berelc.
Eiiekben az elhagyott binyafu'egekben urbondloxld gyűl
ö&lt:e, mely neheacbb a leveg!Ja61 és eKért • bánya mélyében
ugy megáll. mint ahogy a vll llJI

Ez a:r. ujú.g minden hét 1:r.ombatjin jut el az olvuóhoi és ellHlieté1!1 Ara egy évre két dollir,

zakba éti onnan hozott emberek<'t. Mire azonban kihozták a:11
öss,eesett embert, mir meg volt
halva.
_
Culbertsonban,

l!l:r. u ujsá.g nem egy csoport embernek a. lapja lesz.
lf.lnden Arnerlkiban élc5 magyar ember megtaláJhatJa benne a:r.okat
a kl:l1leményeket, amelyek érdeklik; mert o lyan kérdéllekkel fog e:r. a Jap
foglalkozni, amelyek belevignak mindannyiunk kenyerébe, életébe.

Montanában

egy mállik hasonló eset történt
egy kis pékriunl.
Kenyeret vitt a BZC?mll:iédoe.
1-~rold helységl>e és utja egy el-

HIMLER MÁRTON HETILAPJA

hagyou bényaüreg mellett ve•
zetett el. A flu letette a ken)·e-reket és kezdett léfelé m!aiul,

neve u ujd.gomnak. A:r.ért es, mert ebből a1 elne-vezél!b61 16tnl fogják a
lap programJit Amerika magyarjai.
•

mlg tiraa, egy

hasonló koru

olaj alatt nu,rad. ha egy palnck- mblk flu, klvftl maradt. Egy•
kettőt

betöltjük.
11:r.erre a tlu, aki a bányába ment
A1 emberi termés:r.etb61 ro- ele:1endesedetL
Tana uté.na
lylk, hogy ezekbe az elhagyott ment, mert ros.uat gyanltott éa
bányákba sok.a.n kld.ncsls!gbol próbálta klho:r.11\, de nem volt
l,ehatolnak és alig tl!fl:r.nek pár annyi ereje, hogy relho:r.u. 6t. i
Jlpést, alig s:r.ivnak egy-két 1e- Addig ,·e1ut6döu vele, mlg ,·éIek:r.elel. a mérges carbondloxld gij.l 6 la ÖSRteesetl.
gh ép ugy megfojtja 6ket. mint
Csak napok muh•a talilt.a.k
ahogy az ember a l'i:r.ben n1eg- rá, mlndkett6Jük mAr halva
fullad.
\'Olt.
Sd.mos esetet lehet példi.Dak
S:r.Amoe Ilyen eaet történik és
felhozni.
n!ge-bosna nem volna a:r.ok rel
Reckwood. Md.-ben három sorolúánnk.
ember egy rorri@. elrontou e&3Mindenkinek ulgorunn peru
nlt aka.rta megcelnáJnl. Mikor el6tt kell tartani ut, hogy elIehatolt.ak a mélybe, ahonnan a hagyott banyé.ba nem szabad
•is <akadt, egy elhagyott tlr- bemenni. Ha valamely okból
!ára bukkantak. Kl'l"incali.n n1égh1 muuáj beme.onJ, ugy
júkiltak Ide-oda. a t.Arnában, ek'lbb egy limpé.t kell meggyu}egylhel"re elllag)'tl. erejük és tani ' éa rueg,né:r.ni. hogy van-e
nlnd a birou.11 ott puaitukak 11.n.nyl oxigén a b'-nya.leveg6el. A carbondlox.ld, 1rtfnt ut ké- ben, amenn)1 a !ing éleuté&éli4bb a keresésükre indult em♦ re kell. Ha a lámpa klalsi.lk, u
berek megáJlapitottAlr., megillte blztOfl jele annak, hogy u em♦
mlndbicmat.
ter Is elpua:r.tul. Ebben az eset♦
Nemrégen Sumu1erville, Ala.• ben. ha mh nlnca Kéznél, egy
ba.D két ember hatolt be egy el· klb&u;ége.1 ernr61. nyiauuk ki
hagyott W.nyiba. ahol k.l ...-olt és 8\'Yld ugy merltafik ki a leveirva. hogy tlloe a bemenet. A:r. g6t. mintha kanállal ,·izet meri•
egyik lr.isaé mélyebbre hatolt. tenénk mert a carbondloxld nemikor tinta egyswrre,egy klil· hezebb Jévé.n a leveg6nél, leü♦
lást hall és mlndJirt utina egy lepstlk a bányában é11 az erny6•
suh&nl.&t.
,·el friD leveg6t tudunk vinni a
ll:, u ember ahelyett. hogy binyiba. u.gy hogy ha be kell
&egltaég:ére tJietett volna té.rsá.♦ menni, mé.r lesz nnnyi leveg6,
aa.k, kluab.dt a szomnédos hi· hogy megmaradhatunk benne.
ba a

1

A BÁNYÁSZOK MUNKANÉLKÜLI

A lapot legln'kibb magam !rom I nem re)tek semmit l!Oba a véka alé..

Leaz uonban benne eg-y "SZADAD FÓRUM"1 ahol minden lrnt tudó
ember trleglrhatja. mlndait, nmlt meg akar majd lrnl, Akár egyezik az az
éo véleményemipel, akAr elleokezlk.

A Magyar
~ányászlap

MEDDIG T1lRJűK MtG A·TOBBStG TERRORJÁT?
Hlmler Mirtou Hetilapja érdekeli regér:iy ködWt kezdi meg pár
hét mulva. Bzentlmrey Márthn egy Hena:icl61 regényt Irt a.z amerikai
Dl&gy&rok tletéb61. Soha huonló könyv mtg nem jelent meg aem Itt,
aem 81 óhad.ban magyar l)yelven.

"KÖ.NNYELMO SZERETŐK"

mloden dolgé.ban tantl.ccsal azolgál,
minden ügyét dtjmeotesen elintézi.
A siolgálatokért soha senk!Uil egy
centet 1e fogadtunlf el "8 nem Is fo...
gnnk eUogadnl.

n regény clo1e és a tartalma Igaz éles vilé.gltiat vet é'.?· 1ink elé.royékolt
oldalaira.
Kétaégt.elen, hogy Szentlmrey Már tha ma az amerikai magyarság
JeP:edveltebb !rója, de e regény közlése után a ké,t orazá.g magyar irodal•
miban a legela6k k!IR fog kertllnl regényével.

Setnml egyebet &\Ul.l kérllnll. eiért, mint.hogy 'ha lejé.rt el(Hlzél.ése és
dolgoillr., ujltaa meg e16fizetéaét és
ha lehet

Ha azt hlul, bogy érdekelni fogja. ez az ujság, ugy küldje be a kél
dollirt az alibbl dmre. Ha nem hisz!, pró~lja meg, kérjen ai elu(I uimb61 egy példányt, amit lr:igyen küldök,

SZEREZZEN

HIMLER MÁRTON HETILAPJA

gond011.kodlk arról, hogy ha van
munka. elhelyez~ a binyúrt.
Az a banyiai, aki nem megy el
oda munlr..iba, ahova a sierver.et küldi éa ahol munk.it kap-hatna., nem kapja meg a munka.
r.élkOII segélyt sem.
-o-klWh'.EZUI ,\Z UZEIIÉT
lllMJ::T A ííUBLE'l'I
HALÁLBÁN"A.

=::~e:P~::I ~f!~~=:e:,
a.u,nban a bé.oyászoknak mégla nagy i;egltaég, mert a azük1égbeu tegnlább a. kenyeret meg
tudja risárolol rajta.
Igaz, hogy a muoku.dók ut
illltjik, h.ogy a munkanélkiiU
liltlgély hátrioyos a. munkásokra, de a munkaadóra Is, mert a
W.nyissok egyréaie kld.rólag a.
acgélyöeazegre tAmaszkodlk é&
aem akar dolgoiol, vagy telve•

A robbanás er61en megron•
gálta a bé.nyit és azok kllp.zl•
tiú.val csak nemrég ké&lil.ltek
el.
A halálbinyé.t l.amét megnyit•
;lák, .de arról nem érkeiett Je-lentéa, hogy gondo11kodáa tör•
ttnt-1.' arra nér.ve, hogy hasonló
l!zerene&éllen.aég: többé ne for•
du lbasaon e16.

:.~~~~;:s~:e~nk~t'"=
aunkiban tölt. Ei az Allltú
a.wnba11 nem (elei meg a té-.
aJeknek, mert ha akad {& egy.
két biayáai akJ klbuinilJa a
munkan.élk(ill segély Jntéiményét ér, elmarad ezért a J)ir dol•
ü.rért a munkAt.61, a nagy töbl>aég, nem hajlandó heti $4..60
ellenébon lemondani a r~ndea
kerell&U"ŐI, amit· akkor élvez ba
4olr;Mi.k.
AmunknnólkiiHaegélyto.zon•

lllt mond Mn. Pap,
11
~~::
7, .lr..l Vhln, W.

- A.s én lr.Mányom fll"Y nyomarék uerek. 'folt 11iileti&ét6I
kesdve. U.balt egyjltalán ae.i
tu dta hannilllL
_
-Kost, bila ht&inetr.. ml61- a
ffunUr:igtonl ChDdrens Rospltalba ,lttem é1 a 11:órhb fl'lono1a Dr. Arthur lonts maga ,égede a Hiiuéges keieléat, kJ.
ldeba:ra Tim és !lajit

~~~~':kn~=k~:Pa:a::~

n! ilta~.°~!lnJ~~b~bll.~re111

1~~~::~
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UJ ISTEN ÚSZOL
BUJDOSO MAGYAROK
GYILKOS HÁBORU nszOL ÁZSIÁBAN
ARANYVIRÁG A POCSOLYÁBAN. FLORIDA
MASARYK ts A DUNA MENTE
'
AMERIIW MIWOK MAROCCOBAN
SZÁZ MIWO DOIJ.AR EGY UJ HABORIJERT

SEGÉLYE ANGLIÁBAN

~=:~i°~~•

amerlk11! magyar b/inyiazok
egyetltn lapja, melyb61 megtudhatja
HOL MEGi' J ÓL A MUNKA,
HOL KERElSNEK DÁNY ÁSZOKAT.

ai

Ai elS<i számból kérhet mutatvtl.nysztl.mot és megnézheti, hogy ér•
deklt--e Önt ez a:r. ujlig.
A Himler Márton HetllapJának legk6:r.elebbl s:r.Amn) a k6vetkei6 ér,,
deke, lráaokat fogJik tartalmazni:

Lenilell:et !gy teu& clmRDl:

A bányiaaoknak A..ogllában,
ha u.jit blbaJnkon kl...-ül mun•
kanélkiH lllaradnak, munkanél•
Jdlll segélyt tlwtnek.
A..ogllá.b&n minden bao)·ias.
.akJ mun.kiban van, hetenklnt
H centet kOteles befizetni a.
munkanélküli 1111gély alapra és
ugyanllllnylt k6tele11 a munka•
a16 binya. -1.leszolg!Jtatnl. A
munkanél.ldi.11 segély alapra tebit ö&szesen minden munlr.is
1.1tAn 2!1 cent roly\k be.
Ha a binyáai e,;utin saJé.t hlbáján kivül muolr.anélkül ma•
'tad, akkor a negyedik naptól
lr:el:d6dóleg heti $4..50 &egély
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baJ'·

t.Anunk vesitette életét abban
a robbaniaban, mely a Kenrmerer Coal Con1pany bányáJiban
történt Sublet, Wyoming~+ ,

A.Z AlfYAI SZIV.

~=:~

A Magy.ar
Bányászlap

U.tnlok kell ebb61 a:r elnevezésb61, hogy milyen lesi a lap polltlkiJn
éa lrinya, hogy milyen lesz annak uóklmondisa és hogy milyen érdekes
leH !\E ujd.g általában.

UJHIVEKET

LAPUNKNAK
Tint!lettel &tetitiük Willüuuon környék malfl.nárát, bo(Y a
lef11Jabb NO!, FtRFI tsGYERMEK RUHA 1wlitmáay merirltezett é, annak ánuitúát meakezdjiik. - Minde■ egyes raba a le1•
jobb anya,ból kénült, aaolmak kilo1á1talan minölé1éról mindenki

1

~b,:~~;.

av:~:;ez~
on~!I urat épeu ezért :11:::
...-é11yt be. kell adni, lehet61eg m113yar teliivéremuek aJfh~:U·

•J'■ •ékban réuesltJiik. melyril bG,ebbet u

1. oldaloa megjele116 hirdetésünkben lalilhat

111eruó1ödhet..

JÖJJÖN EL MIELÖBB
,111111,111

1 1111111111111111111111· 1

1 11

1 1 111111111111111.III

és váluuoa olyu nrhát, amilyenre smbé,e na, mii' a ké,alet:
· tart. Ilyen aa,yazri vásárlási alkalóm csak ritkán kínálkozik..
~ ucbbnél 11ebb
blaék.11:el s1olgjJhatuk a lr.örnyéll magy~DÜ.

A Magyar
Bányászlap

B6fö1 lin.k.ból ,. bpt.aü egr iiagyobb 1dllltmift1t

óRr•r VÁLASZTl:K A LEGUJABD DIVA.TU Ntll KALAPOUÓL.

inev'

.l

Ha Ön Hett1 lap11nkra 11) el(ifiseUJket, azért

Ktnékelt •nk..
Néne aeK" klrabt.ak.at é11 abból Jitnl fotrJa, hogy a legihatcHlabb é11 leg•
Jobb mbi- tartJü. nktiro■•

•YAr.

el6tlse~I ára egy t!ne 2
Jugos~liti., Román„ba, B~e.rlu.dlla a dollár. (Magyuoru6g: terillet.úl51 eadtleierlnt 1d un Ultra a
Biafáazlap.)

COX DEPARTMENT STORE
a le,:a~yobb hlet Wllllam11onban, ahol legnapobb rilantékot t.alil és
wkol a legllg-yelmeselJ\ k.111aotg-ilbbaa risieeliL JöJlö• el l'8 rr0:11'1dJön

metr err6l 11emélyeaea.

COX DEPARTMENT STORE
WILLIAMSON, W. VA.

"'""

Magyar• Bányászlap
Himlerville,

•
•

,.

Kentucky

,.

Ul26 novembu 6.

Öhazai mesék ... ~
{P'olru.tia.)
Állt Ádirn a sátor •elött é3 virakor.ott.
mrtelen euébe jutoll, hogy akkor tilt Ilyen
d.il moadulatlanul, mikor Zsuuitól elbuci'll1ott . És egyszerre olran tlsztin 16.totl
alndent, ami emlékezetében azóta elhonu\•
l)011odott. Tóbl\nyát, a Kapuvirlék kut.ét,-it, zs111h. gyöngéd uomoru tekintetét, u
i'c1Jel-nappal a völgy fölött suhanó csilléket. Olyan volt ez, mint egy litomú, m•jd•
elldiltotta magát. 11:lnte indult fele.
ilkor egy vastag fa mögül e16bukkant Bal•
la a caomagjival - egyedlil.
- No. éhen mir nem halunk meg! - vlporgott Ádimra.
Semmi felelet.
- De ti.utál nem tudtam hm:nl. pajti&. ...
-Mér nem!
- Mer nem adott Etel.
- Besléltél vele! At.tJ.n 6 hogy Is adhatott vóna, mikor Péter vf.gyb a lakúunlr.ra.
Kér nem oda mentél!
- Ott vót.am! Jóra blatuk a lakist! Egy
11.uron pendülnek ök Etellel. Lóri tett benrinket az eh·társn6, es:r.lbe se vót. hogy a
uabóékhoz menjen, &.suillt a muazkival.
~ 'Ast mondta, ne merjek sen1mlhez se nyulnl,
ett minden Péterf .... 6 ma&& is!
- Ar. én holmim a muszkié! - ordltott.a.
el magit Ádim. Osr.t te ,al:t annyiba hagytad! Dejszen én rájuk megyek s beléjük
fojtom a lelket .. engem nem tesznek csuffi.
Már rohant volna Ja, fellobbanó lndulat.á1t&n. Balla elkapta a karját, Ádám le akarta
a,.agáról ráz.ni, mint a megvadult bika a fülére kapaszkodó kutyát.
- Ne bomolj ... lihegte Balla, blrkór.va
Yéie. Gondold meg, hogy NteT bánya.llr, aki
ltifflhet mint a kutyát, ha klkezdel vele.
Megteheti. Ut.lnad meg a kakas &e kukorékal. Egy "bunky" haliliból nem nagy dolgot OBin4lnak Jtt ,a hatód.gok. megillapltJü. hogy te \'Oltál a hlbia. Eleit p_edjg be' at'attuk mindenbe, ha az beirul minket,
ml!g le Is csukathat. lgy, ha nem bántjuk.
tán beeri a butoraJmmal, meg a .holmlnkkal
és békén hl.gy ..
- Még olyan IB kltelhetllr u51e? - hűlt
e,l Ádám.
- Ha mb valaki lruló, attól minden kitelik.
- HJ.t akkor verje meg az Isten! - nyö-

•tim

BANYÁSZOK ÁRV Al.
lrta1 IIZENTIIREI KÁRTHA.

gött fel a legény. Sarkon fordult e mint Erezte, hogy valamit tennie kell, különben
minden düh-robaw ut.ln, teUe&en legyen- egésr.en oda lear. tekintélye n bányászok
gillve arcra borult ualmaz,11\kJin. Ekkora el(!tt. Éa mivel okosabbat még nem tudott
romlottságot te] ae tudott becaillelet lelke kl!!.litnl, ai\torról aátorra Járt a mindenütt
fogni. Etel. az (! párja caelekedett lgy, akit rontoskodva mondta:
6 ltiilönbnek tartott minden binyi.szfeleség__, Elvt.lr&ak, a várakod,sból elég \'olt,
nél. Hej, pedig e.zek az aser.onyok, akik a valamit kell tennünk!
szomuédoa d.trakban csltltottak, f6ztek,
A bányáuok reménykedve köré gyültek.
gyereket dajkiltak mennyivel különbek vol- Nektk la elég volt m4r a várakor.A.sból, anytak a kitanult, gyöngyrogu elvt.irenl'!n61, nylval lnkibb, mert l'!k nem rendelke&tek
mert azok a nehér. órákban nem hagytá.k el Utkoa péndorrások relett.
a,: emberüket. Pedig tagadhatatlan, hogy
- Holnap déle16tt tUntetl'! ,menetben (elvolt a utri,Jkoló btnyúzok kör.t mindenféle vonulunk Hotrlelden.
erk61caü, olyan la, aki durva meg Hilkmar•
Az emberflk arca megnyulL Ai. Ilyen felku Tolt a családjához, önz6, énl:emetJe.n u
vonUlis olyan, mint a s.zenteltvlz: ae nem
uuony j6Yglra, aki hlven kitartott mel- Art, ee nem ha.smAl.
]ette. Mint hltea feleeégha. Illik.
- FelTOnulunk! - kl'1totta el maglt
mit mégla -van valami csudáJatos ereje a egy plr, ki kötele~gének tartotta, hogy
pap elOtt tett rogadalomnak, mel1et a bol- mindig klilt10n.
·
&cvlat.ik titymilnak, klr6böpek! Má.s a
- Rendben, m6ltód.ggal vonulunk fel.
törvényes frigy, mint a szabad búaad.g?
Ar. el.O pir egy tiblit visz, melyre ri.lrjuk:
'.Érzed~ a fojtogató 11:eseril.aégeden, "lgau.igot kérünk!" Még egy t.lblát vl11ünk
hogy milyen mb! - kérder.te Ádimtól a magunkkal: "SdgyeJJEk m&&nkat a utrájk
lelkiismerete.
törl'!lt! Bajt.lnialk ellen törnek!" M6g több
Igen ... akkor roppant tetszett neked a táblit la vlhelilnk, gondolkonanak! Akl''uabad húasstg" mikor azt Jelentette, nek van valami jó ötlete, mondja meg, reihogy Etel minden forma és várakozás nél• lrjuk!
kii! a nyakadba veti magit, de most beueg
Néhány aauony egyuerre keWett be8zélnem teWlk, mikor ugyancu.k formuágok ni, egymás el.51 kapkodva el a Hót.
nélkfil máahos pártolt, mert ltellemellen ltö-- Ml korin reggel len1entünk Hotfleldre!
tele~elr.et nem akar 18lllerni. Es neked
- Be11éltünk a sztrájktör6knek, mikor
még ahho11 sincs jogod, hogy riklilt&d: tol- munkiba mentek ..
vaj, ~a n.5! HJsz te la vele együtt-hirdet- $lépen a lelkllkre be11éltlink.
tl!d. hogy a magintulaJdon "Igazságtalan- • - C&akhogy alig értette egy pár .. e1uf
l'ig" a i;zabad uerelem teheti csak boldog- Idege.ny nemzet.Mget cs6dltettek ide ...
g' a párokal
- A búnya6rök elzavartak bennünket..
- Hazugság ... mormolt& Ádim ön.ltény- Etrogat.isaal fenyegettek..
·
tl'lenül. És megint megje(ent el6tte Zauaka,
- A1ért hoh1ap megint háborgatjuk a
mint egy 1,tomi.a. Tiszta gy6ogyvirf.gan:a, 11tráJkUlröket ...
ueménnes pirulása, azeretetet 1ugánó gy6- Ogy .. , ugy ... caak rolyt.aslik ... manyörü sr.emet. É8 hallotta a hangjit: "Ha guk caókolnl ,aló, remek aauonyok! - dla tied nem lehetek, aenklé ae leueJr: ... •·
csérte 6ket Balla I arca ragyogott a mege\&- lán pedig róla megreledkeztem, még gedéat.1'11.
cr;ak neqi. la lrtam neki, mlót• Etellel öez..
- De hát a f(!asa:rony, Etel, hun van! azeadtam magamat. ..,F..saembe 1e jutott, kérdezte valaki. A utri.jk óta 111ln6t se lát·
hogy g&lambocskim tin kesereg miattam... tuk.
komisi., utolsó ember vagyok, - markolt
- IÍ.'ll nem tudom .. , biztosan beteg ..
azl vébe az önvid, mely mint a maroknedö fllllentett Balla • már sietett la el, nebogJ
• kasz'8 ut.ln, ott kullog a lekaazilt gyö- több ltellemetlen kérdéere kelljen vilaazolnyörüaégek tarlóján.
nla.
Mialatt Ádám ua.Imar.aáltjin arcraboA tiborban 1Öt6taég fogadta. Felcaattanrulva klnlúdv& tép(!dött, Balla nem merte totta villamos r.seblámpájit a egy lida teteháborgatnl. Ót la btntotta az eset, még nem jére tett~.
elég, bog, 11. "utri.jk.blzottd.g" pórul jirt.
Ádám ott gubbuttott su.lmazd.kjtn, Bal-

la a vállára iltö1t:
- Holnap felvonulunk n plér.en .... te
l·agy a legdélcegebb legény, te vlueft el.51 a
táblát: "Igazságot kéMink!"
Ádám révetegen tekintett szét, mint aki
nincs eaz!!:n.
- lgauigot kérOnk! De hit klnél van
az Igazság? Az urak @rvényelblan ntucs ...
de n veres könyvekben sincs! Ar.t mir látom ..
Mlgauqotllúilakl"
Ádám, '1matlanul töltött éjszaka. uliin
má11nap la olyan volt, mint aklMI kilopták
a lelket. Nem kéuüllklött, nem akart ráztvennt " tllntetl! felvonulásban.
- A:z urak lgud.ga, T&gy a veres lga:zság egy kutya, - hajtogatta, én már nem
hl1aek egyikben ae!
Balla clch1ör hlzelgett neki.
- De hát..kl vigye az ela6 tiblit, ha nem
a legdélcegebb IegénJ?
- Aki akarja! Vagy Köböl Boldizsár, aki
elmult hetvenesstendl'!s. hajlott dereku, res.z
ket.6 fejil, 16 es:ttend,5s kora óta bányász és
m6g moet Is kénytelen az Igát huznl ... an•
nak a kezlbe még Jobban oda Illik az a tábla, rajta Is láthatjlk, 111,1 a bányliar. eorsa ..
Most m.6.r rlmánkodisra fogta a vezér a
dolgot.
- Ne tegyél csuffi pajtás .. rád hlvatkozt.e.m mindig mint leglelke&ebb követt'im•
re .. mit szólnak ..
- Etelre 11:1 hivatkoztál. .. mér.nerv nekt
mondod?
Balla moat mAt dühbe gurult éa kivágta
nr. utolsó tromfot.
- Hát h• nem iöu. a többiek ar.l fogják
mondani, bqgy gyáva vagy!
Ez hatotL Ádim uó nélkül kéazülödötl.
Csak mlel6tt kiléptek a aitorból, mondott
annyit:
- Tudd meg, azért akartam itthon maradni, mert l11m.erell\ magamat. Rettentő
méreg lakik bennem é1 ha én meglátom
l!.'telt valahol, le tan,lom ütni, mint a Jruty,L Hit ha valami olyast cseleksuk, a lelkeden sr.6.rad!
- Nehe:zen fogja most Etel magit mutogatni. .. vigyorgott Balla. De akármit 111
cselekedné!: ha te nem bagya:i: el engem, én

:e:~~~~~h~=~~~I~

~~=~~~=~7"""":s:zo:M~O:R:":u":,:.
•.,;';o:':v:::'o.--;:k:,,.:-::,,::,.:'.m'."o'.".n'."..,"'.0""',""m"',eg".".':'.Jt~b~'-;::,.':'., '.:s':'zt::'.,'.'.:.,:'.'L•A:-:O::Y'.:'ON:'. v:":•::R:.,.:'. :'::'.'k,::m'.".é,'.'.',':'.,,'.'..,:'••'.."~..
:",,"'.'..'16•tte való
THE

CITIZEN BANK

OF WAR
WAR, WEST VIRGINIA
BANKUNK LEGaZILÁAOABB
VIDtKEN,

E

BETtTEK UTÁN
IZÁZALtKOT.

l
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PtNztT FELMONDÁS NtLKÜ!..
BÁRMIKOR KIK.\PHATJA.
Ne kÜldf,o P<lindt fdeten IMIYN, ha·
n..,, helyen. •I n'1unk, ahol lelf,oa
blrlandqb•n van.

Jó
Borotválás
tüll.életes

kén7elinet

:.~•re :cn l 11ug61 fel•
1···~•..... ün mlnrlennap
bhto11thatJa m a g ,.
nü eat a lr.én111tmet,

ha lla11nilJa a

VaJet·
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~·

tett, a uép mennyaaszony mir
Ebben a sok bajjal. bánattal haJott volt.
teljes vllágban ör&me az em(Brauól Lapok)
bernek , ha tlatal uh-eket lit
egymia felé hajolni és a uéJrejy Ttvrm1:SDÖL EGY GYILKOS
falvakban 1~ a~l a lakodalmi A ~·OvtntT LOT'J'E .AGYON.
muulka. Kopec kötSégben Is
__
örvendezö érdekl6déi!ael virták
H.6.rom fegyenc, Roatáe Ji-

u~~~:

:nzds:::;::ü~~~~k•A~
drakozók még , megbeazéltelt
mh1denféle dolgot: Tegnap kicalt roaszul érezte magát a szép
ruenyanzony. Dolgoa két ke:i:e
megé.llt egy p\llanatra. Meny11yl sok tenni való la voll az l'!azl
mezei munka és negyven családot akartak Jól, szépen meg,·endégelnl. A sok baj kötött la
moe;olyogva nér.e~t ö:tvegy öreg
anyja & _becsülete.a, Igazin ueretl! szlvu völegénye felé, hogy
lgen - holnap._ - &! talán egy

·;:kt"::~!::'~::,.;;;~n::::
d.ból. A három awlr:evény Ma•
gyarderzse k6telében reJu5zött
el és \gy a hatóe.ág semmikép
sem blrt a nyomukba akadni.
Egy félrees6 pá&ztorkunyhót
ak~rtak a uökevények klfoeztani, mlvel az élelmiszerük fogytin volt. A kunyhóban csak a
piutomé tartózkodott, ki a támadól el61 menekülni akart.
Rostás J.6.n011 célba vett.e !egyveré.vel é\,--rá la J6tt, azonban a
pá.sztomé helyett Rostás Lu1
J~a 1:~~t~::t~
nla Ro1:1táa J!nost, kit ujra beIdeértek a dési ügyéa:tség fogbáz.6.ba.
.
(Braaaól Lapoi1:)

:tit:;, ~~~:::!:~~:~

~:t~::1:~m;~:ö~~:~!
li;., honnan aokálg vúrta, várta
azt a másik v61egényt. Fáradt
,·olt és a azlv: Is nehéz lett, le
Is kellett tekudnle. Talán caak
nem marad el az ':küv,5, ltér--

P.s lrtRAHOLTAK EOY
• JíERESKEOÖT.

eorzalmu r a blógyllkoeság
tö rtént Nagyselmee községben.
Mialatt a lakosság lakodalomI,an vigadozott, három Jól öltö1:ött ember (ejazélrkel felfegy-

:::a;.;Ő

==~~e:vuerél be~:!o~u
hWba. rttörtek a kereskedl'!re
és mlelOtt segltségért klálthatott volna, két hatalmaa reJazecaapáaaal földreterltették.
A
borzalmas erejil ~p!BOk valód.ggal uéjjelazelték a uerencsétlen ember koponyáját. Mlkor a rablók látták, hogy Aldomtuk holtan hever a földön,
hozd.láttak a lakás kUoar.táaához. A a:tekrényben 6000 koroi:a ké1:1111énzt találtak, an1lt m1tgukhoz vettek. Miközben zsik1
:oá~;há::n
t~~:::u:~~1e:
flgyelmeazé lett a gyanus zajra
és segiteégért kiáltott. A rablók erre abbahagyták a keresgélé&t 1:1 eltilnJek az éj .sötétjében.
A eaend6rsés nyomban megln-

:r

:u~~:~~:~~~k.~ ~~~

nap lakodalomban mulatott. az
utasltást nem telJesltette, ml!r1
elaludt s lgy a vendégeket egy
mASik kocals szállltotta ki. Ez
Kecskemétit, mikor mestui.lta
az esetet, annyira elkeaeritette,
hogy revolverrel azlvenlútte
magit. Sulyos aebesllléeével be-

Együtt léptek ki a llátorból. a többiek mir
készen várt.lk 6ket. Nem esett, dc !iÖtél borulú fedte ar. eget. a fellegek rna)dnem a
rék lombJálg caüngtek, melyelr az ágak legkisebb rer.zenésére vizet rázta): le magukról. S er.en a fellege11 szomoru vaél1rnapdél•
el6ttön rendbe aorakoztak a ~Y,8110k, kiken m.6.r a néhány napi tábororJ. 8 Is meglátszott. Külsejük gondozaUaz:rabb TOit !Dint
rendesen, homlokuk gondlerhes a telrtntetfikhen bánat -vag:y harag sötétlet és 110tsuk blzonytalanaA.ga riadozott. .Meg1ndultnk. Ho!fflzu menet volt az, mely a begy causumlóti lejt,5Jén Hotfleld felé tartott. Ell'!I
Ádám a táblával. Délceg, ar.ép és komor
volt.
A megbe11él& értelmében a plézen keress
lűl a bányt(g kellett vonulnlo)I 11 •Onnan
,·IMza a f6utcán .6.t haza.: azaz ,·iSBta a he·
gyek közr.é.
Rendben, némán vonultak be a plér.re, öli:,
a kilakoltatott s.6.padt bányáMzok, akiknek
azllKös kenyeréb61 Jóllakottak le akartsk
.tÖtml egy darabot s kik e.feletti méltatlaDM
kodliaukban kockára tették--tr neoo el6ször
-•egésr. megélhetél!fiket.
A menetnell: terméa:tete!len eoll .néz6Je
volt.
" lgazsigot kéMinlt!" "A sztrájlltbr6k baJté.rsalk kenyere ellen törnek!" Hatféle nyelHn Is rá voltak a tábJAra lrva e minden
azembejövlJ sr.tri.Jktör6 olvashatta saját
anyanyelvén. El Is azégye.lte magit aok.
~z~~jk~~;:s~e ~:;l~lk~::a: :~!~1:o1:~o= '
akiket u: éhség réme kergetett Hoú'leldre,
vagy kikMl az Idegen világban való vándorlás kiölt minden ,Jobb ersé&t s akik ut
tartották, hogy caak két baitir1!u'k van: a
gyomruk, meg a zsebük.
De núndenkl kitért a menel el6J és sok t&klntet simogatta meg résn-éltel (:a rokon1:1r.envvel n sápadt bányászokat. Klilönöaen
azoké, akik utánuk éltek, mét;zá.roliOk, pékek, boltosok! Csak mikor bánya6röllkeJ taUilkoztak, azolt röhögtek össu a relvonuü~
son s gunyoa, k~elredö sr.avakat kll&.ltoztal.:
u emberek felé, kik ugy tettek, mintha neJD
hallanának semmit, tudva, bogy a táraasig
bérencei ártó 1116.ndékkal Ingerlik Oket.

sorodban, annyi

(Folytatása köve.Utezllt.)

TOU:St:Tl!X.
__
Rlm11.11r.éeaen óriási- tliz pusr.tltott. Kolozsi István közaégl
blró eaürje gyulladt ki s percek
alatt több egymás mellé épltett
pajta, gépsr.ln &' csllr borult
lángba. Komlós Mihály. DulaJ
Zoltán és Murtnyl Andris ká-

natban sikerült a li!.ngok ellll
megmenteni. A túr.et gyuf.6.val
játazó gyermekek Idézték el.5, a
rlm~é<:slek köz.Jéle ..erlnt.
Neme!martonfalván a köPJ1gl "állás" gynl!atlt k1 Ismeretlen okból éa m1e16tt mentésre
go_ndolnl lehetett volna, a raépillet telje11en elbannadt.

~l!~~:'!i~g~~.6ri közkórház- :i::'!~~:f~!~i:ne~;~:.==
(Gömör, Jllmnewmbat)
·
(Pesti Hlrlap) nlturájit caak az utolsó pllla• t: Jap elllfh:eté,t 6.ra S.00 tklDAr-o-( 'S EXIIÉLt:T IIALOGF,\1,\' ÁN.
Beborozva~koltak haza
felé a balogfalvi korcsmából
Szabó J.6.noa dora, Barnóczkl
Józser Sr.a!Jó lstván bumbl és
llaláu· Dertalan papkó l>alograJu1:1I legények. A koromsötétben
Barnó<:zkl tréfihól bevllágltott
Szabó János azemébe r.seblámpájl&.val. A tréfából pofon ke let1
~::: v=~~~\J!lai~~t::te~<.' ~
dulakodás hevében Barnóe2:kl
revolvbrt rántott elO éa tüzelni
akart. A többiek lefogtik és leaierelték, mire a fegy,·erétl'!l
megloeztott verekedi'! calzm•a-

KÉSZPÉNZODLLÁRT KÜLDHET '
MAGYARORSZÁGBA
ét az' elszakait réne.kre pollláa és 1ir
1ii-,ile1U.
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HATÍRÁBAN.
A közaéghba ell'!tt az emlék(UJ Nemzedélt)
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MADISON, WEST VIRGINIA
LEGKIT0N0BR MJNóStOO ts EL80HENDLi

K••u• M,rt .... H_,.,..,11,

.A
8ZAIJÁ8U RUH,lK Ff!U.FJ,\K f: S NÖK RtSZtKE,
VALAlU.NT GVEKIEKEK SZÁMÁRA.
tiálaall lt ltwJobbat • legolu6 bll iro u „eheti Dle(.
RŐFÖS ÁRUK, KARTONOK ts RUHASZÖVl."'I'EK,
mlndeD ■ legjobb mln6-~ben métfékelt iron.
.löJJö11 el H
oilunll, ahol Jót ole11ón kap.

WYOMING

,.~,e.

HA MEGUNTA ABÁNYAMUNKÁT
Jö!Jön '1' arren, Obloba., abol ,-61onthat a l'r,rl mHU.baa.
7' lfJ,r na a Tiro1b.n, ahol ,1111n116an kaphat man11,1.
Kltia ll lskolill T■anal a dr'Ollkn, ahol ll'JerDll!blt hlo1'1latba1Ja.

NE FIZESSEN ON NAGY HÁZBERT,
ha.ttem lak jon ujitjiban. VúirolJon efl\'Y báut, alapltu.
meg boldOII\' otthoni t. Akik t61em Túiroltak Warrenba.n
telket. éplttetek uoknak arra hint, 80% klllclÖ nt azenek
a,; ápltketé•bet. Idegenekttll váú,ol(telekre fi0-60% klUceönt uenek Öunek,
füukat adok el BENN A VÁROSBAN. Ha Önuek nincaeD elél{ pénie. akkor letltetéare la adom. A bball mind e l
nnnak litva m!Dden modern kényeJemmel. Vlllanyri)igltb, d1, Tit be n.n Tl!&et...-e.
E,ey kltOnll 80 akero, rarmot 11 aJinlok. 7 11obú lakta
n.lta el&llnnll\'U illapotban, na.QS&erO ut mentén HARYLAND ÁLLAMBAN. 40 aker erdll, a t6bbl uint6. I1til16 U
marbira. két llul lr.)on bll...-eb~ felvUt,:oaJtWrt, ha ve...-ö
uindika van.
•
Mo~anto1"1ban ...-an 1 m6rföldnylfe a ...-i.roatól 150 akeroa farm eladó. Kltünll alkalom cu.lAdoa embernek. Van raj•
ta 6 nobU hi1 6s mlndeu ullkah:ea mellélléoüleL 17 fejlla
tehén, 1 bika, 1 üu6borJu, 100 tJull. apró calrkét, 1 Ir:ocal
J6TaJ, $tar teherautó, mindenféle teJetk.annik éa liTegek. 40
,::aUonra ru,; a napi tejeladb. Jflndea 2250 dolli~rt meg•
kapti.ató A jeleule1:I bérlll %00 dollir éTl bért fl&eL
Warren, Ohloban 6 1toW.1 2 éves biz, 2 zuhanyfürdllvel,
k~t kl1 culidDak la:cn a1ka lmu. Az ira 3500 'dollir. Csak
fi00 dollir ké!lzoénzl kell lefizetni.
Binnllyen telvlli•oaJtiat a leitr1alO'obb kél~el nyui-.
tok. Forduljanak bl&alommal he&d.Dl,.
l,.. LEFKOVITS
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