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történt aztlui, hog;y- a korszerinti f ~ 'ta 1ÍD vezet;
ték be, .b9~ 50 éven felül mitt
den ta,1 ,.etYforma ' dljal fize..
tett . . ',· .'.
.
tart.
_,
Pedig ,éppen az idóeebb taA főgyllléa elé uimoa fonkellett vol na

:.:. j~:8'~::!~!~t :/1::!;
~ j«vaS]atok' kö:i:ött a legíontoaabb a tagdijemeléa kérdbe.
.
A '.Qrldgeporti Szövetaég tag
j~ éppen ugy, mint minden
egilet tagúga, évr6l-évre öreg
• uik és éppen ugy, mint a
t,/Sbbi magyar egyleteknél, fii.tal tagokat ezzel szemben alig
kapnak.
, ,
.....
A tagok öregedéaével ter•

mellett" , 1e.Jmul119ztottak befizetni.
.
~
Az ÖN!~b ta~knak ali~
gyülhetett fel t6kéJe, mert hiazen olyan csekély összegeket
fizettek be, hogy azokb61 soha
se gy-ülhet ÖMUI az 1000 do}.
Jir, amfre M1'1 esetén igénye
van a tagnak.
·
Bizt~"ft moet ill nagy lesz

.~~61=~~~ :J\:~w~~~I':~~~ a ~

~alálesetek növ'eked~ pedig "a uo~ban korilpl:(abban a~rnak
halále&etl alapot ve11%i aztán foglalkozni az Uggyel, azoknak
igenybe.
caak ceruz&t éa papirt kell ven
A Bridgeporti Szövetség~- ni.ők és ki kell szAmitaniok,
J'1eseti alapjit : a mult évbeo hogy mit fizetett be eddig egyalaposan igénybe vették az el- egy idős tag és mit fizethet
haltak hitramaradottjai. .Ea még be hitralevö életiben nk•
miután az egylet vezetösége kor minden elfogulatlan 'em.
nagy gond9t fordlt ar ra, hogy ber belithatja, hogy nem töraz egylet alapjai meg ne inog- tenlk a ta1dlj emelésével sem
ianak, kénytel7° gondol!kod,1i mi ihéltái¼<talansi\g.
arr61, hqfJY. 11, vagyon ne esőkTermészetesen sokkal jobb
kenJen, ~.t ha_1e"het gyarapod- lett volna, hn n most ötven
jé:k,
·
éven felüli tagok még fiatal
A halileaeti alap meger6si-jkorukba'n fizették volna be a
tese céljából kénytelen tehát a 1megfclel6 tngdijakat elismer•
tagdljakat emelni. Az einelést Jük hdgy ezt fia'taJabb korban
pedig azoknak a vlillaira keil lkön'nYebben fizették volna. Do
hiritania, akik a régi tagdijak ezt -akkor elmulautották be
hibi\i miatt )lem fizették be a-i~ 1kell moat fizetni
'
a tart~lékot. aminek lennie Az egylet hiv~talos lapjá-
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65 Millió .TONNA'
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A mu!t hét közepe!e yéget
éttek Miam!ban • .ti_rgy~lások
~élkül, ho,gy ,~zok ~rmwel. 11
közelebb hozUR.;· -yoll}a .• targyaló feleket. .
'.' . .
. Voltft:képpen má~, :\hg 1~ t,ö r·

=-

j/: f!8' h ~ ~ lfÍril ~ a la,.
~ l:4!u,ire·Hf~ ~..., ~

~flter.t~~t~ ~~ ~ ;• ~ !wz:::

··:ierikú . magyaraia" tá11i öuze1eket kifizetni éa ia'Y •z~,zá~~lik.ra ~t•~nvt zni. -

egyik ' JegÚagyobb egylete, ax
Amerikai Ma,yar Segélyzó
Ss6vete6g; vagy amint jobban
ilmerik, a Brldgeporti Ss6~
J,eJ" mirclu1 21-én konvenciót
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Á lland6an

A rlli tiu, ~ t~~~lt lttrild ■j~tÚH i., ttn6n oan
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.•

~llK·olya~ b•n~~~:·alúk ~
,oiduznek, h0 JCT.,;1pr•!,,·k~pé
re minuen ol:l.M ~mr• .' open
:,nop aiapon rog; d°.J~i. · ··
~ lui nem _h.~~~lfyp DU\•
guk n nyilatk~zira.t~ : bhyn-

·

J .. _,.

. .... .. .

MOi

Ond.gazerte folyik a utriJk
ra való kéuüllSdés. A uénfogyasztók i1 sondoU:odnak r6la, hogy ha 6prilia elsején abba is hagyják a bányúr.ok a
munkit, 6k ne maradjanak tü
r.elö nélkül.
Soha ilyen nagyszerUeo nem

:· •

coló••b6ny~ ~lyeze":6re:
A , barcho:,, pe~ mmdig
Ph:1;Z k~llett, ~~ ll az kell
m11J~, '.
1:~;6.,1'w.ivA~~ biru azennt
~ ~nited Mrn~ Workei:a veze:

(lllll}t6tt.ek 1"'11 utrd)k dItt• .

~me""6Úéu.

ua, hogy már uj eutend6
napjlui az oruág kt!lönböt6
pontjain 56,000,000 tonna Gén
volt tartalékra felhalmosviil.
Ez a . mennyi3eg körlllbelOI Jj
napra biztoaitotta az oruác
1zén11:i:llk&égletét.
Decemberben _ mint &Wx

o~~~o~ -~:tri,p:i1:~sej~:•198!%:~ ~~~!!z~e:e:zt!~nvi:!t:lé~:~:: !!~~ékm~fnuk -

~:~d!~:~;r::1s:~~th:g~á:'; ;;~c:~~Íl'YJe:.n:~1tf
a1ok f~s ~~'nyatÁrsasúgok kikUI ktl.nnyen m~á~· ·.~.agu~at.
döttc1, rp1l_ycn . fel~telclt, ~cl• Mt. nem tudj~ elbin!li,. hogy
lett kötnék w-e~ n aze~6des_~• vh10 azerveze_t4 b~nyáliza1 csak
Ez azonban ~d~1! se volt cg-y1~ uID'. egyszcrilen
ottha8l_ják
fél előtt sem titok, mert ~1- maJd ~ szervezetet ,., és bele~zen a b:'i.nyáuok konvenc16- uyugodJatl.'lk, . hogy' ,./z'.entul
Ján ho~t~ határozatot ~om• most már ott 1.• ol)'an. i\llapo-,
ban nyilv~no!!,SAgra .hoztak, :i. .ok l~~i:nek, mmt 4 'zervezel-.
mely azennt ,Amerika si:erw, len vidékeken.
·- · .
zctt biey~sza_l a ?1ai Wre~e1, . Hll a ' bán~aura,k W1Yl~g ke
nlul nem 1rnak ah~ sz~r~6~7irl.,. i:esitU I nknnik ott· e;09iaJcoJ.
~~ncs~t:·o:m:;:t:t!A~::

~~ nz . ~pen , ~

alig vet~~
1
zésl h~djáratot.
'
. l,IÍ,t, mint muei;; MJ.g mis.kor &~n a~or rte:~et:~t, :e~~ a ;
; ~c~énetesen éJ!pen a {~11 llztrMjk előtt a szén árit fel- arak letörését. Januárban a,.on
ti nem .hivatalos egy~égre hnjazoltfi.k a nagy kereslettcJ, ban ujra megkezdték a c.endVRl6•. ~~~1~tettel...!.f~~t Ke~~ 1most olyan nl!'-C!_Onyra törtek ben vállárláat b folyt ez febt~cky telJes bell!.C~ért m le a szén árát, amilyenre csal,: ruárb&n a. Olyan- csendMCn
dttják meg• !egel~~zar a ha1·• j.:i.knrtálc.
~·ették azonban a szenet, bogy
c_ot, hogy ~e~bémtill_ as il- ll.tcgirtuk, hQD" mir de- -senki ■e tyanitotta volna, hoai:J
hnol11i s~n~d_ék leger6aebb ,·ember elején titkos é~keileJ rov,d idó ,Jatt ujabb 10 mllhd •
,·erseny~,• ·
teken beszélték meg mint k&\l !to At vá.aá.rolta' &asz
Utf!,oa ~d \f! ~ !tii'~ uerinl letörni a azén irát. Azután tit• nn
x
é.
nyombnn a· rep .11-ik kerDlet kos• körlevelekben adták ki a:.I . U!7, hoty mos~ ~i\r 65 mil-

p, iUet61eg_ ,;·· , . ,-,itlaz(L~~ l ~ ~~..;~~ll!._~llJJ utusltA:.okat

8.11zt·nv4ehjf,~- :;t~:n!:zr~u~~ ~:~::
•z:

JDok,blmyauraltazt :a. hRtár'ou-'
,
~:~, ,.:~::ln~e~J~m~ ;~;~0 ~lt azt .~ondJik, ho_lY _mire el
tot, amelyet- l'-oledoban ,hoztak, hlsftük", ,Qh'ioban lgeq ~ID'- ~
bányák nem tud~ elhel eznl Jön l'lpnhs elseJc, b.:t.,Oi!8p 18'!:&
hogy csakis ol)'an szerz6.~est igen elkeaeredcti ha~k J~
t
lé Ok
'k illl 11
'! as onzárban 70-75,000,0ú
81
kötnek, mely a mai ,a~n·ei.eL- neJ,. 1Az ohioi l:i{l,!IY~!iok"blstóer:me hadj~t. ;
er
az wnna tartl}lek 11zén.
len . munkaberek~el . van-é!Slll-" Jan.1lVég16kig ~ógn~ - ~h•i n ~ várj~ _ a : .síervezet, cg;:zna:..V r:.;asztók igy te, ' A m~ ~nmennyiaq .&:s
hangban.
,
_
;;zervezetllkért. t ; \, ' --:e-.. :.:'i.azlo.1f.nak l:'lbonflait- a nagy é d k
. st- taka ·t ttak napra b1%tOSJtJa az orszigban
Ezt tudatták u:ii;a ,egymá{>- .· Ohio
bi\uy~~i : l18!tAban telkesed&8et-· caáU8Ío:imak az m r ~ /e:r
~ :ét.e La szénazlik&égletet !Mg akkor
1
aal Miamiban és enn);i yol~ az vannak vo.le, hÓgy !i~•JJljlt el,- - ~ ~d . .. , . ·,.~ · .· ·
,~eg~n ::in; a;n:t~':-tunk ~ Is, h:i. egy ~a.rab sz~et se tc.!regész tárgya1'~. • Pár .bes:t.edet bukna a aze~e~ 9„h'tb}>,an, Da. J! ~
-..
~llitl 1 dolli\r is volt tonhi\nként E't melnek lipr1hs elseJe ut.6n.
moWÚ~k ~ 1, n;undkét-,, ol~akjn, gyon ~osaz.u ld4 ~q!J~?t1.iah~~. ,I11.1;....,a,~h!,enl~a·~!l'gulat a persze nem i.:oit illand.6 ,;, de:_ SzénvásArló k<?rökben bizo-de egy}k~~~daft6\ .at.(_:19,r~ut :nig ,UJrl\ kl,.ile~~1(ép,iilr:.i{?ali,n_~
.,,..:;. Kfa\ ~ Nagy olyan társaságok, melyek ren- nyo~ra veszik, hogy 6priha elolyan kóh~ti~!ndit\'.any„ a ni n 6r.ervezetet: , ..•.,\
lco:ll füv~., ..,~
plézeo ,J l'
élkü l 1. d'tották
aején mégá!I a munka a aurmely lt1gnU1~b i:em.fuiyt .·l)!\ljt-l Ohio ln'ínyautat j\téft.J- oly~11 \~nnnk er6a un@f.. ~ere~, n n:t!z :!oszló :ll~mlisra, asz~: vezott blinyi\kban. Azok a tohatna, hogr ,nz UJ. szerzod,!:-,t hangosak, mert anfá:;n seg,t-- . kik· esni!: IUl a lk"°a}~~l- várJát,
itrli
k gyasztók akik szervezett M11 b d I
~~lriijk 11élklil r6g-jűk megkot- 11Cggel 6k~t biztntjá}I: a banki\- tfogy bajtáriai'kat ujTá a aze~- :~;~ :::ik~órriy:nvár :e~l:t~ nyiknt\l 'uokták beJ.J:oreznl ·a
m.
! rok R logJobban. Azok a ban- "-ezeUte.i való Cl:!3~1ako~ra h1,.
·
11Zükségleteiket, már tapopMl.:i.miban, amikor szét- kok, melyeknek tartoznak é3 ják.
·
' /s. M 1 .
któbe
. .
6 tóznak a szervezetlen binytkmentek a megbizottak, st:nun;. amelyek m:1 nem n~ón jó l A binyatársaságok se t.lltle·
ku !s:~°ooo r vegen m_g nál i\prili.s el.seje utáni azeu,
féle nyi111tkozat.ot nem adt.ak befektetesnek tartják a bá- Jtek a 17-ik kcrilletben. Ok 11
f
'
ton~a gzen SZUll!t.&!ok érdekében.
1 0
ki, hogy hol és lJlikor Jönn.:.k nyáknál levő pénzt, haj landók tudjAk, hogy a szer vezet meg- ,o .t é e a m,
~e>'. men~~ A szervezetlen bányák azon. •
majd össze a b~nyiu!_zok C_s
f!al!"Y áldo~tokra, hogy. _a azet ke,:di. majd a szervezkedé9t és ~;:d!atZ.~:~tá:n~ssa~: d;°íil ban egyelöre nagyon tartóüod
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1

~:le:;tn egyea tagnak a!'- ba~ nngyazerü_ példAkkal Iga- ;~:~~ : 0,;;gp~~~;'acJ~e;i~~;
:kk~e:öi?t:~k j~ ·i:,Y;~ ~::u~~~:'! u~g~'~j;:~ J~ndó.:i.n kezdtek titokban vii- nnk áprill11 uti ni ~:tállltllara
Régi doiog, hogy az amerí• W!Ják, f~ogy :\aör;~ ktagof még ti1rgyRlni ,-·fogri!lk, 1:1--:n befektetéanek pénzüket, ha a örök", "nolicok" és m'8 dolo g . l ~ n !_é~o1'sra szenet, re nd01 h eket felvenni.
1
kai magyar egyletek régi ta_g• ~ttg a e eme f .~kiJa .:;~ lcgn\íi.bb mcp ,k6l1 ; ki,;érel11íJ~, bányák "american plan" ala- kerUl6k, akik · mind a kö1.elgö
ma::.r...11~
~
„ .e;igdijai mil)den szimitüai fl.ze:i
ö:~~e: ·;mire h~tha sikcrUI ai egyezs.!g 111.!g p~n ·dilgozni\nak ; mert akkor i;ztrijkra való te~_fit,ttcl kap• 1111
-alap nélkül, egya~rUen_ caakaz 1000 dolli\r haláleseti di'lkötése.
. . lm1ndlg alacaony~rek mellelt na'k Rlkal~!fk•~ "~+.•
tali\lomra lettek kivetve,. );;gy- ktfi t.éaé
üksé
~ Beavat.ott helyeken az, h ~ dolgoztathat nAnak, ~ Ha n ~ e ' M s meg• •
.
,
mi\1181 venenyeztek RZ egyleze , re sz
g van.
szik,. hogy f\lárc!ua ~0--1~- kö-l Er~n tartja rap.~ n hir, kesd6dik', a tizenhet~ik kerll- ■
Hb,nler Márton "K1lencezér mérföld magyar 90 rsok
t.ek., hogy melyik tud mennél A B nd ge~ortl Szővetaég,
rlll Jönnek mqJd u1ra o„v.e hogy. a szerveze vdetölége !eL valóaágoe - tüd"éuek leaz.
utján" cimü cikkaorozatánalr. klizléaét.
kevesebb befizetée mellett töb- kere szt ttl vi~zi ezt a tagdij. még pedig v~lahol a KQt.,!p esetleg kerülete'llktn\ . ·itt baj'- SajnM, abban a;, .kerllletben
Himler l!árton bejárta a Dél és Nyugat farmvldikeit
bet nyujtanl tagjainak. Ez az ~me1Ht., egyidlire - de nem Allamokbfn.
• ~
, llandó szenódéat 'klltnp 1
. m~ valaW.nyUOUazervE"11ked•
r ' !keres~ a magyar farmenket éti közvetlenül aierállapot idézte elö, "hogy a iµa-1 °:z ~a-; utra.,.re nd ~hoz~_,. Amint hazaértek .& IJtr.ya- Azt t.ilitjé.k, h4:igy. ~llinoi& ni akartak. a .bf.ny.iások, min~t tn
lai ta·t mondja el _,::ikkaorozata kereteben.
1
1
::;~~o~gy~~:tg tudtak tar•1trbnta :!jd,\:~ ;zá: :azáza~ :::kezd:?~~ú,::~~-g;~~:b~ ~n~~~:iuh~j~7~,~~in!"~:e!
tá~kB::
~lzenk:~::r :é;földet utazott be, lNlgy megismerje'
Csak pi\r év elött kezdték lék fizetőképes. Ez azonban most már h~t.llnllén\ péh:'11,y kenaal, mert a ' •~npetoe!t bere.i most i1 idéznel(·majd el§~
a Dél és Nyugat kBlönbözö vidékeit.
meg a befizetések nrányoaitA- nem jelenti azt, hogy a_z.zal cikket lehet találni mh1d1'11 11em lrásoa el!"Y.ezség,é •van M 1rendbont.ást, hogy aztán a bi\· ~
A magyar bAnyászok 11agy tömegei vannak moat blalit a bb:to.!lltott ö11szegekhez és ~á~ végérvtnyesen ?lztoaitct;.. amerikai Jnpblln, ~ely azt próllllinoisi
bányaUi-saii'8?kknl,1nyá11Zokba köthe11senek.
, 1~ zonytalan helyzetben, akik ki akarnak menni a ba/ a,: elmult ldli .nem volt elegen- 11 18 az egyet jövlijet.
.
bálja nz olvus6kkal elhitetni, hogy az uj szcrz6'dé~~ ~llen~ Mi - mint mindig - ujra ■
nyaiparból, mert tudjik, hogy ebben az iparban a
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ft„t~:;it~o~n&~gi hibAkat 10! ::a~da;_ne'io~=éie~oa! ~~f>'ma:a:z:;_~a~~:;Y!~:o: ~:ug-a;l~:::uct~t.- ~~ezik ~=~.:z\i\1:yt~!1m"!:~1:~:n. : la
A. S~vetség 1917-ben kezd• vagyoni helyzetet, mert uj, ~ia nak, Rmikor a régi fizetése~et.
te meg a koruerlntl fizetést.

t:R!

!!:i!'k:;n~j~~:ze:rÍze= ~1f1n7. n ig nem tudták megket Ui'Y, hogy aztán többé már A f.ugdljak emelése mellett
ne kellene ujabb tagdljeme]é- pedig az egyetlen módja len5ekkel II tagailg elé l~pni, Nem 11e a magyar eayletek a7Jli\rdi0
~::;;~nh~::~~d":t~ : e :
naa')' u~ás volt ,akkor' a régi az amerikai magyar fiatalsáalacw,ny befizetések helyett got az egyletek részére.

:~::tez~~~]:;:~::

::~:=~~ti

5

lgy ha Illinois, meg a

kc kik nem

akarnak a harcban

e

A b6.f1yaurak eklirJi\k 1ményazén vidék megn.aklláB 1észtvenni, akik gyöngiknek ér ~
0
0
:~~1:e!ecti:~\~~t~ !!'n/~1:!::~c~ ~~: nia~;'::1;\l;i8;~ ~!~:;:f'!~~r:~me!;;~:~n~~ ;
szervezetlen :ti!Lnyák, mert ak•I IU :111.
·•
még idejében mi\s , vidékekre. !111
i(or nem tudnak azokkal ver- Tudva l evő l eg n · .kónvenció Tudjuk, hogy ma nehés na- ~
senyeznl.
,
most hozott egy olyan· határo- gyon az elhelyezkedés, de még 'fi
0
te~!~ ny::~Y~~=~k
1::!:;e 1;:~de: :e7e:8::;~mvea~ ;c~t!z:~ ~gé: ha~::f
nak a bdnya'.y.;al ._ valósággal vazh nélkül akkor vethet ki alatt, aki akar, mégis csak
magukhoz ragadták ~ ve~tist kOlön Illetékeket a tagokra, e. !Alhat ,munlt!t.

ta~o~. IIZerzésének .m6dJAt kérik,

~~l~~f.~~

'!~ ~;Ő,
~
l.1·1

nfl=k~:ga- -t
■ ~~!~'e""k
Jkük,oll h•ot&gy~oaakij-•-•t !/~ött"•,,. 0~t:,n,i?!:~1::~;8.'.imi::r a~~!tó~:~~,~~~tén, ha uy~-e11 „maie~,j~:, ::;~1~:r::;
.....,.u
a.. ,._ "'Y,....
"t , 3 - ~ ,
""
1
m ~ h-;:;r~m a a : ~
~~ ;::::~é'Xpagao dAt a ~N!~ 1;:'••do~;,~~;
a
t&ek arinyiban tud mindeo hl.uen a ltfter.er kettll • min- Ohio mlndé'nképpen le akar &szegeket tud a u:erveset öss
egye. enlet tagjahia"k bl.z~l-. ~enatt nqf. '
súmolnl a szervezettel & , van lueuednt a tnb vldüüen har · tFolytatú a S.ik olda!OiT)
1

:::t~8;:: ;!.~

J!:~

,k;:~ny~; =I~::~~ r::!:'~

helyzet egyhnmar nem len rfuás. A sz;r6jlc elöl : ~
kan el akarnak menekülni és i llandó o.thont szer

■

~! : ; ~k : :: ~.:~m~:tl:s~: ::-olnak céltalanul, minder.

e

l::aU1kra,· holna p Keletre, hol na-puti\n Délre men nek,

._

~: : r:;:~~n e; ~ ; ; v~:::ö~ :

~: it ke~-egy vidék

,

Jehetö~égclt és ct az oka, hogy nagyon sokan nzt!n
teljesen JeWrnek. :-: Ha ön ~Jolva11~a m~Jd Hlmler
Márton cikkeit, a Dél éB Nyugat vl11zón~it, leheW-

•

előre mcgfo~toltaág nélkQI a magy11r bánránok. M4 ~
■

~-

.
Ir-----uo----------~1
aéeteit ismeri meg a.iokból. MeA" tudja, hol mi várhat •1
JetelepOló magyAr emberre.

►:

Kisérj e figyelemme

ezt az érdeke.. cikksoroutot éa hívja fel arra iam6rti'lei rg1elmét Is.

-MAGY,ARORSZA.GI HIREK
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Ml.e'rt m-ennek haza a magyar·~~~=-:.ai::~:i-:------='I
munka„ sok Franc1·aorsza'gbo'l ., :' =· :i :.=:.· .... ::~..:·'i:.~:ii\"';~ :~:~=-1;~;~:"·:i• it
A

liill'rin7.t

lamartetéle

,-ma._trdekÍlnlek tartottuk m-

e

'

. . . . . . .,
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1lt6 1DH .uiuwu

Va,omzámra akarják buasú.llitaai. a muka■élkiili~ ~ ~ - A,fraa. Kiru;:::
ciák azt tanácsolják, hop maradju.ak utt, mert apriliara miadea aeaaanl
Ai:-.:vuuony
•

A francia munkallgyi minial est, holye11ebben. as ilyen_ mér-1

Sajnos, .nem u~la6 eorban a

... .,.._ _ _ _ _ ...,_.._..,_......_

tormilóclnt a air ftkt611égé-

~

és

a pold,-

bocsátuokról:
tud látni munkinl él! - A kri&iat mi december el n)"Enel.

.,_! _tL:::.•

ke-

1 IZein,

~=

:n!!~':::se~•:~Jte~:z: vot ho~'.ne~=l~re ::;aap::~ t~~
~':~k:==- ~!! !~~ ~:ftkn:!iidC:~:{·0~!':n
1

litop-

vi5t..,

Jcihozatalinak kárdéae.

vet. i.llitottuk fel, hoty .1zolgé,- bad a fejüket \.,:11zt.eni!lk.

•• -

Ko-- .:~

t rum mo~t megjelent hivata. ,,ü munkanélküliséget minden• magyarokéba, a.kik 161til ma A IecuJabb törvénytervezetek lati 1d6 eterlrit bocsitJuk el moly, hozzáértő emberek vél~s1 kommiinikéje 38.37~ 1 egé-- ki annyira tennéssetesnek ta-- több elllfl'. • ~.
lamerte"8e.
alkalmazottainliat éa ezt az el- Jeménye 11Zerint 11zimolnl kell
lycuitt munkanélkülit tart s&i lilta, hogy ma sem kelthetne ,belyzettel . . . k ~ 11'•"111
~
- tdar6,tak ffl a legszigoÍ'u.bban vé,re is azzal, hogy a francia gazdasi-

~1' ,

~

!:lt:::::·

=U~;;~ 1z=

=~•~~~::~:,~

:::zUkF::~~ia;;s~::;
!::et!o:C~n
~;:.ir:~a~°:k
· .it.0ks.t s. munkanélkülieket fog vi&Szh~ngzik a fran.~ia mu~":'!ls; sok-aok a.agyar ~ n éa
ÁRA. 1 DOLLÁR
.
lalja magában, akiket már nélkllhaég problémaJától; vila csa~ád érdekér61 ·Ú Wuten-- KIUdJe be o ~ : , 6 e ~ :
eddig ténylegesen segélyben ré gos tehát.,_ hogy a dolognak , clijáról van: ~&6, itt éa ottIMMIGRANTS
::e:!:ttje~en~.in~:z:t:m~u=
nélküliek valóságo& száma en•
né! BOkkal-sokkal nagyobb.
.
.
Mert az elsö pillanatra ny1lvánvaló, h~gy attól ~ naptól
I~gva, . am~kor valakmek ke1.ebc nyomJák a felmondólevelet, addig az idópontig, amikor
ai m etö megkapja s munkanélküli segélyt és ezzel belekerül a nyilvántartási laJ-·
stromba: hosszu id6 telik el.
Legalább is annyi, hogy kllz..
ben a hi~atalos kimutatás min
den reá.ha értékét elvesztette.

~= :~~~::;

:;~:~tn;!y~~; ~u~~!a.::: : :_~~~-• .
PUBUSHING COMPAIIY :~ott;geb~td:i'1ca1=:20::!~
jelentkei:ö számoknál 1okkal,mé4'ét és ol:,an ré&zlétek'et 'lff Broadu:,ay, R°?"' 41JI. . kat. SaJnos, itt sem állhattunk
beszédesebbek a tények.
vizagáljunk meg, amelyek hoz;
New York City.
mea-, hanem tovább kell halad
M rt komor ma a pária! ut.. záaegit.enek a jelenlegi hely•
.
nunk a megkezdett uton. Hdgy
, ~ e és ondokba merülten zet alapos megiemeréséhes és ~~tne monda~, mert 6 adta meddig? Ki tudná azt meg1:8 k P g
k ·nben a jöv6 lehet6aégek reális mér v1~ a f~an~1ik etéles töm': mondani. Bizdny sok mauart
Já.rn~-k~lnek mé! :ák ~lö Ali legeléséhes.
i
~·
ge1nek az önbiza:lmat, azt_ a hl· is el kellett bocsitanunk, pemmd1g ~dám fra c
is.
, '1
1
' 1 t.et, hogy Franciaország önere- dig sok volt köztük az értékes
onil16 kiaburzaoától kezdve, az , ÁPRIUSBA.N DDL EL
jéblll ia képes talpraállni, A munkaerő. arról 4zonban bizalkal;'lla:rotton fol~tva é11 a . A. FRANCIA. SSA.NÁLÁS bizalomnak ez a helyreállitása tosith"atom', hogy semmiféle
r;agyiparo1H1Xpo~óron vésuBIIC.BRB
igen érdemes eredmény, vi- anlmozitás nem vezetett ben•
ve, m~denki elé ismeretlen ker
1zont az acm tapdható, hogy I nünket honfitársaival 11 r.emdöjelkent mered a Holnap. Beszél~ folytattunk hl· Polncare
ennél lényegébe:? ben. Sót _ tette hozzá moaoNagyon ott:ho~oa&i v~lt a .tott 8 semélyia6nel aki a nem teremtett többet. Hogy ez lyogva _ megtaláltuk a m6d"ceinture" ~ife~aés, atnl
;:ancia m.unk&n6lkülÍ&ég je- a bizalom bt,rtós maradjon, an ját annak is, hogy a leiéTtetosan ann~!c;,~:n;el;:: huzllenlegi merwlr61 a k!!wtkez,S Jl.!lk ~:r.: a feltétele, hogy a kesebbeket közülük az elbocd.-

po:

kil~=n~rio~i~~~: ~~:a:.~ :;~\!~öt a nadrigszijon ... i n ~ r m ~ . hogy
8

A gazdasági kriz.isnek fojto- munkaügyi .,sn1uterium hlva•
gató
kényszerüsége el6a:r.:!lrltaloaan pu~lki.lt kimutatásai
uok nyakába. vetett hurkot, a szántszándékkal asoritkoznak
kik leg-gyengébb lil}on illtak a segélyezett mankanélküheké8 eltek: az itt foglalatoBkodó re , ennek a Dlegfontoláanak

J1Jkua munkanélkühaégér61, E!! 1degenekébe.

~~!·n: belpolltlkai

,

Felkéretnek a tagok a~ ia, hogy a megürescdésbe jövő tiutaégek betöltésére küldjék
be azon tagok neveit, akiket azon tisztségekre

ajAnlanak. Minden tagnak joga van azt a ta•
got ajánlani, akit akar, az ugyanazon tisztségre vonatkozó aza~:,ok figyelembe vétele mel•
lett.
Ugyanezen gyülés hatáakörébe tartozik a
reklamációk, fellebbezések éa mindennemO felszólalások elintézése. Akinek tehát akár segélyezési, akár . kitörlés!, vagy bármely máa ilgy4
ben felszólalni valója van, ne mulaasza el az:
melltcnni, mert a fögyüléa, mint az Uk)tek végIelJes elintézésének legfelsőbb fóruma, hivatott
azok elintézésére.
Forduljon minden oeztál:, és minden tag
bármilyen üggyel a f6gyllléa elé a legyenek
meggy6z6dve róla, hogy minden Da ;lóaka·
rattal é;8 tpuigoun leu elintk?e.

-

A nemzetk6z1 sú.lhtmá-

:;;z::~: ;;~~!r~:~:!:tt'.211

8

~:81:jit ~z!n ;e~;tr;:i; ra~l;p:~isé~;:z~ p~;;:a:~ =~n~:!~z:;o;an~::k\ am:;::

l

~::~~-kit~~~1::,áli\ov;; t;~:!~'~!~~ ~1l~;:s.;:1:,on~~
F'ranci1ország jelenle,ri, :p:wtr- .1
mélyre 8.z.ántott a St.&bili•
1hié'í'<l~n :inagára utalt kitlP.o- zació a franci~· gazdaaAai élet
liti'kal helyzetének ·e l ~ ~ telev~nt, 11."!.m~..sz Aba.
abban kell a:r.: okát keré.(rii, - Ezt a hitet ügyesen tihogy a háboru következtében m.asztj~k alá_ a munkaügyi mi
- bankirból adóssá változott. ni~zteriu~ hiva~loa adat.!. •
V:iszont nem szabad feledni, ~ 1~• ami~t emhtettem, quan•

SZOVETStG TAGJAIHOZ!

hivatalba.

,
A. MA.GY A.ROK1
_
·
A párm Schenker szálhtmá
nyozó reszvénytársasag resze..

~;m.:;;~ró a j:~u::.:~: ::~;1;1~~:z,~::;1:J: ~nf!~
Ma
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rwa..,
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"'e'•elem
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Ai •

;:~:::~ '::1~zóÚu::~:tk: r::~c::~~g~~o:;~.~~~:
~
volt már évtizedek óta Fran• kan~lkühség) ipnh~ eleJén el• téh szjlkségletek már k!llcsönö

AZ '~Elfn[ IIAGYAJl SEGtl.JZO

Kéretnek a tagok éa az oiztáJyok, hogy
aJá.nlataikat, alapu.abály m6dositbi \ervezetei•
ket ,tb, a jelzett időre jutt.as8ák el a titld.ri

indítékai

megmogna a Pomcareba velett bit. Pomcarenak e tekin•
tetben igen nagy a aserencae..
je, amennyiben a steb1hzác16

Ara

~~ilaar

/
....,...._
._"'"91 ,
letekhez mérten kinéleeite&.
a legszükségesebb kezdemén,9
Z6 lépéseket s itt volna a tec-sürgósebb ideje ennek hoe:, •
J. ...,_. ._,__....
meg\ezdett akciót a 'srikNr•
,-, ............. ...,._..
S-4 A.;.,.
..........
·•
•
(N mzetl UJ,q)
e

ha e:r.: bekövetkeznék, könnyen HAZAMENNEK-E

Franc1aor&zág •preazti:r.:sének a kott krórukua, krLZIMel

, RTEsITÉs
E
ESI VÁs
FELH

!::e~!é1=1~~!ri;

!~~~:s
még hátralevö idll alatt inkább ellátnák itt Páriiban a
legszükségesebbekkel mintsem
hogy elósegitsék ~ tömeges
hazaözönlést. A irlsi M
r
Egyesület anyaJ viszon
·rt
á ddl i
Y
me en m r e I' & megtette

1 .,_ Klilpohtikai szempontból ,d usl, minden , evben mepzo- mációt adta

,

A BRIDGEPORTI ,SZÖVETSl?:G . KÖZPONTI
TISZTlKARA ÉS FELŰGYELO BIZOTT•
SÁGA FOLYO Jl:VJ MÁRCIUS 2l•IKI KEZ.
'DET'!'EL TART.TA HEG ÉVl~ÖGYűL'tsiT.

=~

a;::,~ :r~~:::::: ~~IY;:r~ tás után vissu.vegyilk...

I

nem mondható soknak, a la•
kollllignak nem egészen egyez.
rei éke a Jiáboru elótt ia gyak
ran volt munka nélkQJ, nem
is nlilva a szezon41pnn,k kn>

t:!!°tt;!d!':!~ f=:~do: !~1h: l : t : i::t:~n:~a~:
legutolsó_ hat hónapban Td,· lálhatnak, a~k komolyan akar
tllnk fel, aztán ké,n.,:telenek nak dolgozru.
voltunk tová~b menm ea ~lbo• Igen helyesen tennék tehát

:::~nin:~~ttM!~::ae~
export, viszont valamivel er6bb- a szoki>,t1,a'J- az• imP.Ol't,.
ilzlet, .~j&~~kedése
indokol.
'
-Magyarországra mostaná
ban elsösorban· sok kisebb küldemény, u. n. átköltözködési

1

A. NEW YORKI KOSSUTB·SZOBOie BIZOTT~
SÁG tGJwrlkonó,I C.U#lpe,d:661 ""1tll •MW•
. : _,. lcDekzld ,-'!'-J!.:,.lellfltdltl. A - ~
_
11em Hl4 ki A:lu'M lclrlndelcn, CJIMft lril4N·
te.wt ,..,.. ,-io,a I~ tiUi.. a epnllde·
kd, te,tiiktekd, enlMúlr,i:r,l,ekd ""'· A tl•
:rottH11 kéri a
.mi.ti lu:rn lrüW6·
,6kd (magáttoaolud Ls). /toglf ÖNK~NT IB•
LENTKEZZENBK. A,oMd,..,.,,_, ,-JII le·
11,,eraek ,ziueuk a lclklefQz6 dM.re JdUdnl:
VUáTMU Béla, e/o A.m~ikai MIIIIJl'D' Nipu,wa,
24. Uttlo11 Square, New Yórk, N. Y.
~
Minclett ktr•z6
az utouó ce,.,..
caalds i, ldzáróla11 ....... a Kouutlt-ul)NITa

,olttd.

_,q,a1.,..

a.4om6""

len l•rtlltDG. Se„ Alrútluk, Hifi ,.,.....,• •
..,,,.,. ,le·""'- podoi ,W,IN~k • • 1-nad ....
NI a 11,"uNI fltt/ltt6.

A. Neu, Tor.ti KouuUtr~

~

lellrhl

e,vuffal a tMZ,_.,,. 11,út ~ ......
e,I1e.Mldek.et, teseildelori, ~ , . . . , _ , ,
NIGIIUIII ,.......___,, ,....,, IUf'w:rzil: ...,

« üljµ Kouuth-,HHr B ~, ....,._k
111-.to« canttalr • Kouatlll-uo&or IJUU.-,..,,i
. b t ~ el6-,ihttl, _.,, flH1- r K - - " ·
:;~b m::iut::;:~~• id:j:~~n~; fö~ a ~e:~=:i~~:ge:.~~ ·~r~kg m:!1~::;au::ia,J!\~ ·
-;zokr ol.p ·-Jtll1ffll r:nikzn,M ...,.,.....,
t.eljea gózzel dolgoztak a fran- Jóságban a~onban ez a sz.itn Ez?nkivül, ugy látszik, tesznek
util,,elt
el6uúolt ,tb. 14/ú U. B1e11 '-llfÍ
cia gyárak ·és minden darab sok&zorosan nagyobb.
nagyobb, .meglehetősen ezomo.,.;. ';.., K-ouatlt-uobor Blzott-4,oltra unn.luriew•
terméküket :..J1chézség nélkül -.. .Vie:T.ont.,a . -kormány • ipD ru szállitmányaink: 'ugyaiiia a
· M/111 i, ~rwme, surep Dllfr ,na},I a kl•pktittl
tudták elhelyezni bel- és kill- tlgyes aakkhuzáahoz folyama-- magyar követség ajánlatot
iinnel"ir, allralNNI.
földön egyaránt. A franci4 dott akkor, amikor fel~ivta a kért tóltink, magyar csahidok•
A 1-,1,..,.r.., N,,. Y01U„ ól1,ú 1„1
ipar könny!n/gy6zte a ver• munkaad<:& érdekképV18eletét. nak és ingóságaknak egé~z v~
Eenyt a világpiacon. Er; · a hogy a nagyobbmérvil munka• gonokban való hazauállitásáA. KoÚuth4zobor o,,zé,n ~kJ!llui-' iAM,e
tény pedig szilárd tAmaszpon• nélkiiliség .megelözése célj~I ra; amennyire tudom, elsósorNew Yorkbo11 w1111 trti, e:e iii old4ber 1-411.
tot nyujtott
Franclaoraúr ne boc.aáesák el alkamawtta1• ban a Lens-i bányiszok naNOii l«11W.Sbb 11!8 túreW, lad 1'4• Icu
1, külpolitikai akcióinak.
kat, hanem _dolgozzanali: Nd.u-- gyobbmérvü hazaköltözteté!le-,nqlmtDG.
- Ma ellenben a két faktor kált munka1dövel. Az érdek• röl van szó. Mi természetesen
KlNl6u.rlddtd
közü,J a finanCiális látaz:ik erő képviseletek, - ahol igen eolr a legnagyobb kész-Seggel aján•
A NEW YORKJ KOSSUTH.SZOJO•
„ebbnek, ."mig a nemzeti Ö88Z.. személyes hi~e van Pol~- Jottuk fel közrcmüködésünket
IIZOTTSÁG
termelés jelént6aége külföld\ llak --: mqg 18 fogadták a hi és rendkiviil kedvt z6 ajánlatot
BERKÓ D, G~ZA. , flttillc.
vi.szonylá'than ca!lkkent. Term6 vata,los tanácsot é8 ma Fran• tettünk s egyben azt is kö1.öiszete11, hogy a financiá.lla fak- ciaorsú.g renget.el lkemeiben tük, hOiY cégünk, legnagyobb-Eun ~ieti, o MA.GYA.R BANYÁ8%LA.P
tor csak akkor igazi .érték, ha csökkentett munkaidővel d~I- rt!szt franciául nem tudó mun
'adonwfnllfJ.
'
mozgé,sban tudja tartani a goznak. A he:1 48 óráról elem• kásokról lévén szó, n,ag)·ar
(lntyenes közlemény.)
termelést Is, hiszen jó valuti• te 44-re, maJd gyora O.temben nyelven való kalauzolieukrol
ris helyzet egé~aégea teirmel6- 40-re, _SS..ra és 3~-ra azilltali is gondoskodni hajlandó.
si,_ viszonyok nélkül hosszabb le. é~ Jelenleg mintegy 6---4 - Mi hisszük azt, hogy kir
id6n át neD? képzelhet6 el.
millió n_iunkás dolgozik redu• elaietni a repatri&lásokat és
Poincare kormé.nyinak kált heti óraazá~ mell,ett.
hogy j elen helyzetben e. legcddlg sikerült a frank atablli- - Ennek a eziutémának a fontosabb a hidegvér meg6rzf.1;álása körül óriási, sót talán bevezetése n~m járt killönü- ae. Mindenesetre mindenkinek
Lulzott d"rédményeket felmutat sebb nehézségekkel, amennyi• a:r.t Ajánlanám: aki csak taWUllanuott, W. Ya.
t~{a o!;!!:enpo~ri::m~~ln
:d:;~~~1:~t:::::;: : :
vvá:~;, nip~!ta:,:Jé~;~.
Occident és Gold Medal Uatek
ldzArólaiot
.nas,tbanl eladllu.
u7::;,:e:e;!~~linu~
5ho~a:0~1; is megkapják rendes órabérü•
ezen a lc:ömfiMwl.
0
::m\~r;fe:
111'.IERT !tZBNVED'!'
=a~W:·te%~:t~:zá~e:=~
Larro-féle ela6raqu takHal,6.jelentékenyebb mértékben.
~ - ~ . , : ~ ban megáldott oraz.iga éa a
DJOk nar,- ralrtira.
- Befelé - n elritatllatai • - - . , . . ~
természeti kincsek sr;empont•
Del Konte tau.la &ru: . . . .
0
_
141,
momentumok woltak ~
•~-..u.a.,-.0&
len európai illam Nm,

é•

'r
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
MEZTELEN LEi.KEK

ARIZONA ÁLLAM
BÁNYÁSZATA.

.
-Aru.ona Allam igen gazdag
e!celcbt_n. Az i ll&m kiUönb&zú
helyein
nan- bányatele~k
v~nnak. F6ként aran~at, ezu~
töt, rezet, ólmot ée :unket ba.-.
nyúznak ebben az é.llamban.
A mult évben 4,982,000 dot.lé.r Ara aranyat termeltek az
illamban az 1926 6vi 4,170,855

dolliml o,embeo.
A lepalr)'obb an1Dybinyik
Union Pau l!s Mohave megyékben vannak. E~ köz~!
liren nagyok a Kathuine bi~ya Kin,ma~ éa New Corneha bánya AJo mellett._
Az etlh1t termelés 111 emel•
kedett 1926-ban. Mig 1925-bcn 7,267,868 ounc ezüstöt termeltek, addig 1926--ban ez
7,479,000 ouncera emelkedett.

Tartsa Magát Rendben Ezen A !élen

é<ték o,onb"n k;,.bb ,olt!.« onw• többi bányil,ol '1ll' ,.,. képt,-.,.1 okolta\
1926-ban, mint 26-ben, mert at. id6ben emeltik a béreket. Hi- meg a bányáll lesháaAt. 22
ezüst úra esett. 1926-ben keve, kor után a bérvágb megke► e9er b&Dyiaz maradt Luzerne
~ebb ezüstért 5,036,961 dolllÍ.rt dödött, ott ia viaalaillitottü: ·éa Lacltawanna
megyékben
kaptak, 1926-ban pedig ceak .:i november el6tti béreut. munka nélkül a bányák lezá4,667,000 doJlárt. Az ezü11tbá- Most megint iudatt4.k a W- riaa ut.An ...
nyák
termelése
emelkedik, nyúz.okkal, boi\, a roaes azén.
-o-mert mindig tljabb és ujabb árakra való tekintettel ujra le
WYO•INGBAN
bé.ny.6.kat nyitnak.
vé.gják a fizetéseket. A bá- UJ BÁNYÁT NYITOTTAK
A rézbányák termelése né. nyúz.ok terméezetesen a Jeg.
-•
mi emelkedést mutat 1926-bei nagyobb elkeseredéssel vették A Kemmere~ Coi'll Co. Su&e
713,855_,129 font re~t termel~ tudomAaul u ujabb bérvágé.st. :~~~jt,te.:::~~rt~é;énN:·zat

;~~.o~.~z ~!~~

~:::',!Y:!ere~:

e:1tr;~~ UJBOL M ~ .BÁNYA. ~t:;~n:~~~
-si munkálatait
igyeknenek
Alabama állambnn a Black menne! előbb befejezni, hogy
1926-bln caak 98,&70,00 dol- !llamond Coal Co. tfplije, izén a azéntermelést fokozhass!k.
hírt. A réz ára ia esett és in- mosóJa h6napok el6tt leégett.
nen van az eltérés.
Azonnal hozr.Alátt.ak az ujjé.-- RÁSZAKADT A SZSN.
Az ólom és zlnk bí111yászat épltéshei., mellyel most lettek
késr.en és igy megnyitják a Joe Aliclr. 60 éves bAnyiura
a.ett ebben ai Allamban.
A báeyáuok helyzete megle liany!t. Vagy 250 bé.nyúz jut Wcst Franktort, 111.-ban munkAj a kOzben egy nagy t6meg
het6sen roMz, a fizetés kevca, ezzel munkAho1.
azén 1udult, mely maga alá te
a h!zsk rouzak.
mette & ~ lúhuztü:, m&r
LEZÁRT
, KBMENrszlN-BÁN7ÁK. nem volt benne étet.
UJABB BERVÁGÁS
Unanll:,en IOrl érte RiWBST YIGINIÁBAN
A Hudeon> Coal Co. i5uH.1 chud W..U....29 ...... bajtl.rW•t VJr~Harrlaón mo116jének bAnyAI novemWrbeu = t Abisi:=ana 1!: t~f:~,-:'~o::to~:~ aa

A hidegebb hónapokban, amikor a Terméer.et a nap szemben 1926-ben 101,296,4~
gyógyitóerejü 8ugara.it visst:atartja, ilyenkor azoknak, dollárt kapt,,.k rézért, mig
i:!ti:ln~öf:~kh:n~k~k~Ü~~!:né:z:k~~~zervi
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il# a :bdngáuok luJilUt ,, m6ta mindig a ulNtn·fd/tlpl
_. ~le, quk~r eoll„911 ~• bod11mat-ldtom eliJuBr m u ~ nw1111t." M-rf
tuiloin, ho011 runop, ámlkor d6uör Vf'~.fi a baketol a •úh:
d~e1111ződöU a.f ifr?1-~.'.robot ~aloirQJdnak.
· • '·
Hat

~.-. VEGYE : MEG

"Emberek ne sírjatok',

Valami mlrMtetlen' 'fdJdalom vesz mindig ulJt ra/t.am. mikor,
· ldtom a bdn11duggerekeket ffl11nkdban. S.feretném IJlul ldraga4nJ o~
ruin, lwg11 ne 6rölJe IJkd il '/ef''iü' a réme, munka, amibsn ldftap}M
lelürl6dötl,
-

cimO négykötet~ amerikai és · amen'll:ai
,
Ur11u regényét,

~u:,a; ,.,.,;:-•'\

Meirrendelhetll a követke~ clmen:
tw
RB1taNYI JÓZSBF
l9Z2 Eul 130 St.
Cleoelantl, O~ '
;.••• e.e

at . . .

rMDIIIUlfiMl@mnHmlfflllllllllilllliilliillmi
. _iilllliil~·

~

Latom. ~houu mU11e~
.
;,e;~t6l, hog11 ott
kell hag11niok az U,kola kiluöbét éa ~ fekéte gyémdnt szol/11ÍjdDá fali
~l'!Wk- ¼J11 lá«Jm őket, ugy hallom 8kt!l, mikor ~nkdba dllnak,
1
hof/11 i-emé'Vlkednek, hof/11 dolgozMk'rs 'rkirJdk az f?ls6 peddt, 11UJrl ad
liiulfö, hogy azzal mtd~ /~ 7:indelMtf!'r,!c· Ea.•az els~ lá/dalmtu CMJI~
clda akkor é~l IJket, mikor ők szinit S,"!; ~átják a pedának, 11Urt hit IU
a ktubbek fennta;rtdsifra.

e:·::::,, ~z '. z~~!~~i~~t

·

ut_llkl,61,_de ami Qflá~:~gse l~sz Jneg;/m,e rt elvme eg~ be_tetiaég.

. ~s végig-végig BZ0inoru ~ í!n b'o1yfaim ilete, Nincs semmi,

~
1

. • iesJNIII llilllM tllÍ.lek, ■el.Jel[ u n ~ I"
•'rHl. ilr'fMl ....k. )[ffJ♦ ■ l■ •n-ilt11 ......
kelle■ u l•i lallllll.trL
,
Blat.s 4t~WW-•• IJCiri.hd:: al ,'ap1iü.~•
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$

ahog11
ahog11 vággnak, sóv6rognak eg11•egú Ford kocal utdn, melyet mdr ~~ iÓértek ~kf!', hO(ly 11U8_li!hetfk az 6 ~e-

egy héten',1Embereket azonban ~
most nem vesznek fel, mert ~
110k ott~E1-v6: em~rnek- _sem .tud 11
nak plezt adm, a_nny1a11 vannak~
Jenm.11n, Pa. Kassay Ferenc
testvér tudatja, hogy náluk jól
megy. a munka. A bállya alopos, a azén maga~ága külöllfele. •Viz, gáz, kö nincsen. Karbid lámpát használnak. A azenet masina vágja, tonnaazAmra fizetnek. Szerencsétlenség
néha tört~nik. Efuberekét ál~
land. óan vesznek fel, mert jön-~ m
nek~men~
!>ány~zo½:,
~

CHERO COLA .. - ~-· .•
:'J:tHERRr BLOSS-Olf

~ §
-!

nőinek:

$,

magyar

~ ,m,f::f:.f!!,, ~.,3

· ·;-· Tudom„1wu11 teheidlen vagyok; tudom, hogy az dn uioem hldba
láJ. nem tudok 1eglÚnl ra-Jta!.._IJ,t,11 ~ 8zűl8 ne kűldjt/ munkdba so~zqr
e,en!véu gyermek"• lwg11 iJd.r dolldrt keí-es,e~.
·
B, nelum mé"oU Íd~

•cfr.

REMl?:NYI JÓZSEF

ar&b'•

0

:~::a~;~~:e;,
u~á:!:~k;:.
kö n~j:sen. Karbid Jám~át Gacsó testvér ajánlja a helye~. ,
hasznáJnak. A szenet ~aamal . Wedmoreland City, Pa. Fovágja, i( tonnaszámra f1zetne1c. dor Lajos lllunkástflrs irja,
room~ 43_ centet, hetingben 1hogy ott 5 napot dolgoznak 111

J_ó:
he-

:·

Ro,,,,,,_ 41d , lftff't ~ t.W8b lJr&n JUI a·l f ~ ~
.
__,,,, ~ - ~ -fldbk
ldutlele'm, ·c-gir,,e ha/1 NUIBabl a liiti,ih,rt-. l~li,6 ltaic; ~i~ ,~ank nf, hof/11.meg~nJUnlr I• ln 1Mff n

~

MUNKA
HIREK
---

óO

:tdt

~eJlbtJt

t;,,.I~ 'f'-1, ro•..-N _,.,,., cu

.
Rl vUúi, W. Va .• Kucsera gyen van, a szén 4-6 eukkos.
Jó'::,j baJtárs tudatja, hog~• Viz van„ gáz nin_cs, kő van
ott 2J!.s napot dolgoznak egy 2-3 iJJ,ches. Karbid lámpál
heten.'~ bánya egyenes, a 11zen hain:nálnak. A szenet masin~
6--7 sukkos. Viz, gáz van a bá vágja, tonnaszámra fizi:tnek 60
n.yil.ban, Karbid lámpát basz- centet tonnánként. S~erénc~étnalnak. A szenet masina vág- lenség ritkán Wrhténik, az em
ja, de van ' pikk munka ts. ber~kel jól_ bánnak és v~J~·
Tonna.számra fizetnek. Embc- nek 1s !el UJ embereket. Galic
reket vesmek néha fel.
testvér a]ánlja a helyet mu1.1Detroit, Mich. Egy munkÁ.s· klitlan mngyaroknak. "
társ közli, hogy az ottani gya- , Wendel, W. Va. Gacs6 AnÍ-ak egy része le van zárv11. tal bajtárs irja, hogy ott dol•
ahol van ia munka, 2 nap van goznak minden nap. A bánya
ci;ak. egy héten. Százezers:r.ám- egyenes, a szén magasaága kü- li1
rn vaq.tiak munka nélklll, igy lön!éle. Viz akad, gáz nincsen,
moat ne menjfnek oda magyar kő is van nilbol. Ka,rbid lámbtuiyás~ok.
pát baazriálnak. A szenet maNati4nal, W. Ya. Balask~ aina .ll.á"gja, tonnaszámra !i~et.-- ,
János 'testvér irja; hogy ott t> nek roomban 44 centet, betmg
napot l;iolgoznak egy · ~éten. A ben 46, centet. SzerenCilétlen"sé& ' · ..,

·test

1.~

· outdllf"lulU, ,nüil a mlluhllÍta,,.._ ~Jt41"zl• o dara6 '"""'""'• q ·
ha.}Úi.ht ó m""'4,
felett, a rém; ·hog11 tal4n ""'1 a nflldl. ' ~

..._,-.1u1a1r.

~

SMonll Clu• Mou.er a1 Ulo Pou Otttn •' HlllúffTllk.

!~~::u!:s!gutá~~:n~~te~
bánásmód megfelelő és v°egz
nek ia ,fel uj emberek~t. · ~alaakó ~stvér ajánlja a hely~
munkál,; keres/S magyar ))á:
nyáazoknak.
Bethhhem, Pa. Dets3 József Ulunkástárs közli, hogy
'
ban még jól
éa vesznek ia
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ábba ~::;,~:r.::e:~~:;;::,;k~;~!~-t:i~•;!;::~,;:::_án,
Ezt akarllJm eii11,;;er .a•.-zlUők elé tdrni. tdrnt, regény keretében .
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. _Dr. BRIDGEMAN; 1QGORVOS :, ,.:,

nem.f~:~~SZ~~l ~ik
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Tudom
olr.:as6mnok az a reglny•. Nem leaz
,'lxV. ha oia!ont csak eiii;-azallJ is megb6rziul .cdt61 :á ÜpUJI, amit a tll•
lwr"~at

1

éJ eze':'ul .~kén~
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: ■I ...

~ezeli ln?J~ k~r!•IJ flát.-
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Dr Geren~ay l.~!zló, Legioner .
mod Younf18toum, Ohid Független ReÍormdttis egyházának lellészit '
kértetií fel, aki Dals11toum, Pa. lelkiu· kordb6l alopoian i1~1eri a ma, -~ ~ • z o k életét.
• ·
Dr. Gertlldag Uszi6 regéa11ei mindig érdeke&ek, mindig megha•
, t6ak, izgalmasak és mÍndig •az igaz életet mutatják. Nem 1.vltött ala•
kokr6l ir, hanem ol11anokról, akik köztünk élnek, köztüllk Jáinak.

()xley-Boone Co.
-12fi- 9TH STREET

·: A LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS
HIJNTINGTONBAN.
$30-TÓL $50-/G

az utolaó divat ezcrint ké.llzitve, a legjobb anyagokból

TAVASZI KABÁTOK

FÉRFI KALAPOK tS SAPKÁK
A l,F.GUJABU DIVAT SZERINTI SZINEKBEN
IGEN NAGY VÁIJASZTÉKBAN

°''·

'.Juá Ön Huntingtonba j(ln, ne mulaaaz1/eft. .
\ .meglátogatni- üzletünket, mert ~t_t,~'141 ~{~
r kat mindenk~r ,!igyelmea, pó.W,l n :re1,J !lU
. ~:-: :zékeny kiézolPlia~!\~,ltjO~'..;_j;::

/ltost még csak arra kérem olvasóimat, hivJák lel erre a naQII•
azerll regénúre olyan szomszédaik figyelmét, akiknek még nem Járno
laiUfnk, A 111eztelen lelUk beleje.félle után nyomban megke.fd}IJk annak
kö:lilit.
t

·-'".:'~:}\" lfti 'l:Bak eggetlen f!.án11dszggerek ,ar,án Jq_vlt@a ez a regi1111, ak·,._ ._ ko,t.la,jr.e~• oolt rut megir,d,
·

"j~

•~i

~Jt?:'.,t---.: --~

,''•.'--'

':,}'fl7
r,,(y rlSBBR

''

A na1111 tdr,aautazáa r.futuerxlU vla.ri Mag,,arorudg
ba tu el6ny/Jsen ilmm CWUD'd l6tlu~.
.elő, MR. S. YUKOVICH 1um4lfld• kW
reUbe11, aki az: uta.id., , ml11den rl,:ldlt ~fit
legteljuebben lrU.
-'-11
MR. VUKOV/CH nem.uak a tent1erl uttuc&
ide}~ alatt, de m eur6pal vonatokon il
gond.o-,k~ni lo0 az ön podout.lu4r61• '-.
ké~lnilr61. Hdzlaa ételek, el6zékeny
kilz&l~, kl1111tlmM, tluta ._ ,,,JQtU
kiljoldláaallkélztl~

Rongya& élet ... amellett, hogg végig bemutatja a bánydszgyerekek 1aradt, egy tinta, megflatóan uép uerelmJ törhlnetet rxmultat
Dégig az egé,z regú,gen.
'

$25-TÖL $45-/G

Gyönyöríl kiállit.ás éa kitünö szalias.

a,.fl,,i'f!'f.~~,~~r,~A,,RJim:;,l~~~f'c,KK
AUGOLCSóBB ARAK MELLETT

Az 6rlási, közhdvel{ ~:cpreu g6zha/6n

:BERENGARIA '""'/;,.",;,w- APR. 5-ÉN -

Szebben, jobban Jgyetle11 irónk &e ir Amerlkdban, mint Dr. Ge·
rendoy Lás%ló. Me&e11zövé&e mil1dig lebillncselii, nyelve.fele tiszta
magyar.

A legdivatosabb Férfl ruházati cikkek 11agg raktárn.

REMEK TAVASZI RUHÁK

MAGY ARORSZAGBA

!)r~ Gerenday Lá.s~ip _u } regénpi mindig e,emén11t j~lentenek iu
ameri/ca.l mag11arság életében f• bizonyos vagyok benne, hogy e1tnek a
regénynek il Igen naoy 1ikere lesz • .

HUNTINGT.ON,, W. VA.

,.,,,.NJGY HUSVÉJI TÁRSASUTAZAs
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ii NY:ILT LEVÉL
' . a Magyar Bányászokhoz !
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~. A' MkunÍhan tartott Wrlconleretu:la ujbtU aumibd: dé lórtn
Wnt Virginia é, Kentudqj unwz.Ue11 bd,..:luaiMk tU4,q, ~
MIJ1utlt. Az •ddlo Ul lefol~ eg4,s tandetko;ict, ,w,n er,Jlib, mint IJlriSl.
Mrr:. Harc a ke"l/lr4rt. A mlmnll ar,lf6!u,z 6m _.,, l;torintn odltottak
6J1W•r10nati J,g~. llon ldadi a mirMHn, udlil,at, tett4k azt a
IH~TuaAM -'lkffli•ni~. MINknld tlld/a ..,,,_,., Mf/11 a clMtMpia~t tnlfl /6 lalo a b61111dtula/d4no.ak fot1/dli tartani. Mit, a
~ ~ - ' " eUi erllHk aMoz, Mflll. tnlrWsld lz(IGl,naa
a d ~ , ~ odlll't.un nwnt., lnock ouh>l/dli • Mrd urakat, Mai,,an,J: llflNld tnlltún a rir,U,c11 - eNllet1 a ungi; ""• tiHW} darab

~""'~•:•'J.,,.

leu.

!'il ..,.,,,,.._

,. -~: Eri~ a márad minden a r4o11Hn, IJOl/11 a ke,.,,.,, ,nJg kisebb darab
leH hillfZ«d ldtom in billi okul arra, ltofll a Mtl/fftlT Ban,dnlai, ut/~ . i ~ .Z, a ,.UI levelet azolrho.11 a ma,,io, U.klrtlcMz, altlk
,wl,_,,,_ el~ ~ I a lel. dOTO.b kefll/ffblll, tllQ ooll p ,_,fol61b61„tU1
~ • ~ a ~ , .dlk mtgun~ már a~ llr8ltös buoftpalan.6got, az
cfr&tla /iff8Nd, a Mlzok /JztZZ'1114lU i, lazl bili IIOI lead ttsztdban
llOIUICd: azal a onúllll4!l ilf, anu!IJI dlltutddan Dti lnelfllik rd/uk a 66nge lfNll/4n, ugJI,
whaum lehdntk bt,10/Jd ..,,.. r:,a/jon ••lh•
~ukhoJ.
,. _

ut.t"~J,..k-e
/

hoviJ

MAGYAR BÁNYÁSZ-OK!

Van-t tuidt ut é1J m6d arra, hogy dtlll a WrrabuolgG d, buong•
tala11 ,orst6l zzabaduljatok Hogy a magatok ural IMtSHtek. Rogy tlfz.
U8/JégH munkdt.ok dTdn boldogulluu,atok1
Én azt tarto:m, MIIJI lgtnls iian. ÉS EZ · AZ UT NEM MÁS,

.

MINT A GAZDÁLKODÁS UTJA.
KI"' cu lffen uabad rg. alatt. Bgiu•• tiuta lew,lln. Ahol
a k4t kezetek nwnká/a 1111llmölaöt hoz, ahol a munka ntm ,u a ki"lf.,, aurmunka,• amelg 14/, Mert uak m a ffllUlka krlln •• fáraut6, CIOk
az a munka .Jelent Jármot 1U emkrre, ahol mlluhn napnak ponloaan
111Cf/hatórozott tddiben, llleta. Pffttben oda. hU dllanl a uaudmho;i
is a ,agolc Dafl11 tU 6rtbiak minden Pffdt eniJnutQ munkdoal bU ldURteni. Eqglk nap ugy, mlnt a má&lkon. Nem Juttok etlll kh Ulet,ttt•
ltn. Gwhn dt 4:Bak a bánya, u}ra ~ bdnua, anuly utol}dra t. 1Mf1•

· 8.,rjJl lwnMtelcd.
1k hát hol iur~1em meg azt a pinxt, amit a lutlutenkénU peda.
kor kapok, ldrdezttek taldn.
'
1

'fi '•
1
1

~

. En J6l meg 1udom 4rteni art, hogu nehezen udn}itok rá magaarra, hogy IIU!IIIJZOkott foglolkozdstokal otthagl/Jdtok. En ilJ ,reM.Un azdntam rá magantlJt arra, hogy az eiall 11' rwhiz amerlkal dnd·
bot óiu.ag'í,JaJn, amlkor az 6hazdb6l ide dtlurillhm . P"lg otthon klj6,lcm, i6'nMu1ng lsltoldt, ml(lilf azt gomloltam, hogu a (; rong fog 6ar-

~ ::; l.,ol(at

~ '.. •

'

Noa, ut a pé,µt mlnden.t,ftre -,,t.aldlhat/ótok, ha CMk e,u
kiéiit li a o r ~ 'DtlgubJk. S6t l1t 1tUJndom, ml11 lÜbri l/J,

-

"'81Unl.

'

,

.f.Ji\,Szioet.ÍM„J is ott jár a f4Wem, Mf/11 Mm•e veuUttek da
~ ~ n •öuzelai~$•t.ott k'8 pinuteket,
1·,..
.,.,, ·
.,__ MAGYAROK/ BIJnöa ember vollllk, lld''taJát fajt4mat Ul/4ln HUlbe bdevl~m, illl4!n piMre Nibe,zillúm.
Itt zz6 zil.lCHn an6l, l&ovlJ a,J'ARKHILL 4• EDMINSTER Bt.
Augwtinl ~ nektek oll/(UI farmokot ldnálndltak, aliol lwl.U..
tetl UJk4tek veuendll~ mtnne, Az ba lelldlamerrtem eUell vol11a U,,.n
• aJdalattal hozzátok fordultd. A ml u61tdl1"tmk a ltfiiIUUltlbkk ~
esaJc azt akarjuk, Mfl1I tl, mag~ok boldogul/alak. .
' Wtlll•,pso:,_

!;!~~~lr.

f611nt

. gN Á JÁNW'l"I'AM enMlloglJO a Parkhill ,: Edmln,ter I/Jld•
~ •~giuk, 1,,ogu a tár,a.,dg r,lta,en le Mluit111 ol11a,a bá,q/dut Pl4rbtddba, akJknek ugyis uándikdban oon farmot iiennl ú gazdáUod,ú.
VITESSE A TÁRSASÁG EZEKET AZ EMBEREKET IS PEDIG A
SAJÁT KiJLTSÉGÉN.

ek csak ez lehet a vég-

•l .._.donté1e tirmunUt ~6ssfteJi:, kltiid:t~khitelben,

a.

..,b-tán7es áron.
Maz,,tr t>tnyiuok , f!Í)'elmu
kluol11t1Aban rtu11Ulnek.

' .,~Dit w.rLEEcH·
-JS!ID, fül, Orr':.6' tór~k, orr9c1
'1Jnt NaUo~sf, Ba.nlt Blig.
WlLLIAMSON, w. VA.

8ffmilT~1 la Holgiloll:
Rendell!'. · telefon szlm 245
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- teletonstim

AH

CSALÁDOS ÉS NŐTLEN

,e,; ~~,;~!':!e;;~;:,no~~::;!m;;1;,;/o/dt

B.ÁN.Y ÁSZOX
.
.
.,ÁltANDó MIJNKÁT KAPHATNAK
;,.

A szén 8 sukkoa. Lejárókö nincaen. Viz nince.

Timberezni nem kell.

• . KdTén~mra tl:etüllk 2 tonnás kdréért 1 doll6rt . .
Családos.. emoérck jó házat kapnak, nlitlenek.
maÍYar burdingházban kitünli burdot
/

A DOKTOR A.1.T MONl)JA,
TODOGYULADAS ·

~"':'-(.... eibt4lnl f(lZddlkoddu;;, azt a két Mln!ú1Vt pedál, amit
ítt-a &d,q,<dkba11 ~Wc. Ez a nifulny uemtanu a luuotaüól lJal6 hua,
-; ,PlfrrteltMt val6 ·tb. Majd meghallJdtok, mU fogllOk Jelenteni•
· A; itt dmondŐttak alapjlÍn letk4rek tehdt lflinden magl,J(U bá.
ngá,td, JelenJMI be ndlink, h.01111 kt az, old látni ,.ur•tlfi a huUnqsi
~,_,bnu löllkkef. Mi azután a Jdentkezttúk közUl ldodluzt/uk a
ldUilnböz6 bányavidékekröl azokat, akiket le fogunk ,ajdt kiUtslgUn•
k6n kiildenJ .
A. lekiildöttek neveit a Magyar 86.n,Írís::lap utjdn fogjuk i,elttek
luJzlJ/nl, Jelentfrez8k le~ltilut erre a cimre kUldjtJk:

COLONY FARMS INC.

".•~

Bángdnk ~~an meg~ében Bu'(olo Creeke~ ?'1-n { .•
1
: Jelentkezni Mr1 ,
/ aki uer~ P.~,'.~.

COAL ~ll. ·
• ...

... .-!.·

lat ;.,f,t. ":\~'ll

f :remüklul, hog11 ml-

• . ~ · .Énk ~ k'mjárlak azutdn majd m4lgmondjók ndd4k, fu>oll lltit
lMtú ·abliali 4 CMtda.orúdgban. MtgfOfljri.k majd lflOlUlani ad ilJ, Mflll

HOTEL HUNTINGTON
_ HUN1'INGTON,

,

, ,,...,_ .•:'. 4_..~· "' ; _. "

~:.:·;:.•

l

WBST VIRGINIA

,

TntffTl ~vlizkttel

SÁNQOR KAL~AN ~.~:· '-:/"

A CoaNtfl PulÍta IM.

"':°Jlff W/llJ4.18J•,

"'

•

.IETSZAZNEGYVENNYOLC
. ÖLT MEG A BÁNYA DECEMBERBEN

amiyen még soha

sepi volt az Ön
otthonába.

~e:1::~t~!~~r

~ luh é11 december hav ~ n iában . is a legtöbb baj- !::::k!~~
'lll
248 bajtárÍI ,·esi:tette é let.él tánl\l t etólltab.db o1t meg, a
Hét bajt.ára veutette élc•H
mun kája kör.ben ni E1 ye11úi ~ mi az t biz~ny itj~, ~~g_)' a tár- Colorado állam b/1.nyaiban. Itt
Államok l.ui.nyáil,an.
&Mágok meg mindrg igen M>k .u.ép csökkenést mutat a ~
E t,bó J 46 pu Hztul t el ke- mulasitáal kö,•etnek el a tim- rencsétlenégek az.ima.
m én3,s1.én biiiyák ba n, mig 20:? bcrv.tcte!I t erén. Közben Weat
6-5 J,Any1hi: halt meg Wa bajuínt 1,uhnsi>:én bányákh1ui Virgi nia á llam bányafelilgye- shington é.11 Virginia Alh1m iil\·
lett a bánya ,·ér ta nuj a .
hi j e egyre-mii.ara 4yi\atkozgat, nyáiban.
Decembe r hóban 67,071,00il tart nagyszabásu "11afety firat"
2-2 bímyáaz lelte halalit
11 uhasi:en ct termeltek ki , UfD: ilnncpaégekct, a ~ze~encllétle_n• Arkansa11, Tenneeaee és Wyohogy mhiden miilló tonna k1• 1,egek szá~a pedig emelked,~. ming államok bányiiban.
termelt szé nre 3.50 halálc11el Ha Lambie ur k.evesebbet nyi- 1-1 embe r veutette tl!f'tet
jutott. Kem~nyazén blí.nyikban latkozna, _de sz,ig~rub~~ k~- Montana, New Mexico, t:hh
nagyobb a hali\ozilli a1·1U1y. zelné a b1ztopsagi t.ön:ényu bányilban.
Ott 7,528,000 tonna sienet. t4'r• betart.isát, biitosan keve11ebb
Ha az egész évi kin\\ltatáet
meltek, tehit minden . millió le~nc a. szercncsétle nségek viugilj uk, az ia ast bizouyirtonna kitermelt szénre 6.1 1 ha e~mabJ'1~t ~:onb: 6 tdolli• ja, hory a azerencaef:lennfU
lileset jutott. .
~nya~~n~ek=t• ~~! igen naty réuét el le~eutl

::e:a •

=~•

~:e~e:~;i:-'e';;:!tle:;hhigji~ne~

, - ~:n:;~":!tm:
~ e t t . A mult

a:!:~

~1::

1:!1se;ek
évt,e11 . lllinolsban

~e~

lehet reméJini,,=~naeo::;;o:b•

!::~n mt
Jió tonna n énre, am.lt ebMD
as
or.idgban klbbyiutak
S:78 bajtárs vére tapad. 1926-ben minden milli6 tonna ld·
termelt 11zénre S,M haliloa bal
uet uett. tehit némi javulú
mub:tk.ozik.
Nagyobb
szerenc11étlemi#-g
történt decemberben Indiana
államb1lu. ahol a Frieco bi•
nya robbanlí.sánil 37 battár&
veeztette életét.
Ha már ino.at a1. cgye11 á llamokRt vizsgáljuk. akkor ait
látjuk. hogy . Cbben a hónap.
b•n Ind;,.,, m,t •
~étlenségek számával. hol de-

~:~10~:!::_m~:~:tu;~ta°i:
kozik. Ott \-b.zont a szerver.etet hibiztatjuk, mert nem kény
auriti .a társaaágokat a jobb
po,itoltatáára.
Kentuckyban is igen magae
a ezerenc&étlem1igek ~uima a
kitermelt szénmennyiséghez vj
sionyJtva. 14 haláleset Ulrtent
ebben a hónapban. A 14 halálos szere1m1étlen&egböl tizet tctöuakadás okozott. ami
itt i11 azt mutatja, hogy nem
forditanak kellő gondot a
Umbere:zéBre.
·
Alabama államban i11 sok
s,~oo,,étloowg törté,t a~
ccmberben, mert 10 ember

~~:::;te;es~n~é~e~. fizetett
Utúna Weat Virginia é;i
Penns7lvá nia következnek II
uomoru sorban, mely államok
ban 85--85 bányász " pusztult
~). Penn11ylvániában i11, West

e~z:~~!: :~:á!:e:!~
pö, mert hiszen mindenki tudja, hogy ebben az államban
vannak a lep<>rzalmasbb vi•
uonyok_ a blnyákban. Ott
még sokiig kell harcolni .a bá-

,,.re,,

: ;~t~!

"ffa

M-t-N• .... ullJa•lep.... aHM..Ot,..
Mtlal ~ ha tlutút l;elle•IINIII a .....111

·.~~ . ;:,:=~-::-:. =:::, ::1.-~:

:O!!:t~
!b~

a u.erenc • ~~~•:sé::n: : : t
mint arra r;z.akadúok puutltottü: el

Ö• •laa111a IIMa,e1olllat)a aa Oa ettb„l'■,
- ee.w aa
wj)hal 1:till lla)laal • u,-..

"°;;

i

~

~

~ptunlit~~ 7otor~~ v~g~
~pe e ' egy
e •ze~ 18 e
tii- sok Időbe kerül, mig a ~ányát olyan i llapotba tudJik
boini, hogy a mii.Ilkát ujból
megkezdhetik.

JUSSON ESUII,
olJu ..i-r '- '-téNMaJ, Uovl Öa lr.ny•flt
hara, Na:a,...._
bop

a,ujt. Ml„

mllulr illletlleg t.imop.t valakit, kogy u ..-e.l 6-reklNm. Itt aokan
gyillöletet. blrdet.nek a lled,ndoroltak en...

l)r(ll

a "huakJ·• ba-

VIGYÁZZ ON,
hogy ne a njit pmlHD. bldalja ezeket as ellenHgett, akik perceatek·
beo mérik a buafláaot
·

helyent el ol,a.n b&zlkbaa, &hol a beri.adorolt embert n-. 1)11.161ill:
6a nem huaDiljü. fel ellenO.k a &ajlt phdket, bop elayo.i;l6k 61cet

:_~_:j_:.-.,
~

_ .a.

JBNÉS eLECTRIC COMPANY
Williamsoa, W. Va.
Magyar

biíny.ínokuak réulet lellzeté11re
elad1&11k rlid.lóka t,

ed.mlthat,.-~ Öa anaak a bafl.kllak a feltétlen t..btlopt.Wra, ahol On
l)énMt, tartja!

TISZ'lil.ETTEL ÚIJOK
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT, hogy betétjlket. )lel7eu6k tii 116.tualr.

...........

1

-i. ':l~Jllt111!

Himler Allami Bank

.............

IJ

- --''---c•,---~-,-,.-~.,,----:::==-::=:=-e_

AJAPÁN BÁNYÁSZOK KERESETE .
.

·

·

A . Ma·gyatBányász]ap

·~-------..,.
m.h.ffl d.olplt,u t.t.úcclal aulpl,

Átlag 46 dollár 45 centd lurc, eg11 Japán bánJ1ááz. - En~lurfik cu l~tazimional, mi6ta a Japán bdn11á,zok '-' kezdenek

mbulea 1laf6t dtJaataea ,uat.t.

-·..;_=-~~ :rt--:·· ::
.....

,zerwzlmllti. _ A· uuoezkedé• ~6r:él_Jri, 1101111 a nliket __ klnnel_·
Jllc O INinl,cununkáMI. _ ,t Japan bdnJ/Óllz~k azt kow~elik,

ceatflt M f„Ntualr. el 6a • - la ~

Jcon cMlc fhf~C e111/N/eMk a bán1JGkban do/goz,u .
. ~rdekes kimutatás jutot~ a szemben laká11,uk ~ valami ké·
ezUnk~' melyb61 tinta ké- nyelmea, fényH Jlalota, hanem
a japán bányisiok csak összetákolt épület. Igénytelen a japán binyúz lakie te
· tb azt mutatj~, ki ntetében.
japán bányáalok elet,. A japán btnyúzok munkala őnendeteaen eme:;- ldeji persze aokkal hoH:zabb,
i6ta
japin J>inyá. mint a mlénk ée a munkafeltéOntudatra ébredtek ~s telek is eokkal ro1111ub~k.
eilni kezdtek.
Ezen a téren is azonban Javu

a

uerve,U.edéa ~észt,. llsAm;:::t.:~)'ák tulajdono-sai meg akarják e\6:i:ni, hoc
binyi11:zaik nqyon elkeaered·

=~=~

. ezd~tle~ei1" azervezkedé11ü~kf.l
é~!:~!!tsott~~~k ve,;ép , eredményeket tuntak
A . 1 té i
zt ·· mondja.
1
elérni, éle~nv~naluk~t fal hogy :t:b~n
Mik agitá-

bi::~

tre: ·

tor érke~lk a J_apán

b!~'·

to~i~b folytatjik szervezkedé- ~k a~~~é -asz;:~;:::~z:ak g~
aü e · , .
,
. bol~vizmus tanait hirdetik.
Ma a 1ap~- bányaszo.k a.e · Mondanunk !lem kell, hogy a
•rban .- 386-_f!Blád-oke~tét- ·,zegény, kizsákmányolt, baro-vették alapul, -92.89 ?'ut ~e- mi sorban tartott népeknil ez
reanek havonként, am1 körul- jő talajra ia talil.
belül 46 dollár 45 centnek feJ apánban általlban a munfelH:e~Jdntetbe vesa:r:ük, hou káaok mesle~e~:e:u.e~ v:n~t
J)ár év el6tt. a ja~án bán;i• .::.au:v•~.;:e a \eseln7omotok ennél buony Jóval l,;.~\C-outál nak.
bbet kerestek, akkor Jitr,atY
~• h~ay milyen szép ered•
~
enyt
ertek
el.
,
.
KOMPÁNIA.
STORE.
~ Japánban ma meg igen i;olt
b~ is dolgozik _a bnyákban. A A Hat.ard~me:r:6n Kt.n-

k,:::~~~~~

~t:z~:tá:ö
toc:iyb~. : 1!~tUc:\ár!'.:1;
nyamunkival.
üzlete lameretlen okból
ki A <japán bánJáazok most gyuladt e11 a:r: teljesen le
18
azért inditottak nagy harcot, éirl!tt. A kAr 2li,OOO dollir.
hogy a nöket ,vigyék viasza a
--o--családi tü:r:helyhez éll ne alkal•
LEaGETT TIPLI.
manAk azokat bányamunkára.
Terméateteseµ azt tudják a
Maple Run Coal Co. tipllje
japán binyúzok, hogy ezt má Olanta, Pa. mellett leégett. A
r61-bolnapra nem lehet elérni, kir 90,000 dollir. A tipli uj•
mert ma még a férfiak kere- j!éeitését azonnal megkezdsete mellett uükség van a n6k lék, de mig a:r: el nem készül,
keresetére ia, de fokozatosan a bányászok munka nélkül lesz
ol7an béreket akarnak kihar- nek.
colni, hogy a férfi keresete
-o-el6g le«)'en a család eltarti- 11.l c,114hft

-... -

-.lth'-. ..

T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A japin binyá.u f6 táplil&;
k.a a riu, mes as irJ>akha. er

rernea iw-et'nek
17obb

riue.

lepaHúb6rn cuk

isab!-etflsetaek.da-1

u,,.,..,...., .............

.......

-.......u-......
•...,....
.,......,

. , _. . . ., . . . T . . . . . . .•

-iiiba'i~-- - -

e

,e-+-,,.- .

f
·

S:ee:::t

HA BAJBAN LESZ,
A

pr6•

Jbb'

HAPMZEVAN,

- .......

·l\D\:--l\adlolQ

~:~~0:a:;ln~cg~ni,

hog-y mikor bajban van, nagyon sok olyan ember
jának, akik On atln Hnflk

--li!ff-T.

~

=-■"::'T"'%' A~

lefr)ell"■ü.
eU.•ene.
Nn„fetvl1'sNkúeal _H elpl

18,

JUSSON ESztlE,

,...

.. • ....,.......~..... ki,._..
Wha _ '- a

-o--

A ~!;lmmlt Coal Co. MetaJo,, W. v,., bányájáb'" n,gy
tü:z puS:Ztit. A tüz eddig telje-

,6-

Bbahn'Dlelle• Ir, Ila.Jer ottltoaAMII

Ayn v-.

~:e:~:nrt:~ek, UU:1,e:
sr.intén elkerülheUik, ha a W..
nyit megielel6 ka rban tartjk.
De hát a törvin1ek le hiinyosak - Indianiban ia csak
most hoztak k6porcnúl törvl!nyt - és a hiinyoa törvényVC betartására se fordltanak
110k gondot, igy aztán nem lehet csodilni, ha emelkedik a
sterencaétlen&égek száma.
,. 'YAGYTlJZEGYBÁNYÁBAN

..W.

t> J." .

a

A Magyar
Bányászlap

....... IIJNM .............

i,

~

_;

SZF.IFS.St
·u1

RMaT·

-LAPUNKNAK
Ha . . ia,•llkn •J ~ u6n
•J'■ilAllu. ....ttJD. alilpll
1••1ta1. . . . .,.,................. ll,llUm

111,...._. •

•

A Magyar
~ányászlap
~ .... ..,. .... 1 dell.v,
J...-,A-riü-&.
IUdM 1 4el16r. ( ~ t►

.....w.. ..,...

_,_

~ I eaWfua,lat ld na tOtva a

Magyar Bányá.szlap
Lohay

Himlenille,

t

óhazai mesék....
(P• ~ >

BANY ÁSZOK ARV AJ
11. Rtsz

BENDE PANNI TORTtNETE
lrta: SZENTIMREI M.ÁRTHA

met lg'ényl(i munkijával, mint gondolta.
A~·a"Wi kellene... ar. .raságok

meu::ntha~l";ae:! mi~den isebu a fiu

már

_:_ei~~~~j:--~o~!:~ta a aiobalálll',

fi'HnNtfMNllltfflllftlllHll-tllt"lffNIINl"" 1111

f

!

1ep; 1:::~k,h:!~ú';:'ran~~1!~. ia árva :~:e~ll~v:nd:~:•~r~re:~~:jo:~=• "'v:'~
~-;i~kka:j~~n- - -.azaladt , k1 ~önkénYA fiu majd a,yonPOritotta.
• _ Csak e.t akartam tvdnil

_ Erea.uen ... éul'ffe.nik, b.icy repa itt vagyok,
•

~!!~

dolr~vvel ia, avval ia marautaltak • a

„

cae.lédszobAban. Jól eltelt az idö, mire indul hatott. E mil l'rif azobijábtn ült a
le\-elet irt. Panni k(luöneaét caak fejbólln táua l II moaollyal fogadta. 0 lábujj-

o~ya~ ~~u:~~ert ~indji~ =::::.n F:~::::::61~:::ar,t~a::::r~

többe~n::n~~'!in;:rt~ j;,a:;.:z:
datot, odaadút 8Ul'iroztak felt, hogy
félt, kirhozatba viszi mindkett6jllket. Nem
Uarla, becsületesen nem akarta.
_ Árva szegény. már kiC11i korában
Jeaujtotta a sora ... nem, nem fouthstom
meg a& utolsó Jdncaét61 is. Ez a pár csók
ártatlan emlékünk marad, - gondolta.
Ugyanakkor az ördög eaúbe juttatta, a
mit egy· nála id611ebb bár6fiut61 hallott:
"Er.eknek a kis buta teremtéseknek ar: a

=

:;u!J!:i1: ~ ; ~
1ii;:;:~km=e~
ceei,p vire fellázadt arra a aondolatra,
hOCY Panni üde ajkaira egy panar:t b■ g611:agu caókot nyomhastlon, hamvu fehé r
, b6rit kérges kezek érinthes&ék.
A k Et ünnepnap után II rokonság leguaobb réau is eh.1tar:ott, de még mlndif
el~n~i;::~ már hua ? - kérdezte
, Panni a kulcsirnótól.
(l!:rezte, horY okos lenne távozni, mid6bb, észrevétlenül, mégi!! remeg,ett a:
l,feft~·Ln·an miért 1ietnél olyan Ul)'O n?
Aa erdó nem .ualad el, art mertalilod
JDUldig. A gr6fi CM lád még eu haig itt
marad, még a.zutin, ha eluta&tak is, nük9'ctm lesz rid ety kii ideif.
Egy napig nem !itta Emil grófot,
caalr: meMzir61. A vendégk:iaaaaun7okkal
korcaoly1bott a tUUrfényea tavon. A tiin•
dAl6 teli napon villogtak a korcsolyik.
E mil gróf unokan6'fére, Abidi Roberta
rr6f1dsa111zon7 ker.et fogta éli •lúlaebe!ien
sfk.lott:at!
- Az leaz az ó p-ófnéja. a .prémes;
j61r:aruruhb mélt6tqa...
eamianak
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Csakbol)' nem mindenki venné e:
a rajtnilló nihijiban, lefenyek ia, uü
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hq1Y vasirnap mer Peti nem nabadulha tott u: istáll6ból, mert ialnét caal6dott
\'Olna. Domiánné mir an nyira nyu,talankodolt, hogy ~ a~rt menni, mid6n a

:~~

l:~t;;~,

Íll ugy akarod. nemllOkára megtarthatjuk
a kézfor6t.
- Nem . . nem.
riadosott a lán.T
uh·e. Van már nekem ptr.r.n! De nem.
azólhatott. állott azemleelltve.. Peti ut
hitte, 1umtpnete&aetb6l. AUui;rta II derek.6.t, .,megca6kolta. Panni ,in."'I boruh a
vállár'a. · ·
- No ne rijjil, galambom! M ~
csilllek, boldogok le.uOnk.
Panni tudta, horY 6 nem leaz mir a
Peti fele&q"e, nem ia akarta a becsületes
legényt megcsalni. Csak id6t .-kart nyerni. Félt, hogy ha elutaaitja, {Afptjik.
miért 1 Mit mondott ,-olna? Engl!Gte hit.
hOIY a legény keu!t fogja, fill~b! !UldOI·
son. Hej, pedig e:,; a augdOIU de egéaun
máa volt, mint az Emil ,rófé.
Domiánné benyitott, rijul, m0&0lygott.
\)
- No jányom, - hát menyem Je■a

tized~~:
~l:at!:r:.~~·I .
1
1
3
avvalen~~ !1 :a~:~::::· h : tké~
jem mea tnyámat, engedjen állandóan a
§=_
kastélyban !IZOlgilni.
Szó 11e lehet róla! _Már elégszer
= mondtam.
Mér nem ? Anyám irgalomból ne•
velt !el, most mán illene, hogy magam belő led ?
/
- laten segitsége\'el ! - pöc,ló1i.o PoU
NAGYSZE■I ■HaTU'1T
kereuem meg a kenyeremet. Igy csak temost már vidáman bajuuát.
Rll91 l"fl( ~- her vajyok.
Panni
könnyes
szemmel
kt:1el
caókolt
- Micsoda besiéd ez I Magamnak ne•
ll•· Ö■ , .... • IIIIJ•' ti■Jiáulll,n ~ veltelek, , segítségnek, nem cselédnek. De ne\·elö anyjának.
Köszönöm a hozz.ám. 1pátlan.
ölébe vont&.
1=
.
~zt':i{od? Ro~:,; azinben vary. T40 rneg- anyitlan árváhmnló mindenkori nagy ,j6- Meg is airatom.
• - Nem én. Hanem aok dolor \'O\t, ságát, -amit soha meg nem bálálhatok.
- Ne airj ! Mosolyoaj. Olyan 1tép
kéll6n feküdtünk le minden este, _ Un
- Meghálálod, ba boldoggá teued ■
fiamat s olyan hll&eree meeyem leasel~
vagy, mikor mosolyopz. Te...
na• ••--• r...t1F'- _....,.. ■1J ■
attól.
gyo n aú p vai)'. (Arcát arcához sr:oritotNo látod .... C8ak legjobb itthon. mint jányom volt.il.
Eate, mikor a vadász hazajött. ~ feta.) Milyen szép lennél te kivásott rubi-M j
Ajindékot kaptam eleget.. tea•
leség-e ujtlágolta neki, hogy a gyerekek
ban. (Űl)'eA ujjai 6111:revétlenQI klaomW11
11
&ek, anyiin.!
megene:itek, 6 Is jot:>br61-balr61 n1erca6~~:~~él~~~t!i:bo!e:ei":~;np~::;
• • ~ ...... , . . . . . ..........
gede::i::1~! to~:.golvaata a pénzt s elé·
egyik válláról. Ajkával mohón ritapadt.
:...~
Elteszem, majd ve.sr:ünk rajta ata• kflta_P;:1:!iatalodunk ·- mondlR. A fiaA leány halálos zavarban. erótlenül vé• . _ • ~ ...,.._., .....
firunrot. Te! Itthon vót Peti, azth na• talok boldogságában.
~ Ha11e"m..amint multak a napok, azeget.
deker:ett.)
..._...._..,,...__ ... • ...... 1llt.
gyon aprehemfált, mert téged netn talált.
üUitt a fejébe, hogy az a boldogaág, melynak i- Ne. ~. ne .. jön . va~alti2 Meclitazt.
s:ee:ér::!!s:;:,~t,Az::lá:cnr~ ben 6k, a .uUl6k, gy6nyörki\dnl .itartak..
Emil gróf fél kez.é-vel lecu.varta a
dezett 110k mindent az uruigolt tel6) s Pannit efészen merváltll1ta'la. At..elót,;
1.impát I másik kez.ével még jobban magi!.r6vid feleleteket ka,pott . A leány lelke )nég mindig nóUzott munka ):bzben, most nehoz azoritotta.
tele volt avvlll a menyorszácsal, melyr61 ma volt, ha u.óltak honi, öaszere:unl.
Szóvá Is fet:-- Nem lát meg senki.. .
f l,
-~ BOba 'se szabad t.7cfnt R nkinek. Ajkú m6g Sáppaát vO)t?á nem
te ezt a felesép e16tt.
Pedig ké.116 volt. Látta öket Domián
1111111111 __.....IINU••----"'"' ott ii!gtek Emil gr6f ca61tjai,, aldt°61 oly
- Valami leli er:t a jányt .. olyan,.
- a merev, hallgatag inas. Szeretett volkeserve.s bucsut vett. bár 6 e.sküdözött,
na káromkodni, dörtimbölni, klparancsolni kedv-etlen volt, - anyja jól tudta, miért ? hogy nemsokára lltjik egymút. Hitte Is mintha kicaeréltü: vo lna.
- Gondolkozik. Biztoun moet min-.
Pannit a gróf 61éb6I. Nem tette: inas volr, Mente~t6d:i;ött is, mintha l\ibú volna,
mea nem is. As övé lett ... a nem bánaki f6ltette a kenyerit. Nem akarta, hogy
- Nem a:,; én akaratom volt, a kui• ti\ Akármi történhetilc, azt a ph na pi többet u.el't!tne erYiltt lenni Petivel . Emlékezz vissza: a fiatalokat ugy megkJnos ~
elcsapjMk.
csárn6 nem maradhatott tale. Majd be- boldogúrot el tiem veheti t61e senki, za
a
vágyakozlw!, mint valami betepég.
A léptek elhan~ttak, de a limpa sr.élll:,; ,-ele V'Wnap.
igy eondolta.
- Az llon majd ki\Mlü;..a,. ~ minem n.ult ki ujra.
- N'em-i.9~hall-Utom tornbb, ed4ig i.ll
Pir nap mutn Peti'-ltmato~tt• s
.
kár f6t.
l)omiáMé marukra hanta a flat.aloüt, kor merkérte az ura, -rene?t&t-- atir kacarásr:ott.
S KÖVETK~MeNYE~\1'~t11ifj;
~ ~ -ll~lt.P
- llon nw t e ~ t o l h ~
l!ebb. A,t Ultettem ls néha, hoo b■ JN ·
Az erdei erdéeda.koa nem vitt ör6- De én nem tudom ar: avét.
·
dott e16 nllomúival.
met ar: ünnep. Domlán~k üres volt a
- Tiéd le8&. Ho0ne lenne? Külömb .
- Hallod-e Panni, en, ml6t.a csak keveredik. mert nal)"On oda v6t a uere-ház Panni nélkül. Két flllk nem t,topt- azerenCMr61 ■ em ia ilmMllatik..
felcseperedt.é l, mindl1 rid nimltottam.. lemtül. Puni múfonna, 1zelidebb, ua.hat~ .mec óket a sr:olgilat miatt, csak
- Dejsun ... olyan azép lbJn, má.s Apám, f.nyim is.. bele "vannak CffelW, m!rme&Nb~ .,_._., , 1~,:...,
Peti nezett hau, az is kis id6re, akkor is is .vct.h~!.zemet.
hon be161ünk -.y piT" le.,-~11.-·Rtt-ba te

~~:~ l=~P~~~

~:~a~~·e,!t~C:~i
1:1.t, mikor Panni ki akart surranni.
- Ohó, ez már mégse járja ! - Elkapta a kezét II maw!hoz vonta.
- Ne menj ... hiszen tegnap nem is
beuéltllnk egymáual. Gondoltál-e rám?
Panni csak intett, hogy: igen!
- Mit gondoltil?
- Azt, holY nemsokára elmegy és
én soká nem fogom litni ... ·
Könnyek fátyoloiták h8ngját.'"~·
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