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NEM ABANYÁÍJRAI
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eu.Je··•.1•'ati··on

uj&áirja ez, hanem a maQ&r·
bá.nyás:z:okli.
'
Nem a binyal..traktól VÍLl'jWI.,
hou támogauák •e:z:t II lapot,
hanem a. magyar binyáaok16t.
el.eej~_, amikOl' a 11zerz6dé11 le-A . b:inyaurak készek voltak
jút, leúrtik a:z:okat. Kéa6bb,
ennek u ujllq?lak a ''támop.a tárMság a:z:t ajánlotta a b4- - - - - -ü.sára". A b6nyaurakl6I mi
nyillzokl\Blf, hogy menjenek
Végre ébred már Amerika meküket oi ,Isten hidege veszi
·;\ Labor Fcderationnak ~ A Labor F';Cferation támoga- : : !!:;1ktA::::tJ!~~!nl:~:
vissza levA~tt íi:z:eté&ek mel• munkásszervezeteinek szövetségr., r.:ieg.
' , ,~
•
tövé kell tenni, hogy az injuction- tása még mindig jelent valamit 1ú.got.
~~==~~~;n::!~::ba:e~ I Miután a binyászok, a Labo,·
A Labor Federationnak tehát ok Jégiója dacára piketelök ·me(- egy-egy jelöltnek.
1 Mi elháritottuk ma&"u_nJd11
tettek mea-.
Federation leghatalmasabb szer- nagyon a~rgösen pénzt kell a bá- re lepje el Pennsylvániában u A Labor Federation nagyon- =~~~:U~é~:z:o~t!:~
A tiruaAg ki&erletet tett a vczete immár nyolcadik hónapja r.yiszszcnrezet rendelkezésére bo· u.iakat.
nagyon sokat segit~tne most I ket, amiket felink nyujtqtbiny~ il:z:emben tarUaára, ,ivja élet•halál harcát a töké'\-·el: csátani, ftogy olyan segéíyeket
l Mi soha sem izgáttunk tlrv6- lnínyái.zokon, ha lő jelenthetne,
:tn:~~:n;:: ;:;et~t!tá9:o~= elhatározta végre a Labor Fedc- tudjon •• harcoló bányásioknak n)'es rendelkezések ellen, moet se hogy csqk abban ~ esetben fogja Mlg a btinyauraktól nem foták a:i:tin el, boa végleg be· ration Los ,A.ngclesi konvenciója. n)•ujtani, am"ibQl azok csal.idjai• tesszük azt.
a választásokon a r ' •iblikánus :;:;uk~:S:!:~g~~~t
151 üntetik ezekben a bányákban hogy valaffllt tenni kell a bánya. kat a legs,;Ukségesebbel el tudják
·; Piketeljcnek a bányásaok a párt jelöltjét tá:mogatai, ha a bi- Nem sokat kérilnk a bányi~o~~::-! é~:~;:i:e;~f
..-,.\!Kért.
látni.
megengedett módokon. De pike- nyászok ügyét
a kormány kezé- 1S&Okt61, amikor ast kérjilk.
gjniai--hinyáiba.
Azt azonban ugyanakkor nem
A seg~ezés terén sok a ki- · teljenek: üzezrévcl, •hogy ,végre be veszi és végre rendet teremt a boa uiitsa _me1 _minden el6fi&:z: • tár8a~g tehit be1'tta, határozták e1, hogy voltaképpen ,·ánni ,•a16. A, bányúzsze"ezet ész~fk ebben az • ~ bán,y~ iparban.
:!nk ,:J!!~~etá{öv':i:!
8!~::.s:~~~u::
mit is tep-~k. . "fó • ..._
VC"J'.ctői alt' á1Htj'1(,.~-hógy azért · hogy milyen becstelen háJJorqt • A kormány sokat tehetne a bá• ill.r nem,
- a ü.niaság allitáaa a:z:erint
Ouiatát Wft mi már anna~ nem tudit. nari'Obb'""áecélyt nY\lj~ fplyta.t a toKe l báft,'~k ·•
nyá.szok.ért. Né-,.zünk ca.ak át a t, ~iteSJen elö efly va~ két
- .a mai berek mellett Ohl<>- i<; örülni tudunk, hogy vég-re val•· {ani. • Utl'fjkdlóknak; mert a , . ~ piket.elést iS csak. Off Jehea .tengeren Angliába, nézzünk csak bari.tJinak erre 11,~. UJaáa:n
10
=~mo~:
mi_i" _t~n~}Jé!zilJnek, ~ mindj,rt sacnt"'Ut'klla&ija.ürei.
fi~res-:'öntep\h~ ~~k1"~"1lilba. nem-e a t1s,oi-,. :I:e~o~·~.
.!Gl
ubb•ltdr)ák a binyiikaC
meg Csal<. enUn: forJák elhatá_E~ ~ ~ ·ny~lc .hánapi sztrájk .abi, iha ..'. a~ vaur ~~ d ö,_ ~ ·mÍny igy'eku.etl -1; ~yáswk
Hiu<!n az lildoatot ml' boaÁil h11siúlt, luaan-laW~ 1-ozni,-'h ór, mit tegyenek.
· ut.án el iB ~~
•• -, •;•>l'.' Nljújtso~ ~at a La~f'Í~~a~ !)ányauraJ< har_cá.ba1L rendet ·te-i~~~ e:;~~~ii~
. ~:t~!~~~ih:~~ : :~k il . Legalibb valaháü megmoulul·
A uerv~e\
a ,is, liJ'n... mepelrl_o. 0851,t'gef ! ."'~ ~{~..~~ rem~ni:
!ctinl ellt!nH.eu 4~ 'ltjaí\got kül! ,
rOk mu'nk.iJhal n~ lehet~
lak. ·.
,
-,
' mltottalr, hótY
n, ln,, !V~ctD:ek:
,Jt.
.
Coolidge kormány és e-u:n t..:em.
...1
_.,,
: ~
nyákat Uzemben tartaniHt11
Nem. akarjuk itt ujra ismMcl- dianában •~1 les.f. a .külön egr.ez.,, · A piketel&; t ö r v ~ ~ , . a kl'1·csztiil a republikánus párt-egy-1 Ue nii a:.:i. :tb1·j uk, hogy~-.. beJilJtt'"° maJd aii:t is,
•
· ui, amit mÚ' számtalanszor e~ sér, ezzél ' hatalmaa eronöz jut- tiltó parncsok ··Jé1iójmak kibo- szer C3erben hagyta a bányászo- ucl nagyobb t?mefCk olvasaii •
. aa_:z:t~jkto·
keserüen 'm-ülapitott..•k, ho'gy. k ELL... ; 1• -=1.1.:_
ájt'•
_,, • - ~~::::...!,. . · 1.
A l
, , ',
· 1~t:i.h~pol,mm6ln:agyobb le--•
... ,
na . . _ • ~ ti.s~1 e&a· cs asa nem~an a hány~ ke- ·at . z 924-es ,·álasztások k1~~ill··•m ~.meK a iupnkk tábora. '
~
i,zégyene, k)'alúata .Amerika szer lódtak, ~ ai egyezség . dac,ára • 1i~rébe ;vág · bele? de mindenfajta - jén azt r~besg-e.llék, . ,hbgy -a:~rt f Mi kés;,.;,éggel meaho:z:unk
: ~~'t, :e;tr!=r;/~ ,·~tt ·',"u~~sainak, hoey a 'hi - nagyon- 8Qk ftbya nem vette fel lnttltkiséba.
~ ·' • -~
:
támogatja a bányá$ZSZttvezef\!J 1 minden Uldo;;atot, most A ma.radnak ~dJ!'i,g.6rliig, de a:z:ok• nyászokal egeszen magukra harr- ii~mét.
m~d!g ,,nagyon sok
~djanak hát módot az~orujg .repúhttkán\ls pártot, mert igére- tro:;A:au:e~dZ:~t~
bői remí"e:i munkA5'!.mbérek so- 1.ák ebben a nan harcban.
banyász van munka nélkül llli- munkál;ai a bányászoknak, hogy tet kaptak, hogy az ~-ben leji- tot amit kérünk.
ha nem leazíi.ek.
Nem akarunk most itt afelett noisban is. Indianában is.
ddöntsék végre, sz~bad·e ebben ró rzcrzödés megkötesinél !\ ko•· Í:nnek_az uj1Aanak at ellifi. . .~ t 6 bhrdel-
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né!ekuE:=~okr-t:011;:e::~ ~.cseregi_ti, hogy__ Green ~• a La~r
Ha .máskénlnem _tudnak pénzt
binytiuok .ni.Ital kibányb:z:ott l edera~~~ elnoke, aki, a bánya adni a lfány~ok számára, akkor
szénre, mint amennyit ráfizet- SZO~ · kozul és ~k ,·allán em1•i, .:> legalább \illJ,ür'üt kölcsön alakji~ arra, amit a 11ztrájktöl·ók kellett a jól fizetett dzsábjábn, iJan a bányászszervezetnek. Ha a
\r.ednek ki a bá.nylÍ,kból.
1.'tlÍig semmit. de semmit neffl tett Labor F·•tion nem tudna köl·
lila a bányatArsaaigok nyil- a harcoló bányászokért.
c:sönt nyuJ~, tessék keresni
.:o:~yit h;i:~ k~~~. E_~ónap 1444!1\ Pittsburgh, Pa · banko~ mely folyósitja azt a La·
óta rá a 11:z:lriljktllrOk munká- uan Jonnek össze az ország min- bor Federation jótállása mellett
Jára, megdöbbentő s:z:Amok ke-- den -rés1.éböl a munkásszervezetek
De adjanak, mindenképpen
,ülnének napviligrll.
inegbizott&:i, az állami szövetaés~k :::.d}ana~ ~Z! a szervezetnek.
~~~=:ám::n;rts:~: ::::n~ ~pviselöi, _hon tanácskozzanak, hogy a b4nji/is~ok segélyezése n.
0
· t.611:élek arra, h~gy a munkáao- miként seg1taen~ a harcoló bá- hagyjoJ1 ki•'ífuni valót.
bt ' letörjék, ugy~nakkor, a nyúz.okon.
Ez az elsö és legégetoöb klir,
1
t qiikor a:z:t hirdetik:, hogy rtfi.
Mi könnyiteni akarunk a dele- dés. amit • .,pittsburghi konferent.6tnck a bányiuatra.
gátusok munkájú és nagyjib6I ciának d k~ intéznie.
, A Loraln Co&I & Úock Co. megirjuk, hogy. voltak..;pl)en mi•
tla~. le.rongyolt, aaoncsigá.=::;!!Iá;::~tj:~:~a k~v:;: lyen segitséget VARUNK mi Ame ;,,ott tfunergel wha se lehetett,
' tdnl a 1 r.e~ezet Altai mega:z:a- rika munkástársadalmát61.
még csatát nyerni. A Labor Fcbott mu11kabéi-eket, hát lezár.
Legclösz.ör is J>tNZBEi.I seait deration vCZCtöi nem várhatják,

~1:t:i~h;:~~l~'.::: :;:;_Még pcdög NAGYOBB
·- - - O - -

A KEMaNYSZEN VIDEKEN
NAGY ÁRVIZ VOLT

A keménya:z:én - ondéken töbL
bhyit elllntött a vii. A klirn,ék folyói a sok es6:z:éa követ.ke1:tében .mettdaaadtak ei

ki6ntöttek ée elöntötték a bA-

n~~

• 1,. -Hudson Coal Co. Laeku.W-.. blnyilból Otllt öntött
el• vlz. A Lehlgh Valley CO!'il
Co. bányiibóJ l11 több viz alá
k..Olt.
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~;";.;!'"'ászokháboruja kövé- ~:~::·:;,:;~:.~~szélnek ~"l'/r·

Itt a té~ Pennsylvániában a
A Labor lt~ederationn&k meg
bányászok nagy része barakokban ke~ találnia a módját, hogy agya·
várja a zord időket. Ezeket a har- lúzatos injundion rendszer megcosokat nem szabad koplalni hagy- szünjék.
ni, nem szabad gyermekeiket
Vagy van valami hatalma tt
meztelenül #lagyni.
RJ,Unkásszerve-Letnek ebben a.z orAzok a megbizottak, .akik ~ágban 1van nincsen. Hu nm1
Piltsburghhan megjelennek, ma- c~se~~1 bolond1tsuk saját magunk .
k.
be ek Ké rék iJ t to ~b
r bo Fed t'
gu is mun asem r .
~~J,., i ◄ ~a ' y.., a ..,a
r
~ra 1011
csak magukat a harcoló tiáiiyi- nevü intánlénnyel, de valljuk be,
nok helratébe, Hogy tudnúlak-e hogy a p inté:z.mény sem nem
ök harcolni, mikor azt tudnák, szoros; nem oszt ebben
hogy családjuk éhezik, hogy gyer- onrzQtil.JL .,,

f:!!:;;

az onzá!ban egyáltalán h~rcolni mány a bányWo~ me~ett lesz.
h::1
"!f
n munkasnak a nagyobb darab
Akkor nem váltották be U \nunk a:tért, hogy létenen ez
kmyérért, vagy nem?
igéretet. Most jó lenne előre meg :a:z:. uj11iJi.
Hogy Lincoln Ábrahám hazá- kásszervezetek tsak akkor hajlan· ~~ a lap a bauyaurak p~r11
jából való~~ ':'-ri ~roszországot k~~i az_ alkut_ ugy, ho~ a mun- 1:!!t~~~=~n::V:~ 0
:;:
tudott-e csinálni a penz hatalmat tfoli a p:irt tamogatásara, ha a eágnak a megfojtására .
lla az onz:i.gutakat ellepik a bányaipar kérdésében rendd te- , De ahogy_eddia nem 1:ke.rll:lt
b:"1!~,ok, #ha ti~rével vonulnak rcm ~enek.
.
.
:~:~a:~uJ~~:~t:~~:
fn a p1ketelok. ,,a)tozásnak kell beEgyszer becsapt,k az ország a:z:ok mefüttllnk lea:z:nek. auh•
é.Uni a szervezctl bányászok hó.,,~?. ,,szcn·e>,,ett nmnkilsail, egyszer a se fog ez alkerülni.
1
rujában. El\'égr<; Üze';.erével ~!~ ,"prospcritás meséje elkábitotta a Ml eddiw elhAritottunk, min~
lán még sem lehet csendben
mu'nkásságot: Ennek még egy&Zer :::,.!::á~t.:::1~~erte~~tá:
csukni a bányászokat. Talán méga·• nem szabad P1egiamétlödni.
' le állni akarjuk helyUnkét.
c.,;ak észreveszik ·ebben az orsd:r
Körillbelül'.'-ezt várjuk mi, ezt Ehhez. kell a ma,yafbin_YS- •:
~an, hogy a. binyászok olyan-élet- várják az ország · 'binyá.ual ·- azok tamogataaa, ·
. •~
,_.
hal~ har~t folytatnak a tik~el; _szervezettek és sM;rv~tlenek i~1u:;~rnr::1::;;::t,•:j;th,~.
:omtrc eddig nem volt ntég példa. - a. Labor Federahon pittsburghi ralékban vannak as el6fi:z:eté61
.-\z országban lázasan készü- konfereneiij,tól.
11CI, ujltaik ast mei;.
lödnek a jövö évi választásokhoz.
lmszük, ... Pittsburghba ne~- éa
!!~':~r:!:~ ~:~

Ki <'mlékszik Y. Coolidge vá.
lasztásokra? Ki emlékszik arra,
hogy nemcnk a Labor Federation
de a Unitetl Mine Wosken vezetöségc is harcolt - miaden ész.
81.crüség elle11ére - a· nagytoKe
jelöltje mellett. Azt hazudták akkor. hogy a Coolidge meg választástutiOha sem látott pros..,.ritást
....
hoz majd az országra.
Nahát a bányászoknak azóta
iJZép kis prosperitásban volt ré• szük:

~!P0

i~Ei:'.f~=:..::~~;t ~~:;

janak ki, szép szavakban bizto•
sitsák a szervezett bányászokat
támogatásukról; ulóságban pedig
sem.2!!!!_,se_ tegyenek.
Hisszük. valóban azért jönnek
össze, hogy megtalálják a módját
a haicoló binyászok segitésének
és annak ~ hogy mennél elöbb W
k~t t~dnak: _bfztout~i ~zokna~ a
~do bán~~zoknak, akik - h1gy
Jek el ni!kün}c _ nemcsak a bá·
nyészokért, de az orszác minden
munkásürt harcolnak a Pennsyll'ániai, Ohiol csatatéren.

hon,2-.: ,okOok •

CHICAGO ISKOLL{IB'AN
CSAK ILLI NO IS/ SZ!.'NE7
HA SZNÁLNAK

Annak II mo:zflalomnak, meJyet 111 iUinoiai bin,-ú:z:ok .i6
ilzletc:ruberek lnditottak u illlnoisi uénén, kesd a:z: eredménye mutatkozni.
Chicago vliroa School HoarüJi: elhataro:z:ta, hOIJY esakia il
linoi.i.l uenet vbiJolnak ai
lskoltk mm,ra.
•
lZ.000 tonna aún luálhU.·
aára m,r adtak 1• reod•lést.
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Képek a Cseh-Szlovákiához.csatolt
Felvidékriil

·- A csabek

UIY

A népaúml!lb atat.il&tlká- Hervunek a rnqyarok ellen,
ak- ja ténylea egyik nqyott Nbe&- ldcpn elemekb61

tuanek. kUJGcy.minluter kihallptúon aererit u
1

t..-----------------------.
. 1!~:i~~:~n~r:::.:1:i~::t:t:~u
•
d ak
'1zaki
. tott

uj caeh éa

mintha nem érdekelné 6bt a fogadott, Ssóba került terme-- v:iluiak epltettü. Ilyenek:

fa\- 1

1

• ,..,._ ......_. ..,_

!o{A.•I

dent, ml ltapcaolatban van e'l:• 1naoon jól emlékasem. Közbe-zel az akcióval. Baldwln keretr)'BZe~:
•
duei Rothermere lordhos a
- Excellenciád teved, egyk„rzervaU\•ek konl(1'1!suuain, millió magyar.

1at.óltam

a azima. amelyekben
cióval akarjü: • atatiat.tlkAt
mer,Javitanl, Del)'Venöt. Silnt.iuta magyar falvak, nqyon

tejt0n6 betükkel Jelentek meg Benes, ki küllSnben udvarias
!lZ öuiea lapokban, Rotbe.r-- ember,
pillanatra elveszt.ette
mere viluzit azonban ao·on- 1önuralmát, rikvöröe lett
és
1
lwoltgatták m6s a uociildemo- tenyerével rác&apott a1; asz..
I
kr;,,ta u6csövek la. A csehek talra.
ba11gUlata kllllSnben azoknAk aj - Mit akarnak önök fo\y.

Jrdwa

DOU.AIIU

...................
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m~:;~ln =ftö~~ !:otr::::0•m::i:d:Ö~~k~~!
kolonlu.-.1

doll)f, de sok jel as ellenteiö-; azeteaen a kisebbdir{ kérdé& 111. sarykovo, Hod.eovo, Srobarovo,

Mlt mon "dan'k az e S• •
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llqMrdeswa: ~•
oR•II Uifi N- Jll E1
mqflaeléNket tetlek
1
1
::o•'v.~:°.!:=~: A khá-!~~ .~P~~~1ei:v:_~e:::! K~un!:~r •~:,~ö:;:
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NIIM TtvarnNOI 8 - ;
AZ DLCeOli■ IIIAIN6~
K0LDbHL, MIILV 4 . . . . .
NA~~AL T:AIITHAT TOV.\N,

kevk, vagy es7iltalin aemmi
ioegen nemllBtaésbell )akOIIJ!,l,I.
,
A caeb kolonisilú tiny\e1
komoly dolog. Hia, nem m&•
gyar réazr61 i. Ul'Y ertesllllSk,
"Luilt dili tá"akat ·1t lt zd lt porz:ani az ,rtaJ,;" _ A ~ Ju. .....
h(lgy a telepitéeeket most [o•
1
.a Sdo~rwkó~ .:__ :;,,o: ~ f i : - ..A. R o ~ n ~
~le:=t, !~~~!! 1~~u~n~i!lló:\~;;:;:
1!t~t1:°:1y!:
roatth
aeú~lték a magylll' t1koLü. d1akJG1f. - Haugnydatkozatol«
UJ lmar- b.rtú nélkOl behódoltak Prá• akadt.
lat akarnak huanl Wfil a trtaöroidék..a Dana maafó. - Mirt MunáltáJi lel a Cltlielt •
földet? '
giinak. Er:t a veazedelmeii ele- Tovább beaf.élgetve a Rother nonl hatiron, aiqel,ylen méw
,
..
md nem uabad M.Uet.éve&i:tc- mare akcl6r61, l)&ll'On jellem• hlrmondóJa tem marad a maA't eluakitott Felvidék ma- mén.vséget öntött, harcra han-•11mn.an1 • --u,.ku.i a t6tai&' nagy zömevel. Ezek 1:6 rénleteket kaptam, ho- gyamak:. Sajnoa, akkor aligha konniny hozUjirulWt mecg} ..:-Jni ma nehéz idöket élnek. solta 6kot saját lótük é.rdek&- J:.:I.Gk, aaJnos, 8 I0'816re han- ;i tortetök, akik hlvatalokért gyan toborozták lls&ze a hall- fogják leiihetni szegény ma- uereznl, hogy egy tonna al-

e magyar.Jal
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lu,mrulatuk. vannak optimllr
lik, akik reménykedve néznek
tlí:lrc a Ouna fodros habja.ira,
amelyek elvinnék nagy ,•Agyuket a magyar Alföldre. Vannf'k azomorkod6k, örkösen t.epelódők, akik mér nem hlstneK
:,:crsuk! jobbra!ordultiban, ~
::11-1;6dott remónyek elvették hl
tiiket.
J.:z 8 két hangulat örökós

kihuzza lábuk al~l az ezerévca:p~•1tlkai )letbez, mely moat
i.nyo.földet. Beszeltem _magya- e.ó! bullimokat ver ell'.ésZ
ro;,kaJ, akik sóvárgó ltiváncs'.•1c.x,,u:alarikliban.
.
..á~al érdeklődnek •~ e~mc• . Alkalmam. volt nagyon JÓI
nyck felőli ab~an •. tevh1tben, m~~rmilt ma.gyar klS~kkel be
iu,gy az uJaAgir6 mmdent tud, 11:.é,IU a legu.Jabb fej leményekmii ~zt ia, _amit London~n, ri'il, ame!yek lird~eaen alak,ul,i Da1\y Maii szerke_sztőaege- :iak, amióta az itteni politiitai
nek legbensöbb azobá1ban ter- 111.talm&&0k litják, hogy 8 ma\l'zr.ek.
gyaroknak killföldön hatal ·
_ Uram, - mondották, - m;.a pútfogólk: vannak.

nil: Elviselhetetlen modoruk
cs:1.11: fokozódott azóta, hol'Y né
háq vezető, köi:öttilk Hodzsa,
V'l.,f>Sággnl lázit6 besúdeket
un~tot~k a magyarság ellen.
Hl111káek egyelőre cseh vizen
eve.:nek.
Tekintve azonba_n,
hon a _tót népp{lrtot egy ocean
·1i.laeztJa el a csehektő l, nem
,;z:ibad komolyan venni a korm:iny-többséghez való csatl.ako
16
11
:;;:.a:of~' ! i : ' : : ; k : ~ :
:;~na/;::edr:~
!~r:ö,::!: :!;.'\á~:. r!z~t v~:j~de~:
lul. A Rothermere akció fel- il:eJ inár nem lehet birni. Nem me;pndolm1nom.
h~ meddig, az a jövél titka .
villanyozta a kedélyeket, a n:.o1zás, ha mondom: leslli. a A le,tr:&onfekvőbb Uma ter- Bizonyos csak az, hogy a ve,.
csú>!gedök taboriba ia uj ~ déli tajakat, mikor kezden..lt me1:,.zeteem a Rothermere ak~ sz~delmese_n ravasz agitátor
UlfflNllllllllllftlle. aklll:or !ogJa cserben hagyni a
panmUIIIIIIUIIIUIUIIIIIUll!JIIIIIIINfflllllllllllllllllRfflllllllllUIIHlllllllnlllllllllllllll
IITTHIIIUIIO"" a koalki6t, amlko,_ ...........
=a v~rjik. Néhány figyelmezte-
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flz iakolli.s gyerekeket _ mon-1
Simon V~mo1. kerUljön, a canadai aúnlpar
dottilk informátoraim _ é3
(Peati H1rlap) m~g nagyobb lépésekkel fo1
ezuttal nem t.ettck kivételt ma~
feJl6dnl.
gyar és si:lovAk iskolák kö- A CANADAI SZ/;NIPAR
I
z;:tt. Magyar gyermckcknok,
FEJL(JD~SE
ROSSZ JD()K JÁRNAK
magyár iskola hallgatóinak ve
-A KEMBNYSÜNRB
gig ke!le~t szenvedniök a ma- A ezénipar fejlödesé:'61 HIÍ.·
·
gyarság 6csárláaát !!s mindazo molnek_ be a canadai h1vatalo11 A keményuén bányik 8 nyir
itat a szidalmakat, amelyeket statlubkAk. 1923 óta nem voll nagy részében nem tudtak dol
Canad~nak olyan nagy . azén• goztatnl, mert nem volt piac a
3 nemes lordra nórtak.
Most ujabb gazsli.gon u,rik termelel!e, mint a mult evben, keménya:r:énre.
1
1
:i:ej!~~· ~~:":e~::J~
:~:: ~z~~= ~:'8z~~i~ hio:~:e::~
.ik~iót. Hlleégnyilatkozatokat canadat
azén_termeH'ik. most 1aztán megindul majd' 8 n,.u.o,.
iratnAk alá azokkal akik az nagyobb
akciót
lndatottak. ka.
ugynevezett Rother:n_erehat:ár- bpgy 8 ~ Egyesült .Allam?kb6l Eddig azonban aa ~u 1De8·
nalon tul la.k.nak ,.. Tehát beözönlo azenet mersékel1ék II lehet6aen meleg napokkal jirt
:.jdn,m .....,,,. ....;;....1w, , ..... " · a pl&cot otthon· ..,. ;, !gy a . , . , _ még és zsidókkal. Minden.kivel, akit melt szénnel. Még a mult év- gyon viairolja a Uizel6 anya11
13
!;tm~!Ienkafu~:=~~-~
á~~t;:!:~~mldn:ir.
~:u .:~:~nt11~ ~ :~;~
~ rataágában. Néhány nap elött becsukathatják, korcamáros, u tAltak be az országba. .
. delések nélkül ill.
'
§! 3 tulzók lapjai azt • véazkiál~ kinek el lehet venni az itatn,8- A legnagyobb canadaa szen•• Ai: onzAg lapjaiban pectta
§ :.ást hallatták: "Árulók van- rési engedélyét, aki ellen rr,ég bányák Alberta .államban van. Mgy aajtópropa1andát ltesd•
n~k kösöttünkl"
az ille~g f~rét is 11~e ~~k~n
tek a keményuén meHett, ".s
Ezt te~~szetese~ nem at.a• gezheb1k.l!Ebbm. a b1z.alm! JilY.1 • : • á it i,h
j
déli álla- azonban ~~lg nem aokat jaV1•
1
~ La~ szóazermt venm. Csak a~y l:.lkozatban kijelentik .az alu- ~ 0
~o~ták ar: ama- lótl tf hel)'ieten'. J • ~

nt~o-::m~::;,
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tudunk jelenteni a pár hete meginditott magyar kolonizációnkról, melynek magvát a Magyar Bány4szlap mllltafarmja alkotja. Ujabb magyar családok jártak lenn,

~

aminek eredménye, hogy ujabb magyar családok telepcdtek le a Magyar Bányászlap mintafannja kit:rül.

§
~
E

Nem akadt e'gyetlen egy sem a lent jártak között,
aki bármilyen kifogásolni valót talált volna a fö ld ItP·
nóségét, fekvését és a piaci viszonyokat illetőleg. Ez
zel szemben látták azt a szorgalmas munkát, mely ugr

~

~

~
~
§
§

S

~
~
§
§

i
§

§

=

S
§
a
§

~
E

S
~
S
§
§
~

=

d:n~!t=: ::r:,~

~

i;:i~

~~

0
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;1;'~t6~:n\!:~e: t::g
~t!~~o~~~:W: :f1~t~: ri~I azenet. te -ilök
k
,i:t:ótt, hogy aorozato11 Rother- r:unden mozgalmat, amely cl
,Z
jákrm:
:özbe~::
mere-ellenes tlinte~et ren• 1a!<arja 6~et szakltani ha~ájuk- ::;~ a:i~II~ 1:~ magas
1
1
.::;.ly;!~~~ s:~~~s:; ~~~n:k~ge;rái!:t~k~ ~ 0::.
~~el ~th~=~
p~n Hl_mka pártJához„ tar~z~ k:,di_k, azt e!IY"azerüen tön~re el. A canadai adnuákertiik
~ h,vek Viasza.küldték a Slovak teszik csalt'ulJ~val egyJltt. Ezt szerint, ha er: sikerül, az ottani
:= clmU pártlapot éa megrend?l- rr.eg kell tudnta a külföldnek, bányák az egés.z év tolyamim
t?k a magyar keresztény11zoc1~- hogy k~l6leg. ért6kelhe!1!18 eze- el leiiznek litva munkával, ami
§ luta párt !6t osztá lyának h,. ket a bizalmi nyllatkor:at.okat. 8 azénipart az oratAg egyik
v:.ts los lap~át, 8 Vola Ludu-t. A legnagyobb elkeseredést a legvlripóbb ipartvá teheti
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a mintafarmon, mint a környékezö farmokon folyik.

~!:~•ti:•
~

~

azt.

ugy, hogy csakhamar egy egész t.ekintélyes nq-yságu
magyar falu fogja már üdvözölni a késóbben érkezö..
ket. Akik hamarabb vesznek földet, természetesen job·

:1~Ík~::o~!~~zezer u;n ~~o;;• -;
1
ta:adj~h:~t ~rs~!~Z:~~~fe~== ~~~:ó~ok v:~~ •:t~tze:~~
§ zetten statisztika hamlaitast meg néhány néme_t· és idegen
§ csináltak. A magyar népsz.á.m- 1,onostól. T6t és rutbén föld0
~~iYa:~::!~~ó ;~:;::tgy:;e:
::m!rt:z:!:
§ mostani Szlovcnszk6ban, Ha kormáiiy la • Nepazövetaéghc,;
§ Sl':ázezcrre takaáljuk az elme- intézett 1924. áprilla 19-iki vá:E neitlllteket és a killldözötteket, laszában. Ebbéll az a\kalomb61
§ akkor is marad kilencszázhet--jt..ilajdonképpen csak egyetlen§ \•cnegyezer. A cseh népszámlá• egy t6t !öldbirtokosra tudo1:.t
§ J:is hétszázőtvenezret konsta• hivatkosnl.
Mirkó
Kár:>ly
§ Utlt, ezt a népszámlálást mi vrbicei birtokostól hatsd,zöt

ban járnak, mert tetszésük szerint választhatnak.

~

n.i;:z

Nagyon kevés töke kell hozzá, hogy vehessen egyet
farmjainkból. Áraink meglepöen olcsók, fizetési felt.é-

§
§

t.alhoz benyujtottunk egy fel• e1:t a atati62:tild.t me1Javltaa,
terjesztést, amelyben hangsu• megtette tótnak: Sulyovadcy'

~
~

~~~ :8lt:~~Ir:!.:::

~

teleink a vevö képességeihez igazodnak. Irjon nekünk
még ma, mi ké..<1.Zséggcl adunk felvilágositást a földeket
illetőleg, valamint hogy mikor indul a legközelebbi társasutazí.su.nk.
•
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User Vilmos

IIITHLO, FLORIDA

~!.~~~:~. ~;:

i:i:~f\itiaztikal

NAGY KARÁCSONYI TÁRSASUTAZÁS MAGYARORSZÁGBA

hiva- ~a=r:~~h~d::On~~o~

~:t :::::

~::r:t~\ah~~t:~~'J!!::!t tu~
G~:::n~h~
kaptunk. Az állami atatl.Bztikai ranszky ZoltAnt és Colbay Zsi~
hh„atal egyszerUen
ellltött inoádot.
·
minket a biztmyitás lehetősé• A tisr:tAn maayar· flSld ldaa.gét6I.
jititáaa azt eredménye1:te, --

§ 1t"'"""'"'""'""""''""'""""'""'""l! mint ahogy ez tervezve la volt

i :OifJf:rtü:I1f~5iil~~\
manager 1 ==
. . . .,. .=:-=
,. . _._ =~;": : :

i Orang·e County Co
ORANGEAVE

~r:t::~

~:~;~:j

!

vau,

•

ORL.UIDO,FLOBIDA
.

BITRLO, FLOBIDA

Go~ G~~':"~,;;;jlátan.:uc::
ville mellett meg akarjü
nyitni. A bánya ápriUa el6tt
szervezett bánya volt, most
azonban open shop alapc,D
akariik üzembe helye:anL
A aztrájktörők toboniút

Ha a terme16knek aikel'ÜJ a már megkezdték.

::1:~ :;:

: : , z ~ t ~::\evö!!~1:~
B:ithelo-t.
hktokot k\sajátltottak 6a H
§
Egymillió mal'Yar él Szlo- elvett réar.ekért olyan kirp6t§ vcnukoban és a kisebbik felet Ji&t adtak, ami megfelel körül
§ mindig leterrorizálják. Bizony! belü l a1; érték 10-ed részének.

Uj házak emelkednek már a farmokon és ujabba•
kat épit a szorgalmas magyar kéz. A társaság mindent
elkövet, hogy ezek az uj telepesek igazán otthon érez·
0
:~::!~eö~~;::,~::n.:ti;~~
ök várnak.

MEGNYITNAK ;:Y BANYÁTPENNSYLVÁNIÁBAN
--

1
s~!~ : 0

A lent jártak között akadtak olyanok is, akik még
családjukért seni mentek vissza, hanem inkább maguk
után hozatják óket és ök azonnal munkához láttak.
Egy cs~ppet sem csodálható ez, mert aki látta egyszer
ezt a vidéket, an'nak nincs kedve többé, hogy otthagyja

Ujabb családok letelepedése is elókészületben
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MAGYAR BÁNYAPLtzEK MESÉI
AZ OTODO: GYEREI
Irt.a: F. KERNACH ILONA
(l>'olyt.atilla .i-ö'"-etkezik)
H6tyáa jött a koe&iuton. A lovak laaua.n ponw:kiltak a szürke porban a a:azdMjuk maga UI kicsit görnyedten Qlt a kOC11oldalon. Esteledett. Rozi gondolatai hirtc}en heJyre billmte.k ujra, kinyitotta a Uput, tekintetével rnerkereete a gyerm11kcJuit. megvárla, amlg Mityú a koe&iVlll befordult az udvarra, betette a kaput 6a 86gftett neki kifogni a lovakaL
A saroglyában burru11dllevél volt " kbnnet. a kocalduék pedla" tele volt tökkl'l.
• A !luk apjuk ú 'a lovak fele auladtak.
!Utyia fliltette a nagyobbikat a kocai•
-

Adogaad le anyádnak a tliköt, ?1111•-

tyla,..

lat\"int pedig a ló hAtAra llltette, mi
,kl:lsben lassan bevezette őket az iatállób!l
A gyerek a Jö ' alírényébe kapuzkod„tt é.11

eperfák levelei úrgán calllogt.ak egynuill
ietején a földön. A gyQmölc&t'Ak lombjui
1.: meg-ritkultak a kertben a meztelened6
l!:gai karcaun nyultak éa öleJk~tek e&l'másba. Csak a birsalma éa teli körte Alit
még level.eeen, nagy kemény kört~k éa
~Arguló blrs,,lmAk huttAk galyalkal a föld
fell A 11zilvafAk a lA ~n felejtett hamv1111k6k finoman rAneoa azllvü. hulltak u
lcv-eJekkel.
Roz.l. el6bb a krumplit a:.edt<: ki a íöld
"61, de a feje szédült a l!Ok hajlástól, abuA kellett hatynla a munkAL Ful"Clán érez
le magát. Mellében meggyUlt a tej, kemtny lett, mint a k6 a alis birta j!l.j nC\kOI tüml a fAjáat, ha munkakG:zben véletic.nUI hozzáért a kapanyéllel vagy sajAt
:U.rjbal. Feazllltaiget érzett, hirtekn me:egség szökött a fejébe, ajkai IIZA:ra1.ak volLRk ~ egész nap szomjazott. De meg semmise volt a szAjiban aanap, nem akart
enni. se inni, nehoJY még Jobban iöf_gytll-

oda se égett - tette ho:r.zá masának inkAbb, klC1it keserll moaollyal.
Örui megérezte a ke&erüaéget ha1:gJAban, de nem tudta. hova tenni. Mnsira
vette.
- Nem aok kozmia ételt evett ku:d
·uég Itten.
- Ottan se - vAptt viaua Mlb.ily.
- Tudom, tudom, tudom. Nagy<ln ia
jó azaklcané volt a kend anyjL
Ez kényes pont volt né.luk. Mlb&ly
:i.nyja bllazke .anya éa azótart6 &aHony
\"o lL Nem tetazett neki, boty _a fia elhagy!a falujit, mes ötet. Aa ee.kllv6jén, mikor
dbucauzt.ak, meg la mondta neki: - TI jrJ .
hettek hozúm, u én húam nyitva le11z, de
én csak a keresztelőre jövök el 11Jra.
- Miért csak akkor anyim7
- Mert én öreg vagyok, nem igen neretek mAr faluról-falura miukAlnl. Te
eljöttél tölem a menyuazonyodhoz. ln
n.iea- majd eljövök az unokAmhoz. De mlui-

:!:t:~Jé:efen: t:j~

~~;~lnr~l:ég a h6tAn marudni. Ue
:Ak~a:i:~lá:Cdr:!
Kosi mir kihordta a trágyát h meg töld !Uszerea őszi szaga la jobban fejébe
aljazott a lovaknak. A tehénnek ia oda ~.tállt most. Lankadtan ment ki a kcrtböl,
volt kéazitve a széna. A lovaknak az abrak megíöi:tc az ebédet, hogy kivigye Mát:,i&f 11 ott volt a vederben. Beöntötte nekik, •
nak, de előbb megetelte a gyerekeket, KiaJi.azolba.
i-il lefektette s Mityliska latvinnal a hoMát,rti.ska e\öbb a tököket adogatta le homkban j Atuott.
,nyjinak, aztán mindig nagyobbakat kereMikor Orzal ablaka alatt elhaladt,
utt kl.
megAllt egy pillanatra, bekopogott hoz:W.
- De e.r0:11 vagy - tréfálkozott vele. t!s kérte, nézzen it a keritésen a gyerim.••
11pja, [elszállt mellé a kocsiba 6 ia a egytitt i.ekhez egyszer. Aztán tovAbb sietett, mert
adogattAk le az ·asszonynak. Szótlanul 1 de let harangoztak.
iae.nt a munka. Mikor ezzel ia készen 11olÜrzsi az ebédet tAlalta ki a kiszólt a~
tak, Ro,gi bement, Mityú pedig baltával urAnak, hogy jöhet mir enni.
fclapritott pli.r tököt, moslék közé kevert.e
Mlhii.ly ma nem ment ki szántani; .re&·
',- odaadta a diunóknak. A aQldllk egymiat gel e~Ore állt az idll, valami nagy ki..-dvet
banpdAlva, éhesen sivalkodtak az ólban, a ~ m érzett mai:llban hotzi II csak uay piazkoca csak mérgesen rilfOgött rijuk.
mogott, b&brilt Ide-oda egén 1déhllótt.
- Ku aa - szólt rájuk Jdátyú 8 v11- Előbb a krumplit akarta kiazedni 6 ill_, de
lyuba öntött.e eledelllkel A konyhib61 ia ezl, mielött hozzAfogott volna, unta; iuiA.r:
etelaug Ara.dt ki.
.t méhesben talilt- valami Ida igazltani \'aA ayermekek pedig felmAs:ttak a tök· ;ót. A tetőt javitotta. Kitapautott.n dZ
rakiÍn éa e,n:Utt gurultak velük sújjd a, r-ú1·ca kal!Okat a codilkor.ott, miko11,baUot.tu,
UUdön. FeJQk koppant. IAbuk f,gnek illL, hogy delet harangoznak, Örz11I ~bédclm
eazy.ik alrl, a másik nevetett hozzi II mikor hlvta mAr máaod11orla; nem volt ~ ;
ll-' kijött a hizpól és anni -hívta 6~!- >telletlenlll mut. ...., ' taat'W.áladtak f~lé, - egymást W11igtlva,
- De illlt.áltatja mag:U '- szólt i:i
lllilit a Ida !arkuok.
Orui.
Mátyás csendesen követte 6ket.
- Nem \·&JYok éhee,
iJ;

}

=~:~ i::r

A felhbk nehC:k lettek, alacsonyan
et1~~=ttaálltak, de alig boaY elkezdett e11ni, h1r- Lattam. Csak ugy l ézengett, e1N,
tdm szél ll:erelcedett a felh6kre éa e lhaj- .i;rra., mint a kenetlen kerekü talyiga. 11>\r
totta 6ket. €~pen e11ak a port verte le az .a este ae izlett kendnek az étel.
<>16, délfelé mir kisütött a nap é5 ragyog.
- Inkli.bb azt hiszem, nagyon la m<.gn Gmlött cl a hA.%.ak és kertek felett. Az feklldtc a gyomromat az a paprikás. ?11dig

'

- KIC6it -.welwenek. Majd én itr.ei ck hozújuk - felelt Mihily enyhén b
,ndult kifelé.
Örui utua kiAltotL
- Vigyáuon, el ne ta,poaaa me&'l-nt a
.:nhlillom.at. Jloet l,adtottam kJ teJDo.pró!
kend utú.
- Vll)'úau az lird~ erre a btldGe
meuelé&-mf,&16-ra mindig. Mir ma,rinl 8'111.
tebéDpnajt l:.nrartél bele.
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az orn611 r1111 úmeretlen részén veut meg a
farm/át, tu éghajlati. r;Uzonyokkal ninq tit:lában, Mm iamerl a föld~lé• m&uureit
éa a. piac kliMUli,ú-,,eit,

i

inUzéaére helybeli társtWigok ola~nak.
, A t6r,adalmi élet t, kelleme, ·les:.
lltcg fog alak11lnl soJ{d társadalma, sa}át né~rutk tárftl4ágában elhet é, id61.1ei 1m•
Ját templomot is épitl1etnek mdl! nyU"6nt1s

SzoauzHJai ~ k , elM/IJIOltaR lr:i
#Utl/Ót, felulg, Mm találja fd ma,dt abban inti:z""n,,ekkd.
cu IM~ ~ b t t n , aawl,PMz még bt •
Ml u1111anazon magyar falunak a leheMuébd· ...,. (ud, .:.. ~
ffgelt dkarjtik az Ün riub-, RWga/aplta11i .
ll11ea 1-lrlUINá~ kilzl Wztrn a .U:.Ut1 • ~l11et az dhazáb61 cal6 táoozdtakor ellin1
kui11, asl11aek Wf/e az, '""111 ,negl&-ve ,1 · III/Ott,
'lta/111Ja. a lcrnnot. 1/elUlf/l, de JMftAMl ma,110r
A magl/'flr falu lih,itéae otthont fog adfar11UT aor,a i,oll. H Amutl:ában.
' ni maqdnak, melutwn ,o}át ura leu. E1111
Mbulen megrxHWzlk akkor, ha iJn tag/o. olyan otthont, nvlyhe:r a bdnydnak, a f/1/Órleaz eal/ maguar kol6nld.ak, mely 1M11bldu1-

t6 emberek által terpa:ierUen i1 el6rildld,-10l
lett m.egalapitoa.
Legel6szőr la }6 /IJldlJn tele1lf!dhetlk le.
}6 éghajlati r,l.uonyok alatt l• IIJld)él oks6
áron éa k6nnyU le/luté,l feltéUlek mellett
, kapja. SzabzerD utbaigcuttáeak folytdn ér,,ken é, éviken dt tlldnl fogja, ""'111 mi1"ppen
kell a /6ld}ét mDwini, mii kell elvetni é~
hoou kell azt. eladni.

nak, a mindig lpararicaoluat6 boa.rndk aemmi
kibe 11em leaz.
Otthona le,z iJnnek, hol er6,en kell dal•
gozni, er6,ebben mint valaha, dt' hol ezni

munka qylimlllcsét On egyedül fogja élDezni.
Nem arra a célra nevelték fel, hogy eglt,:élele lolytcin bérmunk6, legyen,
Ezt }6l
tudja. Szakitson u mostani életével, c,atla•
kouon mozgalmunkhoz é, afopll/Ja mer, Dl11•
legesen althonát.

Long Bell Farm Land Corporation
336 FOI/Rffl AVE

Ilyen 11:ép lirp.

~~~. ~,_:t

EGYEDÜL ÁLLÓ MAGYAR FARMER
~;;~~;;~~~~~ 1AZ
:: é;:~:u.;;,~k::.,,~l':;e:t~;:,u~/;;;: ,drl:~:.0:11:::/: j11;.u~;=~~ :11e~.~:

A bAnyában reketlt két báayáaz, J. J. Jolinson éa Georg«,
Trofi, akik u. árviz. -előLa_ bii
ny&" magasabb helyére mene-kflltek éa teljea 24 órán át el
voltak zárva a külvi16gt61.
24 órai mes{eazitett munka
11t.An tudták 6ket kimenteni.

=~~=j

- KendDet 111ir a tlaztaaig la bQdó,I.
Akkor csak ma)en át Rozihoz e& nezs...n
kbrül nAla. ptt nem kell mbolnl a fóldct.
bt.mázoljAk ad a gyerekek maguk l6, mér
k.i la Jagiromk. Az jobb SZ&&'\I. A -"tei:c
kendnek, meg a kend flnnyAII anyjának. A
ii.i mint a tebén, minden évben kipot-;oatatja borjál
•
- Ha ugy ie roasz, igy ae jó - mol'
mogta a fop k&:t MihAly.
Önai caö'.rlimpölve szedte le az edohoz~~ •~:~~tlek ulrosan föanek, ha nyeket.
\"AD miből.
- Persze, bogy sehogyae jó. Mért kel ·
- Ugy, ahogy k~ll - utaaltotta renc!- ;eno az okosabbnak segitenl a bajon. Ugy,
re keményebben Mihily,
.ahogy lehet. Csakhogy én ahhoz buta vu- Fenze hogy ugy 111 kell - nevetett gyok. Pedig a:at mondja a példabeazé:l,
hidegen Örul.
hogy ilyenkor az okos tyuk kakast CSEirel !
Mihály' a tál felé tolta t6nyérj6.t, hoi(Y
Mihály arcát elöntötte a vér.
beleüt6dött.
- Meg te beazéhz? - szólt ri vil- Uay ni. Törje el.
Jimló szemekkel, de a mAaik pillanatban le
- HAt aztán? Majd lesz mhik - ~ l"J.yelte Méritét, elfordult tőle a kiment.
,;c,nt vállat Mihály kicait csendesebben.
Igyekezett ugy tenni, mintha nem törOdne
'- De könnyen beszél.
az egésszel. A1111zony-lotyogáa,
_ Könnyen ugy-e - a most M1hilJ
A gyerekek még jobban sivalkodtak
nevette el magát halkan.
adadt, aztán hirtelen elhallgattak. Mihaly
- Jó kedve van?
..:. ker.itCSh~ ment, átnézett a· hasadekon,
- Nagyon Ja jó kedvem van.
.!e nem látta 6ket. Kiment · az uk.ára I
_ Azért i11 nem ment ki szAntanL
hogy ott sem látta 6ket, elindult a ház fc.:_ Nem Is azért, hanem mert ne!..i lé. Men'.h; közben eaak nézett maga elé es
i.kartam.
nem gondolt aemmire.
- Akkor legalllbb egyék h&.L
Csak amikor a kaput kinyitotta, riadt
- EazeK isi
te l, mert az egyik gyereket meglökte vele 8
S elke2:dték szótlanul kanalazni
hal~o;~tt!:~!r~r:~~~ö!ö~"aaer~c-..
ételt.
Bablé\·es volt füstölt kolbi.a.n.al, meg scn ,irt. Mihály lehajolt hozzA éa gyöngé;i1iko1:1 esik.
dl'.!n talpra segítette.
- Ejnye de ujnAJom. Ügyetlen volKlcalt clhuzták az evés idejét a t:·~k
liallgatAual.
Lam. Nem akartam. Nagyon megUtötlclek?
- Jó cbedel f6ztél - mon4ta a ,,tge
~n;::~t~;:r:;nfö~d':s
lelé Mihály engeazte l őn.
e,:roeskAját éti bőven omló könnyeit. - :,,ie
felel~ 0~:air:e\n:;~i;d;:k::::t7 a:an u1: nrjt\l kedves, gyere hozzám.
~a-.emébe.
•
Karjára vette a gyermeket és magahoz szorltotta. A kislány hozzá simult, atMihAJ;;• tekintete hirtelen elborult.
.•lelte nyakfit, lassnn elhallgatott, csak k1FelAllt. Orz11I kifigyelt:
- Hallja, hogy bőgnek a tyerllkek cri aiivo k:i.lapált még aprókat gyoraab·
~an. A gyenge test melege, a !Agy k,m,k
vdaút verset. Mintha nyuznúk egymi:iit.

NADASSY MIKLOS; FOREIGN DEPT. MGR.
PITl'SBURGH, PA'..
405 MAGEE BLDG.

?lelé&e, nedvea szunogAsa, amlvel nyuil•
,ebeit, az a kill kalimpAl6 11:iv ott a kü.
zubbonyka alatt a a l)'ermek almuló ~
11zorultáp, mindez mepejtett, neh61 jót,
melew ellqyll_lút II eo-azerre fojtó f'Jdal:nat ri.ltott 1d belőle. Ez hiAnyzott eleLw>oi
neki, erre vézyik. titkon, ha nemi. golldJi
rA. AmJ betoltené u Ureaaépt benne. Ez
az eleveo.MI", ljedWr, jf.Uk, almults. moeolyok ú könnyek. Ez az egész m i n ~
,tt. Ami a gyerek. Ha neki eay ilyen ida
gyereke volna. Mint ez a kill lucakog, taknyo11, melegen s:i:u.uog6 eleven kis jdhag.
Mindjárt jobban tudná és tisztábban é.runé, hogy miért dolso:rik, miert kezd6c1Jl. •
reggel, vlipődik a nappal, mire va16 as
éeca.ka, a hizaMlet, hogy miért la é lnek.
MAtyá& éa István el6bujtak valahonnan 6a bAmuló .nemekkel klneledtek bn:tA Mihály eddig még nem lren figyelt rii uk. Hoat la caa.k viletlenQI adódott a, la,
hogy karjira vette a klcait:
- Gyerünk a kertbe. Törlik nektu I
dilit.
M.Atyá& éa Iítvin szótlan örömmel u,-r[1 ltak körlllötte 8 vigyAz.ni kellett, hogy
uaptól barnult, piazkos kis IAbuk.ra ne. lépJen, Kinyitottik neki a kertajtót, egymillt
bókd&ve min da ketten, aztán elöre azaladtak éa etylk se akarta betenni ntA.na. Ö
maga ment vluza, hogy behajtsa... A fiuk
azalatt belökték egymást a szénába, nevetrek ée jókedvllen a-ázoltak benne.
A széna zizegő hangot adott a j6 lllát uillt [eJ belőle.
Mellette Alit a diófa. Érett diók bull1.ak ki burkaikból II ott hevertek még nedveaen és illatosan a földön.
Mihály RozikAval a Hénába Ull
_ Hozzátok ide azokat a diókat _..:....
11,2;6lt 11 fiuknak.
A kla szolgák 11zaladt.ak uót fogadni
5 most kezd6dött csak az Igazi lökdiisée,
nevetés, játék és veniengés köztllk a dl~

;:::u::u~:!

~~:i~~t!!:ór;
Egymáara vigtak és elnevettek mQUbt..
Hol az ef'Jik gyózött, hol a mbik. Mihály
KalArit n il.ét térde közé Ultette a az ö 11ub1.,onyába 11:r.órták a diókat a fiuk. Mtan
1
~v::t
k:J~:
t.ek a JakmArozAsba, hogy mikor az eaö
ezed ós fogytán volt. ujra ráuólt a f1uJua:
- Szed jetek ml:g, fiuk.
Gyenge tejes diók voltak s mAr •u~lnk
l,cleffm1dt a azijuk az evésbe.

::~ ~!ic~.ü~~~!k,~i~:

~j~: v

!Folytatása kö\·etkezik)
HALÁLOS SZERENCS~TLENS/;G A SZEN LEJAJVBStNtL

Alvin Charles é11 John Bate:8
nevil bányt\szok a FordltOII
Coal Co. Kentucky, No. 8. binyijában mint lövó voltak alkalmuzva. Az volt a köteleu&gQk, hoay a szenet lel6jjék.
November elsején kora reggel is végezlék köteleuégilkei.
Az egyik plézben azonban a
patron nem sült el, mire ujból furnl kezdték a ba nem
1illt lyukat.
Alig kezdték azonban mer a
furást, felrobbant a patron.
Charlest olyan 11ulyosan !Dell:·
11ebcaitette a robbaná&. hon
még mlelön kórhAzba tudtü.
volna azáilitanJ, kiszenvedett
Bate11t a Pikevill~ K.y. kó1"hbba azAJlitották. Feléplllé:116hez kevés a remény.
IOWA BÁNYÁI
KE.'l'ESET DOLGOZNAK.

luwa állam bAnyA.1 n&ifOn
11iralmna illa.potban vannak..
Az Allam binyáln.ak fele teljesen le van zárva. l'ifAaik 1els
pedig Cllllk !élldót tud dolros•
Latni. Az állam bányáazal moa•
a:almat indltottak, hoty a fc. .
l)'aaztók riazesltaék el6nybe11
mis illamok azené\'el szemben
as iowai 12.enet, mert m.uké.nt éhenhalnak. ' '
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lru:~a~l ~z I. w. w. nevtl!~~já~köA:t~;a: ~ ~e:i1:~ Logan Valley Miner; Camp
,
,
forradalPJi .AJirpokon álló S2:l'r Mine Workers csak akkor akar No. 188. 19271ia18,ve1nber 12-ón
0
v
t ew
aJ„ r.,i, a~l 8:3 eves koraban mo.;t vezet ~ti. $1 semmir.t: ... po- :majd kö:r:ójUk me_nn(, mikor nombalon a11uf:J{ia Ball Park
c tt l.U. -· - .,,•. .1 aLOJ .r aua, _ltlmo_i„ban.
htikai aZ.Cl'Veul:hez nem U.rlo-- ők az I. W. W. &egelyeve\ meg- Korcsolyázó T~mében 'nagy.
• 69 t::> g ...1.. ,go.Kitt reggcJtol e..--tig a bányamélyen ke- •zunk, mi.aoha JJem ker.!ll111ik nyerték n est1.tAt? Akkor azt szabáisu Sz0reti Bflt rendez.
!henyen, -•~-o.f , •. ~g,;:ere.:u ~ magának é.i családjának a oo- 1uzt, hogy ·kinek m( a p<.>litlko1 hisnilk, Colorado bé.nyA11zui Lesll siőló bőven lehet maJ'd
tevö i ~JJ.~v •. .hi-.i tudja, mit )elei~t a bányamunka, mi- lhitvalfáu. _Mi",azt tartjut,:, mir1 !UtyUlni fognak a United Minii lopni ie, do ce~k yigyázl-"u,
· iyen €.1"0„ levtet igényel 8 szé:it-termelés1 annak szivét bi- den ember ~aga válasaza mc~, Workersre.
mert ott losz 8 szigoru biró tir.
zonyu.,au ••'-' ér u. t:g tö1t1 el, amikor azt olvassa, hogy :ö~::~i ~oh~~kai pártot nl:lll'J2. Coloradoban af kUlönben Ro- B~ép~ 2~Jj fé:ri!!nak 1$!_!0,
ebben a iu... lmJ • ga z.,d ag qi;:azágban 83 éves bányász- 1 Az 1.'w. .\1(. tanaival mi •nem ckeíeller kozákjai 1gyekazcnek ~o ;et / 111e:.
ó ru a gnak még a Li.lTI,Y3lnélybe kelí leszállni, hogy megkeresse igen _értürik ' éÍYet, ami aion- a bányászok között véren~6!e ez e e e _ 0_ 3 ra or.
'
a bi;tev~ falatot.
.
ban .nell!· ~7~et ok arra, hogy e_l ket re_ndezni. A bAnyAazok di- A ?iiunkúa Bete_gsegélyz · e~
14 eve.,; volt, amikor már a bányába ment dolgozni, no 1amerJ~li:, hogy n~gya:r:erü cséretére l?gyen mondvn, hogy Önképző! Stetvézet 114-lk 8sza bányában töltötte egész é letét és mégae tudott ann it munkát vegeztek,. am1ko~. Co- n_agyon v1gyá~nak a rendr~. tti.lya, Monaville, W. Virginia,
keresni, hogy gondtalan öre sé t tudott volna biz Y._1 l~rado bány.Aasa1t aztraJkba Ezzel azt akaná~ elé~!, hogy 1927 november ZG-án, azomba•
.
,
g ge ,
,
to 51 vitték. .
ne legyen ok az ailam1 csapa• ton az Ellis 'Bali Park Korcaotaru _m~ganak. "Me~ eb~n •.lZ or~z~gban ha hehe-korba A United .!rfino Workers nem tok kirendelellére.
lyizó Termében szépség\·crv~n.1 1·~o~b kereseti leh~töseg, e~v1sz1 a me~½~tott kis la.JAita m'Clr a módját, hogyan Az állam tllkése~ való~nl sennyel eubekötött tánemu•
pe"fe.c„ket a gyakr;m Jelentkezo gazdasági valság, vagy !tudnának' Colorado, szerencsét,. ostrom alatt tart1Ak a kor• ltttságot n:mtlez. A Szava:r:6\a.
eztráJk.
.
len elnyomott binyaszainak na mányz6t, folyton állaFI kato-:- pokat 8 biilteremben fogják

·
--,:·, · ·
A U. S. Bureau oí Minesf_.10 halálos i zerene&éUenda"
moet tette közzé a ucptcmber~rtént molorPzolia,. követ1:n.vi banyanorencaétlenségek kez tében. A motorokal ,.rende-~•mutatását é11 ybból me~ud- ~n fütal emberek vezelJk, a
Juk, hogy 168 banyán vesztet-- kik, lefíYUnk csak ö =
~u!~eif!
n. hónapban j~:k~•:;:t.,j~t;z~~~
Szepterober hónapban, 48 életével 111.
millió 692,000 tonna ezenet bá- Figyelmeztessék aa t'6sebb
~yAsz~k ki, tehát mi~den mii• bAnyA!l'Lo~ fiatal:abb lmttirsai•
116 k1bányAs~tt ~ 11zen~e 3'.25 kat, hogy jobban Dgye~jenek.
hahUoa ~zereneaétle"leg JU- Pennsylvinia állarbbn· U
tott. Némi ceökkeriéet mutat ez nagyon aak a szereneséUellaég.
;:,. szám auguaztusaal nemben, SO ba.Jtáraat ölt meg n banya
amikor 3.30 halálos nerencaét ebben az Allamban p\lbaizén
lenség ju~tt- n_i..inden_ mil!ió ~nyAkban, mlg !9 -~•yiaa
tonna klbanyaaiot\ 11zcnP.. E.(-. Keménysz~~(i' .' ban!ákbanl ve.a:i.Jenben a mult év szeptdmbere- tette életét, ,
·
·

máao:

),e::::::.

:!r:Z:~~~

' Matthew ~)?ver 69 évi munkája alatt de SOk hasz- ==daf;\b
::vu~:~,;8~!::
~~lk=~;l:: le~a::~f~~~::6ks~!
1~• : : ;':~~~k-t!:~~::~ét A~rl!Jla~
not _hozo~ a tokenek. M_atthew Klover~_ól mégse gondos- lkutatjuk .mo~t, tett vol~a-e er- kormányWja azonban e~dii- ma alatt. Három értekes dijat re~~tlen!lég,· :;utot: ' egy-e~ okozta.
k?dik a tok~ akk?r, am1~or .nem tud tobbé. _hasznot hoz- 1e módjuk, vaK7 sem, b•~~y~s 1: sorokat szombaton ~rJ_?k - ad"nakt,a Mrom legtöbb azava- m~lh6 tom~s.- ~1bány8szott szen Kentuckfban ia ará)!yia~
m_. ;Egyszeruen félre teszik ilyenkor az utból a ~unka- uzonban, h?gy az utóbbi 1do- még nem tett eleget ~ tok~ 5ek zatot nyerii -szép leányn'kk. A 1:- ' lilult t.'\ ~s:r:e'\)temberl~r .nul nagy; yalt a 1zeret1CHtleakeP.telen embereket.
ben se~m1 jelét se 1.1.ttuk, kivánaágának.
;
1
mula'tdg l •})<etdeto délután 4 61,420,000 tdnfl:1- -szenet h~- ,1éa:ek a.zlma. 10 bány'8s lelte
l Talán ideje Ie~e már ha' a tis t lt
nk'
é hogy a Unl\ed Mino: Workc:s A piketeléa folyik rendb:cn. órakor ~-"ég-e aoha Belépti nyásztak k\ é!Jf<tSO halálo -: L1:I• halálát ebben az államban bl
ur~ gondoskodná k ' I ' h
z e él m~ ~svbebez r be akarta VOJna azen·ezni Co- Több helyen ugyan helyi ba-. <Íij .!l t.lrflaknak $1.00; n6knek e:<et töt'tént: .
..►•~ tetősuikadái "kllV8tkeztében.
.. ,
•
n~ ro a, _ ogy menn
surgose .n loradot. - •
Wk lecsukatjAk a pi~etclllk:et. 25 cenL
,
A 158 halAloa balesetből :,"J Alabama lillam bAnyái 6 b4.
toryenyek ke~y~zeritsé_k a tőkéseket azoknak a munka- Azért, mei-t a mélt~gos ve- de n aztrájkvezetök ~inden0 tt_
-o---jut a puhaazénbányákra, mit' nrúzt öltek meg.
1
~okhnk ~ltartásara, akik szol~álatukban megöregszenek, 1.ér urak 11en1 tudták beszer. bon_dflt ,te!!zne~k je_és ...szabadláb BIZTOS IJÖD · lZOMl,ATI 29_ szeronesétlenaég kemé!Íy~ ,, Coloradoban •· bány6s:ct ölt~
mupkakeptelenek lesznek.
vezni Coloradot, nem lehet Co 1ro• holyezt~~I~ •l\.. ietár.\6ztato.tt1
F1 •pAJ.MAK MEG
.11:r:enbányákban-.iörtént.
fíneg a bánya.
; Törvényeket kellene hozni ebben az országban, me- lorado binyi8zaitól azt klván• \harcost. - - ·
. . ·
!
I\J
~ ' 1 Az év el~ult 9 hónapjfba.nlt Ohioban - jóllehet a~llam
tyek kénrzeritenék a vállalkozókat h
• d
hogy a_zok örök1e a szer.·e~ j R~keíellc kozAkJa1 nagySZONTETEStRE
1,638 bány!Lijz vesztette elctétjbinyáinnk legnagyobb réue le
kásf .·aki
"d.
.
'. ogy mm~ m_un- zetlenség · _ rabszolgaaág n bap. hirdetik hqgy ha e, i;Já·
-munkája közben. 1926-al szem volt :r:Arva, 5 bányiu., puaituU
7·
I7.0Q.y0S ) _e1g dolgozik vallalatukban es b1zo- ~inylödjenek.
..
lnyászok nem adják !'neg m~· li"Íu~if.':rJaum:a'~~"si:!::'Ji~:;.~ ben' ez csökkenést mutat, m~ :el munkAja közben.
~ ._-i
nyos koi:t ele_r, tarlsak el.
•
lla a:r, [. W. W. találta meg lgukat, könnyen egy máaodik !nnoktól ,. tdlet.ektót a.-edö N.JdaJ- lakkor 1821 szerencsétlenseg lndil_lntt -tÓam~ bányiibari •4•.
A munkasnak le kellene venni a válláról azt az ideg- n módját n s-i:ervez;ésnck, ak• 1L1,1dlow-i vérfürdőt rendez,hot- maxtóf' n, al111t11ol 1" nahti11 munta. ur.l 1történt. Ezzel szemben nzo11- bfinyá\z. puKZtult el.
ölö 'gól"Ídofl, hogy mi lesz vele. ha megöregszik, ha nem kor ezt a. ar.ervczkedéat · kell nek. ·
·
tes~fJ." ;~ ~~:,Yng~o:n":.,:,~~! bfln teki~~tbe kelJ vennünk,
3-3' Mnyász holt meJ Illi• :
tud többé dolgozni.
lminden cgyea binyá11::nak ~t... El is his.~zlik ezcl:~ek n min:P~":::.i:.é~I\J'!} ho~ iiprihs ó~ 11}: ország-~•· noia, Oklahoma, Virginia AIÍa- ·
Hiába álhtJHk a tökések bog, ebben az országban lgitcnie. Hís1.c.11 euel nem nz I denre kapható gy1Jko11oknAk, fc&la hairn,1 ~ - . . . ~ - _.a.a
nyamak egy részében 11ztraJk• mok banyáibon

lni,

b·.\

r

i:\~, · ~=""
:_f.1...~.: :_•·;-:•.·• •:• ·-•::•:•:: ==:~!!'. .!·=.

_

~.;:~:;•:i,i:!'t:::.•11_1 --;;.:=;~ k.::::,':,dol~~~~,

il~~l_-:;0

69 ~VIG ..,.-o\.1ülSZO'IT SZENET
·
M t h
K. . b ·tá
.

a

~~

li::" .. _, .. ,.....

m!:!';/!rkom::.~b!>:.:::!'. :!~·vi::.,n~e h::~ r:':i~~ MULATSÁ-;;;;;-; MAGYAR
hnk-~
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/•1.~ t,ö;_tirili!:a
politika~ P:~hozvan ta~;~~• h:m~~SR!!~~!l!A. NK OF ~!!!~~~~OI•
zeneeze
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i;uibnllabb; ~~i;ségesebli élet.- köteleaaégllk támogatni, moly lami c~patok klrendolónót kér
crl.
a munkáaái jobblétét mo~ ték az állam k.ormfl.ny:i:6jit61.

~
..
by Min•._
~~;::~~ m1l~~k::~ l: te;~~~ ~~::~ b4nybzait örökre cl~ :::r,:~:i'f:i.~~.. e;~;~:~~ :;.,•;
'
;fntered u 119cond Cla, . MI iier &I l.ht J>Qat ottk:e •t Hlm1entlle. Ky. ío\ler b é ~ vezetnek, ha• ,,·e.uti a United Mine Workers, lll,jj'::~kN~'::l~t;!!..ta~d~~1:::!i•""' 158
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1

m_in.d~\l: rq,unk~snak meg
A l~hetósé~ arra, hogy 1::ze:;t ;m;;:l~:'. tta;e:er~ 1:~~e~:=~ :~ uJ \-erftirpeng;~ ,gyuJtson oreg napJaira Nem 1ga:t"e~T' mert a mat harcoló bányltatokat
A, piketclök kozolt nagy , ;i ,.yt,ttYNbr~aro111tm hatol n. b6-rcnilszer mellett btzÓny fö. ha a megélhetést meg tudJa Mmdcgy, hogy m1lyeu :r:ászlóls:r:ammal vesznek résit II bA· ~~kb! 11 ~~~:r''!.t!n.;:,ei:~~~d:~d
• egy munká sember keresni
111\att fo lyik a harc Neiµ ~ nyászok ll!IIIZOnyaa, aiuk egy!or et odU battÍ,oa,,,ir á\1111d6an Ci li
-t
A t6kések mmdtg azt kutatJák, mi VISZI a munkás• zászlóért hnn:olnak Colorado- ma Jelkeaedéa&el ha~olnak for \:::~; ~ ~ m • ' ami~ a tapaa '"
ll uJ embereket/ a szélsóséges politika táborába Ml megmond• lban, hanem kcnyerert
- ljeikkel Nem töródnek n nyo-- Sotr esor neheion dolgoMI !frfl M
,

'!

~!!'::Z !;~: na;-!,f;?t!5z ~=~taa;unk:!~
Wj mg
ál~::okba;nnessee,
=m
0

!':r:i;f~~\:
mmt, 1926-ban volt,. l I
Ha miu most azt v1zarál•
JUk1 hogy mely 111lamokban
tort,é~tek a azerenesétlcn.eegek,
akkor a azomoru névso~ el~

r~,r~~:!~::~: :::i:mt ~'::\;8

M

O

l

·T

1 bA

0

ászt ölt

ba-

nya-Mich;n. MlllBO~~~ ~on- '
tana Texas Waahington:álla

b&Jt!JlktJu~, 1i0gy' az ilyen esetf?;k }S elösegt~ik ezt. M!kor azt IM!~itél~:!rk~~t n~::e~:gé~:1 :~te~~~~n: ~:o~~sa:~!.~l,bi;'t
h~~~:s' :~~;~t!1 talal• mokban
.
olvassák, Qogy egy mu~kaiembernek még 83 ~ves kor- mert nem Alluak
bAny! 11 zok lnak abban, hogy a hnrc
Ebbcma:.{a~Uaniban csak
bAnyliaz;ok tart.aák~
• ,ban l& nap-nap után a ban)'ttmélybe kell leszállm a napi melle cbbe1, 111 han:ban
azebb JöVó vár a bányuA1okr11 V!ll'ÖB K<t~•1M vese tapa11t a leg nem csökken/ a • st~ret1cdtlen• tortasaák be ad bAny\ t,vaza8
1
kenyétért-~ más oldalon \'JSZOnt az áll az UJságban, hogy Ahelyett, .hOl'Y ezt tem1~1„ Goloradoban
=~bibfc!,.rq-rn1~':b•~11.m!~~~ 1.,; a~gek azima A iegmegdöbben :fkal a:.t. m~; :zt ea dfamolr.
ez vagy az a tökés ftcsut· peisgöben furdett szeretÖJét
most arról cikkeznek. auval. Eddig már vagy tizezer bá- .,,.,,u_,, h11lAaoMidii
tobb, hogy a sze rencsetlensc-. bá::tör-vén ei ei'ZrnaJt.
11
8
0
Ha
munkásemberek~~rnem fenyegeti oregségukr.e
:
::nt~~~k Jho:°:t~ ;~;;z :.~i~:ap
::te~:~7a~~k, ~:~o:1)_
=:
11
a kold~as réme, biztosan kl.Sfl.bb lesz a felforgató pohh- lUk, 8 szabadalmazott mttnká.a• lden egyee b6.nyásza a harcolók
lehetne kerlllni, ha a bány11~·
_.,
1·~-- 1, ,
't
kusok tabora 18
1'fJI"',
\ezerekkcl állnának siembrn lközt le!Z
~1.
1.
ban nagyobb gondot íordluinu•
1o..•1.. I
A"'.J•.';..;f.
1
..,
• :.;,. r'\- e·· .--:
.
- - es nom holmi forradalmi mun• trdeke11, hogy II Coloradova1
&ZEM„ FÜL-. OJIJI
nak a bA ny ás zok ll'\ etb·iz; lonaá•
''?!.' -~~: ~:~: '~
1
OHIO,BAN, ATHKNS MEGYÉBEN
ka:o:l\ce11rekkel
a:r:omszedos New Mexico bAES ~'Jfl~K o,ivoa
gá~~· esetben tetőazakadiii1h 'ól,,.,
:~.,,,.~{· 1

n

i.;.tun ~~~::b!~~J=~',:k,e!!.:~~
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~:~o~~o I:~!:
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DR
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:i , :__~

LEECH

íí\

0~:;

bank~,
::n~n:d~ate~~;! a~:r:!~e~e~z~=:~:tjá·;. .
azt,b~~sitott,hjtelnek.
,_.
-• NehJ ' volt :hát mit•tenni William Williamsnak mint

:~-~·~':'!>'lli~ta~1~epuJyja.~~ jQ~5:ét.

.
'
OJúBbán tehat kozpenzekböl, !l megye minden lak11~"11~1(,"igy 'á bányászoknak adójából befizetett pénzekböl
fizeitié,k ,,~ deputykat. Szóval a bányászok maguk fizC'tték
. azokat ,az ingyenélöket, akiket azért tartottak, hogy

• ·, , p

ö,két z~J~Jas~~-

•
•
·
A }?l!)yaszok ebból az esetböl megtanulhat.Ják, hogy
legközelebb, ha sheriffet választanak, olyan egyénre szavazzanak, aki nem áll a bányaurak szolgálatában. Aki
nem hajlandó a megye adóját a bányászok ~!leµ szerzöd-

~r ~,-

l'I-:,:~:~~.·;~·"'
.::.::a:.:•:

M E GH I V ó !

SZEMOVl!OGEL

~i~1f:bJi

::tll~z:~.~~á~y:::l- :u~1j~~
~ogy nem timberez!~ eléggé.a
,líAnyákat, hoio-· meg ml nd 'll'

.;J~:!_1~ ~·~~ 1,
~roll

,,n,
11

TOLLRA
~t~!-1

A,: ' Ellie Bali Park Korcsolyázó Termében

·

NAGYSZABASU

•.,.eiii,RfTJ MULATSÁGOT

·

at~

...,.w,e

~

rendo. ,'.W;;e ugy 8 helybeli, mint 8 vidéki magyarsig"ol meghivja ,
A RENDEZöStG
•
BELtPTI DU:

NOKNEK 25 CENT
.A zenét egy edórendü zenekar fogja uolgáltatnl

BÉRVAGASRóL
,
,,
'"
.
irhak a szérividékek lapjai, bérvág~t jelet a ezeJ1VE!,
zethivat.3.JÓslapjaiBaszeh-ezetlenvidékeken:r,: 6
l;
Több helyen mát tudatták is a b'án}'4szokk-á1~~z,ii}tij
béreket, sok hely~n _üonban még ti~Tcbffl
kedves ~eglepetést.
·".' ~,
n-:< ~!:·.i-',,!.;· r
A._ Pittsburgh Tennma\ C~al Co, VP,lt, ai!i;f~, ~ely
~ va&o;tt ?1ostanában, de ,az tlyep példát sz1v~n,!µiye-,
tik másfelé 1s a bányaurak.
···. ·.:. ,:: ... ,,
Mi ószintén szólva .nem tudjuk megbteni,' hogy túd·

uo1.oA1.01<

IIJtntJ',k
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LOGAN VALLEY MINERS CAMP NO. 188.
n!~y~~~~ ::z:r1:.!'1,t ~ ~:.:=
NOVEMB
ÉN
O "II l ! ~ = = = = = = ~ l~:~!~:~~~késa
uek azzal, hogy ez eaetleg a n ...
611
ER 12
SZOMBAT N :,.o.i:::., •
biinyAszok életébe kerUl.
e~,.:i~~nt

-FÉRFIAKNAK $1.00

tetett deplltyk fizetésére felhasználni.
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A WOODMEN OF THE WORLD

p-omonaJobt •

ar6t,

ht„a lhllPI" _
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=::..!:.~: :,::,!.::mttmm
WOODAL .STIIDIO
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miJ-

Nem a:Yöz:r:llk ujra_ meg uj- fi_~;.~n, (Vfr) Tüi . u. 71 cent•
ra a bányáis~k r_igyel~ébe M•1J-.11h: Ta.aklo■ • culádM-•
th
~~n~:j~
ségét látják 8 poatok Allltúá- 180 Jb,~ Dl4. P1~... b. r..
nak, tlmbere&ésnek, fla:yelmez ~~
aa--a ,__._ te88ek arra a -f eremant é1 köve
1 Ják bd,..,_ zMr6I
teljék, hogy taruák megfelelll
zo)&a~uk. '

~;=$:!n.11:~~

..-11<a1 "

(V,r) Tdt • meibt1• elm•

,.,:Z"';

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

11

!Q)ZD/!TE D. u. 3·KOR
VÉGE - SOHA
."r Rüaltök., éii. harapnivalókril gondoskodva van.
••
.. . • "
•.
,,,. · MINDENKIT SZIVBSEN LilTUNKI
LOGAN,w. v~t · Ji: ' aoxia
~',~ L"-'",w ~v•.
.
§ .◄ t·.
~~lid ~ _
Jiffl ,~,~ .,f,1
~ak inég a m'ai nagyon alacsony bérekböl is levágni a
~QY;il VSZB'nS AtÁff. ~
JiZ~?Vezetle!l,,v.idé.k~en;·különösen·,·holf'-'W l~bb helyen
~~
1,..C-:L • .,,.. ,t,
eqakJ\eü ~nap van munka. r,. "l·,u, i\~.\C"'f•._
KtPNAG'fll'-'!K}K. · f,BG8ZE11B uvrrsumN
•;,;;l A: bérvágások szerény nézetünk szerint semmit sem
IOHD.E N IWNlibT UAV.A.TOLUNII
·td'gnak-lendit.Q a hel)uten mert azzal nem lesz több
'rerideléh szénre 8 bányatársi:ságoknak.
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Űátnel·
A legrrép~erübb cigaretta

az

Egy~illt
Államokban.
,, .... ,, -, •.
Minőség;;~~e azzá~niliiőség tartja
meg
'

anná'Ic:,' ·

.

. . l

Camel 4~~ányzóit nem érdekli és
nem keli, ,hogy érdekelje má~, mint. ;t
•
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':1:ó liányzás élvezete.
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ZAVARGÁSOII' VANNAK
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Lapunk mult heti e.ú.m,b•~ gc_r mara~t eebealllten • helymegirlllk,
hogy
Southlauo umen, akiket kórlázba aú.lil~
Coal Co. bányástai Henden!ln, tottak.
.Ky, mellett azt.rájkl)a mente\!,
A t á ~ r illaml ~palok
mert a tAnaság a régi megil.1- kirendelesét kérte, amit &?.Oli
taiiodM ellenére moel nen1 ban eddig • kormányzó aem
.akar fizetni a si.én közepén i..,. teljeaitett.
.
..,4 agyag eltávoiitáaáért.
A u.var(iaokból kifolyó~n
,. AWtn a társaság u.trijktö• 6 bányúst:..Jetart6s~ttak·
rlk.kel .akut& a bányit meg- A táraaúr moat k1 akarja a
JlTitni. Négereket l!ZÁllit.ott'l.k régi binyiazokat azóratnl I
,oda éa az.okkal akartik üzem- hii.zakból, hogy. at.okat IIZlr'!k
be "'61lai .a bányát.
Wr6kkel népeaitllék be, aki~
A
trájkoló bánylawk ez.t hajlandók .ol~bban doll(n!U,
IDOOl ':ézték tétlenül. Me~i- mint a r é ~ .
madt.ák as odahozott sztrájk- AZ EGYBTLBN
tör6ket éli elverték azokat :iln• ~ ..,__,. lap a IJI••

~= .':;,:

=~k:61U:-z.o'!!~
senki sem sérült meg.
ellenben " plézt köriHve·,6
~ I rálőttek a munkába
•9'1hf sstráJktör6Jtte.. Két . -
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l«Jl!OI ~ ~J4,tok.

gyet éa
utAn.
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,c1e„k ffJd.ltom ""kOI
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madott meg egy nyolc tarb61
i• 16 ilarcos bllnda, -amelynek
egy na volt a vezetöje e& mlután a ruhát teljesen letépték
róla éa a megazégyenllett lány
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VANYOlAT SZEP KIVITELRF.N r::,~ PONTOSAN SZALLll
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katonad.g, a fegyVerea

2!sMi:':. ~~~ te apáik jogos követe-

el~~nré:=~.:= állH!!
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BARMILYEN llAS NYOIITAT-

SS

l&

county G<o,g!aban, ugyui~
tlin a Mrs. Amanda nővérét il:1,
Zetta nevü 19 évea leányávnl
réazeaitett.ék hasonló sonban.
. Texa&ban efY Tyleri famm1
23
~~~te1c
·; !=1e:;
ll! éj lovagjai.
Fredericks, Md.-ban egy I)o...
roihy Grandon nevll leányt t.á-

Pi.AUTOIAT IIIDOJIGYU T
ES LIJ!IOI.TICltETEICET
LEVELPAPlllOlAT, EGYLETI

:• t t t t t t t t t

a

~;a,

:::~~ o:~net m:i~kú:~~
uem-e a munkAaapik dologksrülö gyermekei illanak be ezek
n1;k a aoralba, hogy alkalomadU.n fegyverrel a keiükben

'

~1~~1:nm:!:t:~\~igyi::;:;:
kal hozott edényböl kitrinyt
0.ltattek reá, amit közösen ken
t1ik szót • testé n éa miutin beaWrták még tollal, odébb állt;.k. Három nap !llatt lehetett
ci-ak 11. azerencaétlen leánynak
a te.stéról eltivolitalli a kát•
r:inyt, de sok helyen a b6r 11
lejött a kátrinnyal éa klllönö-

:~j~~~~

'::~

rr.úlknak • ,..,,• ....,.,., m,g
hiuait.aa? HAt. a &nriJu6aik·
bnn a fepveres öri!k nem-e •
nunkA.aok soraiból kerülnek
ki, akik munkiatáraaika~ ki· .
1
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bolrme17

!::

A megujitAst beküldheti, akár lejirt •
A Mt111J1GT Bánfl'Wlapor bdn1J4uok lr}dk bcúc&,duolaóC
6á•fda.roknak.

e:Ü::ré::: ~:f=
ná a tlz centet?

r,::n::mm=~:1n1k!t :::
nyáazlapot,
megn.ndelhetl

:

BKT';.J~:!c~; i;~~~ToT fizetünk, amit mi"nden
félévben ,l runk be betétkönyvébe.
Ne hl:r:lalja azokat, aldk pen::entekbeo
merik a hazafiságot éa ellenaé,tei a bevándoroltaknak, de timogaaaa aajlt bajtinalt, akik a bank tulajdonosai, azaal,
horY me,takaritott pinzét a man,ar bi-:- : nyiazok baakjiban belyeii el. :-:

,..
,.. olva.aók elé éa semmi a:r:ava
,.. sincs az.. euen, hogy hogy lebet ilyen dolgokat elkövetni

~=t~:~~::. a Hlmler .
Olvuaa el erre vonatkoz6
a jánlatunkat a lap hatodik
oldalin.

' HIMLER ALLAMI BANK
BIMLERV11,LE, kENTUCKT

s,,,, s~ s , s, s, , , , , , s,• .. r

„

=~,
n.-......

Rd. 1. Box 83.
Haatlnge, Pa.

évn

me~a !ftt~6f:"téN:jl~~
kor két bari\tjinak fizethet
e16 tiz..tiz centj6vel as \IJ·
ÚiJ'L

n.i~;;:!, h:::~~ :;::e~!.~:~ ~!:!t

sajit elöflset!oét egy ..... Ha lehit vaJak! balriildJ egy bará\ja .. ,
mé.~ akkor tessék azzal együtt egy - . ,
és tiz centet küldezd. Egy dollárirt ujitjuk
0n elöflzetését egy f616vre, tiz
centért küldjük a lapot az uj elötbetáü
egy egész évre. Ha két bar4tjának a ~
re klvánja a lapot küldetni, tessék két .W.
lárt és busz centet beküldeni Két doJlú,..
ért J:Degujitjuk egy évre az ön elöfizet.W.,
busz centért küldjük egy évig a két bartijának az ujeágol
- -

Anna Klemaey nevü leányt, •

~:~~~~\\!:!:r ~

Aki két bará\jinal\_ !>17 .nndeli me1fl0 eentjével•a, uJaágo~"ú ajll

2

NEW y ORKBóL
BUDAPESTRE éll
VISSZA ..

: ::rtegy~~t::: :1~to:at~a:~;
,.. a.;yonlötte.

ORDÓDY sANDOa
1
Pén:r:Urnok

Tnpl•

HE

S:akác, Imre

,~:!:; ):.fl:~i::~ e1Y

„

HAMBURGON AT

~:~i:t::ba.a o~:'a'{:tlF•THE~;;P;;aE;;aO;;aP;;aLES~ll~Alllt'::::-í

, ~~ : =a::::i;;I

c..k u az egyetlen kikötésünk. boa:,
mikor valaki beldildl a barátja elmét !o a
tiz ..,,tél, ujitea meg ,ajit elöflzeMeét
f61mo.

IAGYARORSZÁGBA

l e~h~a:::P:;ur!:e1~!t:'~:;
~a;;:::~;\:'J!!1::•Sm~~~~;

Mostantól két hónapon 4t minden eiffl.. ·
zetö meg,endelhet! egy ismeröeinelt, 'nlaJ
egy bal'átjának a Ma~ Binyúzlapot 10
centért egy ivre.

lel!JRC.l'1,.J _iun...,.-J;1tJUBOll
~

::~~=~!ést;ek:;~j':nuank:::
táreit i11 meggátolni abban,
hogy magán segitaen, kéri az
btent, hogy az aegitse meg öt.

--o--

..Sknak:

b

11:ZIUil.1!1.TEIIEII 'VRIU1"ffl

P€NZT UTALUNK ,t az óhasába, gyu1·aan, pontosan
HAZAI ÜGYEKET óhazai ügyvédünk lellqiemeret.

BU[l,ER MÁRTON
.Elolik.

A bánywokt61 inlolbb csak •1!1 .._

i.

i;attal az.olgálnl, bizony, mlndig caak a munkás az. aki aaj:It magát veri le éa Ilyen körúlmények köZMt, habir aajnos la, de az.omoruan nevet&égf's az, amikor az a munkAa,
aitl nem akar aaját magán segitenl, aót még inkább egy kla

Ml NE/JI SAJNI.LUNN.
$1.90-et, hoiY e(Y uj kato

•

kis sziveWget kérünk, hogy éljenek a bdvezménnyel

,n11nk.Am-

rtl1-

:
_

• , , , 1'1

példa a v!16gon.

A következóket adjuk tudtukra u oln-

MICTAKARITOTT PtlfztT BANIUNUAN

·::

*

·•

~A.• .,~

IIUNKAM PONTOa

Ni1unk nemcsak akkor talAI barAtaágoe kiazolgálúra,
amikor betétjét helyez.! el, hanem akkor U.. ha fllY„
baj011 dolgibao tan.ácara 'f'Sll uQlu,ége.

::

Nem ~ . hogy ezért a magyar bíi·
nyászok f;.....,,ek. A Binyúzlap
olyan Aldozatot, amilyenre nem volt ...

• ::

r:~~•~::_b;~~~r ~:_

•
:

..-·•

MC:.Tl!.'::';!i.!·

beazenai.

Eröeaé, naggyt., elterjedtté kell bM a 1
llinyúzlapotteilnilllk

D FÖCoitvos
1!,,,k

:

--.-.

form.ie:iót pontosan ée gyorsan

WUIIIUIHllr';

ll O M WHIT1

fokozottabban szükaéges Ltsz.
El'Öe,

SPECIALl ■TÁIA

Jobb 6kut1rek t&WUl.61l.

IY• b.lnyteuu.t •

n~~t
68
e=~
t.:·k ütlegelni. Harden a leiny
aegltaégére akart lenni, de ak·
kor a:r: álarcoe lovasok k6:r:lll

·•

u

t~ v;l;:}eba h:lun!::m: m:1tA::d•1:r:tk::t:K:"·

nb~~::::,le~a.: : e ~ : :
r.,tettek meg éa vertek félholt
ra a
évea fia szemeláttárn
az ilarcos hazafiak
Egy Amanda Phta nevll 50

----"1-M-E~GH_IV_Ö.--KA-.T

AM

~ll;ao!:k·e!~\o~ym~ ; :

bmt•
Jdn.ak a lapot. Ha &t ~IJ ID•
~ uJUJa IIWfl elllluUNl,
4
ldt dmre dll JogdlHai
,q,rdula,c,t. ....,..,.,,..,,

lAIICIIULATSAGOUA, IAI.OUA ,
11

tnm.ll~ar

Ha valaha vol~ akko, moet lee< ...._
arra, hogy a magyar bAnyiaok a IOl"IMat

, -..-.

~ v1itték el vele ezt a hazafias 11, t;áJkot? Hit az állami m11i-

's; .INIELÖ ADÁSOKRA

.

A magyar bán1',,zok vépetes ; érkeztek. A bán)'llipa, haldoklása k dlk a krldaliez.

1 CA6:~::~=> E
! :,~",. f~.~~~~~\~:S~ ~

=~~~üt~~.'.!~ at~~
ut ne verné akkor 6ket az 5
vgynevezett péndaten, a. t6kc.? Mert nézzük Cö&k, m1 az 5
a millcia. mi az az 611ami ka- ~
tonuig, mik azok a fegyvere.
kozákok, kikből kerülnek azok

Z:;!::i!~~:!::: ~; ~~~!!;tt

:::.:;.:t-= ~=:!

klvlt■lben.

=

proceauu1L

~

"OI\ON~o~rta:::;~HKAk

a követkeió~e;_ t!rJn
Bertha A. Slay ntvü nót 1-"I<'
rence, Alabamtban el)' eate a
firje mel16I huz.ott ki az á~b61 egy nyolc tagból álló t1Iarcoa bandn éa miutin a férjet
megkötözték, a n~t. kivitték az

öz:.

=::~~ ~or":':,

CA"V• ..
tRztKTllLl!NITbaaC

Hasonló kedvezményre eoba, eehol a flligon nem 'Vo]t példa, de baaonl6 okot 6e
nem is léteztek tal4n még .W. •

l

1

kl!fto::!:!.t
~:t::'
;áé!tyv:t~ho:f:
trvtt hagyott maga egy hordóra fektették, aztán II nyabir6, vagy azo1tnak a f1a1
l'TIC.Ztelen hitit cafatokra. ,.:or- flzyver ragadtak volna éa ver-

be R.Ual, hof/11

FOOO&VOI
a.. N■t101111 ·s•"" ~o•11M4be11

• l•1Jobb

--o--•

SZERBTI ON
ed m uJldllot1

OR, K1 s. BIRD

1

zt• :,,::;:..-:,,,:. ;;~ben

. LYLE STUOIO
:;~~:;s
w.
W,-omlng

•••uk,

=

nagy, el""iedt. meabizhat6 loJÓ
bll, unely képes legyou minden . . -

•

,u Ellwood Rote\1.1.1 IStlCMfla..

,e111IIINJ•YA a.,,ar 8'a7iQiap uhM♦,ól t••Jik, bo«r •IIJH aebtl,
lapaak'aal a Wa1aual terl'111
Ja klhelkll'..,..._ ll1Netlnk1•1
.,_a1, •es'Ne•l111 bjt •·
101 a ttf'9II a aapu Wa,••
11011-'•op.l-'út., alll lapu., ,
N11 MNetaet.
t, UrJlll a ...,,., i.u,a11o~t lh.l'ik ...kal u lli1lflt•
eallerelet, Nablul, llk.lklwtl
ö111>N"UIM:"1ili.ea
llerJ
hlrée.M!al!• 1 . . , , . . , Ma1M1
,.,.-... ...

Ha valaha aükaégeo egy bb,pa.
ujúg, akkor a következö ~három nlJea

kii

11
ldp kMtc ""

nem

::~~::~;::i:~l~~f :i~

a llagya, Bán:,úzlap p&U.tlan és . . .
páratlan kedvezményben réezeslti - .
tói kezdve két h6napon it az olvu&:IL

pa-

blla&, f...eneHb& 61 •l•'e•·
laJia lhl~ek'ff Uaopt11I ul•

u!:k ~:--•--

RÁSZAKADT A LBJÁRÓKÓ
Henry Shaffer nev1l bAnyhs
ra 8 Fordaon Coal Co. Ken•
tucky No. s. bányijiban ~

nt1 1111k u111,1utja. A 1111
k6pc,h:; ~~~~.,;~:;:d.l'k
01111 , 11,nk 111111<1,,. ne;ydgb1n,

~~:te~ek,

K,e,,n k.6rflk • . . ., ... Ua•l•aa611,- . . ., • la•

■J'-lall

,..k•• ~ MfÜ.flC,

•

!~!!; 1!!a :::k:~o~:: : ; : : h.~ ;:11\i~á!ó~~ieaz~n :On!f.:
111'f<l'AR 8ÁNTA8Zl'!\t'
hdJIU: 0 _ , . . . . . , . . _ . t~k modorih61 elkerülne v~- hogy .aerlta mapdon ember
lat, ia nano66 14hr 611 !amit ia elleanl éa ln gyarapi- t!ll az 111ten la mepegit.
SAMUEL ROIIIISON
Nbll9 ö11 ta o b..nl a aziza.lékazimot. Olva- Ha moet szétnézünk, azt JAt,. 5 OR.\.s N 11:Kauda lakta
tdwf. UJll«J ..., fllMú,d,I- som aztin a cikket, amely "°.r-- juk, hogy a mu~nép nem- ;
WELCH, w. VA.

~t

~

bUnt,tlooOI ebb,n • aubad·
n:..k nevesett .álllmban. ?;tem
er,1lltl me;r példi_µl, hogy n
mikor Pauakon kimentek 1::
éhbérért dolgozó u6v(lgy!ri
•nunkúok kl&sé nagyobb darab
k.-nyeret kl:S\-etelni, vall' amikor a bl\nyáazok kérnek kiiiali
n„gyobb tiuité11t... miért olyan
11ürg611 akkor a kormAny ré~:térő! a személy ~6 mngánlu•
lajdon••megvédéae?
Mindenki tapasztalhatta. azt
?nir, hogy amikor valamely
munkia kbveteléer61 van a'ro,
nkkor a:z állami millclit és a
k3tonaaAgot azonnal kéezen•
létbe helyezik, azu kivezény1:k a azinhelyre, akik ut.ln a
Jogukat kö-:eteló munkiaokrur.k megadjak u ugyneveutt

"""'"bit.

ON FtNYKiP~

8 ·E S Z f.

1111

A ml~p. ahogy a Pltt>t.urgbban mcJelen6 Sunday
SUu Telesr,.pbnak~a képes ki•
adWt_ nheaettem, H qylk
oldalon leltllnt egy csoport.
klp, amely„ ehi6 tekintetre UIY
nil:ett. ki, mint. egy caom6 hl\ember, szinte kedvetlenül plllantottam ri. éa nem éppen va111.mi kelleme.11 érzéa&el gondol~am arra, hogy btenem, mér
nyár sem volt, miria itt v.annak a hóemberek, ' de me(l'iepetlaem nem sokáig tartott, inert
hAmaroaan rijöttem, hogy a
kl:p nem holmi hóemberek~t
abrá.zolt.., hanem egy C110mó
ugynevezett ilarcoa uásuáu.1ékos hazafit. No, gondoltam,
mivel ebben u orazirt,an a
hozzám haaonlókat azületé-

~=~-=.: ~n~~:~k~

hogy

p~~isakat bomb~,

~:~

'"" -

OF APPALACHJA
A,-.ALACHIA,

VA.

TA::::t ;:'%;:,l::::~
4O
........,,

~~i~I!

~1nuNK

P'lf19lm-• UM„IJllk kL

n·. Citiz'•n• Bank
of War
'ff'll W. V.l.

E"• Hall: a D1'J' Pori: •01

gyéuk 11héllea.
•• ata•la' léuMgpl '1htl mluden doJr'N• • u
Oo 1101,,1au...
Péu& klUU•II: a
TUg
,uladen réuélle •6"Aelt
dljak mellett.
RetétJlire 19', kaa&tot fl.
rtlih1t..

::~: ::x,::__:
aoakril.

ön elöli;etése, akár nem.
Akinek nincs baritja, ~agy Jlllle,{_..
rile, aki nem klvánja a Banyáazlapo& a
mú l!WIW'II meg,endelnl, az 11 61W a
udvmménnyel. l,lepllapodtunk a lllmlor
llürton Hetllapjéval • ha valaki • fC7 dollú és tiz centet és az a kivúáPt akkor a dollárirt megujitjuk a 86-byúzlapra az elöflze!Wt a 10 c:ent6rt
küldjük a aú.m~ egy évig a Hlmle, 11~
ton Helllapjél
Azt is megteheti ön, hogy önmagának •
misnak rendeli meg a Himler Márton R•
tilapját. de két rendelésnél két dollút 61
busz centet kell beküldezd.

Magyar Bány4ezokl Nekünk ez az ujlta,

nem ilz1etet és jövedelmet jelent, hanem
nagy költséget. Mi as ujabb 4ldoz.atot nem
,ajniljuk, mert hOek akanUlk maradni a
multullkhOI.
Vajba a bányiuok 11 megfrtenék a beq-

-

..tet és co-operi]Dinak velünk, oegltal6nek nekUnk. hogy a lapot még nagyollW
és még er&ebb6 tehwük, • bányiuoll •

..
óhazai mesék....
ina: SZENTlJIUEl .IIARTHA

(Folytatb)

f,;z a:r. aggodalom teljesen fölöslege•

\'4uyát61? Mert bir nagyon i. jól ólt.ó.,

at

Lakáaukban gyllnyllrü kis ágy virta Dúlit..

116 vendég ia elkll~t, oda 1Undll,a6tt &:i:

- Magához hasonlit, néne.,. aakhoay megóri.ate idiii' hte.n ... m.iadenkl

-

Fél a:r: öreg a haláltól •.. _

_ Nem jó len, ha olyan IIOki marad :-o~;~.~~rtN~!';,s~::P::";:e!;~!!t ::;:~ ~~úlc::':8n1!:=.al~~•!~t: boff öi H llll{d:~~\;; ~=:~~ m:i~. O::~~~ált 8 libsn. M'e:Mbe Illó a~p tavanl napok jár.
A bucauzkodia ea~jén 'nem is hitt&
bnival I fülelt minden azóra. Mikor u utol

kerenteletlen poP,ny.
(Avval nem ak&rta keaeriten.l boa u

~~!rn;~~:
-

A

ó1.1

~~:..f11etik baja

neve !elöl mf.r határoztunk o;l-

taJc, EaaU tiz napra felkelt I attól ke:a:dv.1

urát. caak UIY oda'fetette:

<'irógatta a hintette reá mezei virq,)k il•

gyek
-

:':d:.k!~~:1:n~:::r·,:~~ ~:f: Jt~

h!:'.~~p

Várjil -

utazik Eszti, moat itmr•
elkWrlek.

~;:nS:,• ni:~gy1:n f~us~tf.ef.:i!ID';~~:

tihe%~ Ea:r.U néném, hit lpún el:i.:r.nek
engem is?

o-;,:;: :r:::~

~~~j;ia:~. 1:fak:ara:~~~:mtu:!!: gát ~~k~:!:Y:~ ~e:=:~o':t..t&=g~o':: , ne
~ondtam, hogy el ...
A.a ....,,.on kedvelt niv Orouonzágbau, pi;:iny r6zaaaiirom u.ája eUi/lSÖr mol.llyu.. ein·&r.er ae IW&.)
Mondáné UJYankl aj4,alkozott, hoJY
1
0
1
aiq;::d~;1é~:eJe:~j~:i!n!::~ h~j:: ~~t:c~:::;o;z:::a~d n~.f~I;! e ; : : ;·. ~;~t:~~s.n~~:~
~o::a:r!~f
!~!!~!t::r:o~~d!;!".
SZOigetémél, megaiól:alt.
nyit, amenny~ anyjAt61 hall. Az oroaz ka. Eszti arcán kelleme, meglepetés láU.ao~t. i11, meg a Cl!0magokkal 11. E■zti pedla vál- ·
- Halip.ss rám, Eszti és keNSr.Lcl •onatiazt lánya, akit, mint Illik, firwru
- De J6, hogy elött. mán attól fii• Jalta, 'hogy megfizeti Roziért 11 a költsetesd meg a jányodat Itt. Az ember aoha '" ur!kisaaazonynak nevelnek, el se tudja tem, hogy hóttlg haragot tart.
K('t: hadd lássa meg Budapestet. Azóta
tudhatja, mi történhetik, caak non a bo.,z mJ.jd képzelni a zaupieu...., feeskefe.ukes
- Nem haragudtam én aoha, Cllllk Rl)zi majd killujt a b6rib6I, de qgódoLt
uo uton is mig hauénz.
hajlékot,. mely alatt a napvilágot megpiJ. rosazul esett, hogy elyan aemmibe se n,:.. is, hqgy hátha csak hitegetik a az utolsó
- Igazságok van kedves néném. .. 1.::.::üotta I a magyar rokonokat, akik daj- zett.
percben otthon hagyják?
1
1
:~o:~~. U::u;:e~e:etd : ; : ,• .,~:
!Z:;~~1!~:'~~ziDII~ 1:my-:ó!:~m;::~~d::~é:r:~e~Íya:';~ (iap~~ni:~ :~zt~t ~:~:rhf:u::~!~:
• inég akkor ae ~idna meg. Nagyon .lU.Ce• .ióba fogta magát, csakhogy kezébe 11dJil.k mennyit éri Mióta uram van, azóta. 'tu • 1olt, kevCS szóval, azomoruan. Rozi g0r-

~i!:~

~:~~~

=

~~~

~Ó : : / j!m::-J~~ltá~öazc!nch:~:~

:i:tó~zó:%6 a : : \ ! t : v~~rkélher k~•
óoi DináCllJ.át sz uton a.
Teljes hat hétig maradt Eszti liódMondiné és Ilka Ö88zenéztek. Nem he- r~M!n.
Jrc.seltéll; Eszti kivánaágát, de nem Is e1 óDe még el)' nappal se szerzed
u&kolták. Az ö dolga ... 6 tudja!
m'-!g ... csak ameddig muazáj vót - vets jó Is volt, hogy Eszti nem en8'\,'Úel~ tl"tte 8!emére ninje.
a rábeszéléllnek, mert abban a boauu, ür-•
- Istenem ... hiaz ugy maradnék. ha
v~dezó silraönyben, amit az ura kültlótt itt lenne az uram 11. De hit gondold meg„
nek,, a amelyben arra kérte, hogy n&iS:Jn 6 még nem il litta a kii pogi.nyt.
vigyi1t9n · magara s utra ne keljen J.:g. •
Maraaztalták, nemcaak illedelmhól, dt'
alahb hat héUg - az a kérelem ia ~unu tiszt.a 111:iwel. Entl b6ke:züen fedezte
voit, hogy ne kereaztelteue meir Gödrosön Al;mdiék egész háztartáaát, hár val&ulnil•
a irieait, hogy az ünnepélyes uertarU.!ill&I leg akkor ia szlvese.n látták volna, hn í••
6 i■ jelen leheuaa.
la~Jukat kellett volna véle mqosr.tani. ts
Akkor c.gészen belegy6z6dhettek roko• nzt l!e \--ette senki rosu néven, hogy utrn
1W, bogy Eszti--nem hághatta át az ura k::.;zUlödött, mert ha Isten .ufY renddte,
t::u.rit.
hosy a azerencae idegen föld6n talrUjon
- Caak azt nem értem, - moudta rá, akkor IS ura mellett van .: helye. fii•
!leld aógor,1 - mér veazi az urad olyan jós ugyan arra gondolni, hogy DarW Es<t•
1
·:in:r:::~1 te~~;,-~~~le~t'!~: ~~:e:ö~::!tg~~i~•!:':;;:~~g°y
a gyerekéhez, mint 61
·
~iea maradt caalidjához.
- Az olyan tanult, okoa ember, a.int
Utazása előtt való eat.én eljötte1' !I.
Jepr, ok nélkill aemmihez ae ragaazkod1:... t r.)rnazédok, ismerősök mind bucsuzkodnl.
de nem la mondja el mindenkor, mit '4.lért llu. iB, az urával. Addil hiiba h1lta:
lorin?
'
Tc!JZe8.nek mindig volt valami ~íogua.
- tn azt hiBzem, hogy az a fö neki, lika ki 11 fakadt:
llogy a pét.er,,:ári anyakönyvbe irjik be 1
- Azér nem mered meglátogatni, mer
lányunkat, hogy ha Iaten aegltség6vel fe] . méJ moat la rajtad az Igézet.e.
aS'w llell nekl a ke.reutlevele, ott helfbl;n
- No látod! - azólt az ember ei,Y
)(l!nniebben megkaphul!a.
kiCllit szomoru mo101ly1I - felé se mdA faluban persze aok megjegyséat tei.- gy<ik, mégis meggyanu11itaaz, ml lenne hát,
telt arra, hogy az Eszti aerekét nem ott h11. felkeresném?
,
kereintelik meg. Milyen rettent.s lelkifur{li ka azért szerette volna E11zllvcl
dalúa lesz az anyjának, ha meg b&lál 11~mbeaiteni, hoSY kltapaaztalja, övé-a m6.r
halnL
"z ura egészen, elidegenedett-e az.lvl!l b.íl

„

.~ =.

m:~

~ 1lvm~m~~~~o~~.h~~~~ajt

!:~a::

Mosolyogva, megbékélve gyönyörk0•
dott Eazti kedves arcában. Tal1Ukozá11uk1g
mindig gyötrő vágyódáasal gondolt rá. !ic
most, mld6n Eazti a mú 11ermekét d.aj.
kliita, ugy elröppent ez a ván-6d'8, mtnt
tgy aebe11zt\rnyu madir. Tekintete Uü~
kereste: az 6 1zorgalma1, rapukocló pat•
ját, aki az övé volt egészen. Ilka pt:di1
· lfltta, bogy az urában mir kialudt E.11ztl
lrlllltl uerelme, de el se idqenedet, t6le:
olybá ve'.nl, mint egy rokont. A Dlnáciiita
nrcát la nézegette.
- H6t nem itt lesz a kereutel6 ... po
Jlg szerettem volna komája lennil
- Igy Ja azok lehetünk.
..._ Tré:ui néni lépett be. Egy parányi 111•
ly'!mzacakót hozott Dlnának, melyb'! va•
ráz@gy6keret tett 61 mindenféle h1uznos
ía\'e:_ Ke;se á nyákibi - nyujt~tta E j
tiuek - eu megótálmázzu áza uton t:i.inde::i bajtul.
- K01zönöm Trez.ai néni, bten flzea.
se meg!
_
TréZlli néni félrefordult. ljl!szt6en ri.n
co;i arcán nagy könnycseppek gördüllek
\"égig.
- Mért air Trizal néni? Ne Hljen, •
mit igirtem, megtartom: nem• Jea ttibbet
f.l!ID mire se gondja.
- l'aleghiaem .. . caák UI a bajom,
hogy én A tekintete■, nágy11ágos E8tlkémat
ebbe az,,, lletbe mA nem látom...
1=:s Cll6kolta Entit II gyermekét, ahol
érte. A szobában levök ösa:tenéztek.

HA BCYLETaNBK
•·TB AKARTÁL MEGIJLNI, eletet, elválok t61edf
l léaekbe belehalt.
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HÁT MOST aN iJLLEK
Caont.ay, aki lttaa volt; dO- Amikor az aaazony látta,
~
J
MEG TÉGED/"
htlaen válaazolta:
hogy a férje halott, a kést ki1 e
;:_,, "íu:Mtekn
Ha itthagysz, íeldarabo- ejtette kezeh61 és 1irógörcsöt
8U · luoiulll '
tatuá•
Székesfehérvár
kózelében, lom a fiadat,
,
/kapott, majd kiBu.ladt az ut
P
n,omBkú
Polgárdi községben véres rlli- Az aaazony erre kiafü\.t·al cára él! eayenesen a c9end6rI
naJtCT
lád! dráma játszódott le.
t-1,yiltt nyomban otthagyta a ségre rohant, ahol azt moi::.. N ~
Caontay Istvánné tizenkét ic.rj ét é11 a községben lakó liZil• 1jdotta :
1'
I t.
J.e11i:urás1al megölt.e férjét, az iolihez menekült. Csontayt o!Z/ - Megöltem az uramat! ,.
u,an önként jelentkezett a .uég jobban felbosnantotta C1 Csontaynét nyomban let:ir8 NAP A TENGEREN
,:sendi5rségen. Az aat.zony, akit t1ül1ében a lakásban ö11ze!./}rt t6ztatták. A gyilkosaágról ér10
:;:iie:ze1:!ri!:~ :~~::U~id~:1: : :;ei:::nt~:i r~::!~1:reL an/z'!::~eh~;~I~
BRJ!:M.lN A.T
feleaéglll Caontay Istvánhoz, a és ÖSl!zevagdalva az · udvarra :viugálóbiró az orvosazakértökr
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v:,I volt otthonától. A
~,ndon k.,...tét olitta,
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a11z.:my cll:tdult, az apja pe-ltett seb okozott kö.tVetlen hadig la88an ballagott utána.
láll:. Caontaynét kihallgatása
Amikor Caontay meglá.tta a uán átazálhtott.ák a azékeafe•
feleaCgét, káromkodni kezdett l hérvári ügyéa:uég foghizába.
éli amikor az auzony a szobá•
(Magyar Hirla(.I}
ht lépett, el6r.áutotta zsebk~
,
&et éa a feleségébe akart.a azur SAJA.T iJKRiJSSZEKERE
/ni, az uuony azonban a kélt
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r==:a==========;;;;;~=j•
~--;.~~ti
:=~~:~
'HA a. i..17.::

IWt •••

CHf.JtO COU
CIIEUT BLOSSOII

ORAKGE

ftl1

Pl!ACID

:u!;::n éeki:::

tyerekek viseltek. NaaYJ'4vágyf.u. ni,,.
gyohb volt, m:Jnt 6 maga.
Esztit aztin vitte a vonat Oroszorslág
folé, ahol szép, j~ ura, a bold9Pág, a jómód várta - de ahol, m:Jhelyi 'nem volt
mellette az ura, idegennek el elhagyatottnak erezte magit. E:aután talin jobb
leaz - karjaiban mosolygott a kis viguztaló. Az. uton jóformán aernml baj 1e volt
·Din.ival: azopott, g6glc&élt, aludt.,Euti ill
friss eróben érkezett meg Pétervárra, a
h.;il ura egy gyönyörü bokrétával várta s
boldogan vette karj6ra Oinál A léheló
leqgyorsahban szálltak egy autóba, hogy
mlelöbb 0lelheMék, ~ókolhaaaik egymá,t.

be.
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~:r.ágba került. Akkor még jót tudott_
magyarul és lennelill, de persze az oron.
katonai iskolában sokat felejtett. Ifjua&gt.t uem ragyogta be a caaládi élet napfé11ye • ezt érezte férfikorAban liJ. 'H18'.
tosan komoly volt, hajt.irsai _kl!rében la.
szllbu.vu: S mit azok, mihelyt hlntink
engedte, kalandok után futott.-, 6 __...
kerülte a n6keL Lányo1 házakho:a IJIC
egyáltalán nem járt, pedig • dallAI! tlute\
11rik helyen 1zl""8n látták volna. Bajt.bal
csipkedték Is, hogy miért nem lett lnküb.
pap, ha nem akar megházalloc\nl?
(J'ot,talúa lrih·etbalk f

TITOKZATOS GYl!,KOSSÁG AI EG.YETLEN
FEHaRMEGYEBEN
a11ttrikal IMlf/1/fU' lap 41 - .
-IIJl(lr B6n111bzlap,
-• •
F~.árcaur&'?n
Lá.2:inger A~r.Uc:dba ualtadt ..._.
Imre gazd~egenyt azetrou• bdlrllflUok irtúbUrl
csolt koponyaval holtan talál- eol. Eredm4n,,.MWwa - . , .
~ házuk padlásán. A legé~y Mt}Uk O •oo,ar ~
ny1lvánval&i.n kegyetlenill veg kat. M naguoblJ U...rehajtott ·gyilkosság áldoznta.
möaö)IU(lk. NöoelJ• Ö• 11 •
A csend6nég meglndltotta 11 tdbort. UJU,o IIMtl flll
nyomoztat.
lét ' ' rertdel/e #Utl ~ •
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JYujtott. A tüz egymásutan
harapódzott át a szomszéd ka:;;
lakba, ugy, hogy néhiny perc
alatt már ll ezérü nagy tarülc•
ten lángban állott. A köUf!g
lakói ahelyett, hogy az oltáshoz fogtak volna, -ö11zeveaztek
az oltási módszeren, ugy, hegy
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a vék16k.lg tlveutette 0nural• kent, ugy, hogy a1 öreg gazda as qús :;zér0t eleménWttE.
mát él a k#.aael több szurút leeHtt a tetejér61 a lauan
kAr t~becaGléae moat foly11t.
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mellé a okos ember létél'e olyanokat eut,..
torott Dlnának, amit az semmiképpen •
!rthetett meg.
•
- Te, kii lebyom uupfedél alatt na
il"llél, azeginy emberek körében, akik talán nemesebb azlvtlek, mint a Ji.zda.rolr..
Ne tudd meir 10ha, hogy vagy0n '8 ruc
mint váltostatjü lt6vé IS emberi atreaL
IAigy boldogabb, mint az én azedn7 ..,.
rencsétlen anyám volt ...
A gyermekágy fölé (Ugge.utett 11.éprw
nézett, mely egy gyönyör«, moeol1r6 .__
tal teremtéat ábrázolt, ai 6 anyját, WJQ1o
korában. Apjiról , vac nem maradt T„
rantolovra kip, va1Y nem fllggeutette fd
fakásában. Anyját néha emlitette, nacr
szeretett.el, apját soha. Talán nem emU.zett rA, mert ugy apja, mint anyja ko~

(Uj Nemzedék)

KOZSSGBEN
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ta:_ Te akartál me~lnl,
""'J:',;i° :ut.,;~::-.

még~p:!á:;;!, nem.akl.Ía m~eNateltt.tjilk?
- Hogyne ... mihelyt ldpiÍlent,ed ma,.
11adat.
- t , gondoltál m6r arra, klkJesmict
ktresztflzillei?
- Igen. Egy jó barátom és a feleeéae,.

~~\~tn~' ~e::~~l~:~:~:le: I p~~a~::: • ::'~;'j;bd•u!:~!~ttt :!9~;\1~1:;e

:
v~ l~:!t :~~t~lá~~lyd':!:.re ü;;:: Somogyj a ~ g felett bor
férj caend61'8égre sietett védelem- ben meginditották a nyomo- zalmas vihar dühöng-ött. A v,\.
ugy, ért, ono,n pedig „ut,I lok6- j,A,t. MogáliopltottAk, hogy
becaapatt a község egyik

~;~sá~:~é~o~o~Z. kisfia
Csontayéknál emiatt á llan
dó volt a civ6dás, a férj ü~tle-verte a feleségét. Igy tör•
tént ez legutóbb i1, amikor az
a!'lszony elkeseredésében igy
tört kJ:
- Nem birom tovább ezt az
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&2 Broadwa1, New Yori;
NORTH CERMAN
'

IJ!"'.ttgetett, • ho(Y baja Mlk, ha mint po-

:'a,a~!:::10:!..- azőlt Eastl u: 11fti "'""caep;~t~~:d P:~n~~d~~.mdeh°!uf:
merek én, akik meg vannak • ~
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- Vigyen el Eszti néném .. jó pcaZ.:tollka lea;ekl
- Csak menj népen 'haza any6ddal,
mellette van a lea-jobh helyed. Mindenkinek legjobb a maga falujában.
- Mégia elment maga ia GödröarU..11
- nyelvelt Rozi.
- De nagy koromban!
Mon"dáné caak nézte a linyát I keaerileket nyelt. Hogy mé1 meg se tud ma11~ban becsületesen féaUlkGdnl .1 min elvágyakozik mellöle, annyit ae rap.ukodik
a 1,züleihez, mint egy jó rnacaka.
- Hagyj békét Eszti nénednek! - rivallt rá. Itt maradhatsz Peaten. tn hasamek, te meg kódulhatai az utcasarkon.
Rozi Cllunya képet vágott, ronouul
nt'utt. 'Nem akart 6 fungyos, loncso1 kol-

hogy a több métermássa hur•
gonyával megrakott szekér kerekei keresztül mentek teatém
A földeken foglalkoW emberek azonna~ aegitsegére siett.ek
és bevitték a közeli kórhlizba,
de mire odaértek vele, Németh
János már• halott volt.
•
.(Magyar0rs.zli.g)
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