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A HIMLE,R CO~L COMP ANY
.ÖSSZEOMLOTT ·
A magyarok által alapitott, ma11a- rültJ- hanem azirt i,, mert a uinternwSoha gondosabbdn, nehezebben fs hámban az ö alkalmaz:álflltban 11! hogy
Azok a magyarok, akik tl,jitöl
Tok állal birt bánya11állalat, a Himler li,ünkt.t l11:c,ökkentdte,
szorgal.ma5abban Reé~verek nem Jol- a, bán~a .~eZ!tiaé_irt a m~rál.i. leltlö" kezdue el.lellffgeskedi,,d '11iseltetttlt
Coal Company ö.uzeomlott.
...,
Mig 1923-ban. naponta 1500-1608 gozhattak i, igyelitzhettek, mint a se1et ertuk 11 ,z1vesen vállaloff!.
irántanlt, ne higyjik egy pncre sent,
S bár in a Ma1yar Bán)átlapnál fon Jzend termelhritiink, 1924 köze~ Himler Coal CompanJ gomfookai, akik. Semmit ntm tdt,m volna máaktnt, • hov tiz ,ooel ezelött igazd oolt.
iuek óta csak vendigkint szoktam meg- pin már c.ut.k ha 11 00 ton ,zenei tad- nek egyilr.e egy töt!bányáoal biró bá- mrnt azt, a 1011d11okok tettllt, aJr:lto_r
Tiz iovtl tulőlt a Nn,aipar lifi.,
jelenni, in akartam ·teljesiteni azt a trmk kitermelni: 1925 taoanán már n,,y:tu,,\•,1,:dhoa?.,•,!,•,"""'•·•· lalamHazimolt,t,!aClo,altt. Co. &em, ha en le~,m volna ron.dnolmak ~•- nő lrilátá,oltltal dolgozott, aá.lamaál i,
,zomora köteleuiget, hogy erröl hirt
J
n!vtz,ve.
Anuntho11,a
gond',11~ko_k
m"!nál.dnál
jóval tapautaltaU, oko,oU
adjak a magyar bányászoknak.
c,ak B00-9oo tonnát,
Receiuerek kineuezise rendes kö- d!~ lrgy~l,mbe vette~ a. kere1e!met e, i, több J)tnzzel Íendelkuö egyének i, ·
A Himler Coal Company ReceiouEl.zárta'a kö tliliink egy iJöre a•• riilminyek l,.özt pár hónap alatt c,ödh~~~a:;:~~:~m~n:~J!~t~.e:!!: uállalatok ,orra nyitották a bányákat.
jei bejelenteUik a telep munkásainak a nya terjediúnék a lehetöúgit. ~
del szokott járni.
ls ~o,t azok oeliink eniitt baknak.
mait hiten, hogy jóformán kiptelenek
Emlikezni keU rá -,::,analtkor, boa
A ~mi tár,a,águnk gondnokai több, vénytseknek, akiket in lcipuistltem.
Az iJtyekezetiik ntm sikerült.
A mozdonyvtutöl, hatalma. ,urtot1ább operálni , hogy teljuen reminy- mig ebben a vigttleniil l,.ölt,ige1 man- mint három it1i munkát és a társaságot
telen a helyzetük.
kában voltunk, a szinpiac is ö11zeom- linanszirozó banknak kitszázha,zonöt- . Ne"! bir~k a ~eaz!esfleik~~ továb~ :::sc':,';:'t,áj::~ó:afta=:r:':':tEz a hir nem fogja uáratlanal érni loJt.
·
ezer dollárját fektették az igyekezetbe, l,na_n1:ir.?zn1 s a banyat, at log,a~ vrniu nyaipart, hon abba közel niJty millió
{'g•ma,-~ma'n~~.·~,•,oi~t'.áu1ágát, se'!--• maJ.924 ,lhozta azokaf a 6orzautó hogy a vállalatol-:fl; r,_iszvinyeseknek i t, vali'zinuleg ~ ok .az adekeltúgek,. a t!.:..Uht fo!,tetdt:. É, több, mint ti, ioe,
O ~
m, >•\ • le1~10sabban vannak itt hogy a~pinziiket végletesen eluesztetJ
iveket, amelyeknek még. ma 'áincs vi- a hitelezőknek megmenthesúk.
tik. -,
A Himlu Coal Company 1921 nya- giik s amelyek nap-nap után hatalma,,
A szenet ~ránylag sikeresen marke- meg1er e1ve.
rán kezdett a himlervillei bányából 1zet lt 'k
b' 't arán l g nagyon jó
nd
Én a bányának vesztesigit olyan
net 1zállitani, mikor a hirhedt 1920~a, tízmilliókkal re elkező, régi bánya- ü:e~bena tar"::,':á,k, a :á'ilalat lelszere- Nat!n~;';:;:!rt':f:cs~:::1e
rettenetesen irzem, hogy a magam
piac öuzeomlott.
uállalatokat tesznek tönkre.
liseit nemc,ak ipsigben tartották, . de
0
ueszttúte már
bánt.
A bánya i, telep lelipitisihez ,ziikEnnek az okaira ntm keU itt kitiK azokat több uiiksige, is drága lelszeFtltehető hogy ez az irdekeltsig ueszi
Sem a pénzem tloeszté&e, sem éltsiges tökit nem llolt képei réuvinyek ntm, a bányászok, sőt általában a k~ reliasel gyarapitották.
, , tem tiz évinek az eloesztiu, irmelyböl
kibocsátása által összehozni . • akkor zönség jól ismt rik a bányaipar. sorsát. ·
Kivive az 1926 őszi három hó- át a bán;át.
kiilönö,en az atol,ó öt iuet a legnaminttgy hat,zázezer dollár tartozással
Rá ktUett azonban mrdatnom, hogy napos lelltndiilist ( mikor az angol
Minthon nincs lehető,igem, vagy
küzdelmekkel, a legszomon1bb
fogott az iizemhez.
minket egy,zerre kit irtózatoi csapás bányász-sztrájk ._ pillanatnyilat /ellen• reménységem arra, hogy in aj pénzeket R}'obb
uiszonyok közt, a leaszertncsitlenebl,
Nem 1,.ir,ánok most térni ki azokra irt.
ditette a bányaipa:rt) állandóan a találjak s minthogy a társasát riszvi- ma.-ár„vban töltöttem. S amiközben cil0 0
nyesei nincsenek abban a helyzetben,
::t:!:~J;1:dt':k atiáb:k•!fi:=k~öt~~ ann!is!i'ial~o~~:;i':'ef ;: • i:mt:, legrosszabb üzleti viszonyok uralkod- hogy egy ajra,zerúezi,t finanuirozza- táblá;a ooltam tiuzmtyi ro11zakaratnak és gyiilöletnek.
lán kisőbb loaom arra emlikezt.etni a részben a kő a main--entrin, a Back tok a pahasziniparban.
nak, kiptelf!n uagyok a b4Jly~fltuiteliDe akármilytJI retteneteun irzem
magyarságot.
Creek teiiileten, ahol ,zintin nagyon • Ezt a bányászoh különösen tudják, nek aljába állni.
.
az általam surútzett bánya risz11i nyt1921 rouz éo uolt a sziniparban s sok uesztesiget szenl!edtiink a kö-,ar- de ismtrősek ma a pahaszénipar Vál.,áMég gondolni stm tadok arra.
seinek
a veszteségét, moráfü azemrthá1922 tavaszán már 1.15-ért i, volt nm- ting miatt.
' gos sorsáual a nem bányá,zok is. ·
A bányát ualósziniileg ároeri1en
mine sún a piacon.
1925 tavaszán már halál.as betei
A három iu alatt a tár&aság gond- lo_xják forma szerint tladni, de miután nyást nem tudoh tenni önmagamnak.
Az lett a ,or,ank i, a sor,om, ami
1922-ben hirtelen uál.tozott a hely- volt d uállalatank s amit annak oerető• nokai átla_g mindöuze 3 centet oeu- azt senki nem veszi mtR a banknak jásige a legkitsigbeeuttebb gOMok közt tettek egy tonna szénen. Ebben az át- ró adósságért: ualósziniileg a bank log- annyi mási, megtettem annyit„ ami kit,ret.
0
lík
egy
embertöl, többet ntm tehttt,m
ia
átvenni.
~
A nagy azins:trájk alatt a tirsa,ág bie:::~h:;~ ::::~:;s r7!1:1:::,
lagban azonban benne van az a pár hóHa valaki át akarná a bányát ven- a bányá,zok érdekében.
nap is, amikor 1926 őszin jól kerestek.
uiptn keresett és annak az ionek az nak látta a társaságot beper,lni.
ni_.
szüksiaes
lenne,
hoi-,.
körülbelül
ötÉuek
óta az élttem minden pereit,
ő1zin né1yszázötventztr dollár ára jelTermiszetesen okak nem volt-a perA társasáa úesztesigei másfél iv uázezer dollár tartozást kilizes,en s
ébren is alua arra áldoztam, hogy tzf. a
zálogkölcsönt helyezhettünk el, amely- re, rosszakarata tmberek ltlizg11tt,ík óta elkipzelhetedeniil sulyo,ak
le1alább. uázezer dollár forgótőkével vállalatot megmenthe.uem.
ből a tár&a1ág Jógó tartozásait kilizet- őket s később a bíróság egyneriien tiHeti kit-három napos üzemnél ál- rtndelkezzik.
Éui.k óta nem álltam szóba a ros,zatasitotta ·őket a keresettel.
Iandól,I, munkát ntm taátak biztositatik.
Nem tehető lel, hogy a bánya elA ros.,z anyagi helyzetben is ro•z ni, mert a szénre ninc, piac a talterme- adá&a esetin a mortg~ge tartozásokon akarata nyeloeli11el.
1923-bari vtszt.eaig is nyertúg
Most sem akarom azt teMi,
nélkül dolgozhatt11Rk, bár az az iv már iizemi helyzetben levő tár,aság ama1y lis következtében , az elalott szénre 1leliil is a gondnokok tartozáaain leliil
még pénz ,naratljon s íu um a régebbi
C,ak arra ligydmeztetek minde11nagyon ros,z volt a paha.tziniparban. ~,:itTJ !!~~li~:"-!Jie,~~
salyosan ráfizettek.
hitelezőh, um' a társaság ri1zvinye1ei kit kellő tisztelettel, hoo lairom i11otl
A köuetkező évbtn szakadt ráu az
Senki nem mert többi' hitelaru eu
Máslil io áta csapán aúrt dolloz- nem s1ámithatnal maradoányra.
ezelőtt a nöoetaigi batóaá1 át111tte tő
a csaptÍs, amely az ös,zeomlá,t volta- nehiz ,or,ban lJVŐ olyan vállalatnali:, tattak -·mái támrságokkal e1yiitt, Termiszete,, ftou az iigyek vigle- lem a vállalaJ. vezetiút s azt addig a
kvipptn felidézte.
melynek a rinviny11ei efymÚ közölt .hogy a tár,a,ág vagyonát ipúgbtn is
(ebonyolitása ata'n mii irttsittni pereit tiiztánalt talál.la. Azóta a 1tatókarban tart,ált is a tár,a,ág manltáaait Kts
1923 vigi'? a main--entribenjó ma- pere,l,.ednek.
fo.1om a réizvinyeselr.et, hogy mi lett 1tÍJ lt.eziben volt a NIIJCL Más moll•
A tár,a,ág vezetői pár laifig ,znti- lrenyirrel látt..usák ti.
tatkozott a uin ltöupiben.
a ,or,a a birtoinal
danioalóm nincsen ebbeR a tel:intdffJL
1927 folyamán az e1i1z itlbttt nem
Ez a ",uati.nt" eleinte caak pár inch lye, hitellorrásoltat nyitottai, de ez
Ereltet tartottam ailtú1emelt m,g.
Alti.lt moll már ■gy inilt, lto11 ,..
volt a ,úMtli: magasa6b itía,01 ára, irni, Aou röui,l manarúatát adjam
otutag volt, ki,őbb ttyre nött • vi1il tirmiaze(esen gyor,a ltimrilt.
u,n, 1,u.,..».n, oukiltnc is lil láb oasta,N,ra •melli:tVi1,ö merdőeszltözlt.inl aW- áL- mint $1.30 1 minden· bányán htJ- anna, a puztafánalt., ...,.,lyet ri,zl,en 1....ál
aJ<ikn,
b,cnl,t,u•m •• töü l,oz,
dett.
,oJtanlt. mtt aUor a Nft,cít áLnMD ja, hon' ezt mit heti hat napos m.~ a szomoraan, ,i,zben lt.irörömmel úr~
úbfi..,J ta,lt,i/, oobur itt a dol1oi..t
Majdnem ety nttyed mirtlöldnyi lituUUzirozé IHaJwl., l&oo a válW,,t mellett i, ki,uleui1 lfflfle a,.,a ábt tol: az cmen'h:i ffldlJ'Cll'Olr. lt.özt.
Azei az ,...,,,, oltii pinzt l,i- ,...,;/,,;, uoi az ,bő HHid rá d•
l,ounuqkn k.U.tt • maia-<lllril (lilirialt. a 1:iioml,i Jtilmntlni.
·
a ló6n ..,.... • nz6n
...
Bár a 1oaúoW teli,ua a aioet: t~i a oállalal•, ,...ial;,..rl ar,a • hat;ő.
termi1zete1e11 a ,oo,-olt nqyréazt is el- ,, •Az oltioi uö11imti lmúit • ,.,_. N,i lw-ó,q afalitá,a alatt .W,OJta• , uálAlan 1,án:,aHllalafra, ....i, .,
érte a parti,aiot.
leWö-,,el
a 1-tó..,,_.. ,__ rdÜ öt iv utt öuuoadott , be lo1Ez nemaak azért 11olt W.01 csajó1 Litm, 1,ory n,m kl,ó.,
lilpá a vállalatra_. mtrfa IÚaHII Jeoö debne is vezeűse alatt ■j lúfell.,.,.,... toznolt, meg keU itt iefYIZllffl, laoa ,,;; ohi okoztál a ............
ltioá,uqd,a ia ,..,...,..,.., - kö eltáuolitá,o. irtózato, ösau11H, li:1- lurt n,itott a t,ír,aqMi.
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A ZSI ra szo ga -partj•a1n
' kf k
gyu••1••1k••d
O O ve nezne ar as, l • bb , aJ••
szemet a Tarsu at Jo agy
Pop Auri:I tan6r, Oneacu f,6- Jalnak, a történtekért és uok-

,.-

,r.

.

Jlknász
Dregica vendéa16s
dll,lta. h T,ta"""
•8>otl<n
nap alatt ezigoritott ostrom.§.!.
lapottat és 5-6000 eeendllrrel
öntötte el a Zeilvölgyét. A puskák eH!rel!Ze,ezódtek éti egy
kurta vezényszóra awgály né!kill h•il„dók "ét16ai a, éhe-

sokkal. A helyzet reményte- nyiben a nemzeti párt központ
len.
ja közösséget vállal helyi veA nyom, ..6k kótoé......~ ,otőiak ,1;,,b<val, m,g fog.
ten ketté.11:r:akadnak és egymb, ja azakitanl a két párt szövet.

Szüreti Társaautazáf az Óhazába

:::sz~%!~~~::.· ~l~e°:ia~~~ sé~t.Pol1tlka1 celokért aodor-

Ac-....1Uae '6.000 - . . ,....._ .-pl,•al...._,.__
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Lupény, ahoi° e sorok iródna~,_e~ldogta.lan. ~yomo~ut
Zsilvolgyenek k1sérleti buráJa.
Az áldozat, kit lassu halálra
itéltek, a teremtő munka.
Tegnap még ugy látszott,
hogy a Robot s:r:Urke verebe kitör az üvegkalltkáb61. Ötezer
komor munklis állott sze~ben
a Társulattal, mely kezebe n
tartja az tlet szivattyujá~.
De a Párin!l hegyoldalam figyelmezte!óen eldör~ült csend
ór.i:ortüz ee az éhezo 7zrek, a
szénportól é~tett váJárok, a
csilletolók, a fonnyadt, vérszegény asszonyok, az elörege•
dett gyermekjobbágyok, a ea-

NÉZZE MEG
,, gyiJzildjik meg Br1}6t szemelVt!l a mi
mo.r,yar telepünk i letreool6aágár6l.
Ha eljön, azt lo,Ja tapautall'li, hog11 itt
az embuek megelir,eddtik, 11ttrt h.o. bll
is dot,ozniok, mefikdp/ák m unkájuk ellen•
irt,kit.
Er,iazsir,es viazonyok kö:zöU, er,iualr,es
éghajlat alatt ilnek is nem Tull többet
reUer,niök ott6I, hooy h olMP, va,11 halnopután munka nilkUl marodl'lok.
Az itt lok6 mo,yar telepeSt!k lát ják, hooy
e.r a kol6ni.a e,y oirár,z6 magyar telepnek
az al«p}a, mert 'k itaigtelen, hogy m inil
többel'! fogják azt mer,/.amernl, onndl / eb•
bol'I loo nöni,
Legyen lJn is tar,ja en11ek o megeligeddt
mor,yar Jwl6,r.i6.nak. Jöjjön h i• 1y6z1Jd.
Jik mer, so/6.t uemeloel mindarr61, amU
o magyarok eddig cail'lál fok.
Olca(m me//Uheti ert, hiszen nagyon k la
-id6közökbel'I rende:zzUk tárl08utazdaa.lnkat.
o.mlkor is ugyaz6lmín felibe knill ORMk
o llar,lldal ut.
t, ez az ut ldflzdl mar,6t. Olyan taposztalatoA.T'"a tdiet szeri , mel11ekd JIJvlJJ, nek
uempont }6bdl haamoaan lumu,lo:ztollJol.
Jrjon IIÚg ma Moebb felaU6gNIUtlrt
ffTe a clmre:

ORANGE COUNTY~ COJIIPANY
un

N. ORLANDO AVE

ORLANDO, FI.OB.IDA

HAUSER VILMOS, MANAGER
•ITHLO, FLORIDA

BITHLO, FLO:RIDA

AUGUSZTUS 22. ~N

"AQUITÁNIA"

: ; ~~~:0e;;:~;:ele; 1i:~~~i~ely~

ügytől, {elbuJtéssal vádolJák
"'m,et, pértot A "'m"ti
párt vezetői sulyos vlazonvlidakat emelnek A gyüllllködés
egyre é lesebb, ny1ltabb. a j6A nyomor harcából nurudi sigi problimát csinálnak a Rf!mzdi párt fapinyi 11tzdöi. zan azakezervezeti vezetők ellen bizalmatlanság éled.
- Mi törtint a Z,ilvölgyilu n Gyalalthlroár előtt. - Ő11zeii.tközint kt riilt a 1or
- Árulás ! .... Árulás! ....
a mimkáoh között. - Ftlbajtáual i, árulással vádolják tgymá,t a Jltzetők. - ElA Társu lat a füg~nyök mögül ~zitja, sót talán irányitja
zárk6zik az igazgatóság. - E11 Örtg .szociologas 150 miterrtl a ,föld alatt.
és fölényesen megmosolyogja
A professzor ur kiveszi a ka- egy borzalmas, érthetetlen tra- luk, kalapácsok, reszelök és ezt a testvérharcot.
litkából a szürke \.-erebet és gedia játszódik le az ö ártat- furók rabjai visszahullottak a
)
kissé ' szadisztikus mosollyal lan szürkesé~ körül és' poko... Tehetetlenség mélységébe.
Feiháborodr:o tiltokoznok la
ös.szeszoritja csontos ujjai kö- li haláltusájában eszeveszetA föld méhe, e nagy börtönvádolnak o azoknervezetek
zött a tehetetlen madár nyo- ten, fejjel rohan neki a bura őr, ha reggelre már ismét el6
:é:::tate:!~f~ :ö!~~~n
:!d:~ ~:~:~~~á~~·e!~ki:z~~= ;:~lttecs:pa~~(.é1é~si:~::t!~: bá;á~;o~iem ~kyau7auf~h:r:?rr:
ja az üvegburát a a következő lák. A veréb uUllsót csipog, elcsöndesedett. Am mélyebben, menjenek! .... Lelketlen lzgapillanatban a Sl:erencsétlen fo... fellenditi matrát a gyilkoló tér mint a hegyek öle és mint az tók csibitották óketl....
gt1ly már ~dálkozé rémület. be és élettelcnlil, naKYot kop• aknák öldöklő mélysége, a lelEzt a lupényi szakszervezette! verdesi _szárnyaival átlát- panva zuhan alá az üvegkopor- ke~ tárnáiban,
szakadatlaii be.n. egyszerre hu~n is haraz? koporsóJának kemény fa- só tala.p~a*ra.
,
erovel, fenyea"etóbben mint. va- sogJák felém .. A ke_kzubbonyos
la1t.
A k1serletnek vege.
laha, tovább robbant, váJkál munkások köril lfogJák a. falu-

ra~o~:!:::!: .~ind:~~~~fk
a k1sérl~t.
.
..
Egy k1e gumnuceö seg1tsége.
,·el lassan ki,zivattyuzzák a leveg6t az üvegbura alól. A boldogtalan veréb nem sejti, hogy
ó most nagyjelentöségü kisérJeti alany, komoly, tudományos tényező, akin a jövendő
oszlopainak szemeláttára az
oxhién, mint "primér életfelté-te!" mutattatik be, - csupán
azt éni, h.ogy tUdeje hiába
gul oly ketsésrbeesetten a rit.
kuló éterben, hory szemei előtt
összefut a kicsiny vilá!l, hogy
csőröcskéje veszendő erővel
kapkod a segitség után. hOgy

nak
etetlegea követke:r:ményei,,1 Okot
nem '"·
heli.
Néhány perc mulva &azetalálkozom Bticsman Pávellel és
György Antallal, az országos
központ megbizottaivaL Szen"délyma támadjik, nem,eti

:s ~~:~:r'.egnagyobb bány.ász:
A ~s1l völryébe.n ma k1vülró! mmden csendes. De azért
minden nap be.robog egy-e(Y
csendőrökkel tulzsufolt vonat,
ujbó l kiküldötték Tatarescut,
a kormány utasitotta Lupu mlnisztert, hogy személyesen vezesse le a tárgyalásokat. Maniu n:iegbizta Vlád Aurélt a
ZsilvOl,n, ellenórzéséveJ e meg
érk'eztek Bukarestból Georgian
a munkaUgy! ~inisz!8rium vezérfelügyelőJe ee M1re11cu. a
munkásszövetség f6titkára is.

!~z:fá~ác;~sz~~~:~~1::tf!~:~
loi,nmal magyarázzák az esemenyeket.
- Pop tanár, Oneacu aknász
éa Dregics korc,máros. a nem.
zeti párt vezetói csábitották
óket a nagygyüléare.
- Ne féltsétek a bakancsot,
ha lekopik, ujat kaptok!._...
Dupla fizetés~!..
Olcsó élei
met ! . .... Szabadságot! .....
Gyertek Fehérvárra!....
- A nyom_orgó tömeg _kötélnek állott es ezrévél mdult
utnak a nemzeti párt záulója
alatt. Eredmény nélkül tértek
Az összeciJClpások elllzményei vissza, de még csengett bennük a sok ragyogó ígéret. Azon
Tizé\·es vergődés hullámai ban mit_ adhat~k nekik Pop,
csaptak fel és ültek el az el- Onescu es DreK1cs? Elkezdet•

TIRgyaágok gyulolete és sovim,m,,a d,kt!IJ• o,t a umgást Ime. mit mond a Pop-féle
memorandum ll-1k pontja
"Követc\Jük, hogy bármilyen
társ ulati munkánál, akár föld
alatt, akár föld felett, a román
1.lkalmazottak legyenek abszo-·ut többségben."
- Ez nem kenyérharc mlir!
Ez nem osztálykilzdclem ..
Féktc!en és reakciós erők tom•
bolnak!
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CUNARD LINE

1406 H. ST. N. W.

WASHINGTON,

Kiss Emil B~

A nemzeti párt r:ezet~1,r,inil

D.

C.

U ta:ásl Irodája

FOURTB AVE. at 9. ST.

NEW YORK
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dék belefojt minden ambiciót zetóség közös~n alakitaon egy
és lehetőséget a most, ahogy uj alakulatot: Munkásvédelmi
magyarázza az eseményeket, BizotWirOt....
minden mondata lángol az in_ De ebbe nem mehettek
dulattól és_ a vádaktól.
bele a szakszervezetek, hiszen
- Nem igaz! ... Hazugság! a halúlukat jelentette volna!

m=itt=,l::h::,::..c::ol=t.=k= l=I =,=k::1....So~k
árva test szakad: en ~ ..•
jel a uiklákon
szer lzeJ
A Társulat ~zóta elfog! lt
már mindent, megfurta ée ~aknázta a hegyeket, óriási dinamók és kompresszorok épUl-

~~:héc::á~::~tu:e;~~;!;Jn:·
meg egy bakancsszijJat sem.
Magunk lepódtUnk mer a legjobban, mikor 12 ezer"ember
tódult ki az utcára. Mikor llittuk, hory nincsen vezetőjük,
csak akkor állottunk élükre,..
de ceupán a rendért, hogy ne
hozzanak szégyent a bányászságra! Igen. a szakszervezetek
távol tartották magukat, de
amikor FehéI'.\•árra
értünk,
Flu~rá~, J uma_nca és a t~bbi
szocialista vezerek elébünk Jöttek és ök akarták szocialista
jelvényekkel diadalmasan bevezetni a tömeget. Azonban mi
ezt nem engedtük.... a bányászság fele~kOdöt_t a nemz~tl
pártra .... szettéptek ·a stoe1a-

!:a
0
éaezerembe.r rabja etámik~
nak de a mommerlinok az
apáÍc fiuk és unoklik 'még
áliják 8 harcot.
'
Itt van
i h
•
I dá
va. 8 föld~i:a:e_k ::ik
sz~rültek e ötéÍ mély&él'Ckbe visszaköv:ielik a hegyeket
é; völgyeket. Egy riil per
mely a moder}l pokol helyett '
néhai jólétért harcol · a füs~
getlen, békés szabadbÍrtok haláltusája a gyilkoló na&)'kapitallzmussal. Innen a testvér-harc a nemzetiségi ellentétek
a s;ervezetlenség és a gyOI~
let ... ,
_ Er rendkivU I finom megfigyelési..
Honnan tudja

=1:~ :::;

H;:lá!':~!~:~lia h:~~t
süket ... a nyomort! ...gHi _
·
\
·tó
., gy
Je e' sz 1vszon<- va 1ami .... ·
R h
.
.
f
anok .a _Társulat 1rod á 1
: 1'k de a . ~ezerek mereven elz r óznar Au~ók robogn~k a
nyomoru
varoskák között,
n~á az utc~n a százaO
· ak nya, teszi az el6kész_U 1ete/ti
Petrozsény, Lu~:~~~le;~n összefognak• 8
·
_
Az ólmos, s~urke barak~
roklmn. 811 aknak ~ötét száJában, a tárnák melyén sze~•
~nál lanak _a munkások és gyü
~~ködve vitatkoznak egymás·

°

!
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zés kettős malomköve, a gyulafehérvári gyülés elótt bizarr
vizió ragadta magával: azt
hitte, a koronázó város falai
alatt kivédhetetlenUI porba
omlik
a liberális
rendszer.
melynek ostorcsapáaait az elnyomás, nincstelellSeg és fegyveres terror eszközeiben napont.a érzi euhogni hátán.
Május harmadikán mintqgy
vezényszóra kitódultak a tár•
niikb61 ~s jórészt gyalog elindultak Gyu\afehén·ár felé;
átvágtak a Havasokon, három
riapig talpaltak fillértelenül,
éhesen, lefoszlott •bakancsokkal és rongyos zubbonyaikban.
Az eső kimélatlenül megverte

~~=:i~:;~~otta\:!::lé~e~:~r
száz százalékos fizetésemelés,
olcsó ellátás .... az akkordrendszer törlése és a szomazédos erdők, hegyek. legelök tulajdonjoga, A nemzeti párt
helyi agrársérelmeit ösuezavarták a munkáskivánságokkal
.... mi köze a bányászoknak
az erdókitermeléshez és a legeló joghoz? Persze a TArsulat szóba sem flllott ve!Uk! A
tárgyalásokra törvényes-alapja csak a szakszervezeteknek
van.
- . Azt hiszem, ilyen rendkivüli helyzetben önöknek köz.
be kellett volna lépni!
- Megp róbálkoztunk a tárgyalással, melyet a Társulat

ha;, ~e
negetativ követelései vannak ...
ennek megoldása a szakazervezetek feladatai
- Igen, de a tömegeknek
nem volt bennilk bizalma s uj
vezetőket választott: bennünket ! A szakszervezetek, félvén
a"z összeomlástól, bujtoratni
kezdtek s a Dregics-kerti iYÜ·
lésen már verekedéasé fajult a
dolog. Kéeóbb, mikor a Tlirsulat velünk, mint a munkásslig
nem "hivatalos" képviselóivé\
nem állott szóba, ók kezdettek
tárgyalá110kat és ezen erkölcstelen vádakat emelték ellenilnk, majd
nyilatkozatban
kérték, hogy tartóztaa,anak le
bennünket.

t~:\sa ~:~r:~:i~:n~;:~~~~
tildejUket. Vasárnapra tizenkétezer csapzott, holtrafáradt,
elnyütt vájár sorakozott fel a
t0ntet6 város f6terln.
24 óra mulva azázae turnusokban, gyalog és piszkos vonatokban,
csendőrkisérettel
marsoltak visszafelé; a fanatlzált t'ömeg azonban nem
akart hinn i' az összeomlásban.
Ugy vonult be a bányavároskába e nyomorhadsereg, mint
diadalmll!I hadjirat után és éltették az uj kormányt, melyet
az ó önfeláldozáauk harcolt

v~z~~~~az:at:j:ka:=
tett. Semmi eredmény. A bápya álláspontja, hogy kollektiv szen:ódést kötött · a munkásságral és annak lejártáig
nem hajlandó e(Yezkedéare.
TörvéiÍyea keretek között nem
tehetünk semmit e ezért a' nemzeti párt azzal vádolt fl\eg bennünket, hogy eladtuk a dolgo.
zókat a hogy nyilatkozatba n
kértük Pop és társai letarióz.
tatáaát. Szónokainkat öuzeverték. Kies János és Ardeleán
Péter életveszedelmek között
menekült el a gyülésr61.

ve~te~ztm:g;!~~~:o;:ks~::
sitják vissza és hangsulyozzlik,'
hogy a tömetr elött bebizonyitották valótlanságát!
- De én ia bizonyitani tudok. Tanulm MiliCCscu alezredes és Sayu Miklós. az 6 kl ubjulmak titkára. Sót jegyz6kön)·
vet vettek fel arról, hogy bennUnket le kell tartóztatni. A
csendőrség el is vitt bennün•
ket Petrozsényba, azonban a
bányá&zok klkényezeritették a
szabadonbocaátásunkat.
- Még egy kérdé.11: milyen
cimep avatkoztak önök bele a

• Száz emberrel is ~széltem,
mt~l~ektuelekkel,
vezetőkkel,
politikusokkal és napszli~o.
s~kkal egya~án~, hogy bevilá8
gitaak.
Zs,lvö_lgy nagy problémáJába. Mi !át&zódo~t le a
munkásság Ietké~n. miért for
dult szerbe a ket párt, a létnek e _v gtelen nyomoruságában mi okorza a testvérharcot?
.
.
Válas:roln1 senki sem t~dott; végre t~ap, 160 m~terrel a föld alatt, sötét e!
büzhödt tárnában, egy !élmeztelrn tlretr vájár, térdig vizbe.n
állva, a végtelen_ szén c110dálatos koturnusa1 elmondott
egy régi történetet Ez a szo-moru mese a felelet. sugár a
1
Zs~ ~~~-:batvan évvel eze16tt a Zsllvölgy boldog, alig
lakott ország volt. A k6myez6
hegyeket és legel6ket télig állati sorban él6, te ljesen elvilizálatlan román parasztok s
"mommerlán"'-ok birtokolták.
Mikor a Tánulat megjelent,
első kürdelmét ezekkel a mommerlánokka\ folytatta le, a
kiktő l kényszeruton meg ""ar•
ta vásárolni a bányaterületeket. A parasztok ragaszkodtak
a hegyekher, a völgyekhH, a
legel őkhöz éa az erd6kh!lz. A
Tánulat nem tort ellenállást:

:~~:at~~n~~::~:; mozgal- FAjt a szivünk, amikor
láttuk a képteleÍI. nyomort és
kétségbeesést!
A T4n1ulat
e(Yikükkel sem volt haj landó
tárgyal ni: velünk azért nem,
mert hivatatlanok vagyunk, a
au.kszervezetek.kel azért nem,
Mert azokat decqmbe.r l-ig kol
Jelr:tiv uen6dés köti. Az volt

~:us:~;j!~
:e~f~~:
klsajitltotta a területeket.
w,--. M. w,-.... w. v„
- Következtek a furúok és
M . . _ . . .....W __.__
megjelentek a feketelngee
járok.
A • .,,,.. ......,_ M- Az ördötrl .... az llrd~g! ,._.,., • • ..W hN 11111,
- kiabiltik rémülten a mom~
_..,._
merlinok s másnap kapbal, A. ..,,,_. ....,_,.,,_ Wkasúval aorakoztak fel • h6- . . . . . . lrJIA ..........
dltók ellen. A Mn.yiszok dina• ...........

Itt kez-

m~~! ?apám métr maga it dl-

A mom11ttlánok harca
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minden a régiben, sőt jönnek
a megtorló veuző eu.hogtatá11ai lángra lobbant tiz elkeseredée a meakezd6dött a kétségbeesett haro, a sztrájk és
az ellenállái,
Föl10ralcoztak a Társulat
lrodája el6tt a a jóréut atervuetlen t8megek vezényletét

~:!~é::~

~:~~:!~;~/ ~~~~;

1

~ i;::~f8;~t!! ::ft'atfőve-

rekedő! .. ,., Utolsó. szervezet-

len kuli!
Ezután Moldován Márton, a
vasasok elnöke a következ6
deklarációt teszi:
- A lupényi szakcsoportok
a ,munkáe&áanak. május 8ló-ike köWttl
mozgalmival
semmiféle köz8aaéget nem vil-

1:!:~

~:: 1:;:ő~f~!~· -~ra~;ga:~ri~
Zsil birodalma.... érdemes
lehetett harcolni!
_ Jószerencsét!
_
Jó uerencsétl..
és
pénzt is!
A Davy-lámpa halódó sutrarainál meagörbUke botork.álunk kifelé. Az tlrea bányász
becsuszik két kőréteg közé éa
hanyattfekve fáradt Otésekkel csákliny~lja a fekete gy~
mántot.

Mllu• l mre.
(Brauól Lapok)
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Irta: BOHtM ENDRE

J
~e~nh:~t :n
fel, hogy olyan sokan vannak. Hiaun ar:
övéi közOJ nincs ott senkisem. Hevesen dobopi keidelt a szive arra a gondolatra,
hogy pár perc mu lva szemtól szemben toaá llani .ulileivel.
Rogy is Jen? Mit fog szólni, mit fog
c~lnálni.
- Ne félj Zsuuikám, -• biztat ja
Winterné - majd eligazitok én, kimagyarfizOk én mindent. Csak bizd rám.
Zsuui megszoritja Wlntemé kezét:
- Te olyan jó vagy Mni. Winter. tn
ugy félek .
.
- Ne félj, te kis csacsi. Tegnap még
olyan nagy tettre szántad el magad és ma
már igy meg vagy ijedve?
- Csak az apám ne lenne most otthon.
Csak külön tudnám látni 6ket, akkor köny.
nyebben el lenne a dolog intézve. Mert tudod Mrs. Winter, ök ol}•an különböz6 emberek, mint éir és föld. Amivel az noámnak tudnék hize\egnl, az az anyá~k
nem tetszik, amit meg az anyé.mnak mond,hatnék, hogy megbékliljön, az apámat
hoiná méregbe. Jaj, drága Mrs. Winter, te
nem is tudod. milyen nagy bajban vagyok.
- Ugyan ne miszisz-wlnteren engem.
Hogy áll az a tegez6déshez. SzólitsAI I rénnek. Még a fiuk is mind 11gy hivnak.
- I rénke!
Lenn a póstAn ezalatt, amig a két nő
az utitáskákkal halad fel a hegyoldalon,
nagy a augt\s-bugás. Nem értik, nem tudják megérteni a dol got ·és annt'i.l inkább
izgatja óket az eset. Ugy látnik, a ueginy

- Zsuzsikám drádm !
Zsu~in végigfut a hider éa elsikoltja
magát, miN az anyja is, Wl{ltemé is befutnak a szobába.
- Zsuuim, egyetlen magzatom, hit
hazajöttél - kiált tel az anyja Is. H!la an nak a nagyon jó 'i!tennek. U,iy-e,
nem mégy el 11oha, nem hagyu itt bennün•
ket aoha, soha többé?
:€s öleli ée csókolja a lányát, ahol
érJ. Azután fölesnnél:
- No, ered j, csókold meg at apddat
UI, dráaám!
Zsuzsinak elszor ul a szive. Az &'pja
ágyban fekszik. 0 volt aJ., aki riszólt. Jó
előérzete volt. Megfázott az éjjel. Mind
ö miatta. Repülne az apjához, de mintha
a földbe gyökcredtett volna a liba, nem
tud mozdulni:
- Apám, drága egyetlen jó apám,
bocsásson mea - mondja zokogVa és öle- /
lésre tárja karjait.
Öh•ög kiugrik az ágyból és átöleli, csókolja ó is Zsuzsit.
- Dehogy hara,iszom. Dehoi)' haragszom, magzatom. Nincs nilam boldogabb
ember a viláion.
,
Neveu.éaes egy figura a nagy azál
er6s ember a hosazu hilóini'ben. Ötvöané
rá Is szól :
- Nem szégyelled magad a nafO"lláia
előtt !gy pucéran. Ugorj beaz Agyba.
Wl ntemli nevet :
_ Ne bt'int.sa, Mn. Ötvös. Láttamen
annál már kü lönbet ia.
Öh·ös csak most vesz tulomást a kis

:~ t:~c:ö~~~e!. t~:it.~~.aEfdoo~~a e!\::;~; mind~:uzs~e!er~és::~essnz::e:~~li~~on~1~ •
m~!j ~t ;e~o~oor~b:~r;;;.e~:~
és mesrinditia n motort.
már az ei"ész falu tudja. hogy megszökött. n gögtls lány és Inkább tud közeliteni hoz- Hová Gyurka? kérdezik többen Eh-i:irösödik. Nagyon szég)'enli magát és zá, mert nem lesz Jrz a nagyra,•t'igyó an~•jn
is töle.
szeretne ott menten elsülyedni. Erre nem mellette. t:s alighogy s;,;egény feje nekiinMár indulófélben van a kocsi. Gyurka iozámitott, kUlönben egy éjszakai ,·onattal dul ennek n szöm~·ü nagy Utnak, imc
\'isszakiált:
jött volna vissza. .
1
ZsuzRi egyszerre csak \'isszajön. Bonyolult
- New 'Yorkba! Majd kUldjetek a
Vigyorognak, newtnek rá. Winterné egy hi!;tória ez. Szegény fiu, mint az örUI\
holmijaimat utánam, ha majd megirom a ~ró~en belekarol és biztatólag huzza ma- fog hajtani bizonyára éjjel-nappal, étlencimem. Ezzel elindul, gyoraitja a gépét, g:'ival.
.-::omjan. mind hiába.
amennyire c~ak Jehet és nagy porfelleget
H:lni:tOs kiáltá~ok hangza nak:
Zs~ii hazljjllvetele sokkal csendesebverve elrobog. '
- Ötvös Zauzsi!
hen, ~okkal egyszerübben ütött ki, mint
A postavárók , majd kövé meredve
- Visszajött Zsuni !
11hogy ó azt hinni merte volna.
néznek utána. Elment Zsuzsi után, ezt su- Mi ujsáit New Yorkban?
Előbb Winter né ment be csendesen és
sogjt'ik e.s hamar hire megy a doloiWlk.
- De hamar ráunt a nain·,•árosra!
megbeszélé! szerint, hogy lefoglalja, elő- De Ilyen bolondot csinálni !
- Nem találkoztál a sweetheartod- kl!szitse Ötvösnét. Addig Zsuzsi bement az
- Alig hogy visszatették a jó mun- dal, mert áz is utánad ment?
öregek szobájába átöltözni. Mert a házias,
kábll, elvesziti megint.
'
Zsuzsi bünösen lesilti a szemét és ugy otthoni ruhájában akart az anyja elé álMég nem jár hat Gyuri messze a mo- megy, hÖ!l'Y nem la néz ml'.!!'a elé. Winterné Jani, mintha semmi sem történt volna.
torkerékpt'irral. amikor ugyanabból az vezeti öt.
Sietve dob6.lja a ruhákat le magáról és
irányból, amerre elrobogott. feltünik a vo. Csakhogy végre kikerültek a csufoló- amikor ott áll a kényes alsó női selyem
nat. A négyne(r.,-venötös. Ma időben érke- dók tömegéböl. Mintha csak sejtették vol- 0 zerkezetekben, valaki csendesen szól :

asszonyka jelenlétéról, akit !mer:
- Mrs. Winter?! Isten hozta nálunk.
Ugye maga hozta haza a ml angyalkánkat !
Az lllten áldja me,i érte, maira dr!ga, szép
asszony.
Azzal odaugrik hozzá is és nae,.· «iröméhen, tulbuzgó lelkesedésében öl~H azt
is, szoritg:i.tja magához és csókolja, ahol
éri.
De erre mi\r feloattan Ötvö.Bné. Közibllk meay és eltolja az urát az asuonykátói, aki mo&olyogva hagyja magát csóko lni.
- Menten ágyba, mert nem tudom,
mit c~inálok. Tüdőgyulladást akarsz kapni? Micsoda riolosr ez? Te Is. Zsuzsi. naKY
lán.v ll!tedre itt á llsz az aoád e16tt buitYi•
b!ln. melltartóban. Mic&oda dolog az. Egykcttö, fe löltözni:, mert ..

I

ESETT A sztNTERMELtS ünnep lésével igyekszenek meg- ' mig a megel 6ző heten 8 millió
-magyarázni. Hogy ez az áili- 380 ezer ton nát termeltek a
A junius 2-ával végződő hét tb mennylre felel meg a való- bányák, addig a junius 2-ával
gzéntermelése jelentős csökke- ságnak, nehezen lehet ellen- végzödö héten már csak 7 .milnést mutat fel az előző hetivel őrizni és igy kénytelen.ek VB· lió 200. ezer tonnát tudtak kiszemben, amit az illetékes fak~ /! ir.:unk 9zt tényként elismerni. mutatm.
torok a Memori,al Day megTény azonban az is. hogy
A fogyasztás ez.zel szemben
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a kis-;ö:i:g~u~;g_h~l!:~s:n m~J!r !se ~ zik. A poatabeliek átm;nnek az állomásra,
sérelem miatt nem besdlt ,·ele senki sem uokiis "zerlnt, de annyira fel vannak vl\.
u utolsó ldóben.
13:t}·ou·n r. hirtelen esemény által, hogy
- Maitti.nak szabadna őt 11 legkevésbé még m·mug azt tárualják nagy izgatotvédelmébe venni, hiszen maaát btntotla tan. Hiszen ezek a kis falu ]ei[Jiagyszemeg a Jegcsu nyAbban - mo ndja rá a kö- rUbb szórakozásai, a kis regények, amiket
v~rke Lukács Kati ia.
6k maguk élnek.
- UQ'y lituik, holl'Y ha magit szem- •
Olyan e;r;, mint egy nagyon izgalm89
beköplk. megtörli az areát és azt mondja, fol,•latbos regény valamilyen ujeAgban,
esik az eső, - mondja gunyoMn Dorothy, csakhogy e:i:t nz élet irja és ennek nem
a posttuiklt,asszony - hiszen maga még kits.'ált emberek a hőse i , hanem ők mamindig ueretl azt a kényesked6t.
auk. akik egyuttal nézik is, meg réut la
- Nem volt nekem vele semmi bn- vesznek benne. A Zsuzs..i hirtelen h szinte
jom - mondja Gyurka - és ha lett vol- titokiatoa elmenetele, meg Fejős Gyurka
na is, az az én dolgom.
még hirtelenebb és még titokzatosabb távoGyurka nafY elhatározA.son törte a fe- uha egy olyan kitün6 izaalom, hoay alig
Ht. Utána akai;, menni Zsuzsinak a motor- \'árják magukban az emberek, hogy egy
biciklijén. Ha Jól megcsavarja a gáza.dó pár nap elteljen, hogy megkapjÍik ennek a
fogantyut és nem áll meg pihenni, benn nagy~zerü eseménynek az ujabb részleteit.
lehet annyi idö alatt, mint a vonat. Hl- Mert valami biztosan történni fog.
szen, ha nem várt voln~, mostanáig. KéNem is gondolni,. senki, hogy milyen
pes lenne behajtani és elöbb beérni, mint hamar fog ,·alami történ ni.
ö és ott várni az állomáson. Milyen nagyA négynei')'Yenötös lassan és méltószerU meglepetés lenne az. Talán annyira sligteljesen beroboi".
meghatná Zsuzsit ez :i.z iS')·ekezet. hogy
Két utas azáll le mindössze.
ott menten hozzá menne.
Két nő.
Gyurka izgatott lesz nazyon. Ha mé.r
A Pullman kocsiban ültek a parlornem ment vele. ezt u alkalmat felté tlenill ban, ami ott van a vonat végén. Nem h1meg kell próbálni. Gyorsan beugrik az üz- meri meg senki öket, amlg közelebb nem
letbe és embereket félrelökve gazolint kér. jönnek.
Rá ia kiált egy pár a,sazony:
?tlint a íutótüz terjed el a postavárók
- Várfon a sorára!
között a hir : Ötvös Zsuzsi!
Gyurka tudja, mit vAlas.zoljon:
Otvöa Zsuz.si '1-;Mzajött egy idegen n6-Törvény azeleő! Speedcop vagyok. vel ! Van az emberek között olyan ia, aki
Valaki után sietni kell.
azt ia ismeri: Winter Árpádné, a részvényAzonnal odaadják neki a te le kannát hiéna felesége.

Zsuzsi ártatlanul kérdf!ZI :
- Gondolja gróf ur, hogy a maira
klubja törvényesen be \'&n jegyezve. :€a
• nem gonriolja, hogy ezt a rendőrt érdekelné. ha megmondanám neki, hogy milyen neveretes ember tart6%kodik a városban 7
A gróf erre ugy teu, mintha nagyon
kedvesen e\könönne. Mély udvoriassággal
emeli meg /1 kalapját, csak egy kicsit
gyorsan csint'ilja és ugy eltllnik, mint a
kámfor.
•
- Merry Chriatmas ! - kiált utána
1
Zsuzsi nevetve,
A kis Winterné szinte ingadozik a kacaa-ást61.
- No, ezt ugyan megcginii.Jtad. Szervusz Zsuzsi. Ilyen lt'innyal muszáj az embernek tegeződni .. Te, ez.t megiratom az
urammal a Bányászhirlapba és egész magyar Amerika bányászai ezen fognak neYetnl majd. Ifog)• fog örillni mindenki,
hogy egyszer valaki tuljárt ennek a ra\'asz róka •hiénának az eszén, aki annyi
emberból ki,-asalta már a nehezen megkeresett dollárokat!
A kla faluban hamar hire ment, hogy
Zsuzsi elment onnan. Találaatták, hogy
mi lehet ennek a hirtelen éjuakal elutazásnak az oka. Nagyon gyanus volt az
egész dolog. Ötvös nagyon sápadtan ment
munkt'iba és alig dolgozott vagy ei}' félórát, az mondta, hogy beteg és hazament.
A postán élénken tt'irgya\ják a dolgot, mindenkinek van valami ,·éleml!nye,
valami észrevétele.
Lukács Katica védelmébe veszi Zsuzsit:
- Ne beszéljetek annyi rosszat Ötvös
Zsuzsira. Kicsit rátarti. Azt is inkább az
an)•jának köszönheti, de nincs annak igazán semmi más baja.
- De nem volt jó neki Shag - jegyzi meg a szeplős postt'ilkisnsszony, 11.ki
szint.én azok közé tartozik, akik bojkottálték Zsuzsit.
,
Fejös Gyurka nem tudott ezen a napon aludni. Örült ia az események a lakulásának, fájlalta is. hogy csak akkor békült meg Zsuzsi vele, amikor már elment.
Ott volt ö Is a postán. Nem turhette, hogy
Zsuzsit megszólják.
Ugyan lányok, nem szégyenlitek
magatokat. A lliirga irigység beszél be16letek. Bezzeg, ha ti el tudtatok volna menni
New Yorkba, az ő helyén, máskl!pp gondolkoznátok.
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HAMBURG~A MERICANLINE
39 Broadway, New York

intézésre, a következö vasutakat érinti: Baltimore & Ohio,
Illinois Central. Illinois Traction és Jacksonville & Havana.
Un hallatszik, hogy a vasutak meg fogják fellebbezni
t
. bb 1 záll't'st

~

~:.u:~:r

~~;

tett mostanában Dél-lllinol11ban.
Az állam egy hatalmas épü!etet vásárolt meg a bányász
mentőállomás céljaira és ezt
teljesen m'odernül rendezte be
a célnak megfelel61eg. A men-

-

(Folytatba következik)

.

A Virginia ,,asutnál már el- Wharncliffet61 Gilbertig minél
végezték az erre vonatkozó hamarább megépitheue.
összes elömunkálatokat, ugy,
~
hogy abban a pillanatban, mi- HA EGYLETeNEK
kor a döntés leérkezik, hozzá.
látnak a ténylege11 munkához.
megltivd1', leoilpapirra, .bo·
Ugyanabban az időben, mi- ritl kra bdli l>ell p6 /efllltkre

~:/!:::e~:i~:;~ó:;;:g:~ at~ ez az UJ8
a .
:~fl!:~á:ez~r:~:n~t~~~:;t ::n:nt~~:i:r:1t~g~::!!ern~
túron
szénmennyiség. H A L Á L OSAN MEGStRIJLT
Az állam törvényhozása még mely ugyancsak akar egy vasIlyen körülmények köz~t! ni~BÁNYÁSZ
a mult ülésszak a latt egy tör- utat épitenl a Guyan Valley-

levő

~::n am:::;~a~~é:\:\~a:·c:~
A gillespiei, 111. E rnest
kenni annyi ra, mint a normá- Settle 46 éves bányász halálolis é\·ek tartaléka szokott lénni. s1rn megsérült munka kö~ben a
---o-Superior Coal Company No.
UJ A BB FUVA R D/JLESZÁL· 8. bányájában, ugy, hogy rö-

:i~ ~~-

;~:t~~~.1:!:ta ~;~:it!z
lomásnak felállitáaát J!9 egyut- 1tal tizenöt ezer dol lárt szavazott meg a költségek'fedezésére.

:·;~te~::::~~~:,l~~y a ~;;;tim;;
emellett még belső aérUléseket la okozott, ugy, hogy egy
pillanatig sem volt remény

~ :11~~é:i: ;1!'Zetise~u~;~~~ ~;:te~~~ :~::n:k~ikerül megtikus, amennyiben a Springf ieldr6I Mt. Pulaakiba llzillitott szén f uvardlja az eddigi
, 1.10 helyett 76 cent lesz. A
leszállitás, mi nt emlitettük, kit.erj ed az egész vidék re és mé r
lékre nézve megfelel a ·apring•
fieldi szén f uvardij leszállltt'idnak.
...
Az Illlnoia Commerce Com•
misslon ~n rendelete, mely
már meglehetö.11 régea várt el-

-o--

BEFEJEZ~S ELŐTT Á LL
A AI ENTÖÁ.LLOMÁ S
Egy teljesen uj . és mi nden
izében modern ment6á\Jomás
közeledik a befejezéshez :Johnston Cityben, Ill., mint az 11llnoia Department of Mines
and Minerals vezetője, A. D.
Lewla jelenti, aki egyébként
egy nagy inspekciós körutat

::~~:.z~:ierr:~:~:::~ó ~I;:
gynlások már olyan előreha l adott stt'idiumban vannak, hoa-y
a következi'> kilenc'l--en napon

::~~~;.át'

azlp
n/l(Jkra

kioltelU ngomtatcaoolna
U'!"'H •

;;:;u~:o:w!;::ar Bangd.z,

Ha egylet~nek

-<>-MTÁST KA:z: ! ILLINOISI ~:~~~elsz~llli~:te~~~n ~i;~::1~
UJ l' ONA LAT /:PIT
borzalmas sérüléseibe.
A VIRGI N / AN
Az Jllinoi~merce Com- · A szerencsétlenül jár t bámission elrendelte, hogy a nybz motoros volt és mllnka
A Virginian Rallway Com•
Springfieldr61 és Linoolnró l a közben egy !ezuhanó széntö- pa ny rövid idön belül elirY ~j
Dewitt és a szomszédos me- meg alá kerü lt. A rázuhanó szárny\·onal
épitését fogJa
1
fAtk~ ~::~ ::::~:;:~ ~fvan~:
pon belUI sz.áilitaák Je.
Ez má r a neayedik fuva rdij
leuállitás. ami két hónapon

sz1n::ga m~~~::;\~On~l~tt

l unch ; ,cketekre, DOIII eflllt_;
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NYOMT A TVA NYOKRA

ki 111 fo&"Ják adni a

Az I nterstate Commerce Com
miulon ugyan még nem dönWtt az uj vonal erigedélyezését illett'>leg, azonban a Virginian Ra llwaynél biztosra ve15zik, hogy ez a döntes kedvező
lesz. A bizottst'ig kiküldött
azakért6l
UlfY nyilatkoztak,
hogy ajt'inlanl fogják az uj
vaaut engedélyezését. ami körillbelül egyet jelent a tényle~ engedéllyel.

Magyar Bányúzlap nyomdáját
HIMLERYILLB, UNTUCK.T
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Száz és száz sápadtarcu balálraitélt AZ ARKANSASI SZtN JELLEMVONAsAl
lakik a régi lóversenytér földalatti
szégyenoduiban
~~~~i: tot~z :r,::::s~k::~n~: ~~~t:t:é, ~::!:t:e~e:je~:

1

A Department of Commerce u.ák, 11.honnan a Paris szén
h11.tá1körében mOködö Bánya. atArmazlk.
hivatal egy nemrég kiadott je-,
Az arkansasi rétegben a nén
11

Hat tmbt rnt k jut egy ágy i1 a tyntktlc ltloáltoa járnak iskolába,
pár cipő uan a háznál.
.

ny~m:~i:~:

.

mtrt

csak t gy

.
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annak jellemvonbainak illmertelésével fog lalkozik.
George C. Branner, .Arkan!llS állami geologusnak lillltá•
11a szerint, aki egy külön feje,.

kcd ik a uénképzödés.
llyenképpen a szén min6sége puhaszént61 a félpuhaszén
hjtán át esre!.Zen a filkemény&égtl fajtáig \'áltozik. A kiak-

me:11ökh6z egyrésiról a We11•
tern Arkal1sa 8 River Valley
puha- és félkemény fajta szénmezölk, másrészröl pedig a
Southern Costa! Plain talajába}l e l terjedő barnaszén-mezők
tartoznak.
Nyugat Arkansa 11 l!Zénmezöl
egy 11 i:tlk övben az Ozark és az
Ouachita hegyl linc között egyenea irányban terülnek el és sz
oklahomai 11.zénmezóknek a keJeti kiterjedését képezik. Ez a
~zénterület az Egyesült Álla-

A megejtett szakértöl vizs.
gAlatok alapján 1910-ben 850
millió tonnára becsQlték Arkaneas Allam szénkészletét, n
melynek körülbelül nyolcvan
százaléka termel hető ki. Ennek a szénmennyiségnek a legnagyobb része azonban nagyon
mélyen van, ugy. hogy kiakmízása nagyon költsé~11 lenne.
Miután azonban 'Arkansas Allamban az összes szénmezők
leltár.Asa meg nem
történt
meg, valószinn, hogy más szén-

:e:~ :ra~~~~m1:~~:s.
azénrétegnek
a legtermékenyebb része egyenes irányban
terjeszkedik Fort Smith-tól
kezdve Crawford, Sebastian,
r·ranklin, Johnson és Logan
megyéken
keresztül Ruaaelville-ig Pope megyében, mint5
t:t~:;öl\:;~=l~lgba;Ö
mértföld azéles és keleti vége
felé egyre szilkül . A feltárt
szénmezök fennmaradó része
Fort Smlth déli részétó l Sebastian megyének déli és Scott
megyének északi részéig tertll
el. Ezcnkivül még;,.;: Arkansas
Ri\'er Valleyben az Ouachita
hegylAnctól északra akadtak
szénre. Ezek a többi szénteril-

~ r ~l:~~~et~é!e:~~~:;:t. teszik
A termelt szén legnagyobi
részét főleg n vasutak és n
közsi:olgálati vállalatok fo.
gyasztják el ebben az állnmban. A maradék pedig hAzi
fogyasztásra kerül. Ez a széntermelés nagyban hozzájárul a

~~.::s~:s~b~a!!; 1!it:::u~:, u;;,.11:!:::y :;IJ~~ ~•u~.~- .gyermekével..Tésztát ~::!:~é:r::e~ta!!:::t:zt;~ :~:~~::t~z:~~~ötál~~zaleka

jaiban a f6váro.11 kűlterillete.inl,-ersenytéren els_zórtan Alldorendkivtll
elazaporodtak az gAllnak a kalyibák, csak a
egészségtelen nyomortanyák. Thököly ut felöl :aló réazen
Egyik napról a másikra gomba nlkotnak öaszefilggo sort.
módra nöttek ki a földből a
Találomra benyitottunk az
sira lmas oduk, nedves, pené- első házba. Nyirkos, hidea- leszes "lakások", amel)•ekben vegő csa1iódott arcun kba. Háemberck. nincatelen, földhöz. rom méter széles és ugyanr•gadt azegé ny pt\riák ütöttek ar.n)·i hosszu az egész szoba.
tanyAt és tengették tovább nyo- :-{y('l]c ember huzódik meg eb•
morus.ágos életUJtet. Tenyérnyi ben :l roskatag fészerben a tél
helycken tsuzezsufolva, a ba- Clikorgó hidege és a nyár kt\cillusok millit\rdjaitól megfer- niku!iija elöl.
tőzött levegóben. állatok, loA szoba k~t ágya közül az

i:~~:

!~ ~:~~i~i-

;::~:~sz,:~~t::s~~~~g~~~
éltek, caakhogy tetö boruljon
rájuk és rothadt szalmazaákokon ht\\hassa1111k. Arcukon ki,•lritott a Jlíz róz.sája, legyengült szervezetüket és robottól
felörölt testüket gyilkoló k6rok tAmadtAk meg.

~!;t:n
:C1:ar:j:~
ép \ábt\t bénár~ roncso_lta a
,ll'olyó .... Most itt fekszik mag!wal tehetetle nül évek óta és
uyomoruj!ágos rokkantd!jAból,
az utcán összekoldult f11lérelbői tizenöt pengőt fizet havonkl!nt nyomoru8'ga vámszedó-

elt!::/ 1y~e~~l:~1:::i~ö:~
zlllilk a régi ló,·ersenytéri-telep, sz Aréna ut és a Steft\niaut között méir ma is lakott
hely. A gözöhrö szemétdombok, nyilt trágyagödrök szom!Jl.édBágú.ban é,·ckkel e2:előtt
emberek jelentek meg ásókkal,
baltákkal felsi:erelve. Cölöpöket vertek a földbe. deszkapalt\nkot, imitt-amott köíalat és

~.;•;::~;;l:~i
ber és háztulajdonos, bent lak:k a vt\rosban és_ csak a pénzét jár ki beszedni.

:::~:tó;·::~~tk:;:i:zkül~
az elBÖ ló,·ersenyteri "ház",
majd rövidesen a többi is.
A régi ló,·ersenyteret a íöváros parce\láztatta és a földré--

- Mér három ~apJa csak
szAraz kenyeret ettünk - panaszk_odott _könnyes s~mmel.
- Delelótt itt járt a fivérem,
az adott egy pengőt, abból f~z~k a1.egénykéimnek egy
k is
folt tésztát.···
•
Egy házzal arrébb hár om kla
K)'erek k~poro~ __az ágyon,
Egyiknek amcs cipoJe, a cslp őa
hideg IIIAra ía&?'uztotta _a Iábukat. Már az iskolából 18 el•
maradtak hetek óta, mert les~~adt ról~k az .utolsó pt\r
!~i~orh;:~l.e~lv~r
v~ hordták ~8 mindennap más1k ment az iskolába:···
Sok helyen nég'y-öt család
lakik eg_y s.zobá~an, amelyeknek legtöbbJe meg_ ~z embermagaSS1lgot sem er} el. Az
egyikbeti tizenhárom lakót ta-

~!:::z:

:i!~~~ ::~~e~: ~!~~uö~~~ta~::~~ek::aké;:t: ~8;' !

a rothadó

UJ él~t
ualmcus61ron. · · ·

Köz,·etlen közelböl még elrettentöbb a kép.•• Itt két
lépés széles és három lépés
:i:~=~u st:~á~:i6d::t'.%te~e'.1:t~
nak. Egy munkanélkilh kovacs,
a felesége és négy apró gyermeke. A szoba padlózata ned1·es, anyagos nyers föld, a pa-

n~k jut ÍlJI?', az is _megosztva,
mig a többi ott alszik, ah?! helyet talál magt\nak, a _földön,
az Bllztalon, de olyan is van
kör.tllk: aki ~ fal~ak dölve, ill"' tölti az éJSZakat. ·
.
S utunkon továbbra is ott
Ult fOI0nkben a panasz, kergetett a kétségbeesés, a földalatti börtönre i~ltek zokogá~. A
nd
:~-:~~vt~t'.Je.:Z%ukké:k
ned\·esek. az esl5viz becsurog a
8
szétmálló .tet~k?n _ nem egy11zer bokáig ero viz~n gázolnak a lakók. A ~öze!J d~m~n-

~:s~ét~:~~~atAke;:~~:;~iö;e;
szénszállitási lehetöségek nagyon kedvezőek.
A Hartshorne szénréteg vastagsága 18 inchtöi 8 lábig váltakozik, átlagos vastagsága pe..dig 3 láb. A szénrllteg maga
nagyo n szabálytalan és az
egyes szénrétegek közötti t{I.
volságok nagyon megakadályozzák annak
kiaknt\zást\t.

1:~ d ::~:~v:gr;::t~r~~:::sn~~1T:; ~:~~e t~i~tat

ajz~ :tö~1~!
kimagasló területén terjeszked 18 inchnyi vastagságban is kinek, mint a Magazine hegység• aknázzák.
ben. a Petit Jean es .Nebo heArkansas államban a Costa!
gycn és nem kepezik az állam Plnin
barnaszénrétegek
a

:~~~eté~:.őr\~~:!fen c!l~:~

fi~:~:ek, ~:~::a:t;!~afa~:~~ ~:;re:::a~:r.~~:i.vela to:~;: ::~.területének jelentékeny ré ~~~~:~i~e:1!:~:~n:kul:s a~t::

lök emelték a nyomoruságos
'tanyákat és a szörnyűséges
viskókért. dilledezö istállószerű taépületekért hónaponként 16-24 pengöig terjed/S
bért szednek be az albér16któi.

ják. A szoba olyan alacsony,
hogy csak meggörnyedve tudtunk megál~_a ni. S ebben a. ször
n3·Uséges lyukban adott eletet
két héttel ezelött az anya a
rothadó szalmazsákon kapt\~u.!zó csecsemőnek.
•

egyik hbába haldok~óhoz h ivták. A Szentséget, mig gyóntat~tt, nem tudta sehol ell!elyezm, ~sital neip volt, a földön
p~d•g oly,rn magasan Allott a
v1i:, ~ogy ne~ merte a földre
tenm. mert felt a szent ostya

ak~: '7:v:~•:t~I 1::fto~taa:;; :n~\;;e~ejel:n!~l~:::~óö:e~~~~l_' szétmállt\aától.....
_ és pedig annak idején mis
A hatos parcella 9es számu
félmilliót6\ ketmilliólg terjed/S házában tüdőbajos öregasszony
öaszci(!rt a helyet, ahovt\ gyötrődik. _Csontvázzá aszott
épitkczett.
testén_ a p~s~októl fekete bőre .. __ med1cmA11 üvegek soraScipadt 6.rnyalakok....
koznak a durva asztalon, d~
.. _ ' minden ~~~ba .... ~s a baJ
Ez a telep maga a íold1 po- sohase~ Jar e~edul. - - - nékol, a legborzalmasabb nyo- hány hettel ezelott elc_s_us:r:ott
mortanya, amelyhez foghatót és eltörte n ~al karJat ... csak a legsötétebb képze~etü Még ma .l!em .Járt nál~ orvos,
orosz irók lolla tud papirra mert ugyis mindegy m~r neki.
vetni. Sápadtarcu. gyengeségMost egy földalatti lakás
töl, emésztő kóroktól meg\i- következett. 11.tegzögettük az
selt árnyalakok 6döngen~k az 11jtót.... Sápkóros, bee~tt
1

bt eg kell uüntetnl
B ri dapest szégyenfoltJ6.t
. . .. ..
ll:s ebben a sm bortonben él
11apról-n11pra, hónapról-hónapra száz és száz eleven ember.
Vé_zna. l!Apadtarcu gyermekek,
a~1kne~ arc~ra a betegségek
!tiS:máJa -:-ü_todött: koi:',n.. megoszült szülok, akik min_d-mind
uR?' me~ednek ~ánk, mmt egy
mas vilug lakóira ...-- A betegség clv?te~ magJával. életre k~lt csirAJával s~ervezetükben JIÍrna~-kelnek itt a u.á-

~~~~as

•A kitermelhető azenterUlet
nagyságát ebben az államban
330-tól 350 négyzetmértföldre,
az egész szénterilletet pedig
1620 né~·zetmértföldre
csUlik.
Az arkansasi szénképzl5d0-

be-1

vctlen összeköttetésben Allannk
ugy Texas, mint MisSisaippl és
Alabama államok barnaszénrétegeivel.
A legjelentÍ!kenyebb barnaszénternlet ebben az államban
Ouachita szénmező, mely Cam-

:~!n:kp::~:;!;:n;~kl:~~o!t

::"~:!,

szére korlátozódnak amelyekben
Oklahom álÍamban a
1\fcAliatcr réteg~ a Hartshorne
homokkő és ai: Atoka képződés foglaltatnak. A rkansas államban a McAlister r éteg a
Spadra rétegre, a Forth Smlth
képződésre és a Paris rétegre
tagozódik fel. Az Atoka réteg
egy ke\·és szenet tartalmaz.
aionban a képzödések.csak egy
pár inchnyi vastagságban mutatkoznak és az ezen területen
kitermelt szenet ugyanott fo.
gyasztjftk- el.

annak mellékfolyói partjáig
ér. Ennek a barnasdnrétegnek
a kiterjedése körülbelül fiO
négyzetmértföld. A barnaszénréteg átlagos vastagsá~ kctt6t6! három és fél lábig ter•
jed, de egyes he_lyek~n 6 lábnyi vastagságot 1s eler. Ennek
8 szénmezönek a ta~lmát 75
nJlllió tonnára becstlhk.,
A~ Ouachita barnaszenréteg
sok kt\trányos alí.yagot _tartalmaz; kisérleteknél .beb1zonyosodott, hogy minden tonnából
25 gallon olajat nyert?k. En-

é:z;~~~~tr~l~:.j~i:!

~:~tb::1~~~~~tt a él:!~ka~ :~:~
munka ia-Ajába roskadt embe.
rek gyüjt6állomása ez a telep,
amel)•et a f6vároa msgisztrA-

~:;;~e~ a:~~~ó::s,~:::;r~,~:;
a ~;~bák~~~rc;rá~!~Ó
Oklahoma álla~h oz hasont:1bln mögött és a kisérteties I pelroleum-fényből tudják ai:t, !óan n nagyob_!> mertékü szénarc gyenge körvonalai még hogy ,·an világossá~, csak az termelés a Ha_: tsh orn? ~omokijesztöbbé árnrékolják a meg-J ldedübörgö
moraJból értik kl! rét~g-en felu l fekszik• az itt

~~:/la:1r,~ b~:!:!~~~ttta;::: 1
cSllk hogy nairyon alkalmas a 1
gázgyártásra, hanem a gáz•
gyt\rtásra
hal!znált legjobb

meg .... ,
Gyárl munkások, napszámosok, nincstelen koldusok. állásnélküli mesteremberek, sötétmultu csavargók lakják a nyomorvárost. A rna-ály, a bacillu-

dö~~~:::J!itet~z ajtó és bozontos szemöldökü, vadarcu
férfi állt elöttUnk. Hi.h-ösen,
bitalmatlanul invitt\lt beljebb.
Sllrll, penészes levegö \'ágódott
íe/enk és n földbevájt lyuk
dermedtsége - egy-két méter-

::~~e :in;v::::etala:a7s8!;;~~
Ez a szem az Allamban kitermelt ~zénn_;k ..a 99 szt\zalé~át
kéri~· Eloszor a Fort Sm~th
sz n pződés~~k felsö réuen,
~harleston koze lé~n, Frankin m~gyében kezdtek bányáaz-

1
!Zt~~:tá;e:::~i::z:e;0-40 százalék:os nedvességet is tartalmaz, kiaknázása után azonnal
nem hasznt\lják. Kiszáradt AJ\apotban. közvetlen vagy por
alakjAban
való
elégetés~cl
egyéb ipari célokra is hasznU-

s;e::;!~b:!n!:. v;:;j ~lha_r~es°i:~an_ez~: k~~~ev:r~

tzo:i!~~a:.riktt b!;.!::

!~~~: :~:~~~tóh:~;uf;~~

:~~ aezte;tih~:~g:::k /~;~!i

;:~~:!{e~!~

ak::~~k:~~~~i;!~á~ 1:::e~z

11

m':°k~~ ::~ til~::!t~ajd
meglátja a azerkesztö ur! mondta kisér6nk. - Félnek,
bizalmatlanok. Egész nap n6gathatja 6ket. htsztalan. Még
maguk kl!zt Is hallgatnak. Hát
még ilyenkor} .. , ,

:~g,u~~fva~e~tt~ze~:!fk
élet zajlik. - -··
_
Az emberi élet meltósAgába
,·etett hit vész el ezen a azörnyíl helyen.
Mindezen kivül, a szociális
érzéssel nem törödve. köi:ren-

~unk~:~k;:k!!!~~~~fo~:=~e~~~
kezdtem. óvatos, egyszavas ,•álB11zok morzsolódtak.
Igen,
nem, jól, roaszul..
Semmi
több..
Látszott, hogy azon
gondolkodik, miként is védekezzen ismeretlen szándékunk

b~n:::::;t~::t i;

~~;::::e
egy-két pengőért éjjeli szállásra találnak, nevüket Bellkl
!em tudja s szürkületkor már
tovAbbtllnak.
A
re,nd6nég
ugyan !okozott figyelemmel kisérl a telep életét és lakóit, de

~::~~

::::ir:. ~:t;:1~

~; r;:sz!~é~ke:;ö~:;~k
f:~a~~:ás;:e~:Y~~!r.
ben, Logan megyében bányász- előá l litási kisérletekre fordltódik.
mél, hogy Itt a cselekvés utolsó
--o-órája.· .
.
AZ EGYETI,BN
Nem hisszük, hogy JArtak,
amer'--1 ,,...,,.z- lai' • II•
mert akkor bizonyára éplttetIII/M ~ . i . , ,, ..... a

~=""= .::

:~\~:ba~~~~P!~;~~ ~~!~: ~!::

be;-!;: ~:~s!!!~:l,f~;~e:it
~~~J:Y::c:i~:~u:~~iá=á~ak:e: ~é:r': o~cs6s~e;:9!~:1e!t::!=
meir ezen a helyen, ha adóért közvetlenebb han~ kérdések kat a kétes a:lakokt61.
pengős kőbányai - kJslakásojön, vagy szavalatra van sz[lk- is.... Ez ·az ember nem beFelmerül ezekután a kérdi!& : kat és nem nyugodnának ad11
11
sé;~!Óban, amikor elértilk a azélt. · · · [
l!;t:~:
: l,6~ei:Se!f:rm k:=~~:j~i: ~:
pzéryentelepet, mint a !utótüz Htfrom napig 1:6.raz kenyér~n helyen? ... ,
Tanui ... ,v~ltak-e lati sorukból ~s.el nem törül1
9
~er1~!n!~:i:~:~s~~:d:~:e!~
s j!rtunk továQb .. __ Az X. ::,~,:~~~ J:i!~i=k~:i~ta:~ ::~pi~t~öl:z:~:~~1t!~~~pe t
tnPI tal61ptták jlSveteltlnk cél- parcella 19-es lakásában egy lyekre mindaddig nincs segitját. A Földtani Intézet és a napszámos feleségét ta!Altuk ség, mlg a f6viros rA nem esz(Uj Nemzedék)
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A. Magyar

Bányászlap
az amerikai ma R' y a r bá!lyászok
egyetlen lspja, mely s&fintelenill a
bevt\ndorolt bányászok igadé-rt harcol

0
A Magyar
Bányászlap
minden dolg4ban tant\ce&al szolgál,
minden ügyét dijme.ntesen elinthi
A szolgálatokért aoha se.nldtőJ ec
centet se fogadtunk el f11 nem is
fogunk el!opdnl.
Semmi egyebet sem kérünk uért, m inthogy, ha lej!rt as előfü.e 
tése és ha dolgozik. ujltaa meg eltfizewét h ha l ehet,

SZEREZZEN
UJ HIVEKET
LAPUNKNAK
Minél nagyobb a tAborunk, anntl
eredményesebben tudunk harcolni a
m:isryar bányás:zokért.

•

A Magyar
Bányászlap
elórlzetési .Ara en- évre 2 dollár,
JugosláviAba, RomániAba. Burgerlandba S dollár. (Maayarorn:.Ar területér/51 ezldll11erint ki van tiltva
a Maa-yar Bányú:dap),
Cim:

Magyar Bányúzlap
Himlerville,

t

Kentucky

• .1.oT . 1. a a.u n U su.r

1928 JUNIUS 21 .

Úhazai mesék... ~
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-~~;tf1~
{Felytat.b)
A:,; erdei hár.nál már gyülekeztek a
temetésre, de a koporsóra még nem szea-edék r, a fedelet, hogy az anya megnézhe&.!e utoljára f iit. Rózsi anyóainak kezet
akart csókolni, de Bujdoaóné elrintotta
.kezét. Soha l!e szenvedhette Rózsit I most,
hogy gyanu tlmadt benne, leplezetlenil.l
kimutatta gyUlöletk
- Leuegeznénk már a koporsót mondta egy ember.
- Még ne..
hadd nézzem mea- a
fiamat!- sikoltotta Bujdosóné.
- Nagyon elváltozott - figyelmeztette Torzsáné. - jobb, ha nem nézi meg.
-Látni akarom utoljára - zokogta.
Az embereK levették a kopbrsó födelét s az anya borzadva nézte fiit.
- Nézzék - sikoltott.a olyan élesen,
hogy még a hiz elótt gyUlekez6kön. ia végigfutott a jeges borzadily, - nézzék,
meg van feketedve, méreggel ölték meg ..
a szeme nyitva .... maga után kivánja a
gyilkosát!
- No mán, no, asszonyság - esititotta ai öreg Tarisznyás - hisien megnézte a doktor.
Elhuzta a koporsótól. 11melyre hamar
rászögezték a fedelet, mert a kántor, meg
a pap künn vártik a halottat s kezdődött
a szertartás. Tömjénfüst vegyil lt az erdő
illatába s a circum dederunt-ba belecsl>rögtek a szarkák. gerlék bugtak. Akik
részvét nélkül, cs upán kivánesiságból jelentek meg aZ erdóőr végtlaztessé(en. mind
az ö~egyet, figyelték, hogy sir-ef De nem
látták, akárhogy nyujt"(lgatták a nyakukat,
olyan mélyen lehajtotta Rózsi a fejét. Nem
mert egyszer se felnézni, p.ehogy s:r.:eme
Gnraboncit keresse (Nem volt ott.)
, Temetés uán a:r.: öreg Bujdosóné csak
41-nnyi idót töltött az erdei lakban, mia"&sa:r.:ksomagolta BA!intka holmijAt.
- LegalAbb egy éjszaka pihenjen meg
:inyám, ne törje magát az uttal - nyAjaskodott körülötte Rózsi.
Anyósa egy pillantásra l!e méltatta,
- Nekem hiába 11zineskedsz. jól tudom, hogy megcsaltad a fiamat. Nemhogy
anyád lennék. de hailani l!e akarok többet
felőled.

Róza! váilait vonogatta.
- Könnyen hitelt ad minden szóbeszédnek ! Bálintka, te se ismersz ezután?
Rossz mostohád voltam?
Bálintka sirva ·kanaszkodott belé. 0
- szerette. Nagyanyja alig birta magával
vinni. Bujdoaóné kös:r.:önés nélklll fordu lt

ki a házból. Vannak szlvek, melyek meglágyul nak a szenvedés kohójAban s olyanok,
amelyek kövé kenményednek benne. A1.
öreg Bujdos6n6', kövé vált. A fiatal magára maradt özveA"Yséaével, a talubeliek
megvetésével - éa naR}', szomjas, ujjongó
11zerelmével. · Sajnálta az ura hirtelen elmulbát. - de hit utjAban volt bolodgságának.
Rózsi kimeazelte falubeli nádtetejü
házikóját a lehurcolkodott az erdőból, szerencséjére volt hol meghuzódnia. ts Gara•
bonc! többet felé se nézett Lidinek, akármennyit is izengetett érte Dobosné. Emiatt
aztán meggyUlt otthon a baja anyjával.
Ámblir keresete legnagyobb részét neki
hordta haza, mégis megfenyegette, hogy kiteszi a hfizból, ha Lidit el nem veszi. A
11.zerelml!sek egy darabig csak tanakodtak,
hogy mit csinliljanak? Róza!, az illendö,ség
okáért várni akart, mig letelik a gyászesztendö, Garabonci ellenben zaklatta,
hogy minél előbb költözzenek össze. Már
csak truccból is, mert kigyót-békAt kiált
mindenki rájuk. As eskü,•1kel hajlandó
volt várni. Valameddig vonakodott Rózsi,
végre is megint a legény akarata gyózött.
Ö.'U!zeálltak a Cltek. ahogy tudtak, st:ükl>aen, napuámb6I, - de elégedetten. Azzal
l!e törődtek, hogy mindenki görbe szemmel
nézett rájuk, mert viselkedésilk megerösitette a rettentő gyanut. melyet ai öreg
Bujdosóné hango:r.:tatott elős1ö r, hogy Rózsi emésztette el az urát. Dobosné pedig
értett ahhoz, hogy táplálja ezt a gyanut.
Már a:r.:t Is rebesgették, hogy az anya kérelmére fel fogjAk ,·enni az erdóór huUáját. Az öreg Tarisznyia, aki még a legtöbb jóindulattal viseltetett Rózsi iránt,
meg is mondta Garaboncinak:
- Vigyázzatok! Ez meg ez a hir hal•
lats:r.:ik. Hogy Rózsi mel{etette az urát, te
bujtottad !el rá. Tudjátok-e majd tisztiz..
ni magatokat, ha csakugyan Igaz, hogy az
öreg Bujdosóné feladott benneteket?
Garabonci elsöbb ia cifrán elkáromkodta . magát. emlegetvén mindenkinek ap•
ját, anyját, keresztanyját, aki Rózsit bántja s csak aztán tért rá a dolog velejére.
- Majd tlsttáz a halottkém, aki beleirta a bizonyitványbn, hogy: gutaütés. Bárcsak vennék már fel, Rogy vége lenne a
pletykának. A vénassz~ny meg fi'l.etheti
a sok költséget, ha van neki miből ?
- Azt mondta többeknek. nem bánja. ha házát, földjét eladja, még ha utolsó pir,pájába kerUI ae hagyja bilntetlenill
a fia gyilkosait.
- Meg van háborodva.

őrs jelentésére a kecskeméti
Ugyeuség utasitást adott lfezei Dezső kézrekeritésére, aki t
el is fogtak. Mezei Dezst'I cinikus nyugalommal azonnal bevallotta, hogy meggyilkolta te-

szonötéves ba~daprimás fiatal
fele_sége. M.e~• De_za6 a község
~öt.~me~t figuráJt volt. ~l_nv:~y :~:j~l a :a~~ÍUcá;~
mozgásáról. Körülbelill egy év
vel ezelőtt vette feleaégül a
huazévea Szekér Erzaébet árvaleányt, akivel néhiny hold
föld hozományt kapott. A fö ldön hamaroea.n tuladtak motorbiciklit aranyórát vádrol•
tak és e~ kis kunyhót vettek

leségét.

~!!,!~!';!

:!:~~

:::::át:~~~::\;eo:!:~~t pe;:. ő!'6k e~ női holttestet fogtak
g-ős részlet. A házastársak: igen k1 a T 1száb6l Nagyrév alatt, -~
l'OflSZ, civakodó életet élte~. :~~I ~=ma::~~tü~:gá~~~:~i
tppen ezért többuö r el 1a De • , b t
A
d_
költöztek egymistól. Amikor a
zs6ne O t este.
csen or-
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bos Lldit, meg féltél, hogy a gyereket nem lyamin.
ismeri el magáénak, azért tetted, ugye?
A szorongó pár leereszkedett a pad
:E:n nem biztattalak fel!
szélin. Nézték a azemk(llli barna ajtb a
- :E:n meg nem követtem el ....
kiuegezett névjegyet.
Ki nem merte volna mondani "gyllko11-ságot". Szeretóje már elóre védekezett a
felbujtá!I vádja ellen s neki nem hitt, már
ráragadt a mások gyanakvá.11a.
KEGYES JÁNOS
Rózsi erezte, hogy ártatlansAgában ő
vizagálóbiró
sem hisz.
Nem érte őket váratlanul, méais elszörnyedve meredtek egymásra, midón idézést kaptak, b0nUgyben.
"Kegyes" olyan megnyugtató nt!v,
- Ez még semmi - próbált hetykél- mintha azt mondaná, hogy nem kell tőle ·
kedni Garabonci - csak kihallgatásra hiv- félni, azért, hogy vizsgálóbiró. Vajjoo mi
nak. Legalább tíaztizhatjuk magunkat a minden várakozik ott az ajtó mögött? Anyvége lesz a pletykáknak.
nyi bizonyos, hogy \'erni nem vernek t.en•,
Jgy beszélt, mégja idegesen re.!!Zketett kit, mert ell)'etlen hang se hallatszott ki.
kis fekete bajusza. Rózsi pedig mint a dér Rózsi olykor rávetette Igézetes szemelt
caipett virig, lehajtotta fejét.
szeretőjére. félelem, fáJdalom, könyörgés
A kitilzött napon begyalogoltak a volt benrlUk
Gy ...... ! törvénys:r.:ékre. Az uton alia-vál- Tagadj .... körömszakadtig tagadj
tottak azót egymással. Ahány lépést tet- , - au.irta. Isten •tudja hanyadszor Garatek, annyi szomoru gondolat kelt ki lábuk bonczi, mintha minden más szót eJ/eleJ•
nyomán, mint szuról' tövis. Arcukon mégse tett volna . Nem várakoztak szerfölött ~
látszott a bubánat halványsága, kipirul- káig. A szolga kinyitotta belülről az aj.
ta k, mert jól kiléptek.
tót s hangosan szólt ki:
A Uirvén.fazék szép, de komor külsejü
- Garabonci Lászlói
épü let, ott állt a város közepén, a temA legény felállt s az ajtó bezárult
plommal szemben. Közöttilk efíY tér a an- mögötte. Róui oly egyedül maradt. mint.
nak közepén pizsitos dombon szobor. Ko&- ha egy nagy pu~ztasáa" közepébe tették
suth apánk arccal a törvényszék felé for- volna ki. Szivvere!!e akadozott s ldnjában
dult a mintha azon gondolkodott volna, ujjait ropogtatta, izgett, mozgott. Nem h\hogy a templom keresztje mindig ég felé tott többé, nem hallott. megsemml1Ult •
mutat, miért téved mégis oly ad.mos em- számára a1. egész világ azo n az egy ajtón
berfia a börtön rápos ablakai mögé?
klvill, melyre kétségbeesetten meredt. TelA nagy épillet vastag falaibó l hideg- j esen elme rült abba a kinos várakozAsba,
aég áradt a széles lépc sőkre, melyet rab- melynek mfnden perce olyan annak, aki
asszonyok mosnak tisztára - talán köny- átszenvedi, mintha száz esztendő lenne, nyekkel la. Széles l épcső vezetett fel az pedig talán mindö11ze egyetlen óra vagy
emeletre, ahol j obbra is, balra Is egy-egy annyi se!
'
fekete kéz mutatott. Az irányt mutatták,
Végre kinyllt az ajtó, mint egy szörhogy a járókelők a hos~zu keskeny folyo- nyeteg nagy szája, mely elnyelte kedvesét.
sókon másfele ne tévedjenek, mint ahovi
- Özvegy Bujdosóné! - haTSegott
igyekszenek.
végig a törvényszéki szolga hangja a foRó:r.:ai szemei irtózattal tapadtak a fe- lyosón, mely azinte azilk .,-olt ennek az
kete kezekre, mert ugy tetszett neki, mint- erős hangnak s visszhangosan viuzaver te.
ha fenyegetnék . Jobbra fordultak. A foRóui felpattant helyért'!!, de mepz~
lyosón t'lgyelgö aok ügyes-bajos ember. dilit, mint aki részeg s lábal meg-rogytak
paraszti sorsu esakugy, mint urféle érdek- alatta.
lödésael tekintett a szép palócruhás fiatal
- Nafenel - gondolta a szol«a. - a
párra. Minden ajtón névjegy. :E:s karbol- szép menyecske felöntött a garatra. Fri&nag hatja át a levegőt, rettentt'I karbol- sen-frissen - s ürgette s betuszkolta az
szag.. Egy fontoskodó arcu kövér szoJgt. ajtón, ami jó ürügy volt arra, hogy meg•
val találkoztak, aki elvette az Idézést, me- fogja karját. Rózsi megillt alig -egy lélyet Laci kezében szorongatott.
pésnyire az ajtótól, mely ne.11ztel1nül l)e.
- Ide üljenek - mutatott egy padra, zárult mögötte. Riadt tekintete kereste aui
melyet már e1réazen fényesre és tekn6for. relmeeét..
nem találta. Hova tették?
mára koptattak a várakozók az évek fo(P'ofytatúa k&Tellleilfkl

Tisza hullámal ~egy ismeret. EGY YES!JETT OLEB ŐSZle~ férfi holttestét vetették ki. SZEHA RA PTA A Z ORVOS
Mmtán a szegedi hat&iágok a
CSALÁDJÁT
holttest kilétét nem tudták felderíteni, érteaitették a körVárosszerte beszélnek Debnyékbeli hatóságokat és min- recenben Szily Tibor dr. gyer•

(Uj Nemzedék) rálhk; állapota ele~~=é~ae;') ~:~~v~éi:t!~~~dttkrtea~~al;:~
--'0kezett M11;kór6I a szegedi haE DESANYI A SZEME LÁ.T- tóságokhoz, amelyben közlik,
- -. .
. TÁRA LETT ONG YILKOS hogy a kifogott _holttestben
Fekete Péter gy1va1 földm1-Barta Antal makói gazdát ill--ves feljelentésére eljárást indi·
A ma~svAsárhe~yi kispi~con merték fel.
t.ottak Szalai János , 38 éves levő Fr1edman fele traf~kba
Barta Antal halála egy
földmunkás ellen, akit azzal ~törtek és nyolcvanezer lel ér- nagy caaládl dráma t ragikus
vúdolnak, hogy Fekete 22 évea teket elraboltak. A gyanu befejezése volt. Barta ugyanis
Verona leányát, aki lelkileg Tangler _Ferencre, egy_ érettsé· heves szerelemre gyulladt sónem normális, egy kamrába ci- giz_ett fiatalemberre irányult, orn6je irint a viszonyból
pelve, ott erőszakO!lan magáé- aki özvegy édesanyj_ának tra- g á
ó
· ek
ba
.
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ERŐSZAKOS SZERBLElfl

vá tette.

..

.

!~kt!eá: ~e~:tj~ ~!~á;z

~;!~!~ ::1;:;s:ör~;:yek•~::öttm:;

( ~ Pozsony) :z=:::s~;i!t~a!:'::be~ halt. Makón abban az időben
A Z ELSÜLT VA DÁSZmikor a rendörka itány f~lho- suttogni kezdték, hogy a szeF.E9"YYER Á LDOZA TA
t.atta a cellából, /folyosó ny!.- relmesek ölték meg gyermek~tott ablakán kitekintve az ut- ket, st'lt a csend6raégre
1a
Székessy Gyula pirtói föld- cán meglitta édesanyját, aki több névtelen feljelentés érkeblrtokos átment feleségével a éppen a re n dőrség épülete fe-- zett. Az üldözések és a megközeli Bodoglár nevü pusztára, lé tartott. fet.Suladt a második Indult nyomozáa a halálba
hogy ot~ fá~ vásároljon. Este- emeletre és onnan egy nyitott kényszeritették Bartát és só1
;::~;::: :;g~kr~::~~ ::~ak:~v::::rze~~; =~~:/: gornöjét. Néh~ny nap elt'ltt a
tak éa száguldani kezdtek, Szé- pillanatban amikor az anyja le&ny holttestét fogták ki a Tlkesay nem birta a lovakat meg- odaérkezett'. A borzalmasan BfAból éa a makói hat6ságok
fékez ni; közben vadáazfegyve. összeroncsolt testű öngyilkos a:r.:t hisz~, hogy a ezerelme~k
re, amely a kocsi {llésén, közte pár perc alatt kiszenvedett.
együtt kovettek el a:r.: öngyil.
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a fegyveregys:i:er e&ak elslll t és
a sörétek belefur~tak S~ékessy oldalába. MáJát, tüdeJét
és a hasi részeket teljesen ösz•
szeroncsolták. A· szerencaCtle-nül járt földblrto~oa megope-

t

-------

Garabonci csak beszélt, de nem kivArita. hogy bolygauák a halottat, mert akArhogy l.11 üt ki, törvény elé Alianl kellemetlen dolog. Tanulatlan ember szavába könynyen hibát Jelnek az urak. Reménykedett,
hogy nem kerül rá a aor, Róuit is a:tzal
bb.tatta.
Caakuzyan, a téli hónapokban nem
történt semmi. Annál nan,obb feltü nést
keltett, mid6n hóolvadbkor hivatalos urak
s:r.:álltak ki a vicl nálillb61 s a faluházára ,
mentek. ahol már várta öket a jegyző,
két slrásóval. Egyenesen a temettőbe mentek. Pillanatok alatt, mint a futótüz ter•
jedt el Pagonyban a hir, hogy "mo~t ves:r.:ik fel Bujdosót."
Csakhamar összesereglettek a kivllncs'ak a temetőben, pedig éktelenül esunya
szél fujt. A koporsót csakui)'an kiemelték s a faluházára szállitották. Ott két or
vo.11 felboncolta a már eróeen oszlásnak indult holttestet. (Az a csoda, hogy az ilyenekbe bele nem betegszenek az orvosok.)
A beleket aztán erre szolJráló tartályban
felküldték a budaDesti törvényezéki orvostani intézetbe, ahol hoz:r.:áértők meg tudják állapitani, hogy tartalmaznak-e a belek mérget, vagy se? Bujdosó egyéb földi
marad\'ányait ismét elföldelték. Rossz éj stakájuk volt akkor a szl!relmes('knek. de
annál jobban egymáehoz 11.imultak. Még
rosszabb napjuk volt, mikor bizonyos idó
elteltével rebesgették, hogy csakugyan, a
belekben mérget találtak!
- Mi lesz most? - rettegett Rózsi. Vallatni fognak.
- Tagadod.
- A csendőrök veréssel la vallatnak.
- Ha agyonvernek, se vallok be semmit.
- Rettentöen félek a börtöntól ...
- Ugyan már no ... . nem kerülsz oda.
De Rózsi most már mindég rettegett,
önmagáért, azeretőjéért s az életért, mll4lyet st.ive alatt hordott. Bujdosó árnyéka,
mint egy irtóztató, mindinkább növekvő fekete felleg borította be élete egét. A má·
sok gyanakvása is türhetetl('n volt, de · a
legszörnyübb, mikor szeretője egyszer éjszaka megkérdezte U!le, amit nem mert,
mikor ea-ymáa arcát láthatták.
- Csakugyan te étetted meg?
- Laci! Akasztófára akarsz juttatni?
- Nekem megva\lhatod, csak annál.
jobban szeretlek .... miattam tetted.
- Nem tettem!
- Akkor hogy találtak mérget benne?
- Nem tudom.
- Nem akartad, hogy elvegyem Do-

EGY UJ KECSKEI NYO!tfO- kilencszáz peng6 követelés ese
RtK A T ISZÁBA OLTE
dékessé vált. a házastársak épFELESEGET
pen különváltan éltek éa a köz.ségi jegyző előtt találkoztak
xm·· ö
kö Ul • k kö-- ahol az asszony átvette ~
8
zött t~~t el M:zer;:!:a hu- pénzt. Mezei Dezső ekkor vala-
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zal az ürilggyel hogy a Tisza
tulsó partján házat vesznek a
folyóhoz csalta feleséitét. 'A
komppal néhány evezöcaapAanyira a folyó közepe fe lé igye-ketett, itt torkonragadta feleségét S beletaszitotta a ~iazába. A faluban aztán azt h1rea.z.telte, hogy felesége elutat.ott,
ll maga pedig reggelig tartó
mulatozáaokban költötte el a
1
•~elybe beköltöztek A föld
1:!~a:a:t
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·arorazág) koaságot.

ra ügyelő földbirtokos nem né- S0Tt1' S ZERELMI DRÁMA
(Hirlap, Su.badka)
zett hitra. 1gy nem vette ész_
re, hogy a fegyver beleakadt
Szered alatt, közvetlenül a A Jltlfil#U ~ , alf.
_ , a saroglya vasába, A rátást.61 jugossláv határ közelében a ,,_,., . . .,, _ . IJM.

tya ráugrott Szily dr. 5 éves
leánykájára és megharapta,
ugyancsak megmarta H o"oa
kisfiát és fe leségét ia, Az öl•
ebet megfigyelés aU1. vették,
de két nap ~ulv~ kimult. Bon-

mekmenhelyi _ orvos családjá- ~:!!:a\:;. ;~::~il~~ e!:!!' e:::
nak balesetérol. ~z orvosnak Ili.dot felszállitoták Budapestre
volt eiY ked,•es ölebe, amely a Pasteur intézetbe.
étek óta élt a <:89lád körében.
(Magyaroru6.g).
A napokban a Jámbor ]ds ku-
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HIMLERVILLEJ
MAGYAR ASSZONYOK FIGYELMÉBE!
Erleaitjük ezennel. a himlerviÍÍei mauar asszonyokat, hou

REMEK TAVASZI KAll'ÁTOKAT ÉS RUHÁKAT
kaptunk gyönyörü 1zinekben, mintákkal, melyek

IGE~ · 0LCS óN'·_KERÜLNEK ELADÁSRA
Azonkivül kaptunk óhazai k.itünö vá1zooból ÁGYHUZATO,KAT is.
Kitüni mosók, tartói anyagokból vannak készltve.
A készlet nem nagy, azért aki előbb jön, annak jut belőle.

·szt!P ÉS JO MINOSEGO, DIVATOS MINTAJU

JÓ MOSÓ YARDOS KELMÉKET
is kaptunk, melyek

DafYOD

olcsón kerültek eladásra.

KITONO MINOSEGO DIVATOS NOI HARISNY AK
IS ÉRKEZTEK. AZ ÁRUK MEGLEPOEN OLCSO !

Mir a készlet tart remek NOI KALAPOK rendkivül

LESZÁLLITOTT ÁRON keriilnek kiárusításra. Már
belőlük, azért aki venni akar, jöjjön
OLCSÓ, DE JÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT

csak kevés van

ELÖFIZETŐINK FIGYELMÉBE !
AFra kérjük Uutelt el6lizet6inkd, Mf111
cimvdltoz:áaok euitétt arive•djeTU!k mindig a régi cimet ia kö:iölni ~lünk.. Ezzel
megkönnyitik kiad6hivatalunk ntl#lkáját
é, eq11u.ttal gyoraabbttn kapjd/c. kizM%

l
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a lapat

la.
Kér/Ok egyuttal, hor,y a cimDáltozáokcd
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e16fordul, lwtTII az igy elkalt&lott uámo-
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kat nem tudjuk aztán pótolni.

'fia%lflettel:

A MAGYAR B.(NfAsZUP
KIAOOIIIVATALA.

SZÉP MINTÁJU HÁZl RUHÁK

mielőbb.
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