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K;~tüntetés a gyilkosoknak

Mii ntm bányánoltat i• börtönbe oetMlt, ha ltinyit-1t a u ájaltat. - Az-_Ohio Union•ify na,y bot,áliya.'- A. bá- A bány~~Ji i,ilko•ait ltitiintttine ter~u td ték t ii. Ártatlan embotltd ölttlt
n,arali basá•ltodnalt minJe,Jeli. - A l:omuínyzó mefo iu1ália az a,,n, d.t ki mer m.,fiklf rt milni? '
meg a ltirt nd.t lt katonák. - AH.or tagad.fái a gyil.lro„Qot, morl lciJmil a oirlázitó
'
, a.i,q.

Köztudombu doloit, hogy a mert ellenkező esetben jött az hoz éa a fiatalembernek eay
bányabárók i(éretföldjein hall e!ceapáa. Telj~e~ keiUkbe ke- nép napon tudomására adták,
1
1
!:1~e:at~:!n~:!i~~ : ~~!f)ke:::zéti;:!:!:~::~~ ~~;:n _e;=t. a~f:
mert ellenkezö esetben kész a volt ,rva, hogy miképpen kell ellen ea a szervezett bányászok
baj. Sd.mtalanszor volt alka\· tanitaniok az iskolába járó if- mellett a sia,•át fel meri
munk irni esetekről, mikor juság~t.
.
emelni.
jobb énéiiil emberek nem tudAzt,Jm!ndenki gond?lhatja,
Ezzel nyilvánosan beismer•

szólás- és véleménygzabadság
orszáa-a. ·
th
11a!:o: ~~~k:~~gatrok :::::.
hogy a kormányzó alaposan
meg fotja viz.sgl.lnl a helyze..
tet é!.,J,azságot fog szolglikat•
ni a:,; Artatlanul meghurcolt

!~!d~!n i::!!r!:t~~!:~I
államban, vagy
országban
akasztófa, vagy villamoa--szék
jár a gyilkosnak; a legjobb
esetben p_edig börtön. Colora•

:ta:
a:i~:!'a:~
~/uak,b~::rringyói, mely mindezen gazsá- mat a kormá ny:Zónak, mert 'mi
gokat véa-hezvis.z,i éa amel)· a a magunk rési:ér61 nem yalami
gyalázatos pénzzel megvesz naa-Yon hiszünk ebben,

~:~!~a;::: m::st~i:gaj~i~:
kosság, \ ha' szegény, ·megnyo.
morito~t t>_!nyászok legyllkoli•
sáról van szó és a gyilkosok-

:::::::=

~~!
!~~

m:rál~:~a~~óot~élkail!e~;~:k
szemtanui ,·oltak napról-na~
és mert beszélni merték, mert
esetleg kritizálni mertek, pusz

tu~~~ :z:l~!~s~s:1~!~rö~ond-

b:~~~~z

~!~r •:'
k::d~Y';~
állott. a~emben egymással, a
~anárn.,~ mindig ~ hi:nya~r
igazát kellett bebizony1tama.

ne~e~u:~ft:ttma:r:::~ hogy
az illetö régebbi lakosa ,·olt
a ,,idéknek, mint a:,; odatelepe.
dett bányabáró, mindig; és mi,n
den esetben az erősebb jolta
érvényesült. A becstelen erőazak jogtalansága
tombolt
mindig azokop a vidékeken, a
01
: 1á:u~ra;:~
kat, 1 bánya megnyitását nyo-mor< követte az erősen {elfegy.
verzett gunmanek gyalázatos
menete és titkos fogdmegek to-borzáaa.
,.
Mikor aztán ezzel a kozép•

:t,~::~~~~

röl a coloradoi igazságszolgá].
tatásról. Olyan dologról rántja le a leplet, amire leS"fet.
jebb a ~ötét középkorban volt
1
:;~1~d:i~~o~!f k;:~f:~
ták.
A Colorado! Columbine bá•
nyánál hat bányász hősi halált

C:!~fo: ~~l1fi~:y~sl:Ot!~dé~ :e~z~!fó ~:e~ el~~tünteté8re

~z:~?aan ::!!1~::a:a~
a bányaurak által kikéuitett
katekizmusra kellett volna es~
küdniök, mert @Uenkezö esetben klváa-)ák ökít az iskolából. A,bb6r az Jakoláb61, melyet
az adófizetők penzén, az or•
sz.ág eenzén tartanak fenn, de
aho,·a betette lábát a mindent

m!: azu:~á~t:. A
mok sem képeznek kivételt ez
alól, mert ahol égy pap a bá•
nyaur ellen mer beszélni, on•
nan csakhamar menesztik, Az
egyszeril lelkészek felettes ha•
tól!.úgai csak·'-olyan llüségesen
engedelmegk~nek a ' bánYatö•
k-ek, mint az Ohio Univer•

terjesztik
szinü, hogy ~k hiveivel szem
Coloradoban a Rockefeller
ben más álláspontot fog ,1. érdekeltségek uralkodnak, a
foglalni. Azt i11 tapasztaltuk binyaipar terén. Ok uabjiik
a multban, hosy igyeke:zett meg_. hogy mi a törvény., ók irmineüM a bányabárók kedvében I ják elő, hogy mily~n mértékjllrni éa ezek _parancsait, sőt kel mérjenek. nekik éil milyenmé&" óhajait is•. hllségesen tel. ne\ mii.soknak és ha nekik ugr
Jesitette.
tetszik, ők rendelik ki a fegy-

m~s~te~~! ::n:::ák:.eaylk
elöke\6 _föi11.kolái~. az Ohio
State Umversity dicsekedhetik
ezzel a lea-ujabb botrányos
esettel.
A korrupciónak e&"Y olyan
megdöbbentő esetével állu:ik
51:emben a:r; Ohio Univeraityvel

~:: ~:Z1~r~::y e~J!!u~~t
-ta az e'gyetemröl. °t:lénk emlé.
kezetünkbcn él még az a penn•
sylvániai pél'da, ·ahol birói tiitó paranc:wt1 kaptak a bánya.
urak a teml)lomb(ln való ének•
Jést ilJetőlea-,
'
Atltensben az Ohio Univer-

ho~;n:~tt:i~~o;t\jaó~zá~u!~i
és mivel ,·annak még egyéb
ambiciól is, valóazinilleg nem
fog mind.erről elíeledkuni.
Talán a látszat kedvéért vizs
gálatot fosr inditani mert a
botrányt többé eltu;solni nem
lehet, de ennek la vizsgálatnak

~:r~:::::a~·ea-~~Faza:s::.iber•
Abból az intézetből, _amelyet
~z i(éló~ó ~olgirs~g pen~én és
1gy a banyaszo.k penzén ~• t~~·
tanak fenn, kidobtak , ket d1:ikot. Kidob':'}c öket azo.n ~szeril ok miatt, hogy sz1mpab~

ne abban: hogy a két diák a
blinyaurak basáskodásának lett
a márlirja. i;: 8 ,annak az ugy.
nek a mártirja ami miatt a
bányászok ma~k ia szenvednek már houzu hónapok' óta.

~~.;. ~s-;a:~:mi~ st k~:s:dp~!~
két diák nem fogja élvezni.
Akll.rmi történik is, ut a
büzt, amit u a kulturbotr!ny
keltett é kelteni fo nem lehet sem~iféle mat!";errel eltüntetni és tudomást fog ven-

~:~~a6k aésm~r:: ~;~::ien:~~~f ·.d ~z ~th en.~ po~:árok :k~
S\tráj koló bányászokkal.::. '·"' 1 '" ~- CJt:~sme~i a k n~nakur 6d ze..
.Kidobták öket, mert azt ~z. ~n la;~':w,i:;.Z~~ :mi
1
merték vallani, hoszy a sztráj- rei\\ is. il e k
ik tékolóknak van igazuk, mert :ne az é gynáe
~ ~ ij..
pártfogásba \'ették őket. mert. ..~ az eg :;~ ;oso~ ö ~t!:te
náee1al látták el ó~et.
~o vÍl.ro~egész rp:lgá~;t és

hogy há~ igy néz ki a valóság:
tnm. az a bizoyyos mértek a
mivel Lincoln orsuigáb;n a
sz badstí.got mérik. Mély meg•
dö~be.néssel veazik maid tudo-másul, hogy Amerika lassan,

:rb;ör~'il:ett~rl!o:gu~:~~:;:;
a vidékre vonatkozólag meg;
sziint a törvény és majd min•
"' den esetben a rend uralma is.
Mert ezek a fogdmeg urak
nem voltak éppen szalonképes
gentlemanek és hébe·h6~a, s6t

:~~ ::~~éna~ie~~:~nt:~:~

le: ~itn::~k,

i::;

i!r!r;~~lt
bányászai mellé ~llt és ezert
kellett bilnhödniók Ilyen_ sulyosan. A bosaiutól lihego bt..nyaurak elé~telt, bilntetést
k?vetelve felJelent~tték a két
d1á~ot az eayetem1 hatóságo~n_ál, mely engedve a szénmil~i6k pa~ancd nak, azo~nal el
1s tivohtotta a két fiatalem•
bert az egyetemről.
.
Pusztulniok kellett es hogy
ne fua80n még egyszer eszükbe
bányászokat
támogatni, a:,;
egyiket hamis vád alatt börtönbe vetették, hogy ott elméikedhes~k a bánra~rak' hata].
máról es_aajllt k1csiség.éről.
A másikra méll hamis vádat
sem tudtak rásiltni, iry hát
ellene mást terveztek ki. A_z
illető egy negényaorsu diák,
aki aajAt ma&a tartotta fenn
magát, ?"eszben az ~gyetem~n

=~tj ia meuzebbre
ért el a bán)'abár6k azörös ke.
ze. Befolyásuk bevonult az la-kpl.6.kba, kezdve a legalacsonyabbtól ea-éu a lea-maguab.hig. Tanlt6kat; ~n.6.rokat sUJyeaztettek vaulluu.fkki, akik
nek UIY" kellett táncolnlok,
amint a !mnyaurak fütyültek,

::1:&"Y~;'!~lia:!::~1::t
&0ziaul.
Mi sem termésietesebb, hoa-Y
az eayetemr-61 való. eltAvolitáaaal egyidejüleg ~1vágttl.k őt
a tanit6! dtaább61 1.8,
' De mea- ezzel sem telt be a
pohár, A b.6.nyaurak elküldték
a rriaguk k6vl!teit az lllet6 lap-

~:t::

i!:~r:i~tg:~le:. fje~r·
A Roekefellerék uemében
ugyanil!. ezek (öbenjár6 bilnt
követtek el.. ~~;\ri99nak n
uer,ezethez és~ az alapon
h.Jlva, kPvetelik mindazt, ami
egy tisztességes munkáat meiillet. Bünüket még "csak su~::.:i~e~ v:~~: ha~f:~:in~
dlllni a milliók mézes.mázo~
csábitáa!na.k ~ ne~ voltak haJ
landók megcsmálm n ~ockcfe\lerék parancsolta házi szer•
vezet~t.
'
"
t!enken emlékezetünkben él.

~ö::~:lhatá_rl~z!~I felirat~~ ?eá/~!~sa;e~a~t~v:!b:7s e;;
~~h z Daz ~ a: orm ~Y:en ~ 1.0 :zor11~áiot fog produkálni.
!z ~~eCnaazo~na~~• mé;:i:sgá- Egy olyan Oroszországot, mint
láaá kö tel"k El Tid.
.1
• állandó céltáblája
fellr~t a:e ~ réa~:t/t' é: : ; y:ntöbbi államoknak,
,
0
azt a határozott vádat emeli,
A két diáknak nem fOR" eléa-·
ho
a közköltsénn fenntar- tételt szolgáltatni a kormány•
totf Ohio University a bánya• zó, mert megfelelö elégtételt
urak kezében van, ahol azt ta• ugysem tud adni nekik. ileg·t
k
·t zek imak elő
fPlelö elégtétel csak az lenne
m a~~ ' ~mi en a felirat hG. ha letörné a bányabá.rók szar:
Kö,et~h azU.
' gy ,·H ha guzsbakötné öket - hogy
1
a kormanyzó ~z~n~~l ve::tn ő~ 'Is megismerhessék a' mun•
véget ennek a e e
t{i a: kásaiknak nyujtott paradicsopotnak, mert n~m
~m mOt Erről pedig _ ugyebár
azt, ho&"Y egy 18~01át -~~ ·' ·
éimodnl sem lehet
1
~ek.csoport p:sb!~á\~h;
Elégtételt ennek a két diák·
61
J~sitl!an.ak le
iákokat ki- nal- akik a bányászok Ugye
III azt sem, hogy d
.. t
lt
dt k
k bá
I
zArjanak intézetekM1• amie~ m:
~:ze;ve : ' ma.~ 1a
0
azok más véleményen vanna • ny sz; d f';öké~:;' b: · elé •
mint a nyeregbeén : : tbátY~·
u u~l hogy ::tvérek!I
1 18
ura~ éa mert. n 1:8 e
fo ead•:~n m'a•df őket testvér•
mer~ nyllvánitani.
ne! eJ , közia ÜBYéJt folyt&-

!eh=

t:r: -

;:tu

iíaM;;a;n.k:r!;.:~:o17~a~b~~:
tézetekbe,
i.üolákblt
Ilyen
vakmerő módon beleu6lhatn,.
a töke. Örll~re elvesdtt ember
lenn~ ~z, a~ az egy~m autonómi~Jába ilyen szemtelen éli
bandita m6do11 befe merue
nyulni. Itt mindez nem fog
meifWrténni, mert hát ez _ a

t;

tott efesertdett h~rcb~JJ,
!estvérek_ugyarus mmdazo!;
akiket a toke. egyformán
válogat4a nélkü l bánt, al!:iket
karóba hur, vagy ~érnaaá,gra
ká€.hoztat. k ·t diák . .6. mi,.
6 u II e
igaz n eg
érd~mll • a . t ~ r elnevué!IL
Ok 1s mártirJa1 annak az Ü&"Y·

ko~~~~~:~fi!;~· az izgaJom
kissé lecsillapodott, természetesen meg akarták jutalmazni
a &"Yilkossáa-okat, amiket a bá-

~::~!:!I ~:io!m:::~~~i~~ kezdte~ aa~:remi::k, fu<t~~:: .lentést a_dta ki:
"Hat bányászt öltek meg el
egy csomót, köz\ük nőket Is,
megsebe~itettek
n. <;aptain
Louis N. Sd1erf parancanoksálfR alatt álló illaml rendörlSk,
mikor azok fel akartak vonulni
a Coh.imbine báhya postahiva-

hogy kiknek jár a jutalom.
Aranyénneket a l)'ilko&ságért. Aranyénnek4t az akau
tóJa helyett, amit az egész bü•
nöa banda már réa-es-résen
meaén:lemelt. Hát nem vérJá.
azitó ez7 Hát nem a leg-nafD'Obb
a-azaáJ"--e ez?

::e:h:~!:;~::d::~\c:;~ táin!~~~6~li>!·e ~i~::~e':i~
ne.lé n felvonulást ~egtilt6 pa• 6erekert szó,·al kitilntetés jár.
rancsAnak. A megtartott hiva- Hogy nem félnek ezek az urak
talos vizsgálat azt 6.1,lapitotta ezzel az aljl!sr g&zem~~éit&"el
meg, hogy a bányászok isme- ell!hozakodni!
·
retlen egyének fegyvereitől ~ A kiadott hiVatalrui viugáhaltak meg. A gyilkosságnál la.ti jelentés dac:ira is minden•
jelen volt a Colorado Ind.us- ki tisztában volt azzal, ho&"Y
1
1
88
::s f~:e~! i~n a:~n~:~~~i~:i
~o~:
T:dl~k~~n~:~:
később ar~n)'érmeket inditvá- r_ad ez a. gazali~. Ellenben ar.n~·ozotl "-1:mdazok szám~ra, a ~l még álmodn~ sem me.rt se~kik n k:1lko~ágban ~esztvet-- ki, ho~y a gy1lk~S8ásrert kitek. Az a\lam, rendőraeg egyet tüntetest fognak Javasolni és
l~n tn.a-ja se!" S\envedett .sé~·- adni~ bányabárók.
lest és a v1zsfl{llat azt 1s k1AdJanak hát aranyérmeket

0

0

Névszerint ismerték a gyllko-sokat, de az általános felháborodás pillanatában, amit ei a
vérlázitó gyilko1111Aa- keltett,

~i! ez ~:l!!~~e~;r~~: ;:il~ :;;akA:~:n:~:a !:!~!~n~

~t

1~ ~~;:~~ a; ;gé,~=n~:lá!.rr!~ \~- ~~~.ö~j;;_?~vrá:;!~!o~ ~':r: ~~~~=~

i;:ö

:~;;ak:oakn e:t~nru::~eh:
hámból. Akkor aztán kezdődött a garázdálkodás, .mely
elöl ijedten menekillt ,mmden
jobbérzésU ember.
Arról természetesen szó sem
lehetett, hogy. e~etleg egy ~á•
nyász is klnyil!Sa a 1zá3At,
mert akkor a legjobb esetben
Is sulyoa ,·eréasel uszta mei:ibát,Qrságának fitogtatását.
Ez gyakorlat évtizedek óta
tart már és mindeddig nem
volt hatalom, mely a bánya•
urakat meg tudta volna aka•
dályozni basbkodáaukban. Sót
még fejlődött ia. Mellékhajlá•
sai nőttek. A haJJgatá~ kötelezettaége kJ lett terJeutve
nemeaak a bányászokra és a
között(lk levő egyéb foglalko-Wu emberekre, hanem mindazokra is, akiket a sore egy•
e&"Y alkalomra a bányaurak

te~~:t::a:

~!~!!!k~~~j~~:~

naa-yon jól

;::t; ;~;~::~~~~:!~"a~~tn:r:i :d~~e~~!I~h~::~;,:_e:,

::~~::nek az állása forgott ~~~d::e:/ormaínyozza mil- m:::te~a s~t~t:;gyese~~~ :~~an!e":s~rb:i°~ei~ h~~:!

:::>:~ 10!:~~

!i~~~lt~t:~~!~i:: ~
• u.rak poklából, melyet olyan
nag:Y előszeretettel állandóan
mennyonzágnak igyekeznek le
festeni. A bányabárók szemetdombján minden tisztessége.s
és .becsilletes embernek meakellett vakulnla, meg kellett
aüketillnie, mert mbkeppen

1~:::~~:o~ét

.
•
Most aztán a:,; American ClA szemtanuk

Colorado bányás:,;vér-Aztatta

•

~
0

!::~k

~i~~o::~~~~~tal;;r:;.~~

akiket a kirendelt katonasás•
gal, sheriffekkel és ea-yéb gun
menekkel ölettek le.
Ugyanis, mikor nem tudtak
elbánni a höalesen vedekeiő,
az életuket_ és csal'ádjuka~ ,·é-

'7eta!~:t:to~:g:~:
bereknél nem volt Bemmiféle
feJrYVCr."
lme, ezek az egyszeril tenyek. Adva van egy kozák, aki
megtiltja az állam polgárainak, hogy e&"Y azöw;tsé~ hiva-

Is. Természetesen a:,; adófizető
polgárok k~lbé~én. '.A:,;ukm1.k
kellett megf1zetniök ezeknek a
irrilkosságo~k tényleges kö.lt
ségeit . . Roeke'fellerék pedia
mosták a kezüke_t. ime, ők egy
cent~t sem fq'rd1tottak ar:a a
célra, hogy ~inyászokat olessenek.
A coloradol ,bányászok heroikua · harca alatt sok vér
folyt és érde"ll:es. hogy a ffi\•
kossáR"ok elkövetőit sohasem
sikerült kinyomozni. Sohase~
lehetett megtudni, hogy kik
Yolt.ak az9k A auemberek, a
kik bánybzvé~ ontottak éa
még kevésbé leli.etett megi\la•
pltanj a g)°llko~ságok értelmi
!Zerzalt. ·
Akkor mindenki tagadta a
gyilkoaaágokat, a legelvetemedettebb gunmantől kez~ve a

~~~ho;i::e~:ife:::~::1h:~l: ::: :u;;z:1:!:!
1
áll és mikor ezen tör\'énybiz. saját m8s?ikkal sem. Ok ugyan
t?sltotta jognikra ~ivatkozva olyan gyilkosai maradnak a
tilttlkoznak ez ellen, Jön a sor• bányászoknak, mint akikkel
tilz, gyilkolás és jönnek a le• véj"rehajtatták a gyalá_zatH t~t
tartóztatások.
•
. tet b am_ellyel n1o~t ilyen r ·
Hn csak eg-y kis eshetőseg maaz ul kerkednek.
lett volna rá~ ho~ támadó
trdekea azonban, hogy ezek·
szándékot bizony1tsanak be be a dolgokba nem azól bele a
ezekrő l a bányászokról, min· törvény. Mikor még- k6römuaden bizonnyal mea- is tették kadtukig tagadtak, valaho&"Y
volna. Ha lehetett vol na, ke- meg tudtuk érteni a t1Jdombul
ztikbe csem11él!.ztek volna pár nem vevés ezen bilnös állá&fegyvert, hoa-y legalább a:,; erő• pontját. Moat azonban már
szakos fellépés valamilyen lát- megvannak a gyilkosok. Min·
szatát keltsék,
, denkl ismeri őket. Ennél 6uin
Meg lehetünk gyözödve ar- tébb beismerést egyetlen biró-ról, hon ha lett volna rá mód, ság aem akarhat. A Jeguto!11ó
a vizsgáll)t nem állapithatta kis ;yereklg mlndenkl ujJal
volna mell'. az áldozatok fe,y. tud rámutatni a gyilkosokra,
vertelensé1(ét. D~ meg kel~tt akik még mindig uabadon jár
ezt tenni mert a bányászoknál nak. Hol késik bit a mea-tortényleg ~em volt fegyver. Ea Iá.s?
szóval teiyYertelen embereket
Hit ami azt illeti, mea-tor•

:::::zőell~~:~ás:o\kaat~n::::~;

~:::~~6r-t!~ra:ty !~:dfi~e~~~
a b4n)•átl:ok voltak a bünösek.
nként emelték
nek,,, ame~:rt~'amelyért ön•
fel &za"l(U \ek. Ezt a · azenve:7'-~:~ászok nem is foa-•
,
j.á~_elf~~dnl.
iai;z..,_.

!!::

~eg
ban, hogy valahory lemoshaa-sák róluk a rajtuk tapadt bá•
nyáazvért.
De
akármilyen
nagy legyen Is ez az érem, l;)om
Jokukról még-sem tudják _eltiln•
teni a K~in bélyei'et: fa nem•

t~~~~o:a~!~

~~:1::k J~:d:tty:ou;kko:a- ~=g n~~il!::~ ::;::• m:!~
A viugálatba azonban mé,U uuni a gyilkoaok az q-élZ
beleszólhattak, mert lm~ seb- ilaet. Azirt ilyen fitettncaitiben megá!lapitotuk. ho,r l11- aek. mert jó pitrónuauk .van.
meretlen m·ének ölték meg. Coloradoban senki sem kivánőket. Holott mindj!.nkl teljeee:n hat jobb pá trónust mapinak
tisztában volt azzal, hogy kik 1·
azok az ismeretlenek.
(Folytatáa u 5-lk oldaJoo.)
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A NAGY SZÜRET

ezen a helyen lii.that6k a ké-aöbbl teleplllés közelében a
bronzkorszak emlékei.
Két korszak átmeneti idejében élte tehát tu: 6afalu a magaaajátoaéletét. Kriaztuaelött
800.ban szakadnak meg a nyomok: I!. feltev~sek szerint va1am, termé1n:eti caapéa folytán
ekkor hagyták el végleg lakhe-

mély hasadék van, a.melynek
oldalán cölöplenyomatok bizonyitjAk, hoi:ry itt évezredekkel
ezelőtt szokatlanul nagy épUJet állt.
"
A hasadékból pedi&' ért-őlévre ömlik , kl több zaáknvi
égett buza, árpa. bUkköny. Az
akkori arányokhoz viszonyih·a
hatalmas magtár állott ·u'
]yeiket a telep ..'._•k61.
. m,d annyi
h,Jmo,~~i
Kr. e. 2~00
Kr. e. 800. tak fel ezen a helyen, amennyi-

■lhbnih,sl u Amerl.k.al M.a•rű1 101Dq,Mh .nolm,
""'-"'oe•?"' u ob•>-it. E~ldé.n • Cunanl Llne narei:1 h■JóJ■,.,.

"AQUITANIA"

6
h ollan d 1 áró anyagi·
Eny
••bo•"
tá mo gatá Sá Va 1 k l··á ssá k a
. n
·PompéJl
..t'az Alf""Old ::;;;;e:et~r~:~~Z:~u:á::k:I; ~s~ót~::t!e~::tá~~é:: ::~e:.
ma6yar
••os 1a kó ina
• k n ég
yézer
~
:~lef:~~~e:~na~~~~! ~;~o~:.':
éves telepét

ClH'UI SYOncOWI r.,.J• • lrircll klrándulók.at -.lunJ.

AUGUSZTUS 22. én.
Pedlow

emberiség történetének e~i~ résztelpusztitottaatüzvész."
Jegf~n_toeabb t~jezete. E:zt orz1
A városrendezés terén u an'
ham1s1tatlanul a Kucorgó.
is, u~y látszik, i:iem igen~ol_Háromuobás lakások, kilzös tak Járatosak ar. őste\ep l~k61.
mn tó, é _ má féim,te,
Lel;méaye, "''."Am„kk•l
g

IL■ pl._.,,.

- élye&-."1tl-1Dcllcu.

~ebnak■bh.oa.~s,iellitű,-...
uónloiauok, 1th. nb.

t117.51

A:Alll.OPLJrair■ NewYork16IBada-,1r.

.,,_ ........, <lön ...,..,,.••

Odo -

,:;les ute;k

$204.50
:::;:.= i::,ú;r~Jlftlt.

Ate..tlánlihoo'IS.-ludiadO,nenipolp-

~:!.\e~:b ua~t:;t'!!~ét:;

Az elmult év tavasziin a
pestmegyei T ,;,7,c'! kózség határában az ugynevezétt Laposhalmon néhány tudós jelent

k,ét képzett elömunkást, akik nös csontfaragványon, amely
ni.ár !1Zámos nagy ásatásmíl legcsodálatosabb dokumentuvettek részt, egyikük kitun6 ma az ösember erotikus képzerajzoló is, ugy, hogy a husz lődésének.

. Hét h:zat ás!:8-k ki eddi2 te\0::~
Jesen.k bQől ~t egykoru, a hogy a me1dehetóa azabadon
~~onzd~r ler)~Jértl vanó, ket- lévő tll:1.:hi;\yb61 kipattanó szik
; Pb:/~ ~ eJ ett é ron~_ko~b~I. ra \Angbaborifotta az egész te-

:se~;~:rt~:~~;:.t
primitiv házak, tüzhelyek körvonalai kerültek
a megbolygatott alföldi lankán, naiv
elképzeléSU szobrok, ügyetlen

:t~a:rö::t~!~ul~e:t~::g:::; A föld, amely "multat hány"
a Laposhalom feltá.rba.
Amit eddig feltártak; világ"Multat hány a Kucorgó"_
raszóló fc\íedezés, az utóbbi mondták olykor a falusiak a
évek egyik legfontosabb tudo- Laposhalomra, amelyet Kucor-

h::ak ~o~t:_; _ez_~~· gyszoga a "
..vaskos colö?oket vertek a
foldbe, nagyreszt le se hántották a kérg~t, mert.a falban
s?.khe_lyütt meg látszik a fák

::e:i:~tkO:; e~~1:e~a::%att e~i
a maga és háztartása számára.
Május 16-ikén
pontosan
ugyanakkor, mint az elmult
esztendőben ismét megkezdödte~ az ásatások. Dr. Zsarolyáni Márton Lajos nyugalina-

;.:;Y::fa~;d~~:~:~i,E!~~f
ha\tilba merevedett életével, a
magyar Pompéji.
:És az elporladt, de rekÖnstruktuálható falakból, az eldobált háztartási eszközökből,
megsárgult csontvázdarabok-

:;:;~~ t~J;:eknl~:~~ri:e::·z~ ::::~:!:zi:;:.ny modern váfesiitettek es sárral beW.pasznagyok és k1csmyek, kUlönféle
tották: Ezeknek a cölöpöknek
Az Alföld őslakója
variációkban, mas és mlls for.
nagyresze.elkorhadt, de ilr~gü·
m~ra
_mmtá~v~
MaJd?em
ket pemyevel, p~rhanyós földMilyen volt az Alföld 4000 ~mdegy~k~t .diszitéssel köntetdel t~mte _be az_ idő, ugy, hogy éves őslakója:
tek. A di~z!tesekbe _fehér folyaaz fü;egbol mUszerek~el maEgyik edényre emberahk dé~ot szaritottak es a legtöbb

1:~:::~

elő

i:~,~:~~k

~:"! a:~~e

::P~~vn:~~~
né~
Kucorgó-caárda, amelyet Jeghiresebb festményén Bihari örzött meg a halhatatlansignak.
lgy tavasztájt paraszti legendák keringtek a lankáról,
amely különös alakzatu cson-

Ali eua.
lrJon

klrándulűb..n rém au. -.mnl
•~nn■l • kö.·etkwi d1Dd<re,

CUNABD UNE

!:~e~á;noak:ZZ\~~~~~or~~::~
ujitba is. Az utcák pedig makscsul mindannyiszor U(ryan
olyan szükek. Ugy látszik, az
ós
is sokban .ha-

épitőmUvész

1

roL.•lr. ..

l'IOS H. &t. N.w.

KISS E

Wuhlngton, o.c.

Van

Á

MIL BANKH ZA

Űuuási Irodája

-'=••=u=RTH=•=V"-"='=sr=.======:=NE=W=Y=O"",=:!__
k1vill finoman megmunkált
csecsebecsek ezek, amelyek
elég r1tkan fordulnak elő
Az ásatisnak egyik legértékesebb lllarabja az az amulet,
amely az .ősember erotikus kép

~:zője1!~ ~u~:~~:!k!::~~tóf:1iede~
=~~:i!fk gat::r~;::kb!!u~t !,~~:~ k1!, ha cseek~:etar;~:á~~ ::~!:é:t~!t ~:~~::sé;i:;:~sá~~ ;:~:á!:;co~~\s:~~ag!tu:~:~ ~;;;~ k;i::~té~::~\!~e:i1:!:~ ~:~őu4;~~:':n/lsö M:::::::i
vezeti a tudományos
élete, az emberé, aki a kökor ják felhasitani.
gal meg lehet állapitaru.
Az arc vonásait nem lehet tisz
H~zi felszerelésük bám11la- reálizmussal van a csontváz ki-•
ex-

pediciót, de vele van Tompa és bronzkor különös, átmeneti
Obora, a falu eszelősnek tar- . Ezek a házak sokban hasonFerenc a Nemzeti Muzeum idejében élt.
tott parasztja volt csak hilsé- htanak az olasz terramarákigflzgai6-öre, van Giffen, a
Hogy boldogabb volt-e, mint ges imádója a Kucorgónak. hoz, ami azért fontos, mert az
groningeni egyetem professzo- mi" Nem lehet tudni hiszen Oszidöben késö estiK" ásta a ke- archeológusok egy része azt

tán kivenni, de nagyobb, mint
a mai emberé. A fején süveg
vnn, majdnem ugyanolya\ f_?rmáju, mint az a báránybőr-

tosan töké_letes. A tószegi óstelepen szüröket találtak, fenő
K!)veket, tüket, vésőket, áralaku
szerszámokat.
Ahikjuk

H~:~t~i!;~~ra; ~:t~O:. ~~j:~:l~\:::~h~fr~ :::Pt~:!nét~aha;s:1~r\:~~ ~::::1aés:z::n e:e;ld~!:ttts é: ~~f:s1~t•e:~~~t ma is hord az :;{lt~~f

;:•b:~t::!
holland mecenás, az ásatasok
tulaJdonkeppem fmansz1rozó0 0 th
!:at~t~::k a k:~ :e : ~:rh::~
Bersu, a kiváló német archeologus, aki szmten h1rét vette
az érdekes ásatásnak
A hollandok kitunó müsze
reket, tudományos eszkozoket
hoztak magukkal, azonk1vul

ben konzervált
tárgyakból eldugta, ma1g se tudJák, hova? nem Gorögországban A házak
Egy fazekra női alakot vésmeg lehet ailap,tam, hogy vol- Oróla a tudományos •Je1rások- nagyresze_ egy-két szobás, de tek elraJzolt, negyszogletes a
1
~kka~!:~;:t:~Ana:;:~:0
h::
::~n1:k O~;~~::n
i:cs:~~::ge;do:'/n~
egy szukebb allameszme zilált suk 1itt az első paraszt-buvár két koralaku, egetett agyag- nak megraJzolv~ Az jsember,
kapcsa tartotta ossze társaival nevét aki a fold 6s1 kmcse, a ~ól formált tü~hely van Az a tapogatózó müvész: már váés kivánta és meg akarta ne- buza es az árpa helyett ilyen oskorban 1s voltak tehát kasz- gyott a halhatatlanságra es
hezen haJló UJJa1val örökitelll haszontalannak hitt dolgok tok, gazdagabb és szegényebb ezért agyagba próbálta vésm
a maradandó szepet fazekán utan kutatott
emberek, amit kUlönben az a Jvőnek szánt müvét
es tőrén, szobrain é; a kUlöMióta Qbora szálas, fantasz- egyes házak felszereleséből 1s
Mi szuksege lett volna az
tikusan imbolygó alakJa eltUnt meg lehet all8.l)1tam
Alföld őalak'óJának minderre

:t::~~ !:;, ~~~~n~!~,a :~~:~i

NÉZZE MEG

s:!r~:i:t:::~ ;~~~1~;:•

K~~

~;~~bó~,

ORANGE COUNTY COMPANY
101 N. ORLANDO A VE

ORLANDO, FLORIDA

HAUSER VILMOS, MANAGER
BITHL-0, FLORlDA

BITBip, FLORIDA

;~ri!~::~~m~:~ó~:;~

1

1

~:::'i!~so~1~ \or~!1~~i7~::~:
kövehez A naID'. számban elörd
fo uló tüből arra lehet 'követ4
keztetm, hogy a 000 éves emnd
rd1
rr má\ go ot fo tott ruázatára, ezt bizonyitJa különben a ruhadarab IS, amelyet
szintén itt találtak és amelyet

~::::
ny, János volt kereskedelemugy1 m1mszter tu\aJdona, az
ugynevezett Telekmagaslaton,
párhuzatqosan a laposhalm1 ,
ásatással UJ ásatásba ,s kezdett
Hollandi lobogót lg tilzött ki
s dombra, ahol k1sérleti árkot

1

;:~;:::i::k
::!i!:t

1

0

magyar telepünk életreval6ságáról.
Ha fliiin, azt foo/a tap{l.lJztalni, hagy itt
az emlHrek megelégedeUiJ., mert ha Mll
is dolgozniok, TMr/kapják munkájuk ellen•
értékét.
Egészséges viazonyok között, egészséges
éohajlat alatt élnek és nem MII többet
rettegniiik attól, ho(iy holnap, DrJgy holnapután munka nllkűl maradnak.
Az itt lak6 maqyar telepesek látják, fwoll
ez a kolónia egy virágz6 ma1111ar telepnek
az alap/a, rmrt 'k ét,égtelen, hogy minll
tiibben fogják azt megl/Jmerni, annál job•
ban fog n6ni,
Legyen Őn !IJ tagja ennek a megeUgeddt
magyar kolónláqk, JiJl/őn le és g111Jz6djék meg ,a/át ,zemeivel mindarról, amit
a magyarok eddig cain6ltak.
Olcs611 me1teheti ezt, hluen nagyon kla
id6kihökben rendezzllk táraasuttuáaaln!kat
ámikor la ugyu6loán felébe kerlll őnnek
a flordúlaJ. ut.
e„ ez az ut kilúdi magát. Olyan topa.sztalatokra tehet uert, mel11eut jöv6/ének
4.zempontJáMI luumoean kanÍatoztatfaat.
~ ÍrJen még ~ biJoebb lelr,Uágaaltdsbt
n-re a clmre:

kő-

:;y~nol:::;nál:~~~ ~~:. megmaradt emlékei
Köbe furtak süriln apró JyuBáró van Heerdt egyébként
k~kat, ez ,olt a szuröJuk, a fe- a munkások egy részével a La-

:i~:ö: J::;:aka
ös!!:~:::zá~1z~;n~::t ~oi~~~ ; :,~r:e~lr':ids:i~at~~;:~:~ hiii :la~t~:::~~~uzeumban Oveg ~~:~/~e;:l'ör:e:;:;!~rlás1
0
nd
ezek k~zott a legnagyobb ap- lakói között Ezt b1zony1tJa használatra szánt es törékeny
Csonttoroket,
la zsákat,
A népvándorláskorabeh elparátusu és 1gy a legeredme- hogy kozos magtárban tarto; agyagedenye1t? Agyagedények haláSza th oz szukséges csont- rok alatt pedig zsugontott
1
ny:~b:r :á~;s;:~1 ;:~~dt fe]. ták a termést Egyik földsánc fekszenek itt az árkok mely~
:e;~?'a:z~Tf':~ ::~~=~;,~~t ::i~~!t~el~:~
ajá;lo~~a hanyagi ~tmos:t~-s~t

és g11özödjék TMg saját szemeivel a mi

faragva az egyik emberi testrész és a tudósok szerint ilyen
erotikus Jeletek csak ritkán
fordulnak elő a kőkor embere-

1

;s

1:::

Az Amerikai Ma•yar
Ref. Egyesület
e,

:: az~·ol~ :~;~:a:;t a
teket am:lyekbő\ már van" pél
dány~ a Nemzeti Muzeumnak,

::t:s~:~k1:á~~ld~ :~sl:~k~e~::!~:1tsc::::ap:k~:i~

Megalakulása óta több mint két millió dollárt fizetett

müve\es. volt.
.
,.\. Az is lehetséges, hogy az 6ste.Allatvilá~uk alig kül~noo- lep lakósai itt ástak temetőt
zött_ a maitól, legalább 1s. az halottaik számára és az ,5 ha-

hazaszállithassák Hollandiába.
Ezt a kérését természetesen
készséggel teljesitették, de igy
is több láda régiség vándorol
majd Hollandiába. A dombon
pedig, a szakadékos partoldaIon elválaszthatatlanul itt ma~::f:nact~öfa~~k l~:r::.i~lye:

l\:;ri:!j:s l~~a~ec!:'i!:r é;l~::e~~~ ..seg:~~~
Tagjainak száma 1926 december 31-én . .
13,443
Tagjai árváinak a nevelésére Árvaházat, öreg tag.
j.ai számára A,rgmenházat tart feun.
B letbiztositó osztálya tagjainak 500-3000 dollárig
nd életbiztositást négyféle módozat szerint. A biztositó okmányokat a tair tetszése szerint választja meg,
Az 1927 szeptember 26-611 meglartott kőzg11UUa hatá-

~~:o::;:!;kló-,az~ut~:tat}:;~
Az őstulok és mufflonszerU
ósjub azonban, amelynek csont
jai és szarvai szintén előkerültek a földből, kipusztult és
eltunt erről ! vfdékról.
Rengeteg kis faragott agyag
szobrot találtak. Ezeknek leg-

böl rekonstruálni lehet egy
~::\'etl~;!!deez~é!:t: :ab;

;:;;~:,
toaitás (Pald up l,uurance), és nwpt>uzabbitott biz-

ö~~1tit:~d~ r~
al.aku. A kőkor embere szeret-

primitiv organizációjával, generációinak majd má11fél évezredes fejlődésével.

:::::s t~!x:;;:id :,;:;r:,::~á!:~t'::~~::h:!ei::
sonlóan,
Uetegsegélyzó osztálya utján heti betegsegélyre biztositja ,tagjait. :-; Gyermekosztálya utján a tagok
gyermekeit biztosítja haláleaeti segélyekre,

: !!~~!~!;::i~lyek vele éltek HA EGYLET8NBK

s;,:';!~~J:;,!f~n;:!~;!•/i:.::::::::i'::t :::

Háromuor égett .le az IJstelep

Az östeleo, •amely a Gerle:a!:~ ~!~ájf!~t::t!:d:!t ~:• aj
6
adatok szerint _
éves, de
4000
~zeg~j~~ottf~~yam;:rt t~t~=~
pqsztitott benne.
·
1
he!t:e::e;:~~:;:1~:;- ;:a:zi~
a tüzvész után uryanazon he-

!s~::::z~;:!:1'!ij:Sle!~~~:::i::i~Á:~1:!:a:1:
nem haszonra dolgozó vállalat, hanem jótékonysági
intézmény és minden biztositást olyan iron ad ta;jai-

;:;,::::~:~~;~1~::a~'·.~c:~:t:i~=Jt6
~ :;:::~!::
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Jyen épitette fel házát az 6s. §
ember.
§
A közelben van ugyanie a §

T,s„ Atk,I,,. ,,.• .,,. •• ugy

§

láts.z1k, ennek gazdasáli el.6-

5

~r~~t,Sz~r::.~ti:kkö~!!~tttipf~j
16dését, észrevette és kihaaz~!!t:;be~~k::• majd 8 bronz-

§

~

f

intézmények
::g:z:ia ~:z~nl, hogy hasmira \váqk, ha az
1
Az Egyesület tagja lehet minden Amerikában lak6
magyar, vagy magyar szlllőkt61 súrmaz6 16-46
lives korban leV6 férfi, van n6.
Ha önt, korára lf6Ull('d,,,_ ott/lonr6l, ...u._ 4rod,a
maradt 111/ffllUMbwt ba1lúu
~

_,,.u_.,
Z!, '::';;.:::;:'1;:,,;;'i,:.::.::::,;;:::r,::';.
11d leu. de

Mm

d"

kapl,at/tt ,,.-, _..., ~ M ~

:.':"7;-'tá8081·ttat k ~
-d
E
11
in en e vi
n mep az
~=•·lakóhelyén le~ outilJa, vaa u EauWet

trdekes, hogy ezen a helyen E
MOU,Al ISTVAN. nnAI
az elaö • házcsoportot a kőkor ii 306 PAINE AVE
• TOLEDO,
emberei eszkábálták össze. Itt ~lllllUfflHINUlfflUIIIIIIIIIIIIIINltllNINl~llffllllnlNI

omo

!~~!~~ ~~::~~

~~;~:~t:~:~:~ :~t~:::;:tófbb

Rövidesen befejezik az ása•
tásokat. Négy évezredes ősé-nek életét akkorra kihámozza
a földböl az ujkor embere aki
talán gazdagabb, tudósabb és
szerencsésebb, de minden bizonnyal boldogtalanabb.

0

NIJi ~secsebeesék és az er~tika

elsiJ megnyilvánulása

(M~:;anr"'
·

i:i:~)

--o-,-

mqlúo6n, leriil,a"'7T•, l>orltékra, Wll hUpl J~w-ltra,
IUMh tlclrimkre, NIi'
.:,lp ~ l i l n„m'4tDtl·

.,.ga

Már a kőkor embere is kUlönös becsben tartotta a n6t. tkszert adott neki. játékot, csecsebecsét, Az 6stelepen is ismerték a nemesfém értékét és

nlf(llac

r,olna

ulW,e,

aJbtl}a a Mq,,.,- Blnfl&•·
lapN,,.,,.,uJ6L
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
OTVOS ZSUZSI
lrta: BOHtM ENDRE

MáBkor hOiY flijt Zsuz.sinflk ez a hang.
Most milyen jól esik, milyen otthonos. ts
• ha mlr megjött a mérge az édesanyjának,
.akkor mAr minden rendben wi.n.
Ötvös bebujik az i\gyba és Zsuzsi odaUI az ágya uélére:
- Az UiY volt, edesapám. .
_ Nekem ugyan ne mondd. Az a fon•
~os, hogy itt vagy, a többit majd elmondod reg,el.
- De egyet muszáj, hogy megtudjanak. Azon nag~:on fognak örülni.
- A grófot irondolod - kérdezi Wlnterné. - Azon tényleg ugy fogn11k ne\·et•
nl, hogy Mr. ötvöi;t egyi;ieribe meggyógyitja majrl.
_ Rögtön, csak egy kis jó meleg ká"·écskát botok, meg egy kis süteményt. Bizto~, jól fog esni t1z ut után. Meddig ,·oltál
Zsozsikám?
- Charlestonig.
- Onnnn hoztuk el egymást, Char-

nem az ikertestvére, aki eo·uon uv néz
ki, mint ö n'laga. Te veled j, valami i:ronoazságol c1:1inált? Szent btén, mondd
gyor~an, mit tett ,·eled ara rablóiYilkos?
Zsuzsi nem felel. 1..Assan, ilnnepélyes
ar{'cal benyul a ridiküljébe él! kihuua abWl at öfren doJl(lroat és leteszi az ágytakaróra. l::a élvezve a hatAst, elmeséli,
hogy hogyan bánt el a csalóval. Ötvösné
ujjong örömében, Öleli, csókolja Zsuzsit:
Lányom, h11 ilyen eredménnyel
s;:öktél cl, akkor n!.szemr61 minden meg
van bocsátva~ Ilyen fortélyos eszed va.n,
azt nem is gondoltam \'Olna l
- J\Iégi,em lett \'Olna sz11b11d tőle több
pénzt eh·enni, mint amennyivel ő mellkárositott bennünket - ud.lyoskodlk Otvös,
- Ugy11n menj már - dühösködik az
al!szony. .....: Lopott pénz az la biztosan.
- De nem tőlünk lopta.
- Nem baj pz, apitm. Eddig ő t.artoz.ctt nekünk husionöt dollárral. Most mi
fogunk egr ideiw. Különben épp oly módon ,·ettem el tőle a pénzt, mint ő tőlünk.

leSta:~~~ !:\~:t::::l\~V!~!:~~f~ mesélni Zsuvi.i, hogy hog>•an ismerkedett meg
egy urral a vohaton. De nem lrta le, hogy
milyen, mert 11. haqí.s kedvéért nem akar1:a, hogy már az elején ráismerjenek. A
uülei izgatottan hallgatták, Amikor ott
tar:t. hogy elárulta, hogy mennyi pénz \'olt
·ntla, a s:i:Ulei rouzalól!lg csóválják a fejüket. Nem szabad eay lánynak eay idegen
emberrel vonatban megismerkedni és nagy
-gondatlanság l'Ögtön e\Arulni, hogy meny·nyi pénz van nála.
.
Miel őtt Zsuzsi tovább mesélné a történetét, kh·eszi a kéts:i:ázötven dollárt és
letes:i:i.
- Ne féljenek. M5:g van a:i: eirés:i:. Itt
-van.
• _ Cnk tartsd me1r, Zsuzsikám. ,Tedd
be a bankba. Csinálj vel~ amit akarsz.
A,dok még többet i!, ha kell - mondja az
·apja.
ZauZl!i ezután sorba szedi a:z: eseményelcet, egészen addig, amig Winterné a nevén
szólitotta az jdegent. (Azt egyelóre kihagyta, hogy hogyan találkozott Winterné- •
-vel. Az hozzátartozik az 6 szGkésének a
magyarázatához, amire nézve megetye:r:tek.) Amikor kimondja az illető nevét:
-gróf Hekubay, az édesanyja felkiált:
- Az a bitang, at az akasztófára való
lókötő. Aki már egyszer becsapott a Jotta\
éa aki másodszor is el mert hoz:i:ám jönni
és elhitett~ volna, hogy a guta üssön beléje
a nevenapj6.n, hogy nem ia ő volt at, ha-

::•~:-::r:ondtam~ ;e~i~ ;og; :n
is alakitottam egy karácsonyi szeretctsziv
egyletet, ,·agy mit h mi Is gondoskodunk
majd neki karácsonyi ajándékról, csak
jöjjön cl érte jövő karácsonykor.
- '.es ha eljön tén~·Jeg? - aggályoskotlik az asszony.
- Soh'se tartson attól Mrs. Ötvös -nyugtatja meg Mrs. Winter nevetve, mértföldnyire elkerüli ő azt a helyet, ahol
Zsuzsika v11.n, a kia szentem ugy ráJtesztett.
- €a ha eljön, hát szavamnak állok
és gondoskodom II számára valóban kuii.csonyi ajándékról. ami olyan meglepetés
lesz a számára, amilyenre álmában se:n
gondol.
- Ugyan mi?
- Egy széli' kis pecsétes warrant, egy
letartóztatási parancs.
Ezen meiint mind ne\·etnek. ?tlindnyájan örülnek, hogy egy bányászokat nyuzó
hiéna egyszer emberére akadt. Zsuzsi még
bllszkén megjegyzi:
- Öh'en dollárral több pénzzel érkeztem meg, mint elmentem. Charlestonig
kifutotta az utiköltség az aprópénzemböl,
vis~zajövet pedig a kedvu Winterné vendége voltam, uki visr.ont most egy idei.rr
a mi vendégünk lesz. Jó?
- Ameddig csak kedve tartja - siet
ráhagyni Ötvös.
Az asszony rosszalól~ll né:i: az urár:l,
Nem naavon örül a kis ü1zYnöknének. Sr.eol ős ~gy hlre van. No. de majd óvakodni

IP'ot.,,.,,~\

=

íog pénzt nem hagyni az uránál é9 akkor
bizto!!, hogy nom le!:i: szerencséje a kis
c~élcsap a!!p;;onykániil. Kénytelen-kelletlen ö is ráhagyja hAt:
- Miért ne látnánk szi\·esen, mikor
látjuk.
Esteledik már. A lenyugvó nap bearanyozta a ahail hegyek körvonalait. Késő tavaszra jár már az idő. A gyümölcsfák n,agy része most virágzik. Majdnem
minden bányász hii.zának az udvarán van
egy néhány. Olyanok most a nagy lombu,
\iráigal teletOzdelt barackfák az alkonyatban, mint es,:y mesebeli kert.
Fejős Gyurka vad iramban hajt a nap
lemenctelé\·el ellenkező irányban, mintha
versenyt akarna futni a lemenő nappal,
mintha ö mindenáron benne akarna maradni a v!lágosságban. De nem nagyon sikerül
neki. L:tóléri és lassanként l)eburkolja öt
b a sötéU!ég.
-. -t"
A szi\'e legalább olyan gyorsan (!5
olyan h11ngosan ver - ö legalább ugy érzi,'- mint amilyen gyorsan a motorja kat•
log. Tele \·an édes reményekkel, ölelés vii.rAssal, csókkal. Hiszen ki tudja, New
Yorkban éjjel is esketnek, talán már holnap ilyenkor hites férje lesz a Zsuzsinak
és nászéjszaka borul rájuk. Nászéjszaka
- Zsuzsit asszonnyá tenni. ezt a finom,
törékenv női testet. Lehet ennél nan'obb
boldogság a földön?
Amig Gyurka eképpen ábrándozik,
annyira meK'feledkezik magáról,
hogy
észre sem veszi, hogy egyrészt az ut ross:i:
oldalán megy, a baloldalon, másrészt p i>-

domboldal van, ami ki tudja, bo\ lir véget.
Egy hirtelen fqrdulattal arra irányitja a
gépét és igy elkerüli az összeUlk6zést.
Legalább a másik autó utasainak megmenti igy az életét. Ki tudja. talán többen is
vannak, talán nók Is vannak közöttUk.
Ked,·e~k, szépek, mint Zsuzsi. KI tudja.
A másik kocsi még csuszik vagy egy
pll.r azh lépést, a négy kcrekü fék dacára
is és az utasai ijedten ugranak ki. amikor
végre megáll, Lélegzch;sazafojtva lesik a
mél)•böl a hangokat. Zugls, csörgés hallat
stik. Még eshetik a gép és járhat a motor, mert lehet hallani a berregést.
Egyszerre csak vonatzakatolás hallatszik és lenn, mélyen alattuk feltünlk egy
mozdony két lámpájának a fénye. Az
autós társaság uörnyen megijed. tppen a
vonat kerekei alá foi esni. Ha mCg életben maradna Is, akkor Is a \·onat fogjn
e.libolnl. Behunyják a tzemllket és nem
mernek odané2nl.
l · 'r .( ,t.
Amikor a vonat elment. i társaság,
amely klit férfiből és ery idősebb nőből
{dlott, hallgatózni kezd. Semmi nisz nem
hallatszik lennröl. Ugy Játszik, mindennek
\"ége. Itt fenn az országuton is csend van,
Egyetlen autó sem jön arra mo!t.
I
A megmenekedett utasok kötelességüknek érzik, hogy a szerencsétlenül járt
motorkerékpáros segitségére s.iessenek, bár
borzadnak attól a gondolattól, hogy egy
vérbefllgyott, összetört ember fognak ott
lenn találni és jóllehet. nagyon veszélye&
volt é}nek idején az Ismeretlen meredeken
aláereszkcdni.

f~!i.a fejlámpáját elfelejtette me,uj.

lekjef:nl~~;a !;;!:~;e~teh~r:ta:g~l:~ö~!i

Akkor le~z erre figyelmes, amikor ~éukö:iel hozzá feltünik egy szembejövö autó.
At ö irányában levő jobbo\dall uttestre
már nem lehet áttérni, mert éppen mel!ette megy egy autó, abba nem lehet belena ladni. A jö,•ö autó is csak most látja
meg a vele szemközt rohanó világitatlan
motorbiciklit, a saját lámpája fényénél.
Gyurka is, az is, teljes erőből fékeznek.
De lehetetlen ilyen hirtelen megállani. A
másik kocs i féke szinte sivlt a hirtelen r&.tételtól.
Mind a ketten mehetnek még a fékek
dacára is vagy harmincöt.negyven mértföldes sehességgel. amikor összeérnének, ép•
pen élég gyorsan ahhoz, hoty a kocsik potdorjává zuzódjanak az összeütközés hatása alatt és utasaik lelke pedig a poklok
fenekére kerüljön.
Gyurka vesz egy elkeseredett csenszet.
Tudja, hogy a baloldalon egy meredek

suh•o5abb balesettől. Az idősebb hölgyet
benn ak:irták hagy\i a kocsiban. de az jaj~at"a tiltakozott, hogy ő fél, öt ne hagy.
ják a vad éjua.kában magára. Tehát ő is
\'elük tart. Zseblámpák világitása mellett
neki indulnak a hCfl'yoldalnak. Tüskés boz6tok tépik, i;:zaggatják ruhájukat és a
kö\·ére~ idősebb hölgyet minduntalan jobbról-balról támor»tni kell, mert különben
lecsu!zno.
Beletelik egy félóra, amig levergődnek a domb a ljára, azaz hogy csak a hegyoldalba vésett egy alacsonyabb párkányra:
az ors:iágutra. Ugy hajlott itt az ut le
hegyről, mint egy patkó. Az as:i:faltos ut,
amire megállapodtak, annak at utnak a
mélyebben le\'Ő kanyarodása, amin az autó
jukat hagyták.
.
A zseblámpa most felmondja a szolgálatot és ott állanak a vak éjszakában.
Az öregasszony' sipilozik, hogy ő meg foi

halni, ő ezt nem birja ki, vagy a rablók
fogj8k ilket meg, mcilásaák, van· 6t meaüti a guta. A szegény két férfit pedhr
részben .a klaértetlea éjuaka miatt, rés.r:b<!n pedig a vénasszony eipit ozása miatt
kerülgeti is elég kö:ielr61 a wutailtés.
'
Végre od$bbhuzódik a télhő éti kiderül
a hold\•ilág. Széjjelnéznek az uttesten,
Párhuzamosan az oruáguttal é.& mindjárt
mellette van a vasuti pálya. Azt Is vlugálják, ott 8em látnak semmit. Azt rondo\ják, hogy talán a lejövetelílk közben
eltértek a helyes iránytól, talán odébb
esett le a motorbicikli.
Megindulnak a meredek felé , gondoenn figyelve az utat és a sinpályát. Semmi
nyomát nem találják az elvesiett kocsinak. Amint haladnak feljebb 6s feljebb,
kiab..'llnak is bele at éjszakába:

i• _

Ha\Jo?
" J, l \ .r:
- Hallo I Anybody a-ot hurt?
- Anybody wants help?
Mérr a ,-énas,uony is aipitozik; -~ -•
- Hallo!
, • ..\,:.y
1 \ ·· (
-

_

'

Kör.ben haladnak domb iránt. tszre
aem \'e!!Zik, hogy kanyarodik velllk -,: ut
és hogy egyszerre csak közel vannak az
autójukhoz.
Az öreg ass:i:ony egysr.erre csak eiY
rémeset visit:
'
- Elmegy a koesink ! Állj meg, állj
meg!
Valóban, a kocsi lndulóba;n v11n. A
férfiak egymásra néznek. Egy kocsi halad cl mellette. Ugy látszik, abból szállt
ki egy utas és beUlt a magira hagyott ko- •
csiba. Orditanak utánuk torkukszakadtából, dc azok nem hal\j i\k, elrobogn11k a két
kocsival.
- Ugye mondtam? Ugye mondtani,
hogy kirabolnak bennünket? - 11ipito,1k a
\·én asszony. - Kellett is nekünk lemenni.
Bizto!an valami trükköt csináltak velllnk,
· hogy ellopha!sák a kocsinkat.
A férfia~ ,is bosszusan kezdik belátni,
hogy alighanem igy van. De most mit csi•
náljanak? Itt állnak aötét este, hüvös id6ben az orsit\gut közep4n a hegyekben. Az
öregasszon}· nem tud járni, a doinbmászás
telje!en végzett vele. A férfiak is sokkal
kimerOltebOOk, mintsem cipelni tudnák 6t
é! különben is ai teljesen kilátá!talan
,·o\na, mert ki tudja. mennyit kellene még
hegynek fel menni és ki tudja, mikor érnének eiy lakott helyre.
(Folytatása követlteilk)
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tárgyalja most a 'himlervillei eseményeket, Vegyes
érzelmekkel fogadják az amerikai magyarság legnagyszer~~b alkotá~nak, _a, ~im!:r Coal Compan~ak össze•
omlasat, d_e n:imd.e~ Jó_él_z~su em,ber m~gegyeztk abban,
hogy a szenp1ac 1ranyitasaba meg a Himler Coal Com;
panynak sem lehetett beleszól~sa.
..
Tönkre kellett mennie, mmt ahogy tonkremennek
~~zszer ekkora vállalatok, ~ert nincsen és nem volt m~•
Jaban a sors ellell harcolnia.
A Himler Coal Company ~em volt az egyedüli, .:nely
a vesztes fél szo~oru szc_repet kellett, ..ho~ . betol~,
m~rt ~lötte megelozté~ mar százak és kovetm is ~igak
meg UJabb sz.áz~k és UJabb :zrek._
, .
n !
Az amer1ka1 magyar saJtó szmtén erz1 azokat"'a nehéz idöket, amelyek~e~. ~. Himler_ Coal Co~~any_ is áldozatul esett és a kettő kozott csupan az a k~lonbse?, ho~
a szénipar helyzete még sokkal rosszabb, nunt a kint levo
emberek _el is tudják képzelni.
, A Hunler Coal Company_bukásáról .szóló. komm~nbárokba azonban néhol egy kis zavaró gixer is csusziki
melynek jell~mzö példáját az Amerikai Magyar Népszava hasábjain találhatjuk.
' Az Amerikai M?gyar Népsz~v.a távirati _meg~ere•
sést intézett HimlerVlllere, hogy m1 igaz azokból a ht~k'~ 'amik a Himier Co:i.l Companyval kapcsolatban kozszáJon forognak.
, . A Népszava cikkének eddig szóló része igaz. A to•
:yábbi részben aztán már tekin_télye! m~nnyiségü_ ferdit:ést tapasztalha~unk. Amennyi.re ~1k~rult _me.?bIZ?nyolsodnunk róla, a Népszava távirati kerdezoskodésere a
•JJtövet~ezö távirat ment:
~: ; "Rumors about Himler ~al. Com.pany and H~ler
~State Bank are true. See deta1ls m Mmers Journal.
1 · Erre az.tán a Népszava tovább füzi a gondolatmenetet és az( irja hogy a társaság receiverjei beszüntett'k
'11 18t '..ködését.
e · a va a , mu áé
. k ln
k k
. fá, . J:lp a Nepsza~ k vette vo .a magu na annyi
radságot, hogy figyelmesen elolvassák a Magyar Bányászlap cikkét, akkor meggyözödhettek arról is, hogy
g vállalat beszüntetéséröl szó sincsen. .

~:if:::~~::~:

S:,

:á!~::ét8o~~er~ ~~:n~ ~:Jtm~g~

lepni. .
. _
.
•
A Hlmler State Bankot illetöleg pedig csak azt akarjuk a Népszava tudomásira hozni, hogy az állami bankfelügyelöség át is vette már azt és - annak ügyeit rend•

=:

!e;=~~=~ ka~~:~

~~j~n:~k~:.n~iuté-

,
Szükaégesnek,tartottuk,mil)p~ket imételten elmon·
dani, szükségesnek tartottuk mindezen tknyeket még
egyszer
leszögezni, nehogy ujabb .félremagyarázások tör•
ténhessenek.

-~

~i', '~!~

:~i:~rO~:~i=~o:l:il:~~:tek~
~ányiuokkal. Nyakukra küldték ?;e:v:~ea ti;;-lm■t, m~ly
~s :nt elv a t,;;m::u:~ee~~
berekkel.
Cuk a jó I■ten tudja Igazán, hogy mi mlndetien kellett
az ohiol biny4r:ioknak ktreaz-

A Himler. ~al Compa.ny v~zet?sége nem szorul véde:lemre, holmi kis tárkányi nevueksaJ~óte tvekkrif~1.k~:mbe~
azonban, hogy leolvasszuk enn a Je1ea P~ 1 a orna
fejéról az ott helyet foglaló tekintélyes mennyiségü vajat ~i fogunk térni még bövebben is erre az ügyre és az
Ö ~élhámádiáira.
;

:u!;ke;::~ié Zi~t ~~~: :~
hU ,eg!t6Ur1 azerepét jitazotta meg tökéletesen, hanem kUJön ideákat Is Igyekezett mef•
valóa!tani. Hogy ezeknek az
ideáknak la a binyáAzok Itták
meg a levét, az eaak termé-

HALLGATÁST KAPNAK
a bányászok Lewis részéröl, pedig igazán szeretnék
már tudni, hogy mi fö a bányászkirály fejében. Illinois
szervezett bányászai arra kérték Lewist, hogy azonnal
h' • •·
ervezet állami konferenciáját melyen az
il;~~:i:~!y:e~:t és a szervez~t jövö)>eni politikáját tartják szükségesnek megbeszélni.
Dacára annak, hogy a bányászok sürgösnek és fon·
tosnak jelezték az ügyet, Lewistól még csak tagadó vá!aszt sem ka tak feliratukra, pedig nem "bolsevikiek•
röl", hanem ht bányászokr~I ~an szó. ~,~s ?~gatá,,ssal
akarja megoldani a rendk1vul sulyos ilhnotsi kérdéSt ;
legalább is a jelek azt mutatják.
Azt a küogást hozzák fel Lewis emberei, hogy az e_l:
nök nagyon el volt foglalva a republikánus k_onven~IO
ideje alatt és ezért nem hallgathatta meg a banyászok
kérését.
Szóval a bányászvezérnek sokkal fontosl!_b~ volt,
ho a tökének menjen hizelegni, a tök~~ men1en felf.dni minthogy bajtáJ;sai égetö bajain igyekezzen seNeki, ugy látszik, töQbet jele~t~tt .a b~nyászok
feltétlen támogatásá~ l!oo_vern~k megi~érm, ~m~t azok:
kal a bányászokkal torödm, akiket tálcan felkmalt az el
nökjelölt urnak.
·
A bányászok persze várhatnak. Hiszen nekik olyan
sok vall~ tejbe apritani valóból, h?~ i~án nem _fontos, ha pár hetet várni is kell a 'pohtikát Jatsz_ó vezerre.
De nemcsak az illinoisi _bányá~zok yann~k ilyen he!yzetben hanem hasonlóan hiába varnak ~ Válaszra az m•
diana/bányászok is, akik azt a félre ne~J}tpetö kérdést
intézték Lewishoz, hogy, dolgozni fognak-e, vagy éhenhalni?
.
.
,
..
Le.~ ugy látszik, nem nagyon k1váncs1 term~zetu
ember és igy nem kiváncai arra sem, hogy mit szandé·
kozn~k tenni _az in~ianai bányászok a jövö~ illetőleg. Dol·
gozm, vagy ehezm?
.
ő
t
Ő mQst fontosabb dolgokkal ~an :~o~l~~a. . mos
érdemeket akar magának szerezni, ~ohtikat Jatsz~, szavazatokat igér és ez a ténykedése, mmt még a vak 1s1áthatja elöbbrevaló a bányászók jövöjénél:
Ú ancsak hiába várnak a válaszrá'•·T'agy lépéseire
.Y:/
á .. b' á kis ;kik már másfél
az ohtol ~s pennsy1v mai /ny ~zo k '
k'rdéssel
esztendeJe nap-nap után enyte ene ezze1 a e

:te:i.

érthetö 11~~~f- elöru~~~~n;tni arany, tadja Lewis és ez~ hallgat. Ezt
0
1:tt n~!v.ano~g:a ho~va, hogy_ a Himler Coal .<? m~.an~ a na szerü jellemvonást eltanulta kollégájától, a föfinan~1ahs szukseglete1t a rece1verek nem tudJak tobbé
ftól F hé H' 1 ökétöl akinek szintén ebben az
, elöteremteni és igy arra vannak kényszeritve, hogy más mogu 'a e : ~e~
'
gysá a
1 ozot 1!1ega_na
'"1 érdekeltsé knek ad'ák át a bányát. Vagyis, hogy el- egydologbannyi~t
g_., .
1a 'ák
ge
J
Weil, ha Lewts hasonlo ba':>érokra. pályazik, a~or
dJ ·
..
.
,
,
nagyon erös versenyt kell lefutma. Coohdgeot nem lgen
~gyetlen bet_~ ~em Jelent meg ~rrol, hogy_a bany~ tudja lefözni a hallgatásban.
beszuntette a muködését, mert errol egyáltalaban szo
A bán ászok sem fogják a végletekig tümi a hallga.
sincs és nem is lesz.
• k
y O1 , ód
·t
Nagyon különösnek tartjuk hogy a Népszaváék tásna ezt az cso m szere'
olyan dolgokat olvastak ki a Magj'ar Bányászlap cikkéböl, melyekröl abban szó sem volt és amelyek nem felelnek meg a valóS:ágnak.
Mert akár tetszik a Népszavának, akár nem, a Hi~•
ler Coal Company bányája továbbra is fog müködm,
ugyanannyit fog dolgozni, mint a vidék többi bányái.
Más társaság égisze alatt fog folyni ez a munka, azon•
pan Hirnlerville, ez a magyar falu nem lesz az a temetö,
aminek a Népszaváéknál látni szeretnék.
.
Az Am·erikai Magyar. Né~ava részéröl sem a ~im·
1 e l Co
H 1 11
tal«It valami sok
j~~nd:~atra~~::Y;::
':n~o~ :e:gsz:bb remények-

1
tak etrY hveset a d~Rretrk "'
1
___
:~~d!~;J!!m••::d0;
Nem uorulnak blzonyltA11ra Hát azt hiszi a uer\.'e:iet el- melték mer.

~~t:kll!t~o~h:l:t~n:::,u::~::ui:b~8:~rv:~:
sosság köpenyegébe burkolv, köpköd teUesen felelőtlenül
a nagy világba.
''1 '' "
· .. •
•
y~anaz a J(f Pá,szto~,. melynek ér"d~e_S _(vagy ke-vesbé erdemes) ezerkesztoJe azo~_at a Szépse~ersenyakciókat viszi végbe, melyeknek buze má! most 18 meszsze ér és amelynek érdekében a lap tulaJdonképpen ala•
pitva lett.
,·

''. : ·,'°!''· !d~gyar, Bányászlapban félre. nem

1

l
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EZ„LEWIS l
telllléa'inet,, W.guk l.11. '1~1nal•

Lapzártakor,értesültünk arról a galád, személyeske•
dö ée rágalmazó támadásról, melyet a nyilvánosság kizá.rásával megjelenö pit,burghi Jó P!~tor intézett .a
Htmler Coal Compan)~ és annak ye;~tosege ~~ Ne .fe.
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1

hi::!1rtez~k•:j•ha~!~~w:ohioiakkal, akik aajit b6ro..
kön tapautalták minden a J,>
ak;:~~~ vé.leményUnk uerint Lewl1 nem tett aemDU
egyebet, mint tovibb folytatja
a meakudett irulút, mert ha
a i'll_noaz és kérlelhetetlen el-

:/:J~·a::::ta~;1s mo, t anyMl hit Lewis jitéka anyway?
·
Mi van ezek inögött a gyaJá.
zatoa lépések és nyilatkozatok
mögött? A szervezett biny!.
11zok nagyon kivincslak ri,

~:~: :::~tem~:n
tanitb, amit az árulbr61 hal1ottunk.
Ohio binyA.nai moat aztln
láthatjik, hogy mit Jelent nekik Lewls, moat ,..érre tiutl•
ban lehetnek aual, hogy ki-

~ N~W YORK .

JSU

.; :
..,.

~::ii

~~~

':t~~~-

sz~e~orm!nyzótól kezd\·e min
mlel~;~~~~ke~á
~;~z~e::;~e~t tolja a 1,1..
.ienki a bányáuok ellenségé- pirtfogóknak állitsa be?
Hogy nem a bánybzokét, az
nek bizonyult. A kormll.nyzó• Józan ésazel nem teheti ezt bizonyos. Mert mikor mind•
hoz megkere11ést intéztek az egy ember, mert ha fennáll a ezekkel a dlcsérö rohamokkal
egyes binyatJ.rsatá.gok és meg- jóhlszemUség, &kkor az az em- kapcaolatbsn kérdé■t Intéztek·
1
~:~ 1!a~~~=tt~s
!lk:I~ ~;d~!t~:~
é:z
~~:rt:.k
Jami miliclit és illami pénzen revezet, mert tudva és szll.nt- lomatikusan kitért a válasz,
nyomoritotta meg az éppen ,nindékkal olyasmit · állit. a adis elöl.
csak tengödö binyászokat.
mit még nem·is.i:emé\het elhi- ~em Is vilaszolhatott. Olt'
~ binybzok körében több- tenl azokkal. akiknek uánva meg nem. tart egyelőre, ~o,ry
~:~y :e1::!~y::tó~z ké~~:~ let:[eg vagyunk róla győződve, ::r::z:u;:rJen be egy ilyen
segitséget a bánvabárók tulka- hogy az !gy feldicsért tmbe- De eljön mér az az ld6, mipAsai ellen, aio~ban ez egyet- i·ek, ha \.'an még bennllk, tiu- kor megteszi majd.
_ •_
len esetben sem hozott ered~o!~;mf;Y;:t ::;:~ ..
a: irányban, ho:y /bányászok 1 ,!
szen\.'edései "égre megszUnje•
nek. pedig min~ az állam fejének, k~telessege lett volna
_-..,_
fe\Ugyelm a~ra, hogy államá- Még alig Ult el az a remü- Ez pénzbe kerUI s ezt a pénzt
~:~ba~ol~~:::9~:%~:tn elbi- ~i~:t~i~!en::~:~~iaill1~::~ ;,t~nrau;::y!~:':~~;etr:~~ .
A 11zenitusl vizsgi\atok .ide- tuckyi binyarobbanáSok kel• téve a halálos veszedelemnek.
jén termé11zete11en ugy visel- tettek az orazigban, West Vir- Ha meghal, hit meghal.
kedett, min_tha a b~nyAszok ginia ujra szerepel a ha\11.\. Ezért érzi ugy a west virg[sorsa a legJobban u ivén fe~- listán.
.
- niai open ehop alapon mtlkö;!ko:rki~e:l~~t :;;n!:::id~t t ~ja~es:a~:;:i~~:!:,
:ik:!nr~~:~ 0
~é~;:~:
ta 11leg ennek érdekében. Sót h1 méreteiben nem . Is volt hqgy egy koporsóba fekbik,
még abba~ az irAnyban sem olyan borzalmas, d! .ca•! fo- ~elyböl, ha ~lve kerUI ki, hit
tett semmit, hogy a bányAszok kozza a west virg101ai ' ope11 Jó azerencséiének köszönheti.
mefJ:éle~li.tésére kirendelt ál- shop alapon ' dolgozó•bányik• A jó szerencaéblll 6\J az
0
1
~:: a~~~::et~: lls;;:r v~::.;. ~:: é:j;i::n fé~~~~/ne,~.um- :::~vi:~~:::d!:n~:u;tet~~
len bánybuerenel.
Hat bAnyll.sz fizetett·' Ismét a jó szerenue eléa- ·iyakran
Mindezeket a dolgokat piin- életével annak a módszernek, cserbenhagyja az embert, hit
den nyitott szemll eml>er tud- amit orszigazerte dicahiillllu- robbannak a bányák éll halnak
1
11
1 ~::t!~ ~é:le:un~nlm:~~t =:e!el~~::zzv;, b::Y~:: ~ny:u~e~ujahb robban!!,
körtllmények közOtt azt Is, megvett sajtója.
mely a Natlonal Fuel Comhogy a szervezet feje, Lewls Mikor e~ról az american pany morgantownl bi\nyájá•
i tudja, mert kellene tudnia. systemröl ezóló tirádákat ol- ban történt és hat emberéletet
Annll.1 eluomorltóbb azt~n, vas az ember, mindíf·''ihébe kö,..etelt, megint élénk példáhogy a szervezet elnöke telJe- jut az "Ja, hogy ezek a 'bfnyik ját szolgáltatjt","annak, hogy
sen ismeretlen ezekben a kér- azok, ahol a binyász élete a mit ér a bin'yiuálet.
désekben, \'agy pedig egyálta• legkevésbé van biztonilaban. Az élettel való könnyelmO.
liban nem akar tudomást ven- Szervezet nincs. az e~ell bá-- hazárdjitók, mety,t ezkben •
ni róluk.
• lászoknak pedig iiiegmuk- finom kis open ahop bányik-

k:~!~~~~

H;,:i~!~:::.: ~~;t 1 :::~

:n:wt~tt

i::

UJABB BÁNYAROBBANÁS
WEST VIRGINIÁBAN

~:i;

! i!!~2!

e;1

i:

1

t:~~ ::;

fe:;tt:~!~~:~k me~"::1' n:'~
tesszilk, képtelen~ vagyunk
megérteni a.zt- a d1c&ér6 ,nyllat
koxatot, amtvel ,. Lewia Ohio
korminyz6jé.nak ked,-eskedett.
Nem kutatjuk az okot, amiért
ezt tette. Bizonyára volt vala•
mi célja vele.
Lewia jói;iak litta, hogy az
egekig maga.sztalj• Vl.11 Dona•
heyt, aki erre a dicséretre,

h1J:!rlr;nk~!~?• a 1
rókat kényszeritenl t~9A arra hozy a bányászok életének
védelmében mindent megtlegyenek.
;
A binyaurak lelklisriiiretére bii:ni a munkás biztonságát
pedig annyit jelent, min! kutyára a szalonnát. Azók ~any•
nyit se törődnek a binyállz éle
tevei: mint eay légyével ée

r~~:~~:\~~!d:t~';~;a v!~
]amilyen .m6don a tör:eny fog
belenótm a doloiba.
Bilnös persze jelenlea sem
leaz, mert mir hlreutellk,
hogy ep giz.-t11n:i16 robban!·
Enel 'a megállap_ltáaaal viazont sem a.meg(ltl b!nyáazok
hoz~tartozó1, &eJ1\ a félboltra
égettek családjai nem lehetnek
megelégedve.
lé d

~w~so~zi:ii;:~
icedett a aztrájkoló binybzok•
kal szemben.
Hit ha ~z nem a téboly, ak•
kor már. 1gaún riem tudjuk,
;:~onrn:lé~ev::~ilns~e~:i:'a~
szervezett binybzok és miért
nem vizsgáltatják mea Lewie
elmebeli állapotát? Nézetünk
:~.r:::tr.e:~ke:!:;nen:

~gy e~; ~;:t~t:~et::log~
szilkaéges 6vintézkedéaeket, me
lyek me&'V'édenék 8 bányász
életét.

ve ~e
m;:,
sohasem tudhatják, hogy holnap nem le&elkedik-e rájuk
haaonl6 veuedelem,

:::~~!~~~

1lekf..:llletekllt
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!~

~

:a~=~:::t ~!:y::o~~ly~~i:
tudomást sem veu~ek azokról
a gau.igo~:ól, amiket ,·elilk
~:~~be;,: a!~e~~z.i~h::,ov:,:
lán elfelejtettek már azt a
gyalázatot, amikor ártatlan
uszonyokat csaltak a börtönbe, u~anannak a. rniliciinak

:~:t.tehet ilyen fegA llt1pltá•
meg~~~~\' ~:f:n~e~an~~

:~~"!!

~:::~e~e~ico!~S:::ó
ohiol mlllcl!t, mely szeri11te ....
olyan hathatós 1111it&ée'ben r~
ueeitette a btnyiuokat •
"~e::~ :::;:~:~

~:a

.~
...~!-vi:::e:~e~ d~;
~ .., • bit<,rúiot, a
mivel
ezt
u illitút
a nyilválnoaú.g el~.~erte
bocaitani.
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Mi baj van a báriyaiparral ?· ~~~~;..;:1~,,~;1:::!'.~ A ConsolidJition
zh lépésének
v

veua,t1c" 'rl.1 -"'

Eg11Utt

v1•ss angJ•a

'fi-.

lottak éa tudnak, de ha hal- ~-~ t'al/lJ eyglitt fi'&llak'
lottak is róluk, egytltaltban ,
rt
nem tet1'k komolt megíontol,J1i'Yane1 .~. ~!yiet áll fenn
lás tárgytd„
Jllinoiaban 19. t:nyé kell ko-

Egy rendkiVUI érdekes_cikk•
aoroiat jelenik meg a The 11linoia Miner .ha.úbjain a üzen
kettedik k!rület volt atatlaztf.

a tény, hoirY mindnyájan e\fo.
gultak vagyunk azokkal a dolrokka! szemben, melyek azemélyesen érintenek bennilnket,

~l~:t•
Janal foglalkozik 611 egyuttal
- kutatJa azokat a módstereket
k is, amelyek se,it&égével eaeken
a baJokon se11tenl lehetne
A magyar bányhiok azempontJáb61 fontoanak tartJuk,
hogy az ebben a cl~rozatban felhozott tfnyekkel 6k la
.meaiamerkedJenek és iff az
alibb1akban közö!Jllk dnnek a
sorozatnak elsó cikkét
,,,

melyben elünk Igy aztán nagyon könnyen el6fordul ai is,
hogy tol'Jlltott képet kapunk
mindezekről a dolgokról, hacsak nem ,,al[)'unk tulsá(f()~n
elővigyázatosak a kérdés tan11lmAnyozbában1
'Ugy Járunl'. mint az iil"~i:o,ber, aki egy ~önitó tükör elé
kerlll, amely tekintet nélkül
arra, hogy !1,Z Illető teljesen

MmdnyáJan emberek vagyunk 'és éppen •~ért, mert
emberi terméS1:ettel rendelkezllnk, hajlamosak va(Yunk arra. hogy egyoldaluan ltéljünk
Megtörténhetik; hogy valamilyen uton-módon hallunk egy
Ideát, melyet álhtólag &aJát
Javunkra köiöltek velUnk, Ml

családunlc:a(i ' szervezetünket.
Ha minden egyes bányhz kü!ön-külön keregné a k1bontakozáii utjit, a u.Ját maga tökeletesnek hitt módnerel alapJán ée nem Ulrődnek azial,
hogy m1 lesz a többi blmyAnual, ha t'1aelmen k1vtll hagyná, hogy azok elnek, vaty halnak-e,a vagy ha követné
azénbárók lla-ynökemek tani-

,;u; e1!: b~:;::a:.f, e;;1::r.
vezett emberrel, vagy egy binyitulajdonossal, mind vaJlY
azt kérdi. hogy mi a baj a bi-

::~~yo:Cn~::e:~~l ,.,~gy v~:t
kövérnek, vagy tulsoványnak,
tehát torzitva mutatja. Ebböl
a huonlatból arra a következ-

:r~;;~t e~!i°:~P~~~. h~!ike=~
dllnk mellette, de egyuttal elitéljllk mindazt és mindazokat, akik nincsenek velilnk

:!:~tési:!~~::t ::~áhr;!~ : : ~~v:s~::.éN!rt folyó harcazon venné magát észre, hogy
Mindenki tintában volt azolyan utveaztóbe került, ahon- zal, hogy mindazoknak, akik
nan nincsen menekvés.
tultermelést. sok munkaerőt

;e~r!e :»::Pi::~~ ~:f,:~u:~, e!;~':;· k:z~~~: A

propaqaNÜJ

J,

,

dldo'.tokat :',c;!~~l~~~\~un::!a,!:::: m!;~t 6:,~11;ema;:t : 08.!!an~ :::~ö;ézt ipar

ued közlittünk

szenlpar - boriáazt6 helyzetben
van, holD' a bajokon asonnal
lltirJ.teni kell, hacaak ad nem
akarjik, bor, az eiréft Ipar
tönkremenjen
Amióta felfedeztek ezt a
baJt ea amióta az első jajki41tú elhanazott, a binyák sú.za1 mentek tönkre és ez6.zmllliókra ruata]I: azok a befekteteaek, amik ebben a könyörte-

egyetlen megMinde · józa
d lk dó
I
O
;mbe lá~hat n~ gon
bér,ek:t a ,z!~U::Tena
ban már olyan aTaeaon
vá
tik, hogy azon
bá:r~ :
8
eppen hogy
k ten
ód 1 1110
t d
1
nak Visz tcu. é
g dn u 9
nak hel : ~ ~ mi~;a-~
szA\llt.:;,~~t a rti°el :;~ek kilA-táaba, dadra an:ak ho
nagyon 18 hsztában v~nn: "en•
nek hatá11~lan voltával.
sá ~z egyik legnagyobb t~r~aág, rely már aulyos mil~iók
r~~ anulta meg a leckét. 1me

A bányáuok
munkaWr.
nem 1ehet eu.köz a btnyaunlt
kHében es minél hamarabb tanulják meg ezt, annál könnyeb
ben tudunk kher,ódni a baJokból.
Nem a tüneteket kell orvosolnl. hanem az okokat, amik
ezen tüneteket el6idH.lk :es u
'az oka annak, amiért u ország ekonomuaai hel eselik
Con&01ldation C
YCo
•
I
lépését.
oa
m.pany
Vannak eiyesek, akik CIY~
n_eaen az utolsó ódban történö
figyelmez.tetéanek jelölik mel'

Igaz, ~ogy az uj m~dszer bizonyos aldoza:.tokat Jelent a
nagy bán~Ak es kisebb _bányák
r~széről is, azonban meg m~n1g. sok~al helyese~b, mmt
ideig-órá~g hat6 bóchtó azenr
ket venni l~nybe ~s a munkások _börén kisérel~1 meg a bányaipar megmentesét..

ketra dobni.
Mindnyájan
megegyes.nek
azonban abban, hogy a siker
tiutára attól függ, hogy a bA-.
nyatulajdonosok mennyire veszik észre az idók jelét és
mennyire fognak alkalmazkodni a megvAltozott körülményekhez.
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:: va~~J1:m:!:!P~?at:~:i~·rra, :zzt, e~~:löt~010!:;;;.ő;~=~~ !~.:llj:j:~~::: r:e~:kl!~: :~~:, 8k~:~~~~1:::~g!!d:::i~ :~.~ha:~Y;!:d:tak:t!:~~ ~:!~ a ::~1!:~;~~tt :~~:
ezzel a kérdéssel, mig mások hogy a világot, vagy annak volna igazunkról, vagy a szó- meg. Semmivé válna akkor
ni. azoni'l:..n senkinek sem ju- resni.
sem szabad egy telitett m,,r0

1

11

~r8Te~;:!in~ag!J:tga ó b:;;: !~;;remin~~:r:~tól

f

a

csak fel&zinesen itélik meg a eseményeit ilyen torzitó tükhelyzetet. Vannak olyanok is, rökben vegyük észr( aminek
akik képtelenek arra, hogy kö\'etkezménye aztán az, hogt
másképpen lássák a • dolgokl sohasem kapjuk a va16dt kémenetét, mint önzően, vagy pet.
ami még rosszabb, elfogultan'.
Hogy ~t a kéi:dést, a bánya
Ugy a
binyatulajdonos, ipar bajait, megfelelőképpen
mint bányiaz. az üzletember tárg:pllhassuk, minden nemécsakugy, mint a szervezet kebe 'lyes 4(érdést61 eltekintve keJI

ban forgó ideinak életrevalóságáról. A srazdasági kérdés
mindig nagyon kényes dolog.
Ugyanis ennek gyökerei mélyen a felszin alatt vannak.
De kényes azért is, mert akár
egy emberről, akár többről
van szó, ezek sohasem képesek
arra. hogy a fejlödés kérlel-

az~ l:en?únk, ezt pedig caajt
ugy pRJthatJuk vegre, bog)'
tárgyllaJosan analizáljuk azt,
Ily rrlódon meg kell mélf ta·
lál~u?k a -h.•i~kat éa annak
el~~d7~ö oka_1t 1s.
~aJ;on m1~den egyes aP_ró

hetelen menetét 'meiállitsák
és nagyon meg lehetnek eléged,·e önmagukkal, ha azt többé-kevésbbé irányítani . tud~
ják.
'
.
. l!:n nem. akarom azt álli~ani.' hogy mmdent tu?ok a szen-

lébe tartozó egyén'. a reakciGs
elem csakugy, mint a progrt8ati\', a kommunista, vagy
a Sa,·e the Union mozgalom
7mbere' egyfo~An ~magasaJ~t elméletét h1~de~1, ~•gy P7"
d1g annak ad kifeJezest, amit

:a':°!:~~kh~I:~~

~~~;:n;~~~

::~a::;:~;e~ ::: :~;nh~~:
nát sem. mely a 'helyzet tökéletea anahzását adta volna.
Megpróbálom hát, hogy egy
ös_szefo~laló kepet adJak az
· :~S:m k!rtt:!ip:r°~aj:l~a~i;
hogy kisé,rletet tezyek_ ezeknek
a bajoknak orvosságát is megtal41n.i.
...
•
Hogy minden elöltélet né!,kOI foghaasak ehhez a 1,111unki-

:t:

~e:~e:,in~::r~i~~a~:~~
véleményt nyilv!nitottak ebben a kérdésben, caak olyan
_öadnték ,·oltak, mint én leuek. Ha megállapitáaaik eaetJeg té_vesek, ez annak tudható

:~~~:-e

1!k::e:v1:zet~~~; 0 ;

1~

:~nJzo:•~ ~t:;-to1:btetzil~
szervezet vezető férfiai megérdemhk-e, hogy támogassAk
őket a bányászok, vagy pedig
kell, , hogy ellenilk fordu\Ja•

~=~:1:!~:~ ~;~~~::~ ~

a ~rvezet

jelenlegi politlkája?r Kik vannak ez ellen a politika ellen, kik hozták azt, kik
és mikor fogadták azt el? Ha
a szervezetnek egy olyan . meg-

~:l~!:~~P::~y k:r~~~~i:~it!!!:
vényeivel és .uokáseival nincs
összeütköiésben, köteleaaége-e
a vezetőknek teljes erefilkból
támogatni ezt a politikát? Ha
a W.nyáaz igazán hü a ater-

mult minderi eredménye, amit
kiharcolni pedig olyan aok
idöbe és küzdelembe kerlllt.
A lea-fontosabb doloe a jeJenben az hogy 11 szervezet
minden en'es egysége egy te!~
jesen egy6"etll politikát· i'olytasson éa ezt tekintse irányadónak.
h

tolt eszébe, hogy nem. csak beszél nf, hanem cselekedni Is
kell. Talán még a módszerekkel l~ tisztában voltak az érdekelt felek. Féltek azonban
ezeket alkalmazni, féltek attól,
hogy ók legyenek az els6k, a
Jdk a radikális ujjtásokat bevezetik, nehogy őket érje az

A legfontosabb feladat az, ódium,. ha a kisérlet
inden egyes embert nem 11kerül.

?

BÁNYÁSZSEGE'
LYEK' KIMUT AT ASA
~

esetleg
.

~~ m . s bá yáazt aki a; A Consolidation Coal Com~m ben erá:mny:n f~rmában P•llf végre ia elszAnta magát

.
,
_ _ __
~::1~:zva van, behozzunk a !trra, hogy ne.m vár másra! h~:
A Bridgeportl Szö,·etség tisztikara által megindított bAszen•ezetbe. Ilyen módon 11 nem me!fU5~1 ezt az elao le- nyászsegély akcióra 1928 junius 14-ig 8 kö,-etkezö adomászervezetet· olyan hatalmassá pést. _Mint 1smeret;8, lezárt.a nyok érkeztek be éa ugyancsak az alább kimutatott segély~

!:!~sr:t1 ; 1~:ent~i:n:i~
1
~i~~gyva!, z:r:kb~o~g~ke~~=
té,edek Egy dolog azonban
bizonyos ts ez az, hogy alaposan tanulmányoztam a gazdaság1 kérdéseket, valammt az

fo~juk épi~~ni, amilyen még =~:::;~k :~e~és;:Ö::i:be~ összegek lettek 8Zétosztva ·
ao ; ; : t ve~ertllk akkor az.tán
az eg~sz szerve~~~t egykse::
sen ke 1 harc~a é- 1~n~n d kévetelésemk e r sene
( ~
ben, vagyi~ egy kl~zts
1
~;:~. ~a:m;t~é:g s~ncse :~:
Iránt, hogy 11 fI~ ~ó~o~ éd
1
zel 8 fe~rre • ~m nenl~hetudunk vivm,. tSArml ~:
~tletégnek 18 látazi az a
Jelen n.

l 0/ti·

~:~k~:l h~;;ef!r::ez!!le~~~
kat értem olyan alaposan,
már amennyire a bányászatot
érintik, mint akárki, aki a bá·
nyeiparral kapcsolatban van.
Arra akarom kérni a jelen

e:i

teJ\:~a:snáJ természetesen 1928 március»::K:!~:Wa ADOMJNYOK ·
le~\~ször is azokat a bányá- 1928 Apnhs 15-én kimutatva
.....
kat vették figyelembe,' ahol a 192fJ máJUIJ :i5-én kimutatva
szén k1termeles1 költsége meglehetósen magas volt e.a ezekre
össze@en
~i::nf:á!a:na~a~t;:a l~le::
la maradnak, mert, v nincsen
semmi értelme annak, ho1Y
összes bányáikban alig hogy
teng6djenek a bányászok.
Az ujsági:ik végyes érzel-

té:e:~~~~ .::•~~é;ze:
uor beigazolódott mondist.
h~gy am_i egyf~ilnk baja, az
m1ndnyáJunké 18·
. - .A további cikkek folyamfin

!':ok!1:~-~~ror::~:~özt~!; ::k~:u::~:ra1::rn:1 ;;; A arm,ezd jöoö),r61 van_ ,:6 ~o:·ikM=r~rn.::i:te:;ai~:ilaJ;

~

~~:!tn~t. a többi társasA(f()k la

8

::1~~::;:ue:s~I;\'~,

~:e

ö:z~v;:~~~ny~~ó i:~~m:;,
embert és lgy ezt ia sz!mitá&,
Meg vaGYok azoÍiban gyóz4dve arr;ól, hoty az iitlagoa
szervezett 'bányász öszinte a
maea meFJO'Ózödé&ének lrinyilvánltáaáoan és hogy olyan hil
a, United Mine Workera of
AmericA alapelveihez. mint jómagam/
Ha meggyőződése
esetleg mégis téves, ez csupán
annak 1\ következménye, hogr
n~ncs mindan~ak u: informába kell vennünk.

~:!~:~,

b!~~::• ,;e~el~f:;;

j a ~ nazoénri::t:z~::~::i
pek bevezetése az egész binya
ipart? Boqan tudja a bányáfi~, megakadályozni, vagy
miért;- nem akadilyozhatja
meg B.bányáss azoknak ilzembe ,-~lit.lsát? _Miért huz6dilc
Illinois bányaipara inkább dél
fel&. és vajjon mit ript magában a jövö tszak Illinolara
vonatkozólag? Mik az okai an•
nak, hogy a munka olyan roazazul megy manapúg éa miért
van jelenleg olyan aulyos i&Z-

~~~~~nn:~~~ny~~

~o!{enm~~~:~:~d:::~a!~::~
tesen éa kiilön-killön is kib!mozni mert nem csupán a magunk •jólétéról és boldogul!sáról van szó, hanem feleségeink és caall.dunk j!Svójéról
la. Ha szervezetünk egyszer
megsemmisülne, akár a külsö
ellenség egy percig sem nyugv6 gyülölete éa támadásai következtében vagy pedig a bels6 egyenetienaég, vagy akir
gazdaaAgi okok t'olytén, családunk éppen ugy szenvedni fog

~

, (Pol)iaUI
J. ol4alN11}
Rocket'ellerné\. Ö a törvény, 6
a hatalom, a:tnellyel szemben
mindenkinek térdet-fejet kell
hajtani.
~
,
Furcsa kis állapot ez ugyan,
különösen ha tekintetbe veszszllk, hogy az Egyesn!t Államokban éa a h\lszadik st!zadban élünk. de hát mégis csak
igy áll · a dolog,
Van az oratágnak, a szabadaág ezen hatalmas országának
egy sarka, ahol k!Szépkor van,

;::ak: :::ru!'övetkeztében, mint jó ;::~ :s t:~:;;\:ab~ta!:~•
1

:::.!

e:;s7;,.,r:: :::llp;:f~l \~:!~~1~:f~~:'!e:~~feazltésael

~

le- ha~::~~~~!endol~~te~!!!
nagyon olcsó az emberJa kerdéat
Mindezekről a kérdésekr61 a gilnk, hogy ezen problémikat
Killönl1sen az igazáért barNem szorul b1zonyltáara az bányász.ok nagyon keveset bal- illető l eg egy általános megér- coló bánybzvér nagyon olcsó
tést .- teremtsilnk egy.mái,, köAJiol a gy1lkoaok szabadon
'iött, hogy módunkban le- járnak. ahol dlcsliaég. gyilkosT
gyen sorsunk és a . szervezet nak lenni, . abo~ kitüntetés,
J.
• sorsa felett határozni és ~OiY aranyérem Jár a gazságért.
a szervezet viharvert haJójit
Az ám. Aranyérem a gyil-

: 0

A S S L,,; Vr/1..1.., v-;oK''
Nincs többé nehéz ruhamosás

·--!..!!•,,,'?.-~,P,.~!!,.-,.~.~•:o.,'_,J,•,,,:..-,,.L••-!

A.,,R,!!.6-Lc,
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~t.ili ...... ...,...
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ki1 •-

""""'•-t.•~-""""" .,....,,.,,.,.,.,." '""'"'·'·
~v

•

... .,,.....

=k•~

bi:~o:év':se~:~áa~if:~;~!i kosságért. - 0 látták el ennek as orazágnak
legnan!'teriibb állami okira-

tAt.,

10,.,u,n,,g; nyit,tko-' '

:1~~~~~t°:~e~mpany
Más kérdés azonban, hogy
bajlan~ók~ ezt tényleg be ia
vezetni? Mert azzal, hogy helyesllk, ,még egyáltalában nem
érllnk célt.
Nem lehet célt eléi;-ni azzal
sem, hogy a munkisok bérét
állandóan vágjik, mert ha ett
teszik, akkor at egyik társaaig
csakugy rA fog licitálni a má,.
sikra, mint a széheladáaoknál
történik. A Con.solldajlon Coal
Company elnöke egészen vilá~~=n '::z1~~á~~~s:!':t~á: kér-

' :
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O,,_iut u esén emar terilalwe keresiak
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1enleg1, mint a jövöbem helyieten se11tene valamit a munkabéreknek az észszerllsegct
meghaladó YJabb leszá.1111:áaa.
Teldnt4!t_ nélkill arra, hogy a
~unkabérek a jelenleg sulyoa
'k1hatáasal vannak az eladisl

:~~
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$1972.00
469.00
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Bevétel
Kiadás
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44.
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'24&.0Q

124,00

'3
'8134.76
8124.00

•

• r.• • • , • , , •

Maradviny
.. .•,. . . ,. .. .,. . . .
,10.76
A Szövetsé tisztikara felkéri ugy az adakozókat, mint
segélyezettek!, hoiY ha a kimutatásokban hibit ta1álnak, vagy a aeirélyek szétosztba körül rendetleuéget ész,.

8

! lelnek, érte11itsék a titkári hivatalt.

0
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$221.70

Összes a-yüjtéa . .

John Sza~, Ch~asepeake Mine W. Va. . . . : : :
~örök ~!~déor i:s ~r~, .~an~teller, Pa.
arga
s rsai! mversa • Pa. · · .. · 28,00
1
~zak~ca ~~eé ~~ sti;Js,BPa. tt·t···· jf1 P'
~::
8. 1
/~. or;
u~e; own,
a 8 _
4 00
Au ~ 8 ~renezi, C err_iopo ;• a. · · · ·· · B.OO

Jl.,,,.,. , ~4qásla~t • W- ren~ee munkald6 tudja ny;uj-

· ?-

6.00

1~:

i~

1.00
16.50

16.10
87.23

SZÉTOSZTOTT SEGÉLYEK:
á .
28-á
étk· ld
1928
::~ ;ártá:::;al!~~r:e;~:. 2~1 .~P;l\~a
::étk~Jd:: · · · · · · · · · · · · · · · ·
kednek ai il~n gondolattól és rn~ lI'miJua 7-ikén azétkllldve · · · · · · · · · · · · · · · ·
minden . t,ekintetben helyeslik
TOVÁBBI SEGÉLYUTA.LÁSOK:

Ki~ÉS
A GYILKOSOKNAK

$6.0<P
21.00
ii>.87 ·

i1~::

leginkább abban állapodtak Szövetség 388, oazt. Los Angeles . . . . . .
meg. hogy ez az uj módszer, Szövetség 47. oszt. St. PaUl, Min,
.......
mely a tultenne!Jst lenne hi- Philllpsburg-alphai Rákóczi Egylet Nlli oszt.
vatva kiküszöbölni, csak ab~
.
ban az esetben lenne eredmé" ~r!Ít-~~~

p~dig • i.z=· egész
kérdést a 8!ii.yllsz e\leneazegUI ennek
Nagy problén:iAkról van azó annak. idején ki fogunk térni
11::s ez az, am'.iról nem lehetévesen fogták fel. Mindnyá- a poJitikának, miért teszi azt? és ezek a problémák nagyon ezen c1kkekr~ _la.
tett biztosat tudni. Most azon!:~kté:!~e~::e~ : é : t ;~ó~ :~p~: t
~~~t:S:e~ ::k mne~:l~a~r~~;
esetben elóf~rdul ~z ia, hogy n y ~ _azt ~szik ról,~ogy állandóan szervezetünk jövörolJIJ%8karat, valamint a kér- az !IP.P Jó. m1 a törvényes 4t- je, jóléte é6. nag:y.obbodása le-

379 _45

1
'FOYÁBBJ ADOMÁNYOK
Szövetség. 817. oszt. Harvey, ·111. •
St. Louis éa Vidékétől .............. . .... ........
J;lányá,z Segélyzó Közös Bizottságtól, Scranton Pa.
Magyar Bányjw:lap uiján Papp Dániel .. , .. .'....
Magyar Bányászlap utján John Ris\(ótól

:~!~ :.e!~~!n~~ga:j~z~r~zt 1:p::r:; ~:~:::::·~.i. o::~: ~=~~~:::;, p:: ·y: .::..

.t!~~:.r:

~~~~o;!;'ti~=e:z
tanulmányozzák, gondo\kozzanak felette, igyekezzenek mentesek lenlli a részrehajlistól
cs hogy ne itéljenek idó el6tt.
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Történet egy árva kis cselédröl Nagyobb jelentöségü változ'
.
Jvil „ b b "d tt ' tatásokat
eszközöltek az
akI a tu ag a UJ oso
1924 évi bevándorlási
Sulok va1n• Sulik Julikának
hivt.ák ut a kiJJ cselédet, akinek a törté n etéről a dh'atos
orvos el6!1zobájában ertesültem. De néhanapján összegyilliink ml, nau11Agák, a háziur nagydgn, a fililzeres nagy
11átra, az ftllaml tisztviselöné
nagyaii.ga és a többiek, kövérek, so\•ányak. lelki, ,·agy testi
1:::tetu;;:i~·ta~·a~a:~1s~i.t~~:0:
bel116 bórünkön, ami ellen a
divatos orvos a francia ten1ter11artot rendeli, szegényebbeknek pedi1t jutányosan a brassói Pojinát, némi ltrómmal.
Amiir a rendelöóra kö\•etkezik, - a doktor még nincs
ot,thon, mert mindig" hivják
11örg6sen ,•alahova, - egy né-

nrugalmazott tanár lak[k a I eokba kcrlllt a temetés, mert
hllzban, azoknak me«. nincs e.se ők szegény emberek, napszámlédjilk, mert az öregasszony ból élnek .... Amikor ezt ol\·ége:,; mindent, elővettilk hát nstam, hirtelen flifoi kezdett
a Julikát. véare nagyneheien n szivem....
be,•allotta....
azt mondta,
Most valamennyien elöreha-nem tudja, mi volt ,·ele. de jolunk az előszobában és képmuszáj volt Asnia.
zelctUnkben látjuk szegény
Az ember nem akar rossz- kis Julikát az Örök Mezőv,
ban lenni a háziurral, az uram ahol a barna !öldböl a keresz08
~~t:,nn:ktg.:~n:l~~:áz~a ~7.ho;~:
édesem, - mond
\'Rrt és mondta, hogy majd le- jn még a magas sovány, 1·onjuk 11.nnsk a hóbortosnak a fc\fog11.dt unk egy másik gyebérébő l ,
.
..
rekleányt, d! ez távolról_ sem
Néhány napig ismet c.eond olyan jó, ahg lehet kihaJtani
volt, képzeld, este jön az uram a hbból, hogy a kic11iket séhaza a ká\·éházból, nem szo- tálni \'igye a Jeveg6r,e, nekem
kott kimaradni, de a vezér itt meg fol)•ton fájt a szh,em és
,:ol t Bukarestb61, annak a k~ nem tudtam aludni, m~r azt
,·éért, hát mikor be akar nyit- gondoltam,- hogy amiatt a hiny

te~n~~~~~id

0

':!~t ;~tt:,
k:::é~e~·a~: ~~:o~:~~ :~a~o17dt~:k~~~k~i::~el~lk~
Rögtön megismerte, ho1ty a komplexumom \"lm. tudod, mi-

::tm:::ae:lt~zr~~;!:~.
bői n legujabb divatmodellekel, 11 felgyógyu lt betegek emlékill kivágtlik, azután a kövér nagysága sóhajt, hogy szivcsen Jead11ék ötkilöt, a soviiny nagysáa-a azonnal \"álaazol. hogy éppen jól jönne nekem, \•alaki benyit az ajtón és
fó1hanirosan ötömmel kiált;,
te édesem :tt, igenis, mond~a
a si.igoru maaas nagysága, en
édesem itt, de te is itt édesem, . - ó semm i, válaszol az,
nd
:~~7.~~~!s~:::t:i~o:,i
~;a:n~~8~:'. ~o~:s;;

Julika, rákiáltott, azonnal állj
meg, még egy kicsit szaladt
utána 11:i:ulitn az kifulladva
megálit és vi!!8zahozta a lakás
ba, 11 hirmára én is felébr~dtem, az idegeaségtöl fé\6rillt
,·oltam, el\"eltem tóle a hol~
miját, meg a kétazizhusz l_eJ
spórolt pénzét, azzal akart iegyet Yáltani 11 vonatra, te félkótya, mondtam, hiszen apád
sincs, anyád sincs. hová akar~z

előtt még uz uramat ismer-

tem, ugy l'Olt, hogy talán Róbcrt, de azután méiis elmaradt_ ezt ki kell analizálni, akkor nem fáj többé ... . tudod
édesem, a tudat alatt....
A re ndelő ajtaja nyilik és
a so\·íi.ny magas halkan eltünik
a .s zárnyas fehér ajtó 1;11ögö~t,
ahol a divatos orvos k1 fogJa
analizálni az elszánt R6bertet,
aki fájni mert tudat alatt.

törvényen
~

A bevlindorltisi tör\·ény azi- 'éa tön·ényazerUségét. Ha a:i; ilgora folytán s:i:éhzakitott Cl!a- 1 letö állit.f,sai való tények éi;
ládok egyeaitél!e érdekében jó egésuéa-ben van, testileg és
mijus 28-án a kongresszus szellemileg is! a vizumot me"mindkéf háza helybenhagyta adja. A vízumot sor szerint ad11 bevándorlási t törvény java- jllk meg, tehát ajánlatos a lis1
so~ ~:!:~!::ta!!~~~ ez tör- ! ftt~:k:~ ::e~1 1;~::tekzez~~- te~~
vénreröi:e is emelkedett. 1 A feleaégéet és 1:,,yermekelt az
közóhaj nyomán 1924 óta uj törvényváltozásr6l értesihimo~t eszközölték a bevándor- n! és egyben aííidavitot kil ldtlás1 törvény el116 változt.atá- m uámuk ra.
sát.
Amerikai polgárok, mint eddig is, a 638 sz. ürlapon folyaKedvezménye, k~a cu itt- modnak r. Bevándorlási Fő
lok6 idege11ek családjainak bh:toshoz, rokonaik kedvezmén)·es, vagy kvótán kivüli stá02
nyZ:es!~:h~~~zevá~! ::24leg!~i ~~:zá~:t.~k~~!~:~od:á;:lg~!:
törvé ny 6. parngraíus'n. Az ed amiko r nem lakik ténylegesen
dig! lörvóny szerint ked~ezmé• az E,iryesillt Államok terUlt,
nyes kvóllirn a klivetkezok tart lén.
hatnak igényt : A 21 évnél idfi- -A7. az amerikai polgár, nkl
scbb amerkai polgár
apja, 18-21 éves, nem házas gyeranyja, f~lesége, férje és 21 mekének, vagy férjének kedéven nl uh nem h~as gyerme- \'ezménye 8 bebocsását kérő
ke, valamint nem pol_gt'ir be- lyamodványára kedvező vávándorló (vele érkezo, vaity /aszt kapott, nem kell, hogy
kö\'elő) földmivelés.ben jár: azok kvótán kivül \'aló helye- !
taa felesége és 16 evcn aluh zéaéért
uj
fo\yamod,•ányt
gyermeket A tö,·vényeaen be- nyujtaon be. At uj törvény 1
bocsátott idegen feles~ge és 11zerlnt ugyanis, 11 konzulok ezt 1
0
1
~:~~!~!é~i:~.
:z°~~ke~:Snn hi:::::it!~~~: :

fo- 1

!! !a:;a ~:n~~;a::~::• j~r~é~e~~ ha~ul::jy~~vaa~is öc::!édia~~ust ~~:~~;~lt
n::. :~!
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lett \•olt, Bessenyő közsigböl
boita az uram, apátlan-anyátlan i1rva ,·olt, három!n~z lej
ii:tetést adtunk neki és teljes
ellátást, de nem volt más dolga, uak a .ryerekekkel játazo~i- .. '•
Julika nem eszik

~ ~

~;!~;-

~~,;k;mt:1 .~~e_d!z;;:~\sa:
Somlyl~r!!~
u~· mondtam, mert elvettem
töle a holmika1, nehogy megUJ VONA·LAT ÉPIT
szökhessen, azután kilö~k a
AZ ILLINOIS CENTRAL
caeléd.!!Zobába, még hallottuk,
"nhogy nyöszöröa- .... Reggel
Az Ill inois Central Vl!,SUt a
a:i:tán jön a szakácsnö, h~g~ a közel jövőben meK _fogja ke~-

i::rs:;if!!:

... !~li~a !~ilé~é:~B
amit tölem kapott karicsonyra, a küszöbön hagyta.
- Képzelem. édesem, hoKY
- Mezítláb ment el.
mit azem·edtél ,·ele..
mondja a sov~ny
alacsony
Juliko a: örök mez6n
nagysága részvéttel, - ha te
/ itt.... .
.
Ké pzelem, édesem. - Kepzelhetéd edesem. - !tói megint az alacsony soválaszol a sovány magas nagy- viiny.
aága, ha én itt. pedig 11.mikor
- Képzeld édesem, - haa Lacikám sz~letett és ~z dnr tovább a magas sovány uram orvossa l jött haza, maJd milyen napjaink voltak, fornem kidobtam mindkettöjil- duljunk a rend6rséiihe~. vagy
ket .... az egész azzal kezdő- ne forduljunk, az uram a:i:t
dött. hogy ősszel és télen na- mondta, hogy fölösleges, ha
gyon jó leány ,·olt, de ahogy valamit csinált volna, akkor
jött a tavasz. mintha csak ki- már az elaö nap benne lett
c.'W!rélték ,·olna. Ha elküldtem \·olna az ujságban, de különdélel ött sétálni n gyerekekkel, ben is éjjel-nappal szakadt sz
• akkor csak késő délután j ött eső és hideg szél fujt, mezithaza, amikor az uram tüvé Jáb ilyen idöben nem mehet
tette érettük a város t s azután messzire, biztos, hogy magától
11:i~erül_t, hogy felclpelte a két is visszajön és akk~r majd szé
'Clloppscget a Wartéra, ahonnét pen kiadjuk nz utJát.
'hai.a lehet látni . ... mert a
- A gyerekek folyton sirmaml,aaz esi.é,·el azt ~itte, tak, hogy hol van a Julika,
hogy az el ső torony, amit a mert amellett nagyon szeretmess:teségben lát, az már az ték, különösen a kis lány, az
6. falujá.na~ a tornya. A sza- néha csak ugy alu~t el, . ha
kacs nő 1s Jött egyszer, hogy ottadölt mellé a Julika, megis
Julika nem akar enni.... az kell va lamit csinálni, mondta
ebédet la otthagyta, a \"acsorát a1. uram, amikor mlr egy hete
is otthagyta s amikor az uram nem jött hir, a rendőrséghez
1
11
::~. :Z;ác::~te;a::e~n~ié;~k!: ~:;t :~o/e=::~~~té!or::1:~:
dett sirni, hogy haza aka r hogy miért nem mentünk az
menni a faluba, Bessenyöre ... első nap, végre az uram irt a
rája kell hagyni a bolondját, Julika nénéjének, Besseny6re,
mondta az utam, majd elmu- hogy mit tud róla ?
Hk magát.ól..
Néhány naEn hét mulva jött a nénpig csend volt, ceak s gyere- jétöl a válasz, é n bontottam
kekkel játuott mindig vona- fel a levelet, azt irfa benne,
tosdit, t udod, Lacika \'Olt a hogy Julika negyednap érkemo1:dony, :l::vike a kocsi s ó zett mezltláb haza. gyalog
meir a kalauz. közben fu- jött az oruáirutakon, mert
totta k a s1:ob!ban, akkor ez a nem volt pénze vonatra, akkor
csacsi lány kiáltozott, hogy már nanon beteg volt, azonBC11senyő, k!uállni tellllék .... ,nal ágyba kellett fektetni és
buevétkor korán reggel kopog lázálmábann mindig mondta,
a háziur, tudod, még mindig hogy a nagysága bocaásson
bére11 lalcbban vagyunk, kék meg neki, ha valamit vétett, de
·"

:: :!~:a h::ri~ ~:~~al:;
udvar egy rffzét, amely szénporral ,-olt feltöltve, kéeőbb
esett a:t est5 éa a:t udvar most
csupa sár. Kivillüok csak a

~::!:~

~ : ~~!et~;:::1 aa
mind kint dolgoznak a mezőn.
Aztán kérte a népje, hogy ha
maradt itt valamije, akkor ad
kUldjem el neki, mert nagyon

::~~e a ~~~::~;~:rr;;ft:-~t~~
befejezését, amennyiben erl a
tiz mértföldea darabot m~g ~
háboru alatt kezdték , épitem,
de a munkát annak idején félbeszakitották.
Ennek a vonalnak épitéaével
be lesz fe~ezve_ a. szárnyvonalakna~telJes k~ép1tése.éaeuel
a:,; UJ vona l ~Jabb szenfö~ dek
válnak h~z~áferhetővé a kitermeléa célJa1ra.

----o--A KEMtNYSZENET IS
BE KELL VENNI
TŐRVtNYJAVASLATBA
-•
A két New York állambeli
szenátor nyilatkozatot adott
ki, mely szerint küzdeni fognsk a tervezett széntörvényjavaslat ellen, ha az nem fogja
magába foglalni a keményszenet Is. .
.
Azt állltJák a si.enatorok,
hogy ha már akar ten ni vala~it ehben az ügyben a törv~nyhozáa, akkor nem _azaba_d
hezagos munkát végezruök es
ki kell terjeaik~dniök a ~eményszénlparra 1s, melynek Jelenlegi helyzete csupán időleges és nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen.
A

~z:;e::~:~;j:

~;::i~~o::1:i
kodlk es az e\oJelek arra enged nek következtetni, hogy a
keményszén belefoglalása nélkü l bukni fog a törvényjavaslat.
A két szenátor ea-yébként kijelentette ~zt is, hogy a decemberf Oleaauk fo(yamán erő
sen fognak dolgozm abban az
irány~an is, hoil')' a?. által_uk
benyuJtott és a co-o~erációs
eladási sy11temet célzó. ~avaalat
törvényeröre emelkedJek.

::;:;ék::i:~~:

1:!1:z:.8~0~0::t
mot.
landóan megtelepedm.
A n & o FUVARDIJ- •
Ennek a hatodik törvény- LESZÁLLITÁSA NEM LÉP
szakasznak előnyös változnb\
AZONNAL ÉRVÉNYBE
1928' julius hó else)étöl fogva
lép életbe a következőképp:
Az Interstale
Comm,erce
Minden nemzetiség évi kvó- Commiasion ugy döntött, hogy

!!!~~akaz!~ ::~:~r~a ~:~~t;i
évet betöltött amerikai polgár
szülei, vagy annak férj e 1928 május 81 után történt
házassátr révén. Ugyanilyen
ked,·ei.ményben részesülnek a
földmivelésben jártas benindorlók, azok feleségei és 18
éven aluli, ellátásra szoruló
gyermekei. Ezekkel együtt jöhet, vagy a család ugyanilyen
jog mellett követheti 6kt:t.
A kvóta fennmaradó ötven
százaléka, valamint minden
fe lesleg, ami az előbbi paragrafus kivételes vizumai után
megmarad, az állandó lehilepedésre bebocsátott idegenek
21 éven aluli nem házas gyermekel és felesége számára van
fenntartva . Közönséges kvóbtbevándorlók számára vizumot
csak a fenti két os:i:tály kiclégitése után adnak.
Fontos változásokat eszközöltek 11.z 1924-iki törvény 4.
paragrafusában is, amefy a
nem kvóta bevándorlókkal fogJalkozik. Eddig egy amerikai
polgár nem házas gyermekének csak 18 éven alul volt Jogu.
kvótán kivill bejönni, most a
korhatárt 21 évre tolták ki.
Kvótán klvUli státusza lett to-

J::::. ~:
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érvénybe junius IS-án, mivel a
társaság nem tett eleget a törvény követelméoyejnek.
Ez a va.autvonal ugyanis
először kisebb leszállitást ter•
vezett és kérelmezett az Interstate Commerce Commissiontói, de ennek döntése alapji1n
ugyanazt az árleszállitáat eszközölheti, mint a New York
Central, a Pednsylvánia és a
többi vasutak.
A kérvény
benyujtáaától
kezdve azonban harminc napnak kell eltelnie, mig az uj leszállitáa érvénybe léphet és
!gy II Baltimore & Ohio elkéaett, mert idöbe telt, mig a többi tánaaágok Jeszállitásánd:
megfele16leg 6 is revidiálta :i
fuvardijakat és szintén 20 centes leezállitást igényJö peticiót
terjesztett elő. ,(
A vasuttársaság arra kérte
az Interstate Commerce Commissiont, hogy a jelen esetben 1
tekintsen el a kötelező harmlnc naptól, azonban a bizottság nem adott helyet a kérelemnek,
A JeazAl\itás mindamellett
érvénybe fog lépni, csakhogy
\·alamivel későbbi idópontban.

at;;~~:is::1::;8 f::: te~il')~;:!;1:ntr: ~ftt:b~::~
niu e elseje előtt ment végbe. & West Virginia, valamint :l
Bessmer & Lake Erie vasuta.IJ!lben áll az eljár6, kat fa, umelyek vonalain azlnaz u} ttirvény alapján
té n egy havi halasztáat szenved az uj fuvardlj életbelépteA beérkezett elsó informá- téae. Ezek a vasutak szintén
elő szerint az ittlakó idea-en- kérték a 80 napi várakozáai
nek nem azilkségea folyamod- id6 elengedését, azonban az Innia hozzátartozói kedvezmé- teratate Commeree CommJsnyes vizumáért, ull)'anis a sion tőlük Is megtagadta a kéhelybeli amerikai konzul fog- relmilk teljesitfsét.
ja ezt a kedvezményt a azabá-o-JyOs' eljárás fi.lapján megad- AZ BGYETI,llN
---o,ni. A konzuli listákon ugyanis
llA. EGYLET8Nllll
annyi egyén szerepel, akik ' a,mrhl ma,11,a Z.p a Mame,""'6Nt lnllpa,,,,.,... t,. Amerikában lakó ldeirenek te- 111/«1' /Júpá61Q, ,,,.,, a,
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luift:h tkbtd:re, c,qi ~
utp
klotulll • ~·
~
ON1111
ullM,e,

•Júlia • IIOf/flfD' ~ r -
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az á ltalános listáról a kedvezményesre veteti át - hivatalb61. A konzul illapitja mea- a
rokons,gl igényeik valódiságát
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A Magyar
Bányászlap
az amerikai m a fl: )' a r binyásiok
egyetlen lapja, mely uilntelenül a
bevándorolt bányászok igaz~~rt harcol

0
A Magyar
Bányászlap
minden dolgában taoáccaal szolpl,
minden ügyét dljmenteaen ,llntézi
A szolgálatokért aoba eenlr.lt61 egy
centet se foa-adtunk el éa nem 11
fo/unk elfogadni.
Semmi ei)'ebet sem kérünk erért, minthogy, ha lejárt u -előfizo
tese és ha dol,onk, ujltaa mii' eltfizetését és ha lehet,

SZEREZZEN

UJ HIVEKET

LAPUNKNAK

Minél nagyobb a táborunk, annil
eredményesebben tudunk h11rcolni a
mal?}"ar bányáazo~ért.

•

A Magyar
Bányás~lap
előfizetési ára en- évre 2 dollir,
Jugoaliviába, Rom,nlába. Burgerlandba 3 dollár, , (Mal{)'arord~ területér61 ezid6surlnt ki van tiltva
a Maa-yar B4nyúzl1D).

Oim:

Magyar Bányáazlap
Himlerville,

lentucky

1928 JUNIUS 28.
MK9La.U.

Ohazai mesék....

A PATAK T ITKA
Irt.a: SZENTIMREI MÁRTH.A

(}'olyt.t.ú)
gyen maradna, mielőtt' szeretője elveszi
- Bizonyiba be az ártatlansigát. i'leDobos Lidit.
11éz !eszi Sok bizonyiték szól maga ellen.
Az idegen szobában ponu:inll és porazagu
Rózsi öMzerizkódott.
Azért s:r:álljon magába a teJl'Yen töredel\'Olt minden: a falak, a két9!"estett iróasz.
(Atyaisten I Honnét tudja a gondola- mes vallomást, mert csak ezzel enyhithet
tal, talin a mögöttllk 1116 két férfi 1!. Az tit?)
sorsán. Bármily nagy is büne, a birósig
e,ryik közéokoru. barázdts homloku. tark6- l::11 azért adottmérirezett eört az enyhitll körülménynek fogja betudni fia•
j,ig kopau, vértelen arcu, oko.uiemll. A urának.
talságát, bilntetlen e l őéletét, megbánását
mállik aovby, görnyedth!tu, ellenben 6sz
Ez a két uó. Cl!endesen, de nyomaték- s Isten irgalmára is csak ~ííY tarthat nállaja tömött, mint a hervadt bojtorjin vi•
rág. Tollat azoronptott, de nem irt, pi• kal kiejtett két szó, mint két tör jArta át mot ! Ha pedii' megmarad konok tagadása
Rózsit, viratlanul. Levegő után kapko,.. mellett, a törvény teljea ulgora fogja sujpasiemét Róz.sira villogtatta.
tani nemc!ak magát, hanem tettestiraát Is.
dott. Szinte aikohotta:
- Jöjjön közelebbi - nem parancsoE.i:en hatásos szavak után elhallga- Nem én adtam! 0 maga töltötte.
lólag hanpott, inkibb szelíden, hivogatón.
tott s várakozásteljesen nézett Rózsira. A7- De maga mérge:i:te meg a aörl.
Rózai önkénytelenUI u ósz ember felé
- Hogy mérgezhettem volna meg, mi• öreg irnok is, Ez ,·olt az a pillanat, melylépett, ám 6 némán intett, hogy a másik
ben rendszerint megoldódik a bünös nydlkor ö lelte az üveg sört a patakban.
férfi felé forduljon. S megkezd6dött n
\"e s könnyit lelkiismeretén. Ok ezt már
- Deki tette oda?
kihallgatás, nem ugy, mint elképzelte,
- Nem tudhatom. Máskor is lelt sö· ilgy kitudták számitani, mint a jó kártyácaöppet ae félelmetesen. Miután nevét, kosok, hogy mikor melyik kártyát adja ki az
rát kikérdezte. szépen bes:r:élt 6 maga, mint röaüveget az urak után, akik a szarvas- ellenfél. Ritkán tévednek, olykor mégis
egy jó tanitó magyarázb közben s meg- etetönél uzsonnáztak.
- Erőtlen védekezés ez, Bujdosóné s megesik, Rózsi hallgatott.
elégedett a menyecske egy-egy halk igen- Nos, beszéljen - sürgett-e Kegyes.
lássa be, hogy nevetségesen hihetetlen. Az
lő szavával, amitől az aztán mind jobban
- Nem tudok most se egyebet szólni:
"urak" nem visznek kirándulásaikra mérnekibátorodott.
- Maga még nagyon fiatal, Bujdosó• gezett sört. Maga állitotta azt a patakba. ártatlan vagyok!
A két férfi csalódottan nézett össze.
né, az ura apja lehetett volna, ugye, sze- u:embetUnö helyre, hogy az ura megtalálA
biró
felállt, hátat forditott Rózsinak,
ja, hogy ö azt higyje, hou az urak hagyrelem nélkül ment ho:r:zá?
ták ott. Maga jól tudta, milyen sör az, aki szinte megkönnyebbült, hogy nem
- IKen.
- Miért tette. holott Garaboncit sze- hiszen nem ivott belőle, sót a mostohafiá- szegeződnek már rá a sárga, kutató s:r:e-'..
nak se adott. mert ,arra már nem vitte rá mek. Az öreg irnok szólt houá, furcsán
re tte mindig?
•
Körillvett nagyon, mikor an~•ám a lelke, hogy az ártatlan gyermeket is el• ejtve a szót, mert sok foga hiányzott, bár
többet koplalt életében, mint rágott s
meghalt. Tartoztam is neki, anyámat 6 te-- eméssze.
Rózsi tanácstalanul meredt Kegyes mbra sem tellett neki, nemhogy milfomettette el.
- Nem kellett volna \-áhaili'atni, de János vizsgálóbiróra. Vértelen ardban az gakra.
-Tud irni?
maga gyenge teremtés, aki könnyen hajlik a két filrkész6 sárga szem, mint két lám•
- Tudok.
pás, mellyel bevilágit az előtte remegő szemindenki beszédére. Igy van?
- Irja Jde a nevét.
- Hát . . .. nem vagyok makacs, de rencsétlenek lelkének minden zeg-:i:ugába,
Elébe tett egy iv papirt s köszvénytől
meg akkor össze is különböztünk Gara- hogy az illetö maga is megborzad sok min•
bütykös
ujjával mutatta, hol kezdje Ró-dentöl.
amit
oda
bezárt.
Rózsi,
mióta
nyoboncival, aki a caá.szárt azolgálta.
-Azonban hamariisan kibékültek, mi- mában sziszegett a uanu. mint egy mer- zsi. A bemártott tollat is a kezébe adta.
ges kigyó, folyton rettegett a csendőrók• Rózsi aláírta a kihallgatási jegyzőkönyvet,
helyt hazaérkezett.
tői, akikről hallotta, hogy
pofozzák ée anélkill. hogy fogalma lett volna arról,
- A:i: uram is a:i:t kivánta.
- Nono .... azt semmiesetre se Jd. rugdossák vallatás közben a bUnösöket. mi az? Azután ösztönazerifen az ajtó felé
vAnta, hogy viszont kezdjen vele, azonban Arról sejtelme sem volt, hogy szavakkal tartott.
a legény nem tAgitott és maga véle sem is lehet valakit kegyetlenü l kinozni. Most
- Maradjon! - szólt rá Kegyes bi•
érezte, hogy Kegyes biró szavai erösen ró, aki idők!Ízben megfordult s emelt
makacskodott.
•
Rózsi szégyenkezve hajtotta le fejét. kapcsolódnak egymásba, mint a billntsek hangon folytatta:
láncszemei.
ráíonódnak,
rabul
ejtik
II
neki
A vizsJtálóbir6 jóságosan folytatta:
- Özvegy Bujdoa.ó Bálintnét, azilletett
- Mért nem vált el hát az' urától, ha a tudatlan parautn6nek nincs olyan B:taVB, Hattyu Rózsit, aki hitvestirson elkövetett
azt a legényt olyan nasryon szerette? Ga• mely letéphetné. Szintelenül, halkan, di- szándékós emberöléssel vádoltatik, sulyos
rabonci biztosan mondta is magának, hogy deregve gépiesen hajtogatta:
gyanuokok alapján a törvény nevében le•
váljon el.
- Nem én étettem meR' .... nem én! tartóztatom.
- Csak magának állt érdekében ..
Rózsi fejétrá:r:ta.
Rózsi kezeit tördelte.
- Inkább a:i:t mondta. hoay nem vá- meg a szeretőjének. 0 tanácsolta,.
- Csak elbucsuzni engedjenek az
lau tha t el, mert ahhoz sok pénz kell, de maga megtette.
uramtól, mielőtt bez,rnak rimánkomeg jegyben is járt Dobos Lidivel.
- Nem .... ő nem mondott semmit.
dott.
- Tehát a bilnös gondolat iB csak a
- Akire maga féltékenykedett.
- Az nem ura maJl'ának, hanem biln·
A menyecske c.aak ruháján babrált, le• magáé?
társa és vele nem beszélhet; mig ki nem
sütött szemmel. Ráhagyta. A vizsgálóbir6
- Jaj Istenem! - sirta el masrát. derül az ártatlansága!
pedig folytatta, mintha könyvb61 olvasná": Se az enyiin, se az övé. Mit csináljak, ha
Egy másik ajtót nyitottak ki ellitte,
- l2Y a:i:t kivánta. holO' bárcsak özve- nem hisz nekem?
,nem azt, amelyiken belépett. Mögötte fe--

e,zes állásban strázsált egy íogházőr, aki•
nek átadták a az maga előtt engedve, né-~:á~.kisérte le a foll'házirodijába, ahol be-

_ Keresztet vetett magára és tenyerébe
re1tetteatdt.
A BÖRTÖNBEN

- 23 azámu :r:árka - mondta eí{Y hl·
vatalnok s a foghá:r:ő r a rettentő karbolazagu folyosón ismét el6re teesékelte. Nem
volt hozzá durva. Sok mindent ,télt ld6!ebb ember létére, nem háborltotta fel
semmiféle bün, melynek bUnhödó szolgál-

A tyukoknak csak akadt j6 p!rtfoa:6-ju~. Toruáné személyében, aki a tojáaailt
feieben elegendő kukoricára érdemc1tilette őket. Ellenben a kis pagony! hh hl'ba
várta viasza fiatal gazdáit, akik elein(.t re-

u::~::~:: a:
fogházban i.s épületes~bb látvány, mint a
biblrcs6.s ban.va. Csodálatos. Róz.sl háta
mögött a szuronyos őrrel 88 önmaa-ára, ae

ménykedtek, hamaros szabadul'8ukban.
A blln utjai tekervényeaek a bár az
igazság eryenes, mésri.s hossiadalmas, mert
nem hiába ibrá:r:oijék az igazságuolr,lta- ·

;;~l:t!::l~t~t!~~~!~

~!:~: 1:,~~· :e~~

szerelmesére nem gondolt,
- htenem,,, - megdöglenek a tyuk•
jaim .. - - ki ad nekik enni, ha engem itt
tartanak? - mondotta halkan, kissé viszszafordulva az ör felé. Az nem felelt neki,

~:~a~~::~:~a~6;!:tm:~;
hét utáo. Kegyes biró többször maga elé/
hou.tta Rózsit la, Garaboncit is, bOff'.I' kihallgassa őket valamely körUlményre néz.
ve. Töredelmes vallomásukat hiába várta,

:::t

:!á~ot::si~~d:!\~:ta:kiua": ur':if:::m~~~:
tette, a tyukJai életét félti. Tal~n bi:r:ony
:;:~a:!:J~.- •N;•,a~a~~ \r::r~fu:

~~st~:~::

:llt

tnsig~ Helybe vagyuok 1 _

meg

a

:i~;n~~b!k ;~:jt~t~y~mo1.á.st fo~y~
1
adatokat. megmaradtak kon°::z:ga'Jpaeuk
I

:~!~~~ZÓ~i'gyllkoaságra

S

ték A házas~gtöré.st mind

a felbujtáara
tten beiamer0

23--lk~z~~uc:::;:1 e~~~~t~l~yi::~:- benne
gondolkodni. Aztán, ha eszibe jut valami,
0

:~~~at~~:{~~en~s:g:e:e:n!k:n:1~~~-álómely~:~zté!f:t;~1~!~~:~n~g~e:1~:k!::~
gyat se ttidott megkülönböztetni s ijedelme
hatalmában nen:i ia hallotta, amint mö1"ötte megfordult a kulcs a zárban. Előre lé-pett. MegfoJl'Ód-zott a kis abfak erős vasrác.sában a ugy állott sokáig. Csak akkor
lllt le az ágy szélére, mikor nagyon fel •
émelyedett 8 Jl'YOmra, l!ls amint ott illt görnyedten, a semmibe meredve. valamennyi
gondolata Garaboncit kereste.
- Hazaengedték-e, VBJl'Y öt ia letartóztatták? Abban egy pillanatig se kételkedett, hogy ha elengedték, elkövet min•
dent érette, hon- kiszabaditsa.
Garabonci az épillet másik szárnyában,
a 9-ea zárk!ban meg-rökönyödve ismételgette önmagának: tagadok. körömszak.ad·
tig tagadok, akárhoc. adják is s:r:ámba a
szót, hogy én bujtottam fel Rózsit. A ne•
rencaétlen méi' rám talál vailani, ha nagyon ráijesztenek. Hej, ha tudtam .,-olna,
hogy ilyesmibe keveredünk, békét hagytam
volna neki, akárhOi'Y is szeretem.
A falra vetödő saját árnyékában Bujdo!Ó Bálint-ot vélte felismerni.
- Ez a te boeszud, Bujdosó Bálint!

A rejtélrea tigyben rilég ni!m l átott
~:~~á: ~ráóÍy::t
-

:a ki~~~talE:é:rtl

sem, akiket szegényjogon rendeltek lrl

:~~t~~r:~ ~~~~:~ :~~;~!~~~:{~~;

zslros jövedelemmel, de hirnevüket met• '
alapithatta. Védenceik a nél'Yuemkö:til
t!rgyaláwk alatt ia váltig hangoztatták
ártatlanságukat.
Csatlós !,ó1t védelmezte, Bartolák
Garaboncit.
követett Barto1'k mindent, hogy ..,araboncit szabadlábra he-lyeztease. Szépen fogalmazott beadványait
il.zonban a biróság rendre elutasitotta "a
várható bilntetés aulyosságtra való te'kin•
tettel."
Csatlós pedig mindig arra kérte az
egyre kétaégbeeaettebb R6:z.s.it, hory viselje sors'lt türelemmel a főtárgyaláai#, amikor felmentik, ha caakuuan ártatlan.
- De hát mikor tüzik ki mir azt a.
íötárgyalást?
-Silrgetem, amennyire tudom.
Hiszen nem Is rajta mult, ho&')' mh>eí
a természet minden körillmények kö~ött
megy a maga utján,• Rózsi a f6tárgyaláa
eUltt, vizsgálati fogaágának ötödik h6MP•
jában betes,!dett le.

~=•

(ll'Ol7tatúalr:6'et.Ji:esl)l:l
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A DUNA, VIZtBEN
járást inditottak a temesvári
SZÜLTE MEG GYERMEKtT hadbirósáron. A tárgyaláson
a vádlott azzal védekezett,
Thököl község hat.Arában a hogy a rádió nem képezte az &
halászok izgalmas körülmé- tulajdonát, hanem az igen ér•
nyek közt mentettek ki eu dekea körilhnények között keaaszonyt a Dunából. Mogyo- rült a lakásába. Bátyja, aki

ottani vagyonos gazdának a
fia és Lehóczky Etel tizennégyéves leány. Hogy elő:i:61eg
mi történt köztük, azt nem
lehet tudni. A gyermekgyilkos
vallomása szerint a leány arra kérte, hogy vegye elő apja

!a~::;\ v~::di:~f!!~~
zsét szedett, amit a hátán
akart hazaazállitani. A:i: uton
egy ~üake a 1'bába ment, amit
azonnal ki akart áztatni, ezért
a Dunához ment. A viz fölé

:~::!z~:ic!fá:~i~~ó:~:~, r:
illetö azonban, aki a kéazillé-ket megrendelte, nem fizette ki
a teljes árát és ezért a bátyja
megkérte őt, hogy a rádiót ve,.
gye magához zá.loJl'ként éa ad-

:~~:z~~~::;!!ef~~:~;;;ttc~!: :::n;!!~re~ viaeg-rádi vár:om
levette a fegyvert. a leányra
(Az Est)
fogta és a követke7-Ő pillanat•
--o--ban kioltotta annak életét a HALÁLRA MARCANGOL·
azivébe hatolt lövéssel. A vizaTAK K-eT EMBERT"
gálat megindult, hogy kit ter~
A SERT~SE!(.

;;J:!;:;a~1:~:~i::·e~a~z:1!~~
azédült és a vizbe zuhant, ahol
fuldoklása közben egy fiugyermeknek adott életet. A viz el•
ragadta és a halászok csak az
utolsó pfllanatban tudtik u
örvényb61 kimenteni. Az asz.
azonyt sikerült ea:i:méletre tériteni és a kórházba az,mtanl,
a gyEirmek azonblm, annak e)•
lenére, hogy meleg pokrócokba
éa zsákokba pólyázták, kimentéae után pár perccel meghalt.
Hirlap, Szabadka)

l~n!!1 aj~~:!tke:~! ::i~d és e~
hátralvó összeget kifizeti. A
bátyja elutazott Brallába, a
rádió nfüa maradt és nem jött
el senki érte. Majd felhozta,
hogy kiváncsiságból klsérlete-zett a rádióval és egy ilyen alkalommal érte utól a házkutatás, Iepure kapitány, katonai
llgyéaz sulyos büntetést kért,
mig Raduleacu ügyvéd az enyhitö körülmények figyelembevételét és a legminimálisabb
büntetést kérte. A hadbiróság
a vádlottat 8000 lei pénzbün-

hel a

:!:

~

RÁDIÓHA~~1:::1T CIMtN tetésre itélre. (Erdélyi Hirlap)
ELIT~LT ARADI BÁDOGOS
NYOLCtYES GYEREK
8
0
ar~d~m~to::~ 1!:~::c:a:~~
f!Á~::N•
6rség },~kutatú alkalmiva]
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EGY SZEREL/IIES PÁR
ELTÜNT VISEGRÁDON
A visei'f'ádi Papp-féle fogadóban megjelent egy fiatal pár
és ott uobát bérelt. A bejelent6lapon a férfi Koczor Sándor
néven / a nő pedig mint feleBége szerepelt. A fiatal pár mbnap utazótAakáját hátrahagyva eltávozott a vendéglőb61.
Minthogy életjelt nem adtak
magukról. a fogadó t ulajdono--

\;s:~::~~=~

Az eltünt szerelmes
pár
hozzátartozói kétségbeesve Visegrádra utaztak és bejelentették a szerelmes pár eltUnését
a csendörségnek. A visegrádi
csendőrllrsparancan~k.sái őrjáratot killdött ki a szerelmes

Jásznagykunszolnok éa Bé-késmegyében óriási vihar dühöngött. Tisu.sason a vill,m•
csapás földhöz vágtJ Horpáal
kondást és mostohaleányát,
Kis Erzsébetet. A:i: ott l egelő
sertések az euméletlen illa•
potban fekvö két emberre ro-hantak és csak az arrajárók
mentették meg ~k;et_ a teljes
szétniarcanaoláatól. A leány
azonba n igy is annyira sulyos
sebesüléseket szenvedett, hogy
a faluba szállitiaa közben
meghalt, Horpásl kondás a

vette, hogy a halott nyakán
SZIYENSZURTÁK,
:i:ainegelésb6I származó véralá
MERT CSUFOLÓDOTT
futásos nyomok látazanak. A
gyulai ügyészség elrendelte a
A csendllrség letartóztatta
halott felboncolál!át, majd a tlea Károly tiszabezdédl lecsendőrség őrlJEtbe vette a ház gényt. tJes Károlynak "Cicu"
tulajdonosnófét, ö:i:v. Nádud- volt a gunyneve és gyUlölettel
:~r.!fe~;;;e~ ~;etd~:s~~:~~
konát, akit egy régebbi megegyezés értelmében életfogytig
el kellett volna tartania, előre
megfontolt szándékkal mell'•
gyilkolta oly módon, hou vé1
~;:~á~:t~l:ta;~~:tth::t:~ : i ;
kis:i:envedett. A gyilkos öreg•
aazonyt beazállitottá.k a gyulai
ilgyészség fogházába.
'
1:Pestl Napló)
---o-EGY HAVI FOGHÁZRA
JTtLTEK EGY SZOLGA·
BIRÓT

!~:!t,~~~jé:~~

:::w

né~tt minde~klre, aki őt i1n• !i,ha~~:t~:~r j~~~:~go:!
szóh1?tta. Cifra János n~vU meg barátját.
ba_rátJával Ja ezen veszett ösz(Uj Nemzedék)
aze. Előbb karóval támadt rá,

MEeJ ELENT

~!~

h~ro:J~~Pe~~~!~t
ku~;:~: •=-=~~:!al ~:;
h1~~I. n:~rt f:gj:ea::: 8 ~~ki~~~el bof:1 ta~:~
·
~arornág)
Komlóa P,1 ellen engedély ne! ban, ahol együtt voltak Nyer- romok környékén meg fornak ták Nádudvari Lidia 62 évea A • .,.., ~
, .,._
killi rádlóhaazU.lat miatt el• gea Alltal nyolcivea flu, eif halni. .
ldnyt. A községi orvoa úzre. . . . . , . . ._ . ..,_ , . .
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AZ AMERtt(AI
MAGYARSÁG

Néhány Mt.eel ezellitt a mar
cali fliszolgabiról hivatalban
Baboehay Sándor szolgablr6
több községbeli lakost, akiket
egy kihágáal ügyben kihal\ga.

jel~~:~a~::r
halállal vi~~jap, Szabadka) :~ksulyf:y:l~;::~~~t. ~a::
tal pár levelet intézett' houá----o-chayt, akit most vont felelöa..
tartozóihoz, a férfi azillelhe:i:,
EGY 88 ~VES ASSZONY aég-re a piróúg. Babochayt hl•
0
:o;; ::~:
MBGP'::J:~:N1~ eJIES :::::::
:;a~ó:~i : ; :
és a levélben tudomásukra adházra ltélték.

majd mikor kicsavart!k a ka,.
rót a kezéböl, előrántotta kését és beledöfte Cifra Jáno!t
azivébe. Cifra Ö68zeesett éa pár
perc alatt kiszenvedett. tles
Károlyt beszáilitották a nyiregyházi ügyészség ÍOJl'házábw..
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KERESTETÉS

:- Vird!ul 'Sámuel, Damak, Boreodmegyei származásu,
körillbelil1"48 é,·es egyén, aki al Amerikai Magyar Se, ·felyzö Szövetség 387-ik osztályának, Helen, W. Va.
Ügykezelő pénztárnoka volt, a tagok két hónapi befiietését magához \"th·e, ismeretlen helyre távozott. Az
áprili11i havidijakat nem szolgáltatta be. a központi
pénztárba s később beszedte ,a május,f)~ulékokat is,
bir.tos tehát, hogy a pénzt szándékosan eltu\ajdonitotta. Felkéretnek a honfitársak, kiváltképpf!D a magyar
~g-,.-letek tagjai és tisztviselői, h~gy ha hollété;öl tudomást az.ereznek, azonnal értesitsék Hujbert Lajost,
Box 51, Helen, W. Va., mint az osztály elnökét, vagy
a Szövetség titkári hivatalát: 1412 State Street, ·,,

WALKó JÁNOS, titkár.
Bridgeport, Conn.

HIMLERVILLEI
MAGYAR ASSZONYOK FIGYELMÉBE!
trfe,itjiik ezennel a himlervillei · maayar asszonyokat, bo,.,.

REMEK TAVASZI KABÁTOKAT ÉS RUHÁKAT
kaptunk gyönyörü 11inekben, mintákkal, melyek

IGEN ·.0L'C SÓN· KERÜLNEK ELADÁSRA
Azonkiviil kaptanlc óhatai kitünö vászonból ÁGYHUZA TOKAT ii.
Kitüuö mosók, tartós anyagokból vannak készitve. ,,
A kiultt nem na,y, aúrt aki elöbb jön, annak jat belóle.
_SZEPES JO MIIIOSEGU, DIVATOS MINTAJU
r:"

Jó MOS,ó Y~RDOS KELMÉKET
i, kaptunk, melyek nagyon olcsón kerültek eladásra.

KITIJNO MINOSEGU DIVATOS NO! HARISNY AK
IS ERKEZTEK. AZ ÁRUK MEGLEPOEN OLCSO !
Mir a készlet tart remek Női KALAPOK rendkivül
LESZÁUITOIT ÁRON kerülnek kiá,usitásra. Már
csak kevés van belöliik, azért aki veani akar, jöjjön mit!löbb.
OLCSÓ, DE Jó1ANYAGOKBÓL KtSZIJLT

ELŐ.FIZETŐINK FIGYELMÉBE
Arr a ki rJIJk tl,ztelt el6llzet61nht, h0ff1/
cimt'6ltozáaok eutin ,ztoeskedjenek mindig a ri(II clmet ft köziJlnl celünk. Ez:el
-11könn11ltlk kladóhirxzlalunk 1rnlnká}át
it eg11uttal flllOrtabban kap}dk ki:he:z
a lapot U.
KlrJIJlt ~11uttal, hOf/11 a cimmíltoMMJkat
1N hmlt multán, hanem azonnal tudat•
tdlt vel/Jnk, mm Nfll/On Nk eut ~
el6fordld, MW ru lg11 elkttll6tlott mfJno..
iat nem tudjuk amfn. pótol~.

TUztdriul:

A MAGYAR BÁIIYÁSZLAP

KIADólllVATALA.

'·SZÉP MINTÁJU HÁZI RUHÁK
kénen mervarrva rendkivül jutányos áron szerezhetők moat be.

Ha ön bármilyen ruházati cikket 1Clkar be,zerezni, jöjjön tlóH
llozzánlt, nizn meg, iizlminJtff11 nem~ kaplaatja mer.

GYERMEKRUHÁK, Ai.sORUHÁK, INGEK, KALAPOK.
FWIAKNAK DIVATOS INGEK, NYAKICENDOK, HA- RISNYAK, ALSOIUJHAK ·NAGY VAWzttDAII I

HIMLER COU COMPAN·Y

Divatár.uJizlete

Hl•URYILLE,

KY,,

1111/IUIWILU, D .

EGYLETI KALAUZ

N•n JOI.Hf, ll'raall:UD, N. J.

OiuY1111i:y 8'11dor, N•warll:, N. J .
Nl:W YOflll(

ltlih4b'! Zolth, Oloa.fle!d, N. l'.
COLORADO

F~:•o. VUmo1.

oazn_p

Bll11111w.,.

KÓY,n 011111. Jl'al'liw; Colo.
LO UISIANA

Kapui M,"011, llazn111011d, La,
CONNECTICUT

Aj;~:~:d~,!~ Wor,1111 .a..._

