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Izgatnak ·ellenünk

IzratnRk a bevtndorolt binyáuok e)len.
Nem e:lőnör 6s Jbi.ztosan
nem la utoljira,
Metiswktuk mir uf.
Met'hO)ituk mir, ho.ltY min•
den bajért mindil' a bevándoroltak a folél6aek.
A billtitbirók ketdték az izgat.ia{ és Atvették ezt tólilk
uok a szi:cpercentea. bajtir-qk is, akilmak mi min-<ig utjukban ,·oltunk. Akik magu:.C:
nem tnl~gosan ke~ve\ik :1.
niunkit, de mindig irigylik n
bevindorolt verejtékkel ken.!•
sett pérét
A binyahií.rók , lbevindoroh.
bányiswkat okoljik a 11:ctrfljk
~ trt, a:cok ellen izratjAl«'\z ot•
~d.g la'.ko'JSágit.
Azt tllitják, csak a ~...tn.
dorolt el'!itedetlen mindii' 11

,;ö::~~

<:

~=:.;~;un~~;z
rlkal bánrá:li - 11zerintük beérné &Okkal kevesebbel is.
A b:evinaorolt.ak ellen,izgat.
jAk lapjnfkbRn at. orsiáll' kö·
zön!egét, azoknak tiltiltják l'l
a piketel~!!-t a 17.trájkzónában.
A beváiidorollakat vetik elö-St:l.ir bOr:Ulnbe, uokat gázol
Jjik a kouiklovak Patái. azok.
nak asszonyait · hll'dossák a
bAnyabárók bérencei.
Mégis irigylik tólünk arl a
falat kenyeret la, amit véres
verejtékkel keresünk ebben az
onzigban.
• Egy bajtárs Monaville, W.
Va.-b61 levelet {~a Hunting
ton, W. Va.-li"an ' megjelem:;
Herald Dispa~ti,. nevü ujságnak ée abban azt t.okogja el,
hogy minden bajnak llli va,ryunk a kutfornfaid. A bevindorolt bányillzok.
Itt közlilf.k Herbert Maynard ,baJtárJI leve!H Angolul
ie. m~.! rtil is.
Monaville, W.Va.
June 24, I9'l8.

Editor,
The Herald-J;)iapat.::h:
The labor .ilituatlon in tht
country has become Yery
an.ve. Thia coodition has
been brought about by tCl'I
many workers for the work
tbere ls to dD. Too ímuch fo.

=~el::::~s

i~~f:11:,:~
try to the ,det.rlment o.f the
Amerlcan labore.r, I mean
the ·natural-born and the
J'laturalit.ed man. Amt>rict:111
labor ia entitled to ~ief
from thl1 sltuation. The
flaht ia on to obtaln this re·
Jief, We plead wlth you to
help us figbt our. battle.
Cona+eu through tarlff
lef111lation ha~ undertaken
to protect the bueineas man,
the atrona man. Labor le
sure.ly entltled to the same
meua#i! of relief. We are.
not a.ütni' for a •hortage ln

~ar.:t ;:~
:::~r~~n~
0

~a:r~r:
un1U every Amerlcan msn
ahort of ÍI ~ tio

•

A nagy árvíz

civili~d natlon to allow
a tény okozza, ho1Y 110kkal
szükséges, hoib,- mepzabaMint érteaült mir Am'!rlka
their own citi,.en to be crowtöbb a munkia, mint a munditsik az országot ettlH a mr,gyareign, Himlervillet az
ded out of employme~t by
ka. Ugy a született, mint a
munkásfeleslegt.61,
amely elemi caap'8ok leg'borzalma!oteign labor. ·
honosit&tt amerikai polgtr
esetben a 11:r:énaztrijlmak is aabbika, egy mindent el&liprll
A la7ge per cent oí fo.
hátrinyirn BZOlgáJ a:r: a töcsakhamar vére lesz, Az Arviz litogat" a meg a mult h6
reign laborel"II have no inmttdek &Ok ideaen munk.'8, Jpar fellendülne oraz!gszer• 29-én.
tention oí becoming citbens
akiknek bevindorliait megte pir hónap alatt, a jelenAzon a napoo, amikor a:r:
oí this country. They aend
engedték t'bbe az országba.
leg ura\k,od6 helyzet meg- óhaziban megpendül a kasza
Az
amerikai munkássir
IIZiln'ne és a binyás:r:ok töb.b és az arany buzakévék omlaa large per cent of thelr
money to Europe, depriving
{f~~~tnkatve:l!::!vz~~:~;;,~
pénzt kere11hetnének, anél- nak le a dolgoa munkúkéz
American workint men of
sát. Harc van és arra kéra::~l'Í
:l~~~~l~~m:::sai:
e.arninl' the aame money
that would be epent at
jiik önt, támogasson bennQn Bánytu létemre 11Zeret- elemek tombolisát és az eddii
ket, hogy ezt a harcot gyö.
ném mir a dol1JQt tisztán ~ha nem é112lelt rettenti! irhome, and later go back
látni. Azért önhöz fordulok vtzet.
to Europe themselvee. The • zelmesen megvivjuk.
A Congreaeus mir hou.ikérésemmel segitaen ben- . Bár hetek óta esett már a
coal strikea in the central
kezdett, hogy törvényhozis
nünket oly~n congre.ssmane- vidéken, a nyiri záportik 6s a
competitive fields have continued because their
ser•
utján sel'itlléget nyujt&on az
ket válaa:ctani akik törv6- tart.66 ellök egymást Yálf.otuk
vices are not needed. There
iparnak és . kereskedelemnek.
nyeket tudntn~k hozni, me- fel, senki ~m me~ volna ar-are others, who are not
A mu·nká1Jlig jonal köve.
ly,ek alkalmasak lennének ra go nd olm, hogy ~Iyen ~tetelheti, hogy a Congreasue a
ennek az Allapotnak a meg. nete8?n tombolja ki m&l'i~ a
striking who , can not get
törve:ll.yb&zAa utJin at. 11 érváU:oztatisára ;Ké 'ük ti- termeazet az utolali na-pou.
work. There l are other.e,
dekett: úr1Ue:6y,ja:. N'em k1• _.;. - táaát, se' •tíen rJnektlnk tnert azóta ~ l v i n , _uanstill, are onlyl working part
"rinnnk kevesebb munkit, tatnl. ~an derült Jd6 Jlrj&.
time. Relieve lhe country of
thi.11 over-plus of labor and
de kivinjuk H Idegen szár~ilyen n:a~~n ~=~d ez éji~t%-,;'~~u!=..~rraé~
thi11 coal tJtrike will aettle
mazáeu munkAllok számának
az orad.g,
~
dtek H' 1 rvill 1 k6i éli
itself in n short time, the
lc112á.1Htását mlndadill,-, ml.$ ,.. Reméive, )loa'lr .P,,,_ame- re
___ '.~_!
e ~
industry wlll stabflize in lt
rnlnden.~Ul~ éa..' ~ l - . rttff""""'ffllUIHat · ia'mop.tnl b6zzi •hofY u . okozott kiaabb
very few months, · and the
tott amerikai
polP,rn~k
foa:ja, maradok
~
. kirok~t · rendbehouák, Mingreat inefflciency that pre,.
nem lesz állandó munk!Ja.
Berbert M011mtrd,
denki azt · hltle, lio~ a Jer•
valls in the mines would
Nincsen _gyalizato~bb do.
rosszabb már elmult, pedig
cease, allowlna- the minen
log egy. e1villzilt nemzetnél,
~~ynard b~Jt.árs szerint te- éi a~ most kö~tl!:~ett,.,
"U,' ·make bcttE!f wages withmint) az, ·hogy megengedje hát'~ rlelllll-,; UJaJ' baj ,J a11 bánya-. pl 4- nrap folyarhán ké't ' uji.b\
out inéf'e.:isiHi( the cost to
idegen_;•tnuf!k~olmak, hogy ipal'ban, liogy' sokkal több bé- i:elh6'szakadill követke"i~t\· ))e
the operator. I am a mincr
sajlt polgárait a munká• n~a van ebben„ ai · ora'lágban, és ezek elvé~zték a pusztltA11
and am anxiolfíl to see thelle
8
b6~zki:;:;::· munkások tul• :~:!O:r:!~nfo:
mtk!jn':~tel'
folyamokthings cleattd up. We earnestly plead with yÖu to
n_yom6 része nem ezándéko- vándorolt dolgozik a binytk: kll.. áradt kis he1Yi erek düböhelp elect congres.emen who
zik az amerikai polgársigot ban, akik még nem polg{Lra1 rögve rohantak 'el6r'! él! puszwill íavor the proper lefelvenni. Keresetüknek leg- ennek az országnak. Nem tud- tulást hoztak magukkal. A vigislation that will make
nagyobb részét Európába juk, honnan .szerezte ezt az zet már levezetni nem tudó
relief possJble. Help edukUldif éa ezz.el megnehezl- értesültsegét. Aligha Mona- p&tak kilépett medréb61 és
cate the publie as to what
tik az amerikai munkbok villen, a magyar bajtársai kö- ugyiizólvtn percek alatt Uibb
ill wrong with the country.
1
0
~:~~:!!!k,h:~e;::it,/~:!
~::yáé!!;n
!!~~m:f:c:0:;a~::
;_
Trusting you wi\l Jend aid
tudnának élni; kés6bb pe- polgárpapirjukat tlllttk telhe- szeit.
to the American laboring
man, J remain,
dig visszamennek Európihn. tii szorgalommal megszerezni.
Hlmlervílle ine111ze flilYours
Az egym611aal
Versenyt.6
A . btnyaipar betegaég-ét dön hires kertjei, az óhaza roR~rlHrt Maynard.
11zénmezlikön a 112trijk to- nem lehetne azzal meggyógyi- mantlk!jit lehel6 mu&kttlik,

t,~:~:~::t
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Monavillc, W. V:J..
Juniua 24. 1928.
A Herald Dispatch
szerkeszt6jének.
A mullkások helyzete nalYOn válstgo11 ebben az or•
szágban. Ezt az á\lap,ptot az

:::: !:~:ia'::ert siü::én~
lenné vélik. De vannak
olyan bányiazok i11, akik, ha
nem is aztrájkolnak, de
munká.ra mégsem tehetnek
·nert. Misok még csak ideiglenesen dolaoinak.
Ezért

TO OUR AOVÉRTtSERS
Our present issue was öelayed on account
of the flood at Hi.mlerville, which caused great
damage to our printing equipment and shop. .
The necessary repair work has taken more
time than we expected, however, we hope that
there will be no further irregularity in publiehing the paper on time.

Thia is also the ~reason why the present
issue is published on four pages inatead of eight.
We hope that our advertisera will realiz.e
the hard poaition in which we were placed 'and
alao tilat the interruptio.n was beyond our
power.

HUNGARIAN MINEBS' 10tlllNü.

~:~iá!o:rn;~~;;::~~ ;u~~:
ból, mert a bányaurak bl:r:tohozatninak a helyükre uj
bányáll.zokat. Va\6.llzinllleg Dél
r61 feketéket. Nem z.árntk le
felesleges binyiikat, hanem
megtöltenék azokat a kapható

~:a:

1

;~f::a ~::b~~t:\~~;
léa.
Mit te.n~e akkor Maynard
baj tára? TaU,n N_iauakü~dená

~~:=I

Pi~r:é:,r~;~:~! tz!r-

:6a:~e~e:é!1'°~= ~:
ka~ _., Ju. árvíz következtében
haJléktalanni vitt caalidok
még . ~znap elhelyezést nyertek, ainit követett azok véglel'CS betelepltéee.
A:z. j.rv:h: nem tartott aokiig,
de.. b o ~ pu.eztitáat okozott. A VlZ eltakarodúa utin
ugy nézett ki · a telep alaC80nyabban fckv6 réue, mint qy
~csatatér.A '!lz '1tal 681aehordott mindenféle hulla-

::!

i,•!1:~l~etea~t~
kat, melyeket mél' tr.ea- aem
lehet A\lapltani.
Jlyen körülmények klizött a
Blinyáazlap nyomdijillak müködé11e teljesen meg "l'Olt bénitva és ez az oka annak. hogy
a mult hlten aem a 1hl7M
Biny'8zlap, se!° a BlmlH
Mflrton R~llapJa nem tudott
mes-Jelenm.
Az éplt6 "8 t:aklmt6 mu11D
az:onban nagyban fe!y1k '8 • _

~:.=?n =~:; :::ici'Y::.~--::,~
lhat6 h0 ~'1
nli,.
· él IISbb pótohd tudjak.
,
17 r yen inu
mm e
··-v

ze

víztől

i;:;::~~

118 n

P,nak az Arvíz.
lba került ennek eltakarltl.aa. /
Sezitllégre pedig nem leheA Magyar Blinyáazlap nyom
tett számítani, mert az árvts dája egyike volt azoknak az
következtében Bimlerville te!- éptlleteknek, melyek a Jegnajeeen el volt zirva a kUlvllig- gyobb ktrt 11zenvedték. As
tól. Meaazakadt nemcsak a épületben négy lib mapaan
táviro ée telefonÖ88zeklltteté11, állott a víz. amely mapya!
de még a villanys:r:olgálat !1. hozott vagy két lib maps
Aki segitenl tudott a más!- iszapot.• Hogy mlt jelentett ez
~on, ~ aegltett és minden kül- a rendklvül ·ér:r:ékeny' aépek-

i:1cv:
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AMagyar Bányászlap Olvasóihoz!
Janius 27~
visszatértFm azabad!lágontról- ..,, ,
1
·.:: és Jljból átvett. rµ ' ~el( ~ lapnak a szerkesz.
téret.
•r ,,
1
Sajnos, nagyon azomoru hirek fogadtak itt·
hon, melyek lelkemet összetörték, hiszen szivemhez, lelkemhez nött hely Himlerville.
A bányaipar k"tasztrófája megölte ezt a
magyar vállalkozást és a gyiszolók között álJok magam is.
„
E pillanatban nem tudok ujabbat imi a vü,. ..
lalat sorsáról, mint amit Himler Márton irt, a
mikor bejelentette az összeomlást.
A váll•lat gondnokai tovább vezetik 87.
Ügyeke.,t, miF a törvényes formák között a tár•
saság va~át el nem árverezik.
• • ••
A tát'Uság munkásai a gondnokaimak dol-

:f::'~:::::.~us~t!;t
rájuk fordított munka és les;feljebb találgatni lehet, hogy
az iazaprétea- alatt kinek kaze
munkAja pihen.
Nem tudtak ellenállni a
rettent6 víztömegnek azonban

goznak hitelbe. Munkabérük awnban_ biztosítva
van, mert hiszen 8 társaság vagyonának eladá·
sakor elaö, amit ki kell egyenliteni: az elmaradt
munkabérek.
•
Második napja voltam itthon, amikor ujabb
katasztrófa zudult dnk, árviz ' alakjában. Erröl
lapunk más helyén irunk részletesebben.

:;f:tk a· ~/~:~. ~á~ra
.
el611zör egy htzat a a:r:tAn a
többit. PIiianatok alatt ugyan•
:ra
~IC:1'~~ik utca-

E helyen csak á lap ovasóit lqvánom kémi,
ne r6jjá fel, hogy e(Y ideig nétY oldalas lapot
leszünk kénytelenek adni. Nyomdánkat a viz

~~:

te~%:

Us:r:tak

a békés

ottho~ok,

m:,güta és ezrekre menö kirokat

8é";,_I. bányaipar akkor kezd kiA", ',"",.:· ••-- usz6 hiuora

,teljesen rendbe jöviink. A Bányáazlap olvuól
. jól tudjik, hogy az utolsó esztendö harcai, a Wnyúzok ntrájkja a BányászlapÓt l8 aulyos hely•
zetbe juttatták. Ez az árviz fokozta nehéz helY•
zetünket, hiszen - sajnos - nJnes tartalékunk.
anúból a kirakat fedezni todnik.
•·
Szillo,égünk van hát az olvasók belátúiTft
és lgy arra kérem azokat az olvasóinkat, Jl\ri1t

"" ~
;;:bbis h;1:z!~tla!;tt~IY e~
a további pua:r:tuliat61 6vta
meg iu: ellOdort hizakat.
A pua:r:tulis azonban még
lgy is naty, mert dacAra annak, hogy a házak berendeié-

:!! ~8:"ls ~~';,!óell~lá:::: ::;!e::!;,

~~nd:~e:!~
80
aenyemek qy-egy
rendel& veazett a haral'()S&n 1tJ&6-ro=
mepzerzéaffrt,
••
&rakat han6 visten(Vben.
Jenyomjik •és odaadjik a sze.
Blm.lerville lako&úra nem

és akik dolgoznak, hnn
küldjék be. elófiutésiiket mennél elóbtJ. lgett
nqy ~ k nin minden centre.
~ - Qdosatot kfriatmk ezzel, UIWIII ctak
hát~lékban vannak

~~::, ::! J:-vu1. ~ !~i~U:to':ia.~ " Jlt, bGÍt fir.ellA taec n
hat a helyset a u6Diparbu. éa talin
(Fo!:,ta,._ • '"lk. oldala)

ennek

Ul:IODhet&,

;
1
11

::=:~

A nyomdát megfeazitett mtmkival ma már
annyira rendbehoztuk, hogy legalibb négy oldalas lapot fudunk nyomni, de idöbe kerlil, mitt

:~~:=

1

\. elöntötte, minden papirkéazletüket tönkretette,

A bt~yalpar betegségét te.- :e~l~kn:: ~i:~;tta\!~{te~
hit nem lehetne meggyógylta• biz.tonatgba
helyezni, ugy,
nl az idegen biny'8:r:ok klQzb- hogy emberiletet nem oltott

:~!:jJt:~:~n~
korlátain! kell. Ho1Y nem uabad kétazer annyi szenet ter•
melnl, mint amennyire ennek
az orsztgnak .ezükeége van.
A tl!kések nagyrésze ezt ma

•

~ 11

tolplü.

Ml61ok, ~~ tar•
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eQ'il~ moet mir
caalt eo J6 b6nyaol'VOfl kell,

uj ueril
e1

omc. ,t ~ JtT.

uaNr tu aet .t •-=11 1, UH.
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Ml. ha~· van
-

a .·b·a'o·ya1"parral„i?.
-

---(E:ren a clmen köz6ltük röl volt sió éa l)a volt pénze
mult azámunkban George E. ilyen C.lra. Ilye_n kapitalillta
Mercer sorozatának elaő cik- nem létezik. Utjuk ezzel
két. Az alábbiakban adjuk • a szemben, hoiY nap-:pap uU.n

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

kn a ldlrlnllbg, ""-• • 6cf.
111/fÍffolUtolt Wt hMlt, ...,,.,.
hll dol,,011""11c ' ' 1togJ/ a bdnga ldtlalltttúdl
ufllUn Dt·

~,el tizegy blzonyoa Phlneaa
Brown nevü ügyvid bemenne
az Jrod6J6ba éa a1: ir6aaztal
elé lépve, félénk hanaon a
követkei6ket mondan6: Mint

"";.~~:~u~=ban ide. A
b6nyaU.raa8Q ezt a Ida_ uolP,latot b6a~n Ilka.na vi•
uonoznl,
Ynu«e11 art dlllt}a, hot/11 a
bdnutddrao,6~ (Ofl}O. llutnl az
'll} ,zuvaetbe beUp6 6dn11d•
azok belktat6.tl dlJdt. Kivdn•
cti vai,1/0k, hoo11 'kinek II tulajdona. lnz e;r az uj uuw•
zet, ha a bdnl/atdrtcUdg llzetl
! Hlktaúúlbaltdl/akat?
min•
Ez a.ron
még A-::;,.Miaá
de11- De _,. dmi
nnl

:e!'~~;°~u ~S::dJ~!~:~
ll,rében, akit ~ P me~lt a
k6 az önök bAny6Jában. A.% ÖZ·
,Vflff nevében éa a coinpenaa•
tlon töi'\.rény értelmében 4000
dollArt követelek ebblll az lliY•
b61 kifolyólag.
Akkor aztán nagy büszkén
az iróautal mögé aétálna és
Ö8Sl%ei!Zorftott ököllel
ércea
hana-on a következók;t haraorná: "Mit? Map követel?
Vegye tudomisul fiatalember,
hogy én Phine&s Brown llgy•

mert

azt dllllle tb- Kor,

J

jeleztem,

0

bd~

sági oUlról foa-ok megemlékez.ai, azonban közben ea-Y
olyan ttimát találtam, mely•
nok tárgyal6aát euk elébe lle-

azon, hogy vajjon mennyi igaz
&ág van abban a régi azocialia-la fe lfogáaban, mely azt ta.
"itja, hogy a gazdasági. ba·
1
,;~::ialnkban 1\ljük att a!:~
e~:~~:,
kort, amikor 8 aok gazdasági a1acsony togyu:itá8. Vagyis
Jzakertö ugy terem, mint a máaazóval, mi sokat tenn&füa:tál , akik. lehetetlennél le- l~k, illetölea- keveset fogyaaz..
hetetlenebb Javaslatokkal AJ!- tunk.
nak elö éa hihetetlenül oatobll ~ köz&zlik~gl11ti ti.kke1r. el6-.deákkal pr(lb'1ják a felmerf!• álhtWért fizetett munkabé-

~a:~:~

:S; :~:áb~~~:;; ::;::/ !:e::! :;t;. :!:"!;~tal -:~;:~ "Alaposan
°"

~1d::td~8ti~e!t:;~~';1~f
ligot. pll9\}éija bevilágitani a
ma'ga kle plsllkoló fényeV"el él
gyakran még azt sem veszik
észre. hogy világOJ1aág helyett
inkább aötétaéget terjesztenek
maguk körül.

folytat, mert az embereket nem natll/tHrll dolOfl ez? .
holrY itt 4000 do..Uárokat fog
nem engl!dl d0lifOzni a:tok meJ.
Képzel}Dk >uak el: a tdrta· felvenni."
lett a bérek ipellett, amit a bá-- táo fizet ~11 mduál6t, aki a BCl}llvják az ol'Vost és a könyatulajdonoaolt, saját állitá- bdnMduok dltal a t6reasdo vetkez6
kijelentést
teszi:

~t éaol;::k el!!~~i!:t:e~
na_gy a kUlönb11ég. l_!?~ ezeket
a cilíkekel.- az 'e161.Jlitó munkások a kapott munkabérekkel
nem tudják roegváaárolni, bár.
mennyire is uUkségtik lenne
rá.
.

lud tazak Illinoiaon &egitepl,
mint egy alapos bérlevágáa.
TéDY az, hory a bányák nagy
része müködik .éa hogy a
jackaonvillel munkabéreket fi
zetlk, azonban például a St.

~=I~~ g;;!ty ~=:O~"'Coa~ C~

-i„mlnt • Bs:,tJ.,.

::t6:!~n:t:am~;:iáa d:~~t

V■lleyr Coal mint Colora,dol>an néhány év•

Company bányái 1927 március
SI. óta le vannak z,rva. A
Sf)rlng Valley Coal Company
bány',lt ott Is hagyták éa nem
akarnak Ulbbet termailnl ben•

go!% .,:%i~n~óil~:;,.na!'~~

megvizsgáltam. 8
Tony Mannnl
ho1.!!!.8Mt éa arra a megdönthetetlen me~őződéare jutotlam hogy halálának igazi oka
a • a:tlvmliködb
megszünte
volt."

n.,.tazok dltcd kijefölt ,nazta· az6ban!org6

eUen6rl il, hooll a ~ 6
rlaxir6I n.e törUnhnaik Hm·
mllile caalda.
Nagyazerü en, rend azer ez,
ugyebár? Ezen az alapon már

vet ezelőtt, ahol a bányászok•
nak nem volt azabad mázaael•
len3rt tartaniok. Itt történt
péld6ul a követke~ö eset. A
bAny6azok mesrrakták káré.ikat

~~

Akkor aztán Phlneaa_B:ow~
a coa.1 company UgyvédJe ldh
!zitl a ~ellét és bUukért ki•
Jelenti: LátJa, kedves uram?!
Tony Marlnnl halá~a nem kii~kad~ kll~tkezteben állo~t
be, hanem mrnt ~z orvo~ 18

~~z~ll~~n

•~gy~::~,

Un~:::Íma:ldkhivj~~vema:~ nük. A bányatulajdonoaok
:::sab~mitenlD:=~sr;:::~
minden baja 'abból származik, kst, .azonban ezek sem tudnak ~::rei e lát~~~~g b:e~~ kaptak «sbbet éru. Egy pihe- miatt tllrtE~t. A ~aasAg azon
hogy az embetck nem eléggé a baJon &egiteni. Ezeknek a V&- J
y gy I
l
érükö' nő napon egy caom6 bányász ban miirfs Jót akar tenni az

!kol~:~~:~t:~mer!:~si:~
dolog éa hogy az embert nagyban sagitl az e16menetelt flletöleg azonban é11e:re kell ven•
atlnk azoknak az egyetem~t
végzett embereknek nagy tömerét la, akit csak~IY állás
mUktll léungir(ek, mint a leg-11tols6 napszámo110k.
.Ha mindnyijan ea-yetefnet
" végi:ett emberek lenn!l)k, aK•
kbr megint több lenne az esz.

k~::: :~~t::i:

:~~i!u=t
nem lenne megoldva.
,Az iakol,zottftg ~agyban
&egi.tl az eg~énéket, azonban
1
1
;~~z.
;
!:'!e::!
é~tli kérdéee1 mJ!I. legyenek
oléfva éa hogy morállS med~·
ben fol yjon annak élete.

":i~

A

rlgl. orQOnáo,
• 16 iJreg pénz
" Egy mblk emberrel kerül•
ve ösate, azt hallhatjuk, hogy
minden ,baj okozója az a ktl.
rUlmény hogy a kapitalisták
ml,den 'pén,t """'"'ilitmk
bánkjalnkban,~ adjik azt
viaua a forgalomnak és: a népet ld!hezietik:'.
Aki ezen az Alláa~ntop
van, az már közelebb Jár az

:~6\ea;;beál~:~: ::~ : : :
vezet jelenlegi. vezetölt eltávo-litanák e& helyükbe a Save the
Union embereit ültetnék. l.,e...
gyen akármennyire ia igazuk
ezeknek, a · szervezet jelenlegi
vezetői nein lehetnek mind és
oly&)\ ros!IUlk, mb;l.t állitj6k.
Kell, hoJY legyeu,ek köz6.ttml:
jók la, mert 16tjuk)l.lt is. ho~
példiul Ulinolaban még mmdig · 100 percen tea a szervezet

é;:~gaza7a::;;:k ::luk e;
UJ e,rezmenyt, hogy a bányá.
azok belemennek $2.5o éa ton•
nánként 17 l~~mj~ !eszAllltá~
é!I azt á t ' ogy eue
8 lépéaael a világot
megint
atllán:l
alapokra hely~k.
Ezt a •~p.~t sem a azervezet kö~pontJa, aem annak VI·
]amelyik kerülete nem enra dé-lyezte.

tt:

;::~~~te: :::

!:n!f18:
BanW;okna=~k
~~mbet:~~/f~!'~~fér -vagy
ra a jelealeg:I sazda~i vla;o-nyoknak é11 dacára min~en ·tá•
Micsoda ea-y szavazás '-'Olt
A. ConQWMatión t&-oi"II
madá.anak, me1y ldvtllr61 él. ez! A bányászok legnagyobb
•
Mlála
~=~I egyformán ffl • ·~rSzenntem · ez ai •eredm.t:~
nagyon Is f!zyelemre mtlt.6. A
tény:ek beazél~ek m~guk hely,tt é, ·~· b,,onyitJék, hogy
a vezetés igenia JÓ éa hogy a
uervezet soraiban igazin dlnd
!em :;:é!em:~~k~:~
vezet~aég nem• tudná ithesen
felhaazn,lni a szervezet érd&kébc
Ml dkddl
1 ·rsnn
tudj~k ..:;..; .,~· ,~"',:,,,..,,
t:a egjütténést, addig a bAnyáauzerveut.et nem fenye„
ti aemmlféle veszély. .
Bel116 egyenetlen&ég ea ~zét,.
huúa !'em haun61 aem~1féle

:=:~

.e~:,~~

~~:n;,::rn~~;;;t~a
totta magát a moza-alo,nt61.
As egyik szavaz:óhelyen b4n·
kirok ellen6riztlk a uavazbt,
• .,, mblk hely" ped;g n6ket
rendeltek k!. De méaia mea-•
tartották a szavazást. Lesza.
~•ztattak mindenkit, aki eléJftk kertllt, hory vajjpn beleegyeznek-e - a bérleaz6llltlsba,
vagy aelJ\, Leezavazt.&ttak borbélyokot. ile"•kedök,t é, lgy
tbrtént mer aztán az a cao•
da, hogy 9lyan helyeken, ahol
:-!'~a~~~s;-:ül!~: : : :
vauttöbaéget klmutatniok. A
U.,bséa- termúzete.en ~. leaúl

~~::nho:~nml:ltli~: :::;::: :~:n!:~~é~ :ie!ais":!':!~ H~a mellett nyilatkozott mer.
lá.u nem törttlnik meg, ml- sitl az illatö egyesülést. Ugyan 'Döruölték ke~üket 8 ha·
helyt az • mber megkérdi t6- ez áll a munkúszervezetekro n)'aurak, mert 1me, megmen•

~::~~~alJ~

~~:oi~ te~!:kt~•td:n:::r:.~ ~~;e a ~,!:b::ó:k~ly::n~ ~;;:~ka
listák.
_
drótok egy pillanatig„ aem
1
161
•·
N"'I hluem,
""
- -•
Y,anf,y\
a vil6goa
olyan ,..,.
ember,
aki'"•
li• • • ~ • <Oltok
re nem ,ubodok.
érthető módon
érleal·

!=6-==

tit, · aki nem volt hajlandó be-

~~~

A btnyaU.raaság egy lépéa-ael méa" tov6bb me&'Y, Illlnola-ban compensatlon \örvény van
érvényben és Mr. Yearsley azt
Alllti• kódovelébon, hogy a
bányatáraaafr fogja fizetni a
bányiazok liJYVédjét la, akinek az a kötelessége, hogy baleaet, vagy hal~los .ezerenca6t,.
lenaég eaetén a bányatárMaá-got perelje.
H6t "'" ..,,,,,_.

""'og n1

Egészen terméllzet.nek lituik, hogy ugy t a tbaaúg,
mint a bánybzok U,rvédje
'ttA h . . , _ Ill. .......,.

::;f~'e1ad~,h•~~:d6:e~á::
hassa a vonatjegyet abba a
városba, ahol a bátyja lakik."
Átsétálva az ir6aszta\ mM•
1ik oldalára, Phinea1 Brown,
a b'-nyá..azok ügyvédje meg•
azólal : "Rendben van, uram.
A:a elém terje&ztett blzonyltékok menYliztek, hogy a ha•
16lesetért a társaság nem f&lel6s ée igy megragadom az
alkalmat, hogy az özvegy ne-

~=::?:~a!;!::~::

~~~~~=-

-
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KISS EMIL BANKHÁZA
Utawihodija

FOURTB 4\IE-9 ST.

NÉZZE MEG
,, gyiizöd)lk 1IWf N)4t .........., • ..t
magyar telepllnk ,Wreoal~
Ha eljiin, ad lo,J• t.,-utallll. ,,.,,. IU
az. emkrtk n w , e ~ ...,., M 1iiJU
i3 tlolpznJok, --.Jdlt ~ .li.irtékét.
.
,t,
Ei,étz,é,e, Dlaron,rc,k lchflt, . . . . . . .
it,hajlat alatt ilMk '• ,._ .U lald
rett.111nfökatt6l,Mf11to1Mp,mnW•
naput4n ~ 1"1/riU ,-,-IUllNlk.
1
Az itt laó !""ff"' t.l•pe■ei Ul}álc. U0
u a kol6nla l!fl1I wdr,z6 -,..,. W.,-i
az ahl~Ja, mnt Wt-.ula&, Uff --,
töW>en lot1JB&, ad ....,.,_,..,_ --U }...
ban f-, nfnL

Lf!gl}en iJn U iqJ• MMk • ~11.,,..a

mai,uar kol'1dóalr. JaJJl,a le N nl.U·
}ék me11 ,aj~ a.rawlwl """""""• --"
tt. magyarok etldl, ClllMltd.

•zl,

Olc,6n megteheti
lúuen ,.,..,.,. tii
id6közökben mtduzl/t tdrtau,....,._,.
ttmilror '4 uo111z6ltidn lelRM lcnlU 0.....
a: llordlc•l ut.
S, e,: az ul killzdi ,,..M,
t.-""•
tal•tokra tehet iurt, mez,d,d Jlr,IJ..,,.
uempont}dbdl haunoNJS ...........,.
lr}on .mét, nur Hot66 I ~ )'

o,;_

,rre•dM:N;

ORANGE COUNTY COMPANY

~tbe:
101 N. ORLANDO AVE
ORLANBO,. l'LOILIDA
géért." ·
• Szóval az egész kártéritési
ügy elintéz6dött a birósá,on
1
::
~r::
BITHLO, FLORIDA
~ITJILO. FLOBID.l
nyúzok ügyvédje között:
Hit nem· ör1llet ez? Pedig
!gy né& k! körülbelül a val6......
theór;ij,.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllftdllltllfllnlKJWWW
Egyetlen jó dolifOt
lehet
csak err61 az uj szervezetról HA. EGYLET8N"f:K mettluo6r•, ~ ~ ...
elmondani éa J;.Z az, htJgy n~•
IHllpl )~1/fijrf, luMlt dciirtdn, _,.. _ . - ~ ,.,....
gyon, dc nagyon .kev~.~ tarJa
""'°mtatvánuoh'o r,ol,.. • ~ •
van. tszak. Ulln~ls öreg bi•
Bdn,;cf.szlapj "'1flltrM)M.
..,
nyá11zal k&..ill, akik a szerv&ulet folépl„nl „g;t,tték, ••· IIUIHIJIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIUllllllllWI--IUIIIIIIIIIIII
l)'on ·k~en vannalo, ~kik
bedtlltck a tálcán felirinált
maulapak.

é:~~~=:.:r:~~

- HAUSER VILMOS, MANAGEK

y,.,.,,,,

•Jlal,- .• • .,..,

11..,.. ,.... . . _

,.,.1,, .....,... ..,...,..... •

ASSZONYOK!
Nincs többé nehéz ,..._.

f!IIIII ,CILA
C!1111tT ILtlllM
11.--...r PIMJIII
.........,.

RUB-LESS WASHIN8 POWDER CO,
M'ftl··
•
. .' :e:~::-~= '----.::•:·;:-:::;,;;;.•;.·_·_..,. . ______1,, •-iiifjf.

tott mir qy olyan ltapltalia.-

~!:erat~zo~z ~~et~o:::t!~:
hát tulajdonképpen mennyi
szén fér beléjük. Az egyik azt
állltottn hogy másfél tonna, a
másik e'nnél kevesebb mellett
kardoskodott. Odakerült egy
farmer, aki fiaY.tmeaen megnézte a kirébt 6a eáel a me;
lepö kijeleméasel 61lott elli:
Nem tudom, fiuk, hogy meny•
nyl szenet tudtok ebbe.a káréba rakni azonban biztos va•

"AQUIT~IAJ ..

_,,,_.,....... ,_. ~.. t : ◄ ~ A

;:~:~i~:~:m~:~~~~

~~

:::t\~~ ~:!!:t, pfa::1':a~ !:~!~ek.: ~::::::~ b::ébe: :::.::6u6::. ~ ~ ,;),,;. ial v~;~a~ \e~:=n H~=
~ :a~pahr~~n~a:!::1~u~!da~ ~!~~i a ;:~ri::~ ru=~~o!!!~ sze;~!ö:rhel1;:~: ::r::1~~t :,::::,.J~t
me;;; :ot:e~=j~~;,e\: !;tö~i~:i:
m~~d~~őz~~ben

A NAGY SZOR.ln'
• . ..,:,U,::::._~~....-C-.,._

alibbl módon folybinak a dolrok:
Tqyük fel, hOff qy bi&onyos Tony Marinnlt mesölne
a kliaz.ak&dta é1!1 ~ 6 n kinyitni uon a béralt6lin, amit ytll volna van hat-nyolc lr•

=

olyan eseteket, amikor ftl3'
tévea lntormicló, VIJY az e16zetN megwondoll.a hiAnya következtében a t.évea utat rilaaztottuk. A félrevnetettek
aohaaem bllnöaek, hanem azok.
akik tudva €a a.karva vezetik
az 6ket feltétlenül követőket
rolll!Z utra.
1
MOl!lt következik az ügy
egyik lgeu érdekea réaze. Több
mint ery éve tszak Illlnoia
binyaurai erős propagandAt

·- zyuua ..

Ke1U11kben van egy körlaril
Yearale, u.jitknll aliirúival, mely1-n ast illltja. 1'Dl1
a BL Paul Coal Company
marki b6nyilt ffle&' foa:jü.

~61~

1111,.,.

::~:t r:;

~~11' m6r nlncaenek or-voaol- :!'lt.•~U:~u-= : :11

=:': :,;:i;-.
y..,._

11
;~d~r JO~~lk~n~;~::
Indultak, amlre U emben,k
legnagyobb Nazci. könnyen kap
ható, hiaten as e,inberl term6uetbl51 ldfolyólar könnyebben
hia.r.lk el a ro111&at, mint a J6t.

PUDB, Bttt.

A M•iru ehy,.._l•io•t "•ra.uk lr.lllk. Mtiy-«NI, lll11Y-l<Nk
TII• Huniul•n

uet'V'f1Mtb6l. Brre Yearl-, 917 ú uaanu u: ember len,
uj clwumt
,!dt k<tftlo -lril•to"'rt fi·
u illamboa, amit Dlel' lt b- set • U.nuir: Ebbe a nqy-

•
-

~e,y:=:J:::~n~ u:,:11:..,.

._.,_i_,,,_,,_,_•'~"""
____"_ _ _...
_•---- •-----.ínlllll{

...._

Mesr va;yok róla 116.ilidw,
hoa aokn.ak a b&nyúzollNt
IIIJl&ID'obb NUéi akiJc a San
tbe Unlon motplamba eodlak, l)ecaaJetee '8 - ~
._uies bU bin;yiuokból 611.

M . .~clllll fflllilY" lllia)'. . . . • ..,.._ ~
TII• •nly H.,.11rl■11 Ml11ar■' .,._al Ifi tlN U.... -

t

--

,...,tt,

talmaa propap.ndit fejtenek
ki, b!nywok
uervuet vezetlil él maga a uervuet ell&
•

, AI Y.A 1 111 YIS Zl AP"
,.._.J.L,

~111
...

tett,•
11Urvezet, hoJY ha tervét kerentül akarja vinni a

..,..,. •
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MAGYAR BÁNYAPI,tlMC ~ti
orvos zsuza1
Jrta: BOBltll ENDU

NI.ne• mb bitra, mint ott virni, amir
e,y autó JlSn '8 annak Inteni, hogy fel~ 6ket. A firadt ISreg uazony le0.1 a
fl:ildn, amlrti eMbb letette a rldlkttlj&t,

1:-:1~~:t::: ~:~

!:'a~u!:,Oa:~~~
aek fll snily csOnd. CU.k baa-lyok huhognak
a fü. kWtt. Nem tudjü, mennyi ld6
t 1 J
f Jk h
örökké 1616.8'
:..St
air, h:ba
pHtaljilt. Autó nem mutatkozlli:.
vqre jön ea, az ellenkez6 lrinyból
'\ nnan; amerre 6k menni akarnak, dt
snlndegy. Vé(rN! ' mermenektllnek ebb6l a
rettenete. belnetb61.
A férfiak ki.6.llanak az utl.elltre &11
autó elé, intea-ehe, hou illjon meg. M
autó egy kicsit lehlnit, hogy el ne !1111,1
6ket és amikor e~szen közel ér, élesen kilterüll 6ket, Atkorm.6.nyozva az ut múik
felére 6a: amilyen 110raan lehet, elhajt.

:~:.~r:, 'ite.:e~~

~l~öl:~~~~~o~!~~~

vi:

nézte 6ket

u

As llrep.sazony sokkal reménytelenebbOI dr ée szeainyek várnak, várnak tori.bb.
Ma jd csu'iesi velUk valami, ott kell
ha1Y11unk 6lr.et a bides éjezakiban, a höattnk kedvéért. Mert bizonyira jobban érdek.11 a nytju olvasót, hotn' mi lett a azerenctf.tlen j6&zh11 bányiazfluval, a mi Fe•

~~~r~~

.m~~::..

,
:il~ze;:~~
l
. _e ::~r.,.:;: :~;lle~m::1:e~v;i:~i a":
azakit.
Gyurival ua:y ·töAfnt. hogy indult lefelé a kocalval a me.redelr domboldalon.
Szerencsére a fék-rajta volt a k0Cmn . és
IIY nem .uladt. meg. A bokrok is vlaazatartotUk e1Y kicsit. Gyuri egészen biztosra vetu, hogr a hal!lba megy bele, de

:j~

~~i:r~ri1~-it1~~!f:é~~:.\:!:J:. r:
olt.6.t és rajtatarlotta a keút a kormányo1_1.
Klll8' arigen kormlny:&ott. hogy a fueredek
ne fogja a kocalt olyan élesen. Szerencse,
8

boo u oldalkocsi ri volt ;eulve a bl-

1
t~;!:;~
::~on.azH~e; afe!':~ ~11r:
fordulna, as a dombos, az nem veszélye.".
0

Moot tünt fel mintha vele szemközt
lenbtl a mosdoll.Y 14mpája. Gyurkának eo
eszébe jutott .az a m!aik eset, amikor a fllelUmerkedéaük napján elakadt
, z suzalval a vuutl ainen. Aktor is Uyen
l"eSZt'Cielmuen kl!:eledett a 8:törny masina.
!\Urrt

hou1u tehervonat. Gyuri olyan 17onan
me17, hol')' nem blr medllanl a kell6 id6ben é1 meirtnt, boty elkerülje u öazeOtklSzéllt, elkorminyoz a vuuti lin mailett és azsal párhuzamo•n fut a rlSrCI•
uton egy pir ssh lépNt. Mire melill, mir

- A1 nem ldfol(i1, - inolldja , btr6
a:si,oruan - ll1en l)'otueqhl hajtani
mér nem ia hallottam. EJY b6nap b .. _...,.
- Asonban Your Honor - ke1dl
A rend6r félbeuakitjl' •ée durvin elrintja:

f:
mve-;_ ~et~:slkB~;:;;:1c1:1d::, !1
ill. A vonat ott roboir el jóval odébb az rend6r, olyan enanruhiban, amllyenn
utte1tUII lev6 pilyiJin. Gyuri körl1lnés, Gyurinak mindla- fijt a fop, de amll1ant
hotrY tájékozódjon, hon- tulajdonképpen venni a Shag Coal Co. vuetllaép 10haaem
melyik irinyba la kell neki folytatni az volt hajlandó. A rend6r revolvert tart a
utjit. Un okOllkodlk, ho.., lefelé jött, a kezében ée arllmyen dl1böa han,oÍÍ ordlt
mikor f( bále61t érte, t.ehit lefelé kell to- Gyurkára:
vibb menni. A calllasrok ut.in it.élve unan
- Mit ,.ondolez, ez u orad~t a pa•
az néz ki ellenkez6 lrinynak, de bizonyira radicaomba vezet, hogy repülsz rajta?
az ut eltan,arodott él ö az esé1th·el elébe (Az csak terméuetee, hou eat ansolul
dsrott a kanyarulatnak. Eltalilta.
mondja, nemkülönben az utána k6vetk~ö
Egy ~ mulva, mintha mi aem tör- éti itt kihagyand6 k.6.romkodiat 11.)
tént volna, robosrott tovibb a vakmer6, haGyurinak nlnc, alkalma felelni, pedl1e
lil torkib6I menekedett ember. :S:a nem érzi, hogy ki tudná magyart.znl magit, d,
telt bele 10k ld6. mii' a sr.épen tttnd6kló a rend6r nem engedi uóhoz jutni.
caillp.,oa ég hat.Ma alatt, megint ugy il- •
- Meg ne mukkanj, mert keresztül

Ne feleaelj a birmll
A blró leinti a tulbuz,ó rend6 rt:
- A Wdlottnak. jopn van az ttélatr.
e&zrtivételt tenni a tarvény értelmeben.
- Biró ur, mia- nem Jutottam honi,
hon tnepondjam H okot, hon tnU:rt
hajtottam. S:n i.11 1peed-coop vanok 6e aa
lopott autóban meneklil6 tolvajt k1rpt..
tem.
~..,
ezzel a asebébe ny~! éa kiveszi a.1
ia-azolvinyit. A bir6 fiaelmesen mepésl.
Leiratja vele a nevét la, hogy ugyanu-e
as irba, ami az laazolvány alatt van. Ez
bebizonyosodik.
- Miért nem volt-egyenruhlban?
- Szolgálaton kwtll voltam - mond•

Akkor u 'Mllt a baj, hon illt, m~t metr
u a baj, hoa meo a motorblclkll. VI•
,zatuthat&tlanul rMl'Y l!lffene&en bele a
hal'1 torkiba.
El)'Ue?T'e caall: .aökken egyet a kooel éa
sima talajon van. Lejlltt as utra Gyuri

~~~:.

~jJ:.'~!I

~í~:7:! !'::~1 és as 6 AZép jöv6jük-

Kia „-Aroeok, btnyafalvak csak ugy
röpültek el mellette. Nemaokira sürübbek
lett.ek a nagy hlrdet6 plak.6.tok, a hizak i.11
közelebb vannak egymáshoz, az ut is azéleiw:bb la jobb, forgalom' ia van rajta.
Mindezek a jelek azt mutatjik Gyurinak.
hogy m.6.r benn van Xanova vA.ros hat.6.ri-.
ban. Kuo,"8. ami birom állam cailcllki6
~!t:~ :~~. ~ i~h~:P~: ::e:i~lx;::
West Virtinla utin. Kenova mir eaiszen
kOzel van Charle8tonhoz. Ez a közell!léi
csak fehillanyozta Gyurk.6.t. Ritardolja a
azikrit "8 annyi gázt ad, amennyit a foga~tyu c.sak enged és még 6rlilt.ebb gyoraasággal hajt a két yir0.11 közfi kacekatin11& uton.

A va.11uti, 11ln kerentesődésnél egyszer-

re cak énreveHi, hogy CIY kl.11 kocai né~

~~~-m~~~~~knN::

r

., A Glblon Coal Company a
Little Jdlnea néven iamert Mnyt.lt védó tfll-6 parancaot
aurutt a blróeiirt.61, melynek

.,

w

:-:::~::~t ~

1:be::.:~!!::kaJK~~~~~
ki as uton az autókat, akik ijedten laseulnak le a két veszettül hajtó motorbicikli
elől. Néha olyan élesen fordul, hon, az
oldalkocsijbak a kerek~ percekia- a leve0
a-6ben van.
Nem is érné utól a múik koca!, habár elég gyon. mert nagy fórja van Gyurinak, ha nem kigy6zna el a második vasuti kerent~6dé1mél 11 e&'Y irgalmatlanul

8rtelmében M!nll:lnek aem nahad a binyik open shop alapon való megnyitisit meg•
akadályozni.
A tiltó parancaot k6vet6 na•
pon tüztltött ki a binya U:rü!etén és elpu121titott ea ha-
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LOM AZ ANUUKAI NAGVAflOK UÁÜIIA,
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~!~!~n~ei;!!l!:be~~ir':!~d;:1:;~ó:;::
na it a vAr060n i1, halomra aisolva az
embereket.
A bir6 mea-kérdezi Gyurkát, hon, -m i a
mondani valója. Gyurka elismeri a nonhajtást, de kijelenti, hogy ha közelebb ért'
volna a városhoz, egéBZen biztoB&n lela„
sult volna. Kinn az orszáa-uton me,tehette,
mert ö el16rendü hajtó. Nem történhet.ett
semmi baj,

!:i:r:t~:=~e~:i~:~• aki mindenre

:~::'S::tn:.loa:;

f!t~~~;
azsal kötött megenezéeel Ji,a...
tálytalanokki v.6.ltak.

----

1!.11.

:e;~~ ::it:ic:t::it":1'z:a::,

tud

1a

~::m:~::1;:: ~;~;~.e:

gyor-■1inal

:'a~To;: _

to~~e!'m~~e:C!.m"f:t~
tói és ki tudJ-a. mekkora pénzblralgt:61,
amibiil esetlea- pénzhiány ellet.én szinttin t!>-

~=~on7!6~ as al6bb • l ~ Ne_ Mf as, ~Un, neked nlnea jobb
d0Jgod mint f l,to cu.t
elf pJ.

vibb~!:~r ::P::,j~et~~é;:;i~~- Mariilapitja, ho(D' kitün6en csinálta a dolsrot.
Leazámltva a baleaetet éa a nnd6reé,ren
töltött ld6t, kevesebb, mint fele id6 alatt
tette meg idáig az utat, mint a vonat.
De félnyolc, a vonat innen m!r réiren .•
elindult New York felé, .€a-az a vonat elk
pályán megy, aokkat gyarsabb. Lehetet-len, bOi'Y azt bebuzza. Ki tudja, hányszor
fognik le 1Jlég gyornhajt~rt az uton.

A 'r.nd6r ;vll~i éa
un forron.Q' benn• a d~h a múodnorl balalkmn:
- Ki as U ember?
- E1 as u ember, akit kertett.am N
aklt miattad ,:najdntm elualajtoüam.
Good byel
t, pnyc,aÚ inte,atre elhajt.

Az alant
telk6telnek, ho
eaját érdekükben
vai'Y uem~lyuen, vai'Y irúbelileg jelentkezzenek a clev.
Jandi m. kir. konzulátu.11 hiva•
talos belyil!léa-ében, 1629 Union
T
t Bld Cl I d Obi
r;eiH
eve an •
o.
1
0

,;.;rol~

*

_ Űgy elbocsátva. ltélet ~ - A gróf nem mu aea:it.úPrt ldiltanl, mert
8itvel _ mondja ki a bir6 ti kezet tor fél, hogy eaetleg qy rend6r taJ,lna a
Gyurkával. - SajJ1ilom u eaetet. Term.6- aegltsé,tre jönni & 6 .ninca valami jó .tuete8, hogy ml nemhogy megP,tolni lgye- azonyban a rend6reértl. 111
•e pú
keznénk más város rend6r<&egét b0n&i6k ember liffa as er61 Dft9 eTrabliri ' '8 a
kézreketitésében, hanem kötclesaqünknu. l'lllld6r8';re . talefonllnatf' Onnan kfktlldatartjuk minden tekintetben a segit:ú8'1lkre net egy motorbJcllda rendőrt.
lenni. - Az elfogó rend6rhös fordul: _
Okulva as el6btil leeld:n, most sn'"61
Mag~ e:etn;;;
kelt
hajt. GJUrta. da la 1a
1
_ Az elfo8'()tt nem mondott semmit.
elía asép aebellen. Tul Nbeaen ahhor., bol'7
Jl:i szegény feje kitámoly8'()tt a blr6- p6ldiul a balilOAD bet7ulladt sr6f ur 1d
s.6.a-i 8zobáb6I. H6napók óta nem volt al· merne ugrani a kocaib61.
kalma senkit elfogni éa már ismételten
A rendór.ia( motorbtcllr.111 f17 klinf•
dorgálást kapott ezért. Most vigre ery nyebben utólérl 6kel Ka)dnem ason ab.
ilyen nagyazerü eaet é6 amilyen balszeren• lyan, ahol u el6bb alfo,t:ik Gyurkit. i..
caéje van, maga az elfosrott ia gyorahaj- .11zorltja u . ut jobb oldalira N reTOlfll't
táai rendőr.
.
r4ntva felu61tt,Ja, boa adja mea ra.apt.
Gyurka felléleQ'Zlk, amikor a rend6rsé- Gyurka me8'{1méri a banej6t. Unuu •

tel kapcaolatban letar~Nttak, alibit tudtak bizo11y1tanl,
UCY, hogy kenytelenek voltak
6~t s:u.badlábra helyezni.
A Gibao? Coal Co. qyika
volt azon indianai b6.nyikna.k,
:~!:\~~~~i ~~r~a.11::

!~=~:~:•.:;: :!;~~=~

lln~l'I -nM • .

a HÍOlnb~ -■ 1 UulvlNl6je 1- a ~

MAGVAfl VA•UTAKON

~!f:e: :;;:~~n~:0:~-6~~kl~s:;;:
emlegeted, ha be nem fopd a szádat.
- :S:n ia ott !esze\ - mormogja Gyuri
a fogai között.
A rend6rséaen egy celliba dobj!k
Gyurit és hiába lármizik, hi.6.ba dörömböl,
beletelik egy jó óra, amlg kihallgatásra viszik. A rendőr, aki elfogta, v€sztj6.11ló azemekket áll ott mögötte.
A blró-felszólitl.sára a rendőr cl6ad-

: Bu, &,e" 6tt.tnmbt ta -ltll N aulk
aatalhos.. i......S, hoo &eUlbb,cy at.af,u fiatal url emNJ' ~ •
~iti. mtl)'edft. Aa ilar6f Hua.t., u.
G,uri jppen J6 hancltlau.». n,a alaJMe a
tal,l&Od.aboa. Vidor ti!Uetlt. Dlki, lM,p
mily~ caun,h mertrifilt Cd a caa16 ICf
pir amber Bba(en M ktllönl!ecl Otvwkit.
Bz G,ur1t 11 érllltette, mert u 6 ajind6k.6.llll u. irf.n.l fa ine,:a&ött.
Nem mea oda u ustalibor., eaak n.
nelemmel JdHri. Amllr.or a J'l'Óf be.fajai
a vae&0r!J,t, 6 la abbahagyja as ev61t.
gyorun flset ú ldmegy utina. As utcin
mqrapdja a pUArjlnAl fora a Q'r6fot

:s:;-

tó, hon ily tivol voltak a Colu1Pbu11, O.
robbanáa 1z.lnhely6t6I, mert
Derc&e Györi'Y, Ujpeat.
ha az fl:)ég el6~~ követkulk
Med~e Istvin, Vimo•i'Yörk,
be, akkor val61zmülea- halálra Loui1V1lle,
8Ujtotta volna llke\ a robbaKurucz J611ef, Tardo.11, Ko.ná.11 ereje.
,
márqJD.
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Mésziroa Jóuefné, uül. Gil
faá~. "o~na, Veazrrm, Clev.
_Csengeri Sindor éa Dezső
Janos, Cleveland, 0,
Tar Gáborné, Ibriny, Jaw,el
Rldwe. _
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Farme, W. Va.
Papp Józsefné, Pölöatef61
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A Puritan Coal Company
purltanl, JN. Va. bányijában
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A. R. Alexander matewani 6e
lv-va Normai\ delbartoni bt.
.,-WOk azok, akik ildozatul
ealek a robba~nak, de lértllheik olyan
terméazetoek,
hOff minden valószinüaéa- 1Mrlnt nem foan,.k belehalni •

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

...i.,,._
A két bányid mind5al9El tlz
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Ha egyletének

ROBBANÁS
HtT SEB&SfJLTTEL

dol,D&llll..,,•11·edm6ny.1catt,a,t

I

teli lt

::1~ ~ ~~~

-

tal'ma!J tiplit, ugy, boty több:
mint e~zer dollár dit a
lltigok martalék.6.vi.
A tiraasig most termésr:et-e-aen a nujtop.tia v.6.dját szeretné a szervezett bányászokra
ke_nni, azonban. ez nem igen

' kl11tetWl ■ rl'laklrt11d11lhrauutlaYilk11l■vffl

M...dJk Ndily ~.'":':: 1 ~
,..,,.._ .,_,k .-Illy .. 111UO
...............1)' ••· ' -

~:!~te ~:~:erazélj a bir6nak, -

Gyurit itülteti a saját kocsijának as
oldalkocsijába, amia mara odaül a motorhoz. Ráparanc.1101 Gyurira, hon fogja meaaz a saját biciklijét a kormány!nAI foa-va
és szép lassan igy mennek. Gyurl-hiiba beszél. a megdühödött rend6r rá sem figyel.
Csak annyit mond:
- Hallp.sa, te gyilkos hajtó, majd

0
á~u1:!. v~lenye: ...
-ffi~~~~~mllr~~%~~u~
Gyoraabba'n UID'&n mir nem tud menni, ~ncl, hogy miatti: maj_dnem belefutott 6
mert teljes gbzal l\aladt. Ráp(alant a 1.11 a tehervonatba ea hogy ha a.z a tehe.r-
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I.-t.tJn. boa, .....,_ IICllt mAr
'ft:lbatdM. Ila Pldll' elAb . _ •
oda, '1117, b017 u lllOIDMDD T6lbula. ü,.
kor nlnca a doloszi,ak anam1 ..W.., Wrnytl na11 viroa N~ York: llajdnam ldárt doloa-, boa ott 6t maatadJa taWm.
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IIS lilMETÉSEK

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE
Arra kbJIUc twúlt el8flzd8útltd, """1J
olnuidltozbok ••Un uttJQ/«d/nuk mlndlQ a rlt/1 11t1Mt i. k6Jt6lnl velaak. Ezzel
me11kii,..,,,tJk ldad6hloatalu"1t IIUUt1tdJdt
1, e111/Utlal norffl66an l«JpJdk WzluJz
a

lapotU.

•

Kb/l»f "111utta1, hogll a clmo6lto.rdeokat

ne hnek multdn, hanem azonnal tuda,.
ék wlllllk, mui "461/0A aok eM'Uim _,
•l81ordul, 'Mft' cu "'1 eUrall6dott 11áeo- "
lat••tatlJ„artáp6t,olaL
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