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,A Magyar BányáSzlap . lk~ltözik Himlervillerel
fELfOGGESZTETJ UNIQN LQCAL 1Himtrvi~::J;a: aBt:á:~?tk,:tö~:t
______
I wár uj otthonunk,ból, Columbusból f t
1

uidilien i, liiúrleteznek a bányaarak bér- 1
::r:!~~ö1é::~'
~"i;; í:ffri! ~z?ui:r:. ~!: re,
oá,ád ioiadatt el.
A ltnninyaún

,

:megjelenni.

~~m~:~k,

hogy n,'nd különbség ata· NYUGATON UJRA HARCOK LESZN~f?

. Ezentul nem ugy lesz.
_ ~ bányaur ,P, kenyeret min'd kisebbre Az, 1. W. W.

•j ltadjáratra_ ltiu-! Coloradohaa. ~ A.
~::t,n•=•i.a,~::f,~~ !i.'W~w.~C..;.
W.

~Iöi/cs!~a~án::::::tt~u!:~~:: vágja. és a száz_ szá~~léko~ bán~ászember
1
hogy· a magyarok bányavárosát áz e:t a ~~;.r~~t~t .; ~ atar!~~aJd csavar• rado állam Jtatomi onui,o drt.lrtioeltlttl litµlleti •
--r . · 1 .., ' 1 \ f r .amerik&f magyar bányás.zság szellemi m az u ozo I egen ez~ .
,.
bánJá,zobt.
.
A keményuén banyik urai, bet kell kál"eba rakniok, mint :központjává tegye..
Soha küzdelmesebb idóket. nem él ·
--UiY látszik, követni akarjik eddig.
. _
.
,
,
• tünk még, mint napjainkban s· mint élni
Mes11ze Nyugaton uj harcok
Ennek !'- szervezetnek erejft
~uhauenes ~ollégáikat ~ Ök ,A local felíüggeszt~_se _111 tö
:Mmden~ep~~ nagy áld?~a.tot ~-elen- ...fogun}< a következö hetekben, hónapok. elótt ~\Inak a báflyászok.
növel_i, hogy Le';iaék le1ac1ták
~~:;=~~1 ~:Ji;e~k a~:ze~
megkötöttek. Emlékeznek a
báuyih:r.ok, hogy a puhaim'rn
,•ldéken i~ ugy kezdték a b~nyaurak a bányá11zok letöresét, hogy e16bb _bérvágá11t ak~r
tak kereutUl-vmn\ - szerzodéMzegéa árin-;- aztán mikor
lüttáW. hogy a banyászok erl

:~::::é:z~::~:~. a tobb1 keAhol a bányaurak bérvllgiii.t
kiséJ:elnek> meg. utasítsák azt
visaza ke!"eken és ahol azt vc11zik észre, hogy a local vezető!!ég a bánya.urak célját szolgátja, arról t.el)'enek azon~al
jelentést a kerületi ve:r.etótiéa•
nek. ,

~:tt::~:t
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~:~!~::~:ie:~~l,1á~~n~;~;;~t.at .
.
. k t· táb
l h t k
l •
01 v~s6.10 isz an ,e e ne v_e e,
hogy mit Jelentett ez az UJság számar4.
A h. · olgál t besz
•
hé k
A ;rsz
_a kedd erz~sell ~e z
VO1t.
apot mar_
en e. et ~yom ·
~u_nk, hogy az ~ilet végére mmderutt elérjen az olvasóhoz; .~

ei:

::yá~oag~dják el, lezirták a 1 :;
':;~;!:.o! :~~ . ..Hird.~tóinktöl távol v?lt~n~. Nyom·
_Egy darabig led.r_va tar~t- ~ m~st ökl!t akarja majd· le- cla-uz11tet nem tudtunk C310alm.

ban ·és években.
Ezekben a kmény idökben százszor.os szüksége lesz az idegen bányáSZna·k a
..,
· h.
Magyar Bányászlapra S ezekben a ne ez
idökben 'mi nem kivánjuk - és nem fog·uk _ elha
i a bán ászsá ot
J
• , gyn
y , .g .
Kiválaeztottuk azt'. a varost, amely a

ak:e:~~k~:~~~á!tá~a~;;:
a kompánia unionok nem váltak be, a United Mine Wor•
ker 11 ba szeretnék beterelni a
bAnfAuokat. Ugy látják, hogy
u. sokkal előnyösebb len~e réazllkre, mintha bányásza1k az
l. W. W.-hoz csatlakoznak.
Colorado bányászai azonban

iYJ~:~~~~tba

~0
=t:::
hatalma!$ bányászsiervezetet.
Wyomingban az I. W. W.
emberei a union localok gyí!,•
léaein i11 felszólalnak és oaloro~zák Lewil!ék áiluló tÍohU•
káJát.
Ha moat Nyugaton megin•
dul a harc, nemcsak Colorado.

közepe ~z ameri~ai. szén~e.z~kp~k s in· ;~;t::;::ek~n: ~~n7e;: f;n~!t;.!J: a~~=,'.s ki•
nen fogJuk szolgalm a banyaszsagot.
nYlluiak.•.11:r.enetnék.
.
Az I. W. W. eröse~ k~itU

~=: :=:

!:~ö:k!tj~i:k~~;ty~;a~:t~f~~ gúz~!ni.
_
Mindezeket. az :ildoza~kat ~ve.S4n _ ' · ~ mÜltban a_ középnyugati bán;:_á~ j~:n7·:a1,~.)~r:/~;~ :;n~ ~ = a ~
,,Sike1u, h:ur9a c_sak akko.r tnlteghozwk, amtg azzal H1m·lerv1!~e ceb- · 'S~Ok«nemwoltalr.M113"J:Ulva~a-,•.rtd~tmk~ kel'~naK. •hbgy á:f·ea-...tlyi ha
rrNiziiben}ftq....,....tei~
1

,.,._ ·t ~ I ,mei,,yitottti~káL

'

~!~t, i:!1J;Y:~~~

Jú~zi~e~~::=~=ka Wtt~~ ;e~:~e7&ién;~~t~=e~ef~~n; ;ját Szol~lha~t~k'..
.·
re1 niin~is és ~Indi~na ~ányás_ztlit a szer:
el~!:U°::!~ ~tt~r:~rezni a ha~ me~makarjlik követni. Ok is le akar• 1nak az eddigi marakodásokA hirdetést uzletemk e~tnaraatak, .a vezet elegr erovel es tisztességgel ~~-el dult
\ Azt akarják, hogy anya11la1
jli.k gázolni a bányász~kat. . kal és nem hagyják iugalmu: nyomdának igen kevés volt a munkája 1rriezte.- ', ,.,~,,,. 11!:>31 .1,..i.W.:omo'{a.
Allami katonai hivatal - 111 jól f~~ letrenek szerelve,

!·

é~~~~~k

:~!~ :~~nf~fl:~ ~ze:11:,~

nyúzok · nem fogadnak el fi.
zetéllvágiat, ogy le fogják
zArni az1,1mmet.

! :m::~ ;~:t~~tk

~óo:!P~: 'é :at! :ztkö::t~~~~
mnrakodá111ml töltik, ezért !IU•
Jyosan fognak fizetni ' a keményazén búny.i.szok.'
Üljön el most az egymás elleni gyülölködéa es fogjanak
össze a kcményszén bánrbzok
az Igazi ellensé~, a töke. ellen,
~::{f!l!~ktá:e::.sokat sikerrel
OT BÁNYÁSZT ME<UJLT
A ROBBANÁS

8

be~ 1~:'~
Johnston,~ mellett a
1
a 6ányaurak ~egyeit ker7stek, Tunnel Sinokeless Coal I Co.

~~!f~ttti,,.Zin:er::e:j~::; Lochrie nevil bányájában rob-a banás történt.

é~ meam~gy•rázták volna

1

...~!:au.:-;::t&tteze::::~::t íelA !:~t:~::nr:11 e;~:
nem lehet es§oldaluan meg- Pa~ker,
Wasil Gedrunsky,
,'áltoztatni, rábe.szilték a local Frank Survinllk)•, Peter Klen•
t } ·t h
~ · ~ k bel
bz
Kovich éa lgnlic Budny nevü
eentu Wrváaásba.
bényáazokat megölte
Amikor az elsö kerület veA mentelli, munkalatokat
:i:ctői megtudták, hogy a local, azonnal megkezdték és ennek
vci.etöi mint árJJlták el a bú.- köszl:lnhct6 hogy több embernyl,szokat, azonnal . akcióba 'áldozatba 'nem került a rob•
~~~~~ o~s!~~ent'ht
1 tittek In- l ba'{lás.
.

i:,~~g' ti'i~1 ;:~:01~

:er~

azt.

on:an
az Úta.sitást kap/ ~AN
tik. hogy a:i: egész !OCIII mO- UJ EGY~SlJLETET ALAKI~:a~~ fllo~~~o:l~ j~ TOfTAK A BÁNYA.URAK
Az 01 :f[ k'erillet veJöi ele\
.
.
.
.
Indiana állam bányauramak
get 11 tettek az utu1tá,nar és
é
J d.
e·tuml1
n1011l ezek n b6nyáuGk a ~.~r- IIZÖVetll ge llZ n iana
.
ve:r.eten klvill vannak. .,,r ··.. nous Coal Operatora Assocm. Mj u ~ hi11111,il~,, nag o.,~ Jh~- 1U'3n jonlu~ 30-án íelost.lott. '
ffl!\? ,r~Jönne~ 111ti)d, h1
-~t:oat uJ egyesOlet.et ~Jakiir\ n .h1b4t kö,ttek ~1,.:.im 1s:_
T to~~k az indianai bányaurak,
1ieleme~tek 11 nerz6dry..,. 1 1; mm,nek neve Inliiana Coal
\.9,Jctltiisál>-.
•·
, . • . Trade Auoclation.
l\1oet már oem elég, hogy liz ,
.. :
illet' alékhel .
pe~nttel kiaebb lesz ~
As - tlYfll,
y,
1Uk, egy fé! kári ar.énneflilt. Tern~Heaú; lncl,~-ban van,

I:

1~,.ml-

'

= b,!;~~:
1

• • Ezentul Jtt!Al llW~ lesz., 111;e
,Jt1b•, J!v~t~:~~3
::;\
Nagyon gyorsan rá fognak ébredni lepekct, holQ' azok kémleljék
eZekben az államokban hogy 8 h'elyzeL ki a bánYhzok hangulatát.
10
tová::raa i~nitt':::!ra:ni ~ze~n:S:é~;Í:é- me~áltozott hogy a ~ervezet
er;ö~l.
ken.
bevandorolt banyásat meg nem yejli.
ia jeleiitest, aminek egy cact>r
S
l só k
bá ,
l{i kellett ·választanunk azt a város!Ji ,pet se l:lrtllnek a bányaurak.
/m · az ~.va na • sem a
nyas7- amel Pen s lvánfa Ohi'o Illinois ln- • Az van a jelentésben, hqgy
ságnak, sem onmagunknak nem .szolga•
. Y•
iyl:' . 'áÍ. k .. ' t·á '
az I. w. w. ereje nem csak
l~nk ar:zal.
·
'
· di~na es a .. irgmi · ozpon l n van, nem el!Ökkent az ós:i: óta Co_·ezert m~gyunk Columbusba.
loradoban de emelkedett éll
Hog_y m~y~ !ájó -~é~l távozunk·! • Sokkal könnyebben, sokkaÍ eredm'é· egyre na~obb tömegek cuLHimlervi.llerol, hogy nulyen vegtelen sz~ '~yeseb~n, sokkal gyorsab~n, szolgá}hat- ~~~zn~k ehhez a szervezeLmorusággal m..ondu~ bucsut ~at ~-ve~ 1uk a ;banyászokat és a banyaszok erdeMegmondja Col. Newlon,
otthonunk~k~ 'a.zt tisztességes es e~o Reit ColuJhb~sEÓl.
hogy a tömegek .nem hisznek
e1:11berek Nityon tudják._
A M!gyar Bányászlap csak o~thont :6 ~~;ve~~:t~:nh;:r:S-~
.
Nekünk ~emcsak otthonunk, de _a cserélt, d,e örökre hü marad a multJához. látják hogy a Labor Federa•
dolgok természeténél fogva/ létezésünk
~ind~nbe_n, mi_nde!"hol, mindenkor ~i~;nne~k :e:~~l:~e~.uron pen!.
egyik eredménye és célja vol ez a telep. szolgalatara all a b.anyaszn~k s. ezekre a
Azt ill jelenti Col. Newlon,
Mint, a szülönek az édes gyermek.
:~~ri~~;o~~kég.sa,Jnos ~ igazában cs~k
\:eo~:

a~e!Z::r~;;:tez~~:tö~ : : : : ::~ae:e:f°~~~~~o~~a~odot.
Panasz· nélkül álltuk a veszteségét.
urak llZiindékát meghiusitani.
Soha se \'olt olyan na.gy
Himlervillet a magyarok elvesztetKörlevelet killdtek a localok- sr.tlkségük az egységre, mmt té)f: 'lt I
I
h'"t
B. . l rln k
~~:•
i~e:anS::::at
ré&:i:ór61, azonnal jelen\Sék azt
a kerillctnck.
. A- Jermyn Coal Co. •oz Oltl
Forge nevll l;l{inylijánál kisérle
tezik bér1dr!l1itAll8al.-. Tudatta a bány6e,tikkal hogy a uer
:i:6déll nerlntí '. mu~kaberek

:\,~~

~

?s

• Az öt éve még_ h~ta!~~• erös banyasz·szervezetet szetdontotték.
~ p_uhaszénipar válságában ma vedtelenul all a bány4sz.

ap:~~~~;; ;é9:~~t~ :k:n::!ta':: ~;~e:::. tg:~

~?bé a

~z élet azon~an ~em isme~ megál..
lást es a gyászt es fáJdalmat m1 csak a ,
Mindenki, mindenhonnan, mindenlelkünkben. fogjuk elviselni.
kor, mi n<len bajában fot d uljon hát t~nácsért és segit.ségért a Bányászlaphoz.
Kötelességeink v1lnnak s ezeket a kö- Soha nem fogadtUllk el fizetséget szolgátelességeket nem lehet és nem szabad a latainkért nem tesszük azt ezután' sem.
veszteség folotti fáJdalomban elmul,szta'
ni, vagy késleltetni.
,
Szere~ettel
bará:5ággal . mond?n~
bucsut H1mlerv11lenek es a h1mlervill~1
A bányá8zokra öt év óta vészes fit!-,·~ .llUllJ'"8ág'hak a szeretettel kö9'inÍJük
pok járnak..
•
. ,
-.. uj o:th~nunkban Colu.!'1busnak a 'magy,air--

~=

~~!:::~t i~:::

á , · k 1 gt\lább ötven
:z;~~~:mt"artoi.~k ma már az
1. W. W. 'li:ötelekebQ.
Az J. W. W. eröacn k~z~I
hogy ujabb hadjáratot 1ndit
Nyugaton a bünytmok közötl
é~ számitani lehet arra, hogy
Colorado
~lla;m ~án~áual
nemsokára uJ harcot rnd1 taki;ia~
Jobb ..fittt~sekétl. és fő en
11
no;;ef~_":,_i. :::::rt6.11an-

ságat.

.
dóan kin_n van~ak a bánya•
Ezentul minden leVelet uj cimünkre azok .kazött, /ztatk á:I•':!~
tessék küldeni, mert irodánlc már e héten ~::t!!!~u!r:~ ::':e:ztlk ben•
Columbusban van.
n_Ok a munkás öntudatot.
Nem bak Coloradoban terS még védtelenebbül, százszor szomojed azonban a bányának korubb sorsban áll a bevándorolt bánrász.
1 W W hpiem Wyo•
,
.
. • ..
,
a:n~m~n J~. Cf;il, N wlqn
~ek1 a bányaur.JS, az amer1ka1 szu~
oda ~ 9 átküldte az em'C;,c.1t,
letésu •bányász Is ellensége. 1
hou nyol)lozzük 1;,I, minfi . ter•
S a következö évek meg szomorulr
jed oU ez a uervezet éli !-,.Ítl•
..
,
küldöttek azt jele1itették, hou·
bak lesznek.
az ottani b á n , ~ ~ ~
A.,,,._,.- ugy-ahogy g o = • J ,.
J947 PARSONS AVE,
~n csai.lakos~ V/,, l'/.·
-~-_:,.
pi
.~, · ·
COLUMBUS. 0
hoz
·
·
a bányAsz k e ~ l 8 \égalá
a
,
•
·

Magyar '

Ba, Dy/,asz lap

:~~~~~~~d~:f

aao:.!:oi;r;:i
ellát.ni.
•
• td"1g .a munkásob kéuOlöd•

~it!

0

illamhataJ0111 támogatW~l
várjlik a hareot és azt ,reméhk,
h~gy megint sikerülni fog nekik a bányászok , hareát vérbefojtani.
.---O---

LBeGETT ~ANYTELEP

Az A~n Coal Co. Goodyear bányijinak villanytelepe
Cambridge. Ohio köielébta IIPégett.
t é en tiaztop~
A bányá PP 11sák
tk
!á~~zh~:et:;::~ M~t a:.,~~
az irányban nyomch:nak, hol)'
:~~rit&ék, mi idézte eUI • tii•
WEST V l ~ FBUJOBB
OLÁIBAN BÁNYÁUA•
TANIT ANI
FOGNAK

JSK

TOT

W t v· ~\lam Board
es ir. nia
JhatA zta
of E:zu~~fao;j:els:bb 1aroláJ~
~gy(HI h School} bevezetik•
bán ~ t ta.nitását S:i:akembere:~oaják a növendékeket

tk•

:~:~~nr~:~:: ::n~:,,lik►::
0

aély tanfolyamokat i• az
llkban. _..,_
Z11'RTAK EGY BÁNYÁT
LE

INDJA!liÁBAN

A Deep Veip Cofl Co. Klnp.
bányája Prh1ceton, Ind. k~
lében ld.eialenee
euéa alapján Uzemben \'_01_: éddlr. W,.
A bAnyatársaaar, moat a
Q.Y• leú.riut nlk1elte ~•
e
. JY

~ báDYA'-1 m~

kltlanul,
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Ez fáj a pittsburghi
butaembemek !·A H.imler Mirlon ilt.al alapltott bAnyavAIJalat. bukiaAul
nem csak a2 amerikai marrar
lapok foglalkoztak bOségeaen,
hanem a:r; óha:ta!ak la .
Asi, Est - clevelandi tUdósitás alapján - tArgyllagoean,

Hlmler számítása hclyu
811 egéftHges VOit; belátták
ezt a magyar bányászok is,
akik a száidolláro11 Himlerrétizvényekb61 mintegy 11yO\c
ezer
darabot vtisArti:•.a.k

ménnyel el~61l Wmlerv'i!le
soru: a bánya e16dbe koJUlt és Rlmlernek nem kell
tovAbb Himlervilleo Ulnie
összeomlott azép villalati•
nak romjain. Az amerikai

a tényeknek mcgfelel6en irt.a
meg az eseményeket, a Nemzeti Ujság,
hcdt' ujságja pedig n pltts-

me:~ntucky :Ji1u,mak Wcst
~rginia felé cső határán
szemelte lti Himler ut a
yidéket, ahol u 'magyarok
hamarosan meg is nyitották
uénb6nyijukat. A terület

;~~~~-~~sa!:!~;~e:v:e~:
ták, hogy "H\mlernek nincsen annyi pénze se, hO!fY
vasutl jegyet ,·ehetne Himlervillet61
New Yorkig."
Nem tudom, hogy ez lgnz...e,

Bangha páter hlr:~~t1~yo~ut~t~;17:.

'--==----=------....i ese~~;r61ci:kie!~ :::::6~~
~1-4

1911 AUGUIZTUS 30

DJiul•P 16tedM il ~
m•lT laptól dmfejllht lop.
A plttaburahl
butlU!mb.r
1111m tudla meibocaátanl Him•
ler Mirtonnak, hogy mla 6
Rinaldo Rirtaldini alakjában
nyujt "szellemi t,áplálékot" ol•
vasóinak, addig Himler Mir-

bárgyuaá--

0

nyualap mic

DliDdts 119Jplnt

for:I• as anmikal manar hanyáuobt.
S6t Ulbbet la mondhatok a
plttsburyhl butaembemek.
Ugyanazt jóeolhatom be,
afflit Dr. Szabó Láazló lr cikkében. Rogy ha Hlmler Mir•

!::i:tt
~~~:ko~~tt ak!.~;:~I ~nm-:::e~o~ué:!;,f~~
aég volt, eredeti rea-ényekct Tárkányi urnak lee:t még elQ
amerikai magyar irókkal éa alkalma a:t irieyaé,re, val)'
Irredenta dalokra, uindarab- - bocsánat az er6s k1fejern tuzött ki pilyadijaQt jobb zéaért - a pukkadúra.
id6kben. '
F611 FUMT Alldor.
oo!g:i:~n~t!~:b~~~~~::~~:~ Al,ASKÁB-;;:-;;ELKEDIK
lor Márton ellen
próbálta
A SZSNTERMELtS
és próbálja letörni ezt az ujsAgot.
Ala.skában, az örölt Jég haTárkányi ur husz éve próba\ zájában egyre több és több bávezct6 tényei,;ó lenni az ameri• nyát nyitnak meg, Ml azelölt

es

:i~

::ri::~~ó~~:~i:~7~~ia~u~
~eonhdah~f::; ~,k :o;;ak .. ~:)~ ~:~z:i~r-:;:~~o:i:~é1:e~
~:ize:tt!rrt~~Y;:~.öz::t:
Dr. SUlbó László egyetemi tana~· mennyiségét rejtette
bukni tiszteuáy."
kerillt neki. Ma is névtelen mO!lt mir egészen modern enA HETEDIK KEROLETBEN
nár, a Pesti Napló hlres c,llla• • maP,ban. Azonban a "maS ai esetet egyáltalán senki a:t amerikai magyarslig közökkel termelik ott a sze6
lD'ar bánya." távol volt u
nem tartom trairtkuanak. A életében, aki, mondom, még net.
tisztviselöket válasz~nak a szervezett bányászok. go;tt~~::~:
!fkket:
\'BllUttól, a bányával CVY·
magyar bányáazok közUI ao- csak addig jutott el, hogy szép
1926-ban 87,SOO tonna szene::
Jelöltek vannak bőségesen minden egyes hivatalra, váideJUlcg vasut1 vonalat és
kan eh·eutetté~:.a náz vagy ségvenenyeket rendez és RI- termeltek , 1927-ben
pedii
BJMLERJI/LLE BUKÁSA.
egy nan· ,·asuti hidat is kelezer dollárjukat o. Hlmler- naldókat ad ki. .
104,300 tonnát.
lopthatnak a tagok.
lett épltenl Kentuelcy Cin'
TCSzvényeken, dlil az, amlt
11:s Tárkin,yi ur mesterked&Azt irják nekünk a kerületből, .hogy olyan kortes-egész ,r6fBágit (járását)
most ves:tteltek, 11emrnlség se ezután se fog ,ikerillni. A
KÉT TIPLI LEtGE1'T
Ha majd egy11zer öregi,oketiés folyik ott, mintha nem is kerületi tisztviselöket,
Himler hózto. kapcsolatba a
ahhoz képest, amit az ame- Magyar Bányászlapot a C58• NYUGAT KENTUCKYBAN
gemre - tehllt majd ugy
de legalább is az Egyesült Allamok elnökét választavilággal a1 uj \·asut és II
rikai magyar szélhámosok p!i.sok soro:tata után se .fogja
negy\·en-öt,·en eu.tend6 mul
nák ott.
~
_,...._
hid
ré\·én.
A
teljesen
mokicsaltak
t6lt1k.
Magát
Him•
letuitini.
Az
amerikai
magyar
A
Nelzon Coar'Co. és Green•
\·a - iittére~ a 11zépiroda· A választás hevében egymást gyal&Zzák a jelöltek,
dernUI megepitett bánya fölert sem keli njn!Jni, - súg már régen nem fog emlé- ville Coal Co. tip-lijei leégtek.
lom mezejére, regényt f~gok
lött efIY váfost is alapltott,
aki me1rclinálta élete har• kemi arra, hogy Jó Pásztor A két binya kör.el van egy•
irni Himler Mirtonr61. Mert
sót azt irja egy _olvasónk, hogy pénzzel is dolgozik nébe11zlílgettem én már csiazimelyik jelölt megválasztása érdekében.
~~:.:t~o::1/ AH::_.
:1n:;/';:!1;:nHl;~ervi~!~~ ;:;:"n1~~t::i1:k1~: e;t~~
~:;~z~~j::\~zt:v:~~~~
Ezt a választási módszert határozottan el kell itél- . rokka!, királyokkal, blborvesi zsidó fiu neve teli.át od:i.
dolgot foa- cslnllnl. Miután pocska, amikor a Magyar Bi- ben égtek le a tiplik.
'
nokokkal,. pén:tfejedelmek•
nünk. Milyen tisztviselö lesz abból, akit nem a bányá- · kel, sót ten9f'i11tákkal is, dc
kerUlt at Egyesült Ál,lamok
rendkivill
11:tegények vaszok bitalma ültet majd a hivatalba, hanem a pénze.
térképére. Nagyon Szép ez
gyunk termékeny agyu emolyan nagy és kivil6 egye-Ne fogadjanak el a bányászok pénzt szavazatukért,
11. város egy gyönyörö hegyberekben, rendkivül szerel,.
niséget, fint amilyen Himoldalon. L11kosai mind maném, ha Himlerville nlapltó!er Márton, életemóen alig
mert akit pénzzel fognak megválasztani; az biztosan
gyar bányászok, de mindnek
jn l!lngyarorsz{J.gon érvén:\'e•
egy-kettőt láttam.
\
módját ejti majd, hogy visszaszerezze hivatalában azt
va n Jegal6.bb négy szobája,
sitené szervez6 erejél a erre
Ez a Himlcr - bocsánaaz összeget, amit a választásra költött.
No t6vouu 3nu ■ ml 1U1113nyl pfnEkllldbllnket
igen modern fürdószobája
már hetek ótti. kapacitálom
tot kérek, egy éppen olyan
H UQ)'ll■ Y■zett „dt&.kQldb„t, amely - 4 n1ppal
Tiszta választásra \Tan szükség a hetedik kerületés a magyar moo.kásnak a
is. E világon legföljebb tiLszegeny, mint amih•en népe&
todbb tarthat, mint ■IIOD)' ml k llldjllk
ben, hogy\ csak olyan tisztviselök kerüljenek li kerület
sza\onjAban
Him\ervillen
tizenkét embert , ism.:re~,
i,;sidó családnak a gyermeke.
élére, akikben tényleg megbizik a kerület többsége.
.olylln butor van, hogy ittakire habo...ás néfKUI rábl~
Hc\·ea "'ármegyéböl. Bár a
ho'n Matp•arorsi,;ágon megnám minden pénzemet, az
zsidókat ez alkalmasint nairigyelheti minden bankigazéletemet és a nevemet és
gyon kellemetlenOl fogja
FARM MUNIUSOK
gaté. Hogy vizvezetéke, csamég csak nem la kcrdezném.
érinteni, azt Is megirom,
tornhása és telefon-hálóza•
hogy mindezt mire hasml,.1hogy Himler már talán hu11z
arról pan~kodnak, hogy a 1izetésük l~st.állt az elóaz • ják fel 7 E tiz-ti:tenket- em•
esztendő óta katholikus, egy . ta \"an lilimlervillenek,
zö évi fizetéssel szemben. Ezért ök i munkátlan bányáMI !GY KOLDJOK I DOLLÁlltRT
egészen természetes. Himler
Jxir között nem a h:5rhir,t,ul
olyan or11...ágban, ahol ka■ ""dH kllldhl dlJ011 fellll
szokat okolják, akik nagy tömegekben jelentkeztek az
elemi és könípfoku iskolát
áll Himler Márton, kirf-1.
tholiliusnak lenni nagyon
idén a farmereknél munkAra.
is épittetet1. a binyászainak
meggy6zödéser., srerint u1.ehátrányos do'log éa sokkal
Lehet. hogy igazuk van a farm munkásoknak. Amiés szép templomot is épitkáink és dédi.nokáink jeltöbb :í.ldoz.atta\ jár egy ki•
tetett, Elmondhatom azt is,
lemnevelő doig;ikal !ognak
váló ember részkröl, mint
kor nagy a kinálat a munkaeröben, akkor természetes,
BANKHAZA
hogy ' Himlcrvilleröl egyettanulni elemi iú.ci ai olva!ómi el tudjuk képzelni.
hogy a munkabérek leszállnak.
FOURTH AVE-11 ST.
N~W YORK ClTV
Himler a pesti uidó tani~~~
sem jött ei
könyvekből. (Pa;ti N plő)
Legyeiiek azonban nyugodtak a farm munkások,
tóképzOben kel'.dte tanulm6nemcsak ök, de más mesterségben dolgozók is olcsóbA bánya- Ohio állam íei'e
\
nyait s ezelött husz éwel,
~ dolgoznak most, mint egy év elött.
tizenny.ok éves
korábnn,
1'
Mi régen irjuk, sirjuk, hogy a bányászok letörésemegunva II pesti népkony- •f:;:tá: :en:~ak~:1~~~1~ le,E~~~ ct~:t::!i!
fele.
gyar
Bú11yász\np
olvasóinak,
hába
si,;6\ó
ingyen
utalvável nemcsak a bányásztársadalom fog szenvedni, hanem
, Aki Ismeri az amerikai hogy t1,1\ajdonképpen ml ia
nyokért folytatott örökös
mindenfajta munkások. Sorra jönnek majd a más ipar·
ningyarságot, az tudja na- fáj a pittsburghi butaemberharcot, vnlahogya11 kivergő
ba:n. dolgozók is. A töke nem áll meg egy iparnál, hagyon .jól , Plogy azép s.zám- nek, a Jó Pásztor néven n:,fldött Amerikába. OdakUnn
nem ii)'ebzik majd leiázolni valamennyit
természetesen a legnche• •mo.l ·n m benpe képviselve a vúnosság klzárásAval megjclt.'mAr mh;ident kipr6b6.lt. és nő szépségveraeny közHjny 'szer
:wbb és legkellemetlenebb
mindenre elszánt söprcdek. kesztöjénck. Az, hogy '"Himlt!r
munkát végezte és m(lr blioNÉMETORSZAGBAN
Az amerikai magyar "11,ajtó" M!i'rionról v6.lla\atalnak bukiinyos emelkedés volt a páis meglehetösen nagy a munkanélküliség. Ott is
no.k i1 vannak -olyan termi- aa után la így nleltedik méJ
lyáián, amikor bányamu~1kei, melyeket a J1elye&iiá1 olran ki't'Aló .-mbar ia, mint
százezrek vannak munka nélkül, akiket az állam, a munkás lehetett. Reggeltől eatig
elemelt sem 1smer6 ea-ril,Z· Dr. S2abó 1.6.1:iló ii)'etemi ta•
kotorta a szenet az egy mékjsszervezet.ek támogatnak.
tencitik "11zerkesztenek."
nfir, MoiYarország en•lk ICf.ternél alig magasabb auinNémetország korminya nemcsak pénzbeli segitseHimlert nai)·on sokan la- eleö ujságirója~ akit váTOBrólrétegekból, állandó halih•cget nyujt a hibáján kiv'ül-munkanélküli munkásnak; hamadták„ mert, a t:a,madó köz ,·áro?ira hJvnak az ornáll'ba cló
szedelemben. Esténként tataná~unkol h jöjjön a mi birlokunkra
nem igazolványt kap arra is, hogy a vasutakon ingyen
leményekkcl
lehet
\eghamaadások
tarthalira.
nult; nagyon jól megtanult
farmeroskodni. Most mlg tMlf van az lJn
utazhasson munkát keresni.
rabb egy kis közönséget szeA pittaburghi ember rikii.angolul, a tudományok nem
,zámám ez az aIJ.-alom, lehet azonban,
rezni. Himlcr mindenkit, aki -csalhat, hangját Igen kevesen
is egy terén klmUvelte maNémetország legyözött állam, mégis terhet vállal
hogy holnap már Mm len meg, öt támadta, meghivott a bá- 'hallják meg éa gyUlölködó cik•
gát és uj8ágot alapitott a
magára, hogy polgárairól a lehetőség határain belül
Ne várjOn az utolffJ pillCJ11atig, ne vár•
nya üzleti könyveinek meg- .keib61 csak ait látja minden
magyar bányá.8r.ok uámé.ra.
ndoskodjék.
jon addig, amíg a\ bányalporbai,, wg11
tekintésére. ~
,
~mber, hogy lmmir ti:tenhatoMint ujlláglró és k\lldó "nüAz Egyesült Allamok hatalmas, gazdag ország, itt
cuáriparba.n urolkod6 nehiz gaula3Ólll Di•
Az ipari
tulprodukeid dik éve fái neki a M•gyar Bá•
szonyok f eleml,ztlk ki• tök,Jét.
a kormányhatalomnak kisebb gondja is nagyobb an!~!~g
d:zt:e~:~
után azonban bekövetkezett
/Jlollt még /6 befektetélt euJoözölhet
ál, hogy a munkanélküliek óriási tömegével törődjék.
a termelés óribi visszaesétera!iget, a lehe,tö legjobb }sr,ele. mo,t még oltl1011t uerexhet magáee. A szlínbány6f szái,;áva\
Ebben az országban ha egy munkás elveszti mQ.n·
kol~ban, Amerikában. 01..MX, most mig füm,etlcnithdl magát é,
buktak meg és a }Umler bá
hatezer 'példán~·ban eJ tudta
ját, senkitöl se remélhet segitséget. Munkásszervezeazt. hit1s;ük, J,ogy mi11dcn mag11ar emHr•
nya sem tudta eladni a :iieterjeszteni az uj.llágjé.t é11
teink gyengék, azok még akllor is nagyon csekély segiLnek ez az 6haja.
net már 1921. óta. Ehhez jáegy kis vagyont szeri,;ett
get tudnak nyujtani, ha a mukásnak harcba kell
Ha ve,z ~ ml farm}ainkb6l, megala•
rultak a sztrájkok és más
' vele.
enni a toKével kenyeré~.
pozl,atja Jüv6jét, mert :1:orgol~• munhelyi bajok. Himler a leg•
A háboru vége felé az az
kiija meg fogja hozni a mar,a gyUm6lt:úl
Most, ami}tor az országban választások folynak, a
okos11.bban tette volna, ha
ötlete timadt, hogy a maé11 ami legf6bb, n~m (Ugg 1na/d md.of.:t6l.
,alapitását, mP.lynek bukha
gyar bányás1.okka\ résr.,·ény
munkásszervezeteknek, a Labor Federationnak · nagy
Nálunk kis t6kéud rendelke:i6k la ue•
rajta kivill .illó okok folytársaságot alapit, ez a részpropagandát kellene folytatni, hogy a jelöltek vegyék
tán elöre\lltható \"Olt, egy.
hrt11ekJarmot maguknok, ne habo::on le
vénytársaság bányát nyit s
fel programjukba az úllami munkanélküli segély kérdé~
hát, hc.n~ siesun f,;iho&::ncilni a ktdwz8
s.zerüen otthagyta volna. Ö
a bánya minden hasznát a
sét is. Ne kellene éheznie itt annak a munkásnak, aki
Rzonban ottmaradt Himlermagyar binyásznak j udat•
a/kolmat. •
•
elveszti munkáját.
villen.
ja. Akkoriban igeii nagy
lr /un méu ma ré•=ltlelf f tkilágositdurt •
Most a nyár elején az•
Ha az ország összes rlíunkásszervezetei megmozkonjufiktura Volt a:Wnben,
é1 mi ·11iegnllZ(lgardzzuk Omi.tk, hog11 ho·
utJ.n bekövetkezett a nag-/
az ipar teljes gózzel dolgodulnának, lassan talán el Jeb'etne érni, hogy itt is gon·
11yon lehet l1n is egu megelé11tdett farm•
összeomlás. Mellon pénzzott II emlékllzem reá, hogJ
h!ajdono,.
doskodjék az állam arról a munkásról, aki hibá~n ki·
Ugyminiszter a mai amcr1•
még 1922-ben Is oly11n nagy
vül munkanélkülivé válik.
kai kormány legerj)sebb tagsr.énhiányban 11zem•edtllnk,
Propagandát kellene folytatni az aggkori nyugdijja
éa
Amerika
egyik
leggaz.
hogy New York váro8"
út is. Ez az állam elég gazdag ahhoz, hogy gondoskod· Goethals t.Abornokot, a ra- dagnbb embere.. Úriási aténPltilipa •tdo.
bányái vantiak PennayJvá~nania-caatorna épit6jét pén
o.i tudjon azokról az öreg munkásokról, akik mig birták,
n ták az igát, izzadták a profitot a mindenható toKé- diktátornak sz.erzódtette hu nia államban. S az amerikai
kormány
huaz
száu\.lékoJ
szonötezcr
dollár
fizetésnel.
' mely az utcárf- löki ki n munkást, ha az nem birja
Minden reggei lr.gatottan kevasutl
tarifa-ke<h-ezménytl
vtbb u igát huml.
re.iitUk az ujságban, hógy ar.
Billtlo, Flo.
Némely ,uamban már mers,zavazták az aggkori
:~=:i~~l:!~1a1~s:i; ·
éj folyamAn Pennaylvlr.nl6.vwgdtjat, da arra kellene töreJtedrú, hogy a unton minnyAuat mertncntése érdehb61 men!)yi uenet hottak 6t
ben. Euel a nqx kedYez:•
New Yorkba. ·
!Jen államába11, behozzák azt.
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(Jl'ol,v."")
_ xt • I
A t4ncoló p,r Nttenete, ijedW.,.l
b azörnyen gyorsan rebben adt. Wlnt.rnli
felalkolt.
_ A férjem I
Tonl reszket6 Ijedtséggel kapko4.
_ Mi történik Itt? _ kérdl kövot.16
han_i1)n Winter.
_ Táncolunk . .. üncolnl tanltt>m ~
nd0
d ~\~;l;es:z~;!~ e:? Hastánc? .dit rájuk b6szllltcn a férj,

-••1,

Winter uonban o4al11btl.Ua • _,.,_
ho11 a nt!:met tlu • ffl'M
-lj1l1ntl,
hogy nelt! van enn1I p,na.. 0 boldopn
ad róla egy ceekket, ha ezzel némileg ia
JóvAtehetné a bilnéL
Winter CMk nehezen hagyja maP.t
rábeszélni. A fiu la, meg az asszony ia
könyörögnek. Végül Is caak egy olyan caekket fogad el, amin az 6 neve nem .uere1
:;iitv':~:mai:~ a
!::zp:l~~!
oldalAn.

•'sl-

~~:

'or-

llbaiSr:~;:~a:~:tn;;j;e;i~:~ni;r!:!

lélek

::!~e~tBJ::J:~k:i~g::'n~:

:~~:~~ti:
vezetett a dolog eredményre. Vancsá~ el~~m~"r::n ~:n:!~~o~~1fa~:;n~!r:!~ra~~ .

- Nem ma, IYJ!rekak. Baal•toi elY
nap pihenni engem la. Ma lefekszem. MaJd
annál tovább leszq,nk fenn holnap.
VancaAknak nem tetázik ez az elldll•
dél, kU\önöaen, amikor IAtja, hogy alighogy az asszony becsukja az ajtót, JUána
rátesz egy gyoralramu lemezt a gramofonra és caak ugy ki mentében a konyha lrinyába, olyan pazar egy étiarlestont jár,
hogy csak ugy reng belé a hh. De nem

u erkölceöa amutkat tllmceru:orolc, akik
nem engedt!:lyemek hoauabb c&6kot, mint
ami tlz 1,b hosszu flll'n.re fényk6pes6dlk, •
sziluzor Is betiltanik. A lAmpa la elalszik él mttkHdOdik a tinc6ra.
Az a titokzatos fiata lembe;, akiről
azonban most már tudjuk, hogy Winter
ÁrpÍd, megint lasaan közeledik a ház r~
lé. Közben azonban klnxaradzott, mit
,nincs a !elölt6 rajta. t, moat egy uazon~·

szól :~:t:n több szesz van, mint tea.
Ez a\ap081lft izlik Vancaáknak. Elfogad

is

~:~

:!~,e:,,:~~::e~l~e:e: :1ta::~~

~:~i

- Ezt érdemlem tóled, Irén. Amig
itt lekoptatom a lábam, hogy eleget kere&sek neked, amig én étlen-szomjan járom
a blmyamez.(!ket, hogy neked fi,nom aelymeB alsó ruháid és mindened legyen, addig
te itt kelleted magad azokbnn, idegen férfiak elötL
Winterné sirva fakad .
t

bell\tJa,
Winter elmegy anélkiil, hogy a párt

~m!~t~~~

• =~e::':~l\e::~g az imádóddal ia és le!Z
- De Árpád, te té,·edsz..
- Hát lehet ilyen helyzetben téved~i? ~tE~:S~u:t~ láttalak a.. .

~:Sr:~1:~

ti:;; :

~:~ ~ ! j : !ft'::i :~~n!ellman

a kö:-DJ!t::i~zm::::;gihi!~ó=n~~- e~
Most nem fogsZ tudni meghatni. Most vég-

:ö~gny:~il~:!n:~1
u~1t meg- Caak nem akar menni ?
- ÜrUlök, hogy !eheti
z.a. - De hiszen most J:nár nem jön visz11
- Good night Mrs. Winter. €n mc-

J:ie::~e~z:~;übehna~s~:g~i:ip;::e!~'.
A, közönség nagyon élvezi 'áz el6adást.
1

~::!e~~t;:t~:ii:cé:v:~: a:i;ir: geés:::z~
a kövctkezö tekcrcaet berak]a. Ez is csak
fokozza n hatást, mert az emberek érdek~:~é~~1;:::~u~ö:!~ hi::t~;:;a~J: ::

0

A férfi vésZtjósl6nn kacag:
- Elbuktatok. Mondhatom, ügyesen
buktatok el. Hát a.r:t btsritek, hou ökör
vagyok. Cl!ak felbószittek jobban, ha igy
beszéltek, Í:s te ! - fordu l a begyuladt
fiuhoz - és te'!! Neked nine3 sammi mondanl '!al6d,.
•
•
- De Árp!d ! - jajgat a.r: as!ll:ony.
- Hagyj blikén. Ütött a hal6lod 6rája. Ezt nem érdemeltem t6led. Tudd meg,
hogy az- a kétnázótven dollár, amit tegJJap kUldtem neked, nz utolsó pénzem volt.
Ma még nem ettem, mert nincs egy garasom sem. l'.l:tlcn-szomian iár'ok. hollY ne-

addig lefolyt képet és izgatottan találgat.,.
ni, hogy YBHon mi jön aztán.
~
- Ne _legyen olyan bolond. Ha monzsur.si ott van Fejős Gyurkával. Most
dom, hogy nem jön többé vi11sr.a. En c.sa!< már elég sürün mutatkozn11.k együtt Cil
ismerem 6t.
láthatólag nagyon megértik egym'8t. A
- tn megkaptam a ...,..am6t. J 61 llhagiek el vannak kéJzt1lve, hogy menyegmeg Is füettem érte. Ugy 1'&1let.t nekem, . zőre kerill a dolog bármely napon. z;suzei
De most már megyek.
egy kicait Cl!al6dott a moziban, mert egy1
Erre Winterné 11ir6gör~kbe kudett. részt régi a kép és ttle van es6z6 vona- Nem elég, hogy tönkretette!, most Jakkal, másrészt pedig már évekkel azm•gamra akaras hagyni. Felrugnl, mint e16tt látta art.
egy rongyot.
Winter.né Vancsákot ültette . maga
Belecsimpaszkodott éa té16aen c!!6kol- mellé. Suttognak is eleget róluk n !alugatta, kérlelte, hogy maradjon, hogy végUl beliek.' Természetes, hogy Vancsák nz
gyek.

tán ~k~z:~ én hogy ke~lltÖk ide? Méi;
neki van pofája kérdezni, hogy kerU\ók
1
~t~ÖkHf!e,h~o~t :&fl~~~~~::a~sa,m::k~~:
tam mondani magának, hogy té\•edtem,
mert- nem lesz gyerek, hogy hiába rugott
ki. ll:a ott nem talál'ta:{1tá~ tdekl6d ~m ~
1 1
J!~:rr~dvea 'tz.ihi, igya ki az én ' ~es~~l~':ili~~t ~:tv:~~ ho~ a:~ ~es:rvcs 1
caéazémet iii.
menykü áll jon belé.
- Köszönöm, mAr elég Volt.
- No, nem kell félreérteni a helyzo- C&a~ nem utálja, mert a szljam tet, miszisz - menteget6dzik Vancsák,_
hozd.ért. Vagy attól !él, hogy a
Hát lehet ezt félreérteni1 Itt Ali
memet kfo1sza.
,
majd caak hogy nem gatyában.•
- Nem én naccaAga, ~de még eltali- B. V. D. - javltja ki Winter.
lom vesziteni a fejem....
- Hát mit báno·m ·en, ·bividi&n. l!:i - Csak veszit&e. Arra való a11. tn méll' én félreérlfem· A naccaáira lt ott n1,
nem bánom - hunyorit kacéran az asz- olyan pucér, majdcaak mint egy ma
szony - Es különben l !I engem ne hlv- szllletett.
Jon naccsá~ak Amikor !gy magunkba
- Hát nézd Terés ....
va11"Vunk en mallánnk csak lrén vai;ryok.
- Nem nézek én semmit. U "ttam m8r
Megértette?
eleget. Még sokat is. Most már tudom, mér

=

u.eI'Ef·

=

~fa7a,:á;et~:~ ~:~:f!~té:ve~j~!lj·ö(i: - :it~~~-1. Ugy szájon csókolom, hoiY ar-

=~~1~:~z kellemetlen. Cs~k aa a péns

~:;r!:z~:~::!b::;~t6k, mikor a b6ss

~~~né::e~;e~ic~~~,~~~/aw:~;s :z~?a:

Szegénr Tóni repel

I

ABANYAIAI
l

Rorth Carolina állam birbeatlja rabjait ~,, bán,abárónak.
- 82 niger rabot adtak birbe eu rouz karba leoö bá-

nyába. - A t?boka~'t~·!•~~d pár cmtet

ne ez m
Alig pár hete. hogy az EgyeUlt. Álla okba megszünt az
a
Iá ~ ho~ bérbeadták ~
:ze'r:e:cs7tuen rabokat n bánya
• báróknak, múr egy ujabb állnm akadt, mely követte Alabarnát ebben nz aljas rendszerben.
Egy mállik déli állam, Norlh
Caro!ina irigyelte meg a di-

~!t!~~{!t~

1 e

caőséget Alabama államtól és
moi t ez az állam adta bérbe
82 rabjl\t egy bányabárónak.
North Carolina államban
csak kevés Mnya van, azok Is
nagyon rossz karban vannak. ,',
A bányák felszerelése roSBz,
a Jeveg6-járatt11.l nem sokat törödnek. Az állam törvényei
nagyon hiányoaak & a bánya•

llre&

~

iaebbel

~é:~d~t:: h~:::fs~~Z:u:!fta:~n!:~--7
1::~~~h~::: :~='~!g u ember. - ::~
~:;::k~:o!u~::
bejöjjön ho:uá egy kis teára. t\mig a riz Ha m~gyszer naccságának szólit, meg- gény vagydk a talpamon 858ZOny létemre

fáradtan, úsitozva mondja n-ekik:

Wi~: ;Wín::á:~lell
8

8

1a!t~%~n•::~á~:;rt::i:~:
sl tö rvények utt nincsenek. Ha
egy munkás azerencsetlenlll
jár munkája közben ebben az

:::; ~eg~1n~•:i~ka! td~:
nbból a nevetségesen ciekély
munkabérből élni, amit ott a
bányaurak fizetnek.

0

MENNYI I DEIG AKAR

:a !:j:;~~;-n:::

alim6nit élepe fogytáig.
(Folytatiaa ktlvetkeslk)

~::~e:~~ aeg:r~~;:;ar::r:~~
téeben nem réazeslllnek.
1925-ben robbant ki az a
roas.r: b'ánya, melybe most a
rabokat berbcadt.ák. 38 bá_nyáaz halt meg n bányában ~
robban~s következt~ben, akiket_az özvegyeken kivlll 79 ár\'a 111 sirat.
A bányák ebben a sötét államban olyan lehetetlen~I alasony munkabéreket fizetnek

m:,z o~I~::
m::
tek szert n bányaurak:. ~ rabokkal va(ó bány~ztat.ás alig
ker(\J nekik valamibe.
-.
Az államnok ,tartoznak va!amit ~ezol~áltatni a rabok
által ~1bányaszott szén után
és ezegeny raboknak adnak né-hány centet.
. A r~bok °!el_Ie felilgyeUi~et
is n banyák_ alhtanak. Szegeny
raboknak bizonyosan nem sok

!::~~:;re

~~j~~u}~~~j!1:~~

~

::15á!~rjtik
bányai„ nehéz
Hiába, mégis\'caak n az'abadaág és demokrácia hJ!.zájában
élllnk.
'
-.o-POWÁROSODNI ÓHAJTÓK
FIGYELMÉBE
•
__

szeA~::~:!~ok megbizottai ta•
nácskoztak ée uj bérakáló.t
akar?ak kldolgózni, melynek
alapJán aztán szerződést próbálnak ,kötni a bányaurakkal.
NAGY TOZ
EGY BÁN,YATELEPEN

HÁRO;;-;;;YÁSZT
MEGiJLT A LEJÁRÓKG
A Kentucky Block ·eoat Co.

Johanc)·, Ky. bányájában nagy
kós.r:akadAa volt, mely 3 bányászt megölt, e,Uet pedig sulyosan megsebeeitett.
...;..:n,_,4~Mt ";t:7 T : _ ~ ~ !
-A három közül kett6 test"'!:.,~ ~•. ....- Carbondale, Pa._ közelében a ver volt, egy pedig a kettőnek
A _,,..._ - - olJ'U ~ Superlor Anthrac1te Coal. Co.
.
do~ -:;'!t,.'i:!'. telepén nagy tllz
pusztított, unokatestveni.

~~""=,.

ELŐFIZETŐINK' FIGYEtMÉBE !
Arra kérjük tlutelt d6fiad6Wtd, hog11
cimoálto:idlok eull.n ,zwakH}tnd mbt•
dili a ré11l clnul la közölnJ tielllnk. Entl

11yUmil~aBsnl.

MÉG

:·al!t p::1e~ ~na~~t

~;t~~~~t\z!{~ afo:;:i!zat1:; ::z~!!t~i:11~:szk:~Js~!/' umeghaesetek. melyek AlabamAban
Kansasban tavaly télen dol1!:rdekes, hogy a tára~ág Vii.·
olyan divatosak voltak. Hogy goztak a bányászok, mert gyo~ pár nappal a tu előtt
holtra vernek rabokat, akik Ideiglenes szerződésük volt a caerelt gai~át.

=~n:n:/•'.:lltly~•nklo!~::J!k 6~.:~:~~ ~~l:rt:,k =•ot:~:!i
lflcldol, a
h
,tttel, uilllv•I

a

zavát. Olyan bo1111zu lesz ez a e1ók, bog;

o!7
■

és bev~tja

IIJ'&bt nem M>kra kötelezik. , munkásaiknak, hogy' m4,r alig megállást engednek a bányák 1am bányáinak BZenét f6ként mely a bánya épllletelb61 tób-

ri:1?

HOL VAN AZ ÖN OTTHONA?

-

':~=:: :-0~1~~-

~~:!~~~::1,ne::t:::~Legy;:e~:i:
ün•esen tudta befonni Qt. Cirógatta, almo10
!::\e~
7d6~

t!:1:P!i

~

nyát_ Hogy maga milyen huncut ember,
Vancaák. Üljön .csak. ide mellém. Na ne
t
re& e~::~ák szabódik, dé odaül. Az aszszony egész mellé huz6dlk.
1
- Maga kedves ember, Vancaák. Szeretem. Miis a maga keresztneve?

~;!!~~z~~n 1!~~~~se;mré~~~=- ei.;;
ilyen céda n6t. Hn legalább az a pénz
1
8
:~g ; : :~;l~~~é~~ ne~:fe~ál:: ·~ f::St

UJ RABSZOLGÁK

a ~ l ~ fez~rtva, drá~al han,on klilt:

::~~.:,a,:o:mm;~::én:1Y~~

jon ~i:n~;s~:-ámai hangon kifakad:

Ton1 nepea-ni kezd, de ..,nem meri

\'~~!: ~~·

benyit az ajtón halkan, észrevétlen. Meggyujtja a lámpát éa kezében

~~~°;ö~~: n,·!i:::~,k~e!_);:~:t:é:e Ül-~~:gy•·n:gyin::~: :~~~ ~!n~~ij~;z aaszony vele? •Le ie, :l~t':!i:t~!~i!I au':11~ ~:~~~
1
~!~~t:s~i~nk:\:::::~~~~:J;: -m~r .:1~:1::::nn j~~~t. Winter;é segitségérc gát te\!t:~d::~::~t:~::;;:et ::,~ro~~
k~~1z :01~:r :~bai!~g1!!ek:e~~
1
1
1
tette~!nl csak bólint nagy sebesen.
~· !~~:~~!::
1::0~!á~::~~~:::r :.e:a:~~~i ,::a~==~osnftn~~:~é::rt~::~ _ !!e~~ef7;fa,V~i~~ ::~j:~:~:;n
- Nem -t'ogja eenkl megtudni, kérem. sára a nagy gyülésteremben, az irodaépü- ni. hogy azok stepek.
beinti a kinn várakozó nőt. Éppen akkor
Winter végignéz az a~onyon mér- let mellett hetenként egyszer mozielöadást
- Talán a harisnyám tetszik?
jön az be, amikor Vancaák itnyujtja a
hetetlen megvitéssel éB csak annyit mond: tartanak. A következő hétfőn \t'lln az elao'
- Nem a', hanem a tölteléke. Külö- csekket.
- Te vancaák!
e\lladils. Egy meglehetös régi képet mu- nösen az a kis meztelen esik ott a ~rd
Vanc.11ák meglepetten°kiált fel:
Toni nem érti tisztán ezt, nem is mer tatnak be, amelyiknek a cime "Moran of . fe lett.
- T~réz! Hit te hogy kerülsz ide?
odafigyelni. 0 csak azt lesi, hogy megy-e the Lady Letty". Egy öreg hajós história,
Tettetett szemérmességgel odakap az
Vancaák.né, mert valóban 6 volt az,
már ez a félelmetes ember, akinek egyéb- amiben az elhalálozott Rudolph Valenti- a.sszony és .i.. m"!{r feljebb huua a azok- akit az ügynök magával hozott, erre az-,

markolja Winter Árpád a revolvert és
hogy milyen ke\·és kell, hogy megmozdul-

j

:•:,t!

~e'iJ.:n):::at~( : t : teremtett

b!Jrta ott a Rezgő CsirdAt é1 dolgo.r:ni
Hm ment a1nap, alii tudott a IAbaln illanl.
Peug6 életet ho.r:ott mindenképpen a
tAnclskola Shagbe. Egy kis helyi a#enzAcló is lett be l ől e, amiről talíin senki sem
tudja, hogy abból a lebecsmérlő ·hangon
mondott szóból uúrmazott, amh<el Winter ottl'lagyta a Tonival rajtakapott !eleségét. A dolog ugy értend6, hogy Mrs.

BIZONYTALANUL-OTTHON-

TALANUL EZ: ORBZAGBAN BO L YONGANlf

~k6nn11llU. klod_61doalal1Uf/i: munkd)6t

Hogy tudhatja, hogy mar htlr,tatfbon - irega6g6..., hol
1-,: u otthona f Vagy Ul.ln uo...,u ■ fol71<>noa. egyik h~7rlil •
mblkr■ vol6 bol7on11htT

é, e1111uttal .g11or1abbo.n kap}dlt kézltn
a lapot k.
K,r)llk t11J1Utlal, hog11 a ei,,u,dltozbol:al
ne h.euk mulldn, haM1t1 cuonnal ludu-

ÖN TUDJA,

HOGY NEM.

ÖN VAGYIK EGY

ALLANDÓ

OTTHON UTÁN. VAOYIK EGY FARM UTÁN, AHOL TIUTE S-

,dk r,elllnk, ...ert MllllO" 80k ftdltM
.Ufor4ul, l&ow a.t tn dmll6dotf udaloklt ,.._ u,djd cutdn pMolaL

at(IEB MEG1!:LHETtsÉT 81Z:TOalTHATJA.
HAT MltAT NEM VEBZ: I, Ji,Ulli:AT NEII il'ITI ,_.L IIAOA·
NAK A BOLDOG FAA M-OTTHONT,

HOGY AlQ

6HAJTOTT

9OLDOG5.lGA-6NALLÓSÁGA VA LO 8UUO N f

Jrjon magyarul - ma2)'ar könyvért
tásért az alábbi cimre" •

é■

fel•ilq(>lli-

NORTHERN PACIFIC RAILWAY COMPANY
(1011

Ác,1c111hn~

D■ olOPIPOllt

DQ&rtme,n

ST. PAUL, _KlN1'.

Ka'nsas államban az öanea
bányák zárva vannak. A bányászok április óta kint , vannak a bápyákból és azóta nem
sikerlllt a bAnyat.ársuli,okkal
l'ilYezaéget kótniök. Kanab 61•

. Tf#teldW1

Aszw

A MAGTAR BÁNf
KIADÓHIVATALA.
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