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.TISZTOGASSUNK A SZERVEZETBEN
Ai hajdan hab.Jmas United
Mine Workera darabokban hal
doldlk a b!nyatdke liba! ell5tt.
A .aintá haliloe beteg b!nyatl5ke elég er6s volt még
ahhoz, hogyy a szervezetet legyilkolja, kül_ö116aen azért.

De ahol az urak 15k mandtak. ahol a szervezetnek megmaradt a váza éa egy kevéske
befolyAsa, ahol_ Lewis- ~rnak
alkalma_ volt Jutalmazni é9
bünt.etn1, ott a küzdelmet is,
a szel'V6etet is el~esttett_élr. .

: . : ~ ~ abbars - bAAhogy a Mitcbell .!e~hez
tilzOdött a uervezet kiep1té&6nek a munkája, ugy fog Lewia
nevéhez fQzlSdni a romlú, a
~~kú~z aeu:1~.llllés korazaTet.emre hiváa ez az lria,
mert hulla lett a binyúzok
sze"ezete és mert a J)ilkos
bQnelt kéri Számon.
Egy évvel ezell5tt sok bá·
nyán gyülölett.el kUJdt:e vissza
-hontnk az ujságot, mert egyre irtuk. &lrtuk, Jdabiltuk,
hogy a binyúz uervezet a v~

::iu::j:•::~~

ASZENPIAC EGYRE ROSSZABB
~:!!:!tn~: !'°

Sem a reményt., aem a barcot.
HoSSzu, keserves, lelket gyil
koló tipit6 munkai vár itt az
éplteni tudó és jit.eni akar6
emberekre.
- l'!s ezek az emtierek ott él-

Illlnoisba~surlnt, mer_egye,:tek a munkaadók ée a
bé.nyúzok,
. Az egyezség~ bányá!!zok ~ 1
Jes vereségét Jelenti s eddig
nem merték a binyiszvezértk
nyilvánossigra hozni az uj

ak!r ~~:;.1:"'!'~r s :
tember elaejét/51 sokat virtak
az iparban, most mir nem valóu:lnU, h017 1 uep~mberben
éreth~Tf.1tosQ'1&1..
A„ nagy tavak kikliM1 ebben
Hévben vala~vel Wbb uenet

c~o:v::.::u;1~:~t!! s
~~~sé:
közbe, mik~r az árulás nyil~- elrendelték?
nos lett, mikor a t.ehetetlenseBelenyugazanak abba, hogy
,rük meztelen volt.
Ohiot és Pennsylvánlát elveszts most f
tették, hogy e két államban

:!bearef~ttás~~~~t,
és pennsylvániai. s nmezl5kön,
ezek az emberek o rothadtak
bét államok börtö"ieiben és ott
küzdenek a kozákok uuronyai-

~z~rz~!:k~dt~:ii!~ busz u(_
zp.lékot leveune~ s a munka~
feltételeket Is lenyeiresen változtatják.
Akik alapoaan átnézik és

tend15ben, a ~ndelések asonban az i dén Jobban megoezlanaki • est az ttzlet.et az ipar
alig éni. .

a ~:~:.1:t;::~é:e~a~~e::
bányász.ság szeme elé, hiszen
még a bányat6ke is megrettent a nem remélt győzelemtl51.
A mindenre elszánt binyatőke, amely ilyen nagy gyl5ze..
lemre nem számitott, ma l'tlttegve várja, hogy miféle anarchiát teremt az amugy is

na~:.:e=~~- leli állni a
bányászsignak.
Csak félre kell lökniök az
utakból a Lewiso t, a Greencket és ezt az egész korrupt
tábort, amely szándékosan
árulta el Pennsylvániit és
Ohiot, hogy a keménynenesek
havid(jait a tiszttisell5k köl~
aégeire megmenthesse.

:~:t~:ito~~ti3:
azoknak látniok kell, hogy voltaképpen. nem hu11z százalék,
1le harmincöt 11zázalék bérle~1,i\llittieban egyoi:tek meir.
A másfél éve tartó, tuda~
lanul h rosszakarattal leveze.
tett sztrájk után talán még
megértené az ember a lilányászok veresligét a menteni tu~-

1

fogJik a szervezetlen b!nyi~zok a s.tervezet pusztulisit ke
!!er1l lni.
Mi len hit most s binyi-szokka!T
Feladja mindenki a küzdelmet~

lllinoisban
megegyeztek

:e:ru:~

.tfá"!;~;~e;t~

~!:~~!6!: :e~zi::!e: !z:~
kadijnak?
Beletörl5dnek majd a Virginiákban és Kentuckyban a
három dollároa napazámokba?
te lllinois szintén leceuazik
öt dollárra?
te hát az a szervezet, amely
papiroson méa- létezik, amely
még elég erl5a arra, hogy a

f

r:~~J!r!t

~~~n~i~ :~~z!sz~

11
to~úha:n~v~!
uivesen adnak eaY doliir ~
egy kvóderért.
Vi.roaokh:s,n, Cincinnatlban,
Columbusban eaY tonna lump
szenet házhoz azillitanak M,hatodfél dollArért I ha meg::~~o~:;é~~ir:;1,:1:inké~ö~:::
!Arig terjed/S súllitúi dlj van,
akkor rájövünk, hogy a uén
blsony még ma ia nagyon ol-

az!e~a::::r;;~~'7!
és ohioi gcab bAnyákból, ahonnan moat a atállltAsi dij alacso_nyabb lett. A tavakra
dem pelt harminc millió tonninyf sz6nbl5J es evben legalibb tis-tizenkét milliót az
4ualti· azénmez151trl51 visznek.
ami azt jelenti, hogy West
Virginiiban siralomvölgy volt

i~;:;

caó.

pá~ze:~:.~:f~Y:u~~;
van.
,
A kereakedl5k raktárai üresek, a rendeléseiket Jaasan az.ti i
Jitják II az 15az közelgése val6szinüler egyszerre hajtja majd
15ket a piacra.
Ha valamivel hllvöaebb ldl5k
lel!Znek, kátaégtelenül nagyobli
ntennylségt,en fognak a gyirak

romi': felé :a::::e:usOh~::i~~: f!:::~!ket a el~e:1::i~ké: va!:ak: k!~~ ::ás:;en náN°:tl,efeifé'tbér!::~!~~~ a
folyamán az ipar ia :,/'j8e:~b~ :::n~;tl v::::
Sokan azt hitték, hogy ml a Pennaylvánia, amely potya egyezségbe?
, Nem kell otthagyni a !Zer- menteni, sem megérteni art a k~bb szenet fogyasztott, séglet illjon nekik 8 raktárjacksonvillef egyezmény ellen szenet ont a piacra.
·
A Lewla gangnek ebbe a ret- vezetet, nem szabad kiválni a végt:.elen szerencsétlen fejet- nilat félis-med~ normilis ban,
11
1
v • ~ ~ \ : ~ ~ ; = ~ \u~ Oh~;tt.eör::i::;.n•:a:~:~ra tei:::
amely öt év- Un~:! ~e\~e be~~:e:1:~iféle ~:::~!~e~t~e!::l:~~k~r ~ A = b t
'1~m:ri:: ~6é:elöz~p:~~!!

~=~:Y ;:::=n::i~ :~

:=

v~~~:

.:i:
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s:~=-::
bol~ ~
~=e:~

u~;:~::i.

Jget
e:t~~:!8:!
::lt e~lj~!tnd!J~an;;i::e~t
~::!'.1la:1 céfu
é!~:~
1~
; Sokan megharagu:c!tilc rink, gondolnak; arra · is, hogy ez az állni, amely egységes fronton
A szervezet nem 8 Lewiséké,
Ohloban mis.tél évre c,;inAT- u ols6
t:n::.lláms napsdm nem álMa öt dolláros napszám mel
lett is caak vesztesé~! •~hatja el A. azenét a Hocking völgy,
nem fognak tehát megállni az
öt doil.ámál.
,

~:;:: n::r~ ! : n faro::r~
z6déat, az a sze"ezet ezentul
megyénként fog a nagytl5ke
elótt alázatosan megjelenni?
]l: 8 Lewisék, a buta irulók,
akik a 9zemélyes hluság ked-

::
:~!y=
niiban megnyomoritott bányáazok, hanem vágják ki abból
Lewisékat.
Nem lehet addig épiteni,
amig az éplllet helyét el nem

ta~n~ra:=~\nég nem tettek
lépéseket uj _egyez~g létreh~
zásira, de h1r szennt ott harom éves &ze.rzlSi:lést fognak
ka_pni a bányászok.
.
Nemcsak a Kötponti 9zén-

:~n;~~
vérmezl5bl51.
Illinois
binyáazalt egyre
kértük, hogy az árulist ne engedjék, hOJY kényazerit..l!ék a
v~reket iltf,lánot sztrájkra
és egy konstruktlv szen:15dé!lre.
Megirtuk 6szlntén, ,hogy hiába lesz jackaonvUlel azerzl5-

~~::bebe~!er;;
nyomorék bányat6ke neki fog
esni nemsokira az öt doll~rnak R a jövl5 tavaszra negy
dollárért is dolgoznak a Hocking völgyben.
Pennsylvániában, Mellonországba"n_~ég szomorubb lesz
a helyzet' s abban az i!lamban

~::~ás~~~tSt 8 Cl~~~1:tni,tt :
e116dbe ker111t Lewls rang meddig fog még itt uralkodni és
rendelkezni?
l!:s a United Mine Workers
összetörött roncsa meddig marad még meg a másik hülyének, a másik irulónak, a Labor
Federation két balkezeir vezé-

tatrir~ász-azervezet
ujra
nagy lesz, ujra erOs lesz, hiszen a bányaipar tele van
martiromságra kész emberekkel, akik évek óta a börtönökkel és a szuronyokkal kacérkodtak.
1
De az elmaradha'ta~an első
Jépé!l, hogy v!gjik k1 onnan

::t::~/~;~z:~rÓn\':r.:::
~a a vezére~, de megtették azt
1s, h~gy minden egyes darab
szénV1dé~nek a szen:ISdése
máskor Jár le.
Minthogy 8 keményszenesek
szerződését már ell5re lgy kötötték meg. ez a moatani árt1·
lás csak folytatása .8: régen

=

~be~~

\

~~~~;::~ !: ~

~ : bi:zJ:i,e1u;.:z;i:
árulják 15ket a vezérek.
Mit litnak m011t a binyászok?
· A hires és hlrhedt jackaonvillei egyezménynek a hamvai

::t:

~:n!:!~~i~f!i,!~j~~i~o:;

a:gii~t';

~i:! ~1::z::'r:mb:=:rs:ot

mény?

A jac!C!Jonvlllel bérakAlát 11linoisnak la csak 4!gy töredéke
volt képes kiuarolnl a az állam mis virlékein éppen olyan
: . r : : t ~i:.~~kadljak teMikor vqre a teljes romlia
véglegea volt, \:plkor a megaemmlsttl5 qres6pt beismer-

~~:~a~::, :i::az ~W:n.Kls "~,n[~8:i'fe~!i kimeneklllnl szok?
--oA Virginiik.
amely~ a kis és nagy cirok batalmá- MEGIJLTE
LEJÁRÓKIJ
nemcsak a sze"ep!tlen Ohio hói?
A Crawford Coal Co. Firllt
éa Pennsylvánia~ de a CooHit végleg feladunk min- Creek, Ky. bb.yájiban Goebel
lldge--Mellon-Hooyer teherszil- den küzdelmet, minden re- Combs nevü 28 éves bán}'iszra
litáal dijak is ~fek114_tek 8 ményt, minden harcot?
rászakadt egy naJY k6Ulmb é9
amelyek siralomvGlgyek mir
Nem adunk fel semmlt.
kioltotta "eletét.
ebben az évben, nem Iognak!P,'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-t
meghalni csak ugy simán.
Az a Logan völgy, amelynek uraihoz az Il!tenek olyan
kegyesek voltak, amelyn~ a
szenét a vilám,n a le~sebb
költséggel lehet felhozru
a
0
:;::~k
A Magyar Bányászlap sajnilaCreek Coal Co.-j a még a-z
tunkra --hetek óta négy oldalnyi terjedelemutol&ó években is hasionnal
hen jelent meg.
dolgoztatott, most nem fog leA himlervi11ei árviz tudvalevőleg tönkre

A

EZ AZ UTOLSÓ'
NÉGY OLDALAS ,SZAM

!!~!,.~

•z.: ··::i:::

őszinte

~f:::..~::':' ro; ::~:f,f:::i~:.tf*1i

~!"1:'~rf~~~~t :é::~•: :,to:d:ol~öl:

éa bajoun

zése akasztott meg bennünket a munkában.

Ez az uj"4r tGha nem volt majd a hirom dolláros ~unka
leu a jövl5ben dljat és u 8 nyakt.6rl5 ver<-

Jfff

kommunlata. Nem vad'unk ve- NlnY. amely mAr folyik

C:-f

~

0~

IUk semmi~fe~ ~ : de amely m_é~
U:él
az
a ~ ; ~ : . . ~ ~:[_ ~!n k ~ l ~ n~ n a Mleutáaében nem volt ria&e nyisr.ok nyakát fogjll csavar-·
;:;n=n~rver.ei jelen ga;;~fl. szomorusánal

k:•1~

Mol 15k a meJ6ket gyi9'n
és nyomorultul Mkbl, -eJ6tt elhagytt.k 6a .i6,,iallMI.
Colorado1-n a
•
as ~
· fpl:lWk1'I; JQ'vtek a ~ -

!.~ ~~~

mi B&enet nem tartanak. raktiron. Napról-napra ugy veszik
a:rt meg- a nagyobb pályau?varokon, ahol rendeletlen ezen
van f~lbalmosva s ahol a fek:j~

~i:=.

iron megIlyen körülmények kö~tt
nem csoda, hogy '8. weat virginiai szenek tonnája nem ha!adja meg R. 0 . M. alapon az
qy dollút és tiz een~ s hogy
slack szenet
ötven-hatn·n
cent6rt is lehet kapni.
Jó IWDp szenet múfél do!-

t!~~~::,~

va!n:~1:.~:n
mennyiség(I slack szén berak!úval és nun lehetetlen, hoSY
októberben,,egy MJYObb szén•
rush lesz az oru1gban, Kil!ISnöaen akkor, ha véletlenül hQ: , . szeptember és október
Val6szinU, hogy szeptetnber
hónapban negyvenkét mJlli6
ton azén kerül eladisra. ami
három-néJY millió to n emelkedés lesz augusztus felett. Ez
azonban méa" nem elég arra,
hoa-Y a javuliat a bányúzok,
vagy akAr 8 h'inyatárll&8,gok

re;~t •~:::r:~~mény Wbbé a ~=n g:ar:!k erre a bányá- :~!~;zd:tts::~O:efe~hti::! a veRrek, mert IUinoiaban l1 is megérez~

;:0s

8

:~!:n ~l~ine:!1:: ei!"":,!~
majd.
Nem kellett a ~t év.
m.i.nois b6nyúzal nem törödtek Ohioval,_nem Wrl5dtek
Pennaylrini.ával, a kezüket
sem mozditotutl- mea, hogy a
vezéreiket máa utakra kénysuritaék • ime mi lett az ered-

~ISttek ·az'
~:nye:bb~~~
eatendl5kben, hogy fog'nak vúárolnL .

-

:j

la,:~:i:::i ae~:: h : : o = ~ ~ i : ~
nyomták s mostantól ikezdve semmi fennakadá
nem lesz a munkában.

Lapunk a jövő héttől kezdve ismét a rendes,
nyolc iOldalas terjedelemben fog- megjelenni.

UAGYAR BÁNYÁSZLAP

tet~rharcra a binyiszok több@rieszállltist eszközöl~ ~em gondolhatnak, hacaak
Az ohioi binyiiszok egyéb~z.tizenöt é~ alatt ne~ slkerGI 'ként elfogadták a kongresazuismét e~segessé tenm a . kft-- soli a.. tiraaaágok iltat meglönbözl5 vidékek szenlSdését.
ajifltm --öt dolliroa munkaVagy h~ a szervezet életében dijat.
valami lenyeges ée nagy válAkik azonban azt hiazik,
tozáet nem eszk~lnek, amely ~ • caupin •eJY harmad
egyszerre elsöp 6 mé onnan azir "bérlee:zillitást jelent, azok kekat a tehetetlen, vagy rossz. aerüen csalatkoznak. A muna~ratu egyéneket, akik sem- kafeltételek Obloban ia megmivé tették • binyű,:ok ha- v'1toztak és ezek a viltoú.&ok
talmaa szerve7::tét. 1
tov6bbi tis százalék kereaetOhloban bAnyiaz-kong-resz- ~ jelent.enek a biszust tartottak a mult héten, nyáunak.
,,_
amelyen kétuáz binylbz vett
Mindkét "szen:6désael" forészt, hogy a bányat-..ilajdono- gu.nk még foJ"lalkomi az ujsok iltal megajánlott szerz15- úpn, mOl!lt csak arra kér-

~flA.fii~JR~~'g'A
Couolidatlon Coal Co.
McRoberú, l(y. biny,jiban
Emest David 60 éves bajtárau nkra olyan naty k6rétea- Wl
kadt hogy mire bajtirsai kihuitik alóla, teste teljesen
önze volt zu~va ée, rövid nenvedéa utin kilehelte le!WL
A
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GÁZROBBANÁS SEBESIJLtS NtLKOL
A Utah Fuel GompattY
Castleg&te No. 2. binyájiban
gl.zrobban'-8 Wrt~nt, a,onban
olyan
uerenctt.Sen,
hogy
eJy-etlen ember sem 1ebeellit

:~~=~!f: r~:;na,::f~ ;.-:~=••::,.:~ 2 tt:fi'~b~:;~~::•;:'!,,,~

gyit nem birtAk titokm;n tar-alc
h
--o-tani s tudja ma mindenki. ~km:j:t::!'~~::Z
meg. a SZ 'RENCSeTLBNÜL JÁRT
h~;!!z!t~:i°1~:~ó

~1-

'

~=: !:1::;.::,

Ohio bányúzal lit),k

Ha a szerveut egy teOOtet-

, ,1. .

BÁNYÁSZ

r sude C Davla 44 é,-es bi·

:i,.:it,-ak~::'!

U nak a-z orvo-lúit nem a uer- n:

~~:~:• :~á~I:: :.1:.rve:!
remélték, hoa-y az ohloi binyi-

1nod azokra a bányászokra
uok ~rén lepl1bb jl=la
gondoln'tuik, akik arl irták.
...
sú.mira maak&,jü. a a
negy évvel ezel6tt a Bányú
1••7 PARSONS ._,ni, ;.
villei bérak11lL
1rulie
Ja.pnak, ~017 lm caalt a -.er.,..
.A -.• .1:1
Mint tudjuk, az
na....tt ~ é r d ~
COLUMBUS, OHIO
ayon 1ikerült, ellenben u
trNk t.le az ujeqot'. De mec ,. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - • • ' r u l á s dijAt nem tapt4k ~

i:

a Peabody No S l)Anyi•

:ze!!·t;:c.::!'::~

~:~~:e':ze=Íet~.;

b:

tiutitJut.

·muliJa va\anútl51 megv&·
,,. ·~ & a szenmcaétlen bA., . ·rt maPvaJ twrt0lta. o.zpoata.. Mire rital'1tak,
nem volt benne !let.

veset elharYiúban kell

megta-

,...

N«n j6akar6fa a ~ aki ut ajiialja. lltJD'

--'-1t

-

a United

Km,a
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jellem,ó példija az Amerikai

........

.. 111111 ltllfRl'1r'
(

1147 PAi1190NS AYt:.
M. epedUII

OOLU„.U„ OHto.

Tt:I..H'MONf.: ClAllll"llf.LÓ 111qy•r 1,,IIIJ'-1„ n -.,.Olt A!I......., ,

/V...,.-1___,.~-íííi#í-iiiííííiíiííí..
"f1M...,.H ........ _ , . . ........ lill ..... _

::.:.~:in;~~~~:::-:::ii~:::: :!:

-aar ~ ö l c , t

den egyee bánya sztrájkoJ6i külön-külön kössenek
egyezséget a bányatársaságokkal.
Hát ilyesmiról - a bányászok jól tudják - szó sincsen, mert a bányatársaságok legnagyobb része egyáltaIAban nem akarja .a szervezetet többé elismerni és sem-

Enilékesetu, ho17 milyen
harcot folytatott a Magyar BA
nyáulap janu.ir hónapban a
magyar tiaztesl6rút, . hoi!
milyen ti.!lrtogatúl hadJ6.ratót

lapnál I ezért gondolU.k a ma11ar Kl)noaztev6k, hogy most
már sú.ruon van a aúnij uk.
A_ Magyar Bányúzlap a logan1 bandita t.ámadiaa után

miféle szerz~ést nem akarnak kötni.
, . . .
Nem tudJuk, hol vette a Népszava vezercikkiróJa a
a bányánkénti szerződés hirét. Azt kell feltételeznünk.
hogy egyszeriien leforditott egy angol 'hirt, nem ismervén kell~képpen a helyzetet, rosszul irt.a ~eg ~ forditást.
Az ilyen félremagyarázáaokkal aztán kárt tesznek
az olvaa6knak is, meg kárt az ujságnak is.

:~1:J::~l~e:.u':
tot hoztak a szénvidéken a ma
tyar nemzetsé,re s hogy milyen zenebona alakult akkor ki
kil:n::;,..~e:~i=b::j.
lett fel 'kellett vonulnia bétnyole angol lapnak, napilapok
nak és hetilapoknak. amelyek

fogott
s most példiul a:r.t ielent-hetjOk az olva&6knak él a még
mindig milködésben levő leAny
:;:::,sk::::~~t!:r
ban fognak deportAlnl.
Jpaes LukAca magyar "b<rtelost", aki Charlestonban, W.

:!::\!':tii"!~•

:!~~~ba:!!: a~::::~;~ ne:i!~:nme:ir:eaBá:~'ui,
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Az utolsó szó

Jdaaar Népazava

augusztus 31-ikl szimá.nak "A bf.nyalrar6k és a puha.
szénipar békéje" cimü vezércikke.
_ A olckiró ur .ebben azt illltja, hogy a binyatirea· A

a. ....

...,
GYOZELMET JELENTENEK

4,,-ntál;.ll. _ A ...,.,.. l,o,lSyllúd -joilál l,ac, W.ciot lo•iái cl,i.d 4r,ort6i

tialiljái a r'oilart. -

Al B~lJk~!::n1!'k az Irvona Coal and Coke Co.

!;:i'~ ~~~gatagon
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koi, az EiYeaUlt Allamok kizauppoljik tiket, de atDt a
maaY•r poli'in,qról Iemondtak, azok nem térhetnek 'rilua
- deporWás után - a mamunká-. iY~~;~edéaért kiutui-

tott ,·olt anferlkai polproknak semmi helye ninca az Obazában.
a~t:n t:!t:"h!!tl:'!.::
és honleányokra akik olyan
biztosak voltak benne. ho17 a
rcnd6rökkeL és sher;i.Uekkel

/~a.:t

a vezérek. Philip Munay, if Uhit.ed Mine Wórkera
alelnöke "győzelmet" jelent a szervezet laJ)jaiban a tagságnak.
A jelent.és szerint a Pittsburgh' kerületben egr pát
t.ársaság szóba állt a szervezéttel 8- álllt6lag-'háromezer
bányász számára megkötik~azJl!gyezslget.
Az alelnök ur nem jelenti, hogy az a két évi harc
után elért nagy "gyözelem" mennyi bérleszállitést ,e1ent
a bányásznak. A szerzödés feltételeit ''taktikairökokból"

esatlakoJ1
Coalporti ~o. 3. 1;'ányájának robb~1:ása ügyében.
~
Ez a banya kll'Obbant és 13 baJtársunk vesztette ben- másfajta t.Arsadalmi testületek
ne életét. Gáz robbant a bányában, holott a bbyáról tucatjai sorakoztak fel akkor
mindig azt jelentették a bánya vezetöi, hogy az mentes Loganban,
Williamsonban,
gázoktól. ,.
Huntingtonban a "hunky" lap
_A kiküldöJ~ vizsgá!ó bizottság megállapitotta, hogy::!~'; =~Ye~=zet;e:J
a ban~a veze~it ~rheh felelö~g 3 szerencsétlen~gért. ságja volt a vidéknek. Az egyik
. Milyen r~~seges -~~~tásokra kellet: a vizsg~_ó fentnevezett virosban még a
bizott.ság tagJamak ra3onruok, hogy a banya vezetfüt Ku-Klwi:-KJan is elismerte,

még nyilvlmosságra nem hozhatják.
Győzelmet arattak.

okol~t i:n:;:~:~ktl:g:igy szerencsétlenségek után :::;s:i~~;j:j~~:~z ~,::::~ap munkatársát meg.
a vizsgalatok mindenkor ~ bányában pusztultakat vádolFurcsa dolgok következtek a Ebben az egész piszkos Ugy

~ katasztrófa fe1idéz?5éve1

van!~t!!né~ :Zr:1!~kr:::~v::~=~ hat- ták
Azóta k~lváriát járt ez a tqDlek einber.
_ theztek, véreztek, családjaik'kaj együtt. s másfél év
után az az .eredmény, hogy, háromezer emberrel munkadij-leszá1li.tás céljá!>ól szóba illnak, li:uszezer pedig open
shop bányák~n fordit hátat a szervezetnek.
Ilyen gyozelembe a szervezet be_lepusztul.
A "győzelem" közé sorozza az alelnök ur azt is,
hogy ma kétszázhatvanháromezer tagja van még mindig

is :=taii:e;,n:~
leányt is deportálni fognak.
Jpacs ur még kUzd a deportálás ellen, de ez a kUzdelem
hiiba".816 fárad.ri._g lesz.
na~~:fe~~ah:,b:':~fya! 1:
gani és williamsoni magyar
gonosztevők soraiban felhangzott, mikor a logani bandita a

találJák bunoA jelentés világosan megmondja, hogy a ,bányavezetök nem tartották be a bányatörvényeket; megszegték a biztonsági szabályokat és ez vezetett aztán a gázrobbanásra. ,
,
.
Most mar csak azt szeretnenk aztán hallani, hogy
ha már kideritették1 hogy a törvények megszegése, ,, a
biztonsági intézkedések be nem tartása okozta a robbanást, meg is lakolnának azok, akik bünösek.
,
Nem hallottunk azonban arról, hogy letartóztatták
volna az~~at, akiknek vétkes könnyelmüsége okozta a
katasztrofat.
Itt lenne pedig az ide)e, hogy la}toljanak azok, akiknek rémes nemtörődöll2sége, ~datos törvénjszegése tiz!!:három kenyérkeresot megolt.
Addig nem is lesz, nem is lehet rend a bányákban,
mig egy pár bányavezetót erősen meg nem büntetne~ a
törvényazegésekért. Mig büntetlenül maradnak azok,
akik a törvényeket megszegik, addig minden bányában
áthá$"ják a biztonsági rend8:ab~yokat. .
Az országban mindenfele aranytalanul nagy a szerencsétlenségek száma, a bányafe]ügyelök jelentései
minden üt~ azt bizonyitják, hogy a szerencsétlenségeket
nagyrészt el lehetne kerülni ha a bányák a törvényeket

~ ~!:t!eei:o~;:a: :::
6

f!

~~tz !!t':i::e~=é~6
UI kk
h
t't.okb
r/ hauz~ 8°~r~élyh:a,~I
0
és a pálinkás butikokb61.
Williamsonban ezeknek az
:~~~:~6et~~:!
hogy egy volt magyar szalonos felbiztatására a helyi
Kiwania Club állá.at foglalt a
vizsgálat ellen.
.A,:ra az !Jláspo?tra h_ely~zt:~~~tho~ ba:J:Y~f~
egyetemben, mert a város e16kelő házi urainak szllkség(ik
van erre a nagy jöved~lemre.
Jl:a természet.esen 1D1ndenf6-

!

~vi::;ft::,

~a:éd~::.:;~:!, a :
Ohioból és a keleti A.llamokból
szállitották II magyar lányokat
a sz~nvidékre.
~gan rend6rf6nöke nyiltan.

az a!f~~nrs~\i~~:~!~~:
met látnak a radikAlisokban mint a sZtrájktörö tökésekben.
'
. Ezzel a szem~len ki_jelentéssel bizo~yitják be a tagsagnak, hogy nekik a banyász napszámJa nem nagyon
fájt, hogy inkább a saját bl!cses b6reilcet 'védehriezték.
Végre, ha a Pittsburgh Coal Co., a Pittsburgh Ter
minal és a Jones and Laughlin ma is megfizetnék a bét
és ~él dollárt, a1?tor_ a bány~k felől ~kár 6zenöt

~n::u:.~:
gáasal rohanta meg a Bányász
lap kiküldött ~unkatársát 8
az~ = ~ ~ = - k i n t
akkoriban nagy jubileum és
boldogság volt.
Azt hitték akkor, hogy a. loganl rend6'!6nök és a william
::~~~~ ~!u!;z~=tal;

4

radh

káhs szervezet 16 hiába prédikálna.
ÉS akkor a tisztviselő uraknak sem kellene iugy rett~gni, hogy a dzsabjaikat elveszile tólük a binyúzok.
A Qányászokka1 és a bál'l.yászokért kellene a hag;yágos uraknak küzdeniök s akkor a bolsevikek nekik - 11·
tudn~ak kárt o.~.ozni.
_,
; '
Figyelm~tetJuk a.ma~ bányáazokat,1hQI?' a SJ.er-

:~;:.-::~~m:

~~~é~e:~:!o~ h:á~
arattak a pi~tsburgbi kerületben.
Pittsburgh vidékén egy pár kisebl:S ~ szers6,Jést
fog kötni a binyiszokkal, ezekben a ~ b e h
azonban ~k köszö?et ~?11 le~, mert a munkadijaka:t
kegyetlenül megnyirbálJák; és •egyenesen aroátlansig és
lelketlenség Murray urtól, hogy ezeket a megegyeúeeket
elkereszteli győzelmeknek.
A bányák kilencven százaléka azonban nem köt még
ilyen sz,erzödést sem, mert a legnagyobb ti~gok hal;
Jani sem akarnak a szervezetről, Ez azpnbap l!urray ur-

nak és tisztvi.selö társainak nem nagyonJij. Ok• liolahe·

sz~encsé~enség okozóit, büntessék meg azokat érdemuk szennt·
'
gédkeznének. Fizetnek egy-egy
t.
ellá~
.
d k. Szllkséires azonban
Zámbó Mihály testvér irja : 0 ; ; akik odamen'nek ilyei:,
C~radob6l, boa 0 ~
nagy munkira, lóval tudjanak bánhiA.ny van emberekbeli, akik a
.
cukorrépa betakarit.Wm!l a&- m. '
.,.
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.. • W'Altt.nai _, 11 k&wAnyeket talJ„ 600, ni.tv• 1000 dol

llrJ..,ai dJt,IAk ...1 - h u.nkhf'QI mlndffl JANUÁR 1.11.N '-

Juu~s..;;~,~y:k::':':;1;!:!:~~d!~'::,~wuk.
úlMft az.ok bártnelll ptllautbaa .,_adhat6lt
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á~::~:t1fo~i~z:~bbiek,
akik ugy gondolták, hogy heti husz-huezonöt dollárért sz
Egyesült Államok minden hatóaá~ a zaeb~n van.
.
0
tá!:t!%: ~:n!fea~:ni:nf~~
akik polgárai ez országnak,
mert a polgárpapirjalkat elkoboz.zák.
Akik nem polgárok, azok bemehetnek Magyarországba, ml

~~==-

h gy ezekkel az erőkkel azemi:n tehetetlen a Bányiszlap,
Igaz ugyan, hogy a Bányiaz..
lap kényazeritette ki azokat az
1

,g;,,,;g0gy1 lnté,k:~~
1•
11

:f?:~é~;!! me:rékez~~
de a tisztelt honfitának a.zt
!°~:~ hogy azzal vép
8

Hi6ba figyelmeztettük 6ket,
hogy addig nem nyugszunk
m,g, amig a 1,1,n1,g1

,11,,01

hi:1;

!~~;~~~:~

0

;

üzleteik nemsokára véget érnek ezek a meaA.talkodott flOnoa~t.ev6k csak r6Mgtek.
Különösen röhögtek akkor,
mikor. Loganban a rend 6re is
melléJük A.llt, mikor Willlam-

:'i"'::.:;.:r,!"' ".:-;:.-:;::

vikekkel vannak el!o~V&,i Ök a veazed6hnet nem MelldUdJ•, uan 'l\ozza N ~ t 1"'11 .a
ték, hogy a bord;,-h.~ meg
Jonékban, de a radilcáhs munkAsokban"titj'-k.
ll
nem azünnek.
Milyen jó dolguk van MuJTay~knak és milyen j6
8
Ezek a helyi bat6eii,ok térnekik,
iioa.ők
ST._ _ _ _ _NEW
YORK
m..,.._,, voltak
a ,aJlt• portilkon
naplám
mellett.nem ladolnak majd uenet • • ~ • , .,FOUITH
_ _ _AVl-8tli
____
__
_ _ , er6eebbet
Bb:Jia-

KISS EMIL Bankház ·
l

1:..

~-=~

~t:i ~:t~f;oS:~
mellett,- .
. ..
,
.
. Megi.gcrhetJ~ Logan, Wtlham~n, Huntington, C?arl:5~ié:Sm!:!~b~n~k::k:~~
nek, a magyar lebujok és bilntanyák tulajdonosainak, hogy
Ipa_es Luk~cs nem egyedül fog

lap, hogy bordélyház van az
épületében.
A misik egyhA.z.nak a vezére
~~j~:n~~~~d~ :e:,:~~Y~
házat eem üzi ki a házából.'
Az egyik büntany!iól ldaütötték, hogy a szöYl;tségi

mun~~: a h:=:t temá~gy~=·de, sokkal kellemet- és biztonsági rendszab.~yobt be~rtanák. _
·
yás .
gaz
.
'
. .
A bányaurak lelkiismeretlensege, a banyavezeto'lt
lenebb volt a Pittsb~rgh Coal Company,h~J~ta, vo~ nemtörődömsége viszi másvilágra a bányászok ezreit,
~ Jones a~d _1!3-ughlin cég orn~o~_polltikáJa, mint az taszit nyomoruságba családokat.
osszes ra~ilcális ~e~tek 'egya~eve.. . .
Ha már egyszer nyakoncsipték a Coalporti rémes

~~~~~~v~~~

~::nl !~~t!::!' w:r::
giniai
JeAnykereaked6 ellen
vlzagilatot és eljárást kérünk
a uövetségi hatóaá~k ré816r61.
k~zve ~~~~k~o:~:
ben a szép magyar ügyben.

lil

~;j~ ::::dé~i a~a~~:

:~=

és azért hat, I?egle~~~ ha:t::!;nban u egyik egy-

=i~• hogy most a banyavezetoKet

a szervezetnek. Minth~gy azo~~k,~.~OUI . ~
hatvanezer tag a kemenyszén-bérly&szolt Jiözül kerül ki1
?1indösaze ~zer pubaszén·bányász' fizet tagsági di, Jat a szervézetben.
Tekintve pedig, hogy például ezerldlelícd:t.ázhuazon~~n, 1:_eh~.t a h~onkettes· pe~~~l. IA!wis-Green
arulas elott ~tszázot~enezer pűhaszénesltagJa volt a szervezetnek, a Jelenlegi százezer tag igazán nem gya:zelem
és nem dicsöség.
Még nevetségesebb azután a szervezet nagyszerü alelnökén~k, az a vallomása, hogy több-bajuk volt- a bolsevi_k ~ervezetekkel, mint a sztrájkot és junit törö' szénbányakkal._
...
,
_
,
Azt eh~e;J_uk, hogy a ve~r urakn~k kellemetlenek
v~lta~ a radikális. ~~ezetek, amely~ f~gatt.ák ellenuk es ostoba pohtikáJuk ellen a bányászságot, de a

:::i~i:-:::áza:ö'":; ;1::-0~
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FOGADJA

MEG

tcuuicsunkat la JöJjön a mi blrfokunkra
farmero,kodnl. Mo.t Wg RU!/J DUII tu

l>n

számára tii az olkalom, lehd azonban,
hogy holnap már nem len meg.
Ne v6rjon az utola6 pUlanaU(I, ne ibrjon addig, o.miu a bányaiparban, 'mg~
gyáriparban uralkod6 nehéz gazdaacfgi m.•
1
azo11yok leleméa:dlk Ida t61ű}it.
Most még }6 belektetéri e11.kin&Mt
vele, most még otthont az.erezhet mag6nak, most még lüggeUenithdl magát h
azt hiuzük, hov11 mindt!l'I Ul'1./lllar enabn'·
nek ez az óhaja.
Ha ceu a mJ farmJabu:661, ...,,.,._
pozhcrt)a Jövli}ét, mert u orgalMiq ..,.,..
kája nreg fogja hoz.ni a

l7U111{J

IJIIUmökút

éa ami legf/Jbb, nem függ ,najd m4aokt6l.
Nálunk kis t6kiotl renddku6lc I, N·
hetnek farmot maguknak, M /lo:boz:on Uhát, hanem sleuen iclha.1nuílnl a k«loe:6
alkalmat.
Jrjon n,lg ma riulete11 lelclldgo,Udúrt
ia mi mer,nrag11aráuuk 0111ulr, lwtl11 la.ogyon t,het ön ú er,11 meyellgeddt farm•
tulajllotw11.

ORANGE COUNTY COMPANY
Orkr1"fo, lt«.

Philípa Bldg.

van

HAUSER VILMOS, MANAGER
BlWo, Flo.

Bllhlo, l'la.

i.

.

Óhazai mesék....
{Folytatás)

-

Jól beszél •.. karriert !oa- cainilnl velekedet~ n ifb kolléiiAr6I egy
öreg, egykor hires ügyvéd, aki mint vagyonos ember, már néhány Eva felhaJYott
hivatás.a JYakorlWval, tehát tlé.lD. volt
bt>.nne irigyBé(f.
Bartolák olyan 1•mber arcAva l tilt le,
aki nemcuk hiszi, hant':n el ia tudja hitetui, a maga ig:lf:11" C&atl&! !le volt nila
gyengl!bb r~o,,k s be;;z~•lét lffÖr>yörüen
kidolgznta " <'' tJ,on el !a mennydöröicte,
ugy, hogy a f1tl!1it 't'J'· ' •!lt"ic be,_. Ellenben
a f6tArgyaláa napján pechje volt, ea

rossz fogtöve körül gyulladás támadt as
az inyén s ez a metszó fájdalom igen befolyásolta. Halkan, azintelen hangon b&nélt, nem tudta a hallgatóság fijlyelmét
lekötni, amely különben ia az unalomig eltelt már a biintény ie.me.rtetésevel a a Utr
replök jellem~vel a most már csak az
ítéletre volt kiv.6.ncsi. Néhé.ny j61 hallKSU•
Jyozott szép mondat mégis ugy hatott,
mint mikor €gy-egy caillag váratlanul íelragyog a borus éjsu.kában.
"E:t az asazony megvezekelt már a
hbasságtö~sért, midtin le.ánykijának éle,.
tet adott. Mennyire szereti. Milyen nehezen vált meg tlile! tn láttam ma arcán a
f61döntuli gyötrelmet, mid6n kebléttil eliuakitctt magiata nem ismerte meg. ' Nem,
ez a szerencsétlen anya, aki oly mepdú,.
eal viseli sorsát a nem vádol senkit, nem
ölhette meg hitvestáraát."
Meglepet.est 11 íeszillt íigyelmet akkoc
keltett, mikor ezeket mondotta:
"Semmüéle bizonyiték ninca arra néz..
ve, hogy özv. Bujdosóné férje élete ellen
tört, még az elhunxt, bels6 réazelben talilt
méreg sem az! A gyilkos sört az erd66r
maga vitte haza. ~n azt hiszem, hogy 6
maga mérgezte meg.
(Minden arcon csodálkozás tllkröz6dött erre a merész feltevéare, mely idáii
senkinek se jutott eszebe. A kir. ügyéaz
gunyos mosollyal ütötte fel fejét.)
- Igen! Valaki besughatt.a neki, hogy
felesége megcsalja s ezért végezni akart
vele s magával. E mellett sr.61, hogy nem
izle1te meg a sört, mig felesége meg nem
kóstolta. Az összes tanuk egybehangzó&n
zArkózotí embernek festették le u erdö.
ört .... ki tudja, meddig zárta magába harqját a 'b osuuját, míg sötét elhatároz.6aát
tettre nem váltotta. A vizsgálat idáig nem
terjedt ki erre a körülményre. Sajnos, a
nyomozást kezdett61 fogva téves irányba
terelte a pagonyiak rosszindulatu plety-

-·~
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kája, melyet a menyére kli76t-bék.6.t kWt6
anyóa lndltott mew a mely hói'!Sraeter
m6djira ea)'re jobban nőtt s ide sodorta Bujdosónét a v,dtottak padjára, hol)'
eltemMae fiatal életét. Nem, ennek nem
azabad meatartenniel tn l>izom a Tekintetes törvényszék bölcs belUWban, hogy
viauaadja egy ,r1:.at1an kisdednek a1
anyit a egy bünbánó aaazonynak su.badaágátl
A kir. ügyéss nem tartotta uü~unek a er.ért nem ett azzal a joP,va1, hogy
még egyszer felsi6.laljon, .,bár u "öngyilkoaaág'' emlitésekor ~nyosan rándult
meg az ajka. A. bir6aáJ' hatArozathozatalra vonult viasza. A véd6k a a hall,ratóú.w
fellé legzettek, pihentek, de egy nel)'edóra
elteltével. a uakértl!k idegesen ne:tegették
zeeb6rájukat.
- Ugylituik, nehezen el)'"ez.nek meg.
Valóban ugy volt. Egyre fokozódott
az idegeS!lég, egy teljea óra telt el, mig a
tantic11Clnök az esklldtszák élén iamét be-vonult a terembe, hogy kihirdesse az itéletet, melyet a vádlottak elcsipna, kábultan, lehajtott fövel vártak, mJg a védők
nyakukat el6re nyujtva hegyezték fiileiket a a fülledt teremben félig megfőtt közönség alig mert lélegzetet venni
"Őfelsége a király nevében".•.•.
kezdte a tanácselnök
Stavai ailril erdl!nek tetszettek, melynek tekervényes ösvényein cauda soká ért
el ahová io'ekezett.
"Garanbohcl Lászlót az eaktidtszék
!elmenti a:1 ellene emelt vád éa következményei alól, miuU.n nem igazolódott be,
hogy 6 bujtotta volna fel hitveagyilkoaaágra özv. Bujdos6nét.
Bartolák arca ugy ragyogott, mint a
nap, Garabonci feszesen kihuzta magát •
Rózsi kezei önkénytelenül imára kulcsolódtak.
A tanácselnök azavai tovább- peregtek.
"Özv. Bujdos6né bünöasérét a tanuvallomások alapjin beigazoltnak vette az
esküdtszék a öt hitvestárson elkövetett
gyi.lkoaságért kötklhalálra itéll."
Tompa zuhanás szakította félbe az ité
let indokolisit. A ·hátuls6 sorokban illők
azt hitték, hogy a ha!Alraitélt ájult el.
Nem 6, hanem Garabonci. Fellocsolták.
A kir. ügyész nem nyugodott bele a
Garabonci fölmentésébe, hanem fellehbe-zett. A halálltéletben megnyugodott. Az
ellen a. magából egészen kikelt Csatlós fellebbezett. Kudarca rettentóen bántotta,
bár paláatolni igyekezett a biztatta Rózsit,

aki már olx._ kimerült volt, hogy elernyedt
idege.it a halálitélet sem rázta mea-.
- Bizzon Istenben! Nem itt hanpik
el az utclsó szó. Fellebbezünk!
Szétszéledt a hallgat.óság. Utkösben
megvitatta az itéletet. Kinek tetszett kinek nem I Azok a férjek, akikben valami
homályos aejtelen derengett, hogy felea&gllk kikapós, nagyon meg voltak elépdve
a halálos itélettel. Az aaazonyok folzudultak s kardoskodtak R6zai irtatlansi.ga
mellett, azt lll kifogásolták, hogy Garaboncit felmentették, mert ha nem ia bizonyult
rá, hogy ó a gyilkosság ért..lmi szerzője,
bizonyos, hogy ha békét hagy a régi ueret6jének, az nem keveredik: bajba. Da hát
a birák mind férfiak s holló nem vájja ki
hollónak a szemét. Ilyen tiszteletlen nyilatkozatokat eresztettek meg, nem tartva
magukat szorosan az igai.ságboz, mert hlaz
bizonyos, hogy száz eset k6%01 kilencvenkilencben a férfivltdlottak se menekülnek
szárazon. Sót Garabonci is elég hosszu
vizsgálati :[ogságot szem·edett el, - most
már birói itélet szerint - ártatlanul.
Garabonci egyell!re eÍYáltalAn nem
örülhetett felmeµtésének, visszakisérték
zArkájába, mert hiszen a szabadlábra helyezés ee történik meg azonnal, hanem
csak bizonyos, a fogházi rend szerinti formaságok teljesítése után. Az elkeseredett
embor szerette volna fejét szétzuzni zárkája íalán. Mert mit is érezhet u a férfi,
akinek asszonyát caufoa halálra. itélik ?
Magát a haláraitéltet megszánta a jóságos természet: zárkájába viasz.a.térve ledőlt, imára kulcsolva kezelt s mély álom•
talan álomba merült.
A pagonyiak csapatosan tartottak u
állomás felé. Csak Dobosné maradt viasza
s az utcAn Garabonci védője mellé furakodott.
- Meg kellene a nagyaágos ur uá.jit
aranyoztatni a remek beszédiért .... ha el
tetszik fogadni, küldök is én a.z, urammal
egy hordóeska olyan bort, amelynél jobbat a papok se isznak.
- Köszönöm, jó asszony. .
már
hogyne fogadnám el olyan kellemes alak
ban az elismerést 7 De hát nem érdemlem
magától, aki védencem ellen tanuakodott.
- Nagyon megérdemli. Aztán izé .. .,
tessék megmondani Garaboncinak, hogy
miután kitisztázta a nagyságos ur a dol
gát, 11.z tin ajtóm ezután is nyitva lesz
elötte ... •éa Lidi se haragszik rá egy cseppet se.
-Vettem észre!
Bartolák Lidi felé vágott a szemével

egy olyan hatalmas v1,suti tAr
saság, mint a Northern Pacific, nem fogja az embereket
valami vadonba, rossz földekre

AZ tlLINOIS COAL CORPORATION .
TIZ MILLIÓS ·BUKÁSA
!!~.~:
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Illinois Coal CerporaAz Illinois Coal Corporation
~on ~gyo?~ elkótyavetyélték részvényesei tiltakoztak a va~8 a tíz mdhó doll~l'?8 válla- gyon eladása ellen, mert u
';!~=ió 01
nem hozta be a befektet.ett t6d .
g ke két százalékát ll8lll,, de az
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ÉSZAK-NYUGATI
ÁLLAMOKBAN

-éazak-n~ti . államokWl'."8hl,ngton ea ~t:ontaaz 1d.én nagyon JÓ tertakantanak be a far-

merek.

•

y~~~T::~~ ~e:~:i!ck;

Northern Pa~ific vasut _a 11;8gyarokat hivJa, - 19Z8 ~unma
30..ig hat:azizezer dollir érték:U
cseresznyét, spárgát, földi-epret szillltottak el.
A
hatszAzezer dolllrban

téa ezen a vidéken nagyon jövedelmei:6 ée virip6 mester6eg.
·
Juliua hónapban 222 vaauti
kocsi lueernit és szénát azi.111tottak el, 181 kocai bpzát, 89
kocai kerti veteményt, 2500ko-

4

~:~icr:a~~;t"O::oc:~ ka:~
gyapj ut, vaautl kocsi komlót,
100 va11uti kocsival pedig j6szárat.
Az évi baracktermést 2000
vasuti kocsira beclülik de
óriási termést remélnek ~lmá•

::U!f1~~~~~ ~é~:~ -:k::rtéből él egyéb gyümölért, salit.áért, hagymAért

::U.

és

•·

hol

bo kodb&~
,....,..: ~ . . , . . _ .
~~m,saklk UI)" ~~ ·
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ben !~aj:~ :~ ::a°!é'!U:1t~Wott BAlintkával. A gyerek félt, hogy kikap t61e,
=~~~:!~á!~;:.~~~:ttid~:gi=
bouzuvárYát.
- Ha bá:11 esztendeig élaz,1 se felejt.ad
el, amit ma láttál, hallotU.I, intette
unokáját. - A cüra palóc menyecske, aki
miatt apátlan árva vagy, lógni for, lelke
pok·o1ra azáll. Ugy kell neki. De. uWd a
azeretöjét is. Az megmenekül a bllntetéatöl. Ha megn6s.z, keresd fel, uámolj le
vele te!
A lda kerekfejO magyar összehuzta
magát, Ijedten hall,ratctt. Eszébe jutottak
azok a szörnyüségea mesék, ' a.miket e~azer-m!aazor hallott, itt-ott olvasott, akaaz
tott emberekről, akiket ide-oda fujt a szél
a:t akasztófán, mialatt nrjuk Osztoztak,

~~~í:~2~~

kednl.
hunyotptoq. ~lik. - . tflreo .bol'-

:~:inci.,kawb bort it ldrt u

~ !:1:!t

0

!!t;:1:nv:~t~rtkiiaalá~=~=~e,Ev~
ruhAban, amint kötelet dob a kirily-

=

:~~~

r&
dos 1a ... mi Jdvelni ft14t t&W. nJta?
kisasszony nyakába. Igy tesz majd Rózsi•
- Rajta aem.mit. Ál4,ja DIIS"'U latm.
val ia a hóhér.
ahol egyet lép éa adjon neki kedvire való
Szeretett volna hangosan airni, de embert, ki mqöe,calUje•. 4 atuinll ~j..,_
nem mert. Ismét a mesékre gondolt. A. nak nem tudnék a szeme k6zé om1. AstiD
mesékben, pont az utols6 pillanatban min-- meg Rózsit, meg~ ~ csak nem baadig megmentette valaki a királylúnyt. hatom .el?'Al4yal4ús).,qne.
,
Biztosan Garabonci is odavágtat majd az
- A Jd$nyr6J mind~ kötet•
akaszt.6fához, kiragadja Rózsit a hóhér gondoskodni1 Bujd,oa6né ... , nha .. • ~
kezéb61, táltos paripájára emeli a köd eHSt- rülbelllt mir elvpeutt,. AA ~.tJ6k
tem ... köd utánam - elvágtatnak oda, rajta 1 ,i haliloe µ;Jetet, akil','fdlto&tatahol senki se talál rájuk.
ják élethoaazi~ni, VAOi caak 16 hi fep•
Bálintka tiszta kia szivében nem volt · házra is. Mert ir:w, utr,kit6l.d, Jl8m fos
helye a gyülöletnek. Nem is hitte el aenki- már kelleni se mariuk. • ·.-íAak. Nésnek, hogy Rózsi mérgez!,e meg az apját. 0 ze, nekem..m,indea, !loD" ,qiao i'dt v.z el,
l!Zerctte fiatal m~tohiját.
caupin j ~ • ~ ~

GARABONCI HELYET" K:ERES

1

Garaboncit kieresztették a íogházb61.
Lehorgasztott fOvel, nekikeseredve lépegetett az utcán. VédOjóhez indult, hogy meg•
köszönje érette való fáradozisit. El ia keuitgette magában a szavakat, de amint bekopogtatott a fiatal Ugyvédhez, mé.r mielött belefogott volna mondókájába, 6 vidáman csapott vállára.
- No, ugye kihuztam a csávából ?
- Köszönöm ia. Meghálálom a nagyságos urnak valamikor, mivelhogy most
még nem telik a azegénységemtöl. Jelen-

már most is találhatók. boldog
CSÖPBE KERVLT
magyar · farmerck. Régebben EGYKEMÉNYSZÉNBÁNYA
telepedtek meg és ma mlt
nemcsak szép otthonnal renA szénipar általános beteg•

-És!!t :i:.~~e~:6é~1
az ottani farmerkedésről, jói
teszi, ha ir 8 következő cimre: Stephen Gábor, Northern
Paclfic Railway Co. Agricul-

,i-

-, beaetet? .;tlek.am?,. ~ ?
- Dobol.Já. Azt ~hoey D,Jitva ill
elötte eauUu qaint u ~i.JL
-, T&tta,,zak&djon el a l~tn. ha én
~la~~lépéka~. Hiuen 6 tett 1ecJobban ~ufU a til'JYallUOll, a misea-mi•
zos égetnivaUi.
- Mert caerb;en, )aota a l~it, 1fJ
ám az egy a111án.ak. mifi ha pUl)OI. il a li~a, Iá~ 1:13é& ha olyq. Q6n.Jtinl: vlripú.1,
mmt Lid1. Hallja, ha ~~ en
nem kéretn6tn. ~ t . De lllifft 6 Un
maginat mindent ~ a 1-okqaabb, aml.t tehet, ha Népen ~ t i és
hamarosan ~

jóin~~~ : ~ ~ : .

!t~t!·::?~~~~
bir-6.aq?

~~~z ld~~run6ny.

Garabonci iiömorua.n f ~ jde-oda
kalapját. ·

~~:aa:ek~:se~ui::~

nem
Elmennék akármiÍaek':iocáianak.Jnindenee
nek, boltiazolginak. Se púzem. ••-•.•
(Fol~ti,sa.~~)

OHIO MÉQ)INCS, LH~A
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való.
"' vasuttáraaság nem akar
íöldet eladni .senkinek se, de
rajta van, hogy a vonaluk

-

•··-

- Jó .• ,.. jól - rizta le nyaliróJ Bar
tclák, ki mir futott lolna a vendésl6be,
111ert hallatlanul éhes valt a badtal köré-

:::~ki::;Jtn!:~;!:
régen még nagy hasznot hoztak részvényeseiknek!
A Shamokin Coal Co. jelentette be, hogy képtelen füeté-

tel~i,ne'!!!.!!i!!!!E!!!n!,~ö~~::~=
i'm■i■-■!

~r;!:::g·/~!1gyO~o:z~':v:
bányászok öt dolláros ~•P~
mellett munká.hoz látnak.
Erre egy_caomó magyar bányáaz megJelent Kelet Ohio-

eleget ten ~l~k~h~~,;°~;":-:n

1

~

1

lq ast •
_ lleAt_~~ a

U:!

m~ra b~~áik és szénterületeik cladáat a ~iróaág j ~ . :e;~d:1!~i~!!~se:ab~~:~ ~:: 1 ~:~opment DeRpt., St. si_
le,nagyobb ~zét 8 Jefferaon
Az Illino1s Coal Corporaüon
Coal ~~oration veszi ~t, de ösazeomláaa volt a legnagyobb
a Spnngf1eld, Au~urn, VU"den,_ bányyakatasztrófa az államGlrard és NokomlS bányák a ban, ahol egyébként ebben u
Lincoln Coal Corporationhoz évben hetven bányatánaaág
kerültek.
dólt má.r ösne.
JÓ TERMÉS VOLT
mitva az se, amit j6azágokért

~!'!'-;W-t

aki p4r lépéuel odébb pironkodott.
na~~.::.e
ne teuék: felejteni, d.rip.

o:-1:.::.

1 ; ~ Kelet o)úpbu

!~t~n:i~i:nt~~:

"Wtr

ka utin oda D!,lll!D,J~ a bi-

nyászok. Úiazeil ha mes
n~ ll:t,_~, van moal
Ohio"q. ;eiJc~~ ~
a munka ~ i r .

gyáznak arra, hogy az uj
pes jó földet vegyen méraékelt
áron ~ azután is mindenben
·te ek te!
ek, h
=o:.ilj:n. ep~
ogy az
Washington állam Yakima
Valle1jében a földek ára ma

ros megegyezés sem á1taJinoe.
INGYEN .AS'PB.ÁBAN
Egynéhány kisebb bányatár~S YÁLTOLAUAN
saság megegyezett a szener.et,
,
tel s ezek egyelllre mqfhetllé
__
az öt dollárt. Es u ~
azonban mindöaaze két.ezei'ti\- _....,., - - ,..__,.,, ...._
- . - - - - ~ : . . - - - - - - . ~ •l l!ll azáz ~W~ érint.
vu
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:t~~a~:i =~ld~~
ni, hogy azon egy caalid szor-galmas m.u nkával szépen bol•
dogul.
Sajnos, a bányaipar beteg•
sége ma már olyan stádiumba
jutott, hogy a bányászok igen
nagy tömepnek m.áa mester-

e:!z:~~~n:nyúzt
~ bányatárBaQJOk uty~
eves közben kaptik mes as ft!
11o11 7
vágyat a. mOfft ~ ~ a :L:._--..
~
munkadU_at akarjik a aampure ~
redukáJru, de véget akarnak K1I1111- - - ~ •
vetni a azuvezet:Dek.
=~~~
EgyA.ltal~ban nem

V:
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:1ne:::i6~=: :eh!:n~ko~
A t:erm.6 filldek, melyekre a kiknek senki nem parancsol.

•

L&VILPAPUUlA

•

du HLPO .1íavaKRIE . LUNCH
TICKl!TEKRI!, VAGY a.ovi• azll:P
KIVITUO

~~r=~~I~ :éz:~~=:n:.

azoknak
lesz valami jó keresetilk, A bányászok bérét
folyton vágják.
·
Akik a földmiveaaéget cae~ték fel a bányú.z.aág,ral, jól
teazik, ha viaazatérnek eredeti
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Magyar Bányászlap nyomdáját
PARSONS AVE

COLUMBUS, OHIO
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ki, hogy nem állnak n6ba. a
azervezettel:
Kelet Ohioban, Athena
Cou:a
1
tyban ia m~róbálnak At::7
tatni sztráJktö"6kkel, illetve
szervezett61 eluakadó emberM
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Azul • ~ ! e l , amelyet
Charles Curtla .-.niior, a repabllkánu1 pirt alelnl:iltielOltje tartott a minap és amely
uoroe lsaeftlffNben TU
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tiszta politikai idealizmu11t. a ban az években. mialatt a re- akarnak dolgoztatni éhbérért.
melyet mindkét vezér a z~sda• publikli~ párt kormányozta .:{gaz: a k.v6ta•törvény aulyos
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A Munkú~tepegélyz6
1141 S.i<lvet.ég 87•ik Osttilya 1928
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tt,nct.ennében nagyszabAeu
u1 SzUreti Bilt rendez, A zenét

kE~~~t:$

"•a ri.
EL,tIJó

ntlb~nk.

11'.Jben

:!~:'.~~~ au~b:f9!r4~~~~~o
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Az embui nret1bti1 poltttk4Ja !..:~~- tit;. 1.c::::nio1.T::.~
eladó. Van 7 teMn, • 111~, s bika'.

~:d~;záam?l;:~ló!~~::/ ~;
abban az irányban, hoay m1·
né] nagyobb egyéni j6létet és talanul elvAlasztja egym'8t61. J)rogrammá egyszerüaödlk Je n
.kényelmet biztositson vala· Hoover ennek teljes tudatib&n republiktnus pArt ri.laaztJ.si
mennyi
polgára
sdmára, van és a helyyset javltAsát platformja, népjóléti program

;!~t::i6~~::~t~é: ap~z;:
szegényebb Jako~al ennek az
országnak h~ kivesdk a rész{I.
ket. Nézz{lk meg, mennyivel
1
jobban élt kényelmesebben
Mlt jf!lent II pro,puUM?
élOnk ma, mint éltunk fü: év•
.
vel ezcMtt, Jobb é!I kényelme•
Mindkét államférfi a politi• sebb lakásban lakunk, a gyer•

~~!·j:!ta~~d:::~~i-tom:!:
dotta, arra célo,;ván, hogy a
bevAndorláe
problémájának
egyetlen okos és helyes megol.
dba az, ha megtartjuk a kor•
IAtozott bevándorlis minden
előnyét é8 kikUazöböljGk a
hátrányait.

:!ge:s~~e~ c:~l:z:· a!o~
iltalános prosperitAst, amely
Amerikát a világ ell!i5 nemzetévé tette és amely az egélz
világ C80dálkozA8't vonta maga ut!n.
Mindkét beezéden spártai
egyszerüaég vonul végig. Nin.

HIMLERYILLEIEK
FIGYELM$BE
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a munkabér C80kke"nés vesudelméve\ sr.emben. BArmily
nagy is az amerikai prospru'i·
tás, mindig van egy hadsereg,
amely a munkás bérének• nivtS-.
ját veszélyedeti:- á.m unka•
nélkllllek hlldserege. Ezt a had

::=!t~~=

1~;!:

:::rl~n~~t ~ ~ b:~- A
!MHttkff cilfri,
h:~1:1:
nem a p.zdapág egyre n~k·
' sz!
mértékil
kllnnunkákat
v6 koncentricl6jit-Jelentl né·
Az amerikai politika célja ajAnl: uj utak, uj vlzi utak
.hány ember .kazebep, hanem a ilyen körnlmények között te- épltését, az elektromos vizier6
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~;f: é~b ~~:~tsá~

MAGYAR
V~a ltl Hl a blrdetHL lrj&
bele 11011110"'4c M p,oatoe el•
mf~ 6a dldJc, el

JOHN HILL
N W. MAPL• &T.
WALLA WALLA, WASH,

1N G YE

itKOLDO!IK

ömietea~tmaaar
cn-inotoa. l8DWMkl-ó!

· · ······,:.-'
Lakltelye .

a~~~:

b~:::1á::;

t 1v:::t:t:!~~t~nm::~~~~ vernék a béreket.
,
r-éart az élet örl'lmefb61. Ez az.
N~m fi.rdhd}llk
•
amit a republikánuM-párt akar
a knlflJld ad6H6Qaft
adni Amerikll polllárainak. A
I
republikinu ~ nárt jelöltiei
Az adók Jesú.llitisa és á kOl
azonban nem állantik mell" itt, földi adósságok rendezése is
hanem tovább mennek egy lé- olyan kérdések, amelyek az ál·
1
::: ~ily~;~::od~~~a:J!k
~1:n::11zer;::::~ a~:~=
érni a proaperitb további iroz6k tömegeit védik. Az utol•
emelkedését. Leirels6 110rban só nYolc év alatt négy itben
biztoeitani és lehetőleg emelni •,-zAflitottAk le az ad6kJ1.t, még
iakarják mindazoknak a jöve• pedig mind a négy jzben oly
delmét, akik r.ehezen dolgoz· módon, hogy abb61 a kis emnak. Segitenl akarjAk a mun- bemek Wlt haazna. Hoover éa
kAat é.s a farmert. A Jarm-• Curtis az ad6k további leazilllserilyt illetőleg konstruktlv és tWt javuolják. Ami a killfl!I
végltiges tervtlk van, amely se- di adósaágokat illeti, ez at a
gitséget nyujtan11 a farmer• pont, amely Amerika idegen
nek. mihelyt Roovert é, Cur- Wnnaziau polgirait a legkll-

!ri:~;:i:ka!:!~~l~.ln!i:y:::
azt akarnák mondani: Itt va•
gyunk, et at Allá!pontunk, ezt
akarjuk elérni. 1':1 mégi11 mind"nyájunk szivéhez szólt ez 11
két beszéd. Mert hiszeii.: amit
él akarnak. érni, az mlndnyá1
1
1:;:te~1::::::i
amerikai polgár számára.

ti,f m•""""'tják. Ami •
munkb?knt i!lctl. Hoover is,t
Curtls ,s rllvidebb mun"lai.jd6t
éli magasabb munkabéreket kö
vetelnek. "Magam fi . a két ke•
·aen, munkájával,•· _fáradságos
tuti munkával kerestem meg
a kenyeremet" mondotta Mr.
Hoover ·'természetes ~ t .

:~1r:~:tj:d{ISR::it~:=

P~~!s vezetésével. Belépti dlj
férfiaknak ,1.00, ni5knek 25c..
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,,\,bb,'1 '"'-"11. Nyolc _ ,
ezeli5tt voltak sokan, akik
amellett kardoakodt.ak, hogy
Amerika engedje el az idegen
államok tartozád.t, mert htsten- Amerika i11 résrt vett ·a
hibornban & volt az&vetúge!lelt nein tekintheti egyszull
ad~knak. Nénük esek, mt
történt volna, ha a repnblfkánus kormány ezt a polttlk!t
követi? Államad6eságunk meg
n6tt volna 6a: nekft.nk, Ammi•
ka polgárainak ketlett volna
fizetnünk ~rl, amivel- .F'n,ncia•
onzáa", .A11glfa ~s a t.6bbl állam'oi: tartomak Amerikinak.
Talin mondani .sem lr:e!t, 'hOlt
A,idr pfldinl valamennyi magyar sz!rmazúu amerlbf po1
tárnak" ulz meg ■ás dollú--

. JOl. -

venyes lépesek október tl11ejére befejezést nyernek s hogy
akkorra a.z ütem megkezdi5dik.
Azért közöljük ezt a Bi·
nyászlnpban, hogy a Himler•
villen lakó, de jelenleg mlishol
dogozó bAnfásZok ok nélkUI

~~1::::1:u~:~rr::e:~~:~ ::~ik:;~o:i:s ma~::: haza,
mögött meleir emberi szlv d<r lesz.
bog. Két Allamférfi meleg é r • ! , ; = = = = = = ; ~
zéae lüktet i!bben a két beazéd•

~:.
emberhes' szól ez a. két beszéd,
aki ott ~olgozik a gyárakban,
ott mll-Íell a földet a farmer
kon, ott; görnyed lr6aaztala fölött az irodában, ott Izzad a
shop-okban. A két állaptférfl,
aki erl a két beszédet tartotte, nem igyekezett az emberek

!t

GRAMOFON LEMEZEK

<!SOny ösztöneire, nem hlzeleg•
neló bizonyos oeztAlyoknak és
nem udvarolnak
voksokért.
Annyira egyszerO, annyira vlJágos mindkét beszéd, hogy az
ele6 pillanatra szinte hideg.
nek, hllv68nek t;etsz:i.k mindket-

éski~
jesztését. Ez art jelentené,
hogy egyszerre rengeteg mun•
kAsra lenne szUkség, a munkanélkUliek elhelyezkedhetnének
és nemcsak hogyy nem veszélyeztctnék a munkabérek ni
vóját, hanem a kerealet és kf.
nálat törvénye alapján fel is

::tt an~:!;:~t~:.,~:::1~:
nyájunk eiryéni jólétét jelenti,
megtart9uk, sót lehető leg !ej!eMzUk a jövöben ie. Ez a re-nublikAnus párt politikáia.
Közöns6re1 nyelvre leford itva
e:r. an"nyit teAz, hoay jobban
akarunk élni. könnyebb mun•
kával ak11runk többet keresni

:~:.~-;"·~:,:e~..:·~

i~:~~-Su~:.PL •
J!:~1 ~~a~z =:: tánct!-rem
..> Maffn ·vonós
ne1ts:r, ~sslt6k, hüsltök. Be-

!~~~:i!i

szerllbb lett, a Jovönket blrlositottabbnak látjuk a1,által,
hogy több pénzt takaritott~nk
meg, a szórakozá~ leheti5setrét
pedig az olyan t~lá1mAnyok,
mint példAul a radio.' a legszegényebb otthonokba lS etvftté\

~1r:=~~~~- ~

1

R!ei!
kaptuk, hogy a Himler-~A
sorsa csak október ellleJe kii•
rlll -fog eld6lni.
. A bAnya bond•holderjai (a
first mort~ge tulajdonosai}
fore-close-olJiik a követeléseiket s valószlnUleg 6k veszik

0
~~~el~:~~';,tj:~ ;::;in'::1:!i. j::b ::::~!~at:k mei:;v:~;:;n:antö:::z:~ :::~z~:::k, : ~
::b:c~:t~y!;n~~!~ :ö:;;:~kat
. e k6rtll a kérdés ~ I forog• munkáin kényel~esebb éa egy• hogy a munkásokat megvédje nak a tömegek olcsó és ala- . Remény ".an rá, hogy a tör-
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mlulOII ~-tah&ny,ka(.)

1
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~::!~~s;n:,~:~eC: á~ ba! ~~n~:~nm:1!:~!~:!= t;J~_~J~]~?~;~n;!:·J~~ !:o~:ss.V:~ !~:e'!ibe~;:;
tagjait nagyon sola!zor igaz· ciAlis programmá, népjóléti - - - - ' - - - ' - " - - - 1zombaton nagy

:::;e:z; a~:~~~::~:t i~ár:
vezérei Amerika nagy politikai
h gazdasági kérdéseivel szem•
ben etrogtalnak.

nak attAn a kisebb jellentö~·
gG "issue"-k. A "prosperitás"
azonban e két bestéd megvilá.
gitisAban többet jelent; mint
{IJ"el frúiat. Ennek a kU'ejetésnelt komoly értelme é8 l,a:
r.t;- rtrftr-emberl.._vonatko:r.áAl

(Mind.., ..Yllt-;;- ~•~ ln-

r:-:_~..=~~

c,,pe1„

0

~Bd~~t;:\t é::!:éi:1::::: ~~:::i::: 1!J:::~11~~~:

tatja ez a k~ besséd, azokat
a problémákat, amelyek kllrOl
a jelenle_gi vála.BZtúl harc forog, hanem pontoSRn megmu-

11or11a,., Lr1ek,

04q,

bu lal,b&t6.

t~:~:E:?~ Fsi=~~ te!

!t!~f~1':1:!~/a~!o1:
~é:::c~k!~
giát tükrilzl. Hin1dkét beszéd nyien, milyen mértékben emel• melyből tisztán és kizárólag' tönkremenne, egész sereg mun ronto.
m,gin viaell Roover él'.'" Curlul k~ett a,; ál~lá~os - és t~- c~k azoknak az önz6 munka- kiat bocsAtanának el és a fo-
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KERBSTET8S

::~~:ro~=l.:::a:~~:: ;!~ala~~::!;~á~~~!~y~~~:
ai:e)~~ ~ny~:!.!:::: a::-uni:~
1,het e!Q"tn!stól elvl\aar.tanl: rad11Ago11 munkát takarlt meg. hosazu 'id6 óta 11:t vannak rek. Néhinyy- lmporter persze Va.
mind)c:ett6 ogyanabból a poli• Azonban <!zeknek /\ statiaztikai Amru-ikAban. A kvóta megvil- vagyenokát kemsne _ hanem OndreJc•lk
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em.6nttet la. lüQ.dft. D6cJuerUr.
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b fetlntartiáhos.
jének ~okozatos és mégis gyors A bfDqllffo,-lb b a munldN6g
H"oover is Curtb is a magas
emelkedését.
Maga Hoover
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'·. _ --~-~-~ 'V!mb.rifa 'mellett foglaltak
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