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Most rakják le az utolsó aknát A bányisz-szervezet szétzuzását a Wall
K szervezetet uétrobbant.otÁI munkafelt.ételekben annyi szenátort . tá
tták H
tA éa_ a leveg6be röp~te~.
változás lesz a b!nyAszok ro- azen még ~szte:~:s
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1
:

:::'r~

z :~~n

!~!!'pá~k ~::~ Ak
50

; : ~:~k ,t\.";~ál~s r:::~:: :o~:::a.:tzalékát kiszoritjllk
=~6~:g:u:::=te~d~~~:.
re tette
NézzÜnk szembe ny'lta
1 n a
Yalóság
1
A s;~zet
olyan döntő és
1r.eeeemmisit6 vereeéget szenvedett amilyenre munkásharcoliba~ ég nem volt élda
11:gy méve megirtu: ho·gy
Lmris akkor sem vezet'hetné a
utrájkot butábban és aljasabbvl ha egyenesen a Wall St.
s,,oÍgálatában állna és az
6
s::i:!te:1eg$s fekete keresztet nyomtunk
nz ujsúgunk. homlokára mikor
URY éreztük, hogj, már' bátran
·grúzt ölthetünk a Szen·ezet
haJ6.lii.ért
Mert a· szervezet caak papiroeon és a vezérek szónoklataibaa létezik a bányászok tudiá.• itivOI. '
A keményszenl!sektól a tag•
SMgi dijat még kollektAljAk, a
puli,asz,enesek közül is fizet

ba!:~dom-. tehát, mindössze
é ezer hány~ ha lesz
~gy v mulva Illmoisban s ez
eaz a legnagyobb tömeg a
8"~'::zet~~·
.
sé
an Jo~et az UJ ~ményg, dO~ryin JO het ~z U) mea-moz u ~s • onnan Jöhet a rege~eráció a szerveaetben.
z az utolsó vár, amelynek
~z ~~án, ha. meggyalázva is,
. ad e pzi-va_ ,s,. ha megverten
~~- ~m
leng a U. M.
6
És
a
n;gyon tudja.
. A t~ke tehát most azon,
l~ekSZJk, hon ezt az utolaó
kis váracsot leaknázza. Hogy
ez elle~ a megmaradt erödltés
ell!n ostromot \.-e:,,essen, amig
gy~nge a bá~yáar.ság.
.
szerződest most megkötik! bányásszal. Mért ne kötnék · Husz 11zázaléknak nevez~tt,_ de a mu11:~afelt6telek 8';
fo~~i::~ i::.'::~ácö~t százale•
zöltek
g
eszkö-

':,!~~a!;a::tB:::ee::trze:el;:t
:néhány cent heti sztrájka&
8
gé,Jyt
még o9avetnek egy kis
cset)Ort sztrájkoló bányásznak.
Ahol találunk még egy er6.a
kie tömeget, ott ne munkáao•
ka~ keressünk, mert ott huzzAk
a napBzámot a szervezők, ennek a dologtalan tábornak 'l
tagjai, akik LeJtvisékért kortes-kellnek.
,
k szerve%et hát szerte hullott.
Ui'Y széthullott, hogy a feltállladás trombita-szavát sem
~azerre fogjAk megballanl,
hoC)' még az angyalok ébresz1
tli tárogatója is killön-killön
év~n fogja 6ket felébresz•
1.en1 az életnek.
A legUjabb .Lewis-trükk, fl
kerületenként való szerződés
aat eredményezte, hogy min~ den i-ongy kis megyécskének
más-más esztendőben fog lejár

~s .aztán mos~ még nincsen.!lk ~észen a végső.rohamra.
Illinois bányászai - mikor
az ' erejüket
és a munkAsjogot beleírták a
tön·ényekbe.
_Ott nem lehet néger-utrájktörö,:el dolgoztatni. Ott vizagázm kell a bányáaznak és
gondollkod.ás
tllrt.ént
róla,
hogy a vizs16ztató bizottság
tagjai
bány!uok legyenek.
-~ervezett bányászok.
Vagy legalább a szervezett
'bányászok
á ltal választott
egyének. • ,
Ott tehát sztrájktllréar61 _
egyelóre _ ne'ln lehet szó.
De szó lesz ott• is, nemso•
kára.
A törvényhozásban 'inditanak harcot a bányász ellep.
Ott rakják Je az aknákat a
jövó télen a szervezet megma
radt vára ellen.

ni;.:~er::é~~port marad,
amit még Cl!oportnak nevezhe•
tilnk fi ahol még talán lesz valam.ilyen egység.
Illinois még ezután is 5:á•
moU:evó tényezö lesz lz iparbála. IJlinois bánybi:ait talán
már nem iollj&k külön alcsoportokra osztani s még meg✓ éljük, hogy legalább annak az
egy államnak a bányászai egy•
szerre kötnek szen:6dé1t, egy
időben való lejárattal.
Akkor legalább batva·nezer
olyan tag lesz, akik magjait
képezhetik az uj életnek és az
uj szen·ezéllnek.
Eddig ugyan k!lenevenezer
báayász volt Jl\lno1sban.
De ezután
h11h•anezernél
nem lesz több.
ltési:int mert Illinois a piaca egy réllét el foa-ja veszlteni
a. &O~I olcsóbb ohloi és ind1ana1 szénnel szemben, ré•
allnt azért, mert ugy rendeli
.azt el a most kötött uj s:r:ert6dés.

vo~~n:a;::~;:f~:~\:~~
tésének az utolsó maradványa
ia felröpul 8 levegőbe. •
Tessék vigyázni, IIJinoisi bA·
nyászok és teSBek mindenkinek
az eszébe véenl, amit itt leJrunk.
Illinois állam törvényhozAsá
ban megkisérllk még ezeD a U,len, hogy fZ államkozák8'g
intézményét megteremtsék.
, EOnhullámról szónokolnak
majd, szó eaik majd a chicagoi
ganpterckröl, hiszen a sanda
méazAros sem oda üt, ahová
néz, de közben a bányászok
ellen vezetik a végsó támadás
elökészilleteit.
Az Allamkozákság intézményét még e:r:en a télen megszavazúk.
Miért ne sq;vaznák?
A binyAsz&ág illlnoisi ve~
re barátságban, u:erzödésben,
tostvéri~égbon il n korrupcióval, a grafttel, a szélhámosúggal.
,
Hiszen ·sviithet, a kirugott
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soha nem is támogatfog tehát

megtörténni

m1 ~~:e~k~~enévben

tovább
mennek egy lépéssel. A követke:i:ö esztendőben döntö•?'Oham
ra készülnek és el fÖgják tö·rülni a kötelező vizsga törvényt.
Ez ~r egy kevéssel nehezebb dió lesz a számukra, erró! már világo&abban fogják
látni a bányászok, hogy nincs
összekötve semm.Jféle bünhullámmal éa ez ellen már tlltako~i tognak.

;:1t/ b~~á~s:::~1H:!1.
nek a levegőbe, a bányá11Zok
hiába várják, hogy alkalmat
adjanak nekik a munkára.
Lewisék, akik tudatosan el•
árulták Ohio bányászait - ezt
a Bányászlap másfél évvel ezelótt hétről-hétre irt.a - most
kényre-kedvre lnegadták
a
szervezet összes tagjait, !etették a fegyvert,
1!:s a bányal,f'Bk még igy
sem, mé.g a bodaaz!ó meavert-

~Y~~;6;!:~k:z::e,~ bá. A vizsg_a-törvényt hatályon
k1vill fogJák 1helyezni és a
n:1f!hó n~gyt6ke nem várja
Il1(!g, am1g lejt\r a szerzlldéa.
Mihety.t a megfeleló aknát
~~Jrobba~tották,
1:'1~h~l~t a
,1zsga-törvényt
k1toruhk n
törvénylr:önyvből, szétté~ a
szerz?dést és. leszámolnak a
bányausággal.
·'
Ha a bán_yászok akkorr~
nem lesznek Jobban beszervez

~!~:n:1~sm:Ovat~~!
állni.
Öt dollárért kinálkoznak a
bányászok.
Éhesek, rongyo,ak a mun•
kások, talán nagyon sok ezer
né~ dolláré~t, tn~n még kevesebbért
1s
visszamelfnc.
Nagy ur az éh~é&.
A bA„llják l'Iainak 11em kell
a"J1éUrfo!lt\M1!apMllm, ha-a
s~rvezettel kell erte.szóba állm.
.

~
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Ohio b~nynurai nem áll~a)c nra~ig ol vannak adósodva, a megadni.

=~

:;j~~e~i!~nt !'1~\~,a:n~~ be~n::a~~~~ pénz ellené. ::tltal:zállnánl\k 11Zembe a
kik az adókkal hátralékban
A New York Central, amely
Ennek a lehetőségét asonvannak, kénytelenek a további a két clevelandi telek-hiénának ban Mr. Lawie és tárni m.6.r a.a
harcra. .
a vasut trusthoz az els6 tucat elmult évben tönkretették.
M~rt 'arrij ni.ne.a pénzük, milliókat és hitelt adta, nem Már akkor, mikor külön szerhogy a 11zervezettel si:embe akar szervezetet sem a New zOdéseket kötöttek
mln~en
szállva, bánya6rök védelme York Ceiltral, sem a Van Swe- egyes bányával, vagy áliammel)ett láaeano.k a munkAhoz. ringen vasutak mentén.
mai, mert már akkor eHiatáA legtöbb hockingi bánya
A Pennsylvánia, a hatalmas rozták, hogy Ohiot tudatoean
öreg bánya. A leg;több hockingi veraenytáni
a szervezeteket és szándékosan rábizzák a
bányának több kijárata (több már legázolta, a New York sorsára.
s.tája) van e1Ynél, vagy ket- Central is legázolja, hogy a
Ohio bányáeza.i.nak más.fái
t~né!. Hét-nyolc helyen van Pen.nsylvánitival
versenyezni éve m~ndtuk, hogy a szerveiet
8
~n:~a ~i':;:~:&nak a tu~o;:St virginiai érdekelt&~
munkához, m.Jnden bány~-nyi- gükön a szervezet már ki van ból Illinois gesztenyéjét.
·
llujt örökkel kellene védelmez. irtva. t:szak West Virginiában
Illinois bányászalt figyelni. Ne~ ~zért~ mert a szerve• és a Kanawha & Michigan meztettUk, hogy ne engedjék.
zet tagJa1 készen álh:iának a mentén csak hült helye van az ohio! teatvéreket e\6.rulni
rombolásra, hanem azért, mert m4,.r a szervezetnek.
mert a eor egy-két.,.,évvel ki
a scabek a\apQA ;védclmet k!Sve- 1 Ha most végeznek ()i;ioval, söbb ö rajtuk lesz.
telnek.
'~ 1
1akkor egy-két éven bellll llli•
Illinois bAnyásza·
h 11
Ilyen sc.ab-teatJirökre a ho-1 noisra a Big Four vasut min- gatt.ak a I\Zavun~nemné:á~
ckingi búnyauraknak _nli:ics, den iÚlnoisi a\vAllnlab\ra fog ,vtzt.,_k,. hO.,R"Y Qhiot ~ vezérek
"rtt'b- Jfénzilk. "\'
'.a-}._; . •'· a sorlc:el"tlrti.
•
1&0:~llllJAk a szervezet· tutóAlinak hát. ·a ~ányák és, a j 11:s pár é~· alatt a~üz le~~ a röl és az elsó gyümölcs 1111--·
bányaurak fogcsikorgatva 11ll- vasutnak minden szenmezőJe !:l nois számára - sajnos_ már

;:~!:::~tér ~;~M~~

:;:;~;~::::e~~ !!~:!;~~~~~~á~.

l!llnois bányászai mea-- lá;~t:
v~~-;
!átJák es e\olva~sák a falon áz zet ile\kül, open shop mellett szállhatnak szembe a vasutjuk
irást, ha belátJák, hogy egy- lehet szó a munkáról.
kal.
·.•·.
magukban ök sem tu.dnak szer
S minth~gy scab-bányAról a
Hát a HoclffiM- Valley vasvezetten megmaradni, ha hoz- Rocking-völgyben. m~g nem le• ot? Miért érd.eke annak a tárzá látnak,_ hogy a szervezet.ben h_et
a hockl.llZl bánrAk easágnak, hogy a szervezet
a re nd csmálAS t elváll~l.Ják, bphJei üresen, tétlenül, :taJta• szerte züUjek? Hiszen nekik is
akkor ~lán a megsemm,eitéS t lanul meredn~k a levegőbe. azükség lenne a. teherforgalom
elke~Qhk.
Néma p~naazkCJ!t. ~z e(f1:!khez, rá, nekik ie haszon lenne, ha
De ~kkor tea.eék ehhez a a'.°elyeJt nem segibk moet a a munkli. a bányákban végre
rendcsm~láshoz most azonnal banyászt.
.
. megindulna?
1 ,
ho~zAfoff.lli. Akkor i_anuá-r el~s Heoklng ~ányaurai, akik
Haszon lenne.
se1~rc U) re,n~ és UJ. em~rek álhtólag mAr evek óta tönkre
ts a Hocking Valley tl~i:t•
UtJ:n.ek. ~n~ianapc;,l~~ban ,éB mentek.?
.
.
viselöl 1nem Is áll1fák utJnt,
az 1lhn~1~1 bsztvi'9lo1 székekHiszen Hoekmg bánya.ural hogy a bAnyatársaságok ~eg
ben, akili: több ~ozzáértéesel, már tavaly _boldoga.~ mega.dták egyeu.enek a ~rve.i:ettel.
több jóakarat~! es tö~b beáü- volna_ az ö~ dolla~ h1Bzen
Csakhogy a Hoclcing Va~Jey
lettel szolgálJák ma1d a bá- Hoekmg urai már he_ro".' éve tiaztviaellli nem urai többé a
nyásuágot. .
a kamatokat se~ fizetik a vae utjulmak. \l
.
Még azt Jegyezzük meg,I m~r~age-okrn, hi~zen n _ho- 1Mikor a Van · Swermgene~
hogy ezt az utolsó aknát ne'm c~mg1 bányák adó'.t nem. r,ze- n Nickel~Plate trustot meges 1•
holmi utezéli bum fogja a bá- tiié ké! év óta,~ hiszen ,~t-ott nálták, a Hoeking Va\ley va~nyászok alatt elhelyezni.
már biztosltásra sem tehk az utat 19 odafe:\ták a C, & 0. mtll
Nem kisebb ember, mint az ura~nak.
,
.
.
Jé.
.~;~
EgyesUlt Államok jelenlegi al:P.hre várnak hát es miért
Ennek n vasáti trustnak
1
~:~:~:::\~!r~ ::::~~:e,ah:~ vá~:C~i;g bányaurait
~o1.ákságot.
'
eking Va\ley vasut .dommálJ 0 • eking szénmezőr,51 a vssutnak.
· Benne bizik az illinoisi ipar•
ta ez a vasut állJa az utJát
Mert amit otti. elvesztenek,
tőke, őrá blzzák, hogy beadja a békének, ha a békéhez szil~- azt megtalálják ~C. & O. vasa keserü falatot az államnak ~g~: hogy a szhvezetet ehs- .uton. Ha a H~ing azénvidé~
és az alelnök ur, a nagyszáju mer1ek:
··
munkához lát, ugyanann)lt
alq_lnők ur ezt a' megbizást elJaj ann~k 1\ bányatulajdo- munkát fog elveazteni a _Ka•
,vállalja.
nosnak, akire a vasut ~egha• nawha völllye éa n Coal Rive~
Szivesen vállalja és st:iv• ragszik.
videke s amennyivel több koe:n
ügyet fog csinálni a dologból.
!?:s a Hocking Vailey va.sut azenet visz maid ~ H0<;king
Mert Da.wes nemcsak tagja, egyáltalában nem tagadta, Valli!Y vasut, annyival kiseb:i
de erös oszlopa annak a re'.nd· hogy megharagszik minden bá- ]esz a forgalom a C. & 0. VO·
szernek, amely Itt a 'szerveze- nyaurra ha ezóba áll a szer- nalain.
tet. elrombolta, .amely a seab vezette!.'
Talán némi yesztesége azért
•munkát "American syetem"t:s a bányAk letört urai, akik mégis lesz a vasuUruatnak.
nek keresztelte és nálánál al- - - - - - - - Mert a helyes és egészsége,1
kalmasabb embert erre a mun- az ö ~nukat is Ohio elárul&- forgalmi politika mégis azt kikára lámpával sem talAlnának, sa pecsételte meg, hogy ml vánná, hogy minden \'OnalukHát mi lesz, bányászok?
minden bányMz érdekében agi• nak le1yen valami Uz\ete a
Mi lesz, i]\lnolsiak?
·
tálunk.
ne Jegyen az egr.i~ agyon do\Két éven át hiába jósoltunk,
Hallgatnak-e most ránk 11· gozva, am ig tétldnlll rozsdáaohlAba leértünk, hiába MTtunk, llnoia bány!11Zai, kivágják-e dik a másik vasut.
hiába könyörös-tUnk a~ illinolal moat a szervez.etból azokat, a
De a Van Sweringéknek
9ánybzokhoz.. Akkor ugy Jit- kik a ' wzervezetet tönkre t,?t- pénzre van szilk~aük.
szott, mintha c,ak Ohio sol'!'.8 ték? Segitonek-e rendet eainálSzáÍroilJiókra, e,.er milliókmiatt klinyörgnénk. talán azért ni a bányászok.közt? Eze.n mu• ra.
"J\em találtunk meghallgatAsra, Jik, hogy lesz.e szervezet két
t: 8 ezt a pénzt dak a Wall
Most má_r láthatják, hogy év mulva as 6,llamukban.
Streeten tudják a súmukra

.~z.6•

~

1

bányái egyszerre és egy aka-

:~~~~~::1;:~~~~\h:~

sz;ez:tt~~-rve a New York
Centralnak és a \Vall Strootnek. t:s ett a szándékot nem
·titkolják és nem tagadják. De
nem is állnak az utca közepére, hogy azt kidobolják.
Csak látni keli annak, aki
bele akar nézni egy k icsit :i
kártyAkba.
A szervezet urai jól tudhatják, ha akarják, hogy a Hoeking völgyben miről volt éa
miről ,·an szó.
É:s azért volt átkozott, aki n
külön szerződések árulásl\t kitalálta, mert azáltal tették lehetövé, hogy ezek a tervek ~ikerüljenek a Wall Streetnek.
A hoekinl{l bányászok hiába
néznek farkas-szemet a bánya•
urral.
A bányaur többé nem ura a
helyzetének. A bányaur ki van
szolgáltatva a va.sutjának.
É:s akarva, nem akarva, vé-

mtzr:t~yQmöles az a bizonyos
hat dolJáros napszám.
Itt az"onban nem (oi'Ilak
megállni.
•
A wablsh, ai: Illinois Cenlral é11 a New York Central
többi vasutjai ri fogják kényszeriteni •Illinois bányatársuágait, hogy a mostani szerz6dés lejárta · után open-shop
rend~zert vezessenek be a vldéken.
Ha a szervezetet teljes egészében ujjA nem épitlk, akkor
sz slkerlll Is a Wal\ Streetnek.
·
t s Mr. Lewis még mindig
elnllk.
Hockin,- bányái ellenben szo
moruan és tétlenül merednek a
levegöbe,
---o-FEL AKARTÁK
ROBBANTANI
A YASUTI HIDAT

!:!rv!~~n::~nle terUletén a
Még ak~or is, ha mind a két
fél belepuaztul, aminthogy már
belepusztult a csatába.
A vasut sem ura a helyzetének.
A Hocking Valley ugy utját állja a békének, mintha haláloa ellensége lenne a Hocking
"ölgy bányászainnk.
Pedia- hát nem ellensét'e sem
a bányásznak, sem a bányaurnak.
De a vasutnak is parancsolnak.
Parancsolnak Clevelandból,
a Van Swerinlfek irodájából.
Akik viszont New !orkb:61,
n New York Central 1rodáJibóJ.és a Wall Streeiről kapJák
a parancsot.
Hiába hát a hoekingl bányúznak pont a bAnyatulajdonos ellen hadakozni+
lhdakozni ugy lehetett vol•
na. ha a New York Cent~a!
iliinoisl bányái, weat vi~nia!
bányái, indianai ét mlctupm

Bellalre, Ohio . közelfben a
'webb bányáh"oz l vezctő vasutvonal hidját ismeretlen tettesek fel akarták robbant.ant
Dynamitot tettek a hld alA,
amit a!onban megtaláltak, ml·
elött az felrobbant volna.
A bányatelepen két hizat Is
fel akartak robbantani.
A bányát sztrijktilr6kkel
tartják üzemben.
DtLEN IS
SZBRZ<JDtST KÖTÖTTEK
A BÁNYÁSZOK
Kansas, Oklahoma, J.rbn-1188 és Tezas államok b6nyi•
szal h6.rom napOII tártyalú
után mege(Yeztek a bAnyatársaaá,-oklral.
HarmlnchArom
pe,i:enttel
fizetnek uentu l kevetebbet •
bányáazok munkájflért. KörillbelOI öt doll":°" flutést bp•
111
nak_ majd ott _a b'nyáaolt.
Tizezer bányiílz tér vll!U&
munkiba az er:,euk uU.n.
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Hocrvan akadály,..,d,.
A Verhovay
Segély Egylet
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D ezo"
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, hogy egy
penzugye1
.
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Todom,
.......aoUUanA UtUr mi6,t
hrdoto.a
-,ol, dllU k6rlaveléDek m.úodik olda16n, a harmadik bekezdélben, miko>lf ut illitja,
hogy "Amin, r,nt,bb =11•,t.
tem, a 2/ alntti mep10ntette
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Kinoa szenúciója van
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szeptember harmad!- ti11tvisel6inek

a

ka~
bondokat c1olatban ée igy ldaQlt. hogy juk." (Megjegyzem, hogy

a

&f~
akarattal nyilvánossigra hoz- vezetőséget, hogy halkan, aut- ebben a kérd.sében va'ft elte- l'8át.
akarja, hogy megé~k.)
8 01
! 1t
m:·:·örül a klirdéli körlll vol- Jd::.~~~,~~ vit:j!!\~ra:!: ká~t°:11:;~~ ::{!;v!~~~
pir-tárcájában értéktelen pa- u egylet értékpapir tarcáját, tak halk és bon:aa&tó csaták a pont Chicagoba,
,
g'yon jól, hoJY a 2/;nek e\ke-

pi~~~:=:: amelyekre a
kamatot m'ir en év óta nem
fizették. Olyan bondok, am•
Jyek.nek értéke ma erö&en kétea.
Az Uj Elóre nem volt iam&róa a helyzettel. Xét legyet
~kart ütni egy caapáual és .azt
~rta, hogy az egyletnek Rim,er-bánya bondok vannak a
birtokában.
A Verhovay Egylet tiaztviae•
h~I, akik ~l!'Y év óta hallgatnak
erről a kinos eaetr6I, kénytelen~ voltak körlevélben védokezru.
A védekezés azomoru volt.
0

t

:.z;;,~uet~;ud;::
aaz taJj
El6re által emhtett negyvenozer dolJAr öaszegében va~nak
rossz bondok az .egylet b1rtokában, h~~~m közel százezer
do116.r ereJeJi';
.
Ezeket u ertékpap1TOk.at az
egylet tisztvise~ói Cbi~goban
Tuárolt.Ak, chiCB&'oi u1gatlanok )el zálog-kölcsönei a valaml jó papirosok aoaem voltak.
Akkor sem, amikor megvették azokat és akkor aem, mikor azokról auttogni kwitek
az amerikai magyarok közt.
Mert már régen auttogtak a
pa~=kia:L

~ztviselők

=ea!~'=~l

:e:bl~:~~ p:~i~~•ai b::n:~r~
testületnek. VaiYla olyan papirok, amelyeket 1:J1indig el lehet adni öt perc alatt az értéktözsdén.
Valamiféle bizottság, ul)'
tudcnn, átnézte &1 agylet értek papirjait, de természete~cm nem szakértelemm11I. ts
1gy uem vették éazre, hogy
Westminster-szemetek vannak
az eil'Ylet blrtokába11.
Ennek az évnek az elején
méil' egyszer óa akkor már
er6aebb formába'? adtam alkalmat az e~let 1pzgatóBAgának, hogy hsztázza ezt a kér-

dé;,itizáltam azt a pénzügyi
poht~kát, amely az egyh.'t kéu
pénzenek több, mint a . felét
en•etlen ~fi!· aránylag ~ város bank3a1ban . hely.ezi el s
ugyanakkor a_~t 1a m1:gkérdez..
tcm, hogy m1ert kell a tlazt':'1sel6kne~ bond-váaárl~ ~1Jából Ch1cagoba menru. r;gy
ilyen költséir-tételt teti:em szóvá annak a cikknek a keretében.

Két hét eltelte után Neményi igazgató váluzolt a ~irlapl
interpellációra a a . penznek
caodáJato~ éa iaemmi esetre

duirták :::a~~:b:r~;;:::!:tta
.

a fejUk(!t a homokba, csak ők okolni.

a keb&E körlll a kérdéa körlll forgott a roasz akaratnak az H
emelörudja, moly a tiaztvi&el(lk közül az egylet régi éa )qpróbAlt hilaégea kutyájit, Olbor Istvánt kfemelt.e.
E körül a kérd6e körül lndult meg az a rimregánybe Jl16 küzdelem, .•mely KolozsvAry
Kálmánt kiturta az elnöki

ne!g~;;!a:eh:i:~:: 1i:ai:
Palm Beachre, van San Dlegoba vitte volna a bondvWrlások székhelyét a azt talán mé(I'
megértette volna a közlinaéps
ember, de Chicagot kérem, meg
teli méil' az uraknak magyarizni,
•ts tudni akarja a tapág,
hogy ha már elmentek Chicagoba, pont éa egyeneaen Chlca,roba, miért választották az
urak pont a We11tminater ~
get? Talin azt tartották a világon a legjobbnak? Vagy
Chicagoban a legjobbnak?
f Hiszen hát véi!'l'e van Cbica-

tiul:aégéből.

Akik nézni éa látni szoktak
Amerika
magyar életében,
azok ezeket a dolgokat la, de
ezekn& a dolgoltnak a rug6J6t
i• tintán ,ldttdk é• ldtJák.

=~i~caWe~:;::yea~an!!:
gyona, hogy a Westminster
--cég butorát még 1927-ben házSok u6 esett az utóbbi Idők körül t!madt iJ:galmak: azonbér-truitozás fejében Jefoir\al- ben az Onzágos Földbirtok- ban annyira me(l'Viaeltélr. Ietták, hoil'Y a cég számára klne- rendező Bir&Jág mllködéaéröl, ván Józfff egéarúgét. hoa
vezett Recelver mlndöasze 400, azettpéröl é& ebbe' a vit!bil néhiny héttel az ll:r:let ~61b&mondd é& ird négyszáz dollár az6lt most bele a törvényaz&, llté.se ut.An meghalt. A ~
értéket talált ennek a vilátrtég- igazsApzolgiitatá& . formában di birtok ügye igy a haaatai
nek a kasszájAban.
I nyJlvánltva . vélemenyét . az biródg elé keriilt. A blocaai
A titkár ur azt is tudta, mi- OFB-r6I. Mmden érvnél éke- törvényu.iiik, mint hqy1i.tBd
kor ezt a körlevelet meirfogal-j sebbe~ u6J ez a.z e11et éa me5r- blr6ság e16tt jelentkezett latmazta, hoil'Y a Westminster mutatja, mennyi. bonyodalmat ván Iatvin dr. Günther Ferenc' .
ti.sztviselöi ellen,
Presburg oko~ott már ~dig ia az OFB utján és bejelentette, hon az
Graven nrak ellen a polgári
Tizennyolc é~l ezelőtt ván 'öccse nevére irott birl.okra 6
éa bllnügyi perek légiója van dorolt ki Amerikába István tart igényt, mert hiazen 6 adfolyamatban 8 hogy e két ur htván, Brldpporton telepe- ·ta a pénzt az ingatlan megri- /
eS'Yelóre nem tudatta a jelen- dett le, ahol nagy küzklklés.. aárlására,

es

bi~:e;~ !~~~a~~~~:~::ma

am~:~':i:ak:az~:~f;n:: :~nnua~!t~:~
av~:!~~a:_
az érdekében, mert azt remél- la, amelyeket ismer minden aéir8Cl.
ték, hou az a ravaazaág·, mely ember éa minden gyermek a1
Mindezeket tudva, miféle
képea volt az ,egylet tiaztlka- onzAgban.
lelkiismeretlenaég méil' m'a is
Pából a régi embereket kiturHoil'Y történt hát, hogy a körlevelekben bolonditanl a
ni, arra is képes lesz, hogy Verhovay .Segély Egylet ural tagságot, hoil'Y "a 21 Jattinak
tényleges veaztel!égt61 megvéd- elment.ek ezek mellett a száz- valamelyea
vagyo
lehet
1 milliókkal éa tlzmiliókkal ren- még?
je az egyletet.
n
Sajnos, nem igy történt
delkező ismert, régi cégek mel
l!: .
• án:
1
16
16t11
Amitől a helyzettel ism~r6a lett és ~ont a Westminster ne- ~ ye~I nyi v va. v;.h
jóakaratu kivlllillók fé1tek a vU zugbankhoz mentek érték- Ja 8' m~ ett me~!it h I et
01 az em r az el!l"':z, osszu
amitöl maguk a 6ondokat ~- papirt venni?
RfTl6 urak a atfadrlti& alkal•
Kl éa ml mtte az urakat n lé~e::ztett k:leve~ből1 f
mdval q tqrtottak, bekövetke- Wntmbutvékhu1
·
kérdtéanem
ez itt a onzett.
ts ha erre a kérdésre nem toa
·
'
A veaztesél'8t, a titkári h'- felelnek elég gyorsan, akkor
Egyelőre ~z a fontos, hogy
6
;:~a::~::n ::c::~ffe~e~~ :~ ~:::dl~ 0 : ;
ht:i-;
!::~é~;etaé~!; k~
Jen elkérülni.
szó mellé felvonulni, amely l feleletet mmel
i!'YOrsabban
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:~nktr;!~{:;~;'n:~P ;::
hány évvel. ezel.őtt elhatározta, hogy vi~zaJön ~a~arországra éa ezert levelet irt Budapeaten lakó öeCl!én~k, István
József azékesföváros1 altlazt.
nek, IDCl'kérve, ~ásároljon számára egy kia birtokot. Köiölte vele eduttal, hoil'Y már utnak la inditott a blrtokváaAr•
lás céljaira háromezer dolJárt.
Néhány nappal kés6bb megérkezett Bridireportról a háromezer dollár éa latván József elindult az Alfö.ldre, hogy

1dr~;~::.w~~:i~~~

v=:

nak követelte a birtokot. Hiv~tkozott arra, hoil'Y férje a
?•rtok miatt ment ~ • az
izgalmak, a Jótáa-futás anayira meil'Vfselték, hogy az amugy
is beteps ember ágynak d6lt
és meghalt. Joggal kirinja t.ehát maginak a cseng&li blrtokot, hiszen rellil'etent '1doztak rá a birtok v:luont
·semmi jöv;delmet sem hozott,
.mert az OFB közbelépése folytán támadt helyzet tq.!att am:tki
sem merte bérbevennf, 6k pedig férje betegaép éa a herce1h
~e~~=~t.
:~:;~ké: hu;:d~::; ::k:~:
meg Is vásárolt a bátyjától kárt okozott neldk az Ugy.
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~:~~~

!:ie:::~ Ne!iu:o~k :: P~:bu;;!a;: ol~n:r~! v:z=:k p::: ::ei:::i:::~ozó[e1!~ete:°o/o! 1 m:~~i:as;tle az urakat Chi- ~::~~~;l~:~kon egy azázhol- ,~::ön~~zaef~~ku~~::já:
kee chicagoi bondváaArlások- den bankjának:, ~o&'>'." ha3lan- ügyi heiyzetét megingatnák.
követelni.
1~goba éa különösen ml és ld Amikor az ~tlratásra kerll,lt mindenki j6m6du fllldblrtokoaról. Azok a magyarok, akik dók-e s kamatf1zetes terén
Ellenben elég nagyok arra,
A körmönfont falazáanak vitte az urakat %U(lbank6rho:1 a sor, a fllldb1rtok valamelyik nak tartotta, a gyerekek nem

t:~ii;::i::i;~;r~~~::n

e':t
• ge,n tudtak u eaetröl.
Tudunk róla sokan és ;rinoa
\·árskozással figyeltük, hogy
mikor fogja azt a vezetöség
t udatni a tagokkal.

fri~~t:yt::!:it vatal
~é~~~~,1 :m~isz:é~~:~a de!::::: hv::: ;::::i~'ct:.;~f:!t~ :~d~n~:~~:ls::::~~~~ ~:o:ta:.n~~~=d~~8:1nd:=
küldött azét a vidékhez. cagoba és pont a Weirtmlnater tokrendez(I Birósághoz, mert
ajándékakci6b61,
mert
1

!~u:~:~:;~:t~ény:![eS:1e~~:!
len elfogadtam.
,
Nem volt azonban Neményi
kollégának egy azan sem .ah·
hoz a kérdésemhez, h_Oil'Y mi.őrt
kell 1\ Verhovay Segely Egylet
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FOGADJA

MEG

tanduunkal és jöJjön a mi. birtokunkra
farmeroa/wdni. Most még m.e,, t1a11 az On
uámdra ez a% alka.lom, lehd azonban,
hogy holnap mdr nem leu nug,
Ne v6rjon a: utolM pUlanaUg, M vár•
jon mldlg, amiq a bdnJ/(Uparban, rx1g11
1111árlparban uralkodó Mhéz í10%cl.as4l r,i.
1%0011ak felemésztik Ida tlilúJit,
Mo,t még J6 befdútéat eadoö:ölhet
vele, mod még otthont uere%het ma11d·
nak, most még filggetUnitheU magdt és
azt hiu:ük, hogy minden mngya:r ember-

nek e% u óhaja.
Ha oeano ml farmJaln1;661, ....,.ic.
po%hat}a Jöv/Jjét, mert &%orlltllmq ...,..
kája meg fogja hozni a maga gyümiJlcaét
é.• ami ler,f6bb, nem függ majd m6aokt6l.
Ndlunk kis t6kéoel rendelkez6k t, oehetnek farmot maguknak, ne habonon teMt, hanem aie,u.n kihaun6lni a k«lve%6
alkalmat,

/rjon mé11 ma réazlat~11 felDil6gosltdúrt
· éa ml niegmat1prtúzulc Onnek, hot,11 ho1/11(111 lehet l1n U er,11 megelégedett farm•
tulajdol'IOll.

ORANGE COUNTY COMPANY
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~;:na
lás körüli csendes, de annál
veazedelmeaebb éa érdekesei,b
küzdelmekre 8 hogy ennek a
kérdésnek a rendezését niost
már . kierőszakolják az egyletné!.
Akár tetszik a tisztvisl.!16
~raknak, akár nem tet!lzik, én
most már részletesebben kér•
dezem. hogy miért, mi célb6l
kellett a Verhovay Segély
Egyletnek
pont Chicagoba
menni értékpapirokat vásá-

E;gyik legérdekesebb pontja
a körlevélnek, hogy u egylet
jogtanácsosa a ~estminster
bondok vételéhez írásban hoz..
zájárult.
Ugy látszik, hoil'Y az urak
ezektől a papirolctól már akkor is féltek, ugy Játszik, hogy
már akkor födözni akarták
magukat egy ilyenfajta eshet6
ségre; mert klllönben minek
volt az irásbeli hozzájárulás ?

ro~)? egylet székhelye eil'Y
ideig Hazletonban volt, mi.óla
a bond-v·á sárláa megkezdődött,
Hazletontól a Wall Street
talán mindöaaze ha két.szil
mértföld, mig Chicago legalább is nyolcszáz mértfllld.
Akik értékpaplrokat visirol
nak, klllönöeen azázezrek erejéig, azok leginkább tudják,
hoil'Y például New YÖrknak a
Wall Street nevü utcájában
lehet ilyen papirokat váaárolni.
i
Ha alapesan utána néz az
ember, talál éppen New Yorkban ;.. egy pár baqkházat,

!!~?hon a jogtanicaoa? !:m~e~~aj:';f11~~• ::z':~!
Pénzügyi szakért6 a jogta- miatt fontos, hogy a réazletea
nácaos 1
feleletet ezekről a valakikre
v&il'Y ki a pénzUgyi azakér- Tlézve feltétlenül nagyon érlé•
töje az eil'Yletnek?
Ma tapasztalatokról· megkapKi az a kétségtelen zseni, hasú.k.
aki pont Chlcagoba éa pont a
Az ei!'Ylet jövőbeni korm!ny
Westminsterékhez
vitte as zásáról akkor tud , a tagság
urakat papirt venni?
1 igazában gondoakodnl.
Kemény szavakat " irtani Je, j De annyit már moat ia m~(I'mikor azt állitottam, hoil'Y kör 1· ért sok-sok ember, hogy HaJdU
mön!ont falada a körlevél, Vendel azerkeu.tö helyes &a
amit azétk.O.ldött a központi életrevaló indltványát miért
titkár.
ellenezte · olyan vehemensen a
központi titkár az ujaágban a
1' mult évben. Egynéhányan ak•
kor is értettük.
l!:s még egyet.
·

„

•IMle, ,,._

ó

~::n:he~;e!_! e! New Yorkban
Később az egylet; Pittsburgh
ba költözött át, ahol szintén
akad egy-két megbizhat6 bank4
ház.
Penze, a kia, niAsodrendü
Mellon . bankok. esetleg nem
olyan h~k, mmt tesum azt
a Westminster oég volt Chlca8
!:~n~! u1:t.i71a:':1:n
gánoaok és lntét.mények, am~
lyeknek: a Mellon bankok: ill

':;!
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rolni.

v~

akarta viaazaazerez":i a földet.
Az Országos Földb1rlokrendezö Biróaág előtt azzal érvel~
a. felszóla~, h~~- a. cseng6d1
sz.-\z holdat kulföldt állampolgár akarja megvásárolni
és kérte az OFB-t, hogy ne engedélyezze az átiráat.
Az O.FB hely( is adott a felszólaláanak
éa megtiltotta,
hogy az Amerikából visszavágyó magyar megvásárolja a
116
~!:~n István, amik~r öccaétói a ma.gyarországi eseményekr61 ertesUlt, me(l'll:érte,
hogy próbálkoz~~k meg valahoil'Y más uton a föld mepzerzésével : ha ~áak.ént nem lehet, az 6 nevere 1raasa a flll'det.
Iatván Józaef a bá~yjátó~ ka
P?tf: ip&sltás alapJán u1abb
keresse! fordult a Földbirtokren'llező ~lróaág~oz éa most
már ,a sa~At nevere kérte ~
csengődi ingatlan telekkOnJV!
átiratáaát éa az OFB ebbe mir
beleeil'Yezett és igy a azáz hold
föld I stván József azé,kesf6városi a ltiszt nevére kerUlt a

az~:na\Etft!~ 1 1:~ri::~~~alt tel:":::-;d1
Nem holmi bizottságpl, a
kik szó nélkül lenyelik, a Ieg.

°We: Jt~
; ;....
.......,
;.... JIIIÍ

ne!~~=~!~~~!~\
York mellett, vagy a Pitta-

zug~ankAro~oz f~rdulJanak, mikor értekpap1rokat
vásárolnak?
Ezekre a kérdésekre o'kwtlenül felelet.et kap a tngaág.
Vail'Y Önöktől kapja azt meil',
vagy másoktól. Talán véil'Ül
Presburil' éa Graven uraktól,
akiket hir szerint, a bankáregyesület minden áron megkerestet.
~ .
Nem a multak hibAI miatt
~evil

~

::~~:z::~P:~!nela:a~!
tózade nevll intézménye ia van
ennek az országnak éa hír

=~:rn!~\~l ~ ~~~irokat

NAUSER VILMOS, MANAGER

:1~'

::b~el~~~:e~t' b':z!~:::i~~i:
kéjgáz.mutatványát, hanem Iga
zi szakértőkkel. Bankárokkal.
A pittaburthi Mellon bankok valainelyikének az érték:papirosztályával.
Mert ne veil'Ye rouz néven a
tisztikar, amely a bizalmával
elment a távol-nyugatra, hogy

:'jobban
~!-~ d~e:=:r!k::/:~:;
megbizunk a Mellon
bankok bármelyikének a pénz~~~~tudáaában, mint

a~

z á ~ r h::. ~e:j~trt::e~:
ben az' urak pénzlll)'i téren
nail')'obb alkerekkel operiltak.
(Bimler Márton Hetilapja)

birtokváaArl~a

'lDOndották nekik hagyják ezeket a kedvezményeket azoknak,
-akiknek még azáz holdjuk
s.inca.
Az ügy még bonyolódott azzal, hoil'Y a pörbe beavatkozott az árvaszék is, amely latVán Józaet kiakoru gy61'IIlekelnek pártfogó go'ndnokául
dr. SzUca A11dort küldte ki él
utasitAat adott - neki, hogy a
gyerekek érde\eit a legvégsö-

i:~

::::~e
~=é::efeh:~
mert h111zen ~ birtok &e.mmf
esetre aem tekinthető közazerzeménynok.
Ilyen kOrUlmények között tehát a gyerekeknek van joguk a csengődi birtokra.
. .
.
Az auzony JOBI képvisel6Je
viszont arra ,hivatkozott, 1hogy
I~tván Ia~v~n váaárláaa. 'turp1H ~•usa JOgilil'Ylet, ,mert a
törveny kljáta~ára volt azinva. Az amerikat ma1Yar UIYvédje ezzel szemben arra hlvatko:r:ott, hogy István lah'in
•nem tehet a ti:irténtekrlll, nem
-az oka annak, ho(l'Y Ufen bonyodalmak származtak a tlazta
(Folrtatia a 3-ik oldalon)

FIGYELEM

Ns tfvHaH 1 - a ml 111,..JnJI p4il\DllhW11llnkll
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MAGYAB BANY:é!ZLAP

MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI
orvos zsuzst
Irta: ao•a:11 ENDRE
(Folytatás)
-Mitte?
- Alimónit, ta.rt.isdijatl
A Winter hbupár egymAara kacsint.
:~:~1:a é~:!~b:n h:!~e:;t~r Avé:!~fr!~
Létezik, hogy az ember áldozatokra volna
hajlandó, hogy valahogy botrány ne lenne
a flologból. Ez tönkretenné öt a zenekar'bu. is és egészen biztos, hogy le kellene
mondani a Verhovay Egylet helybeli fiókjának az elnöks égJ r61 is, ha Jlyen dologba
kweredi.k.
- Nézze, Vancsik, én most el akar'om intézni a magam dolgát a feleségemmel. Legjobb lesz, ha maga Is haza visti
a magáét és összeegyezteti a dolgait ott
vele. De meg ne halljam, hogy errfü a
ma éjszakai dologról valakinek Is egy szót
11tóljon, mert istenugyse lelövöm és még
a , törvényszék is ícl íog menteni jogos
fölhnborod ásomban elkövetett emberölés-

"'- Vancsákék

szedelőzködnek

és indul-

nitk hnzaíelé,

Alig, hogy kiteszik a lábukat, Winter
es Winterné ha ngosa n íelkacagnak és ösz.l!fflilelkunek.
- Itt maradhatok ma éjjel? - kérdezi a íérj.
- Nem várok ma senkit - feleli az
asnony - itt maradhatsz.
•
- Már vágytam rád, Irén, hidd el.
Unom azokat a kis ócska n6ket.
- KiketstedtéJíel?
Aki jött. Némelyik biznisz volt.
- Szegény Árpád. Sajnállak. A te
u•eted sokkal rosszabb, mint az enyém:
- Az igaz. Te legalább akármilyeneket,. de fiatalokat kap11:. Nekem meg a salakja, meg a kivénhedtje jut.
- Igaz is Árpád. Mitlrt éppen a Vancs,kra uszitottl.ll?
. - Aggódtam, hogy nem értetted meg,
amikor a multkor elmenőben r,d kiáltottam.
- Bizd csak rám, hogy megértsem,
amikor dohányról van szó. ·
- Arról volt szó. Extra dohányról.
Találkoztam ezzel az all.!lzonnyal, akit kirugott az ura, mert m6.sállapotban volt.
Az a.eswny tett valamit erről és ott élt
u anyjával l>ante-ban.
-Nem értem.
- Srófrajáró ész kell ehhez. Megkömyékeztem az asa:wnyt eB a:i:t mondtam
neki, hogy jó pénzért kompromitUlni tu•
dGm. az urát. Akkor ő perelheti majd váló-

perért éa élete fogytáig gondoakodnia kell
az urának majd róla.
, - Ab!, már látom.
\ - No, ugye? A jó plilzt megadta az
uszony. A kompromittálást megkapta ér•
te. A többi az ó dolguk.
\
E1,zel a házaspár a legs:i:ebb házastársi egyetértésben nyugovóra tér, nyugodt
lelkiismerettel, jól vég-z:ett napi munka
utAn.
Másnap rer,el nagy azenzációra ébred Shag: Mrs. Vancsák vi81lzakE!rult és
az ura visszavette. Gyerekról szó eincs.
Ezóta már jóJ láblzanl kellene annak. Es
hiába kérdez.ik. faggatják Vancsáknét,
nem íelel a:i: semmit.
- Via&zajöttern? Hat persze, hogy
vi81lzajöttem. Otthon voltam az édesanyámnóJ látogatóban. Örökké csak nem
maradhatott ott az ember.
Még Otvöané i11 leereszkedik a jó
szaltos pletykára való tekintettel Vancaáknéhoz. Ot leginkább az érdekli, hogy mit
tett a fiatal a 911zony a gyi;:rek ellen. Ar:onbao Va ncaákné neki sem mond semmit.
Winter ia eltünik reggelre és minden
megy tovább, mintha mi sem történt vol·
na. Azzal a killó1lbséggel, hogy ezen az
estén a tánciskola növendékeinek Winterné egy nagyíontoMágu bejelentéet tesz:
- Bálat rendezünk gyerekek a jövő
hónap elején, nagy bálat a kompánia termében. Zenekarral, azépségversennyel és
mindennel.
Nosza, lett erre üdvrivalg,s. Táncról
szó sem lehetett ezen az estén. Zsibongó ·
leányhad, izgatott !iuk egész este ezt tárgyalták. Még késöbb, a szokásos félhomályban a diványpárnMon is kevesebb
csók esett, mint szó a bálról.
Ez az elhatározás gyorsan íelvillanyozta az egész íalut. Mindenki erre a
bára kezdett készülni. Ruhavarrá110k, cipő
és harisnyarendelések és ezer meg ezer
dolog.
,•
Zeuziti is egészen elíelejtette már,
hogy valaha ugy utálta ezt a helyet, anynylra nem birta az életet bevne, · hogy
öngyilkoS!lágTa kés zült. Most 6 volt a bAI
egyik í6rendezóje és mint ilyen, tele volt
aktivitással.
•
Eljött tehát a nagy, várva-várt este.
Szép nyári nap volt, elég kelleme.s hüvös
szell6 lehlitött.e a termet. A magyarok
egyik külön bllszkesége volt, hogy a zenekar kizárólag magyar fiukból volt szervezve. Hiába mondják az angolok, hogy
ronda banki. mégis különb a mi muzsikánk, a mi zenéazünk, mint az övék 1

HOGYAN AKADÁLYOZTA
JLLINOISBAN IS
IIEG AZ OFB ISTJI ÁN ISl'- EGYESÜLNEK A BÁNYÁK
VÁN BIRTOKVÁSÁRLÁSÁT
0
0
8
U'olytatia a 2-ik oldalr61)
n t 5 :i~;áj~ :~n~ :·Íy::::k
értékét hat-hét millió dollárra
és jósiándéku birtokvállárláa- becslllik, egyeslllt a hatalmas
ból.
Peabody ~orationnal.
jö!:t''\1;:::o.:z~i:ra, akf;!
akarta hoz'ni Amerikában szerzett vagyonát, a Földbirtok;:;d:!1t;:~S:! i:1t:nele~
tArotása elé, elvette a kedvét
attól, hogy hazájába visszajöjjön. Nem letván litván tehet
arról, hogy igy tö~t, hanem
az OFB intézkedése okozta a
bajokat és kényszeritette a z
amerikai magyart a mostani
helyzetbe.
A kaloe8Bi törvényszék szA•
moa tanut hallgat-Ott ki az ügy
ben és azután itéletet blrdetett. ts ez egyuttal érdekea
kritika az OFB fö!Gtt is.
A
kaloceai
törvényszék
ugyanie kimondotta, hogy ,Ist-

:•~~~~

i~:~::~~j~:no~
ph.zé.n vették, hogy pedig az
öccse nevére kellett iratni, az
nem tllrvényellene11 cselekedet
volt, hanem egyszerü védekezét a szép éa nemes birtokváúrláa megakadályo:WI ellen.
Nagyon szomoru - állapi•
totta meg a törvényuék - ,
ho,y ez a hazafias szándék
kü ls6 körülmények miatt meghlu■ ult és István Istv,n elhide1rlHt hadjitól.
(----th)
(Magyar Hirlap}

Ott volt nemcB&k Shag, hanem a környék apraja-nagyja. Zsu:i:si ide-oda íut•
kosott a rendezői kokárd,jával. Ezen az
estén adta át neki Gyurka is az ajándékot,
amit a leány egy ceókkal k&zllnt meg tls
boldogan a nyakába tett. Gyurka nagyon
boldog volt. Nyilvános csók. Ez majdnem
egyenrnngu az eljegyzéssel. Elhatározta,
hogy ha szerét ejti, ma eate végre ki ia
fo1"ja erőszakolni az eljegyzést. A gyönyörü köVfi gyémántgyürüt ott hordja a
zsebében már hetek óta. Zsuzsinak ugyan
nagyon tetszik, de egyelőre még nem
akarta felhuzni.
Megkezdödött a tánc. Ii!gy kedvea
Foxtrott. Gyurka s iet Zsuzs.i kereséaére,
lökdösve félre az embereket, mire azonban
megtalálja, az már vigan táncol Monty
Lipton, a szuper fia karján. Gyurka meg•
hökken és elkeseredve leül. Sajnálja nagyon az első táncot és szó sinCs róla, hogy
hajlandó legyen valaki mással kiállani.
A szuper fiának a megjelenése nagy
'szenzációt kelt a bálon. A fiu college-ha
jár egy New York melletti kis iskolavárosban a aznap jött haza nyári azünldöre.
Tervbe volt véve, hogy csatlakozik egy
hónapra a Citizens Training Camp mozga.
lomho:i::, de e16bb egy pár hetet a azülei,.. el akart tölteni. A bálba eljött szétnézni,
hátha akad benne egy csinos ki11 linyka.
Szakértői szeme Zsu1.sin akadt meg, aki
örömmel é1 hnbozáa nélkiil igért neki anynyl táncot, amennyit csak akart a íiu.
Gyurkiról azonnal megfeledkezett és a
szivébe visszatért a régi hiusága teljee
megnyilatkozásában.
Mo nty nagyszerüen tudott táncolni.
Olyan finoman tartotta, hogy szinte repült Zsuz.si a karjain. Igaz, hogy 6 is nagyon j6 táncos volt éli akármilyen uj, városi !igurákat Wezdett is a fiu vele, ó
könnyedén tlidta követni.
- Ki v8gy szép bányatündér, hogy
ilyen nagyszerüen táncolsz. Hol voltál eddig, hogy nem találk9,ztunk ?
' L Rád vártam :!.... inondja Zsuzsi kacéran.
Az első táncnak vége. A fáradhatatlan zenekar azonban pihenőt sem engedve a táncosoknak, rákezd egy eaárdásra.
Erre eleinte csak a magyarok állnak ki.
Zsuzsi ehhez a tánchoz is Montyval Indul.
Gyurka most la hiába szaladt utána. Most
ugyan időben odaért, de' Zsuzsi nagyon
kedvesen azt mondja: ,
- Sajnálom. Mr. Fej őa, már oda•
igértem ezt a táncot.
Gy.urlca niegazédült és nem tudta

" ' ' v.,..nytA.-.. ,,., Ny,gat
KentuckYltak, hogy a Westµn
Coal Company, melynek 16

500 DOLLÁR ,SEGtLY
A TÜZKÁROSULT
BÁNYÁSZOKNAK

miért, de ugy érezte, hogy mindennek vége. Most egyszerre Mr. Fejósnek szólitja
Zsuui. Majdnem könnyek szöknek a uemtlbe elkeseredéeében. Leült megint. Odajön hozzá MnJ. Flamma, egy olasz auuony ée megkérdi, hogy táncol-e. 0 természetesen nemet mond, mire az as12ony
Gyurka ölébe teszi kia pólyásbabáját &
kéri, hogy vigyázzon rá, amlg ó az öreg
Varró bácsival megpróbálja, boa hogy is
megy az a hire1 magyar tánc. Van mtlg
egy négy éves kie lánya, Frances, kéri,
hogy egyuttal arra Is vigyázzon Gyurka.
A kis lány kezét Gyurk6.éba téve már el is
megy az asszony. Az olasz asszony olyan
veszedelmes iramban kezd táncolni az
öreg Varróval, hogy Jekaazálnak a környékOkön mindenkit. Plir lépésre nem mer
eenki eem közel menni hozzájuk és mindenki csodálja nem is annyira a harminc.tlves olaez asszony, mint a hetvenen felllll
magyar íéríi temperamentumát.
A caárdáimak vtlge. Egy pillanatnyi
szünet és a azllnni nem akaró tapsvihar
hatlum. alatt a zenekar ujból a csárdást
folytatja. Zsuzsi tennészeteaen marad
Monty karján.
A kövér Lukácanénak dévaj jó kedve
támad. Kiáll a tánchely közepébe, ahol
még nincs sok pár és vetkezni kezd. A
lányok hangosan sikongatnak. A szoknyiját dobja le, de egy diszesehb van alatta.
Ezt megismétli vagy tizszer a nilzók kacagáea közepette. Végül egy szál becsUletea
szoknya marad rajta - igaz, hogy abban is elég kövéren domborodik ki az alakja - éa ugy kezd táncolnl.
A kia Frances Jdazakitja magát Gyur•
ka ketéből és " táncolók közé szalad:
- Mama! Mamal - kiabálja.
_ Gyurka. karján a s:wpós babával utá•
na. A táncolók cBak nevetnek. A 1 kis baba
felébred a karján ils az is elkezd ail'lli.
Gyurka véletlenül nekilitOdik Zsuzsiéknak
és önkénytelenül Is Zsuzsira mosolyog.
Szinte örül, qo_v_Zeuzei igy látja 6t. Azt
fogja molldani, hogy milyen jó flU--18' 6.
Zsu.zei azonban elfordul t6Ie, , hogy észre
ae kelljen vennie. A íiu pedig durván rá8zól:
- Mit ugrálsz itt, s:wptatós dada?
Gyurka elég dühös ahhoz, hogy !gy
feleljen:
- Senki sem hívott itt uri tacskó, a
mi mulat.ságu'nkra. Ha nem tetszik, eredj
a zavaros fenébe.
I gaz, hogy ezt Gyuri magyarul mondta, ha a hangbordozáaából megérthette a:i:
angol fíu, J1ogy mit gondolt. Monty és

A REPUBLIKÁNUS PÁRTIRODA ,

!!~i!:n, ::r ~Y~i:~öt ~::.
Rohald, Washington állam•
centtel leazillitotta munk,sai ban tüz pusztitott és 200 bászám.át. Főleg nötlen embe~ nyász...esalád veszt.ette hajléket bocllátohak el a munkából. kát
Gloun 1zrrint a

m~~~:~tá:::i isk~~~:~~

1
c:a1 ~hi~~: 1t~~p!ny~e:nd:1~~
nek Pottsville, Pa. kGrnyékén
vannak binyái, 23 b,nyijában
uj: ::~:e::! :z k~:;:e~ nagy
0
az öröm a bányák megnyltáegyetlen ember, aki. a farme- sának hlrére.
rek sul yos problémáit meg tud
1
!:U:l•d:nl~~a:t
BÁ::::i;:,.
Burke, egy oregoni farmerdemokrata, egyéb~ilnt Lowden
A Willie Branch Coa\ Co.
~olt kormányzó hive és barát- bányáját, mely egy év óta le
JB; A Lowde.n-farmerek vezé- volt zárva, tisztogatják és
rei konferenciát tar:t,ottak nem hamaroun meg is kezdik be.n•
rég
Yorkban es Mr. Bur- ne a munkit.
k~ kijelentésében a konferen•
Vagy 100 bAnybz jut a bA·
c1a véleményét tolmácsolta.
nya megnyitása által munki•
hoz.
"Az ·oru611rao.k szlJlul~ vanl=" - - - -~ - - Hoo oerra" - IIUHtdJa
HA. KG!LBT11NBIC JJÍn'a ...
M. L. St:hilf
~~ 1:::;~
'
.
.
; : • ~~
Mort1mer L. Sch1íí, a Kuhn,
lrtolUII ' ....,_.
1
Loeb and Co." hires new yorki
NZIIII • .....,.,

_ _ __

tt;::.

: 1~~~:~án1:;ft: ~ez:::k ~del:::.~k s::e:.n~
A kár meghaladja a 20,()1)1} munkát biztositanl, ha a bádollárt. A bánya üzemel), ki- nyászok bérét vágni fogják.
vül volt már régebb idő óta.
Nyugat Kentucky bányászai
------0---fogják tehát legelaőnek meg.
A CHICAGO/ RBNDORtJK keserü lnl, hogy Illinoisban 6
.4 SZTRÁJKOLIJ BÁNYÁ- dolláros napszAm mellett azer.:
SZOKERT
zödt.ek.
-- •
------0---A chicagoi rend6rök q,gy
MUNKÁ.1/LAN ANGOL
csoportja gyüjtéat inditott a BÁNYÁSZOK
ERKEZTEK
sztrájkoló bányiazok jav;.ra
CANADÁBA
és gyüjtésük eredményeként
226 doll,r 60 centet juttattak
Megírtuk lapunkban, hogyel a sztrájk segély bizottst'ig- az angoJ~konnány a munkátnak.
lan angol bányászok egy rb-

A_BÁNY~PBDÁIÁT
siENNEL FIZETIK KI
.-A Glena1de Coal Company,
J:ssup'. Pa. mellett ~em tud
f1zetéBJ kötelezettaége1~ek el~get .tenni és nem tudJa kif1zetnt. a bányászok elmaradt
keresetét se.
KörUlbelUJ 400 ember dol go.
zott a bányában és tekintélyes
Öll&zeget tesz ~i a bányúzok
elmaradt fizetése.
A bányatársaság most átad•
ta a bányát a bányászoknak,
hogy .azok hozzák azt rendbe,

:~t:!:11t:Ct~~~:z,a
vnzól~pot, a másikban a pénztáreá~ukat."
M. lrvlng Gtover, helyettea
postallgy-! államtitkár tette
ezt a !dJelentést a napokl}an
Hubert Work, a Republikánus
Országos
Bizottság elnöke
előtt. Mr. Glover most tért
vissza egy országos körutról,
amelynek sorin az ~11zes nyugati államokat bej árta.
"A n6k --, inondotta Glover
- aktivabbak ebben az évben,
mint valaha voltak. Mióta csak
megkapták a azavazatl jogot,

ILLINO I S ~ TNAK
su\t. Canadába akarja szállitKENTUCKYBAN ZÁRNAII tatm, hol aztán részben bá•
nyákban, részben íarpiokon he
Illinoisban még alig kötöt- lyeznék e1 azokat.
ték meg a szerzöde&t, a biAz· elslS ezállitmányok már
nyák jóformán csak ezután meg Ja ér keztek, Ezeket a iiyi•
' nyilnak majd mel', Nyugat ri íarmmunkáknál alkalmazKentucky bányái már is érzik ták.
,
az illinolsl versenyt.
Az angol kormány a munka~A Nyugat Kentucky-! bi.• adókhoz fordult, hogy adja'nyák tudvalev6leg open shop nak munkaalkalmat a bányá•
alapon doll'()ztatnak alacsony azoknak. Minden munkaadót
bérek mellett. IIHnola az
· felsz61itottak, hogy legalább
munkabéreivel azonban olyan egy bányás:i::~ a~kalmaz:tanak.

~ez!~:~;e~~i:~~::t é : :
addig fel egymás között, mig
mindenki meg nem kapja a
bennmaradt íizetését.
-o-MEG.lJLTE A Vl!-!:_~NYÁRAM

=k~!~t:se:1a:::!
Qan, mint az idén. Tulnyomó
részük Boov-er mellett van. A
n6knek nagy szerep~k _volt abban, hogy Hoovert Jelölték és
~oat azon van~ak, hogy meg
ts válu szák a Jelöltjüket.
1
. ,
A larmnek Boooert6l uár16k
probléwtáik ~ld6s6t
• l
Az ugyneve1.ett Lowden fat•
-mer esoport meg van 1"Y6ződve arról, hogy Hoover a::

Harriaon Kllburn 23 éves
bányász a HattieJd Campbell
Creek Coal Co.-nál vágó maslnával dolgozott. Valahogy vil•
lanyáram érte testét, mely
nyomban kioltotta életét,

23 KEMeNYSZEN BÁNYÁT
MEGNYITNAK

KÖZLEMENYEI
nu:g~a::!::;t:;";,.,.,óri~l az érdrkliid,11

LEeGETT TIPLI
ba~z
Á bányászszervezet 500 do!__
a bányászokkal, hogy az uj lárt utalt ki pénztár~~! a tüz"~ lesz az az 'esztendő,
A Jon~ Brothers Coal Co. \'ersenytárs következtében ne- károsultak segélyezesere.
amikor a azavazók ugy men•

~::e1'~~~·

Zsuzsi odébb suhannak és ö1111wbuanak,
nevetnek. Alkalm11slnt rajtam, 11ondolja
Gyurka és valami tanyar iz
1hk a
nyelvére, ami nem is mulik e,
an ezen
f.zestén.
A tánc után az olau asszony visszajön és elveszi a gyereket. Habozás nélkQl
kigombolja a bluzit és kiveszi szép fehér
~ telt keblét, hogy egy kis edes anyatej,
Jel elhallgattassa a szüntelenill airó apróságot. Erre hartiány kacagás tör ki G)[urka környékén é1 6 gyortian odább illan.
A kö\'etkezö tánc, ami hosszu lesz és
amiben mindenfajta tánc <képviselvq les1,
- táncverseny lesz. Az a pár, amelyik
legszebben tám:olja, lesz megkoronbva a
bál királyi párjának éa tréfásan 3sa'te is
letz esketve. Hogy várt erre a táncra
Gyurka. Mennyit beszéltek róla Znuzslval ;
CS mennyit próbAlt.Ak kinn a "Rez2ő Csárda" konyMjában.
Winterné bejelenti cseng6 hangon,
hogy ez a tánc. hölgyválasz lesz, nehoiry
valamelyik ilgyes táncos liny ü1"Yetle11
táncos íiut legyen kénytelen elfopdnf é!
emiatt meg legyen nehezitve a nyerési ki•
látása,
Gyurkának megdobban a uive. Most
van a lkalma Zsur.ainak 6t felkérni.
·
A zene rázendlt a hivó titemekn. A
16.nyok kedvesen. bohón körülugrálják a"
a termet és va\i a válaaztott férfiak k~
zött Gr6m ie, boeazullág is a választásaik
miatt.
Gyurka körme mélyen belevágódik a
husába. Z!uzsl haboús nélklU odamec
Montyhoz és neki nyujtja a karjAt. Winterné ebb6J ait következteti, hogy Gyurka
megint nem fog táncolni és kéri, hogy Jegyen egyike a biráknak. Gyurka elfogadja.
,Rajta kiVfi l még Larry és Vidor mémllk a
birók, meg Winterné. Ugy egyeznek meg,
hogy egyforma sz&\'RZás esetén Wlntcmé
szava kettőnek szúmlt és dönt.
Kerlngövel kezdi\dik. Zsuz1I é1 Mhnty
nagyon szépeu járják, meg kell halt)'ni.
Minden 111.em rájuk ezeg-z:ödik és ugy litszik, a táncverseny sorsa már el van 1lönt:
ve. Ugyanilyen jól megy a többi tánc is,
mig végül elérkeznek a csárdáshoz. Itt
aztán egy kicsit zavarban van i\lonty. Ma
este tanulta csak meg a tAncot, nem i!rzi
sem a azivében, sem a lábában. Z1uul un•
szolására vaneteppet kezdenek táncolni ar•
n ~A gyors csárdúnil pedig Monty mir
nem birja. Cha rlestonra tér át. Igaz. azt
nagyon jól cainálj,k.
(Folytatása következik)
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Franklin W. Fort. a Republi•
kánus Ortizágos Bizottaág titkára e16tt:
"fln a magam réazér61 Hooverre fOl'Ok szavazni. As a ,,.e,.
Jeményem, holllY az orszAgnak
érdeke az. hogy a republür:ánus
párt korminyo, maradjon I;!~
tov!bb folyt.un a jelenlegi
adminiaztr;cló politikáját."
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ban és éhbérért dolgoznak a munk.úok. l!lolm nem értak

A M•n•• 111n1bzl•~o1 bhybuk 1,J11<. billyuukrll, u„1-t11u
T;'• Hullgarl•n Min•,... Jo~• 1M\:_:P111• 11 1•• Mln•ra
MlMra

ur ilyen ken""81,jeo programot tAr az Qnizág elé és killönoaen a muúáaság elé; hiszen a nagyto7<ének nundig
volt bizonyos baJlandóeiga rá, hogy az Istennel itzettes.se meg a napszámot.
A lelkéslek. különösen azok a lelkészek, ~k inkább
u ujaágok hasábjain, mint az. oltárok lépcsöjein szeret.
nek szerepelni, egyszerre a kr>blukre ólelték a szervezett
munkásság minden keserves problémáját éS-ök is rádup]áztak a vezérre.
...,
Kijelentették, hogy a vallásos türelmesség hozhatja
el a béke áldott napját a tökés és a munkás közt. J:.:s
hogy az elhozza, biztosan elhozza.
'Green11r, az uj apostol csak egy-két kis apróságot
felejtett el meggondolni és megmagyarázni, mikor a beszédet elmondotta.
Nem mondta meg, hogy a vallás, amely tizezredek
óta létezik a földön, miért mulasztotta el eddig megte-

el a panaoszal. Egy pár papot mú illúba küldtek.
Ez hát nem aegitett.
ú nem segit semmi, csak az a m6dszer, amely év·
ezredek során it mégia bevált 8 amely évezredek során
át némi igazságot mégis csak b~sitott a munkálnak.
A harc.
'
.A:z. állandó, soha nem szünö, ernyedetlen hatt, amelyre a munkásság évszázadok véres, könnyes, bánatos sor-sa kényszeritette a szegény embert..
AmelY,re ugy, ahogy szervezkedtek. Drága áron,
mártir életek á~:. szervezkedtek. ·
Nincs más t=-11.Öze, nincs más reménye a munkásnak, csak a harc, amervezett.eég, és áruló, tehetetlen
Aruló, aki ezt ·a fegyvert akarja feladni a munkásság nevében.
..
Ha vezér az illetö, akkor nem egyszeresen, de ezer-
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A SZAKADAROK
meg van erre a programja.
De a kenyeret, a megélhetést, ;1 tisztességes emberi ba~ megtöttrténik.
~ gyülést tArlottak Pittsburghban, hogy a United
Hogy ami nem sikerült az Isten FiAnak, mikor a föl- sorsot és bánásmódot nem imádsággal, hanem küzdelem- az:ik~~V:; kö;:i:;~ ö~i. ~i
Hine Workers ELLEN uj bányász-szervezetet csinálja• dön járt, a helytartóinak, akik kétezer esztendö óta itt mel érték el eddig is és fogják elérni ezut.án is a dolgozó, doll6.rban fognalt megerJUnak: az országban.
uralkodnak helyette és a nevében, a szentjeinek, akik az idönként letipt,rt bérrabszolgák.
ni, de a binyáezok erősen Hl- ·
.A pittsburghi gyülés verekedésbe fult s talán az szintén a földön martirkodtak az emberek közt, a papjai· ·
ts ha idönként rosszabb lett a munkás sorsa, olyan- nek tőle, hogy Ohio felt.ételei
egyik. bányász bcle is hal a dologba, az east-pittsburghi nak és föpapjainak, az miért sikerüljön pont most, ami- kor lett rosszabb, tTlikor a vezéreik'feladták a harcot, mellett kell majd vis!zatérgyülés szintén nem járt sok eredménnyel.
kor azt Green ur, az American Labor FederatiÓn nagy- mikor a greenek malasztot kinfiltak kenyér helyett a nHlk a munkába.
I
Az 'uj szervczet.ct a "Save the Union" társaság c.si• szerü elnöke ugy kivánja.
munkásnak.
1
'
Nagy~ ~ ;annak tkeaerr·
nálná meg ~ nincs más célja, minthogy a United Mine
Senki nem ellenezné, ha a vallás és a vallások pap•
A greeneknek, a lewiseknek és többi tehetetleii, pré- :~el; mi:de~ ár:S:zt ~.,::~
1
Workers szervezetet tönkre tegye.
jai hajlandók és képesek lennének rá, hogy a két tábor dikáló, J1!alasztos rnunkásapostolnak pusztulni kell a ta a tArueágokt61, ho1Y ktlzd
A United Mine Workers maradványa ma a bányá· közt az állandó testvériséget és békét megteremtsék, munkásság táborából. Különösen pusztulniok kell a ve- jenek ~ ha lehet. irtsAk 1d a
.ok egyetlen reménysége.
hogy a megbjzást nekik adják.
zéri székekböl, amikból t.emplomi szószéket faragnak, ezervezetet az á1lamb6I. ,
Sokat nem ér e pillanatban, mert vereség vereségre
De akkőr - és itt feledkezett meg magáról Mr. hogy könnyebb legyen az életük és a munkájuk.
Az igazságnak tartozunk •n•
~· d_e a piszkos vizet nem szabad kiönteni, amig tiszta Green - mi szükség van a munkások fejére telepedett
:a~á:y:~:~~~:!; ':~
TIZ runcs..
.
"' . . . . ...
vezérekre?
,
.
, ,
törek!l(ltek valami tulúeo11
• '· A Umted Mine Workers vezetőit lm 1s elitélJük.
Ugye, ha a. vallas oldhatJa csak meg a.nagy kerdest
na8'Y erövel, most pedig az:6
Elitéljük azért, mert a szervezetet évek ostoba po- akkor kár a mtulkásságnak szervezkedni, drága költséAz indianai bányászok és bá- A munkaadók azonban azt sincs már a azervezet kllrtilitikája alatt tönkretette s elitéljük azért, mert ma sem gen uniokat épiteni és azok vezetA!sére nagy fizetésü el- nyatársaságok nem tudtak kivánják, hogy lndiin~ Ohio s6.ról.
.
.
iszinték és tisztességesek a tagjaikkal és az országgal. nököket alkalmazni.
:iJ
megogyezni az uj szerződést ·után igazodjék, sőt bizonyos Egynéhány st np-bá~ya nmca
Ma is inkább a radikálisok ellen harcolnak, mint a
Hiszen a vallásoknak meg val'Ulak a· lllaga hivatott illetl!leg,
.
- ese~ben még az. ohioi mun: beszervezve, de. a etrip-binyák
tiik~ ~~en és "gyöze1!111°ek" hirdetik, hogy öt dolláros szolgái, akik jobban értenek ahhoz a kérdéshez, mint a ko~~~b~: : 0
i:1:~áá:;,a~::!~~ :_:tz 1:::~:!:n
aap1diJ mellett ~erz~~~ck.
. ..
greenek.
.
második tanácskozásnak Is zödé.at kinálnak: a bányáaznak.
De a sz.akadást elitélJük, a szakadástól. óva intünk
Ha tehát igaza lenne a vezérnek, akkor romboljuk .vége szakadt, anélkül, ~ogy Indiana bAnyatulajdonosai ..,:!:~di:• d'::i:-°~=r ~
aüitden magyar bányászt.
le a munkás-szervezeteket, csapjuk el a munkásság élén sikerült volna megállapodást azt állitják, hogy ók két olcsó
' Hl\ a United Mine Workerssal nincsenek a tagok harcoló vezéreket és bizzuk magunkat az egyházakra. hozni létre.
szénmező kö~ lesznek moat
Megelégedve, - aminthogy reméljük, nincsenek megeléEs akkor mondjon le Green ura legelsönek a dzsáb- Indiana bányászai k§rülbe- ékelve éa keptelen~. lesznek
,
gedve - akkor rendet k~ll teremteni a szerv~eJ~- járó!.
,
~!~e~~~~:ie~e~n~~!~:!a~
~eat~
;é~nk:!:ez~~!i
H~ a szervezet vezetm nem alkalmasak a~ állasa~kra
Mondjon le arrol az állásról, ahová ,, ugysem való, Illinois bányászai.
versenyezni.
u, &mini n01u6p van. E• • • ..,.
-;, ammthogy nem alkalmasak - akkor ki kell oket ahol semmi szolgálatot nem tudott tenni ,a- munkásság' nerü rromorel'llslt6 eg6a11n " ' n!ll Ont. ae,1u u e1Z1tut611t, ••1- ·
vágni onnan.
nak, ahol csak romlás, pusztulás jelzi az ö utját.
Hilll<flll • H6bzoru!Ut, fnaltt u
De a szervezetnek ma még mindig van egy neiYed•
Nem tucijuk, hogy a munkások mit' gondolnak a
tdepket. Minden uógyuerUrkn
kapbat6.
111lllió tagja a hajdani háromnegyed millióból.
nagy vezér nagy és szenzációs beszédéről, csak ugy sejt,.
' ,. Mikor lesz, mikor lehet egy uj szervezet, amelynek jük.
ennyi tagja lehetne?
Sejtjük, hogy mit kivánnak és hová kivánják Green
Hány év küzdelme lenne szükséges hozzá, hogy egy urat és a társaságát, sejtjük, hogy milyen élvezettel o,aegyed mill.ió tagot besorozzanak egy uj szervezetbe?
vasták a beszédet és tru1yen élvezettel hallgatták azt a
• Micsoda vétek, micsoda gonoszság lenne a United rádión át.
Mine Workerst még jobban tönkre tenni?
Micsoda vétek, micsoda gonoszség lenne szétrombol- PERSZE, GREENNEK IGY KÉNYELM:ES LEN.NE
~
I
PLAKATRA
Ai, ami még megmaradt a szervezetböl, ahelyett, hogy
a Labo'r Federation elnökége. Felvenrl.é a fizetését, E
BORITÉIQtA
azt ujraépitenék, tovább épitenék a megmaradt, hüsP- mondana egy-két nagy beszédet minden eszt.endöben és ~
N;tVJEGYRE
i-es tagok?
·
a munkásság ügyét szépen és békésen rábiz;ná a pap- §
. RöPC!:DULARA
Watték a ''Save the Union" csoJ>Orttat szükségesek ságra.
·- gi
ALAPSZABM-YRA
..-eltak a jelenlegi szénkrizisben.
Arra a papságra, atnelynek meg van a-saját hivatá- E
tlZLET-KARTYARA
Csak az ö harcias fellépésük kényszeritette Lewi.sé,. sa s amely nem tehetné, ha akarná sem, hogy társadalmi E
MAGYAR KöNYVRE
kat, hogy a Pennsylvániában küzdö bányászokkal egy igazságofl biztositson 'a mtulkásnak.
E
tlZLETI
LEVÉLP APtltRA
Kntlte. Ttlfff'tlll
keveset törődjenek.
.A:z. egyházakat és templomokat nem tartják fenn a E
• ...-y„1,0IIW
De a ''Save the Union" -t ársaság a hivatását ezidö- munkások. 1, A munkások eljárhatnak a templomokba § AKARMILYEN MAGYAR NYOMTATV,\NYRA
.,:erint betöltötte s ritinden eddigi tisztességes munkáj8- · imádkoZni, 'hozzájárulhatnak a fenn~rtási költségek- §
van szüksége, forduljon
aak az eredményét tönkre tenné, ha most la szervezet hez, de az egyházak igazi oszlopa a nagytöke.
~
1Bétrombo1ásával fejezné be. & pályafutását.
ts az egyházal:c és templomok lelkészei h~arosan §
Ha a .W att.féle mozgalom kommunista mozgalom, templomok nélkül maradnának, ha holmi igazságokat ki §
GRAMOFON LEMEZEI
lldior átok és bánat fakadna belöle a bányászságra.
vánnának szerezni a munkásnak.
,
.
§
Vida ki Hl & hfrdettat, trja
kilt u 0. iu,,,Mc
po11I.,. .,_
,
Mi nem tudjuk és, nem kutatjuk, hogy kommuniBA papság. tehát csak két dolog közt választhat. Vagy ;
mk" kllldja •I
ta;~ vagy nem kommunisták.
beleavatkozik .és elvállalja, hogy m,egcsiná]ja a -földön a ~
VIDÉKI RENDELÉST PONTOPennsylvánia bányász-helyzetében segitett.ek, mert a társadalmi békességet és akkor elárulja a munkásságot, E
SAN, AZONNAL SZALLITUNK
-.enátus figyelmét ök eröszakolták ki a tavasszal
vagy végzi a maga hivatását és rábiz.za a munkásvezér §
A jelenlegi terveik és igyekezeteik azonban arra val- urakra, holr,Y ök is végezzék a saját maguk hivatását. \ E
WALLA WALLA, WA&H.
,
a.nak, hogy igenis, kommunisták a akkor alkotó munkát
J:.:s a jótan papság, a lelkészi karnak az 3: része, ~
•em végezhetnek a bányászok közt.
amely ne,- a laJ)okban, hanem az oltáro~ál érzi, hogy E
E J N G Y E N KOLDOO
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JOHN HILL

..... ~:~~tt:k~•.::,~;~:!eiita';:'.dig ebben az. orezágban pap,;e:~i~i!~:á!:•:ttirdés, hogy ilyen elnök veNe engedjük a United Mine Workerr.t szétrombo,Ini. zetése mellett mit tegyenek a sorsukkal a munkások?
Maradjon hüségcs a szervcv..>♦" .-: :mnak minden
Ebben at országban egyre keményebb sorsa van a
egyea tagja s dolgozzunk a sza!,'!' · ;..-::.!{ ellen.
munkásnak.
A~bányászság, akik közül Greett ur felemelkedett a.

:§;1~1~f~v:,:

munk~ág ~ámára a

E

::~f.g;f~lt~?~lE;~t;~f;t: !

'
•·Pdik,álta Green ur, az Anterieán Labor Fede- ják a munkásdgot.
tfd<m elnöke a mult héten, hogy csak a vállásosság tegytőke az éhsége! vagy nem látja, vagy nem
4
remtheti meg a bék~eéget a két osztál!. k_özt, csak a ke- akarja n~re\l'enni.
'
reazténység vethet veget a két tábor k?zti elle~~i:?~It
'tásrol szavalnak és azt állitjik, hogy j6-'A tőkés lapok siettek a-beszédet világgá kürtölni s
t pr:ospen
_
1
0
t:.alán az angol király trónbeszédéról nem irnak annyit
él a munkás.
b
nem i van.
ügliiban,
a munkás-kisisten prédikációjáról írtak ·
m_ir _h=~~al
m!ttak

min;

j

E
E
E
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itt ~1:-=:1;:,hangulag helyeselték, hogy Green ri
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megtörtént nálunk la, Európában is, a1óval mindenütt a vi·
!ágon s Anglia sz&nipara kép
telen vol t ezeket a bajokat elviselni.
Mikor az angol bányiazok
sztrAjkját legAzolták, mikor az
angol hány.,, munkadljit éh•
bérre vAltoztatták, azt remélték, hogy felvehetik a versenyt
a német éa a francia sz~niparral a hogy a kOllöld! pia-
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§
§

A bányti,zokra IZ0,/110ru napok oirradtak.
A bánytiazok srtrójkjlit levattk, a a:eroezetet lizétrombolták • az egúz bányaipar két•
Mgbeuett "helJ1zdben ()([fi.
A bányáazok na1111 riue hátat l ordit a bányának, de ,ninden ember nem tud m~le1' el•
helyeNz;;::~ezer ember meg , _maradnl a

5
§
§
§

~

§

4

~

meaterségnil i• a 11ig111zázezer ember lrori ,ok
magyar lesz.
Mi lesz a sorsunk, ma11yar bányci,zok?
MOfl, Mflll O nervezetet uétroblxuttották,
mi önkint lefékailJ.nk, hogg ránk 11ázoljon ,rtlg

§

§E'
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§

11

Jo/Jban a bán1JO•Mb1

§

Kitaigbeeallnk moat is a 'kétségbeesés hatása alatt 'öfökre lemondunk á touábbJ kilzdel•
mekr811
Ma egy harmadát törik le O lan1Jerilnknek,
hol.nap lecsipMk a moradcányb61, holnapután
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igahuz6 baromnak nizik a szegény bányál-!!1
Belenyu11uunk ebbe, mint amit megváltoztatni nem 1.-ivónunkl
ngáa~!~ai
.'~::~n: n!:.V:b!o~t::::::t!O:t ~ :
kete, df! ami még lehet jobb sors?
Küzdünk és bizunk, bányálrteatllflr, mert
ha a jövőbeni hitünket is feladjuk, akkor mit
ér iz"az egész élet?
u j 'küzdelmek Jönnek és uj gyjizfllmek.
poaazabb nem lehet már a bánÍ,dsz 80rsa,
e:entul hát Jauulni kell a helyzetnek.
Ami elmult, az elfelejtjük és a Jövő u jjá-
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épltéséhez hozzálátunk.
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'!-t!"'- f()fl }ák eliB•

Kiizd}JinlJ hát t!f1II joób jör,/Jért .
·1, A 1/a,IJOr Bállytúzlap i.s e1111 llére,re lekaült katonája a bá,q,daz-harcnak.
.
. .., Nézd meg az uj,d,ot , ma111JOr bán,,d.z1 é•
taiiulmányozd, hog11 men,zgl hlrddése van e
lap nak? ·
A hirdeUaeket a t,á,q/abár6k kinoritottáJ.~
a 1/nngar Bánudntapb6l.
•
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§

a po,tahat6aá11nál é, lurt6-á1# zaklatá, oolt a
cikk dija.
Sz6z módon törtek ránk, st6z.(el6l Btöt~
ték e:t az ujB6got.
A ngol 1111elot11 am.erikal hlrdet8k köri és

~

az uja6udlen a bbgciaurf#of.
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Álltuk a k!JldelWNt becaillettd. De me118'riutünk a csatában.
Se(fiui11et kérlink a bányci,zt6l. Att61 a
bánl,lá&zt6l, aki mllfla i.s me11 00 11 wro., .de
akinek a a:erwzeUt mir,ia eaak a ,a}t6 épltheti ki y}ra az or..,,.._
,
Sel/ÜMllet u,a. ,nuw1.e„ bán1Jdutól. Azt
kér }Jlk O bánlJduBIIJCt, ""1Nkn 't!llllff IMucotáhohogy mér, t!VI/ h , toAát ,ororron a
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Mutd.e11 ellJflzet6 ,zueuM rné11 e1111 •UlllM6t a llt1111111r B6""6nlop,vJk. ,
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a ;e:?: ; ~~\~j:tkllelé ~o~~e:::~e::rkapJik.
Németorszt\gban az ·,u am t6
megrakva és a gabonahajók mogatja a azénipart, Lengyelegyik utjukon minden vtltozAs onzAgban éhbér mellett binélkül szenet vittek.
nyúaúk Szilézia legjobb neA~ állam .kedvezményeket nét, a Ru~r kerületben pedig
nyuJtott a haJóknak, amely;1' a francia katonA}c gondoskodviszont a szenet potyára u.al- nak róla, hogy olcsón dolgozlitott.ák világszerte, hogy a bá- zék a német munkáa.
nyák és bányászok dolgozhasAz angol b!ny'atádsaságok
eanak AngliAban,
trustokii.t alapítottak és a neA vizi szállitAs -'mindenkép- hezen dolgozhat.6 bAnytik kö•
• pen olcsó ,de mégia...&llamt.á- zül egy pAr tucatot m!r lezármogalt\8 kellett ahhoz, hogy tak
Seattle és San Francisco kiCsak a legjobb bányáikat
kötöibe ol~sóbban szAlllthas- hagyjAk. üzemben, de még igy

~

~:rtfö1~iá~ol:;~~, ;1:t~:
coloradoi, vagy utahi szenet.
~ a.melyek ezer~zerkét&záz mért
§ föld távolságban vannak.
~ Anglia acélipa~a ~ !°egérez§ te a hAboru u~m UJ id6ket.
:= A~ angol birodalom vas:
§ ipara csak ugy tudta felvenni
~ a versenyt az EgyeaUI~ Álla§ mok nagyszerllen berendezett
E: nehéz iparával, hogy egy ha-

:: f épte~nl:~e:~!:i p~a::~r:
IA~n'i ~~azenUkre.
Ahelyett, hogy a termelés
és a azénkivitel emelkednék,
ujabb nagy és félelmetes vAIságot jelentenek Londonból,
ahol most megint eröeen foglalkozik a kormány a szénhelyzettel..1
Tavaly II máeodik évnegyedben példAul "közel hatvankét

:~7,8:an.•~~~~~e!ztC::~;4!
BáÍlyiszlap.
Nyolcszázezer ton acél gyártását vesztették el az nnya-ore.zágból egy csapAara. M an-,
go\ tókéll nem
járt r?S11zul,
mert 6 most az acélt t1z centea indiai napszámokka\ csinál
tatja a telik neki arra is, hogy
munkátlanul tartsa el odahaza az angol munkAst,
De ves1.itett az ország, veszitett az acélmunkáa és veszi-

:~~!~to~
termeltek
Ap, idén ugyanabban Ml évnegyedben csak ötvenhat miilió Cs nyolcszázezer ton szenet
termeltek éa adtak el, vagyia
tizenegy ég fél százalékot veaztettek egy év alatt az üzemböl.
A harmadik évnegyed á\lit6lag még rosszabb lesz a másodiknAI 8 azt hiszik, hogy az
egéaz év tizenöt százalék c~ökke·nést m1;1tut,... a mult évvel
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te~e1:t s:~:~tn~:s:gy svungra
elvesztett aeélmennyis&gnek az
el6Allitásához hArom .millió
ton szenet használtak volna
évenként Angliában.
Aztán rAjilttek az angol
' uéniparra azok a bajok, amelyek az Egyesült .klla°!okat
Is, Franciaországot is, Nem~orsigot is, szóval az egesz
vilAg aúnip&rát fojtogat~Ak.
A vevök tökéletaBen tiszta
azenet követelnek. A hAboru
előtt az eladott puhuzén tiz
szt\zaléka piszok volt, ma két
százalélmAI több piszok ninC!I
a szénben. Ez a változás egy"l!aga nyolc s·zázalékkal leVIÍJI"ta a fogyaazt:á.st.
.ér.tán jöttek a szén elhaaz.nálAsAnAl életbe léptetett megtakaritáBok.
Gépekkel fütenek éa 8 gópek
fele annyi szénbő l több irözt
csinálnak, mint a kb:i fQtés.
vo~mia e:z:~ü~:g a sz1::i:::
hasznAlja'

~ szc~t. a slacket

~
~

~!'b~;~ ::=~~~,{óíormlin el-

Jött a tökéletes villanyt&lep, amely ma -egy ton. szé~böl annyi kilowatt villanyt cs!·
ná l mint a hAboru e\6tt négy
ton' azé nb61.
§i:
Aztán jött az olaj és jött a
:!I vizier6 kihasznilúa
'
Az Anglo-Pena o!ajtársa§ sAg elárasztotta A,;iJIIAt és
Enr6pAt olcsó Qul'Va olajjal,
amely e,'Yeneeen fUté.are van
szAnva éa a német Dlesel moz.donyok ma töme,terme.1,W,en
k6azülnek, mint u autók nitunk. A Die/Jel mozdonyokat
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a reneratorok edre tökéletese,bbek leu:nek él a uénmer•
tabritáara irinyuhS törekvések még nem értej a vé(ükre.
Ninca haonu nk abból, hogy
ilyen vá.18'.(JO&ra, fordu lt ujra
a helyzet Angliában. ,

"Nagy a uyomorulq moat a
loganl azénvidéken
A jelenlegihez _Jiuon16 letörtaég nem volt ason a vld&ken évek 6ta. Itt-ott dolgoz,.
tatnak, Itt-ott fizetnek lJ valamit a munkáért, de ahol dolg~z~tnak, ott eok ai ember,

ra e16tt behoata u tlveget a
M1uiu a psdinak, mikor m6r
az autalnái tlltll~.
'
~ gazda Ivott, a.z ital sa&pt
ott terpea1gett.e a leveg6ba,
a1 üveget ott simogatta u aata1n,1, a p,Hnkit ott k6dai-ntta, a nyelvét ott ceettnt-

.~:b\:
h~bo~~~~n ::,~,~~
o~~ ~:1a:1~:~y!1
tt~~j:~ al éa mt:~:::::'i~o: ~.m;fág~ ,~e~ a~:U f :~::ta,.m::Íi :~ ::\k::,::.maJ1ö~ta';~na Ut
!Ok llllel:cit visazakapnl.
Terméazetell, hogy mindez piacon a szén ujra'
két napi munkáért.
Akárhogy elhaUrona a aa-

~ mindig bunker-szénnel voltak

,..,., . ~
~. A 'kiahlttJ emberel,: menjenek el lll bánya• ( §
.Jpqrb6l, akik azonbotl bellll maradnak, azok a

nyáu9k.

-..

c::

~

RABOLNAt A HOLDENI PAUNIAsll

.;

A karibi tengeren két komoly azénállomAs volt. A Casa
Blanca és a Saint J ago de
Cuba Allomások.
Mindkét helyrlil kiazoritott.ák a külföldet a Berwind
·Whlte-ok, akik caak a Caaa,
lllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIHIIIIIIlllllllllllllllnlllllllllllltti Blonca i ll•m"°• outomak
meg a frapcia széniparral.
§
Amilyen arAnyban Anglia
~ hajói leszorultak a hét tenpr,§ r6I. t.yan .ar~ny~?:b aor:'adt

r ag yar
Banyaszo
•M • ·k'
j

-----olajjal fütik.
A VUl-erllk hatalmas klhu.ználásában vezet OJaawnúr,
ahová uel6tt ,évi hatvan miilió ton a11enet lmpQrtllt.ak. Ma
az olasz nemzet megelégszik
évente harminckét milll{tton-

=~~86=:üren:o':68~=;
. .1pJtatja Sr.esredl Sbdor
A New Rlver szénme,;6n,
prlmia vezetésével. Belépti dij West Virgfnlában, a Keeney
f6rflakn.ak $1.00, n6k,ek 25c. ,Creeken a Ballenpr binyit
A mulataAg kezdete dtf_ut'-1 5 b' nytai ld 6 leú.rták 88
~or, vége - soha.
izo
an
re
úz
ezzel több sr.áz bAny
veaz.
~ Woodmen of the World tette kenyerét.
~u

,il!

.
Meguokott mAr .• szénipar
katasatrófilis helyi:ete világszerte. Az lenne u ujaág, ha
jobb hlreket irhatnink valahonnan.
Voltaképpen Anglh\ban kezd6dött (( nagy öaszeomlú, a

-,

•• OlfH

'IP'O
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termében (John G:,OnaöuY
t-'.ncterem.) Maaar von6e ~
,1,,.. Munk!s Betea,lleplys6 nekar. Friaslt.6k, hnalt6k. BeSellvetaég 87-ik O1zUl7a 1928 lépti ,dij férfiaknak $1.00, nllk.-,ptember 16-én, uombaton nek 26c.
a to,ani, W. Va. Colonlat Bo,,
---ot-tl tinctermében nagyuabúu
EGY ~a::T:,(KNYÁT
.Ok..._ nyGfflhtvllllJ•kat.)
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MAGYAR' BAHYABZL4P

BIBPTBKBEll 18.

0

"King
Coal " lenne.
De ha mAr ez lehetetlen ha
mAr a aajit nyomoruat~nk
egy pár azúeur embert kiver
a télre a hajlékAból legalább
,némiképpen belenyu~ hatunk
a kemény sorsba ha megtud
juk, hogy 'n,m ,;..,,unk
telek a vilAgon.
Hogy AngUában és az európal kontinensen ugyanez a sor-

Szó'vaJ Logan vidékén éppen gény ember l'Yereke a b6.nyiolyan nagy a nyomoru.úg, ban, hogy a1nap nem lr be ,
mint a Virginiák mAs vidékein.. gazda ötven luajcirt a kim.,- .
bAr ezellitt az nem igy volt. . vébe, hogy amap hitat far.att
Lehorgasztott fejtl bányi- az italnak, nem lehetett tnel'·
azok JArkál nak Lopn utúin tartani a fogad'8l
.
éa a lebujok most csendesebMeg azt4n megsiégyenJtik
S.k , ,~kottn'1.
•• embm. ha n,m ~é, egy poLe van itt törve mindent!, hAn:3l a pAllnk6ból.
•
caak a holdeni plézek burdlng- : ~ a~ autalnil m&Jd
há:r.asalnak van jókedvllk.
~ areéa:-:k, hiába 01 ott vesa a ezéniparnak és a azénbáM
. " ' • hold,n-pléu,k hányt.. n,m aka,ia

kiv.:

':.~,:m~J,:~

nyáeznak. - - o -

.::~~o~ :d~!:~~~:a:ét:~
nyolc-kilenc napot, ugy hogy
mégis kereanek valamel~esl
Ez azonban sok jólétet n;iég
nem jelent az embemek.
Egy tiltó paranca má.t' csak
CsalAdos embernek~ bizony
akkor lenne ujsAS', ha nem a •azUlUlége v1m ma min~en centbinyászok, hanem a bAnyák re, amit heti négy napi munurai ellen a'.dná azt ki a biló- kin megkÚeshet és a maradék
ság,
f
ból nem nagyon vásárolhat
Az eltnult napokban még automobilt.
•
egyet azoritottak azon a hurNlitlen emberek J)enzét vikon. amit niAr régebben ritet- szont zsebrevágják a burdlngtek Ohioban a bányáezságra.
bAszok, akik most vakmeriSbA sunday ·creek Coa\ Com- ben ;earo)j Ak a szegény munpany tlgyvédei Ismét megjelen- kAst, mint ré~bben,

MAR NEM UJSAG
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AztAn abba f!e nagyo,n .van
be_leazól,ása
a bAnyAáznak,
~08J'." mikor é1J hány ötven ~nt
1~<hk a kia könyvbe. Aki
•

~r

aa!At az!mlijáró~rollln.
ve _ merne veie
art Ul'dt, 11
me~ me: I1 ~lk:i h
s1
!:z
88:;etében". i:.e.rt:

é

t,,,:

ka!•!!:;s b:~::;
:as:;;
ding házba~. Részint nem akar
nak bajoln1 a ~•~án-hAzaknil
a burdoaaal, .reszi.nt ne_m jó
szemmel nézik a burd1ng-b~azok, ha magAn0s csalAdok 18
adnak buJ'dot.
.
.
,Manapság a munkAJát félt i
mm~en ember. és mindenki
tud Ja, hogy akire._ a burdlngbAr megharagszik,. annak

becaület:re?dazért ~rnye» k&ny~ol~o: a o~:i:t a~ri. foly...
ton a.rra hivatkozik, hogy neki
mennyi becalllete van a bódnAI meg a pollcnál, de arn.
nem gondol, hogy a becBUletét
régen felváltotta azoknc a dol]árokra, amiket peda utáni
hétf6kl!n olyan dusan visz
bankba.
Ez ellen találjon mArki va-

Athens nfigfei biró azonnal kiadta az ideiglene:,
tiltó .parancsot s kih\tásba Ji_elyezt.e" azt ia, hogy li!landós1tja a. helyzetet, ha a társaság
képviselői szerint veszedelemben ~orog a társaságok vngyona.
• Az Ugyvedek szerint ezek
a gyülések
és
íenyegetö
felvonuláaolc erösen
veszélyeztetik a tiplik és más b>Inyafelsz~n:lések blzton_ei\g{1t s

~~l::;~:~bb ~:Hol,m kell a
Mert butd:g-!3-'8;:f ~e~~
k ~~• k
8
1
sze kk ;
n
na
a
ez; ~ · b
b d ál
1
.;k s:e an e~k '::' :urdi~n:
001
hA l k
g ..J.
káet. g
~ a ~•, ... nos ; . ;
b
.dt. ya~ t r gA: a JA . a urO
m~n d~ ~~~:a n~g~
I i°a~
;.ng~.
h
1~nfo:la~kis\vise . / :so~ k.k ré
1
s:i:t\~!f:etn:k,narés~n~ P~

=!1:os!t:~~a~;1::::tt~
a vidéket és a hat6ság0kat.
Nem tudom, hogy a bá~atársaslígnak van-e tudomása..,
ezekről a gyaldzatoa l'ablásokról, .de ha nincS(!n, akkdr tudatni kellene azt a társa11ág
elnökével.
Mert itt 1 Holdenban ugyan
hiába szól az ember.
Ha a super nem vak, akkor
annak látnia és tudnia kell,
hogy mi megy n burdingljáz-:

sz~:~:;; 8 máaodik évnegyed- ;;:: s;~~~ös!:::,:..tiltó paben az angol szénipar még keHogy a felvonulisok voltanyerd adott !á!gy millió éa hu- képpen • inkAhb az esetle:,:e.,
szonkétezer embernek. Ebben sztrájktörök biztonságát ve:
az évben a máaodik évp.egyed- szélyeztetik, arról hallgatnak
ben mii.r csak kilenc11z&zhar- az tlgyVédek.
mincezer ember tudott nagyon
A re ndeletben Lewistól ~e~cl
sovány és nagyon panaazos vc le- és felfelé három~u~Qt,.
kenyeret keresni a bAnyAk mé- ven név van ~elsorolva, ~kiket
'Jyén. ,
.
•
különösen eltiltanak mQldenTermészetes, hogy a mer• !éle o,yan n,ozdulattól, _amely
csökkent ttnn.elés drágAbb 8%e- ne_m tetszik a tAr&a!!M.gllll.k.
net jelent a bányatuJajdon~s- vaB'Y a sztrijk~rlikMk:
nak ami több veszteséget JeDe meg van Jegyezve, hogy
lent' t,pnnánként. _
1 vonatkoú~ a tiltó paran':8
a
M~rt az angol sf.énlpar - United M~ne Wor~en1 m~den
éppen ugy, 1mint az amerikai egyes taBJára, aki~nek ~md_ veszteséggel dobja a szenet nek tilos felvonulni. fl"YllleSl;!za piacra.
ni, picketelni, egysz?val ':ei1~éAmlg azonban Anglia kiU- lyerletni a bányAk es a ban):tföldön veazteaéggeJ adja el a felszerelések bizton!!'.Ag~L
szenét, addig belíöldc;in '\
Mindkét btnya ónAin vállal:
lföriyiAny
t.ámogatáadval - koz!a II képesek évente ~~~
megkapja érte 8 tisz~ssége11 m_i.11i6 to~ szenet dobm
árát és hn a termelé11ilk_ ne~ pp1cra.
.
.,_
1
~;:;:rvo~:~r a rMizetés na~°:!1::::~~1!k~:i'it~;:;J~
A termelés ar:onban ijew tüntetése~ zavarjAk, :'lZ ~ r
~=~e:dlmok mutn t;' k,
fo flultai< a ½ir6hogy az angol szénipa~ . .:jra . Ohio !\lain birósAga eddi~
sulyos ée vdlijllgos k;m~ben ilyen rendeletet nem adott k1.
van, hogy Ang\~an u1 r· kelt
Eddig a társaságok kénytekezdeni a azénipar rende1é lenek voUak a U. S. Courthoz
s&t, amíher: már flzeraó,n· évn fordu ln" tiltó parancsokért,
hoztáfogtak, de ,amit lcli·-r el- mert OYo illlam ható8'ga nem
rendezni még nem tuc' · •.
volt badtjA a aztrájktörbJl: 11 amit nem Is lehet egf nek.
·ondgban sem a többltli! :-:iiiAnnál nagyobb feltünést
16an elrendezni.
kelt tehA( •'hoty moat Allami
t, amit hamarosan eg,,• ·• '\- blróhoz ..méntek ai,,tiJ~ palAn. nem lea1 ),ehetséires e\r1
ranesért.-éa hOfY ak~dt Allami
detnl.
blriS, aki alt. kiadta.
Mqt a• villanyos kor11W
Puaze, él'rir a1 i llaml tisztnak cu.11: a kezdetbi ~ ' k ,·i,elnk Is, líotY wreépt am-

dblgt ••hol :iY•!1 t!'!~tgyt é~ e~~
0
ba a na · mm
;·.
•
pAr1 kAa
b ~~on) h:za~:~a:ég m:Sllr.e
u;~:k
d
burd de n
: d k ma': aegy 1 ~enttel
sl::s~:lul :: a:.Olokénlll.
i;: a magyar burdinghAzban
11
inni kell az embernek és ez a
föbnja a bátiyAsznak.
Aki nem Issza el a keresetét,
- k
'bul'dot •tehát
':,;n;!t
kaphai a tl-

=~~::.

tő~

:~ét1! ;oór~:~~Ít:~~a:c!t
kérjenek 1a, ,bAnyáazok ellen.és,
nagyon _természetesen, _a b~
ság aietett eleget tenni a kerésnek. .
. .
,
~ Ohio Co\Jumes Company
csatlakozott a Sunday Creek
, kéréséhez ée klllönöseh a gyli\ések és fejvonu!Aaok ellen .tii,takoznak. Különösen iu.októl
akarjik eltiltani a bányúi.sá-

a kis köny~.
RAazól a gazda, rajta röHög·nek a többiek, durva vlccek,i
moo d an~k a r o ~ na,
:hogy az1vesen megfizetné mir
:neJ?~ : ;
~~t~
6
ne a ~ a fél dollát'ért.Y

!: -~~o?Stell

:~~:/)lerl

se\~:17::::

6 i::

?

::~ a~:~::t:~~:n~.:.
dúnAI.
.•
...
Sem ürea gyomorral, sem
üres kézzel el n~m mennek-,
mibr egy~gy
látogn"'8"ra.
meg-jelennek.
l!:n most mllr egy ,hét mulva.
elmegyek_ a tele~Jl6~.
.,
Addig lll amenka1 családnili
kell meghuwdnom, mert en,gem nem fognak napontn eff
pár ömn centUil a ttlaff&r
'bu.rdingöász urnak megrabol nf.
De tudom a dö?fát, mert
1q
e~:· keveset iszik valaki egy azon nekem is fit kellett eshón11,pban 1!11. nem marad P.dó ·~rm. ~llr:oriban Ide jöttem ':'
sa a btirdlng b6szn11.k. akkv: 1• · ,z,.,,~,,.n meeyek tanunali:
ás'k
hó
ba már muffol- akárm1Jy1k wu d:i ell11n.
1
; ..t 4 z
burdról és a
A n ~ én ah\lro'1' n_ 1~ : lel r6l
nek, de kérem a ue1kl\, 0 ~e-~ adóMAgo~ per"ze egybe- get. hogy azt ne kWlja az
vonják, burd, pálinka, az n~- ul ~:i.irban. mert a~or a:.i élekik mindagy II min a b{inyá<11, tem sem_ le~,. [tt b1do~~ba11.
megmelegszik egy-w helyen, :€a ha 1rnak, i-Vve•. •'
pAr aUlz dollár a burdosgaidá• alma boritékb~n .. ~eud
..~
1
nA~Í:u~~~:'~:m tud mert ze~::~l;~ = ~ ~r ~·
akkor Loganban lefogják a
(Nimldlrru.~

;r·

:m.

il~:iö :

0~7:1c

~suf:j~\~st'. ::dj,.:.'n~~::;
~nyl, meg annyi uár: doll6r
burdért tartozik a gazdának.
Voltam Holdenben burdon
-olyan helyen ahol este vacso'
vedtek ": bAnyáuok s hogy a
demorallúlt tábor nem leax
ezentul nagy er-6 a( politikai
életben.
A két nAIY ~11Ul8'g azop):lan meptarad ea a tána&4g
barital bilonyosan me,ta.141fü: majd a fzámltúaibt, mlkor
vtno-,1olgilatra len
majd aalka&".

Uty
közöltl!k a levelet,.
aho8)' azt megkaptuk. Egy ,betilt aem változtattunk ráJta.
~~~erjUk azemély~n a lev:t
1r6Ját és tudomAsunk van • •
~l is, boty nem dgalmu az
1ráúban. Hogy u6ról~ z6ra
igua·van a levél,;iet.
VIBd& fogunk térni. alkalQIII
adtán erre• levélre, mihelyt•
azövetségl hatóaig elé terjeszt•
jük azokat az adatokat, ~m&lyeket a manar bordéO!yoeok
flaében be8:tererillnlt.
~Unuk kerlll a IOr a bard:inshúalr:n.

~

l=
!

11.AGYAB BANYÁSZLAP

OLDAL

BANYAPLÉZROL-BlMYAPLÉZRE
HatÜJlgll, Pa.

1

1

na!z a::;;bl::,'Y:!,b:r !:e~~ :::~~ll!e~á~;fz1:!;: ::

§
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HA OLVASNI A.KARJA EZT A REND~
KIVVL ÉRDEKES CIKKSOROZATOT :
FIZESSEN ELÖ

HIMLER MARTON
HETILAP JARA
Bl' I ELŐF'IZBTl:SI DIJA.: 2 DOLC.ÁR.
CIME:
1941 PARSONS A VE,
COLUMBUS, O.

m~::ea n=:éb!::~ = o :

Már ne m tu,dod, ml a szemérem?

tói itt tartani nem kell.

dicsőlleg,

S:!f6::r

Caábit a dicstelen
!~:!'t é:::~~a~z6

DYNA~BTA.K
A BÁN,"(A BEJÁRA.TÁBOl.

A meztelen portéka mit nyer?

New Pitasburgh, Ohio k~

~~!~~ asz::~rt~~~~tef':':t:

;;,t ~!fQC::é:i~:: 0~ k;:e\! :
3
sztrájktör6 munkit végzett,
csakugyan
a polyákoknak,
meg trencséni tótoknak osz-

A U!stlség imádatába \
Egész ország erkölcee hibban,
Aranynak, vérnek itt az átka.···
De kár, hogy mi nd nek anyjok is van!

=~z:!~~~s!~~l~z~!gi:0:::1~:~
h2lmi piszkos személyes boszszuk kitöltésére hasznA\tAk
fel.
A seg-étyezee Wbbnyire ugy

!:!!n:::!j~~!~;• 1tm:::~kmé~~
sztrájkoló magyar, akinek az
egyik lába hilm)·zik, vagyi11
mill~ba van, mert c\vesnette
a bányánál.

E

mellőzte

ze16lt kérte, hogy küldjék be másikat? Miért
azt
az ottani sztrájkoló magyar a szegény ntrájkoló magyar
bányászoknak a nevelt és csa- embert, akit már nem egy!~~gj::e~:~mt~ld:al~f u; ~:;;rót~zeatö~~n~á~:~nn, é:egak~

P~:\gyréazt

hely

!járás x::ó~vá~h;~t~~; i,;zinte ma-

i volt, mert hát _Wal:: :r nem
mehetett szemelyesen minden
a. magyarlakta telepre, de más~d részr61 ·megvol~ az a ,hibája,
hogy egyes ~zövetsé~ Ufr,Ykezelö urak csunyául visszaeltek
,
a Walkó ur bizalmával.

1
:. H!~~:

.f:s ha ezt a két szl!gény inagyar mellőzte, nkkor hogyan
nem fele4kezett meg a távoli
plézen _lakó ~etvór bátyjáról ?
A L1p6czk1 ur állal ~t!gt}lye.
zett polyákok és tótok között,
amint hallottam. voltak még

1:t;

~~z:;,B1:;8;'':!>°e;,t. :~;~j~!:~k:s il~kae':!~i
mint a másik városka két-két 1Wbbre beellül egy sztrájktörő·
mértföldnyire van a lakásom•! polyákot, vagy tótot, mint t!gy
tói, a postát azonban Hastings szegény féllábu magyart.
ró! kapom, mert a levélhordó-.A,rtint a w„lkó urtól kapott
nak é~pen utjáhan vagyok.
le~elekbőJ láttam, Lipóuki ur
.
Ammt a Bányászlapbcfl lát- bel.Smerte, bog)• ~ csakugyan
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ATHENS MEGYBBEN
TILOS A BÁNYÁSZOKNAK

MINDEN MAGYAR SZÁRMAZASU
AMEDIKAI
POLC ft'RHOZ ,
ft

A FELVONULÁS
Judge Wont.aell, Ohio állam
Athens megyéjének birAja tiltó parancsot adott ki a szetvezett bányászok ellen, mely-

~

UJ BÁNYA.FELVGYELÖK.BT
NEVEZETT KI KENTUCK Y

A demokrata pcirt iroda lp:tleminye.)

ÁC.LAM K~NYZól A.

gé~ választás napján mlntlcr.•
féle faji féiekezeti és tári!&·
dalmi különbség megszilnik..
Minden polgár férfi és nő szO
letett és polgároeltott ga~dag
és szegény egyforma. 'Minden•
kinek csak egy szavazati joga

ro bithloi magyarok elhatá- ~:•1ya;e~!~/e11:!::m::~
nd
ztá~, hogy e;;-:á; tél~ mi - 1 goffln, Lewrence és Martin
annyi~n pap tik
tetnek, megyék tartoznak Wiliiam
~~!ák
dvat ~ ocs~ s~mr~ Burgasa, a nyolcadik }terület
J k ,:. a n a 1~:eny
számára, melybe Plke megye
pa;ri:át ~~on~dá~l piac:/ad· :::zik, John F. Porter lett
ják.
eive.

nak.
,
Nomeeak joga, de fontos kötelessége is minden polgárnak
élni ezen · meg'becsUlhetetlen
jogával. Mert mi haszna van
meg a világ leghatalmasabb
kÖttArsaaágában a szabad vi-

megkérdézték töle, hog:y hAt
Szakácsékhoz megyen-e, mire
6 azt felelte, hogy oda ne1.1
megy, mert oda nem ,küldtek.
No jó. A sógorom kapott aztán nyolc dollár segélyt, meit
nyolcan vannak a családOOn
és mi nden magyar család any~
nyi dollárt kapott, ahány tag.
ja volt a családnak. l::n nem
tudtam mire vélni a mellözé-

ur~::~:kpe:~:: le~!r,~7;;
a mostani vilátrban önnek
lesz igaza, hiszen ma mi szegény, de becaUletes ettrájkoJók vaJJ)'unk hátrányban és az
önök gyástos seregét védik
még a biró~ ls, meg az adófizet6k pénzen fenntartott állsmi kozákok is.
Amint a Walkó ur által nekem küldött levélmáeolatokból
látom, ~alkó_ ur ~gytncsak

!:~z~~mj:'sJc:1j:~m él vele,
Magyar Polgirtársak! Ne
felejtsétek el, h'ogy regisztrálás nélkill nem lehet szavazni!
A regisztrálás ideje killönböz.lk városok szerint, de ldej,;ben a polgárok tudombár:i
lel!Z hozva.
Figyeljetek tehát ezen hirdetesekre;. ne késlekedjétek,
hanem reg1eztrá \jatok az el~6
nap, hogy választfui napján jo-

;t
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PAPRIKA-&Y B ITHLON
__

A

osy

áll~~mk~~~:~7:,

u~~~

mn~ rettenthétetlen harcol!ár:i,
111
~l~~:~!ftj!:./
i~~~A ki•
Alf d E S 'th k
á l 6ra,
dre k · tami á t orm_ nyzl ra,
jéree7;;:i sz~v:za~~~kje ~lt-

k:

felügyel6ket nevezett ~- ya
Az áilam föfelllgyelőJe John
S. Daniel lett, mig az ela6 kerUlet szán_iára, melybe Chris-tlau, Crittenden,
Hopkins,
Un!o~, Henderson és WeblSter
n_iegyek tart:oznak, Rob B. Eas-

?

:id

HAT BÁNYÁSZT 'ME'!'Jill'
A ROBBANÁS "EGY CANA·
DAi BÁNYÁBAN

Öll6Zelen ~integy banninc
ake_!!lYi paprikát , {\ltetnek s
valamennyieit
ugy
intézik,
ho&l' egyszerre legyen az első
termés.
Dávid Jánosnak lesz öt aker
paprikája, Bakó Jánosnak három aker, a Szabó farmon

Fernill, Britlsh Columbia
tartományban Canadában gázrobbanás volt a Coal Creek
bány!ban.
.

!i:a:z~{°:é1!a:r:
mon öt aker és Tóth Mike
fannján tiz aker.
. Ültet e nklvUI
gí I lő
mennyiség(lze
pap ~:te e
offlnge County -C:~pány
hogy akik az ősz folyami~
farmot veasnek azok terméssel
együtt vehe&sék meg a földet
s szintén benne legyenek a
paprika-poolban.
Tiznkilenc-husz akernyi nar-

ny~nro~:~n~ ~::,~';,.~.:
közü_l hato_t megölt • gá:1. A
Ulbbieket siker~lt a men!6 csapatpknak felszmre hozni.
-;;;UJ EC.NOK
VÁLA.SZTOTTAK A CA.NADA.1 BÁNY ÁSZ-OK
,..____
A United Mine Workera 26lk kerületében, mely C,nadát
foglalja magába, uj tlsztvlse-

·;:~öt:::~.

t

"!!~:~

:::~ko7óe;i k:::ze~rt!~tai~ e~ ~~o:::r~a~tt:!1
go~ozk al;:e;: ::=~~int kö- ~ia virá~t is IUltetnek b!ith!on,
választottak • b!nyá•
9
azokkal együtt
sienvedtem lásért, de amint latom, nem telef!&ég sohasem 'volt nagyobb etáenn!t \ e~aff:e 1 l'\!Sze
A régi elril:lköt na,iy Hótöblr
tizenegyed magammal, beir- igen_ lesz nlami nagy lát- és fontosabb,_ mint az idén, ~~: ~a=re~ ~egi~~!b~ séggel kibuktatták ~ uj el-

!::

h:!!\!:~l:r::~a~ltké~~
dol~ghoz. Mr. Himler elkOldt~
a levelemet Mr. Walkónak. de
Walkó ur is azt irta, hOll'Y ő
nem tudja, hogy miért lettem
én mellőzve. Persze én akkor
már gondoltam, hoiY mié rt.
Eszembe j utott ugyanis. hogy
pár évvel ezelőtt, amikor uz

s~~l~~m:tó még a Lipóczkl
ügykezelö ur eljáráaára, hogy
a eegélytkapottak néviiorá_ban
n n kettő, olyan, akit Has•
tingson senki sem ismer, mert
ott nem léteznek. Lehet, hogy
azok az illetők valahol a holdbaa-t1ztrájkolnak.
Mindezek után pedig kije0
~:::;:;e! ios~z!:tiek:\~i:::
1u:
<?rejévol azt akarta, hogy az nem bánt az, hogy a két ügy•
öcsém ne azt vegy,, el. akit kezel6 ur engem a közmondá-

1

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

~~~

!e~:!'=!iv!l:;~to!!/~P7ti;
• el, az ügykezelő engem okolt,
.. . holott én soha nem uóltiu11,
nem iH szólhattam, lt1vp11 az
az öcsémnek legbenitőbb ügye,
bele a dologba.
li:n nem Is gondoltam már
semmiféle segélyakclórn. mlg
egy nap eljött houám egy il•
,. letti és azt n:iondla, hogy 4

1l

\.

=t, k::~~~~á~a~i:~á~a~~urtól llt dollA.r segélyt, amit
itt nyilvánosan is megköszllnök ugy Walkó urmdc:, mint
azokak, akik o.zt öS.llzeadtlk,
de rá kellett Itt mutatnom ar'ra a "Piszkos dologra, amit
egyee ügykezelő urak elkövetnek. Ri kellett itt mutatnom
arra a galádságra, amit egyes

;k~~eto:rf~:de::~:m::~
cs(!rgedez, módjában lesz az
emberi jogok legerősebb harcosára, az Jgazi amerikai szellem ' legkiválóbb megteetcsit6·
jére, a szabadsig és hberallz-

e~ :erny!t v~gy d féla:em~i
0
vi kg Tó~: k tg
1~ 1 k~'1
~ rn I
na esi
e
Y'
.
.
~a a p~prika term~ ugy beváhk,_ mmt a ta~Jyi uborka
termes, akkor az idén Blt~l~n,
önz6 ügykezelő urak vé1thez- Floridában sok pén:tt csmulvis~nek ~zo~l a pénzekkel, nak a_ magya~ farmerek.

i:

--------1

s~~~~:~e~lze~~~;

~:a~~~tt~:nm::. Morr1aont váAz uj elnök sokkal radikálisabb em.ber hirében áll, mint
a klltukott McLeod volt.

---oNYI TNAK
A KEMtNYSZtN BÁNYÁK
__
1' Eeményuén vldtken is
0

~::~rotóa~~:aai:ro!l!ze~
r:l~t~!~~ ~:~: v:~ ;~::-:.k lezárt
tn ...~alkó ura~ ~ dologba~ kinek a palántája el le.sz UlA Lehlgh Valley Coal Co.
nem hibá~tatom _es nem_ Is b1- tetve s ugyanakkor kezd6d1\; vezetője most nyllatkou.tot

:~o~

~:ta~~:~!:t::k~o!:n{~t
Walkó ~r h~1yében lennék, hit
Llp6czki J~os ügykezelő urnak vagy Vl.SS'l:ll kellene ssá·
molnla a polyikoknak nzétosztott pénzekkel, vaiY repülno a Szövetségből.
~zaltócs Imre,
Rd, 1. Box 88.
Haatinp, Pa.

•

b<n m,gtilti•, "hogy • m,gyo
területén tüntethessenek u
open shop bányák ellen.

A l~(l'llagyo~b és l~gfonto0
:~!i/a ~u::::at:er;~~lfnt;
titkos választói jog V .
hogy mi ndenki szabddo agyi'?
vazhat minden közbiV:ta~:::
beleértve a világ leghatalmasabb és le(l'llagyobb méltóaágát,
az J;:gyesült Államok elnüksé-

~a:~:i~~ :;;:j::d=.:i:::e·-:n:::

~!~:::

a !yoi;:::rk moginditották

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~!lz~;:~ko!~~k a
magyarok részére összekollektált pénzt és azzal vádekezett, hogy az ugyls mindegy,
sőt még arra 1 kéfte Walkó
urat,. _hogy forditaa le a:t én
leveleunet a~golra, mert ő
engem perelni akar,

1

já~ ~:':~járatához dyna~
mltot dobtak, mely felrobbant
~t::~ngálta a l>An:ába V&1 A robbanás után felazinre
ho:ttAk a bányászokat aértetlenül.
,

SZABÓ LÁSZLÓ.

·::bo:~lk!~l~~~!d~t: a :~:
2
Járt. Ezt a pén:tt az ottani
ügykezelő ur ugy osztotta
szét, hogy egy embert klküldl:ltt, hogy az a kl:lrriyék ma-~arja!t sz~molja össze, az
1lletö Jirt is a magyarok között és még az én la~áaomt~J

~:~~:~~:~~ !!1~':1; ~~~~

~

1

. :.;~:;:,;;~::.f:~t::

na~r~~::!és:~ é~~:~_el::h~:
tett ei a segélyakció áldásos,
munkálkodhatott abban Valkó
ura legnagyobb becaülettel él!

~

uti kocaí paprlilt
fopak
Bithloról I..!. 6uaJd ét bieti
lllamokba vinni,

~

E::::~::;1~~f~·'

Bilnfiullámok forró fekélye
Hamvas gyümölcsre szinte re!zket,
Férge&sé U!sz rut szenvedélye,
Mig tapsol egy lesülyedt nemzet.

a~~z::~~~ ~

:!:7 1!:~

Ha • terinH tlkerül, akkor
december közepén nébip,y 't'U-

!
~
5

.Sze'pse'gv"ersenyek

le:iu~::l!b :
u~::;e~f:r ::~
csUJettel „éa ön~tlenséggel \'e• pott 80 dollárt, hogy «zt oszzette, ugyanny1ra, hogy az sza ezét az ottani sztrájkoló :
öeumagyanág tiszteletét és magyar blmyás:tok között, n §

törtóot, hogy w,1k6 u, 1,1,t
Miért m,11,,1, Lipóc,ki Ogy
a magyarlakta plézekre és a keze16 ur ezt a magyar sztrAjSzövetaéi osztályának ügyke- kolót? '.ms miért mellózte a

~

!

e~~ö:eg!11:oan::1~ !?0!1'81~av;;~:~
a Walkó János főtitkár ur kez meg is tett. A néVl!orból nztán §

1

~

1 ~.:!.!' • ,--~-

Jó hir helyett hirhedt ~lághir ,
A szóp fmtcikk diadémja,
~i ily szép&égveree~ rábir:
éjszllrc&ölő, érséki, léha!

s::~1
:::nt":1~:~~!

ilidnok.

'l

1~

:E
_

B =tá~~.

Ál'OII azelek i, pana.azo'r árngak

8

1

1

Hamiaifott Nyugat, haml.aitott ln·

Birodalom megyék és fölú11e1 tá•
voltldgok.

hogy "az ilye• dolgoknt nem §

1

A.honnan a i,aJa., kenyeret ad/dk
·

"KnerlJ. 1111ökir völgy", ahol nlnca
semmi keur"'g. A Sigray vr6f
anydsánál,
Az éjféli villanyduda vcfrotában.
Spokane,
•
Sivatag virága, sivatag gyi4nölcu.
A k-enewicky grape-Juice gy6r.
A Csende. , tell(ln u} ar6Ja, Seattle,
Roandup, Rodeo is egyéb haml,ltott cow-boyságrik.
A
kodokal táncmulatság. Mla•
Szumlinow bálklrálynö.
Magyarok közt Dakotában.
A.mi lehetetlen is ami ldldM.

felelősséget v!Jlalok,
1

az or,zdgnak.

4

~

vei!!;8~:.tv::::::p::a!~! ::t :"J ~~l~~::~enm~; ~
sztrájkoló bányászok segélye- kell gyöz6dni, hogy igaz-e,
:és:::i ;::c1:zó~it!~ há~~l~;: ~:~1/ :~~::::e::! :~! ~
6
j~l;!
íl' :;::, a f~::~ b.~::::~a!t !:e~ ~ r;:!1;tt:;::n kfi~~..

belezokogta a ,dilbörgó vizesé)be, ott kez..
dö<Wtt a Nyugat éa onnan •huzódnak az
indiánok hétfájdalmas gyászkórusai a
R ock)· és a Cascade hegyek l]lásik oldalá-

6

1

:!:~;rd.~~~~,.~i·~ ~;i·!::~:·:, :,::,..~ i

Itt

ll:s ahol ezek a siralmak csendes nyári estéken dalba huz6dva átröpülnek egy
világrészen, ott ma mindenütt kultura,
civilizáció, vagyon, gazda8'.g, jólét fakad
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdokiban,
Akik ma ennek az utnak nekivágnak,
azok nem ekhós szekéren. de Pullman
hAlókocsin, ,,agy Cadillac automobilon
utaznak és igen keveset és kevesen gondolnak azokra a bizonyos 11:r:ekerekre.
Ar, Oregon trail ekhós szekerei közt
magyar nótaszó és magyar bánat is vefQ'U lt a puskaropogásba, de a modern
Nyugat felé a magyarok még kevesen
mennek.
Pedig hivjAk őket
A DakotAk b1u:aföldjei, Montana végtelen legelfü, Washington gyilmölcsligetet
kitárt karokkal nétnek az európai f4rmerivadékok felé a Kelet1'e és jólétet kinálnak a most már autón járó pioneernak.
li:n -B6rharlsnya szelleméve}Jzeket a
helyeket már rég bejártam, de a buzakalisz helyett az a szellem csak az őserdő
ket mutogatta.
A drága kaliszosban, a zöldbáraony
lucernásba"n, az aranyaárga barack.ligetekben cáak mostanában jÁrtam.
Megirom majd, hogy mit ·lát az ember, ha most !dul el az ekhós szekér nyomdokában ...

5

Iaen tisztelt Mr. Flthl'r l outott u.ét sztrijksegélyt, de
nfm a m,gyaroknak. hanem a :
Legyen uivea és az alábJ:\iak polyákoknak, meg tótoknak es

nyoman

és nincs a világnak szebb románca, 111int a
Nyugat megnyitása és legyózéae.
Az ekhós azekér nyomAn ma tranakontinentális repülőgépek e.zelik át az
országot és ahol a pioneerek megpihentek,
azokon a helyeken ma metropolisok felb6karco16i \tágnak, dölyfösen az egelrnek.
Ahol Minnehaha a vörös faj gy!szAt

is

5

Ekhós szekér
.,
Az ekhós uekér egy világrészt hódiWtt meg a,; Atlanti-tenger menti gyarmatoknak. ·
Nótaszó, puakaropogú, éhhahU, lndián-háboru, aranyhb ée vadállatok voltak
az uttalan utak utjelz61; éa acéloara edzett kalandornépség folytatta az ötven
éves küzdelmet a Nyugat meghóditts6ért
é8 birtokáért.
A nagyazeril honfoglalis CllOdaazép
történetébe indiánok és fehérek, hősök éa
goqosttevók, munkúok éa kalandorok irták, küzdötték és lőtték az eaeményeket;

haatinsa-,t OokczeUI ur

192ll9!T1PPII.
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a r~::/~;e~:;~: as
Orange County Company két
traktorja állt rendelkei~re.
hogy a ttántást idejeDen eh·&gez.hessék és a traktor haunálatáért nem· kell fizetni P. formernek.
• Ugyancsak a tiraaság szerzetF be egy trl1Yáz6 és meueJó .-épet, amely szintén dijta•

~;:n~/~a:!a:,o~!~ ailA::.
mellyezén bányik hamarosan
mind megnyithatnak ú ujra
munkf.t tudnak blztoaitanl a
bányászoknak.
Mr. Grant azt állitja, hogy
olyan kevés keményuén van
!elraktározva u
on2'gban..
hogy nem lenne elég er, havi
toté.11re se.

. y
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Óhazai mesék....
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(Folytatú)
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Má~ ment 11 befele az irodijiba, be1
1
G::a~!jt m!j: : : ~ : , :
méreg. Azt meri neki nfondani, hogy nem
eleg er61 ember, mikor szemel,ttára tolta
be a kocait? A uénporot1 kocaia, aki iu.ad-

~=~~

-'

"

lrta : SZENTillREI JIÁltTIIA

szivem eztl a Ferencet elküldetú, akivel

tea kvegy. Hozta az aJMr, hogy nemcau.

:aárénh~rt~ep:~:r::!e~~:~!odr:~:
telje&en elzüllik.
Garabonci megértette, miért ligyult
meg Iukovica ur szlve oly hirtelen Ferenc

a lóhoi: ért, hanem a viuoncaeléeekh ia.
t:s két t1:rolgAlót ia tartok, eryik bu~
1
~
:i_ne~tem
. -:_ Nekem csak u az egy auiony kell,

~=•

- Virjon csak . . . menjen el a rabeecélYzó egyesülethez egy kis pénsmagért,
\'qy v'-rjon ! Oda nem mehet, mert ott
caak az elitélt s bünteté1Uket mAr k:ltlli-

:~:~m::~~:tf~aft,m~:!:~taa!~k :::
gem ne okoljon, hogy hiába koptatta a
e11izmáját.
Gapbonel á.lTt mozdulatlanul, mint

:,:;•~k~:t:.:m~~~ij~

~:t>;~ko:::;\i~::zt;1~ 0=~~ak~~ö~
ménységét, komótosan k"lt61Wtte a hirom
cédulit.

a eztráj koló lovakat, odamo- :'':!r!3za;:ta::~ui~fo!iu7ts~1t:ap':~
- Nem veezlt eem.m.lt. komiez hely vi88zateklntve látta, hogy Ferenc bamba
ez, Vakutya,ur embernyuzó.
· · moaollya) fordult gazclijihoz.

aki ~iatt . bajba keveredtem. Aliért lm..
eek itt helyben szolgálatot, hogy lthll
rad
ma haaaak honi - pr6bf.lt.a Garabonci

jöjji:
1:e;!~knél nem sikerül,
Garabonci eltette a cimcket, de caak a

vastaA :a!at1t:m8:tkf;;,;::~1:nciz::t kor ;n:~;ke~~:~ ':1:a~I v:~a:~
gabonakeresked6, Btinkbán utca." Jó vol • ,egymáat6lf

~j

:~:~!~'te~S:ee:~talU u auCllá.toÜá 1;~~en lt1ten hlrével! - llJ bo-

:~~~i!::!~

l

Hiiba er6lködüt, no de ha olyan

7"

A PATAI TITIA

,', ,'·
,,.
1
111,'. .... b.'' 1!,.' " 1

vetltónél.
- Merre tanilom mear?

ia,

J

~ ~z~!~n~r:m~'-;~~~~iko~~~

:;:{:!P

fogja, egy kis kl!lcaön,

:~~Yu:lj~~~~'::i e~a ~ : : : ~ : : : , ~•éj~!n~::i: :!~~~ :~~=a~li~:O:!~
Halaei-utca
egy1 levélhordóval, akitl!I megtudakolhatta,
Idegen ember létére ceak sok kérdeBinkbán utca? Od!isr eleget lépezlisködés után ta1,1t el oda. A kapu tárva- gethet .... éppen a város mállik végén
nyitva volt, 1zénne1 mea-rakott széles ko- van.
CIii ,nt e16tte, de a kOC81 elébe fogott két
Jó félóra mulva egy magaa, cserepes
16
68
~:h: a~:~:~:~a ko~::t:~ába :i:e:.riré~~~
e:!t!~k':r1!'et~~1:!~ ~;:~=~=r!:i
keseredett.en r!juk, hiá.ba csattogott ai: gabonakereskedése. 'A, nagy, tiszta udva-

1."

felé ::~:cltizk~:::_ve fogadta el a
- Meghozom. Al'88an köszllnöm.
Elköezönt és egyenesen a viroahád..
ra hallgatott. Al portá.1t6l a "munki8k.6zvetit6" után érdekl6dött.
- Ela6 emelet jobbra, 18-aa edm.
1

;:;i:ei:

•

=::a

8

BÓ ll&~~á~~ !:~!:tj~ :'~c:ier:z:b:,f~fi::
ha sz.imitottak ott tolongásra. Egy kis hu-

:rir!8~:~=~~~z::i:~ :~d:~~i:~;
babrált, mikor Garabonci bekopo,tatott,
köezönt. Az öregecske nem fáraeztotta
magát a vlssr.aköszöné88el. Pattogva t1zólt
ri:
- No .... jllit akar?

:0-~~=tf::P=:

mér ~:;at~!.:::d:tb~ ::i:teH:!
- Ez mérfs csak retW!tó _ ti!PNm•
mások eU!tt, mint neki! Haragos volt é8 ::,::tái!:'nire1:
éhes, is. Ell!tte mu"nkiskülsejll ember nyi- talt bl!IC8 éledt fel emlékezetében: hiSNa
totta egy kis korcsma _ajtaját. Öaztön- ' el6re figyelmeztette, hogy fog járni. 1:Jszerüen ut.á.na ment. Leereukedett egy uaka néhiny fillérért t1z!llút kapott _...
tarka abroaz 11'.iellé. A ltorcamiroené kf. vendégfogadó udvarin. Nem mondhabÍ,
:i:~~~~~d:1!~~~~i::rk:~:a::d:l!et~
"Özvegy Csupor Keleme'nné, szikvlzgyá.r."

hogy valami rangoa fekvöhelye volt, im::r .:~a~s~:i:v:::!t ::~:óz:trjJ a!

:::!!f
!d:~á~~!o:=~~ i::.c:u!
azt mondta volna: "De N!jfe?l nem i,tta.-

:!:z:1::°~~!, h:;:n::k u~it:!~z~~i:
nél valamivel magasabb kapualjba nehM
bevonszolni a tulterhelt kocsit.)
- Gyllhé! Gyühél - kinlódott a
szénporos.
"
- Gyatra koealll, akin kifog a 16:
1
p~~!~~cf~~:: ;a~:~!-zetet, hitulról
teljes erejével nekifeküdt a ezéles koca!nak s elkezdte tolni. Az egyik 16 meglepetten és méltatlankodva nézett hitra,
majd odaértette orrát társihoz, ami 16-

te. Megint rá kellett kezdeni a mondókára.
- A munkaközvetit6t6I küldtek ide,
mindenesnek klnálkozom..
- Volt már mindenes?
- Még nem, de akk.urátuaan el tu-

!::t~ v:1::r:~:~~=!~b~e::1 ': ;~'.
dolattól, hogy kölcsön pénzen fiutl ki.
Alig hogy megtörülte azáját a k8zefejével
(szalvéta bizony nem volt . a kezellgyében,
nem is vette zokon, mer otthon se volt)
indult a szikvizgyirba, ámbár el6re égett

dok ~~n~~in!:~;8~:t voltam.
- Ha van.
- Mert látja, evvel az én mindenesemmeJ' mir hetedik éve klnlódoUJ. Kett6
helyett dolgozik, a gondolatomat is el-

~e~:i~b
::ntllem:~i::~j~:z:;~ :!!rr kf11~lttr:°tn~!::::ve
a Bánkbán utcán, mely kivezetett a Ku- jön mir Rózsi a gyalogöavényen az ételruc-térre. Ott volt a szlkvizgyár, azonnal hordóval. Mély ilmából egy kis sebes es6
szemébe tünt., mert el6tte állt eay stráf- kl!ltötte fel. Clhel6dött. Már korán a vákocsi, melyet éppen akkor raktak meg ' roshá.u .e16tt 6gyelgett. Egy pékinan6l

~~:::k. -

mind~e!:!rt b1:i~s5:o~~~:i~k
!elfogadnak,
- Eddig nrl volt? Van munkakönyve,
. blr:ony:itványa 7
- Nine1en. Binyába jártam, meg nap

;:~ta~:,,.i~rr~öi::~::~~:::e:;:::: !:~

~(\:ín~'!,

!:!

lak, Garabonci L!szl6!" Addig-addJ.g nézett fel hozzi, mlg edesdeden e1alndl ~
álma aztán b6s6gesen kirp6tolta a ~ppalért: valahol a Nagyalfl!ldön ad.ntotta

IS!=. :!1!!

sámt. öregecske. m~ga elé tett egy négy-

~ie~~e~i~l:!:f~S:nu:e:!t~~ar':;!~t:~~

-~:s~. "háro'::!é1;;'1:::!~a:a~~.~foni::i:

:~a:!:!n~vei~;~d!tf k~~:•t!~~~:

!fe=~~yté;:,~!;.:~et7::~~~ d~ettta;~

1u~.6g~t::::iát 8 bemártotta tollát.
- Garabonci Lá.szl.6.
A hunyorgató szemek kinyilbak, rábámultak.
- Csak nem az a Garabonci, aki
nemrég az özv. Bujd.os6né gyilko88,gi p6riben szerepelt?
- De igen, én vagyok az.
- No, akkor kAr minden tollVonásért, nem fog helyet kapni.
•
- Méit? Használható ember vagyok
e a bíróság felmentett, mert aemmi sem 1
igaz abból, amit rám fogtak.
- Caakhogy dki beleesik a aárba, sAree az akko, ts, ha kimá.uik bellile. Aztá.n
maga regényh611, mindenki ismeri a nevét
s akinek kocsis, mindenes kell, az rendes

:~;•
et~~~r6~l:;:~, V:!i;ra)eg~~
zolt!k.
- A munkaközvetit6t61 kil.ldt.ek, én
volnék a kocsis'nak való, - állott Gara•
,bonci a nagy darab vörös haju ember elit
Az ,·égigmuetrálta.
•
- Kinél szolgált eddig?
- Nem szolgáltam, de huszár voltam,
értek a lóhoz, már pedig e.z a fö.
- Az volna. A moetani kocsle is
szörnyen verte a mellét, ~ogy mennyire
ért, mégse hijják semminek. '
- Beállpk egy hétre. Ha nem felelek
met,' nem kérek egy fillért se.
- Erriil lehet beszélni. Hogy hivják.
- Garabonci L!s'il6, szolgálatára.
- Pagonyba való?

~~;a%ld~~~~p;:;~ ::~~ti:~!dj:
magáról. Sokazor meghocsAtottam neki,
mert mindig visai:akéredz.kedik, ... de tovább már nem megy. Nézze, milyen most
is a szemealja. Valakivel ösazeverekedett
az éjjel!
A ,r6st.,1.16 embe~e .mutatott, akinek a
jobb szeme alatt öklömnyi, véraláfutásos
daganat éktelenkedett.
- 11:n j6zan ember vagyok.
'
- No, n'iár egyezer olyat szeretnék.
Mi a neve, baritom?
,
- Garabonci László, szolgálatira.
- U-ugy?
•
A törődött ember furcsán nézett rá,
aztán messze el, a leveg6be.
- No, akkor el ke11 hinnem, hogy

~o:r;:~n1:l~~tt• mert ml Jeez. la el!Ogy
Nézte a favágókat., napuámo110bt,
akik a piac earkon egy nagy r6fösbo1t
el6tt gyOl~kei:tek, várva, hogy valaki me,•
81pJitsa őket. ta mikor a torony6rin -,:
nagymutató odasétált a Xll-re, a kiC8i pedoig a Vlll-on pihent, felbitorkodott a
munkaközvetit6be. A kis öreg éppen e16t•
te haladt fel a lépcsőn, egy!IZelTe értek.
az ajtóhoz. Kerekei ur megismerte.
_ Na, ugye, hiába ;,rt7
Arca mosolyra torzult. Az emberek
örülnek; ha az események igai:at adnak
nekik.
_ Megmondtam, megmondtam. Hát
van-e még kedve t1étálni ?
•
_ Nem nagyon, de muszáj, kerget ·a

embe~ ~~~1•a~~~/~:ée~!:~k. megmutatom, hogy rendes ember vagyok.

Mnga az a hires? Sajnálom,
de nék;m erősebb emberre van szükségem.

!:~:°~1r:1~/ :ö~é~~:::s::::r~a~::.
né1.1e, jobban megggndolva a dolgbt, nincs

tess~~ !!:~~:!~e~~~:j &nldtek ide.
Í!Jl,, özvegy rá se nézett.
- Mindjárt .... mindjárt .... az üvegeket számolom .... várjon.
Várakozott, mig elindul a kocsi. Csuporné aztán szóba á.llt vele s ugy lá.tawtt,
hogy gyonsan és könnyen megegyeznek,
amikor ö ie a· nevét kérdezte. Garaboncinak • életösztöne azt sugta, hogy tagadj!\
el igazi" nevét, mondja, hogy Naty Pál,
vagy Tóth Imre, vagy aká.rmit. Még min•
dig rátartibb volt azoqban, mint.sem akár
szorult.ságból is hazudjon. Emelt fővel
mondta : Garabonci LáBZló vagyok, ugyan!
az, akit ártatlanul ceuktak be. ta er6ltetett ii.osoliyal tette hozzá.: azért ne utasitson el a tekintetes aaszo·ny, mert értek
0
1
16
a
:;i:
mosolygott rá vissi:a kissé caufolód6n a tes•

t:::tt

=t~:·!

löp János 75 éves gazdasigi
C8eléd berohant az iatái16ba.
hogy a lovakat kimentse. Közben az ~6 i1till6 teteje ·besr.a-

Bokány községben is, ahol egy
buzaosztag gyulladt ki. A lakosaág szerencsére mulatsá.gon
volt éa a tQz ltjtlSrése pi\lanatában ezinte az egész falu rohant Oltani. lgy le elégett a
köi:ség termésének csaknem
háromnegyedréeze, de magá.t a
köz.séget, amely szintén nagy

világra - orditotta Horn A/J.·
nn s a konyhakéssel ledöftt:
cselédtársút, aztán felrohant
ll padlásra "és felakasztotta
magát.
,
(Brassói Lapok)
Meatprhizi Jenő kemendol--olári uradalmában egy bika
RABLóGYJLKOSSÁG
h.irlelen megvadult ia megtfo•
KOVÁSZNÁN

asi~;~~~ A!t
kor eh>ltották a tllzet, ' e11ak
megszeneeedett holtte&tét taJiltik meg. _ Nagy tüz volt

:e:;:1e~~~~DA v:l;
felbec8lllhetetlen. A.,,eddlgi jelek szerint a tüzet a ceépl6•
fépb6I kipattant uikra, vagy

Ismeretlen tettesek behatoltak Rákosy József, egyik kovadult bika elöl éa ai állat , a ViSUlai leggazdagabb öreg
si:arvával valósággal !elnyár• birtokos Jakáaába, aki egyedül
salta az ágyékánál Némethet. lakott a házában, agyonverték

KÉT SULYOS TlJZVÉSZ

Korsóe Jánoa alsónyéki la•
koe istállója kigyulladt. A Jo• vak körül foglalatoskodó Fü-

:::: !~.:

gyujtogatis okozta. A csendórség vizsgálatot inditott. ,
--oFELNYÁRSALTA ÉS
MEGiJLTE A BIKA

e8!:fi:: ~!:é~e~m~~::11:
~seié~:~:
Ez nem tudott kitérni a meg-

~\.:;;go":: i!

jét, aki berugott állapotban "
kertben aludt, alvás közben
tllbb fejueceapással 6 gyilkolta mer. A gyilkos asszony sorsát az egész falu nagy részvéttel Jciséri. Aj férje riszeges
ember volt, aki feleségével
egész életén a legdurvább módon bánL Egy izben a su-

ro:.

!~=~~

gyomrom.
(Folytatá.sa következík~

Az orvos me~llapitotta. l:oz-/ 1 :..,_..,n,uc.&etl1:n~ij"h.
·'-~•
Császár sulyos bele6 sérülése• er6e, vlhftr keletkezett., ainelyket szenve~ett, ugy, hogy ha• ben Obendorf húza pillanatok
lála egy-_ket órán _belül virh~- a.Jatt lángot kapott e bár a .
tó. A ki8ér6k ezert nem 1A tüzolt.á8ban az egész falu réezt
sz~llito ~ Cduár Sándort, vett, a házat megm_enteni nem.
a~1 reneh öt órára tényleg lehetett. A ház telJeten porrá.
lus:envedett.
égett,
(Magyar Hirlap)
Az oltási munkálatok kllr.ben

N~z

a:i~nn:: ttzö~t:Z!:8~
az asazonynak a jobb karját SZILÁGYNAGYFALUBAN
is amputilnJ kellett. A férj fe•
leeégével ezután ia elviselheSzilágynagy!alu községben
tetlen durva&Agg-al bánt, ugy, nagy széril-tilz puutitott. A

~~::~U:ot~'~:i);.
szintén lángok eaapnak fel.
Gyonsan odasiettek I ekluir
borulmaa Jétviny t.á.rult el&jllk.

;~~j;

Ha egyletének

1

~;z:::~~i~e~~~:1:::: t1}::!°!!!~a~a~:l~:átk m;: ::::c~é::be:ss::~~m::::
r:s~i6 !ia~:!~t:né~evilit:r O~n:~7te;:,:ial~a, •rn:1ye:
szegi kórházba, ahol még az- nedek földbirtokos, a~I haza- meggyilkolisára·. •
cséplóg~pb61 kipattant ezikru nevü kl:lányát, :ttha:ta. 1~:.
nap meghalt.
felémenve, gyanus világoss~(Csiki Lapok) meg~uJtott egy buzaasz':9got. gokban állt már 8 múglya-

0 1
~arország) fá :m :zt::~ :~:a:r:~~:il~e~u:~ !tlEGRE~ZERBN•
!t!~~~ln7e; :~:k k~:~!1:z~ =~e~~o~!~t," :!1~n1::f
fJ;,0;~1/n, ~Z~s:f!Z~~!: 1::~, :zr::i~re~egs~s::~~~\ad- CSETLENSt~/,/ ORSZÁG- !!benh;!!gct!a~doál;!~C:zt ::;; ~n kj~is!7rm~~:=. ~~:!~

?i{egrendit6 ezerenceétlenség
ALVÁS "OZBEN
történt Csarnota községben.
Borzalmae gyilkosság tör- BALTÁVAL AGYONVERTE Ceászár Sándor földmives hatént az "-egyik apatini gazda
FkRJeT
zafelé tartott kocsiján, aineudvai;án. Két cselédje volt a
Jyen termést eziilitott haza.
gazdának, Hom Anna és
Török Andrásné caikazent- Utközben észrevette. hogy a
.Knebli Anna, akik mindketten domokosi aaszony jelentéet kocsira fektetett kévék köiü\
i;zerettek volna elj1lennl a bu- tett a csend6raége~, hogy fér- az egyik C8uszik 1-efel~. Ceáct1ura. A gazda a két leá.ny kö- jét, Török András 54 éves szir utána kapott a kévének,
zill ceupán Knebli Annát en- korcsmárost a kertben alvás közben eh-eeztl ':e az egyengedte el, ami vég-nélkül elk~ közben ismeretlen
tettesek sulyt és a lovak közé esett,
ritette a múikal Hom Anna agyonütötték. A csend6~g amelyek borzalmasan összea kutnál foglalatoskodott, mi- azonnal bevezette a nyomozást. rufdosták. Csáezár ellenezte,
kor cselédtá.rsa tlnnepllff>e öl- A kiha!Jgatás során Török hogy orvost hlvjanak honá,
tözve kilépett a hb:ból. El- Andrúné
ellentmondúokba de kés6bb annyira roaezul lett,
mész a buceun., Anna ? - keveredett, uay, hogy a c,end- hoay koceira .tették", hogy b&kérdezte tlile e mikor a má- őrsér letartóztatiaba helyezte vigyék Pécsre. Utközbe.n Sikslk Igennel rilaszolt, azoknyá- a meggyilkolt feleségét., aki lóson mir a"nnyira rossi:abbojából hatalmaa konyhakélllt k&6bb azün USredelme1 val- dott az ,uapota, hogy 8ifY otkapott el6: -:-- 11611 im a mis lombban bel1merte, hogy fér- tani orvost kellett houJ. hivnl.
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me~ny11Jégü, már _kicBépelt azal
miJa. A féll_g mar elégett gépet csak nagyneh~n eik~rillt
u lángtengerb6l k1menten1.
1
(Braesói Lapok)

Un, megki&erelte ugyan hugocekája meameméaét. S1inte
llrj öngve a lángok közé Uirott, hogy megmentBe teatvérét vállalkozása azonban nem
--o-alk~rült a 6 maga ig életv.
EGY HÁROMÉVES LÁNYKA uélyes igéai M!beket iienve!tlÁ.G LYAHALÁLA EGY KI- dett. Amikor a tazo!Uiknak
GYULLADT SZALMAvégre sikerillt a tílut teljesen
KAZALBAN
eloltanl megtalálUk a kll
'
-gyermek 8%-énne égett h o1tt.HA Pécuel szomuédoe Nagy• tft.
hajm!a ktnaégben bonalmaa
szerencsétlenség tl!rtént. Délután négy óra tájban klayulladt a köuésr egyik h,za, az
idejekorin meejelen6 ttboltók
uonban hamarosan eloltották
a tüzet. A tilz egyik nikrtja
átiuállt Obendorf Jlnoa az.almival fedett hbl.ra.
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