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HOLT LELEPLEZTE BITTNERT
VISSZAMENTEK
A MAHONEY BÁNYÁSZOK
Minthogy a hatezerötszáz bányászt sok más munkás kö
vette a sztrájkba, a bányászok lemondtak a további küz
delemről és a vitát rábízták a kerületi tisztikarra
Megírtuk a múlt héten,
hogy Pottsville mellett a Ma
honey bányából hatezerötszáz
ember jött ki sztrájkba, mert
a társaság nem fizette meg azt
a bért, amit a szerződés biz
tosit állítólag a bányászok
nak.
A bányászok igazsága anynyira vitán felül áll, hogy a
Shenandoah minden szerve
zett munkása hajlandó volt
velük és értük a munkát abba
hagyni s a múlt hét elején
már közel tízezer ember volt
tétlenül.
A Mahoney bányászok nem
akarták, hogy miattuk annyi
ember kenyér nélkül legyen és
megszavazták, hogy a vita el-

intézését rábízzák a kerületi
tisztviselőkre.
A drájver-loadereknek a tár
saság 99 centtel kevesebbet
fizet rendszeresen, mint a
mennyi ki van kötve a szer
ződésben és minden más mun
kán igyekeznek arányosan le
csípni a bányász béréből.
A St. Nicholas breaker bá
nyászai nem akartak vissza
menni a munkába, mert sze
rintük az ilyen huza-vona
mellett a bányászok sqha nem
kapnak igazságqt. v'
Valószínű azonban, hogy ha
a panaszos munkások vissza
mennek, akkor a rokonszenvi
sztrájkolok sem maradnak
kint a munkából.

PROGRESSIVEK KÜZDELME
A Grant bánya ügyénél elválik, hogy kaphatnak-e igazsá
got a Progressive bányászok
Az NRA alatt és az NRA
óta az az általános vélemény
alakult ki a széniparban, hogy
a progresszive bányászok se
hol nem kaphatnak igazságot.
Hiszen az NRA alatt egyszer
Richberg maga megmondta,
hogy igazságuk van a progressiveknek, de a bányászok
magasabb érdekei azt kíván
ják, hogy ellenük döntsenek.
Most egy olyan kézen fekvő
komiszságot akarnak velük el
követni, mire még nem volt
példa ebben az országban és
ami végleg eldönti, hogy létezik-e itt jog és igazság a
UMWA ellen a progresszivek
javára.
A Pekin, Ill. mellett lévő
Grant bánya gazdát cserélt
március 31-én.
A régi gaz
dának a progresszivekkel volt
szerződésük s a bányászok va
lamennyien abba a szerve-

zetbe tartoznak.
Az uj gazda a UWMA tiszt
viselőivel csinált szerződést
mielőtt a bányát átvette és
most azt követelik, hogy a bá
nyászok
csatlakozzanak
a
UMWA-hoz, ha meg akarnak
maradni a munkában.
Nyilvánvaló, hogy itt a
UMWA tisztviselői olyan bá
nyászok bőrére kötöttek szer
ződést, akik közül egyetlen
egy sem tagja a szervezetnek,
akiknek tehát nem szószóló
juk a UMWA vezetői.
A törvény világosan elő-irja,
hogy a munkások szabadon
választják meg (a többség)
hogy
milyen
szervezethez
akarnak tartozni, itt tehát
csak úgy lehet a progresszivek
ellen dönteni, ha a kormány
és minden hatóság el van
szánva, hogy Lewis ellen igaz
ságot senki nem kaphat.

VIZSGÁLATOT KÜVETEL
A BOOTLEGGER UNIÓ
Az “Independent Anthracit
Miners
Association” a boot
legger bányászok hires uniója
vizsgálatot követel az audenriedi lövöldözések ügyében, a
hol két bootleg bányászt a
társaság magán-rendőrei le
lőttek.
Earl Humphreys a szervezet
elnöke a kormányzóhoz for
dult s beadványában elmond
ta, hogy a társaságok törvény
ellenére felfegyverzett magán
rendőröket tartottak a boot
leg bányáknál s ebből keletke
zett a vérengzés.
A bootleg bányászok azt

kérték a kormányzótól, hogy a
vizsgálat levezetésével bízza
meg
Joseph Agor újságírót
aki évek óta végzi a bootleggerek közt és a társaságok
közt a közvetítés és a békités
nehéz munkáját.
A kormányzó nem titkolta
soha, hogy a bootleg-bányászok ellen nem szándékszik el
járni mindaddig, amig azok
nak a meglévő keményszén
bányákban azonnali munkát
nem Ígérnek, mert
belátja,
hogy enni kell azoknak Is,
akik “lopott” szenet bányász
nak.

ESZÜKBEN SINCS HARTNEADY TUDJA SZÉNBÁNYÁSZOK
AZ EGYEZSÉG
VOLTAK

A világ leggazdagabb bányatársaságai óriási összeget panamáznak ki a közpénzek
A keményszén tárgyalásokat ből. - És ebben őket Hart- A canadai hires embermen
a végtelenségig elhúzzák. neady volt kerületi basa téshez szénbányászokat kel
segíti
Csak délutánonként találko
lett hívni
zik a bizottság egy pár órára.
Most már biztos, hogy az
Nem lehet hamar egyezséget árvízzel elöntött pittstoni bá Mikor az egész világ léleg
zetfojtva figyelte, hogy sikerül
remélni
nyák kiürítésére Pennsylvania e a canadai bányaomlás áldo
Maholnap országos botrány
lesz abból
a huza-vonából,
amit a keményszenesek New
Yorkban rendeznek.
Hónapok óta tartanak a
munkabér megállapító gyűlé
sek, de egyik nap nem jutnak
közelebb a kérdéshez,
mint
ahol azt az előző nap ott hagy
ják.
Látszólag nem is veszik ko
molyan a tárgyalásokat, mert
a legtöbbször csak délutánon
ként jönnek össze egy pár
órára és hosszú week-end va
kációkat rendeznek.
Újságírók már nem is zak
latják a közös bizottság tag
jait, mert megértették, hogy
egyezségre
nemcsak,
hogy
nincs a közel jövőben kilátás,
de azt nem is akarnak az ér
dekelt felek hamarosan csi
nálni.
Azt x hiszik, hogy a hosszú
várakozásban és a folytonos
halasztásban kifáradó bányá
szok elfognak akármilyen szer
ződést ellenkezés nélkül fogad
ni, ahogy kénytelenek voltak
azt a puhaszénbányászok meg
tenni és közös
megegyezés
van arra nézve, hogy a ta
nácskozásokat még jó hosszú
ideig eltolják.
A formaság kedvéért néha
összejönnek szivarozni egy pár
órára, ahol szajkó módjára
megismétli mindkét fél képvi
selete, hogy azelőtt mit mon
dott.
S mert a szerződésnek vissza
ható ereje nem lesz, a társa
ságok óriási összeget fognak
minden egyes nap halasztásá
val keresni.
------------------ o------------------

VÉGET ÉRT SZTRÁJK
A - Drifton bánya néhány
száz munkása egy pár napig
sztrájkolt, mert a társaság oda
helyezett negyven embert a
Jeddo bányából s a driftoniak
azt mondták,
hogy ott is
éppen elég embernek nincsen
munkája.
Néhány napi sztrájk után
az ügyet békésen elintézték és
a 40 ember közül 24 ma
radt ott. A bánya április hó
30-ával uj tulajdonosok kezébe
került, akikkel
uj egyezsé
get fognak kötni a bányá
szok.
A lövöldözést a Lehigh Val
ley “szén és vas-rendőrei” ren
dezték, akik körülbelül tizen
öten vonultak hirtelen a bá:
nyászok ellen és összesen mint
egy száz lövést adtak le. Ál
lítólag több könnyebb sérülés
is volt, de a sérültek nem men
tek panaszra.

állam adófizetőit fogják meg
sarcolni, mert a törvényhozók
megígérték a kormányzónak,
hogy erre a célra hétszázezer
dollárt meg fognak szavazni.
Megírtuk, hogy a multi-mil
liomos bányatársaságok elő
ször
a szövetségi kincstárt
akarták megvágni és azt kö
vetelték, hogy az éhezők szá
mára létesített szükségmunka
alapból adjanak nékik pénzt
pumpákra.
Mikon onnan elutasították
őket, azzal fenyegették meg a
kormányzói;, hogy
hétezer
munkája'■ vesztett
bányász
nem fog többé dolgozni, ha
valahonnan közpénzeket nem
kapnak, ki fogják hát a költ
ségeket utalni az állam kaszszából.
Érdekes, hogy Hartneady
bányaminiszter,
aki nemrég
még kerületi basa volt
a
UMWA-nál, szintén követelte
a
közpénzek kiutalását és
olyan jelentést
adott be a
kormányzónak,
hogy a bá
nyatársaságoknak nincs pénzük
a szükséges pumpákra.
Elég gyalázat, hogy a világ
leggazdagabb bányatársaságai
a közpénzekhez nyúlhatnak,
de ennél sokkal nagyobb gya
lázat, hogy ebben
segítsé
gükre van a volt bányász
vezér, aki olyan pontosan van
informálva,
hogy
mennyi
pénzük lehet a bányabárók
nak, s hogy erre nem telik a
gazdag társaságok pénzéből.

MEGHALT
MARGŰGZI IMRE
Margóczi Imre negyven éves
magyar tesvér meghalt, le
ütötte a lundalei bányában a
lejáró kő.
Margóczi Imre nevét isme
rik mindenfelé a magyar bá
nyászok s külön nem kell őt
a halála után bemutatnunk.
Valamikor ártatlanul gyil
kossággal vádolták és akkor a
magyar bányászok segítő ke
zét a Magyar Bányászlap nyuj
tóttá utána, hogy a villanyos
szék árnyékából
elhúzzuk.
Margóczit felmentették és az
óta tapasztalta e sorok írója
és a magyar bányászok, hogy
nem volt érdemtelen soha egy
percig sem a bizalomra.
A köz érdekében mindig
hajlandó volt áldozni és dol
gozni, ha bajban volt valaki és
a bányászok segítségét kértük,
mindig az elsők közt volt
Margóczi és e lap szerkesztő
je úgy érzi, hogy egyik leg
jobb barátját vesztette a sze
rencsétlenül járt testvérben.

zatait élve kihozni, sokan nem
sejtették, hogy milyen érde
kes mellékkörülménye volt a
mentési munkáknak.
A beomlott aranybánya tu
lajdonosait természetesen érc
bányászok akarták felhozni,
akik azonnal és nagy eréllyel
neki láttak a mentési mun
káknak.
Mikor azonban a tartomány
bánya-minisztere megérkezett,
hogy a mentési munkálatokat
vezesse, csakhamar megállapí
totta, hogy a szenesek sokkal
jobban értenek ilyen munkák
hoz.
Táviratilag és részben röpü
lőgépeken hívták oda a legis
mertebb szénbányászok mentő
teamjét és azokra bízták hogy
az eltemetett embereket élve
kihozzák.
Az ércbányászoknak eleinte
nem nagyon tetszett az a dön
tés, de hogy a munkát szem
lélték, és hogy mindenki más
sal együtt a segítési láz és
vágy őket is elfogta, ők ma
guk is lelkesen segítettek a
SZÉNBÁNYÁSZOKNAK, hogy
a beomlott aranybánya áldo
zatait élve napvilágra hozhas
sák.
------------------ o------------------

ELMARADT
MUNKABÉREK
A Chauncey bányánál nem
kapták meg a munkabért a
bányászok
Az első kerületben lévő hi
res Chauncey bánya munká
saival tudatták a múlt héten,
hogy a társaság képtelen őket
kifizetni s hogy Ígéretet sem
ttodnak tenni arra
nézve,
hogy a közeljövőben mikor fi
zetnek.
Minthogy a Lee Co. tavaly
jó üzleteket csinált, a bányá
szok egyáltalán nem értik meg
hogy miért nem tud a tár
saság fizetni, s természetes
nek tartják, hogy ennek kül
ső oka van.
Bizonyos, hogy a bánya be
vételeit más célokra használ
ták s a bányászok erélyes vizs
gálatot követelnek a dologban.
Elég baj az, mikor a szén
ipar helyzetéből vagy egyes
bányák szerencsétlen üzletéből
kifolyólag kell a bányásznak
veszteséget szenvedni s igazán
nem indokolt, hogy a bányá
szoknak járó pedát, ami volta
képpen első mortgage lenne a
kibányászott szenekre, másfelé
spekulálják el s aztán nem
fizetnek a munkásnak.

Rush Holt szenátor leleplezte a 17-ik kerület elnökét a
szenátusban. - Azt állította róla, hogy West Virginia tör
vényhozásában ő gátolta meg a skripszekkel való fizetés
eltörlését. - Azért is élesen kikelt, mert a bányászok el
vannak nyomva a szervezetben
, Végre nem vagyunk ma
gunkban, akik azt hisszük,
hogy a bányászoktól a saját
szervezetüket elrabolták a ve
zérek s náluknál hangosabban
is hirdetik, hogy korrupció
van a UMWA-bam
A múlt héten Rush Holt,
West Virginia fiatal szenátora
a U. S. szenátusban beszélt
ezekről a dolgokról, ahol lelep
lezte Van Bittnert, a 17-ik ke
rület kétkulacsos
kinevezett
elnökét.
Holt előadta, hogy Van
Bittner nemcsak uralja West
Virginia államot, ahol a bá
nyászok hátán felmászott a
politikai bószkodás trónusára,
hanem korruptul vezeti az
uralmát.
Bebizonyította, hogy West
Virginia törvényhozása véget
vetett volna a skripszekkel va
ló fizetésnek, de a bányatár
saságok kérésére Bittner bele
szólt a dologba és az ő befo
lyása fojtotta meg ezt a javas
latot.

De fájóbb dolgokat is mon
dott még. Elmondta azt, amit
mi unos-untalan hangoztat
tunk, ami ellen mi három éve
tiltakozunk, hogy a 17-ik ke
rületben (csakúgy, mint a
UMWA legtöbb kerületében)
a bányászok meg
vannak
fosztva minden joguktól. Hogy
a saját tisztviselőiket nem vá
laszthatják, hogy a saját szer
ződésükbe nincs beleszólásuk,
hogy cárság van a Bittner ke
rületében, a cárság pedig min
dig korrupciót hoz magával.
A fiatal szenátor leleplezé
sei azért keltettek feltűnést,
mert
köztudomású,
hogy
megválasztását Bittnernek kö
szönheti, akikről azonban a
szenátor akkor azt hitte, hogy
a bányászok javát akarja, s
akiről csak később látta meg,
hogy nem vezére, hanem ura
és hajcsárja a bányásznak.
A Holt-Bittner marakodás
nak még nagyon érdekes kö
vetkezményei lesznek.

HAT NAPOS SHIFTÁN A FRICK BÁNYÁK
Egyelőre az üzemben levő Frick bányákat hat napos shiftára helyezték. - Egy-egy ember öt napot fog dolgozni,
tehát több embert vesznek fel
A Frick bányák ezer embert
vettek fel a múlt héten, mert
az üzemben lévő bányáikat
hat napos shiftákra helyezik,
úgy hogy minden ember lehe
tőleg csak öt napot fog ezután
is dolgozni.
Arról is gondoskodtak, hogy
néhány lezárt Frick bányát ki
tisztítsanak és üzembe helyez
zenek és a tisztogatást a Phil
lips, Crossland és Bridgeport
bányákban már megkezd
ték.
1
Ezeknek a bányáknak né
melyike már öt-hat éve nem
volt üzemben és ezek a készü
lődések azt mutatják, hogy a
Frick társaság jó nyárra és
még jobb őszre számit.
Természetesen nem tudja
senki, hogy mennyiben fogják

ezeket a jó viszonyokat meg
érezni az acéltruszt déli bá
nyái, a United States Coal and
Coke Co., amelynek Gary, W.
Va. és Lynch, Ky., hatalmas
telepei nem dolgoznak hat na
pokat,
de azt hiszik, hogy
ezekben a bányákban is több
munkára van kilátás.
A U. S. Steel erős üzemre
készül nemcsak a nyáron, de
különösen az őszre és minden
remény meg van rá, hogy a
munka állandóbb lesz a ha
talmas
acélvállalat összes
szénbányáiban.
A hat napos shiftákat a Co
lonial 1—3—4 valamint a Fil
bert (Pa.) Footedale, Buffing
ton, Palmer, Maxwell, Ronco
és Gates bányákban kezdik
meg a napokban.

A GUFFEY BILL ELLEN

A BOMBÁZÁS BŰNÖSEIT
NEM ISMERIK MÉG

A múlt héten Colorado bá
nyabárói vettek ki tiltó pa
rancsot a Guffey bill ellen,
mert azt remélik, hogy azt a
Supreme Court
alkotmányellenesnek fogja találni.
------------------ o------------------

UJ BREAKER
Schuylkill
Countyban
a
holding kompániák egy na
gyobb darab szénterületet há
rították ki, amit bérbe adtak a
Lorberry Coal Co.-nak, egy
jelenleg West Virginában pu
ha szenet bányászó
társaság
nak.
A társaság állítólag egy uj
breakert fog építeni Tremont
Townshipben.

A nagypénteki bombame
rénylet bűnöseit ma sem is
meri a rendőrség és bár tucat
számra dolgoznak az ügyön a
detektívek, a megoldást nem
találják.
A legegyszerűbb és a leg
kényelmesebb természetesen a
bombamerényletet annak az
öngyilkos bányásznak a rová
sára írni, aki a Maloney ha
lála napján önmagát felrob
bantotta, de erre sem bírnak
semmiféle bizonyítékkal. Köz
ben a letartéztatások még
folynak és az a jelszó, hogy
most kell mindenkit elzárni,
akire a munkásmozgalmakból
kifolyólag neheztel a rendőr
ség.
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Mi lesz a Bridgeport! Szövetséggel?
ötleteit, gondolatait, tréfáit és a mindennapos életre'
vonatkozó megjegyzéseit, amelyek hosszú idő óta forog I
nak közkézen az amerikai magyarság körében, ebben |
a rovatba foglalja össze hétről-hétre Íródeákja:
GONDOS
kivel a világon, hanem vannak
nálam különbek.
De mindenekfelett az bánt
engem legjobban, hogy az ame
rikai magyar újságosok, akik
kel egy mesterségbe való len
nék, akikkel egy kenyeret
Nincs már nekem semmi más eszem, már évek óta egyebet
dolgom a föld hátán, csak az, se csinálnak, csak afelett töp
hogy simán füstölgő pipa mel rengenek, hogy láthanának be
lől nézegessem a világot és bá le ennek a dolognak a mélyébe?
Eszembe jutott erről az a
muljak rajta, hogy az embe
história,
ami Borsodban tör
rek azóta se lettek okosabbak,
tént
vagy
ötven év előtt és a
mióta én gyerek voltam. Meg
melyet
egyszerű
szavakba fog
nőttek ugyan, nagyra nőttek,
lalva
ekként
mesélhetek
el:
eljárt az idő felettük, hajuk
Az
egyik
dúsgazdag
falusi
őszbevegyült, bajuszuk ham
zsidó
embernek
egyetlen
fia
vassá csavarodott, de eszük ma
volt,
akit
kissé
lassú
észjárás
is csak olyan kicsiny és kevés,
mint gyerekkorukban volt. Azt sal ruházott fel a természet.
hiszik, hogy nagyobbá lesznek, Háromszor mondottak neki va
ha azzal próbálkoznak, hogy lamit, de bizony negyedszerre
másokat maguk mellé rángas is csak nehezen értette meg,
sanak alá a fertőbe, a pocso hogy mit akarnak tőle. Mikor
az iskolába adták, arról panasz
lyába.
Bocsássanak meg nekem kodott apjának, hogy a tanító
azok, akik azért olvasgatják az mindig kötekedik vele. El is
én Írásaimat, mert nevetni le ment azután egyszer a gazdaghet azokon. Most az egyszer zsidó az iskolába és megkér
olyanokat mondok majd, amik dezte a tanítót:
— Miért kötekedik mindig a
től a gondolkozó embernek
fiammal?
könny szökik a szemébe. Nem
Azt mondta reá a gyerekek
bírok ezen segíteni, hiszen a
okos
nevelője:
közmondás is azt tartja, hogy
—
Várjon
csak, uram, amig
nem mindig hopp, néha a kopp
megkérdezem a fiát. Mond
is elkövetkezik.
csak, Jakabka, mennyi hatszor
Mostani keserűségemet az hat?
okozza, hogy ki akarnak zök
A nehézfejü gyerek erre oda
kenteni a régi kerékvágásból, szólott az apjának:
amelyet ugyan sohasem szeret
— Látod? Már megint kezdi.
tem, de megszoktam és tűr
Tizenkét esztendei tanítás
tem. Ebben a régi kerékvágás után annyira jutott a fiú, hogy
ban mindazok az emberek, a valami pályára akarták nevel
kik meg akarták menteni az ni és mivel az apa nagyon val
amerikai magyarságot, persze lásos ember volt, elhatározta,
úgy, hogy valami hasznuk le hogy papot csinál belőle. El is
gyen belőle, azt kiabálták fe vitte nyomban a hires miskol
lénk:
ci rabbihoz, akit szépen meg
— Magyar pártold a ma kért:
gyart!
— Azt szeretném, hogy az
Verték a mellüket nagyban, én fiam is pap legyen. Vál
hogy csak egyért harcolnak — lald el a tanítását, bölcs rabbi.
az amerikai magyarok jó vol
A hires rabbi azonban már
táért.
hallott a fiú felől és ezért óva
Tűrtem ezt hosszú időn át, tosan mondotta:
— Mielőtt elvállalnám a fiú
mert megszoktam. És most
tanítását,
előbb küld ki a leg
már nem bírom szó nélkül ál
messzebb
eső
tanyádra három
lam, hogy uj nótára próbálja
esztendőre.
Adok
neki egy na
nak tanítani. Ugyanazok az
gyon
szép
Bibliát,
tanulja azt
emberek, akik azelőtt a magyar
zavartalan
nyugalomban
há
hazafiasságot emlegették, most
rom
esztendeig
és
akkor
majd
uj jelszót találtak ki:
— Az egyetemes munkás ér meglátjuk, hogy mit lehet be
lőle csinálni.
dekekért harcolunk!
Adott is a fiúnak egy gyö
Hajszálnyival sincs ennek nyörű Bibliát, ami nemcsak
több értéke, mint a régi jelszó
szóval mondotta el a dolgokat,
nak. De még rosszabb is, mert
hanem szebbnél-szebb képek
mig a földszagu magyar föld kel is úgy, hogy gyönyörűség
műves mindig tetszett ne volt azt olvasni, szemlélni.
kem, hiszen rajtam is megér
Apránként elmúlt a három
zik holtom napjáig, hogy olyan
esztendő és a gazdag zsidó új
szobában születtem, aminek
ra beállított a hires rabbihoz
agyagos volt a padlója. Most Miskolc városában és illő kö
egyszerre azt követelik tőlem, szöntés után hívogatni kezdte:
hogy a halszagu olaszt vagy a
— Eltelt a három esztendő,
pálinkától büzlő muszkát tart
rabbi.
Gyere most ki a tanyá
sam testvéremnek az egyete
ra
és
vizsgáld
meg, hogy mi
mes munkás testvériség nevé
ben.
re jutott ennyi idő alatt a
fiam?
De ott egye a fene azt a
Mikor a tanyára érkeztek,
testvériséget, ami azt mondja,
hogy a társadalom dolgaiba nagy meleg volt, ott ült a fiú
csak a munkásnak van bele egy gyönyörű hársfa árnyéká
szólása. Orvosnak, mérnöknek, ban. Annyi esze volt, hogy ár
tanárnak, tanítónak nem, mert nyékba telepedjék, ölében pe
azok nem dolgoznak-, azok nem dig ott volt a drága Biblia, ki
munkások. Hát hiszen ha ez nyitva az első oldalon, ahol a
igaz, akkor eben gubát cserél címlappal szemben egy gyö
nénk az uj állami berendezke nyörű kép volt látható: Mózes,
déssel, mert megmaradnának a zsidók nagy prófétája, amint
a társadalmi osztályok. Nekem Horeb hegyének oldalán a ju
pedig mindegy, hogy aki kü hokat legeltette. Pásztor ruha
lönb nálam, annak azért van-e volt Mózesen a kép szerint: ne
több joga, mert selyem ágyban héz birkabőrös bunda, szőrös
született vagy pedig azért jus- süveg, hosszú, kampós pásztor
sosabb, mert kérges a tenyere bot és persze mezítláb járt,
és zsebkendő helyett ujjaival mint juhpásztorhoz illik. Mon
törli az orrát. Egyforma rossz dom: nagyszerű kép volt az.
az nekem is, meg másnak is, Igazi művész adhatja csak meg
ha nem vagyok az uj rendszer annak olyan szépen a módját.
ben se teljesen egyenjogú bár . A hires rabbi azután meg

SÁNDOR
kérdezte a nehézfejü legényt:
— No, fiam, mennyit tanul
tál három év alatt a Bibliából?
Felnézett a fiú és nagy ko
molysággal felelte:
— Egyelőre még nem tanul
tam belőle semmit, mert nem
jutottam tovább ennél az első
oldalnál a nagy gondolkozás
ban.
Csóválta fejét a tudós zsidó
pap:
— ■ Ejnye, ejnye, fiam, mit
tudtál te elmélkedni három
hosszú éven át a Biblia első
oldala felett?
Rábökött a legény a Mózes
képre és megmondta nyílt szó
val:
— Én bizony csak afelett el
mélkedtem három hosszú esz
tendőn keresztül, hogy mikor
készülhetett a nagy prófétá
nak, Mózesnek képe? Télen-e
vagy nyáron?

Elbámult ezen a nagyeszű

Lapunk ipult heti számá
ban megírtuk, hogy a Bridge
port Szövetség konvenciójá
nak a Rákóczi Egylettel való
AZONNALI egyesülést kellene
keresni.
S miután minden magyar
egylet minden tagja kívánja
az egységet és miután egyetpap és szinte hüledezve kér
dezte:
— Mi volt ezen gondolkozni
való? Mit nem tudtál ebben a
képben érteni?
A nehéz észjárású legény az
után megmagyarázta:
— Nem tudtam én ezt a ké
pet sehogyse megérteni. Mert
ha nyáron készült ez a kép
Mózesről, akkor abban a nagy
melegben minek járt a mi nagy
prófétánk dérc bundában, meg
prémes kucsmában, ha pedig
télen készült, akkor minek
járt mezítláb?
Sorsomnak tollforgató osztá
lyosai is ilyen gondolatok fe
lől elmélkednek hosszú eszten
dők óta nagy Amerikában és
akkor azután csodálkoznak
azon, hogy a világ elrohan mel
lettük és hogy ellenségeik ki
rántják a gyékényt a lábuk
alól. Amit pedig végtelenül
sajnál a jobb sorsa érdemes
emberek érdekében
kakasházi KAKAS MÁRTON.

len egyletben sincs egyetlen
tag sem, aki az egyesülést
akárkinek a rovására kíván
ná, semmi akadálya nincs az
egységnek.
Ha a két egyesület kölcsö
nösen kimondja, hogy a rész
letek kidolgozását szakértőkre
bízza s azoknak a kölcsönös
becslését elfogadja,
csupán
ezeknek a részletkérdéseknek
a kidolgozása szükséges.
Reméljük, hogy a Bridge
port!
Szövetség kovenciója
nem engedi újra elodázni ezt
a kérdést s nem fogja azt ki
zárólag a tisztikarra bízni,
mert abban az esetben SOHA
nem lesz semmi az egység*
bői.

nénk mást Írni, meg kell álla
pítanunk, hogy a természetes
fejlődés nem indult meg annál
az egyletnél, a tisztikar min
den erőfeszítése dacára.
Vettek fel tagokat a múlt
év kísérletei közt, de ezeknek
a megszerzése költséges volt s
nem is kaptak annyi tagot,
amennyit az igyekezet után
reméltek.
Pedig a tagok felvételénél
az egylet olyan szokatlanul li
berális volt, hogy a meglévő
tagok egy része bátran tilta
kozhatott volna s talán tilta
kozni is kellett volna a túl
zott engedékenység ellen.
Az orvosi vizsgálat nemhogy
szigorú nem volt, de még az
Hogy az egyesülésnek csak is megtörtént, hogy a vizs
gáló orvos ajánlata ellen is
előnyei lehetnek, azt felesle
kötvényt adtak olyan tagnak,
ges hangoztatni vagy bizonyí
akit a vizsgáló orvos jelvételre
tani, megérti azt mindenki.
nem ajánlott.
Minthogy azonban az egyle
Megtörtént az is, hogy az
tek egyesítésének idáig min
egyik szervező a kötvényt a
dig sikerrel álltak az egyéni
már halott uj tag özvegyének
érdekek az útjába,
számol
kézbesitette, amit tiltanak a
nunk kell azzal az eshetőség
törvények. Ismerve az esetet,
gel, hogy ezt ezúttal is el
nem Ítéljük el túlságosan a
fogják esetleg gáncsolni.
központi vezetőséget, amely ez
Ebben az esetben a Szövet esetben is adott néhány száz
ség konvenciójának gondos dollárt az özvegynek, de meg
kodni kell róla, hogy az egye kell állapítanunk, hogy a rek
sület önálló létében is fejlő lám érdekében tulmentek ez
désnek induljon.
esetben is minden megszokott
Mert akármennyire szeret és törvényes határon.
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April 30, 1936
Mr. Paul Boyminer,
Halfcamp, Va.
Dear Son
I have your letter, and I am surprised at you. What do you mean
by telling me that you cant possibly win a grand prize in the great
Verhovay contest ?
Halfcamp your mining place may be, yet there are over 400
population in Halfcamp. What keeps you from getting at least every
fourth one of them? Dont you know that the Verhovay is open to all
white people, young or old, American or immigrant?
And suppose you will only get 50 new members. Suppose you will
only get twenty-five? Does that mean that you can not win one of the
grand prizes? Not by a long shot my boy. For all that you know, and
for all that I know, perhaps only a few members will win a prize for
you. Especially because two prizes are reserved expressedly for
children of coal miners. Those that fail in the general contest will
still have a chance to win one of these two prizes.
Paul, I know you since you were 4 years old, and even then you
were a brave little kid. When you have set your heart on something you
were perfectly willing to fight for it. Shall I think less of you
know? Are you afraid now to fight for something worth working for?
Or are you not interested in this glorious trip to Europe? With
fifteen other fine girls and lads to keep company? I can not believe
that either.
Paul, as I have stated before, it is just a matter of guts. If
you are lazy, or if you are a coward, forget all about the great
contest.
But if you are really one of "my boys", buck up and work. Enter
the contest at once, secure only one member each day, and you will
get there.
/
Of course you know what the Verhovay is, and you know that you
do a favor to any one whome you induce to join us in this great
fraternal organization.
Life insurance is a necessity, and no insurance company offers a
better policy, with more ample security than our Verhovay. Friendship
and fraternity is the salt of life, and when you talk about the
Verhovay, you extend the hands of tens of thousands of our members for
a friendly handclasp.
What sensible man or woman will refuse you and the other tens of
thousands of members when we invite him or her to join us in our great
fraternity?
Buck up Paul, enter the contest today, and start working. Europe
in all its ancient glory beckons us, and in three months we will be
ready to sail.
Hoping that you will be with us, and assuring you that you will
have the time of your life, I am, Son
as ever, yours

Ilyen igyekezet, ilyen en
gedékenység és ilyen módsze
rek mellett sokkal több ered
ménnyel kellett volna járni
az uj tagok szerzésének, vagy
uj kötvények írásának és a
konvenciónak alaposan meg
kell vizsgálni az okokat ame
lyek
megakadályozták
az;
eredményesebb szervezést.
Az első ok természetesen az
egyesület szerkezetében van,
amely régen rászorul a na
gyon alapos reformra.
A központi tisztviselők és a
testület igazgatósága régen
belátta, hogy első sorban a
“magyar” szót és jelzőt kell
az egylet nevéből kihagyni és
igazi szerencsétlenség, hogy az
utolsó rendkívüli konvenció
azt nem volt hajlandó meg
tenni.
Olvasóink emlékezni fognak
rá, hogy bár a tesület jelen
legi
vezetőségével mi nem
gondolkozunk egyformán, eb
ben a kérdésben ez a lap né
kik és szándékaiknak a rend
kívüli konvenció előtt a leg
messzebb menő támogatást
nyújtotta.
Azóta már a tévedést a mi
véleményünk és értesülésünk
szerint a tagság többsége is
belátta és nem kétséges, hogy
a májusi konvenció az egylet
nevéből a magyar jelzést, ha
magából az egylet lényegéből
a magyar jelleges nem is, fogja
törölni.
Ne áltassuk azonban ma
gunkat és ne írjuk a szer
vezési es terjeszkedési igye
kezetek kudarcát, vagy silány
eredményét ennek az egy té
telnek a terhére.
E sorok írója minden szabad
idejét a második nemzedékkel
tölti, az ő szervezeteikben pró
bál aktív szolgálatokat végez
ni és tapasztalatból állítja,
hogy a magyar szülők ma
gyar gyerekeinek
aránylag;
csak egy kis részét tartja távol
a magyar fémjelzés egy egy
lettől.
Már pedig azt is el kell is
mernünk, hogy a nagy ma
gyar testületek jelenlegi szen
zációs terjeszkedése nyolcvan
százalékban
még mindig a
magyar szülők gyermekei közt
történik.
A keserű igazság az, hogy
bizonyos okok miatt maguk a
magyar szülők idegenkednek
— okkal vagy anélkül — ettől
az egylettől és ezt érezzük
meg azokban a szánalmasan
gyenge eredményekben, ame
lyeket a második nemzedék
körében elérnek.
Később visszatérünk azokra
az okokra, amelyek — szerin
tünk — ezt az idegenkedést
felidézték, amelyeknek azon
ban nem sok közük van azok
hoz az üzleti reformokhoz,
amelyekre ezekben a sorokban
rá akartunk mutatni.
Szükségesnek tartjuk, hogy
a Bridgeporti Szövetség, csak
úgy mint a
többi biztosító
egyletek, minden olyan mo
dern kötvényt felkínálhasson
ügyfeleinek, amelyekkel az
egylet szervezői, vagy ügynö
kei szemben találják magukat
az amerikai üzleti életben.
Természetesen nem adhatja
ezeket a kötvényeket a bizto
sitó társaságoknál olcsóbban,
s nem költhet az egylet kollektálásra sem többet, mint
amennyit erre a kétszer-kettő
engedélyez, de azon belül tel
jesen modern üzleti alapokra
kell a testületet fektetni.
Mikor azonban megállapít
juk, hogy a testület'szerkezete
súlyos és mélyen járó refor
mokra szorul, meg kell azt is
jegyeznünk,
hogy az egylet
fejlődésének a problémáját
megoldani még ezek a refor
mok sem fogják, ha nem vál
tozik az a szellem, amely
úrrá lett abban az egyletben.
Annak a szellemnek, a ve
zetésnek tudható be, hogy
amig a többi magyar egyletek
taglétszámban
örvendetesen
(Folytatás a 7-ik oldalon)
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A nagyság, amely

A Könnyelmű Csók
(Folytatás).
Az Ágnes megátalkodott
akaratenergiájának, ellenséges
érzéseinek s harckészségének
(ami mindenhol magán viseli
a gonoszság látszatát) kifej
lesztésében az életviszonyok
nak alighanem nagyobb része
volt, mint vérbeli ösztöneinek.
Ki tudja, hogy azon esetben,
ha más kedvezőbb miliőbe he
lyezi vala őt a sors: nem-e si
multak volna el idővel érdes,
férfias jellemvonásai, nem-e
győzedelmeskedtek volna raj
tuk a nőiség örökszép, lélek
emelő törvényei?
... (Megfelelhet rá az, aki
végig olvasta ezt a történetet.)
... A szülői házban örökös
Önvédelemre
és küzködésre
volt Ágnes kárhoztatva. A szi
gorú eszü és éplelkü leány
megutálta azt a hazug miliőt,
amelyben a szónak semmi ér
téket sem tulajdonítottak: az
emberek áltatták egymást, tit
kolóztak, kétszinüsködtek, —
mintha ellenségei lettek volna
egymásnak... Az igazsághoz és
igazságossághoz nem volt sem
atyjának, sem anyjának a
legcsekélyebb érzéke sem, ho
lott ő neki szinte fizikai fáj
dalmat okozott minden időt
lenség és szükkeblüség, ami a
természeti, kiváltképpen az
emberi törvényekkel ellenke
zett... Kis leány korában csak
tűrt a dresszura igájában, ké
sőbb magával, de nem is akar
ta magát fegyelmezni: kifeje
zést adott annak, ami a lel
kén feküdt. S ezzel örökös
ellenkezésbe keveredett szülei
vel. Megrótta azok megalómániáját, amelyet valószínű
leg úgy örököltek jobbágytar
tó őseiktől s ami a minden vo
nalon győzedelmes korszel
lemmel szemközt csak nevet
ségessé tette őket, a helyett,
hogy (mint ahogy ők hitték)
tekintélyüket, emberi méltó
ságukat gyarapította volna...
A cseléd emberszámba se ment
a dormándi kastélyban. Anyja
legkisebb
indulatrohamban,
sőt néha rosszhiszemüleg is
megvádolta cselédjeit: hazug
sággal, lopással, ami éppen
eszébe jutott. Mert idegei meg
kívánták ezeket az apró iz
galmakat.

Nem ok nélkül pedig, mert
például a Bálvándy ellen ter
vezett hajszája már csak
ugyan magán viselte a megátalkodottságnak és esztelen
erőszakosságnak nemcsak a
látszatát, de % bizonyítékainak
a nyomait is. Ágnes valóban
gonosz és kegyetlen volt ak
kor, mikor egy
elképzelt,
avagy makacs rabulisztikával
azzá erőszakolt jogcím alapján
űzőbe vett egy férfit, nem gon
dolva annak érzelmeivel, sőt
családja boldogságával sem:
csak a maga érdeke vezérelte,
vagy talán az se, csak a győ
zelem vágya; erősebb akart
lenni mindenkinél; az ered
ményért képes lett volna ma
gát az eredményt is megsem
misíteni. Mint a macska, amely agyonhajhássza az egeret
s nem eszi meg.
Ez hát egy kegyetlen voná
sa volt a vén leánynak, de
emberi azért. Az önzésből ala
kult ki, ami a legtipikusabb
emberfaji tulajdonság... És
Ágnesnek különösen nagy oka
volt az önzésre. Egymagában
állt, senkise szerette, a mindenségből csak annyi volt az
övé, mint amennyit abból ma
gának meg tudott hódítani.
Mi természetesebb, mint hogy
a nehezen szerzett harcbért
nem akarta másokkal megosz
tani s mind intenzivebbé lett,
szinte idétlen nagyra nőtt a
harckészsége!
Miután nem
volt senkije és semmije, egy
külön kis világot akart magá
nak teremteni, amely fölött ő
leendett az ur...
... Akárhogy volt is: tény,
hogy Zsuzsd és Bálint tisztel
ték, sőt megszerették Ágnest...
ösztönből?... (Mert biz ő nem
becézte őket, nem udvariaskodott velük...) Lehet, hogy az
is hozzájárult, a rokonszenvük
megerősítéséhez (pedig
azt
mondják, hogy ritkán csak az
ártatlan emberek ösztöne), de
biztos, hogy a viszonyok is...
Érzéseik főindokainak azonban
mégis csak magában Ágnes
ben kellett rejlenie.
A minthogy csakugyan ő
volt az, aki először közeledett
a fiatalokhoz. Szinte kereste a
Bálint társaságát, hogy eszmét
cserélhessen vele s örült neki,
hogy a képzett, okos fiatalem
berben méltó vitatásra talált.
És a tudományos vitatkozás
terén már egy csöpp önfejű
séget sem árult el a vénleány.
Sőt mondhatni: türelmes, női
esen gyöngéd volt a Bálint vé
leményének meghallgatásában.
Ha meggyőzte őt, készséggel,
sőt örömmel ismerte el a ma
ga tévedését és az ő igazát.
Az ilyes önbelátásnak pedig
nagy a lelkeket összeforrasztó
és hóditó ereje...

Ágnes ilyenkor pártfogásába
vette a becsületében könnyel
műen megsértett embert s ki
kelt anyja ellen. De nem félt
ő az atyjától sem. Nem egy
szer megesett, hogy nyíltan
szemére hányta, — (holott
senkinek sem ártott vele, sőt
azt se kívánta senkitől, hogy
komolyan vegyék), — szemére
hányta apró, ártatlan füllen
téseit. Ifjúkori szerepléseivel
való dicsekedéséért és nagyzolásáért pedig
úgyszólván
A Zsuzsa vonzalmának is
minden egyes esetben lekicsi
meg volt a lélektani oka: az a
nyelte őt.
komolyság, amellyel Ágnes a
Szülei mindezért ellenséget leánykával beszélt. Annak uj
láttak a leányukban, holott az volt ez a megbecsülő modor és
csak istenadta természetének végtelenül hálás volt érte. Az
engedett szabad folyást. Lát emberek gyönyörködtek ben
ta, tapasztalta, hogy az öregek ne, élvezték a testi és lelki
csupa idegességből mindenkit szépségeit s bár mindenki sze
lenyűgöztek, akit hatáskörük rette, úgy bántak vele, mintha
be vet a sors — ő pedig nem nem is lenne öncélú lény, ha
tudta elviselni ezt a patriarká nem a mások esztétikai él
lis zsarnokságot: nem akart vezeteinek a tárgya. És ime,
belefásulni. Erős függetlensé akadt végre egy nő: egy fölé
gi és szabadságérzések laktak nyes eszü, előkelő dáma, aki
a szivében s azokat, mint is észre se vette rajta azokat az
teni eredetű jogait, fölébe he értékeket, amelyekhez a ter
lyezte mindeneknek. Egyszó mészet ajándékából jutott, el
val, nem asszimilálódott a ne lenben megbecsülte benne azt,
ki nem tetsző környezettel... amit meg mások nem vettek
Ilyenformán hovatovább mind nála észre: önszerzette mű
egyénibb és makacsabb lett a veltsége és jelleme kvalitásait...
jelleme. S a gonoszság bélye
És ezeken a lélektani oko
gét rásütötte a látszat után kon kívül a viszonyok is nagy
induló közvélemény.
ban hozzájárulnak a leányka

agyon nyom

A modern civilizáció min
dent központosít, hogy min
denből tömegtermelést csinál
jon és annak az áldásai két
rokonszenvének kifejlesztésé ségtelenül meg vannak.
Bizonyos, hogy olcsóbb pél
hez. Egy az, hogy Zsuzsának,
dául
villanyt állítani elő egy
mióta meghalt az anyja, alig
volt egy női ismerőse is. Egy család számára, ha egyszerre
boldogság után áhítozó sejtel százezer családnak készítik a
mes leánysziv pedig alig tud ivillanyt, mintha mind a száz
meglenni bizalmasság nélkül; ezer külön kis villanytelepet
holott vannak olyan dolgok, tart üzemben magának.
Könnyebb a nagy városokba
amiket egy fiatal nő atyjának
tömörült
népet vízzel ellátni
sem mondhat el. Ágnes volt
egy
központból,
mintha min
az első nő. akivel Zsuzsa, mi
den
ház
a
saját
kutjából me
óta nyilladozni kezdett a szive,
regetné
a
vizet
naponként.
életében találkozott s akit bi
Mikor ' azonban ezt az em
zalmára méltónak Ítélt.
berek
felfödözték, mikor a
Azonkívül a férfiak élet
“kollektiv” élet előnyösebb be
módja is egymásra utalta a
rendezését élvezték, megfeled
két nőt. Bálint nem őrizhette
keztek arról, hogy a fák az
folytonosan húgát. Bálvándyt
égig nem nőhetnek és hogy a
meg váltig hajszolta a men
nagyság olyan naggyá is-fej
tora, Muki: kaszinóból klubba
lődhetik, amely agyon nyom
cipelte, ugratta, lumpoltatta,
bennünket.
egyszóval megismertette vele
A legkeservesebben megta
a pesti életet. — Zsuzsának nultuk azt a mostani árvíznél.
gyakran magára kellett volna
Mikor egyszerre egy millió
maradnia a szállodában min ember maradt egy hétig viz
den gardedám nélkül, ha Ág nélkül .világítás nélkül és fű
nes a saját ötletéből és jó tés nélkül, valószínűleg na
szántából föl nem ajánlja gyon sokan vissza sírták azo
vala Bálvándyéknak a maga kat az időket, mikor petróle
társaságát a szép leány szá um lámpa volt minden háznál
mára, még pedig annyi köz és kút volt minden udvarban.
vetlenséggel, mintha mi sem
És ha Pittsburghot és az
lett volna természetesebb. Sőt egész környékét nem egyetlen
egy pár nap múlva még to nagy villanycsászárság, a Duvább ment Ágnes: magához quesne Light and Power látná
vette Zsuzsát hálásra is, azzal el villannyal, hanem lett volna
az indokolással, hogy a késő hat-nyolc kisebb társaság, ak
éjjel hazatérő férfiak zavarják kor nem tartott volna egy hé
őt az alvásban, ő meg úgyis tig, amig a szolgálatot vissza
unja magát egyedül...
tudták szervezni.
Bálvándynak esze ágába se
Akkor talán az egyik, talán
jött az Ágnes ajánlkozásán a másik megmaradt volna ép
megütköznie, sőt biztos és jó ségben, akkor sokkal kevesebb
kezekben tudván leányát, örült embernek kellett volna szen
annak. Még jobban Zsuzsa.
vedni. Olyan embereknek, akik
Muki csak csudálkozott... nem estek az árvíz pusztító
Mi lelte az önző teremtést, útjába, de akik mégis napokon
hogy egy szép fiatal leánnyal át ezer kényelmetlenségnek
igy összebarátkozott? Hiszen és veszedelemnek voltak ki
a szépekre rendesen irigyek a téve.
csúnyák! Avagy számításból
Nemcsak az árvíz mutatta
tette, hogy ezzel is közelébb meg, hogy a fák ne próbálja
férkőzzék az atya szivéhez? nak az égig nőni.
Már arra is pályázik, nemcsak
Mikor a depresszióból kifelé
a birtokára?...
vezető útra indultunk, mikor
Csudálkozott Muki, de egyéb az iparvállalatok újra elkezd
ként nem törődött az üggyel. tek keresni, a nehéz iparban
Nem sokat törte fejét húga már mindenfelé jövedelemmel
problémáján, (egy kis sport dolgoztak, mikor a legnagyobb
nak tekintette immáron az behemót, a U. S. Steel még
egész furcsa komédiát) — tel mindig képtelen volt keresni.
jesen a maga problémájával Mert olyan nagyra nőtt, hogy
agyon nyomódott a saját sú
volt elfoglalva...
. . . Zsuzsa az Ágneshez va lyától.
Dr. Szabó László, Magyaror
ló átköltözése napján (mikor
az urak először mentek a ka szág legkiválóbb újságírója eb
szinóba), egy szobában hált ből az újságból olvasta, hogy
Ágnessel. Másnap
azonban a keményszén mezőkön tizen
(bár ellenezte a vénlány) aty háromezer bányász területet
ja külön szobát nyittatott ne “foglalt” magának és azon
ki az Ágnesé mellett. Azt azon “bootleg” bányászatot foly
ban alig vette Zsuzsa igénybe. tatnak.
Dr. Szabó nagyon helyesen,
Csak éppen hogy meghált
rámutatott
arra a tragikomi
benne. Különben sülve-főve
kus
helyzetre,
hogy amig a
volt Ágnessel. Még a toalettjét
százmilliós
gépekkel
és tiplik
is az* ő szobájában végezte:
ott fésülködött és (azt nem kel felszerelt óriási bányák ál
engedte el neki) fésülte az Ág lítólag a nagy és költséges fel
nes haját is. Vágyott idős ba szerelések dacára “ráfizetés
rátnője közelségére. Ha az he sel” dolgoznak, addig a magá
lyet foglalt, melléje telepedett, nyosok a saját egyszerű és
primitív szerszámaikkal meg
ha felállott, ő is felugrott:
tudják keresni ezekben a boot
— Parancsolsz valamit?
leg bányákban a tisztességes
Szolgálatkész, figyelmes, há napszámot. Amit a nagy tár
zias volt vele szemben, akár saságok nem tudnak x nékik
csak az édesanyja lett volna. megadni.
Azok a gigászi vállalatok is
És Ágnes igénybe is vette a
túlnőttek
a praktikusságon és
szolgálatkészségét, ami igen
agyon
nyomja
őket a saját
jól esett a kedves leánynak.
nagyságuk.
Még a keztyüjét is megfoldozA kisebb közepes városokban
ta neki... Föltétien őszinteség
a
városi szolgálat, a viz, tűz
és nyugodtság jellemezte a két
oltó,
rendőri, iskola, stb. szol
nő egymáshoz való viszonyát.
gálat
nagyon sokkal olcsóbb,
Szerették egymást, anélkül,
és
van
olyan jó, mint a legna
hogy csak egy fölösleges szót
is pazaroltak volna kölcsönös gyobb városokban. A legtöbb
közepes kis városban talán
rokonszenvük kifejezésére.
jobb.
Mindössze hogy Zsuzsa egy
Amit azokban a kisebb vá
szer fésülés közben megdicsér
rosokban megadnak száz dol
te az Ágnes haját.
lár birtok utáni egy másfél
(Folytatjuk)
dollár adóért, azt a nagy vá

rosok nem tudják, csak kéthárom-négy dolláros adózás
sal megadni.
összeroskad hát a nagy vá
ros lakossága a város nagysá
gának a súlyától.
Csudálatos, hogy ebben az
állítólag praktikus emberek
által lakott országban ezt nem
akarják felfödözni és még
mindig leborulnak a nagy
súlytól, a nagy összegtől, a
nagy épülettől.
Százszor
bebizonyították,
hogy bizonyos magasságon túl
a házakra ráfizetnek, mert a
negyvenedik, ötvenedik, hat
vanadik emeletre költséges a
lakókat felvinni és azokat le
hozni.
De azért határt nem tarta
nak, egyre nagyobb épületeket
csinálnak.
A belső értékről megfeled
kezünk, s csupán a nagyságot
hajszoljuk. Városok veteked
nek egymással, hogy melyik
csábítson több ipart, több né
pet a határába, ami ugyan
nagyobb nyomortanyákat szül
ki, de ami jó üzlet a bankár
nak, a department kereske
désnek, meg egy csomó más
érdekeltségnek.
Mindaddig, amig a gyárak a
nagy adó miatt nem mennek
a városból, amig a nagy de
partment üzletek össze nem
esnek a nagyházbér alatt, a
bankok meg nem buknak at
tól, hogy túl nagyra nőve, le
hetetlen bennük a megfelelő
ellenőrzés.
Az átlagos amerikai — és
sok európai — azt hiszi, hogy
ennek az országnak a fellen
dülését 48 állam szabad keres
kedelme okozta főképpen. Bi
zonyára van valami igaz eb
ben a feltevésben, de ugyan
akkor a 48 állam nagysága
külön koncokat is rak az or
szág gazdasági életére.
Ha nem lenne 48 állam kö
zös vámterülete az ország, ak
kor talán nem termelnének
barackot az egész országnak a
hatalmas egység legnyugatibb
csücskében, hogy az ország
másik végén kétszerannyi rá a
szállítási költség, mint a ba
rack ára.
És akkor talán lenne gummigyár másfelé is, nem kelle
ne Floridában is, Californiában is, New Yorkban is az akroni freight-et fizetni.
Semmi ok sincs arra, hogy
mért ne legyenek például ci
pőgyárak Texasban, de mert
nagy az ország és közös a vám
területe, Bostonból való szál
lítása után kell a texasi cipő
fogyasztónak a szállítási költ
séget megfizetni. És ugyanez
a helyzet a hússal, amit eset
leg Texasban nevelt marhából
vágnak, de ami után Texas
ban meg kell a Chicagótól va
ló szállítási dijat fizetni.
Van a nagyságnak, a kon
centrálásnak, a tömegterme
lésnek sok áldása, de meg kell
végre látnunk, hogy minden
nek van egy egészséges hatá
ra és ha azokat a határokat
át nem lépnék, akkor az árvizsuj tóttá vidékeken az embe
reknek csak a negyedrésze
szenvedte volna át azokat a
megpróbáltatásokat,
amiket
egyhamar elfelejteni nem fog
nak.
Ebben az országban lázas
sebességgel kifejlődtek azok a
nagy arányok, amelyek ránk
fekszenek és lassan agyon
nyomnak bennünket.
Komoly emberek ezt látják
már és pl. a TVA az első óri
ási kísérlet arra, hogy az egy
beesődül embereket újra szét
osszák. De a tömegek ezt az
igazságot nem látják még,
ahogy az üzlet, az égig növek
vő üzlet sem akarja azt, még
a saját kárán sem meglátni.

Az utolsó stáció
A német kormány reform
őrületei az utolsó stációhoz
jutottak, amin alul már csak
a civilizáció és az organizált
társadalom teljes pusztulását
lehet találni.
Miután a diktatúra kényte
len volt a nemzet alantas in
dulataihoz folyamodni, hogy a
hatalmat a kezébe kaphassa,
nem tudott a lejtőn megállni.
Részben azért, hogy igazolja
minden korábbi bűnét és bot
lását, részben azért, mert so
kan ezekbe a “reformokba” bele-őrültek, a nemzetet tovább
viszik azon a lejtőn, amelyen
számukra már nincs megál
lás.
És teljesen mindegy, hogy
Hitlernek milyen nagy lesz a
fegyveres hatalma,
teljesen
mindegy, hogy milyen enged
ményeket kap az ántánttól,
ennek a kormánynak a napjai,
vagy pedig a német nemzet
sorsa el van intézve.
Mikor a szocialisták, a kom
munisták és a zsidók üldözését
megkezdték, mikor más “el
lenség” hiányában kénytele
nek voltak a katholikusokat is
üldözni, az ember azt hihette,
hagy ha egyszer a hatalmu
kat konsolidálják, ha tehát a
személyes céljaikat elérik, a
józanodás meg fog kezdődni.
Azt tapasztaljuk, hogy
a
morális züllés tovább tart.
A Müncheni Orvosegyesület
a következő, a kormány által
jóváhagyott, sőt a kormány ál
tal sugalmazott határozatot
közölte a hivatalos lapjában:
“A betegek kezelésében a
hűséges kezelés fokát a beteg
értéke szabja meg, a szárma
zás örökségének a szempontjá
ból. Nem helyes az értéktele
nebb beteget olyan hűségesen
kezelni, mint azokat, akik a
születés olyan értékét bírják,
amely többet jelent az állam
számára.”
Vagyis az orvosoknak nem
egyforma hűséggel kell kezelni
minden embert, hanem el kell
bírálniuk, hogy a “származási
örökség” milyen értéke van
meg a betegben.
Ha, mondjuk, a beteg nem
származott okos szülőktől, ha
mondjuk zsidó vér is van ben
ne, ha netalán kommunista
hajlandósága volt az apjának,
akkor azt kevesebb hűséggel
kell kezelni.
És az orvos maga a bíró,
hogy a “származás” milyen
öröksége van meg a betegben.
Vagy pedig az a bíró, aki a
parancsot adja az orvosnak.
És minthogy a német birodalomöan a kormány adja
mindenkinek a parancsot, fel
kell tételeznünk, hogy ezentúl
“meg hagyjuk halni” azokat,
akiket a kormány a hűséges
orvosi kezelésre nem tart al
kalmasnak vagy értékesnek.
Köztudomású, hogy úgy az
Egyesült
Államokban, mint
Németországban magtalanitják azokat az egyéneket, akik
káros testi vagy szellemi örök
ségeket hagynának az utódra.
(Csak némely itteni állam
ban.)
De amig itt nálunk a demo
kratikus rendben megfelelő óv
intézkedések történnek, hogy
e£zel a műtéttel ne bántsanak
meg senkit, akinél az eset nem
biztos, addig a diktatúra által
kormányzott Németországban
ez nem igy van.
Ott mi sem akadályozza az
orvosokat, hogy a diktatúra
előtt nem
kedves elemek
mindegyikét
magtalanitsák,
ha akarják és nincs kétség
benne, hogy ez sok esetben
meg is történik.
Ezekben az esetekben azon
ban csupán arról van szó,
hogy nem létező emberek, nem
létező lények megszületésének
állnak az útjába.
Arra nem gondoltak még ci
vilizált országban, hogy kivé
telt tegyenek a betegek közt és
ne ápolják az orvosok vala
mennyiket egyforma hűség
gel.
Ne ismerünk ilyen példákat

még a vadak közt sem, s Né
metországé ezen a téren az el
sőség.
Olyan mélysége ez a lejtő
nek, amely a fenéktől már
nincs messze és amely csak a
diktatúra teljesen anarchikus
uralmára, tehát az anarchiára
és összeomlásra vezethet.
Pillanatnyilag lehetnek si
kerei Hitlernek.
Talán a Rajnán a katonái
ott fognak maradni.
Talán gyarmatot is ki tud a
nemzetének zsarolni.
De a belső életnek ebben a
mederben való folytatása fel
tétlenül a romlásba fogja vagy
őt, vagy a nemzetet sodorni és
ez a romlás nincs messze.
---------o---------

A PROFITOT
NEM EMLÍTIK
A Hudson Coal Co., az or
szág egyik leghatalmasabb ke
ményszén bányája most küldte
szét jelentését a részvényesek
nek.
A jelentésben elsírják, hogy
a társaság a múlt évben “csak”
négy millió és háromszáznegyvenezer tonna szenet termelt,
nyolc percenttel kevesebbet,
mint az előző esztendőben.
A csökkent termelésért a puhaszénen kívül természetesen
a bottleg bányákat okolják.
Érdexes, hogy a hosszú és
részletes jelentésben, amelyben
a társaság nagyobb pénzügyi
manipulációit is elmondják,
egyetlen szó sincs arról, hogy
milyen anyagi eredménnyel,
mennyi profittal dolgoztak a
múlt évben.
A társaság alaptőkéje tizen
nyolc és háromnegyed millió
dollár.
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AZ ÉN DRÁGA KIS FIAM
MOST ÚGY ESZIK, MINT
EGY KIS MALAC
“Olyan vékonyka volt, nem volt
étvágya; már nem tudtam, hogy mit
csináljak vele.”
Anyák azt mondják, hogy a Triner
féle keserű bor az orvosság a so
vány, táplálatlan gyermeknek. A ben
ne levő szerek a legjobbak, amiket
az orvosi tudomány az emésztés se
gítésére feltalált, étvágytalanság, fej
fájás, álmatlanság
gázok
szagos
száj és börbajok ellen, amelyek a
rossz emésztés következményei. Kel
lemes beszedni, megbízható családi
orvosság. Minden patikában kapható.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE
Joseph Triner Co., Chicago
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Pontosan megmondják
Mr. Sibley, a U. S. Chamber
of Commerce kapitalista egye
sületének elnöke kijelentette,
hogy a “big business” azonnal
négy millió embert állítana
munkába, ha nem kellene uj
adóktól és uj rendszabályoktól
rettegni az “üzletnek”.
Nem három millió kilencszázezret és nem négymillió és
két embert, hanem pontosan
négy milliót és mert a U. S.
Chamber of Commerce nagy
kutyái az igazi urai az or
szágnak, el kell hinnünk az ál
lítást.
És ha mégis kételkednének,
nyomban megszólal a Gyáripa
rosok
Országos Egyesülete,
hogy erre az Ígéretre a pecsé
tet ráüsse.
Az azt mondja, hogy a nagy
tőke, a legnagyobb tőke nyom
ban húszezer milliót fektetne
újabb üzletbe, ha biztosítékot
nyerne, hogy a kormány az
üzleteket regulázni nem fogja.
Nem kell tehát ezentúl a fe
jünket törni, hogy miképen le
hetne a prosperitást vissza
hozni az országba.
Csak egy kötelezvényt kell
adnia a kormánynak, amit
írjon alá a kongresszus, pecsé
teljen meg a Supreme Court.
És- ebben a kötelezvényben
csak az legyen, hogy ezentúl
MINDEN szabad lesz itt az üz
letnek, a tőkének. Mert köz
tudomás szerint eddig szegé
nyek kevés szabadságot élvez
tek és ma is állandóan retteg
nek.
Azt sem magyarázták meg
ugyan a gyárosok, hogy mért
pont húszezer, mért nem tizenkilencezer millióról, vagy
huszonegyezer millióról beszél
nek, de hát a multimilliomo
sok mindig
olyan pontosan
tudtak mindent, hogy elhihetjük a szavukat.
Hát lehetséges, hogy vannak
amerikai polgárok, akik haj
landók ezt az engedményt, ezt
a kötelezvényt, a féktelen jo
got a nagytőkének, a ragadozó
uralkodó osztálynak megadni.
Megadhatjuk nékik azt a
jogot, hogy az adót a szegény
emberekre hárítsák. Megad
hatják nékik ismét azokat a
jogokat, amiket mérhetetlen
szenvedések és áldozatok árán
a tőkétől nagynehezen már el
vettek.
De mielőtt ezt megtennék,
jó lenne az igen tisztelt tőké
hez, a szemérmetlen, aljas,
kapzsi és becstelen tőkéhez
egyetlen egy szerény kérdést
intézni.
Mindez meg volt nékik 1932ben a legteljesebb mértékben.
Ők uralták, ők kormányoztatták a maguk szája ize sze
rint az országot.
És az ő korlátlan uralmuk
idején mégis egyszerre tizen
két millió embert freezoltak ki
a munkából.
Talán megfelelnének a nagy
urak arra a szerény kérdésre,
hogy AKKOR mért nem tették
meg azt, amit most ígérnek?
Hogy AKKOR mért nem
költötték el a húszezer millió
dollárt és mért nem állították
a négy millió embert a mun
kába?
Ha erre a találós kérdésre a
feleletet megkapnánk, akkor

talán el tudnánk határozni,
hogy eladjuk-e minden polgár
jogunkat,
nem
egy
tál
lencséért, hanem a proletár
kenyérért, igy azonban egysze
rűen megállapítjuk, hogy a
nagytőkések szemtelenül ha
zudnak.
Mert semmi fogalmuk sincs
róla, hogy négy millió, vagy
négyezer ember állna-e tény
leg a munkába, ha a ragado
zókat rászabadítanák kötőfék
nélkül 3 nemzetre; aminthogy
azt sem tudják egész ponto
san, hogy hány ezer millió dol
lár uj befektetés történne.
ígéreteket hallottunk a tő
kétől, mikor Roosevelt a kor
mányt átvette és mikor a ra
gadozók a hurkot egy pillanat
ra a nyakukon érezték.
Akkor nem is volt feltételek
hez kötve az Ígéret, akkor
örök engedelmességet esküd
tek, amit természetesen a gyó
gyulás első percében a nemzet
haragjának az elmúlásával
azonnal megszegtek.
Úgy látszik nemcsak a szá
mokból, hanem a szónoklatok
ból is, hogy újra nagyon me
rész a nagytőke, mert a kor
látlan uralmat van szemük és
nervjük követelni a kenyérért
cserébe.
Elfeledkeznek róla a pöffeszkedő multi-milliomosok, hogy
van más módja is a milliók
munkába állításának és a
pénzköltésnek.
Oroszország messze van és
az orosz példából, a francia
forradalom
példájából nem
akarnak tanulni.
De amilyen gyorsan eltették
éppen olyan gyorsan elővehetik nálunk ismét 'azokat a
winchestereket, amelyek 1933
tavaszán Iowában ropogtak és
akkor nem a ragadozók osztá
lya fogja a feltételeket dik
tálni.
És ha valami, akkor ez a
határtalan szemtelenség, ez a
kihívó pimaszság az elkesere
dést, a forrongást egyszer ki
váltja. És akkor a következ
ményeket önmagának köszön
heti az az osztály, melynek
van hozzá mersze és pofája,
hogy a nagy krach után újra
a teljes zavartalanságot és a
teljes hatalmat követelje ma
gának.

TEPLÁNSZKY
KIRÁNDULÁS
MAGYARORSZÁGBA
Teplánszky Jenő urat, a Ere
men gőzös által rendezett ez
idei nyári kirándulás vezető
jét, igen jól ismerik mindazok,
akik gyakran keresztezik az
Atlanti óceánt. A Eremen jú
nius 14-én hagyja el a nyári
kirándulás
utasaival
New
Yorkot. M
Mint a Közép és Kelet Euró
pába igyekvő utasok vezetője,
Teplánszky már nyolcvankétszer tette meg a tengeri utat
oda és vissza az Európa gő
zössel, a Eremen testvérhajó
jával és az által, hogy minden
egyes utján közeli érintkezés
be került az utasok százaival,
páratlan alkalma nyílt az em
beri természet és az utasok
szükségleteinek tanulmányo-

A KONGRESSZUS
MINDKÉT
háza az adó javaslaton rágó
dik s ha az ember az újságokat
olvassa, azt kell hinnie, hogy
a kormány halálos ellensége a
nemzetnek.
A kiváltságos osztály minden
elképzelhető eszközt felhasznál,
hogy a legszélesebb körű pro
pagandával népszerűtlenné te
gye a javaslatot és a kongreszszust olyan módosításokba ter
rorizálja, amelyek a javaslat
“fogait” kihúzzák.
Mert a felosztatlan profitot
is meg akarják adózni (ami
profit), a kormányt most az
zal vádolják, hogy a takaré
kosságot akarja kiirtani az or
szágból.
S bár mindenki tudja, hogy
a bónus váratlan megszavazá
sa nagyobb összegek előterem
tését igényli és bár mindenki
lármázik, hogy a deficitet nem
szabad emelni, az elnökre rá
fogják, hogy az adó javaslattal
nem a kincstár bevételeit kí
vánja szaporítani, hanem gaz
dasági reformra törekszik.
Annyi reform mindenesetre
van a javaslatban, hogy ezút
tal a legnagyobb tőkéseket
akarják megadóztatni, akik a
jövedelmi adó fizetése
alól
nagyrészt kibújtak, de termé
szetesen az uj adó főcélja az,
hogy az AAA és a bónus ki
adásokat födözzék.

OLYAN HIHETETLEN
nyomást gyakorol a nagy
tőke, úgy a sajtóban, mint a
színfalak mögött a törvényho
zókra, hogy a javaslat teljes
elerőtlenedésén kell aggódni.
A ház nagyjában meg fogja
a Ways and Means Committee
által beterjesztett javaslatot
szavazni, mert a ház minden
tagja uj választás előtt áll.
De a szenátorok két harma
dának nem kell szembe nézni
a választókkal ez évben, ők
tehát a nagytőke kívánságára,
kérésére és parancsára el tud
ják a javaslat legfontosabb ré
szeit gáncsolni.
Érdekes, hogy két év óta a
nagytőke folyton Anglia he
lyes pénzügyi politikájáról sza
val, ahol az államháztartásnak
deficitje nem volt két éve, most
azonban hallgatnak róla, hogy
az adókat ott is éppen jelen
zására, valamint embertársai
nak tökéletes megismerésére.
Alaposan ismeri a kontinen
tális Eurpát és mindazok, akik
részt vesznek a kirándulásán,
élvezni fogják tanácsainak és
vezetésének előnyeit.
Amellett, hogy a tengeri
utazás alatt felügyelni fog uta
sainak szórakozására és min
den ügyben szolgálatkész ta
nácsadójuk lesz, az Európába
való megérkezésekor segíteni
fogja őket a vámvizsgálatnál
és a podgyász elszállításánál,
majd pedig személyesen el
fogja kisérni utasait Bremerhavenből Budapestig.
A Brement, amely a North
German Lloyd 51,656 tonnás
zászlóhajója, világhírű a gyor
sasága, fényes berendezése s
nagyszerű kiszolgálása révén.
Harmadosztályú kabinjai, amelyek legtöbbje azelőtt a tu
rista osztályhoz tartozott, tá
gasak és levegősek. A két So
cial Hall, két étterem, két do
hányzó, a külön gyermekszo
ba, a tornaterem és a széles
nyitott fedélzetek mind hozzá
járulnak az utasok kényelmé
hez és ki fogják érdemelni
azok megelégedését. A Tep
lánszky kirándulás részére kü
lön szórakozó programokat ál
lítanak össze és minden este
tánccal egybekötött mozielő
adások lesznek a Social Hall
ban.

leg emelik, még pedig sokkal
magasabbra, mint az uj javas
lat emelné azt minálunk.
Amennyiben a szenátus a ja
vaslat" fogait” kihúzná, demo
krata győzelem esetén az el
nök nagyon sokkal radikáli
sabb javaslatot nyújt be ja
nuárban, amit akkor meg is
fognak szavazni.

nap-nap után látjuk, hogy a
sárga sajtó fontos és szenzá
ciós bűnügyeket egyszerűen le
akar tárgyalni és el akar dön
teni a sajtóban.
A lapkiadók és az újságírók
voltaképpen nem
mondják
meg őszintén, hogy mi fáj ne
kik. Amig ők a legnagyobb
szabadsággal kritizálják az el
nököt és a kormányt, nehéz
VÁRATLANUL
nekik elviselni, hogy a szabad
EGY ÉRDEKES
kritika jogával él az elnök és
a
javaslatot nyújtottak be a kormány is.
szenátus elé a kormány tudtá
val. Fel akarják ajánlani a A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
teljes függetlenséget Puerto
második nagy beszédét mond
Riconak, ha a szigetország azt ta el Roosevelt New Yorkban
1937-ben népszavazás megejté- a‘múlt héten s félre nem ért
sével kívánja s ez esetben öt hető hangon mondta meg az
hat év alatt a teljes független országnak, hogy újra válasz
séget megkapják.
tása esetén mit várhat tőle a
polgárság.
Puerto Ricoban volt mindig
egy kis hangos párt, amely a
Kijelentette, hogy nem hisz
függetlenség mellett izgatta az a nagytőke elméletében, amely
országot, miközben átlag egy az államháztartást
minden
millió dollárt húztak az orszá áron egyensúlyozni akarja, ha
gos segélyalapból havonta.
mindjárt az utolsó kenyérmor
Most ezek a politikusok van zsát kell az éhes ember szájá
nak beijedve a legjobban, mert ból elvenni.
máról-holnapra nem nagyon
S rámutatott a nagytőke fa
lehet nekik frontot cserélni, a rizeus Jánus arcára, mikor rá
kis ország pedig függetlenül olvasta, hogy a nagy profit
nem él meg, vagy nagyon sze mellett nem hajlandó a mun
gényesen fog létezni.
kabéreket emelni, aminek be
Állítólag Puerto Rico lakos kell következni, mielőtt igazán
ságának a túlnyomó többsége javulhatnak a viszonyok ebben
államjogot szeretne,és a szö az országban.
vetségben akarna maradni, ez
Azt is bejelentette, hogy
azonban
erősen komplikált igenis, a farmerek vásárló ké
helyzetet teremtene, mert a pességét vissza kell állítani,
49-ik államunk ez esetben spa mert akkor nem lesz termésnyol lenne, nem pedig angol felesleg, miután a jelenlegi
szász.
helyzetben a munkásság nem
tud megfelelő élelmiszert fo
gyasztani a tisztességes kereset
A SUPRFmf,
hiányában. Vagyis akármit
COURT ELŐTT
csinál a Supreme Court, a far
még mindig a villanytruszmer bonus mindaddig érvény
tok alkalmatlankodnak és ter
ben marad valamilyen formá
mészetesen még; mindig a
ban, amig arra szükség lesz.
TVA-t támadják. Nem tetszik
nekik, hogy a kormány elad a
villanyból, nem tetszik nekik, A DEMOKRATA PÁRT NEM
minden tagja lelkesedik ez
hogy a PWA alapból kölcsön
adnak városi villanytelepekre ért a programért, de a vá
és
természetesen szerintük lasztás előtt az elnökkel szem
ilyen halálos bűnt megtilt az be szállni nem mernek és nem
fognak. Kérdés azonban, hogy
alkotmány.
A múlt héten nagyon sze lesz-e Rooseveltnek még akkor
rencsétlenül argumentáltak az is kongresszusi többsége, ha
vele
ügyvédek, mert azt állították, megválasztják és ha
hogy a TVA (vagyis a szövet együtt többsége lesz a pártjá
ség) konkurrenciája a magán- nak.
Az elnök az első négy évben
vállalatokat tönkre teszi, amit
a kormány könnyen megcáfolt. annyi állást tud adni azoknak,
Egyszerűen bemutatták az akik a kongresszusban .támo
alabamai, georgiai és a caro- gatják a programját, hogy
linai villanytrusztok üzleti ki emiatt kénytelen őt a párt
mutatásait, amelyek szerint minden tagja árkon-bokron
1935-ben — mikor már a TVA követni.
A második terminus után
konkurrált velük — hatvan
percenttel nagyobb profitot csi azonban sokkal kevesebb állás
náltak, mint az előző évben és áll rendelkezésére és a párt
negyven százalékkal több pro kongresszusi tagjai felett nem
fitot, mint akármikor, mióta olyan erős a kontrolja.
Mindenesetre bizonyos, hogy
léteznek.
Természetesen a legtöbb új ezúttal Rooseveltre nem fog
ság — különösen a nagyobbak nak vakon szavazni, mert elég
— szó szerint megírják, hogy gyakran és elég világosan meg
mit mondanak a közszolgálati mondja, hogy mi a programja.
Éppen ez az oka annak, hogy
vállalatok ügyvédei, de elhall
a
választási küzdelem példát
gatják, hogy mi a felelet és bi
lanul mocskos lesz és izlelitőt
zonyítéka a kormánynak.
kaptunk már a piszokból.

A LAPKIADÓK
ÉS SZERKESZTŐK

A PROGRESSZÍV
konvencióztak a múlt héten ELNÖKÖKET

és öt napon át a “veszélyben
levő” sajtószabadságról be
széltek.
Az igazság az, hogy a sajtó
szabadsága ebben az országban
nincs és az utolsó évtizedek
ben soha nem is volt veszély
ben.
S bár természetesen ez a lap
a legszélesebb sajtószabadság
fenntartását kívánja, sokkal
jobb lenne arról tanácskozni,
hogy a sajtó visszaéléseit mi
képpen lehetne
korlátozni,
mert a sajtó visszaél a hatal
mával naponta.
Közismert tény, hogy a “sár
ga sajtó” üldözte ki pl. Lindberghéket ebből az országból s

mindig el akarta a ragado
zók osztálya gáncsolni, de ta
lán Roosevelt az első elnök,
akit személyesen féktelenül
gyűlölnek a tőkések.
Csak a személyes gyűlölet és
bosszú ragadhatja őket arra,
hogy a legkülönbözőbb “ligá
kat” és “egyesületeket” pénz
zel bőségesen ellássák, mikor
tudják, hogy ezek a kétes ala
kulatok csak mocskot visznek
kampányban.
A Du Pontoknak, a Raskoboknak, meg a többieknek nem
válik dicsőségükre, hogy az el
nök, az elnökné, Perkins és
Ickes ellen a legaljasabb sze
mélyes
hajszát
folytatják,

olyan módszerekkel, amilyene
ket AI Smith ellen alkalmaz
tak 1928-ban.
Az elnökről azt suttogtatták,
hogy megőrült, az elnöknéről
a déli államokban képeket kö
zöltek, hogy négerek a bará
tai, Perkinsről azt Íratták a
Daughters of American Revo
lution pennsylvaniai főcsoroszlyájával, hogy muszka-zsidó,
természetes hát, hogy bolse
viké
Az a legérdekesebb ebben a
mocskos kampányban, hogy az
az AI Smith, aki ellen hasonló
eszközöket használtak nyolc
éve a Du Pontok, most ott
van mellettük és az évi ötven
ezer dolláros kegydijért a Du
Pontok mocsokba mártott ke
zét csókolja.

A REPUBLIKÁNUS PÁRT

emlegetett “dark horse” és a
keleten most arra fogadnak.
A párt oszlopainak be nem
vallott gondja Hoover,
akit
nem tudnak lerázni a párt
nyakáról és akinek a konven
ción való jelenléte maga is
szerencsétlenség lesz a párt
számára.
Hoover azt már tudja, hogy
a jelölésre nem számíthat, de
legalább ő szeretné a jelölt sze
mélyét megszabni s ő szeretné
a párt hivatalos platformját
diktálni.
Ha a párt befolyásos tagjai
nak a szándéka sikerül, akkor
a konvención fog igazán és
véglegesen
Hoover elbukni,
mert a konvenció után a párt
feje hivatalosan és 'névlegesen
is jelölve lesz.

PENNSYLVANIÁBAN EZEN

a héten esedékesek az elővá
lasztások és most tűnik ki,
hogy tanultak-e a polgárok ab
ban az államban.
Pennsylvania munkásságá
nak látnia kellett, ha vak nem
volt, hogy a régi republikánus
gárda minden tisztességes tör
vényjavaslatot elgáncsolt.
Hogy minden csalásért és
vesztegetésért elitéit törvény
hozót a tisztségében megtar
tott.
A republikánus szavazóktól
függ, hogy ki fogják-e ezeket a
régi crookokat cserélni, hogy
kivágnak-e mindenkit, aki a
törvényhozásban csak a Mellon
érdekeltségeket szolgálta.
Ez az újság s különösen ez
a rovat soha nem igyekszik
egy szavazót arról meggyőzni,
hogy a helyét a másik pártban
keresse, hanem arról,
hogy
akármelyik párthoz tartozik,
csak progresszív és tisztessé
ges jelöltekre szavazzon.
Pennsylvania republikánus
szenátorai — néhány kivétel
lel — mind halálos ellenségei a
munkásnak és megöltek min
den javaslatot, amit a kor
MINTHOGY BORAH-T
mányzó a munkások érdeké
soha nem veszi be a nagy ben a törvényhozás elé ter
tőke s igy a jelölése, a nagy jesztett.
tőkések kasszáit a republiká
nusok előtt bezárná, nem gon N*W JERSEY FOGLALTA
dol ma senki arra, hogy Idaho
le a lapok - első oldalát a
öreg szenátorát jelöljék. Ép
(Folytatás a 4-ik oldalról*
pen igy nincs sok chance-je
Knox ujságkirálynak.
TÍZ NAPOS AJÁNLAT
Maradna Vandenberg, aki a 10 font érett leveles
$125
jelölést állítólag nem nagyon dohány, pipa és izesitő ... ■ —
óhajtja, mert azt hiszi, hogy Fizet, mikor a postán megkapja.
az négy év múlva sokkal töb HICKORY RIDGE FARMS
Fulton, Ky.
bet érne, vagy egy eddig nem Dept. M-10

“oszlopai” két dolgon aggód
nak. Az egyiket nem titkolják
és az az, hogy el szeretnék Landont gáncsolni, ami most már
nagyon nehéz lesz.
Jobb hiányában és óriási öszszegek elköltése mellett Lan
tion esélyei egyre emelkednek,
de ha őt jelölik, nehéz helyzet
ben lesz a republikánus párt a
kampnáyban.
Landon olaj-mágnás és köz
tudomású, hogy eddigi kam
pányát az olajosok pénzelték
s a demokraták ezt a kam
pányt véka alá rejteni nem
fogják.
Nagyon súlyos tehertétel a
kansasi kormányzó ellen, hogy
Mr. Hearst a főpátrónusa és
barátja, már pedig a Hearst
baráti csókját nagyon találóan
a “halál csókjának” nevezte
egy kiváló újságíró a napok
ban.
Az sem teszi a keleti álla
mokban népszerűvé Landont,
hogy száraz s hogy elnöksége
alatt a szárazak uj erőhöz kap
nának.

AMERIKAI KÉSZPÉNZ DOLLÁROK
KIFIZETÉSE AZ ÓHAZÁBAN JÓTÁLLÁSSAL
PÉNZKÜLDEMÉNYEIT PONTOSAN ÉS GYORSAN
ELINTÉZZÜK POSTÁN VAGY SÜRGÖNYILEG
TÖBB MINT 30 ÉVE SZOLGÁLJA

A

MAGYARSÁGOT
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THE KANAWHA VALLEY BANK
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A FEDERAL RESERVE SYSTEM TAGJA
Ez a hatalmas pénzintézet 67 év óta
szolgálja becsülettel ügyfelei érdekeit
Érezze magát biztonságban s helyezze el megtaka
rított pénzét az állam legerősebb bankjainak egyiké
ben. E bankban elhelyezett betéteket a Szövetségi
Kormány garantálja,
Külföldi osztálya teljes fele
lősség mellett utal át pénzeket a világ bármely ré
szébe, akár dollárban, akár pedig más pénznemben.
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lítólag állandó békét csináltak
a rakpartokon:
A Csendes tenger kikötőiben
a dock-munkások megismétlő
dő sztrájkja már majdnem
polgárháborúvá fejlődött és
nagy áldás lenne, ha egy-két
évig a munka-adók és a mun
kások békében tudnának egy
mással maradni.
A múlt héten ismét több
helyen tört ki a PWA munká
sok sztrájkja és úgy látszik,
hogy ezek a sztrájkok állan
dóan napirenden fognak ma
radni.

múlt héten. A radikális haj
landóságú
munkátlanok és
nincstelenek a törvényhozás
házát megszállták s abban
gyűléseket tartottak.
Azért tették ezt, mert a
törvényhozás racketeer tagjai
hónapokon át marakodtak a
közsegélyek ügyén, de a segély
céljaira pénzt nem szereztek.
A kormányzó
különböző
ajánlatokat tett, hogy a szük
séges harminc millió dollárt
uj adókkal hozhassák be az ál
lamkasszába, de a törvényho
A PWA munkások joggal
zók a kötelesség alól gyáván
sztrájkolnak,
mert a megsza
kibújtak.
bott nyomorúságos munkabér
Minthogy a kormányzónak ből megélni nem; tudnak és
csak “felkelés”" esetén van jo mert más eszköz nem áll a
ga rá, hogy bizonyos kiadáso rendelkezésükre, hogy segítse
kat engedhessen meg magá nek a sorsukon. Az őszi vá
nak, a törvényhozásba telepe lasztások alkalmával nem ér
dett munkátlanok szépen és demes nekik a Roosevelt ellen
barátságosan
megszavazták, jelöltjére szavazni, mert hi
hogy ők fel vannak lázadva.
szen a szövetségi kiadásokat
Félő, hogy ha az állam tör “csökkenteni” akarja, vagyis a
vényhozói mindenütt olyan al segélykiadásokat meg akarja
jasak és hitványak lesznek, szüntetni.
mint Jerseyben, Pennsylvaniá
ban és még egy néhány állam EZ A HÉT DÖNTŐ LESZ
ban, az udvarias forradalmi
A munkásmozgalmak továb
nyilatkozatok helyett valódi lá
bi
sorsára és a múlt héten az
zongások ütik fel a fejüket eb
egymással farkas-szemet néző
ben a hazában.
munkásvezérek kétségbeesett
manővereket csináltak hogy
NF.W YORK ÁLLAM
két munkás-konvenciót maguk
TÖRVÉNYHOZÁSA
mellé hangoljanak.
nem kevésbé korrupt és ott
A csenevész kis acél-szerve
nem kevesebb lelketlenséggel zet konvenciója van a héten
játszanak politikát a nyomor és annak kell határozni, hogy
ral.
elfogadja-e Jbhn L. Lewis aján
Lehman kormányzó javasla latát és ajándékát, vagy kitart
tainak a legnagyobb részét el Tighe elnök és Green mellett.
gáncsolják s az államháztar
Az ipari szervezetek kiépíté
táshoz szükséges összeget nem sére alakult bizottság élén
akarják megszavazni.
Lewis ötszázezer dollárt kínál
Éppen ezért érdeke minden ajándékba az acélmunkások
szegény embernek, hogy a se nyomorék kis szervezetének, ha
gélyezést ne vegyék ki a szö hajlandó ipari uniont csinálni
vetséges
kormány kezéből, s a nehéz iparban dolgozó min
mert az államok intézkedéseit den munkást felvenni.
a nincstelenek máris erősen
Természetesen a kis csoport
megsinylik. Ha teljesen és ki racketeer tisztviselői ellene van
zárólag Washington intézné a nak az ipari szervezetnek, mert
segély ügyeket, igazságosabb és az ő tisztviselői dzsábjuk és fi
elégségesebb segély jutna a zetésük igy biztosabb, mig a
nincstelen embernek.
szervezkedéssel “csak” a mun
ügy látszik, hogy a válasz kás nyerhetne.
tások előtt még rendkívüli tör
vényhozás lesz néhány állam A MÁSIK FONTOS
ban, különösen az árvizsujtotkonvenciót az autó-munká
ta területeken.
sok tartják, akik tavaly bele
A fent említett államokon
nyugodtak, hogy tisztviselőit
kívül Colorado és New Mexico Green nevezte ki, de akik je
szerepeltek sokat a lapokban lenleg Greennek szabadsága múlt héten. Colorado kor harcot üzentek.
mányzója katonákat állított a
Lewisnak a szervezői hóna
határra, hogy a munkátlan em pok óta járnak-kelnek az autó
berek (cukorrépa munkások)
munkások közt és egyáltalán
beözönlését eláll ják.
New
nem lehetetlen, hogy ennél a
Mexico kormányzója azzal fe
szervezetnél Lewis győz.
nyegetőzik, ’hogy., feleletképpen
Mindez nagyon szép lenne
az árut sem fogja Coloradoból
és minden értelmes munkás
a saját államába engedni.
őszintén örülne a Lewis küz

A MUNKA FRONTJÁN
általános megelégedést kel
tett a múlt héten, hogy a friscoi kikötő munkások nyolc na
pos sztrájkját elintézték s ál

delmeinek, ha közben nem fe
ledkeznék meg róla, hogy ő vol
taképpen a bányászok vezére
és a fizetését ott kapja.
Száztizezer
keményszenes
dolgozik szerződés nélkül ápri

I

lis elseje óta és nincs semmi
kilátás arra nézve, hogy ha
marosan kapnak uj szerződést.

A GAZDASÁGI
VISZONYOK
nagyon “tarkák” az utolsó
hetekben. A nehéz ipar, a szén
ipar és általában az úgyneve
zett alapiparok elég jól dol
goznak s az autó-ipar szintén
annyi terméket dob a piacra,
mint a legjobb időkben.
• Ezzel szemben a kereskedők
azt panaszolják, hogy a ta
vaszi szezon nem vált be, hogy
az üzletek forgalma lecsök
kent.
A husvét nagyon korán volt,
amikor a kedvezőtlen idő kö
vetkeztében tavaszi árut még
nem vettek, most pedig a ta
vaszi áru eladására késő van,
mert két-három hét múlva a
közönség nyári holmit fog kö
vetelni. A tavaszi áruraktár
tehát megmarad a boltokban
és ezt a könnyű iparban máris
erősen megérzik.
Nyugtalanítja az is az orszá
got, hogy az utolsó tiz napon
át erősen estek a tőzsdén az
értékek, bár a legtöbben azt
hiszik, hogy nem kell különö
sebb jelentőséget tulajdoníta
ni a dolognak.

A FARMTERMÉNYEK ÁRA

mennyiségben menekült ki az MAGYARORSZÁGON NAGY
országból.
volt az öröm a múlt héten,
mert ott járt Lengyelország
A LIGA KÉPTELEN VOLT feje, aki a lengyelek barátsá
megegyezni egy olasz és egy gáról biztosította a nemzetet.
Ez a barátság minden esetre
német programon, kényelme
sen elnapolták hát a gyűlést értékes, de úgy látszik, hogy
Magyarországon azt túlbecsü
május derekára.
lik, mert a lengyel kormány
Addig Mussolini esetleg az
semmi esetre a revíziót köve
egész Ethiopiát felfalja, Hitler
telni nem fogja.
pedig a megszállt területeken
A lengyelek ugyan szeretné
az erődök építését is meg
kezdi.
nek Magyarországgal közös ha
tárokat, amik nem jöhetnek
Kétségtelen, hogy a Liga cső
létre csak Csehszlovákia rová
döt mondott hosszú időre,
sára, de a revíziótól ők is irtóz
mert a világ minden kis álla
nak, mert hiszen minden ész
mának látnia kellett, hogy
szerű revízió visszaadná a len
akármelyik nagyhatalom szá
gyel korridort Németország
mára ezentúl is szabad prédát nak.
képeznek és a liga őket meg
Talán érdekesebb az a tény,
védeni nem tudja és nem fogja.
hogy Szerbia és Románia né
Az olasz kormány például
met barátságot keresnek, mert
egyszerűen azt mondta a Nem úgy érzik, hogy a Rajna vizetek Ligájának, hogy törődjék
dék megszállása után a fran
a saját dolgával és még csak
beleszólást sem
engedélyez ciák képtelenek nekik teljes

ANGLIA BEJELENTETTE,
hogy amennyiben az olasz
kormány megfékezésére nem.
tudnak valamilyen programot
találni, kilép esetleg a Ligából,
nem valószínű azonban, hogy
ezt tényleg megteszik a közel
jövőben.
Valószínű azonban, hogy az
angol kormány uj orientációt
fog keresni és ezentúl nem a
franciákkal, hanem valamelyik
kontinentális hatalommal, ta
lán Németországgal fog cooperációt találni.
Franciaország áll az olaszok
megfékezésének az útjában,
akik Abyssiniában már a Nílus
forrásait is elfoglalták, ami
életkérdés Egytomra, vagyis
Angliára nézve s aminek a bir
toklását nem engedhetik át
egyetlen más fehér kormány
nak sem.
Ráadásul az olaszok Angliát
egyszerűen háborúval fenye
getik arra az esetre, ha az an
gol kormány a Ligától függet
lenül a Suez csatornát az olasz
hajók elől elzárná.

NÉMETORSZÁGBAN A NÉP

A bremerhaveni kikötőből, közvetlen a Bremen
és Európa hajók mellől gyorsvonat indul, amely
kényelmes utazást biztosit Budapestig.
Vagy utanék a népszerű gyorshalókon:

CO LUMBU S

HAMSA ~ DEUTSCHLAND
HAMBURG ~ NEW YORK
Kitűnő vasúti összeköttetés Brémából vagy Hamburgból
Felvilágosítást nyújt a helyi ügynök vagy

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
1205 WASHINGTON BLVD., DETROIT, MICH.

körülmények közt várták a
francia választást, amely azon
ban nem fog megoldást hozni
semmiféle európai kérdésre.
Franciaországban nyolc külön
böző párt van a parlamentben
s igy meghatározott program
ja nincs egynek sem.
A külpolitika és Európa azon
nali sorsa attól függ, hogy a
többségre kerülő és két-három
pártból álló koalíció miképpen
tud megalkudni egymással,
minket azonban ez esetben a
francia frank sorsa érdekel kö
zelebbről, ami a választás után
szintén eldül majd.
Mindenki biztosra veszi,
hogy a frank értékét a kor
mány kénytelen lesz levágni és
ebben a tudatban az arany
két hét óta állandóan nagy

védelmet nyújtani. Ilyen ala A PALESTINIAI
kulat esetleg hozhatna bizo SAJNÁLATOS
nyos revíziót a magyarok szá
és véres zavargások nem ér
mára.
ték váratlanul a világot, mert
természetes volt, hogy a zsi
SPANYOLORSZÁGBAN
dók odatelepítésével a béke
egyre balfelé tolódik a kor ügyét nem szolgálták.
mány és a múlt héten elren
Igaz ugyan, hogy az arabok
delték a földosztást, aminek tól minden talpalatnyi földet
nem volt más célja, minthogy drága pénzen megvettek, de
a már elfoglalt földet törvénye az is igaz, hogy az arabok által
sen is odaadják azoknak, akik bírt területen a külföldről oda
azt tulajdonosaiktól elvették.
özönlő pénzek segítségével az
Ezenkívül is sok radikális arabokból másodrendű polgá
törvényt és rendeletet hoztak rokat csináltak.
A mesterségesen épített zsi
és minden jel azt mutatja,
dó
állam csak addig fog létez
hogy ha nem is Sovjet, de min
ni,
amíg Anglia szuronyai a
denesetre radikális szocialista
védelmet
ellátják és nagy kér
kormánya lesz Spanyolország
dés,
hogy
Anglia közvéleménye
nak.
erre a hálátlan feladatra med
# Európának ez a fordulat dig lesz hajlandó. Különös te
ugyan nem tetszik, de jelenleg kintettel arra, hogy Angliának
igazán nincs módjukban az sok-sok
millió mohamedán
európai hatalmaknak, hogy alattvalója van, akiket túlsá
beleavatkozzanak Spanyolor gosan megbántani nem fog
szág dolgába.
nak.

Mussolini a békekötéshez a Li
gának.

ugyanezt a tarkaságot és bi
zonytalanságot mutatja. A dél
nyugati államokban szárazság
tól tartottak s ez a búza és a
hús árát emelte, de a hét vé
gére esőket jósoltak s szomba
ton az árak már leestek. Az
északnyugati nagy fensikon
szintén erősen szükség lenne
már tavaszi esőre.
A zöldségpiacot még mindig
az tartja letörve, hogy a zöld
ségfogyasztás a gyenge kere
seti viszonyok következtében
nagyon lecsökkent.
A gyümölcs árakat lenyomja
az a tény, hogy a keleti álla
mokban kitűnő termést várnak VALÓSZÍNŰ, HOGY HA
minden gyümölcsből.
a tropikus eső nem szól a
játékba, Olaszország Abyssiniát
A7 ALVILÁG
pár hét alatt le fogja teljesen
BÜNKRÓNIKÁJA
gázolni, .mert a primitív fel
is színes volt a múlt héten. szereléssel/ biró nemzet nem
Floridában a Klu-Klux Klán képes szembe szállni azzal a
tampai terror-gyerekeinek az “civilizációval,” amit repülő
ügyét nagy érdeklődéssel tár gépek bombák és mérges gá
gyalják és ha a déli államok zok alakjában dobálnak le rá
ban lehet igazságot kapni a juk.
Klán ellen, akkor a volt tam
Ez esetben talán megegyez
pai rendőröket elcsukják.
nek az angol-francia és olasz
New Yorkban az alvilág két kormányok a koncban, ahogy
kiváló reprezentánsát elfogták azt a hadjárat elején eltervez
és őket óriási összegű bail alá ték, talán
Mussolini többet
helyezték és a G-menek a múlt tart meg magának s ez eset
héten is több kiváló letartózta ben az angol és olasz érdekek
tással örvendeztették meg az örökre szemben állnak majd
országot.
egymással. Ez esetben a végső
Az alvilág krónikájához tar leszámolás kimenetele nem kér
tozik az illinoisi “gold-dig- déses.
Az angolok kellemetlen hely
gerek” sorsa, akikre nézve
kedvezőtlenül ítélt a Supreme zetét komplikálja, hogy EgypCourt a mult héten. Abban az tom uralkodója súlyos beteg s
államban egy gyermektelen nő a halála esetleg zavargásokat
két, évnél hosszabb ideig ali- hoz az országra.
monyt többé nem kaphat.

EURÓPÁBAN KÜLÖNÖS

5-IK OLDAL

teljes mértékben kiélvezi,
hogy visszanyerte a nemzet
cselekvési szabadságát, mert
egyéb élvezni való igazán nem
igen van az országban.
A gazdasági viszonyok egy
re rosszabbak, de a kormány
jóformán naponta nagy haza
fias parádékat rendeztet, hogy
elvonják a nép figyelmét a sa
ját korgó gyomráról.
v
Éppen ezért félnek tőle
Európában, hogy Hitleréknek
újabb meg újabb külföldi győ
zelmeket kell keresni s most
például komolyan attól tarta
nak, hogy a Nazik Austriában
puccsot csinálnak.
Ennek az ellensúlyozására
állítólag az angol kormány
Ottó visszahívását ajánlja, ami
szintén csak puccs formájában
történhetik meg jelenleg*.

HOGY EL NE FELEJTSE
Okvetlenül Írjon még ma, hogy a gyermekét beállítja a nagy
Verhovay versenybe, mert az idő múlik és maholnap késő lesz.

MOST MÉG NEM KÉSŐ
és ha még ma jelentkezik, munkához lát, egy tagot szerez napon
ta, akkor a gyermeke valószínűleg elmegy Európába, Magyaror
szágba, mint a Verhovay Segély Egylet vendége.

INTÉZKEDJEN GYORSAN,
mert örökké bánná és szemrehányásokat tenne önmagának, ha a
gyermeke lemaradna erről a nagyszerű alkalomról, hogy költség
nélkül az óhazába mehessen.

A BÁNYÁSZGYEREKEKNEK
külön dijat is adnak, amit senki más nem nyerhet meg, tehát nem
kell versenyezni a nagy magyar kolóniák ifjúságával, hogy a
gyermeke dijat nyerhessen.

NEM IS NEHÉZ
a Verhovay Segély Egyletnél a tagszerzés, mert Magyar Amerika
tudja, hogy ez a legnagyobb, leggazdagabb és legerősebb magyar
intézmény, hogy oda mindenki bizalommal beállhat, hogy ott a
biztonságon kívül testvériséget találnak. Éppen ezért

TÓDUL AZ IFJÚSÁG A VERHOVAY TÁBORBA,
ahol nekik külön angol osztályaik vannak, ahol alkalmat adnak
nekik a sport gyakorlására, ahol a jó főiskolai tanulóknak ösztön
díjakat adnak, ahol jó társaságot találnak.

ÍRASSA BE GYERMEKÉT MEG MA A VERSENYBE
vagy ha az öh gyermeke nem akarna Magyarországba menni, ak
kor segítsék azt, aki az ön lakhelyéről részt vesz a versenyben s
szerezzenek egy-egy tagot mindnyájan.
írjon erre a címre:

JOSEPH DARAGO
Chief Organizer

756 Sumner Street - Akron, Ohio
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MAG FAR BANYASZLAP

Károg
— Folytatás —
— Lajos beszélt nagysádtokról, —
mondta.
— Szóval az ő kedvéért. És maga ilyen
áldozatokra képes a barátjáért? Ez szép!
— Dehogy . . .
— Nehezen bírta Lajos rávenni magát,
hogy eljöjjön?
— Dehogy! Én már régen ismerem
nagysádtokat látásból. És alig vártam,
hogy bemutatkozhassam.
— Egyszer majd fogok magától vala
mit kérdezni, de már most meg kell Ígér
nie, hogy őszintén fog rá felelni, — szólt
Lenke, a következő pillanatban elkomo
lyodva. És egy csipkésszélü selyemzsebken
dőt hajtogatott a két keze között, amelyből
ibolya-illat áradt ki.
— Miért nem kérdi most?
— Mert még nem vagyunk elég jó
barátságban. Még csak pár perce ismerem.
— Nekem úgy tűnik föl, mintha már
évek óta ismerném, — mondta Sándor.
— Olyan hosszú volt magának ez az
idő, mióta mellettem ül?
— Ó, ne magyarázza félre a szavai
mat, nagysád!
— Nézze, ha magának olyan régi is
merősnek tűnök fel, ne nagysádozzon en
gem. Mondja egyszerűen a nevemet. Vagy
talán nem is tudja, ugy-e? .Lenkének
hívnak . . .
Ebben a pillanatban Schmied ur me
gint állához emelte a hegedűt s a zongo
rista belevágott a billentyűkbe.
A koncert után gyalog mentek haza;
a két leány karonfogva, a két fiú jobbrólbalról mellettük. Sándor Lenke mellett
ment, Lajos Mária mellett.
Mikor már közel voltak a sárga ház
hoz, Lenke kihúzta a karját a Máriáéból és
előrefutott.
— Jöjjön, — mondta Sándornak, —
csengessünk.
Sándor szintén futott és Lenke, mikor
becsöngetett a kapunál, szembefordult
vele.
— Nézze, — szólt, — nem kell ám ok
vetlenül koncertbe járni, ha velünk akar
találkozni. Itt lakunk, most már tudja, és
ha nincs okosabb dolga, jöjjön el valame
lyik délután Lajossal.
— Ha nem leszek alkalmatlan . . .
Közben Mária is odaért.
Hosszuujju kezét nyújtotta búcsúzóul.
Olyan volt, mint a század elejéről való por
cellán figuráké, fehér és áttetsző.
Lenke hátramaradt és ő is kezét nyúj
totta Sándornak. Az övé forró volt és iz

mos. És amint ott állt egy pillanatig pro
filban a sötét kapualja előtt, világos, test
hez álló kabátjában, a keble domborodása
egy nyári almafa gyümölcsére emlékeztet
te Sándort.
— A viszontlátásra, — mondta Lenke
és a kapu bezárult mögötte.
A gesztenyefák rügyező ágai közt lan
gyos fuvalom szállt keresztül és Sándor
arra gondolt, hogy Mária Lajossal utoljára
fogott kezet, Lenke pedig vele. A kezén
megérezte az ibolya-illatot, amely már
megcsapta egyszer a leány közelében.
Lajos az ablakot nézte s amig a leá
nyok árnyéka meg nem jelent a lebocsátott függönyön, nem szólt egy szót sem.
Akkor aztán azt mondta:
— Na hát gyerünk mi is! — azzal
megindult a gesztenyefák alatt, Sándor
pedig mellette.
— Nos? Hogy tetszik? — kérdezte La
jos pár perc múlva.
Sándor a bajuszát ráncigálta.
— Ki? Lenke?
— Dehogy Lenke! Mária!
— Ó Mária? Olyan, mint egy régi
szentkép.
— A Grand Dúca! Raffael. Lenke kis
pisze!
— De kedves.
— Nagyon kedves és bájos. Szinte kár,
hogy túl józan. Mulat a férfiakon. Azt
hiszem, egy kissé cinikus. Ámbár . . .
— Pajtásnak nagyon kedves lehet.
— Annak igen. Mert őszinte és tud
ragaszkodni. És Máriát nagyon szereti.
Budán vacsoráztak a Dunaparton.
Gesztenyefák voltak itt is és a pincér hoszszunyaku sötétzöld üveget tett az aszta
lukra. Késő éjszakáig ültek mellette, egy
mást dicsérve és magasztalva a költészetet
és a művészeteket, meg a Domokos-lányokat.
Sándornak, mikor végre lefeküdt, a
Lenke szelíden domborodó keblén járt az
esze, pedig a Mária mosolygására akart
gondolni.
Ibolya-illatot érzett a kezén még ak
kor is.
VII. FEJEZET
Az eperfák akkor kezdtek zöldülni a
sárga ház udvarán, mikor Sándor legelő
ször ott járt. Még akkor csak bontogatták
a rügyüket. De látott ő az udvaron lombos
fákat, éretlen gyümölccsel, hulló, fekete
piros érett gyümölccsel és hulló sárga
piros hervadt levelekkel is, amelyeket meg
csípett a késő őszi hóharmat. És látott az
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udvaron apró lábnyomokat, amelyeknek a
picisége újra meg újra meglepte, de állott
ott később egyedül, amikor nem volt már
ott senki, csak a csupasz, lombtalan fák
és a hó, a szüzfehér tiszta Ló, amelyben
hiába kutatta tekintete az apró lábnyomo
kat. Egyedül volt ott, magában, amint egy
ellágyult pillanatában emlékekre vadászva
benyitott az elhagyott ház csikorgó ka
puján.
Talán elszállott ifjúságáért tért vissza
ide akkor, mert emlékezett, hogy mikori
ban idejárt, akkor még megvolt ez az if
júság, meg volt, az övé volt. Jobban, mint
azelőtt bármikor. Az ambíciók, az álmok, a
komoly törekvések gyönyörű, szerelemtnel
teli ifjúsága!
Talán azt kereste itt azon a téli na
pon, gondolva, hogy itt hagyta valamer
re... talán az eperfák alatt a pádon? talán
a tornác karossékében, vagy a dobogós szo
bában, a zsámolyon, a himzőráma mellett,
amelyre szőke fejét lehajtva dolgozott
Lenke, mikor legelőször odament. — Vagy
talán a zongorán felejtette? a régiesen
hosszú, csaknem hegyesre keskenyedő zon
gorán? amelynek kivályusodott sárga bil
lentyűit — egykor a nagymama játszotta
rajta a “képeddel alszom el” t — a Mária
hosszú, fehér ujjai simogatták.
Vagy talán ott maradt el tőle a sávolyos abrosszal leteritett kerek ebédlőasztal mellett, ahol annyi jó kávét meg
ivott, mialatt Lenke mellett ült és érezte a
hajából kiáradó ibolya-illatot?
Talán ha mégegyszer leülhetne a zsá
molyra és ha még egyszer felolvashatná
ott annak az ovális rámából rámosolygó
krinolinos fotográfiának a berakott ka
napé fölött a Byron Don Jüanját, vagy
Heine verseit? Hol van a zsámoly és hova
lett a krinolinos fotográfia?
De ez mind későbbi história!
Most, mikor először ment oda, Lajos
vezette végig bolthajtásos tornácon s ő
nyitotta ki előtte a nappali szobába vezető
ajtót, ahol Lenke egy dobogón ült; az ab
laknál a himzőráma fölé hajolva, Mária
pedig a zongora előtt egy hangjegykötet
ben lapozgatott.
Volt azonban a szobában még valaki
cs Sándor őt látta meg legelőször, amikor
belépett.
A kanapén ült, szemben az ajtóval, a
két ablak között és pasziánszot rakott a
politúros asztalon, amelyről félre volt taka
rítva minden. Fekete főkötős, hajlott orrú,
kissé görnyedt hátú, ókulárés öreg aszszonyság volt, ős zhajjal és szigorú tekin
tettel. Ez volt Máli néni.

“American Aid Association”

zetésekre meg ügyvezetési költ
ségekre?

Semmit nem szólnának, csak
kivernék a tisztviselőket az
egyletből, ha esetleg előbb nem
Nem teszik azt sem tarta vernék össze őket.
lékra.
Ezek után már talán feles
Akik ezt a kis biztosítási üz
leges
újra meg. újra ismétel
letecskét megszervezték, azok
nünk,
hogy magyar emberek
önmagukról alaposan gondos
ne
menjenek
olyan biztosító
kodtak.
társasághoz,
amelynek
a köt
Szerveztek egy másik kis
vényeit
nem
értik.
társaságot is, amihez azonban
semmi köze nincs a biztosított
Mindenféle biztosítást lehet
félnek.
megkapni minden országos ma
Ezt a társaságot elnevezték gyár egyletünknél. Olcsón és
“American Management Cor száz százaléknál is nagyobb
poration” nak. És szerződést biztonsággal.
kötöttek ezzel a kis társaság
Értelmes magyarok vegye
gal (tehát saját magukkal), nek biztosítást a magyar egy
hogy minden befizetett biztosí leteknél.
tási illetéknek a fele az “Ame
rican Management Corpora
tion^ illeti meg, mert “manageli” a biztosító társaságot.
Más szóval a társaság tulaj
donosai ilyen módon veszik el
a teljes bevétel FELÉT, amiből
aztán az ügyvezetés költségeit
Buy neckties
fizetik.
with what it saves
Szükséges még többet Ír
It isn’t necessary to pay 50< or more to get quality in a
nunk?

Válasz Jámbor András, Imperial, Pa. bányásznak
Hétről-hétre, újra meg újra
kénytelenek vagyunk foglal
kozni a gombamódra szaporo
dó biztosítási társaságokkal,
amelyeknek ezidőszerint külö
nösen Indiana államban van a
hazájuk, de amelyek közül a
legtöbben Delaware állam libe
rális korporációs engedélyét
veszik igénybe.
Ezek közt újabban az “Ame
rican Aid Association” nevű
társaság ügynökei járnak szor
galmasan a magyarok közt és
“olcsó” biztosítást ajánlva, ta
gokat toboroznak közöttünk.
Minthogy a magyarok a
társaság kötvényeit nem ér
tik meg, hiába vannak a fel
tételek pontosan kiírva, baj
esetén csalódottan tapasztal
ják, hogy a társaság nem anynyit fizet, mint amennyit az
ügynökök Ígértek.

ban nem tartunk szükségesnek
megírni, mert a magyarok
megítélhetik, hogy milyen elő
nyös ez a kötvény, ha a rajta
lévő szabályok “Claim Fund”
fejezetének a 8-ik pontját
megértik.
Az van ebben a paragrafus
ban megírva, hogy a “biztosí
tási alap”-ra az első három
havi díjból nem megy semmi,
azontúl a befizetett összegek
nek CSAK A FELE megy erre
az alapra.
Ebből födözik a bejelentett
veszteségeket, azoknak a meg
vizsgálását, az esetleges jogi
kiadásokat és ebből az alapból
csak annyit fizetnek, amennyi
van az alapban. A többivel
adósok maradnak.
Vagyis ha a “claim fund”
bevételei egy hónapban, mond
juk ötezer dollárra rúgnak, a
kifizetésre váró biztosítás öszszege pedig tízezer dollár, ak
kor mindenki csak a felét
kapja a jogos követelésének.
Vagy a negyedét, vagy a tize
dét, aszerint, hogy mennyi
van a “claim fund”-ban, aho
vá a tagságdijak, vagy biztosí
tási illetékeknek csak a felét
juttatják.

A hozzánk beküldött “poli
cy” például ezer dollárról van
Írva és ez az öszeg van nagy
betűkkel rányomva a kötvény
frontjára. És a biztosított ma
gyar nem sejti, hogy a köt
vény első hat hónapjában an
nak csak 250 dollár az értéke,
s hogy az három havonként
75 dollárjával emelkedik azon
túl, amig az ezer dollárt eléri.
Sok más ilyen megszorítás
Hogy mi történik a befize
van a kötvényben, amit azon tett pénzek másik felével?
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Nincsenek még tisztában az
olvasók, hogy érdemes-e biz
tosítást venni ennél a társa
ságnál?
Mit szólnának a magyar egy
letek tagjai, ha akármelyik
országos magyar egyletnél a
befizetett tagságdijnak A FE
LÉT elvennék a tiszviselői fi

dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the makers
of Listerine, comes to you in a large tube at 25*. Note
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More
over it saver you approximately $3 a year over 50* denti
frices. Buy tilings you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE
C
—P——

Sándornak abban a pillanatban, mi
kor meglátta, úgy rémlett, hogy már ta
lálkozott valahol ezzel az öreg asszony
sággal. Ismerősnek tűnt föl előtte nagyon,
csak arra nem tudott visszaemlékezni,
hogy hol látta. És ekkor hirtelen eszébe
jutott a toronyóra és á mutatóján üldögélő
vén varjú.
— Varjú Máli! — mondta magában.
— Szakasztott olyan volt az öreg, mint
egy vén fekete varjú.
Attól a perctől kezdve sohasem ne
vezte magában másképp és később Lajos
előtt is kikottyantotta ezt a nevet, aki az
tán kapott rajta és elmondta a lányok
nak.
— Jé! — mondták a lányok, — csak
ugyan olyan, mint egy varjú! Varjú Máli.
És az öregasszonyt azontúl nem emle
gette másképp a háta mögött senki, csak
Varjú Málinak.
Varjú Máli felemelkedett a kanapéról
és szigorúan nézett Sándorra a pápaszeme
fölött.
— Tímár Sándor barátom — mondta
Lajos és előretolta Sándort, aki odalépett
az öreg asszonysághoz és szertartásos, fi
nom meghajlással kezet csókolt neki.
— ő nagyságáék kegyesek voltak és
megengedték, hogy tiszteletemet tehessem!
Varjú Máli ránézett előbb Lenkére, az
után Máriára.
— őnagyságáék megengedték? Nna!
Hát hozzájuk tetszett jönni vizitbe! Őnagy
ságáék. Igen. Hát csak tessék jól mulatni.
Még egyszer végigmustrálta kutató te
kintettel a pápaszem fölött és apró, sza
pora léptekkel kiment a szobából. A kár
tyáit elvitte magával.
Sándor egy kissé megrökönyödött, de
mielőtt szólni tudott volna, Lenke meg
előzte.
— Isten -hozta minálunk! Szép, hogy
eljött és még szebb, hogy a nénit nem
akarja kihívni párbajra!
— Isten ments!
Mária a kezét nyújtotta.
— Üljön le, Tímár és ne gondoljon a
nénivel. A néni jó asszony, csak egy kicsit
zsémbes, mert már öreg. És fél az idegen
emberektől .Csupa gyanakvás azokkal
szemben, akiket nem ismer.
— Igen, — folytatta Lenke, — nem
várta magát, de ha előre megmondtuk
volna neki, hogy jönni fog, akkor még izgatottabb lett volna és olyankor aztán
még sokkal furcsább.
Mária tűnődve mondta:
— Azt hiszem, az volt a baj, hogy Si-

vány mutatta be. A néni nem szereti Siványt. Határozottan nem szereti... — Itt
elharapta a mondatot és ránézett Lajosra,
aki vállat vont és odalépett a zongorához.
— Mit keres?
— Egy Chopint, de már meg is lel
tem. Ez az — és a zongorára- tette a hang
jegyfüzetet. Lajos leült és félkézzel elkezd
te játszani a dallamot.
— Akarja négykézre? — kérdezte.
Lenke a hímzés fölé hajolva folytatta
a munkát.
— Látja, szegény barátom, hiába
mondtam tegnap, hogy nem kell koncert*
be menni, ha minket akar látni; itt a kon
cert megint.
— Oh, az ilyen zenét szeretem. Emel
lett lehet diskurálni.
— Jó, hogy nem hallják! Majd adná
nak magának! Mit csináltak tegnap este?
— Elmentünk Budára vacsorázni, az
tán hazamentünk aludni. Mondja Lenke
nagysád, miért nem szereti Máli néni
Lajost?
— Ha nem nagysádoz, akkor meg*mondom.
— Mondja kedves Lenke, miért nem
szereti Máli néni Lajost?
— Mert Lajos túlságosan fiatal Máriá
hoz. A Máli néni ura vagy húsz évvel
idősebb volt nála és szerinte ez a helyes
korkülönbség.
— Csak nem beszél komolyan?
— Majdnem! Az a baj, hogy Lajos
még nem kész ember.
— Hiszen Mária elég fiatal még, hogy
várjon. Meg aztán Lajos elég gazdag hi
vatal nélkül is...
— Igen, csakhogy . . . Lajosnak az
apját sem szereti Máli néni. Ez valami
régi história; a részleteket én sem tudom.
Maga ismeri Sivány Lászlót?
— A Lajos apját? Nem. Nem ismerem.
— Jé! Kár. Nagyon érdekes, szép
ember.
— Hallottam, hogy nagyon elegáns
öreg ur . . .
— Nem öreg ur. Negyvenhét éves; de
annyinak sem látszik. De a néni nem
szereti. Az ő antipathiái megmagyarázhatatlanok sokszor, de makacsul ragaszkodik
hozzájuk. Engem sem szeret különben.
— Ugyan!
— Nem, nem! Én kiütöttem a család
ból,-ahol mindenkinek szép orra volt. En
gem talán még Lajosnak is odaadna, mert
tudja, hogy én az ördögnek sem kellek.
Ha rólam lenne szó, nem volna olyan vá
logatós.
(Folytatjuk.)

Egy bíró
A bírói tekintély nem vala- ( amit olyan jól ismernek az
mi nagy ebben az országban. Old South-on.
A szövetségi bírókat sokba
A csőcselék tagjai tesséknézik, mert egész életükre lé lássék kedvéért álarcot visel
vén kinevezve, azok nem kény tek, csupán azért, hogy a shetelenek a választók kegyeit, az riffnek ne kelljen a szemét
alvilág politikai szövetségét behunyni, mikor a foglyot a
keresni, azok tehát függetle bestiákká vált embereknek ki
nek lehetnek a bírói székek adja.
ben.
Danielsvilleben azonban van
egy
biró, egy 74 éves öreg em
A többi biró és bíróság azon
ber,
aki a bírói talárt és a bí
ban alaposan lesülyedt, mert
rói
esküjét
komolyan vette és
a politikai szennyes vizei a
aki
felkelt
betegágyáról,
hogy
biró talárjáig is felérnek.
a
csőcseléknek
megálljt
kiált
A múlt napokban találkoz
tunk végre egy bíróval, aki son.
hűséges volt az esküjéhez,
Odaállt közéjük és a börtön
akinek a láttán felsóhajtott a ajtaja közé és megmondta a
polgárság, hogy ilyen biró kel száz főnyi vadállatnak, hogy
lene mindenfelé az országban. az álarc alatt is ismeri vala
Pedig az a biró csak a kö mennyit, ahogy a sheriff is
telességét
teljesítette,
ami nagyon jól tudta, hogy kik vi
azonban ritkaság közöttük.
selik az álarcot és hogy vád
Danielsville, Ga. városkában alá lesz mind helyezve, ha a
egy négert meg akartak lin négert megölik.
cselni.
Sőt tovább ment.
Azzal vádolták — okkal
vagy ok nélkül — hogy erő
szakot követett el egy fehér
nőn, s hogy ezt gyilkossággal
tetőzte.

Hivatkozva a törvényekre,
azonnal feleskette a csőcselék
minden tagját deputy sheriffnek, s ez az eskü kötelességük
ké tette, hogy VIGYÁZZANAK
a fogoly épségére.

rendre és a négerre, amig a
milicia megérkezett a város
kába.
A négert valószínűleg ki fog
ják végezni.
De legalább törvényes utón
fosztják meg az élettől és al
kalmat adnak neki, hogy a
védelmét előadja.
Ha sok ilyen biró lenne az
országban, akkor a tisztessé
ges emberek nem félnének úgy
a “törvénytől”, akkor nem fél
nének a bíróság elé állni.
Jelenleg azonban a gansterek sokkal kevesebb félelmet
árulnak el a tárgyaló termek
ben, mintha oda egy tisztessé
ges embert idéznek.
Danielsville bírója olyan
példát mutatott a déli álla
mok sheriffjeinek, meg bírói
nak és általában minden ha
tósági közegnek, amit érdé-1
mes lenne mindenkinek kö
vetni.
; Az emberek azonban olyaífr
bestiák bizonyos kérdésben,
hogy nem is tudnák a legtöbb
helyen a példát követni, mert
a legtöbb helyén nem is tud
nak a dologról.

Georgiában sokkal kevesebb
A rajtacsipett emberek elok elég arra, hogy egy négert
Ezt az esetet nem tartották
meglincseljenek és Danielsvil szégyelték magukat, felesküd érdemesnek a fehér emberek
le börtönét csakhamar körül tek, mert az elől nem tudtak tulajdonában lévő újságok
vette az a szokásos csőcselék, kitérni, és ők vigyáztak a megírni.
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MAGYAR BÁNYÁSZ LAP

EGYLETI KALAUZ
GARY

ÉS VIDÉKE

MAGYAR

REFORMÁTUS

EGYHÁZ

Istentisztelet minden hónap harmadik vasárnapján délelőtt 11 órakor
a Gary 11-es plézen a Református Imaházban
Jegyző Bodnár István.

Lelkész Gulyás Károly.

Gondnok Bényei

Lajos

Akiknek lelki kiszolgálásra van szükségük, forduljanak a gondnokhoz,
kinek címe: Louis Bényei, Box 503, Thorpe, W. Va.
A BRIDGEPORT! SZÖVETSÉG
373-IK OSZTÁLYA
LOGAN, W. VA.
Elnök Veszprémi Sándor. Ügyke
zelő pénztárnok Gyöngyösi János, ki
nek cime: Box 832, Logan, W. Va.
Pénztári ellenőr László Ferenc. A
beteglátogatás kötelessége az osz
tály minden tagjának.
Gyűléseit tartja minden hó harma
dik vasárnapján délután 2 órakor a
Gyöngyösi János féle Colonial Hotel
tánctermében.
•-----------:o:------------

Second Streeten délután 2 órától
kezdve.
Elnök Kiss Antal, Box 36, Dawmont,
W. Va. Alelnök Mészáros József. Tiö
kár Grega János, P. K. Mine, Clarks
burg, W. Va. Pénztárnok Nemes Já
nos, R. 2. Box 14, Clarksburg, W.
Va. Ellenőr Pavlik Mihály. Három
tagú számvizsgáló bizottság. Szakály
György, Pavlik Mihály, Oláh János.
A beteglátogatót az elnök és pénz
tárnok nevezi ki. A zászlótartókat az
elnök nevezi ki.

ACONGOI ELSŐ RÁKÓCZI FERENC
BÁNYÁSZ BETEGSEGÉLYZŐ
Alakult

EGYLET
1894 január hő

11-én

Székhelye: Congo, Ohio

Gyűléseit tartja minden hó harma
dik vasárnapján a Ref. Templom alat
ti iskolában, Drakes, Ohio.
Diszelnök Bucskó András. Elnök
Titka János. Alelnök Rezes János
Pénztára ók Haralyda János, cm sbsh
Jegyző Titka Péter, kihez minden,
az egyletet érdeklő levél küldendő,
cime: Route 1., Corning O. Péntárl
titkár Kocsis István. Ellenőr Tóth
V. István. Naplóvezető Varga And
rás. Hármas bizottsági tagok: Szán
tó János, Porkoláb Sándor, Titka
Péter. Beteglátogató Congón Hor
váth Sándor; Drakesen Lukács And
rás. Zászlótartók: Titka Sándor, Du
iás Péter. Teremőr Lukács András
Egyleti orvos Dr. James Miller. Hi
vatalos lap Magyar Bányászlap.
----------- :o:-----------VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
343-IK OSZTÁLYA
SOUTH WILLIAMSON, W. Va.

A MUNKÁS BETEGSEGÉLYZŐ
SZÖVETSÉG 87-IK OSZTÁLYA
MONAVILLE, W VA.
Elnök Luksa Gábor. Titkár-pénz
tárnok Németh József, cime: Box 44,
Rossmore, W. Va.
Gyűléseit tartja minden negyed
évben a Gyöngyösi János termében.
A beteg tagok látogatására a tit
kár-pénztárnok nevez ki esetről eset
re beteglátogatókat, ami kötelessége
a tagságnak.
Pénzküldemények és levelek erre a
címre küldendők: Németh József,
Box 44, Rossmore, W. Via.

---------------O--------------A WILKER-BARRE-I 1. MAGYAR
KOSSUTH LAJOS BS. EGYLET
Alapittatott 1892 Február 27-én

Gyűléseit tartja minden hó háram
lik vasárnapján, 459 Main St., Evansrille, Pa.
Elnök Jánki József. Titkár Bődl
István. Pénztárnok Fekete József,
ilme. 527 Northampton St., Kingston,
pa. Jegyző Jenki Endre. Beteglátoga
tó Gyűri József. Hármas tagú bízott
ig: Jencsik György, Márton István
és Győri László.
Minden az egyletre vonatkozó fel
világosítással szívesen szolgál Fekete
József, kinek cime: 527 Northampton
3t., Kingston, Pa.
-------------- :o:--------------

Gyűléseit tartja minden hó 15-ike
utáni vasárnapon a színesek iskolá
jában. New Camp, Ky.
Elnök Hegedűs János, Alelnök Dóka
István. Titkár-pénztárnok Dóka And
rás, akihez minden, az egyletet ér
deklő levél és pénzküldemény kül
dendő, cime: Box 932, Williamson,
W. Va. Jegyző Dudás József. Pénztári
ellenőrök: Mayerchak Pál, Dóka Dá
niel és Ifj. Sitku István. Helybeli
beteglátogató Younger György. Vi
POCAHONTASI
déki beteglátogató Cseh József.
VÍAGYAR AMERIKAI POLGÁRI KÖR
------- —-:o:----------VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
Gyűléseit tartja a Református Is
32-IK OSZTÁLYA, GARY, W. VA.
kola helyiségében.
Célja: A magyarok polgárosítása,
Elnök Kovách Gyula. Alelnök Kiss a szavazó polgárok egységes eljárása
Imre. Ügykezelő és kerületi delegá választások alkalmával.
tus Magyar József. Pót-ügykezelö és
Elnök Lévay János. Alelnök Ifj.
pót-delegátus Róth György. Beteg- Dobos András. Pénzügyi titkár Ifj.
látogatásra kirendelhető minden tag Dankó Mihály. Pénztárnok Tátray
és zászlótartókat az elnök nevez ki, János. Jegyző Kovács Péter. Ellen
mikor szükséges.
őrök: Id. Dankó Mihály, Id. Borbás
Gyűléseit tartja minden hónap első István és Miívalina Ferenc. Ajtó
vasárnapján délután 2 órakor a Gary őrök: Kovács Béla, Varényi Béla és
gyülésteremben.
Ügykezelő
cime: Moszler Imre.
loseph Magyar, Box 348, Gary, W. Va.
Felvilágosításért forduljon bárki a
------------:o:-----------jegyzőhöz, kinek cime: Kovács Péter,
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
Box 755, Pocahontas, Va.
293-IK OSZTÁLYA, THORPE, W. VA
----------- :o:-----------Gyűléseit tartja minden hó első
vasárnapján a református templom
gyüléstermében, Thorpe, W. Va., dél
után két órai kezdettel.
Elnök Juhász Lajos.. Titkár-pénz
tárnok Kiss András. Számvizsgálók:
Szidlóczky József, Bényei Lajos. Ke
rületi delegátus Bényei Lajos. Pén
zek és levelek a titkár-pénztárnokhoz
küldendők, kinek cime: Andrew Kiss,
Box 23, Thorpe, W. Va.

LOGANVÖLGYI
MAGYAR TÁRSASKÖR
LOGAN, W. VA.

Ez lett a vége
Ezentúl sokkal kevesebbet fo
gunk hallani az úgynevezett
“brain trust”-ról, arról a cso
port komoly tudósról, akik há
rom év óta a kormányt szol
gálják.
Megszűnnek a durva tréfák,
az ostoba szurkálások és a po
litikusok meg a tőkét szolgáló
újságírók nem fogják a csiz
májukat naponta a náluknál
mérhetetlenül különb és oko
sabb emberekbe törülni.
Mikor Roosevelt a kormányt
átvette, foradalmat csinált az
országban. Nem azzal, hogy az
NRA-t megcsinálta, nem azzal,
hogy a tőkét IS meg akarta
adózni, s még csak azzal sem,
hogy a munkások szervezke
dési jogát hangoztatta.
Az volt az igazi forradalom,
hogy eszes embereket, müveit
tudósokat hivott meg a nem
zet szolgálatára. Tanárokat,
akik tudvalevőleg nem törőd
nek sem a közvéleménnyel,
sem a nagytőkések akaratá
val, akik észszerű dolgokat
akarnak csinálni.
A politikusok fogcsikorgatva
látták, hogy nem azokat ne
vezik bele a fontos állásokba,
akiket ők ajánlanak, mert jó
korteseknek bizonyultak és a
nagytőke átkozódva tapasztal
ta, hogy az általa ajánlott
urakat szintén mellőzik.
Jöttek a Moley-k, a Tugwellek, az Ickesek meg a töb
biek, s ez volt az igazi fórra-,
dalom, az okozta az igazi fel
fordulást az országban.
Ez volt Rooseveltnek az a
legnagyobb bűne, amit nem
bocsájtott meg neki sem a
nagytőke, sem a saját pártjá
ban a politikus és természetes,
hogy ezen a ponton kezdték
ki először.
Ezeket a nagyszerű és sze
rény embereket
elnevezték
“brain-trust ”-nak (agytruszt)
és minden mosdatlan szájú
senkiházi őket marta, őket
falta, valamennyien őket okoz
ták minden bajért, ami rásza
kadt a ragadozó tőkés osz
tályra.
Néhányat ki is martak a kor
mány szolgálatából, mert ezek
az emberek bírnak azzal a
hibával, hogy őszintén beszél
nek, és néha elszólták magu
kat, hogy mit szándékoznak
csinálni.
A legtöbbje azonban ma is
Roosevelt mellett van és ők
csinálják azokat a nagy ter
veket, amelyek csak a novem
beri választás után fognak
igazán kibontakozni.
És amelyek egész más irány
ba fogják a nemzet életét te
relni.
Természetes, hogy a repub
likánus ellenzék használta ki
a legjobban ezeknek az embe
reknek a kormányban való
jelenlétét izgatásra.
Nap-nap után gúnyolták

Gyűléseit tartja minden hó első
vasárnapján este 7 órai kezdettel a
Gyngyösi János Colonial Hotel tánc
termében, Loganban s minden gyűlés
után a tagság szórakozására jó zene
és tánc van.
Elnök Molnár Károly. Titkár Antal
--------- : o:--------János. Pénztárnok Molnár Jánosné.
Kérjük a Logan és környéki ma
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
gyarságot, hogy lépjenek be tagul
248-1K OSZTÁLYA
minél többen a Társaskörbe. Jelent
MONAVILLE, W. VA.
kezni lehet gyűlések alkalmával a
gyülésteremben vagy a titkárnál.
Gyűléseit tartja minden hó első
---------- o-------vasárnapján Loganban, a Gyöngyösi
János Colonial Halijában.
POCAHONTAS, VA.
Elnök Molnár Károly. Alelnök Ki
rály József. Titkár-pénztárnok Vizi
A Verhoray Segély Egylet 23-ik
János, cime: Box D5, Monaville, W. Pocahontasi Osztálya. Alakult 1903
Va. Jegyző és ellenőr Kish And
rás. Számvizsgáló bizottság: Vesz augusztus 5-én. — Gyűléseit tartja
minden hó első vasárnapán a Re, ,
. , ., , ,
prémi Dániel és Ifj. Németh József. formátus
Iskola helyiségében. Elnök: oke^ hogY SZObatudOSOk, hogy
A fiók delegátusai Vizi János és
Veszprémi Dániel. Beteglátogatókat Nagy Gáspár. Alelnök: Id. Kovács nem értenek a “praktikus”
Ifj.
Dobos élethez.
esetről-esetre a titkár-pénztárnok ne Pál. Ügykezelő-titkár:
András, kinek cime Box 914, Poca
vez ki.
Megszólalt minden megda
hontas, Va. Pénztári ellenőr Barabás
---------O--------István. Beteglátogatók: Kozma Antal gadt fejű “üzletember”, aki
A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET Erdey József. Ajtóőr: Erdey József. össze harácsolt magának egy
Zászlóvivőket időről időre az elnök
57-1K OSZTÁLYA
Ifj. kis vagyont és természetesen
nevez ki. Kerületi delegátus:
CLARKSBURG, W. VA.
Dobos András.
azt hitte, hogy ő a legokosabb
Alakult 1907 Augusztus 25-én

Felkéretik minden magyar és ma
gyar származású amerikai, hogy le
Gyűléseit tartja minden hó első va gyen tagja ezen hatalmas intéz
sárnapján a Williams Hallban a ménynek.

ha a címe változik

Aki költözik és a címét változtatja, legyen szives ezt
a szelvényt kivágni s azon tudatni a címváltozást.
Név __ ._________________________________ ____ __
UJ cime: Utca és házszám, vagy post office box _______

Város vagy pléz neve
Régi cim (város vagy pléz neve)

7-IK OLDAL

ember a világon.
És megszólalt minden na
gyobb crook, az úgynevezett
“iparkapitányok” közül, akik
azt képzelik millióik birtoká
ban, hogy észre is csak nekik
adott patentot az úristen.

tányok” felhogoskodták ma
guknak az egész országot.
Mindez nem riasztotta el a
brain trusztot a helyéről.
És kérlelhetetlen gyorsaság
gal jöttek azok a törvények,
amelyek még csak egy haj
szálnyit vesznek el a nagytő
ke kiváltságából, de amelyek
biztos előhírnökei az eljövendő
uj rendnek, az eljövendő uj
dealnek.
Most aztán felébredt a nagy
tőke és felébredt' az ellenzék.
A republikánusberkek egy
szerre elhallgattak, vagy na
gyon halkan suttogtak a brain
trustról, amig a múlt napok
ban kipattant a nagy titok,
hogy ők is szerveztek maguk
nak egy brain Srusztot.
ők is szerződtettek egy cso
mó olyan tudóst, akik hajlan
dók a tudományukat a tőké
nek bérbe adni és ezekre bíz
ták, hogy a kormány elleni
hadjárat anyagát tudományos
alapon össze szedjék.
Még azt is kilátásba helyez
ték nekik és az országnak,
hogy ha a kormányt megkaparithatják, ott is helye lesz
tovább is az agyvelőnek.
Tehát a republikánus párt
is helyet akar adni ezentúl a
kormányon olyan embereknek
is, akik tudnak gondolkozni.
Valóban mozog ez a föld,
hogy idáig eljutottunk.
Hogy a Du Pontok, a Raskobok, meg a többi hog-ok
nem hiszik már önmagukról,
hogy ők mindent jobban tud
nak és hajlandók az agyvelő
vel is szóba állni.

párt reformját és megújhodá
sát jelentheti, még akkor is,
ha nem megyőződésből, ha
nem a magas zsoldért szolgál
ják a tudósok a nagytőke párt
ját.
Mert mindenképpen csak
használhat annak a tábornak
is, hogy végre ott is szabad
lesz azoknak is beszélni, akik
nek eszük van, s akik nem a
zsebükben lévő milliók jogán
próbálják a nemzet sorsát in
tézni.
Az agy trusztot nem fogják
többé támadni és ha az uj
deal megbukna, ha Roosevelt
eltávozna az ország éléről, már
ezért is érdemes volt négy
éven át a fehér házban tarta
ni, mert rászoktatta a politi
kusokat, hogy az okos embere
ket is szükséges meghallgatni.
Minthogy » Roosevelt való
színűleg további négy éven át
lesz a fehér ház lakója, elkép
zelhetjük, hogy négy év múl
va a republikánus pártban IS
az okos emberek fognak do
minálni.

A MUNKÁS BETEGSEGÉLYZO SZÖVETSÉG 30 ÉVES
JUBILEUMA

Csak a múlt héten olvastuk
a Munkás Betegsegélyző Szö
vetség jubileumának a részle
teit s csak a napokban kap
tuk meg azt a szép
emlék
könyvet, amit a jubileumra ki
adtak.
Az ünnepet East Pittsburghban, az egylet székhelyén tar
tották, ahol aznap az egész
Hogy a republikánusok öreg város zsúfolva volt magyarral
gráf terjei most már nemcsak s természetse, hogy az kitü
a Fall-ok, a Daugherty-k meg nően sikerült.
a többi öreg olaj tolvaj ok kor
De az ünnepek egész soro
mányát ígérik a nemzetnek,
zata folyik országszerte, mert
hanem engednek a fiatal és
a testület
lojális osztályai
tisztességes
republikánusok
mind azon vannak, hogy a
nyomásának és hajlandók az 30 éves jubileumot megünne
észnek is helyet biztosítani peljék és hogy ezek az ünne
ott, ahol a nemzet sorsát in pek egyszersmint
agitációs
tézik.
gyűlések is legyenek, amelye

Sokan azt Írják és azt mond
ják, hogy a republikánus párt
csődjét jelenti ez az ujjitás,
mert beismerik, hogy kényte
lenek a demokratákat utá
nozni.
Ez csalódás.
Az ujjitás a republikánus
■I

ken az egylet további fejlesz
tését megbeszélik.
A Munkás Betegsegélyző
Szövetség megérdemelt fejlő
dése gyors léptekkel halad elő
re és a jelenlegi vezetés agi
litása nyomán a testület most
indul igazán virágzásnak.
*ii

SZT. IMRE RÓM. KATH. MAGYAR HITKÖZSÉG
CONNELLSVILLE, PA.
Plébános: SZABÓ NÁNDOR ,
P. O. Box 496, Connellsville, Pa. — Telefon 98. — Connellsville, Pa.

MÁJUS HAVI ISTENTISZTELETEINK SORRENDJE:
f. Vasárnap, május hó 3-án:
Reggel 9 órakor, Brownsvillen kismise
Délelőtt 11 órakor, Connellsvillen szent nagymise
Délután 3-kor Masontownban litánia és szent beszéd.
U. Vasárnap, május 10-én, Brownsville 25 éves jubileuma:
Reggel 9 órakor Connellsvillen kismise
Délelőtt 11 órakor, Brownsvillen szent nagymise és
jubileum, offera, magyar és angol szent beszéd.
Utána ünnepi ebéd az Elks Hallban.
III. Vasárnap, május hó 17-én:
Reggel 9 órakor, Brownsvillen kismise
Délelőtt 11 órakor, Connellsvillen nagymise
Délután 3 órakor Masontownban litánia és szent
beszéd.
Urunk Mennybemenetele, május 21-én, csütörtökön:
Reggel 9 órakor Brownsvillen kismise.
Délelőtt 11 órakor Connellsvillen nagymise.
IV. Vasárnap, május 24-én:
Reggel 9 órakor Connellsvillen kismise,
Délelőtt 11 órakor, Daisytownban nagymise,
Délután 1 órakor Brownsvillen litánia és szent beszéd
és gyűlés.

És azok a milliomos, meg
milliárdos
“iparkapitányok”,
V. Vasárnap, máj. 31, Pünkösd, ünnepi ebéd Connellsvillen:
akik a depresszió poklát rázuReggel 9 órakor Brownsvillen kismise.
ditották butaságukkal, kap
Délelőtt 11 órakor Connellsvillen szent nagymise, kezsiságukkal, aljasságukkal a
resztcsókolás és offera, — utána ünnepi ebéd a
világra, akik három éve resz
templom basementjében.
ketve bújtak meg Roosevelt
Pünkösd, Hétfő, junius 1-én:
mögé, hogy a fejüket le ne
Délelőtt 11 órakor Brownsvillen szent nagymise, kevágják, lenézéssel, megvetéssel
resztcsókolás és offera.
gúnyolódtak. Valóságos veszEgész május hónapban minden pénteken este 7 órakor
szőfutást rendeztek azokkal a
májusi áj tatosság és szent beszéd Connellsvillen.
tudósokkal, akik elég buták
voltak, hogy szegény emberek
A szombati esküvőket senki ne kérje,1 mert szigorúan tilos!
maradjanak, mig az “iparkapi ■if

Az amerikai magyar második
generáció
- NAGY TÁRSASUTAZÁSA -

MAGYARORSZAGBA
Személyes vezetés és felügyelet
alatt a gyönyörűen felszerelt és
modern

GEORGIC
gőzösön a

VERHOVAY
Segély Egylet fővédnök
sége alatt, a Magyarok
Világkongresszusa
rendezésében

INDULÁS NEW YORKBÓL JULIUS 11-ÉN
Harmadik osztály New Yorktól
Budapestig és vissza Havren át

203
(adó külön)

Forduljon ügynökéhez vagy Írjon magyarul ide:

CUNARD WHITE STAR LINE
25 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.
1243 WASHINGTON

BLVD.,

DETROIT,

MICH.

A “Georgic” utasainak nem kell magyar vízum, ha amerikai
útlevéllel

utaznak

MAGYAR EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ
— UTAZÓ LELKÉSZI KÖRZET. —
KÖZPONT: MORGANTOWN. W. VA.
Lelkész: BORSOS ISTVÁN. 537 Richwood Avenue.
Morgantown, W. Va.
Gondnok: Gyurkó Gábor. Star City, W. Va.
ISTENI TISZTELETEK SORRENDJE 1936-BAN:
Minden hónap 1-ső vasárnapján, délelőtt 10-kor, MorgaÁtown, W. Va.: RED No. 3., az Evansdalei, Star City
Roadon lévő magyar református templomban, előtte:
vasárnapi iskola.
A “sátoros” ünnepeken úrvacsora osztás ugyanitt.
Minden hónap 2-ik vasárnap, d. e. 10-kor, Sabraton, W. Va.
a Public Schoolban. — 11-től Kér. Ifjak Köre.
| Minden hónap 3-ik vasárnap, Clarksburg, W. Va. és kör
nyéke bányatelepein, a meghívás sorrendjében, min
denütt az állami iskolákban. — Úrvacsora osztás
évenként egy-egy bányatelepen egyszer.
Minden hónap 4-ik vasárnapján, Osage, W. Va. a Public
Schoolban, délelőtt 10 órától. Utána 11-től vasárnapi
iskola.
Az ötödik vasárnapon, (amely hóban 5 vasárnap van),
Fairmont, W. Va. és vidéke bányatelepein, a meghívá
sok sorrendjében, délelőtt Montana, W. Va., a Union
Church-ben, d. u. Brady, W. Va., az állami iskolában.
Nyári magyar iskola: Evansdale, W. Va., — Morgantown,
W. Va. és Sabraton, W. Va.
Hétköznapi magyar tanítás: délután fél 4-től, azokon a
helyeken, hol a szülők a tanító útiköltségét megfizetik.

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
POCAHONTAS, VA.
Lelkész: B. BERTÓK
P. O. Box 425
| Istentisztelet minden vasárnap délelőtt fél 11 órakor.
Előtte fél 10 órakor vasárnapi iskola.
A Pocahontas-i Lorántffy Zsuzsánna Nőegylet gyűlése
minden hó első szerdáján este az iskolahelyiségben.

Ml LESZ A BRIDGEPORT! pedig kellő őszinteséggel — er
ről a súlyos kérdésről.
SZÖVETSÉGGEL?
(Folytatás

2-ik oldalról)

gyarapodnak, a Bridgeporti
Szövetség a legnagyobb erő
feszítések, a leglazább orvosi
vizsgálat, az orvos véleményé
vel való szembehelyezkedés da
cára sem tudott eddig olyan
mértékben fejlődni, amilyene
ket megkövetelnének az eddig
tett kísérletek.
Az egyletek vezetésébe, azok
belső ügyeibe mi konvenciók
közt beleszólni nem szoktunk,
hacsak annak égető szüksége
nem áll fenn, de a konvenciók
előtt kötelességünknek ismer
jük, hogy beszéljünk — még

Lapunk legközelebbi számá
ban rámutatunk azokra a sú
lyos hibákra, amelyek követ
keztében és esetleges fenntar
tásával minden változtatás és
minden üzleti reform dacára
is képtelen lenne a tesül et to
vább fejlődni.

NAPTÁRT
NAPTÁRT rendeljen most. Szí
vesen elküldjük a naptárt az
óhazába is, ugyancsak 25 cent
postaköltségért, ha előfizető
ink a hazai pontos címet meg
adják.

8-IK OLDAjl,

MAGYAR BÁNYÁSZLAP

1936 ÁPRILIS 30.
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AZ ÖSSZES AMERIKAI MAGYARSÁGHOZ
Különösen az országos egyletekhez, minden egyház, egye
sület, clubok nagybizottságok és rendezettebb anyagi viszony
ban lévő magyar testvéreinkhez.
Tisztelt magyar testvérek.
Nehezen szántuk rá ma
gunkat ugyan, de a nyomor kényszerit és miután más honnan
már nem várhatunk segítséget, igy ti hozzátok fordulunk és
reméljük, hogy nemes lelhetek átérzi milyen a mi helyzetünk
és a mai viszonyokban talán még kilátás sincs sorsunk jobbrafordulásának. Mi, akik ezen elemi csapás áldozatai vagyunk,
többé kevésbbé elveszítettük összes életünkben megszerzett
ingó és ingatlanainkat.
Nincs bizalom arra, hogy vissza tudnánk állítani amink
volt. De bárcsak annyi volna, hogy bár részben tudnánk el
viselhetőbbé tenni nyomorúságos helyzetünket. Sokunk műnkanélkül vagyunk és kinek van is munkája, csak annyit keres,
hogy szűkösen az élelemre telik. A megbetegedések napiren
den vannak.
Az árvíz után maradt egészségtelen lakásban majdnem
elviselhetetlen a levegő. Állami vagy más segély nincs, mint
annak idején a Vörös Kereszt valami kevés élelmet és ruha
neműt osztott ki. Tehát, ezúton fordulunk tihozzátok. Segít
setek, tehetségetekhez képest. Legalább annyit, hogy elvisel
hetőbb legyen helyzetünk.
Hisz már nem bírjuk. Talán nem is fogjuk tudni pótolni
a veszteségeinket. Kegyes, adakozóknak ez utón mondunk
előre is köszönetét. Minden adományt hirlapilag nyugtázunk.
A segély bizottság teljesen díjtalanul, önzetlenül végzi a se
gély munkát. Minden adományt a pénztárnok címére kérünk.

KELET OHIOI VERHOVAYSTÁK

Ha Kelet Ohio magyar bá
nyászai úgy akarják és hogy
ne akarnák, akkor azt a szén
vidéket képviselni fogja egy
amerikai magyar hajtás az
óhazában, mikor a
Verhovayak küldöttsége megér
kezik Budapestre júliusban.
Nagy Margit, Nagy Pál és
neje fiatal leánya hozzálátott
a munkához, nemcsak részt
vesz, de olyan erővel dolgozik
is a versenyben, hogy minden
jóakaratu magyar ember tá
mogatását megérdemli.

Maynard, Barton, Crescent,
Rayland, Dillonvale már ak
kor magyar vidékek voltak,
amikor a Congo vidéken kívül
alig
ismertek magyarlakta
szénmezőket, meg kell hát
mutatni, hogy onnan is megy
valaki az óhazába.
A Verhovaysták álljanak a
gátra, dolgozzanak egyletükért
és legyenek rajta, hogy ezt a
Kelet Ohio szénmezőin szüle
tett magyar lányt elküldjék
az óhazába.
A Nagy családnak ötven éve
mindenki jóbarátja
azon a
vidéken, fogjon hát össze min
denki, hogy a pár éve elhunyt
és mindenki által
szeretett
‘‘Nagy Bácsi” unokáját ne
mes törekvésében segítsék.
Azon a vidéken van Szilágyi
Bertalan a Verhovay Segély
Egylet agilis szervezője s ahol
a tagok szükségét éreznék,
Szilágyi bizonyosan készséggel
jelenik meg, hogy a törekvő ta
gok segítségére siessen.
Hisszük, hogy Kelet Ohio hi
res régi bányatelepei nem ma
radnak le a versenyben.

MAGYAR BIRD LOGANNAK

West Virginiában a UMWA-ban átvette a demokrata párt Tábory Oscar, logani ma hogy Logant ismeri el ottho
gyar ügyvéd, aki a sok közki- nának. Loganba való telepedé'
az uralmat
West Virginiában, Van Bitt
ner teljesen átszolgáltatta a
UMWA szervezetet a demo
krata pártnak, ami ugyan jár
pillanatnyi előnnyel, de amit
később keservesen
bánhat
nak meg a bányászok.
< A UMWA ma annyira egyet
jelent abban az államban a
demokrata párt gépezetével,
hogy ha esetleg valamikor a
republikánus párt veszi az ál
lamban magához az uralmat,
a szervezetet is el fogják ta
posni.
Mi nem állítjuk, hogy a bá
nyászoknak nem kell
részt
venni a politikában, sőt mi
magunk ösztökéljük őket arra
a legrégebben és a legjobban.
De a szervezetnek és a szer
vezet vezetőinek az lenne a
dolguk, hogy egyes jelölteket
és egyes program pontokat tá
mogassanak, ha azt szükséges
nek látják, akár demokrata,
akár republikánus jelölt akar
jót a munkásnak.
Időről-időre kellene a mun
kásoknak mindig megszabni,
hogy miféle programot és a
jelöltek közül kiket támogat
nak, de nem lenne szabad a
szervezetet örökre egy párthoz
lekötni.

Ez a túlságos nagy szeret
kezés most sok előnyt jelent
Bittnernek, aki valóságos kisisten az államban, de elképzel
hetik a bányászok, hogy ha
még egyszer a republikánusok
jönnek a hatalomra, mit fog
nak a demokratává vedlett
szervezettel csinálni.
Lokálokban követelni kell,
hogy a UMWA támogassa
Rooseveltet és azokat a szená
torokat és congressmeneket, a
kik támogatni Ígérik a munká
sok programját, akármelyik
párthoz tartoznak. Ugyanezt
kell tenni minden államban.
De ez nem jelenti azt, hogy
egy-egy államban a UMWA-t
szőröstől-bőröstől el kell adni
akár az egyik, akár a másik
politikai párt gépezetének,
már pedig Van Bittner West
Virginiában ezt tette és ezt
teszi jelenleg még nagyobb
mértékben.
A világon semmi nem ál
landó, de legkevésbé a politi
kában, ahol a hadiszerencse
gyakran szokott változni és ha
a UMWA tagjai nem választ
ják el a szervezetet valame
lyik politikai párttól, roppant
szomorú következményei lesz
nek a dolognak.

GYÁSZJELENTÉS
Szivünkben mély gyásszal értesítjük kedves rokonainkat és
ismerőseinket, egy szeretett férj és gondos apa haláláról!

MARGÓCZI IMRE
született 1S96 november hó 13-án, meghalt 1936 április hó 18-án.
Legyen álma csendes!
Gyászolják, felesége, született Hajas Mária, gyermekei:
Imre és Pál; nevelt gyermekei: János, Sándor és Ferenc; test
vérei: Margóczi István, özvegy Margóczi Pálné és gyermekei:
Pál és Imre és az óhazában élő Margóczi András és családja;
Margóczi Erzsébet, férj. Nagy Andrásné; sógorai az óhazában
élő Hajas István és neje és fia Imre Amerikában; Hajas István
.és családja, Bene Mihály keresztgyermekei: Hudak Olga, Marie és
Vilma, Aranka; keresztkomái: Kulin Mihály és családja: Mickó
György és neje, Hudák József és családja; Kiss Árpád és neje;
barátai: Kovács András és családja, Bella Kálmán és családja,
Guszty Fülöp és családja, Váralyai András, J. Soltész és csa
ládja, Jenkó József és családja, Veszprémi Ferenc és családja,
Kiba István és családja, Bohányi László és családja, Ladányi
Ferenc és családja, Kondor Sándorné, özvegy Buday Mihályné,
Yelenikné, Afanácziné, Varga Guszti; Gyöngyösi János, Kerék
József, Tóth István, Juhász Péter, Szőke János, Kruzsai Mihály
és számos ismerős.
A temetést a Logan, W. Va.-i református lelkész végezte.
Koszorút helyeztek a koporsójára: özvegye és gyermekei,
Hudák József és családja, Micskó György és neje, Kiss Árpád és
neje. Frank Smith, Kovács András és családja. Condor Sándorné,
a Református Szövetség nevében és U. M. W. itteni osztálya, a
temetésrendező: , Mr. Gilman, melyért ezúton mondunk hálás kö
szönetét, úgy ért, mint gyermekeim!
é í J “
ÖZV. MARGÓCZI I1VÍRÉNÉ.

NYUGTÁZÁSOK

ÜZENETEK

Legyünk rajta, hogy Nagy Margit St. Clairsvillei pályázó
A múlt hét folyamán a kö
Tódor Miklós. Hálás köszönet
a haza-utazást megnyerje. - Akinek közelebbi rokona nem Az ipari meleg szabályozás vetkező testvérek küldtek és szives üdvözlet. Minden uta
az utóbbi években nagy mér
sítás szerint el lett intézve.
pályázik, segítse ezt a derék kislányt a munkában. - Mu tékben terjedt, mert tudomá pénzt az újságra:
Evans Sándor, Tarry town;
Blizman
Imre. ...Köszönet,
tassuk meg, hogy Kelet Ohio Verhovaystái kiállnak a gátra nyos kutatás megállapította, Blizman Imre, Daisy town; Kö testvér.

Akinek közelebbi hozzátar
tozója pályázik, az természete
sen a maga rokonát fogja tá
mogatni, de akinek közelebbi
hozzátartozója nem pályázik,
az legyen szives Nagy Margit
javára tagokat ajánlani most
a Verhovay Segély Egyletnek.
Id. ANTAL GYÖRGY, pénztárnok,
A szénmezők többi magyar
19 S. Zane Highway
Martinsferry, Ohio.
körzetében erősen dolgoznak
Elnök: Fazekas Mihály; pénztári ellenőrök: Mrs. Bartók, az érdemes fiatalok és szégyen
Mrs. Szabics, Mrs. Sebestyén, Mrs. Murányi, Murányi József, lenne, ha a leghíresebb és leg
Szabics Mihály és Botos Imre.
régibb magyar szénvidék nem
lenne a pályanyertesek közt
Pusztay Miklós, jegyző,
P. O. Box 182, Martinsferry, Ohio. képviselve.

NEM LESZ JÖ VÉGE A POLITIKÁNAK

A NEDVESSÉG SZABÁLYO
ZÁS FONTOS TÉNYEZŐ A
KÖNNYŰ SZÍVÁSNÁL

vánalmaknak engedve, jelen
leg a Justice of Peace tisztség
re pályázik, a következő két
hétben személyesen is részt
vesz majd az előválasztások
mozgalmában.
Tábory ügyvéd jelölése a lo
gani kerület
republikánus
szavazóitól függ és az elővá
lasztás május 12-én lesz meg
tartva. Logan kerületébe tar
toznak a következő bányatele
pek és azok területei: Sarah
Ann-tól kezdve, Stirrat, Barna
bas, Omar, Switzer, Micco,
Rossmore, Monaville, Wilkin
son, Cherry Tree, Holden 1, 7
& 8, 14, 20, és 21 bányatele
pek, Verdunville,
Mudfork,
Henlawson , Peach Creek, —
Logan városa, Dehue, Yolin,
Macbeth, Ethel, Sharpies, Clo
thier, Monclo és a közbeneső
telepek.
Nemcsak a logani kerület,
hanem az egész Logan megye
amerikai polgársága között
nagy megelégedést keltett Tá
bory ügyvéd kijelentése, hogy
erre a tisztségre pályázik.
Tábory ügyvéd 15-ik éve

sével Tábory ügyvéd és csa
ládja az első naptól fogva
mindég megtartotta magyar
egyéniségét, dacára annak,
hogy a legelőkelőbb polgári,
kerskedelmi és más egyesüle
tek tagjává lett megválasztva.
Az egész' megye elismerően
nyilatkozik: róla és a családjá
ról és kitartó, szorgalmas
munkájával az egész megye
amerikai lakossága előtt nagy
tiszteletnek örvend.
Ügyvédi képzettsége és gya
korlata az egész megye pol
gárságának hangulatát Tábory
ügyvéd javára hangolják és ha
a megye magyarsága minden
igyekezetét odairányitja, hogy
Tábory jelöléséhez hozzájárul
nak, akkor a bevándorlók
minden kétséget kizárólag le
teszik az alapkövét egy jobb
és hathatósabb jövőnek; és az
amerikai részéről győzedelem
révén kierőszakolt közmegbe
csülésnek, amikor a bevándor
lóhoz nemcsak választások al
kalmával jönnek majd, hanem
elismerik a bevándorlók jogát
és egyenértékét évente 365 na
pon keresztül.

JUNIUS HARMADIKÁN INDUL PEDLOW
KAPITÁNY ÚJABB SZERETET-HAJÓJA
A clevelandi, chicagói és detroiti gyüjtőállomások május
29-ig, a new yorki főraktár junius 2-ig veszik fel a szeretet-csomagokat. - A régi szállítási dijak érvényben
maradnak
Magyarországon ezer és ezer
család arra kérte Pedlow kapi
tány budapesti irodáját, hogy
még a nyár előtt
indítson
újabb szeretethajót Magyaror
szág felé. Az amerikai magya
rok köréből is napról-napra
érdeklődnek a lapok szerkesz
tőségeiben, Pedlow kapitány
gyüj tőállomásain és new yorki
főirodájában, hogy mikor in
dul a legközelebbi szeretethajó.
A Pedlow-Brack féle szeretetakció — ezekből az érdeklődé
sekből is látható — hogy mi
lyen hézagpótló intézménnyé
fejlődött ki mintaszerű szerve
zettségével, amely a legponto
sabban s a leggyorsabban felel
meg feladatának.
,
A Pedlow akciók vezetősége
ezúton is bejelenti, hogy a leg
közelebbi szeretethajó — amely

után egész késő őszig nem lesz
szeretetakció — junius 3-án
indul el New Yorkból.
Az újabb szeretetakcióval
menő csomagokért a legutóbbi
olcsó árakat kell fizetni, vagyis
húsz fontig mindössze két dol
lár ötven centbe kerül a cso
magok szállítási dija, amiben
már benne van a 25 dolláros
biztosítás is. Húsz fontál na
gyobb csomagokért fontonként
tiz centet kell fizetni.

hogy a nedvesség és hőmér1
séklet szabályozása nagyon ér
tékes bizonyos gyártási eljá
rások szabályozásánál és a
gyártott termékek védelménél.
A Lucky Strike cigaretták
gyártása érdekes példáját ad
ja a meleg szabályozás ipari
alkalmazásának.
A
Lucky
Strike tudományos kutató osz
tálya azt találta, hogy a ciga
retta gyártásnak legfontosabb
egyes tényezője, magán a do
hányon kívül, a nedvesség
szabályozása.
Befolyásának tulajdonítha
tó az, hogy egyforma cigaret
tákat tudunk készíteni, ellen
őrizni az égést, és szabályozni
a füst minőségét. A túlsók
nedvesség útjában áll a kellő
égésnek és a cigaretta füstöt
íztelenné teszi. Elégtelen ned
vesség lehetővé teszi a száraz,
poros cigaretta füstnek, hogy
a dohányos érzékeny nyálka
hártyáival jusson érintkezésbe.
A nedvesség szabályozás
nagy fontossága következté
ben a Lucky Strike ^tudomá
nyos kutató osztálya, egy tu
dományos pontossági műszer
készítővel egyetértésben egy
módszert fejlesztett ki, amelylyel a nedvességet a gyártás
alatt azonnal és pontosan le
lehet mérni. A Lucky Strike
cigaretták
készítői úttörők
voltak ennek a kifejlesztésénél,
ami a Lucky Strike eljárásnak
egy lényeges része.
A Lucky Strike készítői még
ennél is tovább mennek. Gyár
tási helyiségeik teljes meleg
szabályozási készülékekkel van
nak felszerelve. A Luckiest tö
kéletes és tudományos meleg
szabályozással ellátott gyárak
ban gyártják és csomagolják.
A nedvesség
szabályozás
csak egyike az alapvető javí
tásoknak, amelyek a Luckiest
könnyű szívássá teszik gazdag,
teljesen érett
dohányokból.
Ezek az alapvető javítások
magukban foglalják a legfino
mabb dohányok középlevelei
nek használatát, a válogatott
dohányminták elemezését vá
sárlás előtt, kellő érlelést, tu
dományos keverést, magasabb
hőkezelést és a gyártmánynak
a szabályozott egyformaságát.
Azután a Luckies kevésbé sa
vas is. A legújabb vegyi pró
bák azt mutatják, hogy más
népszerű fajták a savasság
tultengése a Lucky Strike-al
szemben 53 tói 100 százalékig
térjed.
(H.)
-------------- o---------------

JAPÁN ÉS A SOVJET
újra és nyilvánosan biztosí
tották egymást, hogy háborút
nem terveznek, de ezek a köl
csönös megnyugtatások most
már erősen gyanúsak és Ázsiá
ban, valamint a nagyhatalmak
külügyminisztériumaiban azt
hiszik, hogy az orosz-japán há
ború kitörése nem is kétséges,
legfeljebb arról van szó, hogy
egy vagy két évig fog-e az in
cidensek sorozata húzódni, mi
előtt a két ázsiai nagyhatalom
megütközik egymással.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN
i PAIN- EXPIELLER i
.xXair:>z,,
to
tol*
..fM

A clevelandi, detroiti és chi
cagói gyüj tőállomásokról a
Fájós és hasogató
New Yorkba való szállítási dij
izmokra
30 fontig 75 cent, 30 fonton
követelje a világhírű
felüli jt ^bármilyen nagy cso
' V ANCHOR
magért csak 1 dollár. A new
FAIN-EXPELLER
yorki főraktár cime: Capt. m%s6$bor«e$zt gyor$ enyhülésér**jj
James G. Pedlow, 1220 Second
A ve.

teles Ferenc, Hostetter; Dóra
Nándor, St. Louis; Tódor Mi
hály, South Bend; Mrs. John
Margóczy, Lundale; M. Vranyes, Rosemont; Nagy Sándor,
Farmington; Tárkányi István,
Logan; Birinyi János, Wilkin
son; Tóth János, Pittsburgh.
Hálás köszönet, testvérek.

KEMÉNYSZÉN
BÁNYÁSZOK
A múlt év folyamán száz
ezer és 359 ember dolgozott
összesen a keményszén bá
nyákban, akik ötvenegy és
egy % millió tonna szenet bá
nyásztak.
Az első kerületben 58,233
ember dolgozott, a 9-ik kerü
letben 24,739 és a hetedik ke
rületben 17,567
bányász ka
pott alkalmazást.
-:o:-

MULATSÁGOK
NAPTÁRA
A Verhovay Segély Egylet
248-ik fiókja, a Bridgeporti
Szövetség 373-ik fiókja, a Mun
kás Betegsegélyző Szövetség
87-ik fiókja és a Logan és Vi
déke Magyar STársaskör 1936
május 30-án, szombaton este
nagyszabású közös Pünkösdi
Bált rendeznek Loganban a
Gyöngyösi János Colonial Ho
tel tánctermében, melyre Lo
gan és vidéke magyarságát ez
úton is tisztelettel meghívja a
Rendezőség. A zenét egy első
rendű zenekar fogja szolgál
tatni Steve Lapacsi prímás ve
zetésével. Belépti dij férfiak
nak 85c, nőknek 35c. — Hűsítő
italok és ételekről gondoskodva
van. A mulatság kezdete este
6 órakor, vége — reggel.

Köteles Ferenc. Ismerjük a
mai helyzetet, testvér. . Hálás
köszönet.
Chiszár István. Köszönet, el
küldtük.
Lassú Ferenc. Elintéztük. —
Szives üdvözlet.
Mindenkinek, Mindenhol. —
A hátralékosak legyenek szíve
sek fizetni.
Fodor Sándor, Beauty. Meg
kaptuk, hálás köszönet és szi
ves üdvözlet.

---------o---------

KÉPVISELŐINK
WEST VIRGINIA

Dobos István, Kimball, W. Va.
Domokos Mózes, Prenter, W. Va.
Kiss Antal. Clarksburg, Dawmon^
Wendel, Meadow Brack, W. Va.
Kish András, Brady, Booth, Everett*vilié, Rivesville, Lowesvillee, Na
tional, W. Va.
Kocsel György, Chattaroy, W. Va.
Kreizler István, Morgantown ét
vidéke.
Lányi József, Red Dragon, W. Va.
Lázár László, Elbert, Filbert, Gary,
Thorps, W. Va.
Magyar András, Skelton, W. Va.
Margóczi Imre, Lundale, W. Va.
Mojzer János, McMechen, W. Va.
Opoczki György, Lobata, W. Va.
Pongrácz József, Nellis, W. Va.
Sitku István, Willamson, W. Va.
Veszprémi Sándor és Dániel, Logaa
megye egész területére.
PENNSYLVANIA

Szanyi János, Brownsville, Pa.
Julius Bakos, La Belle, Pa.
Barczi János, Lemont Furnace, Pa.
Blizman Béla, Springdale, Cheswlck,
sus, GIp, Pa.
Bódig Géza, Yatesboro, Pa.
Rozsnyák József, Rossiter, Pa.
Csányi József, Kent, Clune, Pa.
Csatáry Ferenc, Bainford, Pa.
Csordás István Heilwood, Pa.
Darnay József, Fredericktown, Pa.
Eperjessy István, Johnstown, Pa.
Géczy Sándor, McAdoo, Pa.
Fekete József, Kingston, Pa.
Gera Béla, Uniontown, Pa.
Gyürke Mihály, N’anty Glo és Nettlw
ton, Pa.
Ifj. Hadar Béni, McKeesport, Pa.
Hajdú János, Pricedale, Pa.
Király György, Russelton, Pa.
Lukács János, Gallitzin, Pa.
Mészár Sándor, New-Salem, Pa.
Mikus István, Greensboro, Pa.
Molnár András, Van Meter, Pa.
Nagy József, Marsteller, Pa.
Orosz Bertalan, Richeyville, Pa.
Orosz Kálmán, Kulpmont, Mt. Carmel,
Shamokjn, Keiser, Pa.
Sebestyén Vince, Lucerne Mines, P*
®Pos Gyula, Homer City, Pa.
Sütő János, Windber, Pa.
Szabó János, Farrell. Sharpsvlll#,
Sharon, Mercer, W. Middlesex, Pa.
Szigyártó Imre, Stoyestown, Pa. é«
az állam egész területén.
Takács János, Vintondale, Pa. »’
Varga István, Latrobe, Pa.
Toczky Mihály, Scadp LeveL E*.

A Verhovay Segély Egylet
?48., 350. és 354. fiókjai az Egy
let ötven éves jubileuma alkal
mából 1936 május 16-án szom
baton este Loganban a Colo
nial Hotel tánctermében szinielőadással egybekötött táncmulatságot rendeznek, melyre
úgy a helybeli, mint a kör
nyékbeli magyarokat szeretet
tel meghívják és elvárják. —
Színre kerül Tarnócy Árpád
gyönyörű három felvonásos
színmüve: A Nagy örökség.
Nagyszerű zene. Kitűnő ételek
és italok. — Belépti dij nők
nek 35c, férfaknak $1.00, gyer
OHIO
mekeknek 10c. — Az előadás
Érsek József, Adena, Ohio
pontosan este 6 órakor kezdő Bolyki János, Toledo, O.
dik.
Péterfy Lajos, Columbus, O.

KIS HIRDETÉSEK
ELADÓ FARMOK
ELADOM
egészben vagy félben 115 akeros kitűnő farmomat, amely
különösen állattenyésztésre ki
válóan alkalmas. A farmon van
szén, gáz és olaj. Három bánya
közül egyik sincs tiz percnyire
a farmomhoz. Ára épületekkel
és felszereléssel 3,500 dollár. A
gyermekeim eltávoztak, azért
nem bírok egyedül a farmom
mal. — Mike Vranyes, Box 3,
Rosemont, W. Va.

HÁZASSÁG
FELESÉGET
és két gyermekemnek an;
keresek. Huszonnyolc és 38
közötti rendes, tisztességes
ismeretségét szeretném, a
nek bányatelepen jó otthont
békés, nyugodt életet bizto
tanék. Én 39 éves bányász ^
gyök. Leveleket erre a ciír
kérek: “özvegy bányász” ibai
of Magyar Bányászlap, 85
West Jefferson Avenue, D<
roit, Michigan.

Pásztor Jánes, Tiltonsville és vidék*.
Kovács János, st. Clairsville, O.
Kovács Ferenc, Murray City, O.
1
Molnár József, Glouster, O.
Rezes János, Corning, O.
Széchy Elek, Hunstburg, Ohio 4e
vidéke.
Rimár András, Warren, O.
)
Tótiván Pál, Maynard, O.
ILLINOIS
Árva! András, Zeigler, Dl.
Fürjes Ágoston, Orient, Ill.
Gáli Lajos, Harrisburg, Ill.
’
Németh Ferenc, Springfield, HL
Ontko István, Edwardsville, DL
Roncz Péter, Bivernon, ül.
Soltész Pál, Buckner, III.
Vj
Tóbiás János, Valier, ül.

I
NEW

YORK

ti

Mihályi Zoltán, Glenfield, N. J.
KENTUCKY

Kábái János, Majestic, Ky.
Tárkányi Gábor, Beauty, Ky.
Kish Dénes, Lynch, Ky.

^

NEW JERSEY

Paul András, Carteret, N. J.
Dzsupán Mihály, 94 Bulaski Ave,
Carteret, N. J.
INDIANA

Nagy Lajos, Gary és Hammond, lat.
Simon Sándor, Bicknell, Ind.
Tódor Miklós, So. Bend, Ind.
5 VIRGINIA

Dobos András, Pocahontas, Va.
MICHIGAN

Trimai József, Detroit Mich.

