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HADJARAT PROGRESSIVE SZERVEZET ELLEN

SZTRÁJK A KEMÉNYSZÉN VIDÉKEN

Négyszázezer dollár kártérítésre perelte a United Electric Coal Co. elmaradt haszon

ÁRVEREZNEK EGY BANYÁT

címén. - A sztrájk alatt semmiféle kárt nem tettek a bányászok a bányatársaság va
Kilenc független bányatársaság nem hajlandó aláírni a gyonában. - Állítólag a Lewis gangje húzódik meg a por hátterében. - Így akarják Nem sikerült Pennsylvania állam Somerset megyéjében a
szerződést. - Az első kerület vezetősége sztrájkba hívja
Ralphton bánya talpra állítása. - Szeptember negyedikén
tönkretenni a progresszív bányászok szervezetét
a bányászokat
árverezik a hatalmas vállalat vagyonát

A keményszén vidék bányá
szainak egy része uj harc előtt
áll.
A független bányatársaságok
közül e sorok Írásakor kilenc
nem akarja aláírni a szerve
zettel a szerződést, mire az el
ső kerület vezetősége elrendel
te a munka abbahagyását.
Eredetileg tizenöt társaság
vonakodott aláírni a szerző
dést, azonban hat társaság,
amikor a kerület vezetősége
sztrájkra szólította fel a bá
nyászokat, méggondolta a dol
got és jelentkeztek a szerző
dés aláírására.

Az első kerület vezetősége a
sztrájk elrendelésekor azonnal
a United Mine Workers wash
ingtoni központjához fordult,
hogy rendeljék vissza az acél
gyárak szervezéséhez kirendelt
keményszén-vidéki
szervező
ket, mert azokra a sztrájk fo
lyamán szükségük lesz.
Az első kerület vezetői kü
lönben azt hiszik, hogy a
sztrájk nagyon rövid életű lesz
és a makacskodó bányatársa
ságok is jelentkezni fognak
hamarosan a szerződés aláírá
sára.
i

ÉHSÉGSZTRÁJKJA
Hat napig voltak a bányában az éhségsztrájkolók. A bá
nyatársaság elfogadta követeléseiket, mire véget ért az
éhségsztrájk

A Lengyelországhoz tartozó
Sileziában a Mala Dombrowska bányászai éhségsztrájkba
mentek. .
Éhbéreik javítását és a mun
kafeltételek megváltoztatását
kérték a bányatársaságtól, a
mit az elutasított.
Erre összebeszéltek és a múlt
hét elején háromszázan lenn
maradtak a bányában és tu
datták a bánya vezetőivel, hogy
addig nem jönnek fel, amíg
kívánságaikat nem teljesítik
és semmiféle ennivalót ne küld
jenek nekik le a bányába, mert

nem nyúlnak hozzá.
A bányászok be is váltották
fenyegetésüket. Hat napon ke
resztül maradtak lenn a bá
nyában és hiába volt minden
kísérlet, semmiféle ételt nem
fogadtak el. A hatodik napon
aztán a bányatársaság elfo
gadta a bányászok követelé
seit, mire azok abbahagyták a
sztrájkot.
Amikor
felszínre hozták
őket, zokogó asszonyok és
gyermekek fogadták az el \
gyengült bányászokat a bánya
lejáratánál.

FUGMANT VAD ALA HELYEZTEK
Tiz váddal terhelten áll a bíróság elé. - Szeptember 21-én
kezdődik a főtárgyalás, - Tagadja a nagypénteki bombák
küldését. - Az ügyész állítja, hogy bizonyítékai vannak
a vádlott ellen

Több ízben irtunk arról,
hogy Michael Fugman nevű
keményszén-bányászt elfogták
és a vádhatóságok azt állítják,
hogy ő volt az, aki nagypénte
ken bombát küldött Thomas
Maloneynek az Anthracite
Miner szervezet elnökének.
A bomba, mint ismeretes,
megölte Maloneyt, fiát Michael
Jr. és Michael Gallagher iskola
igazgatót és többeket súlyosan
megsebesített.

Négy vádban pedig azért
kerül
bíróság
elé,
mert
kisebb bombákat küldött négy
egyénnek.
Fugman ártatlanságát han
goztatja, mig az ügyész azt ál
lítja, hogy a tárgyaláson olyan
bizonyítékokkal szolgál, me
lyek kétségtelenül igazolják,
hogy Fugman küldte a bom
bát, mely három ember életét
kioltotta.

A szövetségi detektívek fog
ták el Fugmant és állítólag
döntő bizonyítékaik voltak,
hogy ő volt a bomba küldője.
A vádtanács most helyezte
Fugmant vád alá.
Tiz vád
van ellene.
Három vádban gyilkossággal
vádolják, három vádban életveszélyes sérülésekért kerül a
bíróság elé.

AGYONNYOMTÁK AZ EL
SZABADULT BÁNYAKÁRÉK
Alfred Ravert baj társunk a
Glen Alden Coal Co. Plymouth,
Pa. bányájában dolgozott, mint
motoros. Egy csapat bánya
káré elszabadult és ezeket akar
to motorjával
megállítani,
azonban szerencsétlenségére a
kocsik közé esett, amik aztán
halálra nyomták.

Az illinoisi bányászok pro
gresszív szervezetét nagy ve
szedelem fenyegeti.
A United Eelectric Coal Co.,
mely régen harcol a progreszsziv bányász-szervezet ellen, uj
pert indított a szervezet és an
nak hatvan tagja ellen és azt
kéri a bíróságtól, hogy elma
radt haszon címen 400,000 dol
lár kártérítésre Ítéljék a perei
teket.
A United Electric Coal Co.,
Freeburg, Ill. bányájában a
progresszív szervezethez tarto
zó bányászok dolgoztak.
1933 április elsején azonban
a bányatársaság nem volt haj
landó többé a progresszív szer
vezettel szerződni, hanem a
United Mine Workerssal kö
tött egyezséget és azt követel
te a bányászoktól, hogy azok
hagyják ott a progresszív szer
vezetet és csatlakozzanak a
Lewis szervezetéhez.
A bányászok nem voltak haj
landók a társaság felszólításá
nak eleget tenni és inkább abgahagyták a munkát, mint
hogy visszatérjenek Lewis szer
vezetébe.
Megkezdték a picketelést és
lehetetlenné tették, hogy a
bányát sztrájktörőkkel meg
nyissák.
A bányatársaság ekkor a
United Mine Workerssal kar
öltve tiltó parancsot kért a bí
róságtól a picketelés ellen.
Minthogy azonban a bányá
szok békésen picketeltek, a bí
róság nem adott helyet a ké
relemnek.
Erre a bányatársaság —
ugyancsak a United Mine Wor
kerssal karöltve — a Court of
Appealshoz fordult, amely az
tán utasította a bírót a tiltó

parancs kiadására. Hosszú hó
napokig tartott a harc, mig
aztán a tiltó parancs után a
progresszív szervezet kénytelen
volt a picketelést megszüntet
ni.
A bányát azonban még min
dig nem tudták megnyitni,
mert a tiltó parancs dacára se
mentek át a bányászok Lewis
szervezetébe.
A bányatársaság erre bepe
relte a progresszív szervezetet.
A periratban azt állítják, hogy
a bánya üzemen kívül tartá
sával a társaságot 350,000 dol
lár kár érte elmaradt haszon
címén és kérték ennek megíté
lését.
A biró azonbáíi — aki ánnak
idején a tiltó parancs kérelmét
is elutasította — nem itéite
meg az összeget.
ítéletében kimondta, hogy a
bányászok példás rendben pi
cketeltek, a társaság vagyonát
egyáltalán nem rongálták,
semmiféle zavargás ott nem
volt, igy e címen nem Ítélhet
meg semmit sem, valamint
nincs módjában elmaradt ha
szon címén se kártérítésre kö
telezni a progresszív szerveze
tet és azt a hatvan bányászt,
akiket külön is perelt a bá
nyatársaság.
A United Electric Coal Co.
nem nyugodott meg az Ítélet
ben.
Most uj pert indított és most
már felemelte kártérítési igé
nyét is 400,000 dollárra.
A legszomorubb ebben a
pörben az, hogy a progresszív
bányászok vezérei szerint a
pör mögött a — United Mine
Workers áll, mely nem akar
felhagyni azzal az ábránddal,

hogy tönkreteszi a progresszív
Több ízben irtunk arról,
bányászok szervezetét.
hogy
Pennsylvania állam,
Lewis és gangje ma is min
megyéjében
a
dent elköveinex Iilinoisban a Somerset
Quemahoning
Coal
Co.
csőd
progresszív bányászok eJen és
xgy eihihető, hogy ezt a port is be jutott és a gondnokok se
tudják tovább vezetni a bánya
ok mozgatják.
ügyeit,
mert képtelenek annyi
Pedig a hosszú harcok alatt
pénzt
előteremteni,
amiből a
már rájöhettek volna, hogy
szükséges
kiadásokat
fedez
azok a bányászok, akik meg
ni
tudnák.
elégelték Lewis cári uralmát,
A gondnokok az első köl
semmiképpen nem hajlandók
csönt
tartók bizottságával és
újra a bányász-cár alattvalói
a
megyei
hatósággal karöltve
lenni.
próbálkoztak
a bányavállalat
Nekik elég volt Lewisból.
talpraállitásán.
És hiába próbálják tönkre
A megyei hatóságok az ál
tenni szervezetüket is, mert az
nem fog sikerülni. A progresz- lami hatóságokhoz fordultak
sziv bányászok elszántan fog segítségért, hogy legyenek se
nak küzdeni szervezetük vé gítségükre abban, hogy a Re
delmében. Az ilyen pörök tá construction Finance Corpora
mogatásával csak kimélyitik tion folyósítson kölcsönt a
Lewisék azt a szakadékot, mely zárgondnoknak, hogy azok
Iilinoisban baj társak között kifizethessék a legszükséges
támadt és még messzebbre tol sebbeket és üzembe tudják
ják ki annak lehetőségét, hogy helyezni a bányát.
Rámutattak, hogy Somerset
Illinois bányászsága újra egy
megye
nagy érdeke lenne,
táborba kerüljön.
hogy
a
bányában induljon
Az egymás elleni harc nagy
kárára van Illinois bányászai
nak és éppen ez az oka annak
is, hogy az egykor legerőseb- í
ben szervezett illinoisi bányá-1
szók nagy része ma nagy nyo
Múlt heti lapunk zártakor
morban van.
Hihetőleg a bíróság elutasít kaptuk a hirt, hogy Wilkes
ja a United Electric Coal Co. Barre, Pa. mellett, a Sullivan
újabb perét is. Kétségbe kel Trail Coal Company bányájá
lene esni, ha a bíróság igazat ban robbanás történt és ott öt
adna a bányatársaságnak és baj társ vesztette életét. .
kártérítésre kötelezné a perei A szerencsétlenség után meg
teket. Ezzel véget vetne min jelent Hartneady, az állam
den munkásmozgalomnak. — bányahivatalának vezetője és
Mert ha örökösen az a veszély Edwin C. Curtis a kerület bá
fenyegetné a munkásságot, nyafelügyelője és megkezdték
hogy elmaradt haszon címén a vizsgálatot, hogy kit terhel a
is perelni lehet őket, nem mer felelősség
a szerencsétlen
nének többé mozgalmat kez ségért.
deni.
És ezek az urak hamarosan
kiderítették, hogy senki mást
nem terhel, mint azokat, akik
már meghaltak.
Megállapították, hogy a bá
nyának az a része, ahol a
szerencsétlenség történt nem
volt gázos, hogy a bányatár
saság minden óvintézkedést,
azt írják elő, hogy aki állami amit a törvény előír betar
bányafelügyelői vizsgát akar tott.
tenni,
annak bizonyítania
Ahol az öt baj társ elpusz
kell, hogy 10 évi bányászati tult, két dinamitos láda marad
gyakorlata van.
ványait találták és állítólag
A tiz évből öt évet lenn a abból robbant volna fel is
bányamélyben széndiggolással meretlen okból a dinamit.
kellett eltölteni.
így szokott ez mindig lenni.
Mindig
azokat okolják a sze
A vizsgálat kiderítette, hogy
rencsétlenség
felidézésével,
valóban vannak olyanok a bi
zonyítványokhoz jutottak kö
zött, akiknek nincsen tiz évi
gyakorlatuk, akik nem bá
nyásztak öt évig szenet.
Hogyan mehettek ezek mé
gis vizsgára?

Szenzációs fordulat
a hamis bizonyítványok ügyében
Több ízben irtunk arról a
botrányról, mely a kemény
szén vidéken történt, ahol a
bányafelügyelő-jelöltek
vizs
gáján csaltak az osztályzatok
adásával.,
Arra teljesen
érdemtelen
embereket, rossz minősítéssel
bocsájtottak keresztül a vizs
gán, mig komoly és érdemes,
régi
bányász-szakembereket
elbuktattak.
Pennsylvania állam kor
mányzója dicséretes módon
azonnal vizsgálatot indított,
amikor az ügy kipattant és
az állam igazságügyminisztere
minden tekintet nélkül a sze
mélyekre, folytaja a nyomo
zást.
Az állam bányahivatalának
vezetője eleinte tagadta, hogy
szabálytalanságok
történtek

volna, később azonban maga
is elismerte, hogy “valami”
történt.
A keményszén vidéken meg
vannak győződve arról, hogy
súlyos szabálytalanságok tör
téntek, mert hiszen ott isme
rik azokat az egyéneket, akik
bányafelügyelők lettek
és
azokat is, akiket elbuktattak
a vizsgán.

meg a termelés, mert ezzel
közel 100 család kerülne le a
relief listáról. , Most ugyanis
a Ralphtonban lakó családok
nagy részéről gondoskodni
kell, hogy éhen ne haljanak.
A tárgyalások hetek óta
folytak, a múlt héten azon
ban a Reconstruction Finance
Corporation tudatta a bizott
sággal, hogy nem folyósít
hatják a kért összeget, mert
nem látják
biztosítottnak,
hogy ha folyósítanák is, a bá
nyát talpraállítanák.
A bányatársaság csak adó
ért _ 115.000 dollárral tartozik,
de milliókra megy a többi tar
tozás is.
A bányatársaság vagyonát,
a szénföldekkel együtt, nem
régen még 7,000.000 dollárra
becsülték.
Szeptember negyedikére van
kitűzve az árverés, de kér
dés, hogy akkor akad-e majd
vevő a társaság vagyonára?

MÁLTÁK A BŰNÖSÖK
akik már meghaltak, akik
már nem tudnak védekezni a
vád ellen.
Arra még alig volt példa,
hogy az élve maradt bányave
zetők bűnösségét megállapí
tották volna.
Azok mindig
ártatlanok.
Azokat soha se
terheli felelősség a bányá
szok haláláért.
Ennél a szerencsétlenségnél
elpusztult baj társaink közül
az egyik tiz, a másik öt árvát
hagyott hátra. Negyven csa
ládtag zokogott a koporsók
után, akik gyermeket, férjet,
apát, testvért, sógort sirat
tak a bánya vértanúiban.
------------- o------------MEGNYITOTTAK EGY NAGY
KEMÉNYSZÉN BÁNYÁT
A Susquehanna Collieries
Co. No. 6. bányáját Nanticoke
mellett szeptember
elsején
megnyitották.
A bányában 1000 bányász
kapott munkát.
A No. 1. és No. 7. bányákat
egyelőre még nem
nyitják
meg, de a társaság kiadott je
lentése szerint erre is sok ke
rül októberben.

BORZALMAS BANYAROBBANAS
NÉMETORSZÁGBAN

Most szenzációs
fordulat
történt az ügyben.
Charles J. Margiotti az ál
lam igazságügyminisztere a
vizsgálat során olyan felfede
zésre jutott, hogy nemcsak
magánosok bűnösök a bot Csakis úgy, hogy bizonyít
Lapzártakor kapjuk a hirt, hogy Bochum (Westfalia)
rányban, — arra érdemtele ványt “szereztek” arról, hogy Németországban borzalmas bányarobbanás történt.
neknek jó bizonyítványokhoz megfelelnek a feltételnek, van
Kétszázkilencven bajtárs volt a robbanás idején a bányá
való jutásában, — hanem ha tiz évi bányagyakorlatuk.
ban,
akiknek nagyrésze bennpusztult.
A gyanús egyének mind
talmas bányatársaságok is.
Amikor e sorokat írjuk, már több mint ötven holttest fel
Az állam törvényei ugyanis
(Folytatás a 8-k oldalon)
színre hozásáról érkezett híradás.
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REVIVAL A DZSUNGELBAN
Mikor én közel harminc éve
a dzsungeleket laktam, más
divat, más szokások voltak
még ebben az országban.
Akkor is depresszió volt —
hiszen a kilencszázhetes öszszeomlás talán borzasztóbb
volt annál, amit most éltünk
keresztül — de akkor azt még
egész közönséges nyelven pá
niknak nevezték.
Csakhogy amig ma a nincs
telenek uj felfogásokat, kol
lektivizmust, társadalmi biz
tosítást, miegymást hirdetnek,
akkor az orvosságot leginkább
az Istennél keresték.
Billy Sunday akkor volt vi
rágjában, s vele egyidőben
száz meg száz evangélista csa
vargóit szerte az országban,
akik megtérést hirdettek.
Hogy ezek az evangélisták
mennyit kaptak akkoriban a
Chamber of Commerce-ektől
fejenként, arról nyüvánosan
soha nem számoltak, de köz
tudomású volt, hogy az úti
költségeik nagy részét hát a
tőkések fizették.
Ahol jártak, ott kárt nem
csináltak.
Végre akármilyen szem
pontból nézzük is az egyháza
kat és a templomokat, azok
szükséges társadalmi intézmé
nyek még azok előtt is, akik
egyebekben nem adnak na
gyon sokat a vallásra.
Természetesen
én akkor
még zöld voltam és ezeket a
dolgokat nem valami nagyon
ismertem, de emlékszem, hogy
valami nagyon tetszett ne
kem, ha valahol ilyen revivalt
tartottak.
Az, hogy az evangélista nem
valamelyik felekezet, hanem
minden felekezet híveit a tem
plomjárásra biztatta, mert
Európában ilyen közös ige
hirdetést nem láttam.
Otthon azt tapasztaltam,
hogy a katholikus eljárt a
R^entku*1'
de a református
hitehagyásnak tartotta volna,
ha a gyönyörű üdülő helyet
megnézi.
Igaz, hogy a katholikusok
viszont itt nem közösködtek
ezekkel a revival-okkal, de hát
legalább a protestáns feleke
zetek valamennyien együtt
működtek.
Be kell vallanom, hogy ettől
az egy kérdéstől eltekintve, a
vallásos prédikációk engem
bizony hidegen hagytak.
Nemcsak azért, mert a pré
dikációkból édes keveset ér
tettem, hanem azért is, mert
ha az ember 18 éves és hobó,
akkor valahogy az az érzése,
hogy imádkozni is, megtérni
is ráér még.
Emiatt követ dobhatnak
rám, akik akarnak, de ritka
az a 18 éves suhanc, akinek a
templom járása egészen őszin
te.
Azonkívül valahogy én az
Istennel való ügyemet magán
dolognak tartottam már egész
gyerek koromban. Én nem
éreztem sem közös Istentiszte
letnek, sem prédikációknak a
szükségét a magam számára,
a hit dolgát én elintéztem
négyszemközt az Istennel. Le
hetséges, hogy jól, az is lehet,
hogy rosszul, hogy hibát csi
náltam, de a következménye
ket egyedül magam fogom vi
selni.
Hát akármennyire érdekel
tek is ezek a revival-ok engem,
be kell vallanom, hogy azok
ban én inkább a szokatlant, a
show-t kerestem.
És akik láttak már holyrollereket — és én azokban
az időkben láttam elég ilyen
társaságot, úgy négert, mint
fehéret — azok nem is nagyon
fognak ezért megszólni. Mert
bizony azok show-t csinálnak
magukból.
Az első ilyen revival-t New
Orleansban láttam és bizony
egy kicsit mulattam magam
ban, mikor az utca lányai
meg a szalonok közismert

HETI STRÓFÁK

alakjai a fürészporba téved-1 tön “ráfeküdtek” és elkezdtek közé vegyül, ki van jelölve a ami tudvalevőleg azt jelenti,
tek.
neki a megtérésről beszélni.
hely a számára, ahogy a né hogy mindenki vészit a játé
Azért mulattam, mert ta Jól értettek ehhez a munká gereknek kijelölték azt, vagy kon.
(Irta: INDIÁN)
pasztaltam, hogy Istentiszte hoz.
ahogy Hitler jelöli azt ki Né Szükségesnek láttuk hát,
let után a kisasszonyok üzle Mennydörögtek, ha meg metországban a zsidók szá hogy mikor Mike nagyobb
te újra virágzott, talán még átalkodott embert találtak, mára.
társaságban játszott, a nyere
jobban, mint más estéken, rimánkodtak, ha azt látták,
Lenézett, másodrendű lé ség egy részét alkalmas pilla
mert a revival sok idegent ho hogy az ember kezd lágyulni nyeknek tartják a hobókat.
natokban levegyük tőle, hogy
zott a városba.
és kezet vettek, hogy másnap
Az evangélizáló társaság baj esetén legalább a veszett
A városi evangélizálások este letérdel a megtérő ember ban nemcsak egyformán “bro- fejsze nyelét mindig meg
azonban különös nagy show-k a saw-dustba.
theroknak” hívtak bennünket, mentsük.
nem voltak, mert hát az IstenNem bánták ezek, hogy s szorongatták a kezünket,
Hát azon az estén a biloxy-i
tisztelet és prédikáció után ki Two-Bits Mike alig értett an hanem akik “megtértünk”, füzesben bizony szívesebben
ki hazament a szállássára és a golul, s nem zavarta őket, azok még valamivel különb láttuk volna, ha Mike nem
város képén semmi változás hogy én az ezredrészét sem ér számba is mentünk. Velünk játszik.
nem történt.
tettem annak, amit beszéltek. megkülönböztetett
jóakarat Mikor mi utána húzódtunk,
Sokkal érdekesebbek voltak Még Spottytól, a mi kis ra- tal beszéltek.
már voltak legalább harmin
ezek a gyűlések kis városkák gyásképü mexicoi cimboránk Annyira a fejünkbe szállt ez cán és bár természetesen Mike
ban, ahová olyankor az egész tól sem sajnálták a szót és ha a dicsőség, hogy már kezdtük néha nyerni engedett min
vidék betódult, s ahol olyan békében akartunk vacsorázni, magunkat igazán otthon érez denkit, a bevételei erősen
kor három napig, esetleg egy akkor kezet kellett adnunk, ni.
emelkedtek és a társaságnak
hétig tartó ünnepet rendez hogy mi is a fürészporba fo Spotty már ott tamburá- az szemmel láthatólag nem
tek.
gunk térdelni.
zott valamelyik tűz mellett. tetszett.
Egy Ízben Biloxyban talál Mi szívesen
megígértük, Voltak sokan, akik kissé erő
Szerencsére nemcsak Miké
tunk egy ilyen revivalt.
amit kértek tőlünk, már csak sebb adagokat szedtek ma nél volt dice, s igy három
Biloxy ma hires fürdőhely azért is, hogy örömet szerez gukba a vallásból és a sátor társaság is játszott külön-küés az amerikai Riviéra néven zünk az evangélistáknak, akik ban tartott meeting után még lön, mindenki tehát nem őt
szokták azt hirdetni.
brother-eknek hívtak bennün magánszorgalomból is a szent és az ő szerencséjét figyelte.
Gazdag emberek szoktak ket és meleg barátsággal szó-énekeket danolták.
Még nagyobb szerencsére,
ott telelni, mert a környék rongatták a kezünket.
Az ilyenek mellé odahuzó-i csakhamar úgy találtuk, hogy
nádasai nagyszerű alkalmat Ma már tudom, hogy min dott Spotty és a hivő lelkek másnak is volt “tudós” diceadnak a vadászatra, s a vidék den ilyen evangélizáló prédi gyönyörüségére őket a tambu- ja, és nagyon örültünk, mikülönben kellemes.
Nincs kátornak fontos a. statisztika, ráján kisérte.
(kor az egyik társaságban kimessze ahhoz, hogy esténként hogy hányán “tértek meg”
Én már azt kezdtem kisze- tört a botrány és az első kékbelehessen menni New Orle- egy-egy városban, mert asze melni magamnak, hogy me- szem elcsattant,
az a 160 oldalas nagy könyv,
ansba, s mégis vagy százötven rint kapták a szerződést, de lyik tűznél lehet csinosabb
A többi társaság tagjai is
amely Szarvas Pálnak, az In
mértföldre van a város zajá még ma is azt hiszem, hogy lányokat találni, mert a tizen- oda csődültek, s Mikétől hirdián név alatt ismert népszerű
tól.
a legtöbbje őszinte.
nyolc éves suhancok akkor is télén eltudtam venni a nála
magyar Írónak összegyűjtött
Abban az időben Bilox még Akkor a statisztikáról nem tizennyolc évesek, ha az Isten lévő pénzből vagy tizenöt dolheti strófáit tartalmazza. Eze
szegény kis város volt, egy is tudtam, csak azt gondol dolgával lennének elfoglalva, lárt.
már akkor is halódó deszka tam, hogy egy kis malaszt s akkor is csak érzik, hogy
ket
a verseket Magyar-Amerika
Akit load-olt dice-on csipipar, meg a halászat tartot semmi esetre nem árthat az tavasz van a világon.
hétről-hétre
élvezettel, hol ka
tek, azt alaposan helyben
ták életben.
cagva, hol mosolyogva, hol meg
embernek.
Two-Bits Mike neki adta hagyták, aztán a két társaNem tudom már, hogy vol Egy pár öreg hobó ugyan magát eleinte az ivásnak, de ság folytatta tovább a játékot,
egy-egy könnyet morzsolva ol
taképpen mit kerestünk abban nem állt kötélnek, de mi fia a második napon kissé félén- De azontúl gyanús volt
vasta s bizonyos, hogy a könyv
a szegény városban, de észak talabbak bizony mindannyian ken láttam, hogy már a fia- mindenki, aki élt és csakhamegjelenését nagyon sokan
felé vezető utunkban megáll elmentünk “megtérni.”
örömmel fogadják.
talabb suhancok közt külön mar elkezdtek Mikera is csitunk.
Természetes, hogy ezek a társaságot keres magának, s pős megjegyzéseket tenni,
S mikor láttuk hogy revival-t megtérések a nagy nyilvá hogy a tüzektől félre húzód- Mike ugyan ügyesen meg
A KÖNYV MEGRENDELHETŐ 1 DOLLAR BE
tartanak, nem is akartunk nosság mellett, vakító acety- nak.
akart sértődni és ott akarta
KÜLDÉSE MELLETT:
onnan elmenni.
len fényben történtek és min Másnap reggel meg is mond- hagyni a játékot, de azt nem
PAUL
SZARVAS, 417 GRANT ST.
Elég jó prédikátor volt a denki látta, hogy kik vallot ta Mike, hogy unja már az engedték meg neki, viszont
515 Bakewell Bldg.
városban, mert sok népet tak hitet a saw-dustban.
egész komédiát, s hogy neki azt sem merte megtenni, hogy
PITTSBURGH,
PA.
vonzott oda a vidékről.
Kedves emberek voltak az a malasztból elég volt, s hogy azontúl állandóan veszítsen,
Óriási sátor volt felállítva a ilyen megtérő bárányok.
egész más célok tartják a tá-l (Folytatása a 7-ik oldalon)
gyülekezet számára, ahol az Ahogy az ember felkelt, borban.
"
este mindig énekléssel kezdő hogy visszamenjen a helyére, Two-Bits Mike szenvedélye
dött. A prédikátornak jó ze egyszerre száz kéz is nyúlt sen és nagy tudománnyal dinekara és kórusa volt, érde feléje, s a többi megtisztult ce-ozott és akárhányszor az ő
mes volt oda bemenni, s azt ember hangos “Hallelujá”- nagyszerűen elkészített dicehallgatni. A prédikáció is ér zással üdvözölte azt, aki vele jai mentettek meg bennünket
dekes volt, a régi divat sze együtt oda ajánlotta magát a az éhségtől.
'Qalk
rint beszélt a tiszteletes, aki tisztább keresztény életnek.
A tudományát a második
hadonászott, dörgött, dobban Természetes, hogy a tábor estén előszedte és mint arról
tott a lábával, s aki egész jól tüzek körül nemcsak a hit másnap hűségesen beszámolt,
bevált volna egy vidéki tár magasztalt bennünket. Meg nem volt szerencsétlen ott sem
sulatba színésznek.
akadtak ott bizony a pálinkás a játékban.
A hobó társadalom na üvegek is suttyomban és a jó- Vagy négy dollárt szedett
gyobb része jelen volt az Is lelkü prédikátorok ’ kénytelö- össze, s azon panaszkodott,
tentiszteleteken, nemcsak az nek voltak a dolgot elnézni. hogy a magunkfajta fiatal su
ért, hogy agyonüssünk kétBeszéltek ugyan sokat az hancok kevés pénzzel jöttek
három órát, hanem azért is, ivás ellen, de azért akik it megtérni.
Levélpapír - Boríték - Név
mert az aránylag jó üzlet volt. tak, azokat sem űzhették el A következő este aztán va
A vidékről oda tódult em maguktól, mert akkor a sta lóságos “killinget”
jegy vagy bármilyen üzleti
csinált
berek nagy táborban tanyáz tisztika nagyon
szegényes Mike, mikor a meeting után
tak és a helyi nőegylet a ven eredményről számolt volna be, a vacsorát megettük.
nyomtatványra van szük
dégeket élelemmel ellátta.
ami nem tetszett volna se a
A vidékről beérkezett su
Ott főzték a stewt meg a Chamber of Commerce-nek, hancok akkor már elmondták
sége, forduljon hozzánk
halat nagy katlanokban és ha sem az Istennek.
egymásnak, hogy ők az evanodament valaki a tányérral,
a legteljesebb bizalommal
A “megtérés” utáni estén, gélizálás mellé másfajta szó
nem kérdezték, hogy honnan meg a következő estén szinte rakozást is találtak maguk
Árajánlatot szívesen adunk
jött.
emeltebb fővel jártunk-kel^ nak, s akik előző este ott vol
Igaz hogy élelem soha nem tünk a táborban.
tak, a barátaikat is elhozták.
hiányzott az én időmben a
A jólelkü Ladies Aid Society Mikor láttam, hogy sokan
dzsungelban, s igaz az is, matrónái is, mintha szíve sompolyognak a füzes felé,
hogy néha olyan szakács volt sebben és több stewt raktak ahol Mike a bankot tartotta,
egy-egy bandában, aki jobban volna a megtért emberek szá vacsora után én is elmentem,
főzött akármelyik ilyen egy mára a tányérba és a meg sőt nem sokkal később Spotty
leti bizottságnál, de hát azért tisztult “brotherek” szíveseb is, meg Three-Finger Joet is
mégis más volt, mikor elme ben nyutogatták felénk a pá elhívtam.
hettünk szívesen látott ven linkát. Amit mi soha nem uta Mert a Mike seven-elevendégnek.
sítottunk el abban az időben jeivel úgy voltunk, mint a há
Plakátot - Mulatsági meg
magunktól.
borúban lévő hadsereg.
Néhanapján a legjobb gazdasszony is megkívánja a ven Az egész dolog egy grand Hátvédről mindig gondos
hívót - Belépti jegyet - Alap
déglői kosztot, bár jól tudja, piknikké fejlődött, s hogy mi, kodnunk kellett, hogy baj
hogy annál különb ebédet hobók különösen jól éreztük esetén Mike ép bőrrel mene
szabályt - Diszalbumot - stb.
tesz ő maga az asztalra; né- ott magunkat, azt könnyen küljön a csatából.
megértheti
mindenki.
Az ember soha nem tudta,
künk is jól esett a változatos
A
hobó
sok
olyan
gyönyö
OLCSÓN - ÍZLÉSESEN
hogy
a partnerek mikor kez
ság, hogy az ételt nem ettük
rűséget
talál
az
életben,
amit
dik
unni
és
gyanítani
az
egy
ócska kannákból.
PONTOSAN készít és szállít
Természetesen ezért a va közönséges emberek megta oldalú szerencsét és olyankor
lálni
nem
tudnak.
Mike-nek
segítségre
volt
csoráért aztán meg kellett
az ország bármely részébe
mégis fizetni, mert hát úgy Az aranyszabadság, a gond szüksége.
talanság,
a
munkátlanság
De más szempontból is kel
van berendezve ez a rongy
;
élet, hogy ingyen semmit nem megannyi nagy adományai az lett rá ügyelni.
Istennek meg az életnek, Amint fentebb Írtam, Mike-j
adnak.
amikről a rendes emberek tár nak olyan nagyszerű szakérte- j
Az
evangélistának
volt sadalma botorul lemondott.
lemmel bíró dice-jai voltak,
vagy hat hadsegéde, s volt De ezzel szemben van vala hogy a snake-eye-t akkor lök
azonkívül egy helyi bizottság, mi, amivel mindezért meg ték ki, mikor akarták.
amely segített nekik a téríté kell fizetni.
De Two-Bits Mike azonkívül
si munkában.
A hobó csak addig ur, amig gyógyíthatatlan gambler volt
Ahogy a tábortüzek mellett benn van a dzsungelban.
és ha jól ment a dolga, elkezegy idegent megláttak, rög- Amint a rendes emberek Idett “szerencsére” is játszani,
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Az, mintha csak erre várt
volna, fölemelte seprűjét, he
vesen megáztatta a vízvezeték
folyókájában és
fenyegető
mozdulattal kapta magosba a
fejét.
— Bizony ne hozz a nya
kamra senkit, mer kiseprüzöm
innét valamennyit! Itt vihánötleteit, gondolatait, tréfáit és a mindennapos életre
colnak nálam naphosszat do
vonatkozó megjegyzéseit, amelyek hosszú idő óta forog
logtalanul. Én meg, mert
nak közkézen az amerikai magyarság körében, ebben
olyan jó bolond vagyok és ha
gyom őket, hogy ne csatan
a rovatba foglalja össze hétről-hétre Íródeákja:
nem irigyen álltak meg szürke dámmá tették Rozika lelkét, golj anak az utcán, tisztogat
(Folytatás.)
GONDOS SÁNDOR
szemei Rozika karcsú és göm- amilyen ott künn Szentiván hatok utánuk. Dolgozni egyik
De ez, ahová került, ez a bölyded lábain. Morranva és pusztán volt, a piros fedeles se tud, meg nem is akar. Jó
város itt egy végzetesen más szuszogva szólt.
kastély nyugalmat lehelő kö fajta, derék szolgálót nem
— Ha kegyelmed nem akar Ajtai-Nagy Pál gazdára nézve,
világ. Ez nem hasonlít sem — Annyit mondok, hogy zelében.
igen kapni manapság és az
ja
ezt a dolgot büntető útra aki utoljára került a biró elé.
miben Szentiván pusztára, a- rövid szoknyában ne járj!
— Én nem félek semmitől, embernek csak a szégyen meg
terelni, akkor közönséges pol — Hát kegyelmednek, Ajtaihol bőbeszédű szomszédasszo Mert akkor nem lesz nyugsá- — kiáltott föl nagy lendület a bosszúság marad utánuk,
gári per az és a legjobb, ha Nagy Pál, mi a mondanivaló
nyok, visongó gyerekek, busa- god a férfinéptől...
tel. — Hiszen ide is besüt a ha nagy keservesen megszerzi
ügyvédet fogad hozzá.
ja? Mit tud felhozni a ment
fejű béresek között nem lá Rozika elvörösödött hirte nap!
nekik a jó helyet. Minden má
De
mégcsak
erre
szörnyüségére azokkal szemben, amit
tott, nem érzett semmit, csak len. Szoknyájának fodrát igye A fejét fölkapta magasra és sodik héten itt őgyelegnek ná
ködött
a
pékmester:
hallott? Betörte-e tényleg az
nagy, egyetemes szeretetet és kezett lefelé huzni, ámbár büszkére. Hiába hulltak föléje lam. Nem jó ezeknek se a pol
—
Ügyvédet?
Még
csak
az
ablakot?
Volt egyszer, hol nem volt,
érdeklődést. Az istállók és ólak azok igy se igen fedték el for a kiábrándító szavak, ez a gármesteréknél, se a főbiróékkellene nekem. Két forintnál
Ajtai-Nagy Pál becsületes
nagy
Magyarországon
volt
közelében nőtt fel, de a leg más lászárait.
napsugár erősebb volt számá nál. se sehol. Ingyenélő ahány
egyszerűbb életformák között — Nálunk igy járnak — ra mindennél! Kis ökleit be van, mindegyik. Meg is mond egy hires-nevezetes város, a nem kerül többe az az ablak, magyar ősöktől származott.
melynek falain belül lakozott az ügyvéd meg legalább ti Megmondta nyíltan:
se hallott soha ilyen szörnyű tagolta pirulva.
levágta a homályos levegőbe, tam már nekik, hogy Kristóf az áldott szülőhaza legkivá zenöt forintot kér a maga
— Be én, biró uram! Szá
káromlásokat, mint most a Labodáné hangja azonban mely a szobát betöltötte. Mint nénihez ne gyöjjenek többet, a
munkájáért.
De
hiszen
csak
radjon
le a kezem, ha nem tör
lóbb törvénybirája. Nem volt
szabóék lakásából. Jaj, de jó egyre keményebb lett.
egy bizonyságtételül tette ezt, Kristóf néni szive nem esik annál különb bíró Salamon attól mentse az Isten a ma tem be.
is lett volna fölugrani az ágy — Más a falu és más a vá azért, hogy Labodáné előtt is meg többet egyiken se. Becsu
— Hát nem tagadja a kárt?
király óta a föld kerekén, mert gamfajta iparos embert, hogy
ból, fölnyalábolni kis batyuját ros. Csúfság lesz itt abból,
igazolja, hogy nem fél sem kom én a boltot és inkább me az — ha a szükség úgy hozta ügyvédekkel legyen dolga.
— Dehogyis tagadom, biró
és futni, futni visszafelé, mig ami ott szép szokás!
mitől, legkevésbé a sorsától. gyek veled kofázni, semhogy
meg nem találja újra a jege- Rozika fülei megveresedtek Attól a szörnyű szegénysors ezek után takarítsak napról- magával — fütyült a törvé Még zsemlyét se kívánok azok uram! Huncut, zsivány ember
nyés utat, melyen szökve jött a szavak alatt. Szive is zsonnyekre és a sok ügyvédi fúr nak eladni. Hanem hát talán lennék, ha eltagadnám, amit
tól se, melyet Labodáné akart napra. Én bizony nem szerzek
idáig. De jó volna tisztesség gani kezdett és fájt, nagyon
fangra, hanem használta a megtehetné nekem azt a te magam csináltam. Tulajdon
többet senkinek helyet!
feléje mutatni.
kintetes rendőrkapitány ur, kezemmel.
tudó, csendes köszöntéssel be
fájt. Szinte zokogásba tört Az asszony erre már elvég Rozika majdnem elsírta ma maga józan eszét itéletmon- hogy maga vinné a dolgot a
Csóválta fejét a biró, mert
állítani a pirosfedeles kas
volna, amikorra valami furcsa zett mindent. A köténye is a gát. Tehetetlenül, tanácstala dáskor.
biró
elé,
hogy
kevesebbe
kerül
télyba, odaállani a fehérhaj u
hisz
ez a nagy beismerés szin
és fényes meleget érzett a lá derekán volt s egy sötétbarna nul állott a két alacsony, kö Melyik volt ez a város? Le jön.
Méltósága elé, akit mindig fe
te dicsekvésnek hangzott, nem
bai körül. Mint valami lágy zsenilia kendőt emelt ki a vér asszonyság között, akik hetett biz az Beregszász, MárÉs
mivel
Horgossy
Miklós
kete selyemruhában látott és
megbánásnak.
maros
Sziget,
Kassa,
Temes
hez a véletlen vezette.
szalag kúszott a bokái mellett sublód fiókjából.
pékmester igen jóravaló em — Hát akkor meg is fizeti
alázatos kézcsókolás közben
Miskolc
vagy
Szegszárd,
vár,
visszakönyörögni magát abba egy csöndes fénypászta. Ro — Nézd csak, — hajolt a — Hát akkor most mi lesz? azt én biztosan meg nem mon ber volt, a rendőrkapitány kend a kárt.
zika odapillantott. Aztán, aaz elhagyott, tiszta, szép vi hogy rövid szemlélődés után kendő fölé és szelíden megsi — sóhajtotta, könnyekkel vi dom. Még akkor se, ha tud meg is tette neki azt a szí De felvágta fejét Ajtaimogatta, úgyhogy a puha se askodva és szép, fényesen csil
lágba, napsütésbe, csendbe,
vességet, hogy csinált valami
végignézte
és
megismerte,
el
lyemszálak
megharsantak. — logó barna szemeit rászegezte nám. Hát még igy, amikor keresetfélét és azt rövid utón Nagy Pál és keményen mond
jegenyék, fák és földek közé!
Nézzed csak, milyen szép... Labodánéra. Az könnyedén le sejtelmem sincs felőle. Elég az odatette annak a bizonyos ta:
Ó, nem, neki nem szabadna nevette magát.
hozzá, hogy volt ilyen okos
— Nem én azt, biró uram,
ilyen büszkének hivságosnak — Ni csak! — bökött előre Ilyen zsenilia kendője senki gyintett.
hires-okos
bírónak
az
aszta
bíróval
büszkélkedő
város
és
mert
hogy csak a felét mond
ujjaival. — Ni csak, Laboda nek sincs ám a városban!
— Csak maradj itt nyug
lenni és örülnie kellene, hogy
lára.
csak
az
a
kár,
hogy
nem
tud
ták
el
a dolognak.
néni! Ide is besüt egy kicsit a Olyen szelíd és olyan ked ton. Majd én bemegyek Mari
ott lehetne abban a csudála
Nem
volt
rest
ember
a
biró.
tam
korábban
felőle,
mert
rég
—
Szóval
kegyelmed a szán
ves gyönyörködéssel feledke hoz, aztán szólok vele. Hiszen
tosán szép kastélyban s ijedt- nap. Ide is!... Egy kicsit...
Alig
kapta
meg
az
írást,
har
megírtam
volna
különben
ezt
dékosságot
akarja
tagadni?
szemű kis szolgálóként várná, Labodáné ekkor már a to zett a barna kendőn, hogy Ro igaz, ami igaz. Nekem se len a kis históriát.
madnapra
már
színe
elé
idéz
— Azt én, biró uram!
amig azok meglátják őt, füty- jásokat számolgatta és vizsgál- zika szerette volna megsimo ne gyomrom minden reggel
Hát azon kezdődött a dolog, te Horgossy Miklóst, Ajtai- Eszemágában sem volt nékem,
ezt a sok szemetet eltakaríta
tyentenek neki és rásimitanak gatta, hogy vájjon, hány re gatni érette.
Nagy Pált, meg bizonyos ne
szép gömbölyű arcára! És pedt meg az ötszáz darabból. Végül Labodáné, mintegy ni. De Mari csak beszél. Min hogy egy ablak betörött a vá vezetű Kárász Gábort, akire a hogy én Horgossy uramnak
nézni és szolgálni őket, ősi Közben pedig dohogott, süs- az előbbi szavak ellensúlyozá den reggel megfogadja, hogy rosban. Sokféle oka lehet an pékmester tanúképpen hivat kárt csináljak, hiszen jó em
alázattal és beletörődéssel, törgött zsíros, mély hangja. sára, gyöngéden hátbaütötte a bezárja a boltot, de amikor nak, hogy miért törik be egy kozott.
berem nekem a pék. Úgy tör
Panasz és panasz minden
már kilencre jár az idő és ablak. Csintalan gyerek dob
mert mégis csak ők őrzik a
lányt.
Meg is jelent a három em tént a dolog, instállom, hogy
egyenkint szálldosnak befelé ja be. Jégeső veri ki. Olyan
szép és tiszta világok hatá szava.
—
Most
majd
átjősz
velem
ber a kitűzött időre a biró nekem ennek a tanúként sze
rait... ó, csak nézni és szolgál — Mert te csak azt hiszed, a nénémhez, aki helyszerző. hozzá azok a gyámoltalan pil esetről is tudok, amikor uj előtt, mert tudták ám, hogy replő Kárász Gáborral volt
ni őket, dobogó szívvel lesni, hogy az élet szép. Ugyám, de Te ne szólj semmit, mert langók, hát megint csak meg háznak gyenge alapja lesü- a törvénnyel tréfálni nem le bajom, aki, amint látni tet
mint repíti őket végig az éle mennyit kell gürcölni a ma ilyenkor reggel mindig mér esik rajtuk a szive. Hát csak lyedt és annak következtében het. Ha az megszólal, igen ke szik, nálam jóval erősebb em
gunk fajtának! Csak a nagy
törtek ki az ablakok. Ez az
várj türelemmel idekinn.
ten négy fekete ló...
ber. A véletlen azután úgy
ságáknak,
a méltóságáknak, ges. Majd beszélek én helyet Azután bement Kristófné ablak azonban nem ilyen mó ményen mondja:
Itt átdidergett Rozika. Azon
ted
is.
— Színem elé állj ék kend! akarta, hogy éppeg a pék há
vette észre magát, hogy me minden fajta uraságoknak Rozika, amikor kilépkedtek után a kis lakásba. Rozika ott don tört ki, hanem aképpen,
És jaj annak, aki ilyenkor za előtt találkozzam vele.
leg nedvesség gyűlik a szeme könnyű ez a földi élet. Ne a kis szobából, lehajolt a föld maradt egymagában, közel az hogy egy felnőtt ember volt a
Mondott is nekem valami na
árkába.
összeszoritotta er künk meg annyit kell izzadni, re. Megakarta simogatni a ajtóhoz, melyen kis papirtáb- kárt tevő. Megjelent a rendőr nem engedelmeskedik.
verejtékezni, mig egy jó falat
Elsőnek persze a panaszos gyon csúnyát, amire engem is
nyedten elhuló tenyereit.
napsugarat... De ahogy leha lán, esetlen betűkkel volt ki ségen Horgossy Miklós becsű Horgossy pékmestert faggatta elfutott a méreg, lehajoltam,
hoz,
egy
jó
ruhadarabhoz
jut
— Azt azért nem! Oda azért
jolt, rápillantott a lábaira, írva: Vesszják József szabó letes pékmester és bejelentet a biró:
felvettem egy nagy követ, ami
az
ember.
Gondolnd
csak,
mi
mégse megyek én...
melyekre majdnem
bokáig mester. összeszorult a lány te, hogy Ajtai-Nagy Pál előre
lyen
nehéz
egy
kosár
tojás
— Kegyelmed a panaszos vel fejbevágjam. Oda is cé
Szerencsére Labodáné föl
húzkodta a szoknyáját. És torka, ahogy a nevet meglát megfontolt szándékkal és kárt és amennyire tudom, kegyel loztam keményen a fejének,
meg
zölség!
Osztán
mennyit
ébredt és serény keresztveté
fölsóhajtott, olyan mélyen, ta. A nyakát is behúzta, mert tevő rosszakarattal betörte
med mestersége a pékség. hát a tüzrevaló, ahogy feléje
azt hitte, hogy most nyomban Horgossy uram ablakát.
sek közben lehajolt az ágyból kell érette szaladgálni; sár hogy Labodáné hátranézett.
repült volna a kő, alkapja a
és megkereste csikós haris ban, esőben faluzni, cipekedni. — Ne sírj itt a fülembe, hallani fogja azt a szörnyű
A rendőrkapitány meghall Megkérdezhetném ugyan azt, zsivány a fejét az utjából. A
nyáját. Megropogtatta nehéz Jobb vóna az, ha a szegényt hallod-e? Vannak még jó em hangot, amellyel ezen az első gatta a panaszt és semleges hogy miért süti olyan kicsiny kő meg már repült akkor és
re a zsemlyéket, de most más
kes csontjait, aztán heves mingyárt a születésnél vízbe berek, ne félj... A szegény nem reggelen felébresztették. De hangon kérdezte:
fojtják...
Na,
majd
megtudod
ról van szó, tehát kelmed is mivel a fej nem volt többé az
minden félelem dacára is vár
szuszogás közben, öltözni és
—
Hogyan
történt
volta
hagyja
el
egymást
semmiféle
útjában, egyenesen belecsa
te is, minden micsoda! Majd
ta, hogy azok közül, akár a képpen a tönkrement ablak a maga kára felől beszéljen.
mosdani kezdett.
bajban.
A zsemlyék kicsinységének pott Horgossy uram ablakába.
— Sok a dolgom máma na sírsz te még, ott sírsz, ahol — Úgy sajnálom, — tördel káromkodó, bömbölő hangú betörése.
Itt nyeljen el a föld, ha nem*
senki
se
lát!
gyon. A tojást a piacra kell
Amire Horgossy pékmester emlegetésére ugyan megszep igy történt.
te szégyenkezve, — úgy saj férfit, akár a siró asszonyt
pent egy kissé a pékmester,
szállítani, eladózni. De azért De Rozika nem hallotta a nálom a bütykös kapcámat... meglássa. Odafordult hát egé bizonykodva felelte:
A mi bírónk elgondolkozott
szen a foszlott fehér függöny — Akként történt, hogy de azért elmondta a panaszát
előbb átmegyek teveled a né- szavak mögött megülő titkos Én magam kötöttem...
a
hallottak felett, majd meg
nyel eltakart
üvegajtóhoz. Ajtai-Nagy Pál uram lehajolt csakúgy, mint a rendőrkapi
némhez, hogy ne maradj so keserűséget és mérget. A gyű
szólalt:
V.
Látta, hogy egy hajlott, vé az ucca porába, kikeresett ab tány előtt.
káig hely nélkül. Ha már egy lölködést se értette meg, nem
Keskeny,
majdnem
marok
— Ránézett a szó végén a
kony árnyék hajladozik oda ból egy körülbelül másfél kiló
szer ilyen korán kidobtak té is vette észre. Az ő két szeme
— Mivel annak, hogy Ajtainyi
udvar
mélyén,
a
közös
bent. Az árnyék aztán egyre nehézségű követ és azt úgy biró és szigorúan kérdezte:
ged.
azt a keskeny, finoman tovaNagy Pál Horgossy Miklós pék
vízvezetékhez közel, a hervadó
— Van-e erre a panaszra ke mester ablakát betörte, volta
jött az ajtóhoz és ki odavágta a házam ablakához,
Rozika sértődötten húzta fel kuszó fénypásztát nézte, mely diófa alatt himbálódzott a közelebb
tárta.
gyelmednek
tanúja?
mintha
üzenet
lett
volna
Roképpen Kárász Gábor az oka,
vállait. Gyorsan kiugrott a
széles, barna deszkatábla, raj Kicsiny, sárgára sápadt, hogy ezer darabra ment azon
—
Van
ám,
biró
uram.
Ehol
igyekezett
volna
s
egyre
job
mert ha nem kapja el a fe
meleg, de idegen ágyból.
ta fekete festékkel kipingálva keskenymellü asszony söprö- az üveg.
áll,
ni!
Ehol
van
Kárász
Gá
ban
átfogta
és
melegítette
jét, nem törik be az ablak,
Mindez
beiródott
a
jegyző
— Nem küldött engem sen
a betűk: özvegy Kristófné..
getett
a
konyhában.
Néha
bor,
aki
tulajdon
két
szemével
karcsú
lábait.
Olyan
volt
ez,
fizesse
a kárt Kárász Gábor.
könyvbe,
aminek
megtörtén
ki. Nem vert el engem senki.
A fekete betűk hangosan nehezen fölemelte fejét, rá
* *
látott
mindent.
Fusson
ki
ne
mintha
üzneet
lett
volna
Ro
te után a rendőrkapitány is
Az én anyám nem olyan. Csak
magyarázták
Rozikának,
—
Aki ennél jobb bírói böl
mert éppen tizenhat esztendős zika számára. Üzenet, bátorí hogy itt mindenfajta szolgá támaszkodott a seprünyélre és mét hozzálátott a hivatalos ki mindkettő, ha nem vall
mellettem.
szárazon,
tompán
köhögni
tás
és
biztató
szózat
abból
a
csességet
közöl vele, annak
kérdezősködéshez.
vagyok, erős meg egészséges,
lóknak helyet fognak szerezni. kezdett.
csodálatosan
erős
munkakedv
Megintette
keményen
a
bi
mindétig
hálás
lesz
— És most persze azt akar
hála Isten, hát megkereshe
De ezt ő már amúgy is tudta,
ró:
Ahogy
igy
megállóit
s
a
ből,
életerőből,
mely
századok
ja Horgossy uram, hogy rend
tem a magam kenyerét! Meg
kakasházi KAKAS MÁRTON.
óta végigvonult az ő fajtájá hiszen Laboda néni éppen ele fejét fölemelte, szembe nézett őröket küldvén Ajtai-Nagy
még takaríthatok is...
—
A
tanúnak
nem
az
a
dol
get
beszélt
már
róla.
Hí
a lánnyal.
Jaj,
micsoda
lelkében s átmentette
iriri^ir fi
Nem; az anyjára, a véreire nak
Kristófné a diófa alatt söp- szemek voitak azok! Széles, Pál után, vasraverve behozas ga, hogy kegyelmed mellett
őket
a
robotos
világrenden,
nem akart hagyni semmi sé
sam, a hűvösre tétessem mind valljon, hanem hogy az igaz
rögetett, amikor feléje tartot
relmet! Ne tartsák azokat se urasági szeszélyeken, küzkö- tak. Rozika nyomban megös- vörös karikákban két fátyolos, addig, amig a biró elé kerül, ságot mondja el nekem, üljön
haszonlesőknek, se kegyetle déseken s mindig, mindig ott merte volna, hogy ez a kofa kifakult kék pontocska, telve aki azután ítélkezik e szörnyű le kend, pékmester és többé
neknek, se irgalmatlanoknak, tudja tartani azélet legelső testvére, mert annyira hason szomorú, szomorú kérdőjelek bűntény ügyében?
ilyen bolondot ne mondjon,
se kőszivüeknek, ha parasz lépcsőjénél; a föld barázdái lítottak egymáshoz. Ugyan kel. És a szemek alatt, a i De bizony mentegetőzni mert abból baj lészen.
sovány arcokon vereslő fol
tok, ha szegények is! Neki, nál.
olyan kövér volt és piros arcú, tok. Ilyen foltokat csak egy kezdett erre a pékmester:
Kárász Gábor azután hozzá
Buy neckties
igenis, neki meg kell mutat Nem, Rozika egyáltalán nem mint Labodáné. Csak tán va
— Eszem ágában sincs ne fogott a tanúskodáshoz és úgy
nia, hogy azok is derék, be félt a munkától. Az ő karjá lamivel kedvesebb tekintetű. szer látott eddig Rozika, a kem az, hogy én néminemű mondta el a történteket, akár
with what it saves
kanászék tizenkét esztendős ablak betöréséért olyan szé
csületes és törekvő emberek, ban erősen pezsdül a vér, az Mintha nevetni akart volna.
csak
maga
a
károsult
ember.
It isn’t necessary to pay 501 or more to get quality in a
mégha csak szombatonkint izmai
frissek és bátrak és Nehéz, asztmás lihegéssel Nanicájának arcán, akit szá gyent hozzak Ajtai-Nagy Pál Bizony csak kikeresett egy dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the makers
of Listerine, comes to you in a large tube at 25*. Note
raz
betegség
vitt
el
a
múlt
jönnek is ebbe a városba, ahol nemhogy félnék, de kívánják dolgozott a macskövek között,
fejére, hogy még a kalodát is nagy követ az ucca porából how it cleans, beautifies and protects your teeth. More
nyáron.
it saver you approximately S3 a year over 50* denti
sose látni napot...
a munkát; a szent és hatal melyekbe úgy beleakadtak a
megülje érte. Nem akarok én Ajtai-Nagy Pál uram, megló- over
frices. Buy things you need with that saving—neck
Nem
tehetett
róla
Rozika,
ties
are
merely a suggestion. Lambert Pharmacal Co.
Labodáné azonban
nem mas kenyér megszerzésének halovány sárga levelek, hogy
semmivel se többet, mint hogy bálta azt kétszer is, úgy ha
de
nem
tudott
elmozdulni
az
igen figyelte a lány szavait, lehetőségét. Ez a kis fényes meg se akartak mozdulni. Ro
ami kárt csinált ablakomon jította azt el és úgy törte be
LISTERINE
inkább azt nézte, hogy mi szalagocska itt a lábainál, ez zika már odaszaladt, hogy ki ajtó elől, ott maradt állva és Ajtai-Nagy Pál uram, azt tisz a pékmester egyik ablakát.
kedves,
fényes
szemeivel
lyen formás és kívánatos kis a puhán széteső ragyogó kis kapja kezéből és segítsen ne
tességgel fizesse meg.
TOOTH PASTE
Még hitet is tett arra Kárász
teremtés, igy a csipkés, tiszta fénvkigyócska, a napfénynek ki. de Labodáné megállóit és hosszasan nézte azt a gyötElkomorult
a
rendőrkapi
Gábor,
hogy
ekként
volt
és
relmes alakot.
alsóruháiban az öreges fekete csöndesen tovakuszó morzsája, köszöntötte.
tány homloka és szigorúbb nem másként.
ruhák nélkül. Szúrósan, majd ez olyan erőssé, bátorrá és vi — Lányt hozok, Mari.
(Folytatása következik.)
hangon mondotta:
Szomorúan festett a helyzet
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alatt nem jó ajánlólevél a
Hearst
túlzott támogatása,
és a régi gárda szereplése. A
kampány vezetők igyekezné
nek szabadulni Hearsttől is, a
Wall Street uraitól is. Leg
alább a nyilvánosság előtt.
Akik Landont utján elkísér
ték, nagyon vigyáztak, hogy a
platformon ne nagyon szere
peljenek az old guard embe
rei és csak a szülőhelyén tör
tént vele az a baleset, hogy
pont azok voltak legjobban az
előtérben
(Grundy, Taylor,
Weir), akiket legjobban sze
rettek volna elrejteni.

akkor volt súlyosan veszede választás után — ha újra meg dés azonban, mi lesz az ő sor
lemben, mikor az amerikai választják — valóra is váltja sa. Mögötte egyáltalán nem
befejezte a republikánus párt
munkás
hajnalonként a gar- Roosevelt a konferencia össze állnak olyan osztatlanul a tö
elnökjelöltje és még egészen
Subscription Rates: In the United States $3.00 — In Europe $4.00
bicsból
volt
kénytelen enniva hívását.
Előfizetési ár: Az Egyesült Államokban $3.00 — Európában $4.00
konzervatív republikánus la
megek, mint álltak az elhunyt
Egyes szám ára 6c
Single Copy 6c
keresni,
hogy
éhen ne hal
lót
pok is kénytelenek megállapí
kormányzó mögött.
jon.
A DEMOKRATA PÁRT
Megjelenik Minden csütörtökön
Published every Thursday
tani, hogy az első kortesut
És Lundeen nagyon jó ba
Akik most az American Way
nem sikerült.
rátságban van Lemkevel, a
még
nem
kezdte
meg
igazá
életmódot védik, azoknak ezt
ANDREW FAY FISHER, Editor
Keserűen állapítják meg,
Union párt elnökjelöltjével,
1932-ben kellett volna megten ban a kampányt és igy csak
hogy Gov. Landonnak nincs
bár eddig nem csatlakozott a
A Magyar Bányászlapot bányászok írják bányászokról bányászoknak
ni. Akkor bizony nagy szük egy kis epizódot jelent, hogy Union párthoz.
The Hungarian Miners’ Journal is written for Miners of Miners
személyes varázsa, hogy erő
by Miners
ség lett volna erre a védelem Ickes belügyminiszter rádió
szakolt mosolya nem tudja
beszédében foglalkozott Lan De magában a Farmer La
re.
megnyerni a közönséget.
don beszédével.
bor pártban is pártoskodás
Entered as Second Class Matter at the Post Office at Detroit, Mich.
Most akkor jutna újra ve
Under the Act of March 3, 1879.
ütötte fel a fejét. Az uj kor
A republikánus jelöltről ké
szedelembe az amerikai mun Ickes különben azt állította, mányzó, Peterson, kijelentette,
szült képeken látható is, mi
kás American Way életmód — iratok alapján, — hogy Lan hogy pályázni fog a kormány
lyen nagy igyekezettel kísérli
ja, ha a topekai kormányzót dón megválasztása egyenesen zói állásra. A párt pedig ezt
meg Roosevelt hires mosolyá
sikerülne a tőkének a Fehér azt jelentené, hogy Hearst po nem akarja. A párt Benson
nak kopirozását, ami azonban
Házba juttatni. Mert akkor litikája vonul be a Fehér Ház szenátort szeretné kormány
sehogy se akar sikerülni.
vége lenne annak a sok viv ba. Ickes beszéde különben zójának látni. így a pártosko
BUFFAL0BAN
A
konzervatív
republikánus
annál érdekesebb, mert tudva
A republikánus párt válasz És igy a sok kenyérrel és
a new deal adóztatási pro mánynak, amit a new deal levőleg a belügyminiszter nem dás következtében megtörtén
lapok
is
megállapítják,
hogy
tási kampánya alatt arra fek pájjal — sertéseket hizlaltak.
gram] áb támadta, elítélte a nyújtott a munkásnak.
tartozik a demokrata párthoz, hetik, hogy a republikánus
teti a fősulyt, hogy elhitesse
A demokrata választási iro három elmondott beszéde nem Közvetett adókat, nem helye
kap majd
az
volt,
amit
egy
elnökjelölttől
de leglelkesebb harcosa a new kormányzójelölt
az ország népével, miszerint a da megállapította — s erről
többséget.
selte a részvénytársaságok fel FELHASZNÁLNAK
várni
lehet.
Egy
elnökjelölttől,
dea-nek.
Roosevelt administráció való okirat tanúskodik — hogy so
nem osztott
jövedelmének MINDENT
aki
a
teljes
ismeretlenségből
sággal szórja az adófizetők ha pájt a moslékban nem ta
DÉLEN
adóztatását és talán ennek a a republikánus pártban ar 0LS0N
pénzét.
láltak és soha ilyent nem is bukkant fel és akiről csak azt
beszédnek
volt
az
egész
utján
ra,
hogy
Landont
népszerűsít
tudják, amiket a jelölését elő
az előválasztásokon MissiA republikánus lapok tele vásároltak.
sék az országban. Elcipelték minnesotai kormányzó halá sippiben is, South Carolinában
készítő lapok írtak róla, tar legkisebb hatása.
vannak mesékkel,
mennyi
la
nagy
csapást
jelent
a
de
Az építkezést ott a hadsereg
pénzt dobálnak ki az ablakon végeztette és a vezető tiszt talmasabb beszédeket vártak, A hallgatóság nem nagyon I Springfield, Iil.-ba is, ahol mokrata pártra. A radikális is a Roosevelt barátai kaptak
Lincoln sírját koszoruztatták
nagy többséget. Azt mutatja
a közmunkáknál, a különféle vallotta eskü alatt, Ed Pottle mint amilyeneket eddig Kan értett egyet Landonnal abban j
meg ve'e. Azt hiszik, hogy az kormányzó szintén nem tar ez, hogy minden ellentétes hír
sas
kormányzója
elmondott.
se,
hogy
a
kormányzat
költe
segélyek osztásánál.
hizlalta állítólag kis malacait Azt írják a republikánus la kezését kritizálta és valósággal j ilyen gesztusok ma is hatnak tozott a demokrata párthoz,
a
goverment által vásárolt pá- pok is, hogy még nagyobb sze balsikernek jegyzik fel az új az amerikai tömegekre és nép hanem a Farmer Labor párt rel szemben a Dél nem dezer
Kétségtelen és ezt nem is
tálja a demokrata pártot és
akarjuk tagadni, történtek és jokkal, mire megállapították és rencséje volt az egyes vasút ságírók a buffaloi szereplést, j szerűbb lesz az ismeretlen je nak volt vezére, de mint ilyen, egységesen fog Rooseveltre sza
egyetértett Roosevelt politiká
történnek hibák a közmunkák erről is szól okirat, hogy Perry, állomásokon elmondott beszé
Itt már azt várták tőle, lölt.
jával
és erőteljesen támogatta. vazni.
Me.-ben
két
ilyen
nevű
ember
nál, de aki elfogulatlanul szem
deivel. Értjük is ezt. Három hogy ha kritizálja a kormány Néha kicsit ízléstelenek is a Az ő segítségével remélték a A múlt héten különben Glass
léli azokat a dolgokat, annak van.
perc alatt nem volt a hallga adópolitikáját, akkor végre népszerűsítés terén. A szülőfa demokraták, hogy az államban virginiai szenátor is, aki pedig
meg kell állapítani azt is, Az egyik eskü alatt vallotta, tóknak idejük megunni az megmondja, mit tenne ő, ha a lujában például fényképfelvé többséget kapnak.
szemben áll nagyon sok kér
hogy soha se nem korrupció hogy neki nincsenek malacai üres frázisokat és elálmosodni Fehér Házba kerülne. De tel készült róla nemcsak daj A skandináv
származású désben a new deal politikájá
ahogy eddig egyáltalán nem kája társaságában, hanem egy kormányzó az ország egyik leg val, bejelentette, hogy Roose
val vannak összekötve a hibák. és soha az építkezés konyhá a száraz hangjától.
Arra vezethető vissza, hogy járól moslékot nem vitt. Erre És azt is írják, hogy a vo volt hajlandó .nyilatkozni, igy hölggyel együtt fotografálták becsültebb politikusa volt, aki velt mellett áll, ami kétségtele
gyorsan kell terveket kidolgoz szüksége se lehetett, mert nem nat jába felszállt politikusok Buffaloban is adós maradt er — akitől baby korában bá igazán ismerte annak a nép nül megerősítette Virginiában
rányhimlőt kapott. Egy má ■ nek minden baját, jaját, akik a demokrata párt kilátásait.
ni és munkát indítani, nincsen tudta volna azt elfogyasztani kal való beszélgetés és barát- ről nyilatkozni.
sik
hölggyel, aki mamájának
meg a lehetőség a kellő kö — nincsenek sertései.
! kozás közben volt igazán ele- Lehet, hogy vannak helyte segédkezett a baby kelengyéje nek vezére volt. Kevés politi
rültekintésre.
A másik Ed Pottles szintén S mében. Ez is természetes. Az len dolgok a kormány adózta
kus van ebben az országban, CÁLIFORNIÁBAN
Ismételjük: korrupciót azon eskü alatt vallotta, hogy neki ! állami és megyei republikánus tási programjában, kétségte varrásában. Istenem, mikről ; aki népszerűségben vele fel
az előválasztás alkalmával 11
ban nem lehet találni, pedig van ugyan egy malaca, de ő I vezető politikusok körülbelül len, hogy a nagy jövedelmek lettek itt hirtelen nevezetesek vehette volna a versenyt.
kongresszusi
kerület olyan je
azt keres-kutat a republikánus se vitt soha se moslékot a olyan tipusu emberek, mint a még elbírnának nagyobb adó hölgyek. Egyik arról, hogy az j Senátor jelölt volt biztos ki
elnökjelölt baby korában bá-j látásokkal és vele együtt lölteket állított — úgy a re
párt gépezete.
közmunka konyhájáról.
Hearst által felfedezett repub terheket. Az is igaz, hogy a
publikánus, mint a demokra
De ha hibákkal súlyosbítva
A demokrata választási iro likánus jelölt és magafajta em közvetett adók helyett máso rányhimlőt kapott el tőle. a Rooseveltnek is biztosak vol ta pártból, — akik támogat
is dolgoznak a közmunkákon, da vezetősége most már ki berek között persze, hogy ott kat lehetne találni — de miért másik meg arról, hogy a baby tak a kilátásai.
kelengyéje varrásában segí A demokrata pártnak nin ják dr. Townsend mozgalmát.
ha talán kevesebb munkát is akarta azt is kutatni, honnan hon érezte magát.
nem mutatott * rá a republi
Azt mutatja ez, hogy az
tett.
produkálnak a PWA munká eredt a pájjal hizlalt malacok
csen is Minnesota államban öreg doktornak abban az ál
kánus párt jelöltje, milyen be
sok, mint kellene: a lényeg meséje.
vételekkel helyettesítené ő az De mi lesz ezekkel a höl erős szervezete és igy most lamban, ahonnan elindult, ma
A TANÍTÓK ESKÜJÉT
mégis csak az, hogy a PWA
Megállapították, hogy az elő kritizálta egyik beszédében. általa kifogásolt adónemeket. gyekkel, ha a jelölt nem lesz nagyon megingott ebben az is erős tábora van.
munkák nagyon sok családot
elnök. Milyen rossz lesz nekik államban a helyzetük.
Miközben Californiában je
mentenek meg a koplalástól. ször a Boston Héráidban je Huszonegy államban (Arizona, A KIADÁSOK
Olson
helyére
a
Farmer
La
a
nevezetesség
után
megszok
löltjei
többséget kaptak, dr.
lent meg.
California, Colorado, Florida,
A republikánus párt válasz
bor
párt
Lundeent
jelölte,
kér
ni
majd
újra
a
west
middleCSÖKKENTÉSE
(Folytatás ;.iz 5-ik oldalon)
tási irodája mégis leginkább a
Amikor megkérdezték a szer Georgie, Indiana, Michigan,
sexi
szürke
napokat.
Leszok
PWA munkákkal foglalkozik kesztőt, honnan vette a hirt, Montana, Nevada, New Jersey, pedig azt jelentené, hogy ni róla, hogy fényképezzék és
és azt bizonyítgatja állandóan, kijelentette, hogy ő azt a Ban New York, South Dakota, Ok koplalni kellene azoknak, akik mozira vegyék fel őket.
hogy ott pocsékolják a pénzt gor, Me.-ben megjelenő repub lahoma, Ohio, Oregon, North ma PWA és más segélyakciók
a legjobban és arra semmi likánus Daily Newsból vette át. Dakota, Rhode Island, Texas, révén kenyeret keresnek. Azt AZ ELNÖK
KIFIZETÉSE AZ ÓHAZÁBAN JÓTÁLLÁSSAL
szükség nincsen is. Azt azon Amikor Thomas Smythet a Vermont, Washington) a taní Kansas kormányzója is elis
beszédében, Észak Nyugatot járja és a
PÉNZKÜLDEMÉNYEIT PONTOSAN ÉS GYORSAN
ban soha se mondják meg, News szerkesztőjét kérdőre tóknak esküt kell tenni (min merte elfogadó
helyszínen
szerez
tapasztala
den
államban
más
az
eskümin
hogy a munkátlanok nagy csa
ELINTÉZZÜK POSTÁN VAGY SÜRGÖNYILEG
hogy ha a PWA munkák feles vonták, kijelentette, hogy a lap
TÖBB MINT 30 ÉVE SZOLGÁLJA A MAGYARSÁGOT
gondoskodni
kell, tokat a szárazság okozta kár
legesek, akkor ők hol helyez levelezője, John McFaul küld ta), hogy az állam és a szö patáról
vetség alkotmányához hü lesz hogy azokat nem lehet hagyni ról.
nék el azokat a milliókat, akik te azt be.
ma PWA munkák segítségével
McFault is felkeresték és a tanító, hogy a törvényeket éhen halni. A kiadások csök Útjában azonban nem tart
kentése a republikánus párt politikai beszédeket, bár nem
biztosítják maguk és családjuk kérdőre, vonták, aki azzal vé tiszteletben tartja.
Member Federal Deposit Insurance Corp.
Landon
elítélte,
hogy
a
ta
által
unos-untalan felsorolt tudja elkerülni, hogy pár per
megélhetését.
dekezett, hogy ő azt egy far
ALAPÍTOTTA KISS EMIL
nítóknak
ilyen
esküt
kell
ten
“pénzpocséklás”
levét
pedig
cig
ne
beszéljen
az
ünneplé
A múlt héten a nagy repub mertől hallotta. De az illető
FOURTH
AVENUE—9th
STREET
NEW YORK
ni, ebben szabadságukat lát csak a munkanélküliek innák sére megjelent közönség előtt.
likánus lapok mind az első nek nem tudta a nevét.
oldalukon hoztak egy szivetA Boston Héráidból vették ja megsértve és ebben egyet meg. Mert hiszen azok érde Ilyenkor azonban csak a he
kében folynak
országszerte lyi viszonyokról beszél és fő mnnHiioaituiHinmiiiHiiiiHiiiHiiiHiiiigiiitiflgiiiiiiiiiiHiiiiHiiMHiiaBUKaiimsnnHmHimmniHiiuHHuiaHnaiHim
szaggató mesét ugyancsak ar át a republikánus pártirodá érthetünk vele mi is.
Ezt
a
beszédet
voltaképpen
azok a munkálatok, melyeket leg kitartásra buzdítja a kár
ról, hogy milyen bűnös köny- ban a hirt, dolgozták azt fel
CONNELLSVILLE, PÁ.
- ^
nyelmüséggel gazdálkodnak pl. propaganda cikknek és árasz azért mondta el, hogy az or most olyan nagy vehemenciá vallott farmerekét éa biztosít
SZENT
IMRE
RÓM.
KATH.
HITKÖZSÉG
Maine államban egy közmun tották el vele a republikánus szágnak bizonyítsa, milyen li val kritizál a Republikánus ja őket arról, hogy a kormány
P. O. Box 496. — Telephone 98.
kánál, ahol — még a malaco lapokat. Az persze észükbe se berális ember ő, úgy vigyáz párt minden 'kortese.
segítsége nem fog megszűnni.
a
tanítók
szabadságára,
mint
kat is finom pájjal hizlalják. jutott, hogy előbb meggyőződ
Programjában némi változás
JÉZUS SZIVE RÓM. KATH. HITKÖZSÉG ^
ha a Civil Liberties Union AZ ALELNÖKJELÖLT
Persze: akik republikánus jenek arról, igaz-e a mese.
történt, mert a hadügyminisz
BROWNSVILLE, PA,
—~ j
lapokat olvasnak, azok el is
A demokrata párt sajtó-iro tagja lenne.
tovább folytatja korteskör- ter temetésén jelen akar lenni
P*
O*
Box
264.
—
Telephone
176.
<*
És
még
egy
oka
volt,
hogy
hiszik a rémmeséket és nem dája azonban hamar lelőtte a
utját és miután ő nagyon sok és igy kénytelen volt két he
'
Plébános:
Szabó
Nándor.
a
tanítók
esküjét
témául
tűz
gondolkozva elhiszik, hogy nagy szenzációvá felfújt k<
lyen a tervezett konferenciát
te ki. Landonról köztudomású, kal jobb szónok, mint Landon, lefújni.
csakugyan pazarolják itt az malacok és páj ok meséjét.
4?
egyhamar nem is fejezi azt
SZEPTEMBERI ISTENTISZTELETEK SORRENDJE: ^
adófizetők pénzét. A kis mala Persze: a republikánus lapok hogy Hearst választotta ki a be. Az alelnökjelölt végig lár
cok és a páj meséje azonban nem Írták meg, hogy milyen republikánus párt elnökjelölt- mázza az országot és végig KONFERENCIA
SZEPTEMBER 6, — I. VASÁRNAP:
jéül,
ő
hozta
elő
az
ismeret
cselekvésre bírta a demokrata csúnyán felültette őket a re
Reggel 9 órakor, Brownsvillen kismise.
ijeszti kisvárosi hallgatóságát hire járta be elutazása előtt
választási irodát — és okira publikánus párt sajtó-irodája. lenségből.
Délelőtt 11 órakor, Connellsvillen szentséges nagy mise.
És az is köztudomású, hogy azzal, hogy most az amerikai a világsajtót. Arról szólt a hir,
tokkal bizonyítják, hogy a me
------------- o------------Délután 3 órakor, Masontownban, litánia és szent beszéd.
a tanítók esküjének legna alkotmány és a bolsevizmus hogy meghívja Stalint, Hitlert,
séből egy szó sem igaz.
SZTRÁJK FAYETTE
gyobb propagálója a l^arst között választ voltaképpen az Mussolinit, Blumot, az angol SZEPTEMBER 13, — II. VASÁRNAP:
Azt tálalták fel a republi
Egyesült Államok népe és szó- királyt és más országok veze
Reggel 9 órakor, Connellsvillen kismise.
sajtó.
MEGYÉBEN
kánus lapok hiszékeny olva
ról-szóra
elmondja
mindenütt,
tőit
konferenciára,
mert
azt
Délelőtt
11 órakor, Brownsvillen szentséges nagy mise.
Landon a tanítók esküjével
sóiknak, hogy Passamaquodi—
úgy
látszik,
nagyon
tetszik
hiszik,
hogy
ilyen
találkozás
Délután 1 órakor, Daisytownban litánia és szent beszéd.
ban, ahol a télen ezrek dol
A Commodore Coal Co. való foglalkozással azt akarta neki ez a mondata, — hogy nak eredménye lenne. Ha más
Utána népgyülés.
megmutatni,
hogy
van
bátor
goztak egy vizpároló építésén, Oliver No. 4 bányájánál a mult
kereszteshadjáratra
hívja
fel
nem,
talán
eltolná
a
kilátás
a kormány szerződést kötött héten a bányászok sztrájkba sága hozzá, hogy bizonyos kér az ország népét az American
SZEPTEMBER 20, — III. VASÁRNAP:
ban levő háborút.
désekben Hearsttel ellentétes
napi 800 kenyér és 500 páj léptek.
Reggel 9 órakor, Brownsvillen kismise.
Way élet védelmében.
A hirt megcáfolták, de majd
szállítására.
A local tisztviselők azonnal állást foglaljon.
Délelőtt 11 órakor Connellsvillen nagy mise.
Az amerikai életmódot pe
A munkát azonban abba kel értesítették a 4-ik kerület ve A Hearst sajtó meg is tá dig most igazán nem kell vé nem bizonyos, hogy azért
Délután
3 órakor Masontownban litánia és szentbeszéd.
lett hagyni, mert a congresszus zetőit, akik megjelentek a madta érte Landont, ami azon delmezni, szerencsére a new eresztették világgá, hogy mi
lyen fogadtatásban részesülne SZEPTEMBER 27, — TV. VASÁRNAP:
ban úgy festett, mintha a tá
nem folyósított újabb pénzt a helyszínen.
deal
megvédte
azt
az
amerikai
ilyen
terv az érdekelteknél.
Reggel 9 órakor, Connellsvillen kismise.
munkálatokra.
Azonnal tárgyalásba kezd madás megrendelt lett volna, tömegek számára. Az amerikai Meg lehet állapítani, hogy a
Délelőtt 11 órakor, Daisytownban nagymise.
mintha
az
is
hozzátartoznék
Ekkor állítólag aztán redu tek a bánya vezetőivel és ki
életmód akkor volt veszélyben, legtöbb helyen elég kedvezően
a
választási
hadjárathoz.
Délután
1 órakor, Brownslvillen litánia és szent beszéd.
kálták a szállítást napi 8 ke egyenlítették a differenciá
amikor a republikánus párt kommentálták azt a lapok —
Utána
népgyülés.
nyérre és 6 pájra. Utóbb azon kat.
elnöke nem akarta az ameri persze mindenütt az ország
A
REPUBLIKÁNUS
PÁRT
ban mindössze egy ember ma A megegyezést a bányászok
Szombati esketés tilos. — Temetés vasárnap kivételével,
kai munkás önérzetét megsér
radt ott — de a szállítást elfe elé terjesztették, akik azt el is tisztában van vele, hogy a teni azzal, hogy annak segélyt külpolitikája vezetőinek bele szent misével. — Keresztelés vasárnapi szent mise előtt.
egyezésével — és igy nem le
lejtették töröltetni.
fogadták.
mostani választási kampány adjon. Az amerikai', életmód hetetlen, hogy a novemberi
•a*tgyámí Vf-1‘11 r rn 3kt<*k»
*.
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban
The only Hungarian^Miners’ Journal in the United States
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(Folytatás a 4-ik oldalról)
Townsendnek a tanuszékbe kel
lett ülnie Clevelandban, ahol
újra arról faggatták, mire köl
tötte a milliónál jóval na
gyobb összeget, amit a híveitől
összeszedett.
A tárgyalást október köze
pére halasztották és kétségte
len, hogy nem nagyon kedvez
majd a dr. Townsend jelölt
jeinek az a publicitás, amit a
tárgyalás folyamán a mozga
lom kap majd.
A LEGERŐSEBBEN
DOLGOZIK

zanak a CIO-hoz, de a többség
ma még ellene szavazott. Nem
volt nagy a többség és azt
hisszük, hamarosan más belá
tásra jutnak majd azok is,
akik ma a csatlakozás ellen
szavaztak.
Chicago körzetből újabb si
kereket jelentenek a szerve
zők, tömegesen csatlakoznak
az acélmunkások a kibontott
zászló alá.
Granite City, Ill.-ban is
nagygyűlést tartottak, ahol a
munkások figyelemmel hall
gatták a szónokokat és biztos,
hogy itt is sikerül a szervezet
eszméjének magvát jó talajba
ültetni.

a semlegesség! nyilatkozato
kat azután állították ki, ami
kor mindkét részre megtör
téntek a szállítások. Tagadha
tatlan, hogy a rebellisek kap
tak támogatást Mussolintől és
Hitlertől, a kormánycsapatok
pedig Franciaország kormá
nyától.
Ha magukra hagyták volna
a hadakozókat, már régen eldült volna a háború sorsa és
biztosan kevesebben haraptak
volna a fűbe. így ki tudja,
meddig tart és mennyi áldoza
tot követel még.
NÉMETORSZÁG

DILLINGER MUZEUM
Ebben a nagy országban
sok furcsasággal találkozik az
ember.
Olyan dolgokkal, amik más
országban elképzelhetetlenek
lennének.
Az ilyenek
száma most
megszaporodott. — Merces,
Wisc.-ban, a Littel Bohemia
nevű
mulatóhelyén, a Dil
iinger gangstereinek egykori
rejtekhelyén múzeumot emel
tek a más világra küldött
bandita hátrahagyott dolgai
ból.
És a muzeum igazgatója:
UJ CSODASZER
AZ ELGYENGÜLT FÉRFI
ERŐ VISSZASZERZÉSÉRE

Évtizedek' óta. megoldhatat
bejelentette a múlt héten,
hogy a katonai szolgálati időt lan probléma volt a tudomá
egy évről két évre emeli fel, nyos világnak az idő előtti
AZ ACÉLIPARBÓL
kiküszöbölése.
ami hadseregének létszámát megöregedés
különben a múlt héten az a ! alaposan hatványozza.
Kórházakban, klinikákon és
hir bukkant fel, hogy az acél ! Nem csinálnak titkot belőle, laboratóriumokban lázasan ku
gyárak az emelkedő élelmiszer | hogy ez az intézkedés válasz tattak egy olyan szer után,
arakra való tekintettel javít Oroszországnak, amely
or amely visszaszerzi a megromják munkásaik bérét. E sorok szág, mint megírtuk, viszont lot idegrendszer életképessé
írásáig még hivatalosan nem már 19 éves korban sorozza a gét. Rövid ideje csupán, hogy
erősítették meg a hirt, a bér- fiatal embereket.
Wisztreich Edward magyar
ÉRDEKES
j a vitást még egyetlen gyár se Németország ezzel a lépésé
|
gyógyszerész
tudományos kuta
VÁLTOZÁS TÖRTÉNT
tudatta munkásaival, ellenben vel abba a helyzetbe jutott,
tásai
eredményeképpen
egy uj
a múlt héten diplomáciai a Republic Steel kiadott nyi hogy a legnagyobb békelétszácsodaszer
került
forgalomba,
karunkban. Moszkvai követün latkozata szerint nincs szán mu hadserege lesz.
amely csodálatosan rövid idő
ket, Bullittot párisi követté ne dékában a bérek javítása.
Természetesen a környező alatt rendbehozza az elgyen
vezte ki elnökünk. Jesse Straus Pittsburghban a Blaw Knox államok se maradnak majd
betegsége miatt vonult vissza acélvállalat — amelynek al tétlenek és egész biztosan kö gült idegrendszert és uj pezs
és ezért kellett Moszkvából Pá- vállalatai a National Alloy vetik majd Németország intéz gést, uj életerőt visz bele az
risba helyezni Bullittot, aki Steel Co., Union Steel Casting kedését. Az eszeveszett fegyver elfáradt férfi szervezetébe. Az
uj szer “Nutrigen” néven ke
pedig Moszkvában nagyon jól Co., Pittsburgh Rolls Co., kezés tovább folyik.
rült
forgalomba és kitűnő ha
megfelelt helyén.
Lewis Foundry and Machine
tása
maradandó.
Száz Nutrigen
Bullitt nagyon érdekes em Co. — tudatta munkásaival, HITLER KÜLÖNBEN
pirula
ára
$3.00
és megrendel
ber. Közvetlenül a háború hogy fizetéses szabadságot kap nagy diplomáciai sikereket
után ajánlotta a kormánynak, nak szolgálati éveik arányá könyvel el újra. Egyik megbí hető postán is a feltalálónál.
Wisztreich Edward gyógysze
hogy Moszkvával vegyék fel a ban.
zottja Londonban ért el sike
rész,
1601 Second Ave. (83rd
kapcsolatot — ami akkor ha Kétségtelen, hogy nem olyan reket, birodalmi bankjának el
St.)
New
York City.
zaárulásnak számított. Vissza régen még nem igen gondol nöke pedig Párisban folyta
is vonult akkor a közélettől és tak arra az acéliparban, hogy tott eredményes tárgyalásokat. PALESZTINÁBAN
nem is jutott újra pozícióhoz, a munkásságnak fizetéses sza Kétségtelen, hogy a biro
mig Roosevelt követséget nem badságot kellene adni. Ezt már dalmi bank elnöke Hitler egyik tovább folynak a zavargáállított fel a szovjet fővárosá a szervezkedési mozgalom hoz legtehetségesebb munkatársa | sok, az összetűzések az arabok
ban. Akkor Bullittot nevezte ta.
és igy nem csoda, hogy még a és zsidók között. Anglia mint
ki első követnek. Páris ma két
nagyon ellenséges Párisban is egy 15.000 katonáját küld
ségtelenül nagyon fontos dip
sikereket tudott elérni. A két | te a szent földre, de úgy látlomáciai poszt és ezért válasz INDIANA, PA.-BAN
I ország gazdasági barátsága ja j szik, ez a csapat se tudja féaz
Indiana
Textile
Mills
feb
totta erre a helyre Roosevelt
vul a látogatás által és mi- I ken tartani az arabokat, mert
azt az embert, akinek képessé ruár óta le van zárva, mert a ! után a politikai barátságokat ! jelenlétük dacára is tovább
munkások sztrájkba mentek. | mindig gazdasági barátkozás ; folynak a zavargások.
geit sokra becsüli.
A múlt héten meg akarták előzi meg, nem lehetetlen, hogy ROMÁNIÁBAN
kezdeni a munkát sztrájktö a birodalmi bank elnökének
SEATTLEBEN
megbukott a kormány és he
változatlanul tart az ujság- rőkkel. A munkások azonban látogatása egykor még politi lyére újat nevezett ki Károly
irósztrájk és a Post Intelli- picketelnek és nem engedik a kai barátsággá mélyül.
király. Az uj kormányból Tigenzer még mindig nem jele gyárhoz közel azokat, akik A birodalmi propaganda mi tulescu hiányzik, ami annak
sztrájktörésre
vállalkoznak.
—
niszter közben Rómában járt,
nik meg. A tőkések, gyárosok,
Miután
Pennsylvaniában
most
ahol meg a szovjet ellenes a jele, hogy az uj kormány
bankárok szervezetei
pedig
hajlamosabb lesz a német
mindent elkövetnek, hogy a munkásbarát kormányzat van, front építésén tárgyaltak.
orientációra, mint az előző
harcolókat megtörjék, hogy a nem" lehet kirendelni az állami A szovjet elleni front kiépí volt.
Hearst lap megjelenését bizto katonaságot a picketelők el tése ügyében különben Horthy A német diplomácia régen
kormányzó is meglátogatta
sítsák. Támadják a város pol len.
Hitlert és ez volt az első alka dolgozik, hogy Romániát be
gármesterét és azzal vádolják,
lom, hogy Horthy kormányzó tudják kapcsolni a német kör
hogy pártoskodik a munkás TOLEDOBAN
be és erre Károly király biz
ság javára, hogy a munkás az Owens Illinois Glass Co.- megválasztása óta elhagyta tató jeleket is mutatott. Két
szervezetek járszalagján jár, nál julius harmadika óta Magyarországot. 3f
ségtelenül erősödtek azok a
aki azonban nem törődik a tá sztrájkolnak. Sajnos, itt két Magyarországnak a szovjet politikai körök is Romániában
madásokkal és nem hajlandó munkásszervezet is egymás él elleni mozgalomba való kap — vas gárda, — melyeknek
segédkezet nyújtani a sztrájk jen sztrájkol. Az egyik a Fe csolódását nem lehet csodál kapcsolatai
Németországgal
töréshez.
deration kebelébe tartozik, a ni, ha tudjuk azt, hogy éppen közismertek. Titulescunak a
a szovjet pénzeli a cseheket a
Ugyancsak meddő maradt másik a CIO-hoz.
kormányból való távozását a
eddig a tőkés testületeknek az A múlt héten McGrady Magyarország elleni repülőtá- Németország felé való orientá
az igyekezete is, hogy Washing munkaügyi helyettes minisz hiadások gócpontjainak kiépí lódás első jelének tartják.
ton állam kormányzójától kap ter is ott járt, de ő se tudott tésében. A magyar határ körül
szovjet pénzen épültek a hadi MAGYARORSZÁG
janak segítséget a sztrájk le ott igazságot tenni.
töréséhez. Nyugaton nagyon Szomorú, hogy a CIO moz repülő állomások, bombamen őszintén gyászolja a refor
erősek a munkásszervezetek és galom igy szembeállítja né tes muníció raktárak.
mátusok nagy püspökének,
nem mernek azokkal kikezde mely helyen egymással a mun
Baltazár Dezsőnek halálát. A
. _ ” ; :Tí*M *" OROSZORSZÁGBAN
ni. Már pedig a munkásszerve kásságot.
Tiszántúl püspöke kétségtele
zetek erősen a harcoló újság
16 szovjet vezért kivégeztek, nül kivételes ember volt, aki
írók megett állnak.
^ - A SPANYOL
akik állítólag árulói voltak a nek nehéz időkben is volt bá
POLGÁRHÁBORÚ
fennálló rendszernek. Stalin torsága kiállni elvei mellett.
A CIO SZERVEZÉSI
még mindig folyik váltako újabban nem marad a kapita Liberális ember volt, hitt a
eszményében és
mozgalma nagy lendülettel zó szerencsével. Az európai ál lista államfők mögött abban, szabadság
hogy
elitélteti,
kivégezteti
el
Krisztus
tanításait
követte az
halad és ha egyelőre a Car lamok legtöbbje most már ki
negie Illinois vállalatoknál né mondta, hogy semleges ma lenfeleit és ezerszámra küldi élete minden vonatkozásában
mi vereséget is szenvedtek, ez rad, hogy nem szállítanak mu-* koncentrációs telepekre a poli is. Akkor is, ha szenvednie kel
nem jelent sokat. A Carnegie niciót, fegyvereket és egyéb tikájának ellenzékét, éppen lett azért, mert szó szerint
vette a Megváltó tanításait.
Illinois gyáraiban a kompánia hadi eszközöket a szemben úgy, mint mondjuk Hitler.
A
kivégzettek
között
is
van
Az
embertestvérei szeretetét,
unionok vezetőiből többen amel álló feleknek.
nak
olyanok,
akikről
alig
te
akkor
is, ha azok más tem
lett szavaztak, hogy csatlakoz Az igazság az, hogy ezeket
hető fel, hogy a Szovjet haza plomban dicsérték az Urat.
romlását akarták volna, hogy Baltazár Dezső halála sú
igaz lenne az a vád, hogy Hit lyos csapást jelent arra az
lerrel tartottak volna fenn országra, mert Baltazár Dezső
kapcsolatot.
kivételes tehetségére, nagy tu
POCAHONTAS, VA.
Másként kívánták volna a dására, széleskörű összekötte
Lelkész: B. BERTÓK
proletár hazát kormányozni, téseire nagy szüksége lett vol
P. O. Box 425
mint azok, akik ma hatalmon na annak az országnak.
Istentisztelet minden vasárnap délelőtt fél 11 órakor.
vannak és ezért életükkel kel Baltazár Dezső két Ízben is
Előtte fél 10 órakor vasárnapi iskola.
lett fizetni. A proletár vezér itt járt köztünk és halálát
éppen úgy nem tűr ellenzéket, nemcsak a reformátusok, de
A Pocahontas-i Lorántffy Zsuzsánna Nőegylet gyűlése
ellenfeleket, mint a német más hitü magyarok is meggyá
minden hó első szerdáján este az iskolahelyiségben.
führer.
szolják szivükben.
Lemke, a Union párt elnök
jelöltje, aki repülőgépen szá
guldj a keresztül-kasul az or
szágot.
ö is, akárcsak a republiká
nus párt kortesei, diktatúrát,
moszkvai kapcsolatokat emle
get s azokkal rémiti hallga
tóit.
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a bandita édesapja, aki most
abból él, hogy az idegenek
nek előadást tart bandita
fiáról, annak nagyságáról, és
árusítja fényképét^ saját auto
gramjával.
De nemcsak a bandita édes
apja él most hős fia emléké
ből, hanem* Diliinger egykori
babája is.
Evelyn Frechette, aki nem
régen szabadult ki a szövet
ségi börtönből és mig ,fmás
után” nem néz, addig abból
él, hogy egy karnevállal uta
zik, ahol kiállítja a banditá
tól származó emléktárgyait
előadást tart ő is arról, hogy
milyennek ismerte ő Ame
rika elsőszámú közellenségét.
Persze: legendás alakká fej
lődik a bandita a karnevál
közönségének képzeletében.
Hiszen tudjuk: a legdrá
gább kincse ennek az ország
nak demokráciája, szabad
sága.
Tudjuk, hogy ennek az or
szágnak első lakói és azóta
bevándorolt tömegek egyrésze
is azért választotta ezt a föld
részt hazájának; mert szaba
don akart élni.
Több szabadságot és életébe
való kevesebb beavatkozást
akart, mint amennyiben Eu
rópában része volt.
Mégis; helytelen, hogy tű
rik a bandita-muzeumot, a
banditáról szóló legendák el
adását.
Vagy ha már mindenkép
pen tűrik; legalább azt nem
lenne szabad
megengedni,
hogy a múzeumot a bandita
szeretőjének kiállítását, elő
adását, fiatalkorúak is láto
gassák.
Hány esetet olvashatunk
arról, hogy fiatalkorú bandi
ták mikor elfogják őket, azt
vallják, hogy inspirációt a
mesterséghez, a moziban, de
tektív regényekből nyerték.
••

BÁNYÁSZOSZTÁLYOK VEZETNEK
A MUNKÁS BETEGS. SZÖVETSÉG
TAGSZERZÉSI VERSENYÉBEN
A Powhatan Point, Ohio és a Whitmans, W. Va. osztályok
szereztek legtöbb uj ifjúsági tagot. - Több mint száz egyegy osztály ifjúsági létszáma

A Munkás
Betegsegélyző
Szövetség, a magyar munkás
ságnak ez a kitűnő testületé
az uj vezetőség alatt valóság
gal uj lendületnek, uj erősö
désnek indult.
Az uj vezetőséget lelkes ta
gok támogatják abban, hogy
ezt a derék testületet mennél
erősebbre, mennél nagyobbra
építsék ki.
A lelkes munkások közül en
nél a testületnél is — mint
minden magyar egyleti meg
mozdulásban — kitűnnek a
magyar bányászok. .
A Munkás Betegsegélyző
Szövetség harminc éves jubi
leumával kapcsolatban tag
szerzési versenyt folytat és eb
ben a versenyben is első he
lyen áll két bányász-fiók.
A Powhatan Point, Ohio és
Whitmans, W. Va. fiókok szá
zon felülre emelték ifjúsági
taglétszámukat a verseny fo
lyamán.
Pedig bányaplézeken sokkal
nehezebb versenyekben részt
venni, mint városokban, mert
hiszen bányatelepen
sokkal
kisebb számmal laknak egyes
Mennyivel jobban inspirál
hatja a rosszra hajlamos ser
dülő ifjút, ha a bandita erek
lyét látja kirakva, ha előadást)
hall a bandita hőstetteiről. (
Talán megérné a szabadság
nak oly értelmű megnyirbá
lása, hogy az ilyen dicstelen
múzeumot betiltsák, hogy az
ilyen előadást ne engedélyez
zék; ha a fiatalok ezreit ezzel
meg lehet menteni a bűntől.

helyeken a magyarok, mint a
városokban.
A magyar bányászok mégis
minden egyletnél folyó ver
senyből győztesen kerülnek ki.
A Munkás Betegsegélyző
Szövetség fiókjai különben foly
tátják a jubileumi ünnepsé
geket. Október 11-én Cleveland
ban a West Sideon a 2-ik szá
mú fiók ünnepli az egylet és a
fiók 30 éves fennállásának ün
nepét, mig október 31-én a
new vorki osztály rendez nagy
ünnepséget a Fehér Teremben
(408 East 82 St.).
-:o:ÚJABB BÁNYÁT NYITNAK
MEG FAYETTE MEGYÉBEN

A szénipar fellendülését mi
sem mutatja jobban, mint az,
hogy Pennsylvania
állam
Fayette megyéjében egyremásra nyitnak meg olyan bá
nyákat, melyekből
nagyon
hoszu időn keresztül nem bá
nyásztak szenet.
A H. C. Frick-társaság At
las bányáját bérbe adták és a
bérlők hozzáfogtak a bánya
rendbehozásához, mert men
nél előbb megakarják kezdeni
a bányászatot.
Kétszáz bányász jut itt
munkához.
Ebből a bányából 1927 óta
nem bányásztak szenet.
De a társaság másik két
bányája, — Bridgeport és
Phillips — bérbeadásáról is
tárgyalnák s ha ezek a tár
gyalások
sikerre vezetnek,
még nyolcszáz bányász kap
munkát.

ee

KÜLÖNÖS
DE TÉNY
hogy az idegenekből alakult testvérsegítő egyesületek közül egyet sem
cbarterezett az Egyesült Államok
kongresszusa, csak minket, magya
rokat tüntetett ki azzal, hogy ilyen
szabadalom

levéllel

rendelkezhe

tünk*
Erre méltán büszke

*

Az Amerikai

Magyar Református Egyesület
melynek központi irodája is az or
szág fővárosában van s mely most
jubileumi ünnepélyeire hívja a ma
gyarságot:
CHICAGO, ILL.. Szept. 13

-

BRIDGEPORT, CONN., Szept. 20

PITTSBURGH, PA., Szept. 27

Érdeklődésre készséggel válaszol

BORSY KEREKES GYÖRGY
szervező titkár
1427 EYE ST., N. W. Chandler Building

WASHINGTON, D. C.
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(Folytatás.)
Ahogy ezt mondta, egy kicsit ő maga
is megsajnálta magát ebben a nagy, le
mondó, nemes odaadásban és egy könny
csepp csillant meg a szeme sarkában, a
mely csöndesen legördült az arcán. Sivány megfogta a kezét és a tenyere közé
szorította.
— Hogy mondhatja azt, hogy ő az
egyetlen, aki szereti! — kérdezte melegen.
A lágy hangra, amelyre évek óta vá
gyott ennek az embernek az ajkáról, vala
mi forró áradat csapott föl a Lenke szivé
ből s egyszerre megeredtek a könnyei. Meg
próbálta, hogy a kezét visszahúzza, Sivány ujjai azonban szorosan kapcsolódtak
a .csuklója köré, a másik kezével pedig a
leány arcát próbálta maga felé fordítani.
— Lenke! Édes kis leányom! Hát nem
érzi, nem látja, hogy mennyire szeretem?
— kérdezte.
A Lenke könnyeit azonban nem lehe
tett megállítani. Hevesen törtek elő és
olyan kétségbeesett zokogással, hogy Sivány komolyan megijedt. A saját vallo
másától is megdöbbent, mert huszonkét
esztendő óta óvta magát ettől, hogy egy
leánynak azt mondja, hogy szereti.
Az az ember volt, aki le szokta vonni
mindenből a konzekvenciákat s becsületes
meggyőződésképpen élt a szivében a tu
dat, hogy egy tisztességes leánnyal szem
ben ennek csak egy lehet a következése:
házasság: De Juci még élt és a válópör
megindítása botránnyal járt volna, meg
aztán a fiának is be kellett volna vallani,
hogy az anyját eltitkolta előtte. Erre pe
dig nem volt képes. Egy Siványnak nem
lehet olyan anyja, mint Müller Juci.
De most mégis megtörtént a baj. Ki
mondta azt, amitől félt. A felelősségérzés
már az első pillanatban teljes súlyával
ránehezedett.
A siró leány lecsititására, tudta jól, az
lett volna a legkönnyebb mód, ha lecsó
kolja a könnyeit, odavonja szőke fejét a
mellére s beszél neki tovább arról, hogy
mennyire szereti.
De a hires asszonyevő ebben a pilla
natban semmiben sem különbözött a sze
relmes gimnázistáktól, amint ő maga is
megállapította, mikor tudatára ébredt a
saját tanácstalanságának.
— Mert eddig még sohasem szerettem
igazán, — gondolta aztán boldog ellágyulással; — a többiek csak tetszettek és ját
szottam velük. Most pedig szeretek.
Tétován simított végig a Lenke ar

cán, aztán eleresztette a leány kezét és
kissé távolabb húzódva tőle, tompa han
gon kezdett beszélni, mint akinek kiszá
radt a torka. Lenke csendesen sirdogált
és csak töredezett mondatokat értett a
férfi beszédéből. Egyszerre azonban vala
mi megütötte a fülét:
— Tulajdonképpen nem kellett vol
na ezt megmondanom, mert úgy sem le
het semmi célja annak, hogy én szeretem
magát.
Lenke egyszerre figyelni kezdett. Sivány folytatta:
— De, bocsásson meg, kitört belőlem
ez a vallomás, akaratom ellenére, csúf
jául minden eltökélt szándékomnak, hogy
ezt maga nem tudja meg soha.
— És én? — kérdezte a leány. — Az
zal nem törődik, hogy én is szeretem
magát?
Sivány szomorúan csóválta a fejét.
— Éppen azért, okosabb és becsülete
sebb dolog lett volna, ha hallgatok. Ha
nem tudta volna meg, hogy szeretem, ak
kor könnyebben elfelejtett volna; igy sok
kal fájóbb lesz az elszakadás mind a ket
tőnknek.
— Elszakadás? — Lenke tágra nyi
totta a szemét. — Miért kell nekünk el
szakadnunk egymástól?
Sivány sóhajtott.
— Én már öreg vagyok arra, — fe
lelte és minden szó nehezen, vontatottan
szakadt föl a melléből, — hogy a maga
viruló, fiatal életét a magam romjaihoz
kössem . . .
— Én igy szeretem! Ilyennek, ami
lyen most ... — mondta leány önfeled
ten, félretéve minden tartózkodást.
— Amilyen most vagyok! Istenem!
De lássa, én már közeledem a határhoz.
Tíz év múlva, tizenöt év múlva . . .
Nem hitte komolyan, amit mondott.
Ismerte a saját fajtáját és tudta, hogy
a családjában vagy nagyon is jókor meg
haltak a férfiak, vagy pedig hetven éves
korukban is keményen ülték meg a lovat.
De mást nem mondhatott ennek a leány
nak; az igazi okot, Müller Jucit nem em
líthetnie . . .
— Én akkor is olyannak fogom látni,
mint most, — szólt Lenke szerelmesen
és Siványnak minden erejére és önural
mára szüksége volt, hogy el ne lágyuljon
ezekre a szavakra.

tanunk kell abban a pülanatban, amint
kimondtuk, hogy szeretjük egymást.
Lenkének világosság gyűlt az agyá
ban.
— Müller Juci! — mondta magában
és elkeseredett a gondolatra, hogy üyen
akadály áll az útjában. — Nem! Sivány
még mindig nem szereti eléggé, ha le tud
róla mondani, csak azért, mert fél a
Müller Juci kisértetétől. Nem meri föltá
masztani azt az asszonyt, hogy végképpen
leszámoljon vele, még mindig nem meri.
Hallgatott és mereven nézett maga elé.
Egy pillanatig úgy érezte, hogy föl kellene
adni a küzdelmet, nem érdemes tovább
folytatni . . . céltalan. De akkor megint
meghallotta a Sivány hangját.
— El kell szakadnunk egymástól, én
édes szerelmem ... és hosszú, hosszú
ideig nem fogjuk látni egymást . . . Maga
kiheveri ezt . . . elfelejti és akkor imajd
meg fog szeretni mást . . •. valakit, aki
méltó lesz rá, hogy maga szeresse és ak
kor majd én fogok leskelődni a templom
ajtóban, mikor maga fehérkoszorus fejjel,
hosszú fátyollal az oltár elé lép . . .
— Ne mondja tovább, — szólt Lenke,
— nem fogok férjhez menni soha!
—Most azt hiszi! — szólt Sivány só
hajtva. — Most nem is fog. Timárt nem
szereti és ne is menjen hozzá; ne tegye
tönkre az életét meggondolatlanul ... de
később, ha majd jön egy ember, akit meg
szeret, komoly szerelemmel . . .
Lenkének megcsillant a szeme. Tehát
már azt mondja, hogy Tímárhoz ne men
jen férjhez. Tehát ettől félti. Még nincs
oda minden reménység!
— Nem fogok megszeretni senkit,
soha!
— A kislányok azt hiszik ilyenkor!
— mondta Sivány. — De mit mondjak
én, aki tudom, hogy maga az utolsó sze-\
relmem? . . . Higyje el nekem, édes kis
leányom, kettőnk közül én hozom a na
gyobb áldozatot, de meg kell lenni! Meg
kell lenni!
Lenke már nem sirt. Most megint
benne volt a küzdelemben és megint ura
volt minden idegszálának.
— Mit akar? Mit tegyek?

gyermekeinek én leszek a nagyapjuk és
vigyázok, hogy az ura megbecsülje és jól
bánjék magával . . .
Halkan beszélt, egy-egy szót a kocsi
tompa robaja elnyelt, de a leány azért
most szomorú mosollyal engedte, hogy Si
vány megcsókolja a kezét, amelyről köz
ben lehúzta a keztyüt,
— Úgy lesz, ahogy parancsolja! —
felelte lemondóan és szelíd megadással
Lenke, aztán mély sóhajtással dőlt hátra
a kocsi párnázott ülésén.
Egy percig hallgattak, akkor Lenke
megszólalt:
— Csókoljon meg! — mondta, —
először és utoljára! ... — és lehunyt
szemmel odanyujtóttá Siványnak az ajkát.
Hosszú csók volt, hosszú és fájdalmas.
De a Lenke szive ujjongott a gyönyörűség
től, mikor érezte, milyen szomjasan tapad
az övére a Sivány ajka, hogy akarja ma
gába szívni a lelkét is a csókon keresztül.
Lassan hátrahuzódott, hogy lássa a Si
vány arcát, aztán újra lehunyta a szemét
és Önfeledt odaadással, szinte odadobta
magát a férfi széles mellére, két karjával
átfonta barna, erős nyakát és szerelme
sen suttogta:
— Téged imádlak, mióta az eszemet
tudom!
Akkor bontakoztak ki egymás karjá
ból, mikor a kocsi egyszerre megállóit.
— Hol vagyunk? — kérdezte Lenke.
— A római fürdőnél. Mikorra kell ma
gának otthon lenni?
— Egyre.
— Most tizenegy múlt ... — (Azzal
kiszólt a kocsisnak egy pici rést nyitva az
ajtón: — Fordulj vissza és kocogva hajts
a hajógyári hídig.
Ugyanebben a pülanatban valahol
messze, messze, Sándor leszállt a bécsi
vonatról és bedobott a marcheggi állomá
son egy levelezőlapot, amelyen a magyar
határról egy bucsuüdvözletet küldött Len
kének, aki bizonyára rágondol ebben a pil
lanatban is . . .

Sivány lefogta mind a két kezét. Most
látta Lenkét először kalap nélkül és ez
csak most jutott eszébe, ahogy az arany
szőke, hullámos haj koronán megakadt a
szeme.
Lenke feje a Sivány karján pihent.
Úgy nézett föl az arcába és beszélt.
— Tudja, hogy már kislány korom
ban is magába voltam szerelmes? Emlék
szik még a túri majálisra, mikor Szabó
Martinénak udvarolt és a cigány mellett
énekelt egész este magyar nótákat? . . .
Azóta szeretem magát . . . azóta nem volt
más gondolatom,, csak ... te!
Tovább beszélt, de Sivány egyre job
ban és jobban kezdett elkomorodni.
— Lenkém! Édes, édes kis leányom!
— mondta bánatosan. — Én édes gyönyö
rűségem, hogy el kell szakadnunk egy
mástól!
Lenke elhallgatott és behunyta a sze
mét. Forrt benne a benső düh ez ellen az
ember ellen, aki még most sem tud meg
verekedni a Müller Juci kisértetével . . .
De azért engedte, hogy csókolja az ajkát
és beszivja a haja illatát, mintha csak
azt gondolta volna magában:
— Majd jössz te még könyörögni,
hogy ne fogadjam meg a szavad . . .
Fölegyenesedett az ülésen és belené
zett a tükörbe.
— Jézusom, hogy összekuszált! Adja
ide a haj tűimet!
Sivány összekereste a kocsipadlóról a
lehullott haj tűket s Lenke egyenként szed
te el őket a kezéből, amint föltüzte a
haját.

Pedig Lenke most egészen mással volt
elfoglalva. Levette a kalapját, hogy egy
kicsit rendbe szedje magát. Egyik kezében
kalaptü volt, a másikban a virágos szalma
—Szépszerével szakítani fog Tímár kalap és tétovázva keresett helyet, hogy
ral, úgy, hogy ne fájjon neki túlságo hová tegye, amig a haját megtüzi.
san . . . aztán majd férjhez megy más
Sivány elvette a kezéből és a tűvel
hoz . . . egy-két év múlva. Addig engem, odaerősítette a kalapot a függönyre.
— Nem! Édes, egyetlen szivem! Maga elfelejt. Aztán egyszer, ha a hajam már
Lenke nevetett.
ezt nem érti most még! Majd egyszer, ké megőszült, bekopogtatok majd magához
— Mi ez? Pillanatnyi ötlet? Vagy
sőbb, hálás lesz nekem . . . Nekünk szakí és helyet kérek a kályhája mellett. A rutin?

— El kell válnunk. Maga mondta,
édes szivem, az imént . . .

Változnak az idők
Akik még nem felejtették el
azokat a szomorú napokat,11
melyek egyre az országra bo
rultak 1932-ben és 1933 tava
szán, azok még emlékeznek
biztosan arra is, hogy akkorá
ban — a depresszió mély pont
ján — szörnyen rosszul ment
a vasutak üzlete is.
A közönségnek nem volt
pénze utazásra, az autóbuszok
nagy versenyt folytattak és a
teheráru szállítás is inkább
truckon folyt, . mint vasuta
kon.
A vasutak egyre másra csőd
be mentek. Sőt a csődtömeg
gondnokok is csak úgy tudták
a vasutakat üzemben tartani,
hogy a Reconstruction Finan
ce Corporation és más szövet
ségi intézmények — pénzzel
látták el a vasutakat.
Akkoriban ennek az ország
nak lapjai sokat Írtak arról,
hogy tulajdonképpen a vas
utakat szövetségi kezelésbe
kellene venni. Államosítani
kellene a vasutakat, mint az
a legtöbb európai országban
is állami kezelésben van.
A lapok nem maguktól Írták
ezeket a cikkeket, hanem su
galmazták azokat. Olyan he
lyekről, melyeknek érdeke lett
volna, hogy az állam váltsa
meg a vasutakat. Mert termé
szetesen nem arról lett volna
szó, hogy a szövetségi kor
mány egyszerűen sajátítsa ki

a vasutakat, hanem arról,
hogy váltsa meg azokat a
részvény tulajdonosoktól.
Akkoriban a részvényesek,
bond tulajdonosok nagyon bol
dogok lettek volna, ha erre
sor kerül.
Azóta azonban nagyon so
kat változtak az idők.
Ebben az átkos demokrata
uralomban az üzlet fellendült
a vasutaknak több szállítani
valója akad, amióta levágták
a viteldijat, a személy forga
lom is hatalmas méretekben
emelkedik. A vasutak bevétele
ugrásszerűen emelkedést mu
tat. Persze: még nem tartanak
ott, hogy osztalékot adjanak
— de most már legalább re
mélnek a legtöbb vasút rész
vényesei.
Vannak ugyan vasutak, me
lyek már most is tudnak adni
dividendákat, de ezek még ki
sebbségben vannak.
A törvényhozás előtt van
egy javaslat, melyben annak
benyújtója azt akarja tör
vényerőre emelni, hogy le
gyen joga a szövetségi kor
mánynak vasutakat átvenni.
Most, hogy az üzlet fellen
dült: persze a nagy tőke hal
lani se akar erről.
Megmozdultak hát a tör
vényjavaslat megölése érdeké
ben.
Ahány kereskedelmi kamara
van ebben az országban, az

most mind ülést tart és hatá
rozatot hoz, hogy ellenzik a
vasutak szövetségi kezelésbe
való vételét és ezeket a hatá
rozatokat elküldik az elnök
nek, szenátoroknak, kongresszmaneknek.
A határozatban persze ékes
szavakkal festik, hogy meny
nyire helytelen lenne a vas
utaknak állami kezelésbe va
ló vétele és milyen óriási kár
lenne az ország lakosságára.
Rámutatnak, hogy a hábo
rú alatt, amikor szövetségi ke
zelésben voltak a vasutak, mi
lyen sokat fizettek rá azokra.
Azt nem mondják meg,
hogy a háborús idők mások,
mint a normálisak, hogy a há
borús időket nem lehet mér
tékül alkalmazni annak elbí
rálásánál, hogy jó üzlet-e a
vasutakat szövetségi kezelésbe
venni vagy se.
Ha béke időben kezelték vol
na, ha akkor kellett volna mil
liókat ráfizetni, akkor hivat
kozhatnának rá a kereske
delmi kamarák, hogy rossz
üzlet a vasutak állami keze
lése.
És kissé komikus az az ál
lítás is, hogy a vasutak csak
azért lehetnek olyan olcsók,
mint amilyenek, mert azok
magán kezelésben vannak.
Eddig még mindig az derült
ki, hogy ha valamit magán
kezelésből államiba vettek át,

Az utolsóra azt mondta Sivány:
— Ezt add nekem! Megtartom . . .
— Hogyisne! Tüt nem szabad adni...
Ámbár hiszen úgyis ez az utolsó találko
zásunk és jobb is volha, ha összevesznénk.
— Az utolsód — kérdezte Sivány és
egy kis ijedtség reszketett a hangjában.
— Az utolsó?

— tvlóg egy pár napig ne! Egy hétig1,
legalább . . .
Azzal megint meg akarta ölelni, de a
leány elhárította magától.
— Ne, mert megint összeborzol! Adja
ide a kalapom.
— Hát holnap mikor találkozunk?
(Folytatása következik.)

A népbolonditás professzora
Csak nemrégen tűnt fel a
politika egén az uj csillag, de
már is bátran neki lehet adni
a népbolonditás professzora
címet.
Rev. Gerald L. K. Smithről
van szó, aki Huey Long halála
után kezébe vette a share
our wealth mozgalom elárvult
zászlaját és aki a Dr. Town
send clevelandi konvención
vonult be voltaképpen az ame
rikai közélet színpadára.
A Long utóda kétségtelenül
tehetséges ember, kitűnő szí
nész képességekkel rendelkeaz olcsóbbodást jelentett a kö
zönségnek.
Ahol mondjuk városi keze
lésben van a villanyos vasút
vagy villanytelep, ott olcsób
ban utazik a közönség és ol
csóbban kap villanyt, mint
ott, ahol magán tőke látja el
ezeket a szolgálatokat.
Természetes ez. Nem kell a
gyakran felvizezett részvé
nyekre is kamatot keresni a
közönség centjeiből.
Nem tudjuk, mi lesz a sor
sa a törvényhozás előtt fekvő
javaslatnak. Elég erősek lesz
nek-e a vasúttársaságok lobbystái ahhoz, hogy megöljék a
javaslatot és ne legyen abból
törvény.
És a vasúttársaságok to
vábbra is a nagy tőke kezei
ben maradjanak.

zik és szavának olyan dina-1
mikai ereje van, hogy lázba
tudja hozni unintelligens hall
gatóságát.
Nagyon hasonlít fellépésé
ben előadási módjában Billy
Sundayra és ha az a műfaj, —
az evangelizátorság — nem
lenne kicsit divatját múlt és
ha Rev. Smith nem látná,
hogy most a politizálásban
nagyobb tér van az érvénye
sülésre, kétségtelenül ő lenne
Billy Sunday utóda.
Rev. Smith most a harma
dik párt jelöltjének érdeké
ben csavarogja be ezt az or
szágot és olyan sok hazugsá
got ereszt szélnek, amennyit
még politikai kampányok ide
jén nem mertek elmondani.
Rév. Smithnek kétségtele
nül csapongó fantáziája van,
olyan dolgokat talál ki, tálal
fel közönségének,
amiktől
tudja, hogy megrémülnek,
amikről tudja, hogy lázba tud
ja hozni hallgatóit.
A múlt héten Columbus
Ohioban szónokolt és dörögte
el mennydörgőszerüen, hogy
biztos tudomása van arról,
hogy a szovjet rövidesen há
borúba kezd — és Roosevelt
persze össze szövetkezett a bolsikkal és ez az ország a szov
jet mellett fog harcba szállni.
Tudja Rev. Smith, hogy eb
ből egy szó se igaz, hogy Roo

sevelt a béke embere, aki ab
ban az esetben, ha Európában
háború törne ki, mindent el
követne, hogy ezt az országot
távol tartsa a beavatkozástól,
de ez Rév. Smithet egyáltalán
nem zsenirozza. ő azt akarja,
hogy a tömegeket Roosevelt
ellen hangolja és az eszközök
ben igazán nem válogatós.
Ennek az országnak a népe
nem akar még egyszer hábo
rúba menni, nem kérnek még
egyszer abból a kétes dicső
ségből, hogy olyan nagysze
rűen megvédjék a világ de
mokráciáját (lásd Hitler, Mus
solini) mint ezt a világháború
után sikerült elérni és éppen
ezért ijeszti Rev. Smith a há
borúba avatkozás mumusával
hallgatóit.
Tudja azt is, hogy ennek az
országnak lakosai nem na
gyon szimpatizálnak a bolse
vista eszmékkel és ezért han
goztatja azt is, hogy Roosevelt
a háború esetén Moszkvával
karöltve avatkozik majd a há
borúba.
Beleburkolózik a csillagsá
vos lobogóba és unos-untalan
azt a hazugságot meséli, hogy
a new deal megakarja foszta
ni az országot a csillagsávos
lobogótól és a vörös zászlót
akarja helyére beiktatni, ami
éppen olyan hazugság, mint
az, hogy Roosevelt Oroszor

szág mellett akar harcba
szállni.
Szomorú dolog, hogy a mos
tani választási hadjáratban
éppen lelkészek azok, akik a
legtöbb hazugságot tálalják
fel hallgatóiknak.
A papokat hivatásuk arra
kötelezné, hogy igazat mond
janak, hogy a népnek jó pél
dát mutassanak és ahelyett
azt látják, hogy két lelkész is
Rev. Coughlin és Rev. Smith
valósággal versenyeznek a lóditásban.
A bajnok eddig mindeneset
re Rev. Smith.
Méltán tarthatjuk őt a nép
bolonditás bajnokának, mert
eddig annyi hazugsággal bolonditja hallgatóit, mint sen
ki más.
Soha egyetlen . választási
hadjáratban se halmoztak
annyi hazugságot, mint most
és üyen népbolonditás még
soha se folyt, mint jelen eset
ben azok részéről, akik Rooseveltet meg akarják buktatni.
De az összes népbolonditók
között kétségtelenül a legte
hetségesebb Rev. Smith.
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EGYLETI KALAUZ
GARY ÉS VIDÉKÉ 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 cime: Louis Bényei, Box 503, Thorpe, W. Va.
A BRIDGEPORT! SZÖVETSÉG
373-IK OSZTÁLYA
LOGAN, W. VA.
Elnök Veszprémi Sándor. Ügyke
zelő pénztámok 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:----------A CONGOI ELSŐ RÁKÓCZI FERENC
BÁNYÁSZ BETEGSEGÉLYZŐ
EGYLET
Alakult 1894 január hő 11-én
Székhelye: Congo, Ohio

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: Néméth József,
Box 44, Rossmore, W. Va.

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

Gyűléseit tartja minden hó barmalik vasárnapján, 459 Main St., Evans
füle, Pa.
Elnök Jánki József. Titkár Bődl
(stván. PénzMrnck Fekete József,
:lme. 527 Northampton St., Kingston,
pa. Jegyző Jenki Endre. Beteglátogaó Gyűri József. Hármas tagú bizott
ság: Jencsik György, Márton István
is Győri László.
Minden az egyletre vonatkozó fel
•■ilágositással q^ivesen szolgál Fekete
ózsef, kinek cime: 527 Northampton
tt., Kingston, Pa.

Gyűléseit tartja minden hó harma
dik vasárnapján a Ref. Templom alat
ti iskolában, Drakes, Ohio.
Diszelnök Bucskó András. Elnök
Titka János. Alelnök Rezes János
Pénztárnok Haralyda János, cm shsh
jegyző Titka Péter, kihez minden,
az egyletet érdeklő levél küldendő,
cime: Route 1., Corning O. Péntári
titkár Kocsis István. Ellenőr Tóth
V. István. Naplóvezető Varga And
rás. Hármas bizottsági tagok: Szán
tó János, Porkoláb Sándor, Titka
POCAHONTASI
Péter. Beteglátogató Gongén Hor VIAGYAR AMERIKAI POLGÁRI KÖR
váth Sándor; Drakesen Lukács And
rás. Zászlótartók: Titka Sándor, Du
Gyűléseit tartja a Református Is
áás Péter. Teremőr Lukács András kola helyiségében.
Egyleti orvos Dr. James Miller. Hi
Célja: A magyarok polgárosítása
vatalos lap Magyar Bányászlap.
a szavazó polgárok egységes eljárása
választások alkalmával.
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
343-IK OSZTÁLYA
SOUTH WILLIAMSON, W. Va.
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
déki beteglátogató Cseh József.
----------- :o:-----------

Elnök Lévay János. Alelnök Ifj
Dobos András. Pénzügyi ti'kár Ifj
Dankó Mihály. Pénztárnok Tátray
János. Jegyző Kovács Péter. Ellen
őrök: Id. Dankó Mihály, Id. Borbás
István és Mihalina Ferenc. Ajtó
őrök: Kovács Béla, Varényi Béla és
Moszler Imre.
Felvilágosításért forduljon bárki a
jegyzőhöz, kinek cime: Kovács Péter,
Box 755, Pocahontas, Va.
-:o:LOGANVÖLGYI
MAGYAR TÁRSASKÖR
LOGAN, W. VA.

MÉLTÁN ÜNNEPELHET
Á REFORMÁTUS EOYESÜLET
Amerikai Magyar Szövetsé
geink között nincs egyetlen
egy sem, amelyik fennállása
alatt olyan nemesen szép pá
lyafutást
mutathatna
fel,
mint a Református Egyesület.
Nem lehet azt mondanunk,
hogy ez a testület, amely im
már 40 éves jubileumát ün
nepli szptember 13-án Chica
góban és szeptember 27-én
Pittsburghban, szoros érte
lemben vett egyházi alakulat
volna.
Hiszen tagjai közé eleitől
fogva felvett más vallása ta
gokat is és tagjai között val
lása miatt soha, a legkisebb
megkülönböztetést sem tette.
Működésében azonban mindig
az egyház szelleme vezette,
amely nem egyéb, mint a
pénzhajhászást kizáró, a jó
cselekedet gyakorlását célzó,
szeretettel teljes lélek.
Legszebb bizonysága ennek
az 1919 évi buffaloi konvenció.
Ebben az időben a Reformá
tus Egyesületnek még mind
össze 35,000 dollár vagyona
volt. Anyagiakban tehát tá
volról sem
lehetett mon
dani gazdagnak.
Ez volt az az idő, amikor a
világháború bevégződése után
annak minden nyomorúsága
teljes erővel sújtott le az em
bervilágra.
özvegyek
és
árvák keserves jajszava hang
zott mindenfelé s a legtöbb
szenvedő bizony éppen a mi
szülőhazánkban
volt. Se
gélyért kiáltottak az özvegyek
és árvák és segélytkérő sza
vuk áthangzott az óceánon is.

gatásában.
Hazai és amerikai jóté
kony intézmények, iskolák,
stb. egész sora gondol hála
érzettel a Református Egye
sületre.
Legújabban az amerikai
magyar nevelés ügyére gon
dol még nagyobb mértékben
s 40 éves jubileuma alkalmá
ból a magyarul tanuló ma
gyar
gyermekek
számára
tankönyveket irat és ad ki,
amivel a magyar tanítás év
tizedes hiányát pótolja ki.
És dacára a jótékonyság
állandó és bőkezű gyakorlá
sának, a Református Egye
sület vagyona ma már a más
fél millió dollár felé halad.
Kezében az olajos korsó nem
ürült ki, mert megnyugodott
rajta Istennek áldása.
Cselekedte a jót ott is, ahol
nem tartozott, — tartozó kö
telességeinek pedig minden
egyes esetben, minden huza
vona nélkül, azonnal eleget
tett és eleget tesz.
Negyven éves pályafutása
alatt egyetlen egy esetben
sem történt meg, hogy a tag
ság jogos követelésének és
igényeinek
ne tett volna
nyomban, minden akadékos
kodás nélkül eleget.
Szinte megmérhetetlen te
hát az az erkölcsi és anyagi
fejlődés, amit ez a gyönyörű
szép 40 éves pálya fölmutat
hat. És amikor egy ilyen in
tézmény 40 éves jubileumra
készül: valóban méltó, hogy
mindnyájan kivegyük abból
a magunk részét.
A Református Egyesület 40
éves jubileuma szeptember hó
13-án, vasárnap délután 2
órakor kezdődik Chicagóban,
a South sidei (Burnside) ref.
egyház templomában; Pitts
burghban szeptember 27-én,
ahová
szeretettel
várják
Pennsylvania - minden ma
gyar bányászát.

7-IK OLDAL

REVIVAL A DZSUNGELBAN
(Folytatás a 2-ik oldalról)
Tovább nyert hát, amig a
játék újra botrányba nem ful
ladt.
Jóformán észre sem vettük,
mikor az egyik játékos a ke
zére csattantott Mike-nak, s
pillanatok alatt az ütlegek
nemcsak a kezeken csattan
tak.
A társaság tagjai természe
tesen nem látták rajtunk,
hogy hobók voltunk, hiszen
voltunk mi olyan jól öltözve,
mint azok a cracker-gyerekek,
akik a dzsek nadrágban jöt
tek el megtérni, de azt látták,
hogy “foreigner”-ek vagyunk,
természetes hát, hogy bűnö
sek lettünk volna még akkor
is, ha a Mike dice-ja teljesen
szabályos lett volna.
Csakhamar egymás hátán
hemperegtünk, s talán egyi
künk sem nézte, hogy kit
ütött és kit vágott, de csak
hamar olyan hangos botrány
lett, hogy a tüzek mellől is
oda figyeltek.
Pár perc alatt megjelent a
konstábler, meg az egyik se
géd evangélista, hogy igazsá
got tegyenek közöttünk.
Hát ez az igazság ránk
nézve nagyon szomorúan vég
ződött.
Kiderült a vallatásnál, hogy
Mike kezdte két estével előbb
a játékot, éppen azon az es
tén, mikor “megtértünk.”
Gyanúsnak találták azt is,
hogy Mikenál volt vagy húsz
dollár, amit “őrizetbe” vett
azonnal a konstábler.
Hiába bizonyította ThreeFinger Joe, aki az egyedüli
amerikai születésű fiatal hobó
volt akkor közöttünk, hogy
Mike több pénzzel érkezett a
táborba, mint amennyit a
zsebében találtak, hiába kö
vetelte, hogy kutassanak ki a
társaságban mindenkit, “őri
zetbe” csak a Mike pénzét
vették, sőt mivel Three-Finger
sokat beszélt, Two-Bitset is
elvitték.
Még szerencse, hogy a diceokat Three-Finger a zenebo-

Legelőször a Református
Egyesület hallotta meg azt s
Gyűléseit tartja minden hó első nyomoruk enyhítésére összes
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
vasárnapján este 7 órai kezdettel a
32-IK OSZTÁLYA, GARY, W. VA.
Gyngyösi János Colonial Hotel tánc vagyonának egyheted részét,
termében, Loganban s minden gyűlés 5,000 dollárt adott oda. Oda
Elnök Kovách Gyula. Alelnök Kiss után a tagság szórakozására jó zene
adott mindent, amit a tagok
Imre. Ügykezelő és kerületi delegá és tánc van.
sérelme
nélkül odaadhatott.
tus Magyar József. Pót-ügykezelő és
Elnök Molnár Károly. Titkár Antal
pót-delegátus Róth György. Beteg János. Pénztárnok Molnár Jánosné.
Majd Szibériából hangzott
látogatásra kirendelhető minden tag
Kérjük a Logan és környéki ma
és zászlótartókat az elnök nevez ki, gyarságot, hogy lépjenek be tagul a segélykérő szó az ott re
mikor szükséges.
minél többen a Társaskörbe. Jelent kedt magyar hadifoglyok aja
Gyűléseit tartja minden hónap első kezni lehet gyűlések alkalmával a kén.
A Református Egyesü
vasárnapján délután 2 órakor a Gary gyülésteremben vagy a titkárnál.
let
megint
az
elsők között
gyülésteremben.
Ügykezelő
cime:
---------- o------loseph Magyar, Box 348, Gary, W. Va.
volt a maga 1000 dolláros
----------- :o:-----------POCAHONTAS, VA.
adományával.
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
A nyár folyamán érdekes i Tény, számos közvetett bi
Árvák és öregek azonban
293-IK OSZTÁLYA, THORPE, W. VA
A Verhovay Segély Egylet 23-ik közöttünk is vannak,
expedíciót küld a National zonyság szól amellett, hogy
voltak
Pocahontas! Osztálya. Alakult 1903
Society és a az ősbevándorlás útja a BeEzekre is kiter Geographic
Gyűléseit tartja minden hó első augusztus 5-én. — Gyűléseit tartja és lesznek.
vasárnapján a református templom minden hó első vasárnapán a Re jedt a figyelme
s részükre Smithsonian Institution Alas- ring-szoroson
át
vezetett,
gyüléstermében, Thorpe, W. Va., dél formátus Iskola helyiségében. Elnök:
kába.
Az
expedíció
Amerika
megalapította
Ligonierban
az
mindamellett
a
végső
meg
után két órai kezdettel.
Nagy Gáspár. Alelnök: Id. Kovács
őslakói
nyomdokait
fogja
Elnök Juhász Lajos.. Titkár-pénz Pál. Ügykezelő-titkár:
oly
sok
felől
áldott
Bethlen
állapításokat
közvetlen
bi
Ifj.
Dobos
tárnok Kiss András. Számvizsgálók: András, kinek cime Box 914, Poca Otthont.
Ma már százezer felkutatni, akik állítólag az zonyságokkal kell alátámasz
Szidlóczky József, Bényei Lajos. Ke hontas, Va. Pénztári ellenőr Barabás
amerikai indián mongol ősei tani.
rületi delegátus Bényei Lajos. Pén István. Beteglátogatók: Kozma Antal dollárnál jóval nagyobb va
zek és levelek a titkár-pénztárnokboz Erdey József. Ajtóőr: Erdey József. gyona fekszik a Református és a Bering szoroson át ván
Az első mongol bevándor
küldendők, kinek cime: Andrew Kiss, Zászlóvivőket időről időre az elnök Egyesületnek ebben az inté doroltak Ázsiából Amerikába. lók, minden bizonnyal, hoszBox 23, Thorpe, W. Va.
nevez ki. Kerületi delegátus:
Ifj. zetben.
----------- :o:----------Dobos András.
Az expedíció történelem szabb ideig Alaskában ma
Majd jött a bennünket is előtti időkben épített eszkimó radtak, mielőtt a két hatal
Felkéretik minden magyar és ma
A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
gyar származású amerikai, hogy le sújtó depresszió.
Megfogyat falvak romjai után fog ku mas kontinenst benépesítet
57-1K OSZTÁLYA
gyen tagja ezen hatalmas intéz kozott a kenyérnek
CLARKSBURG* W. VA.
botja tatni. Az eszkimók minden ték. Egyes tudósok állítása
ménynek.
Alakult 1907 Augusztus 25-én
mindnyájunknak kezében, de bizonnyal későbbi bevándor szerint ez az első amerikai
-:o:különösen azoknak az öreg lók, akiket az amerikai indiá népvándorlás megelőzte
a
Gyűléseit tartja minden hó első var
tagoknak
a
kezében,
akik
25kort,
amikor
a
Jégkorszak
sárnapján a Williams Hallban a
FIATAL BAJTÁRSAT
nok megelőztek.
30 esztehdeje fizetgették már
Second Streeten délután 2 órától
ÖLT MEG A LEJÁRÓKŐ
Alaska számos helyén ta hatalmas glacierjei végkép
kezdve.
tagsági dijaikat.
észak-amerikai
lálhatók romok, amelyek ősi leváltak az
Elnök Kiss Antal, Box 36, Dawmont,
földrészről.
A
neh^z
idők
alatt
már
nem
Egy fiatal 18 éves bajtársat
W. Va. Alelnök Mészáros József. Tit
eszkimó falvak és ereklyék
Az első bevándorlók útja
kár Grega János, P. K. Mine, Clarks ölt meg a lejárókő
Wilkes tudták azokat fizetni, össze jjégbefagyott
maradványai.
burg, W. Va. Pénztámok Nemes Já Barre mellett a John Conlon sen 1280 olyan öreg tagja volt Egyes helyeken az üyen ős kikutatásán kívül a Földrajzi
nos, R. 2. Box 14, Clarksburg, W. Coal Co. bányájában.
a Református Egyesületnek, kori ereklyéket az örök fagy Társaság és a Smithsonian
Va. Ellenőr Pavlik Mihály. Három
Ez a szerencsétlen gyerek akik már azon a ponton állot tökéletes formában prezer Intézet közös expedíciója szá
tagú számvizsgáló bizottság. Szakály
tak, hogy elveszítsék összes vált meg s ennél fogva az mos eddigelé ismeretlen tör
György, Pavlik Mihály, Oláh János. most maradt ki az iskolából és
A beteglátogatót az elnök és pénz mindössze két napig volt a befizetéseiket, több, mint fél expedíció munkája
bizonyos ténelmi adatot fog felkutatni,
támok nevezi ki. A zászlótartókat az bányában, mikor a gyilkos kő millió dollárt.
tekintetben sikeresnek Ígér ami azután az eszkimók fej
elnök nevezi ki.
A vezetőknek nem kellett kezik.
lődésének képét kiegészíti.
végzett vele.
volna
egyebet
tenniök,
mint
A régiségtan kutatói szá
Stanley Jadoch hamar befe
Számos tudós megegyezik
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
hogy
engedjék
őket
kimarad
mára
a Bering-tenger vidéke
jezte a bányászok keserves éle
a feltevésben, hogy Észak és
248-IK OSZTÁLYA
ni.
Több,
mint
egy
félmillió
és
Alaska
északi fele, kétség
tét.
MONAVILLE, W. VA.
Dél Amerikát előbb ázsiai né
dollárt menthettek volna meg pek lakták, akik a Bering- telenül a világ egyik legérde
-:o:a “kassza” számára s meg szoroson át érkeztek Alaskába kesebb kincses bányáját rej
Gyűléseit tartja minden hő első MEGÖLTE A BÁNYAKÁRÉ
vasárnapján Loganban, a Gyöngyösi
menekülhettek
volna azok jó pár évszázaddal Krisztus tegeti.
János Colonial Halijában.
nak
az
ezer
dollároknak
is a születése előtt,
Egyes utazók szerint szá
Philip
Betscheider
36
éves
de
mindElnök Molnár Károly. Alelnök Ki
kifizetésétől,
amit
az
idők
mos
hatalmas falu és romjai
baj
társat
egy
bányakáré
úgy
rály József. Titkár-pénztárnok Vizi
ezideig az őslakók kétségtelen
János, cime: Box 95, Monaville, W. odanyomta a facehoz, hogy [folyamán
ezeknek az öre nyomaira nem akadtak.
láthatók és nem egy helyen
Va. Jegyző és ellenőr Kish And
ki kell még fizet
rás. Számvizsgáló bizottság: Vesz mire bajtársai kihúzták, már geknek
Valahol Alaska
partvidé egész rakás ősi szerszám, ház
niük.
prémi Dániel és Ifj. Németh József. nem volt benne élet.
kén, vagy a Bering-szorosba tartásbeli és más szerszámok
A fiók delegátusai Vizi János és
Szerencsétlenül járt baj tár Nem tették. Inkább újabb zárt szigeten meg kell találni találhatók, amelyek újabb
Veszprémi Dániel. Beteglátogatókat
sunk
fiatal korában Németor áldozatokat hoztak. Beleke az őslakók, illetve “első be fényt fognak vetni az első
esetröl-esetre a titkár-pénztárnok ne
vez ki.
szágban jockey volt, azonban rült ugyan vagy 75,000 dol vándorlók” elhajított szerszá amerikai lakók és az eszki
elhízott és igy abba kellett lárba, — de 1280 öreg tag mait, vagy kezdetleges fegyve mók életére.
A MUNKÁS BETEGSEGÉLYZŐ
hagyni a mesterséget. Azóta nak megmentették a biztosí reit.
SZÖVETSÉG 87-IK OSZTÁLYA
lett bányász és most áldozata tását.
MONAVILLE, W VA.
A Bering-szoros kétségte
Szegény
sorsú
magyar lenül a leglogikusabb kapcso
lett foglalkozásának.
Elnök Luksa Gábor. Titkár-pénz--------------o------------diákok évről-évre száz és száz lat, ami a gyakorlatban az el
tárnok Némethi József, cime: Box 44,
E LAP ELŐFIZETÉSI ÁRA számra részesülnek a Refor ső bevándorlást lehetővé te
Rossmore, W. Va.
Gyűléseit tartja minden negyed EGY ÉVRE ................... $3.00 mátus Egyesület segítő támo hette.

ÁMERIKA OSLAKOI NYOMARÁN...

HIRDESSEN
LAPUNKBAN

nában Mikétől elvette.
tette öt dollárra és tizenhat
Mivel sem ő, sem Spotty, dollár költségre.
sem én nem vettünk részt a
Vagyis az őrizetbe vett pénzt
játékban, bennünket se nem még vagy hatvan centtel ki
kutattak, se be nem vittek, de kellett pótolnunk.
— amit a verekedésben kap Amit nem szó nélkül ugyan,
tunk, az bizony a miénk volt. de megtettünk, hanem amit
Two-Bits elvitele kissé lehü- mondtunk melléje, az már a
tötte az egész nemes társaság courton — a borbély shopon
ban a jókedvet, a tábortüzek — kívül volt. (A borbély volt
népe is oda tódult és az evan a biró.)
gélista kitiltott bennünket a
A megtérés tiszta eredmé
további meetingekről, a sátor nye tehát az volt, hogy egy
ból.
párunkat elvertek, s különö
Én ugyan úgy gondoltam sen Two-Bitsen mutatkoztak
magamban, hogy ez a jámbor még másnap is kék és zöld
tiszteletes nem ért a mester foltok.
ségéhez, mert hiszen éppen a
Ez nem volt tiszta veszte
bűnös embereknek kell újra ség, mert adtunk annyit,
meg újra megtérni, de hát a amennyit kaptunk, s különö
nagy csetepaté után nem sen akit Three-Finger Joe
vágytam már se én, sem a markos keze megvágott, az biz
többiek a meetingre.
tosan szintén úgy érezte, hogy
És a lelki üdvösségünk he az üdvösségből is elég volt.
lyett azon kezdtünk worryolA büntetés kifizetése után
ni, hogy mikor és miképpen is maradt vagy tizennégy dol
engedik ki Two-Bitset a bör lárunk, amivel rögtön útnak
tönből.
indultunk, s nem álltunk
Szerencsére a dzsungelban meg, amig Savannahba nem
volt a colonel, aki soha nem értünk.
közelítette meg a revival Ott már csak az emlékezte
meetingeket, haza szaladtunk j tett bennünket az esetre, hogy
hát hozzá panaszra.
Spotty elkezdett a dzsungel
ban
vacsora — és pálinkák
Másnap reggel az ezredes
—
után
szent nótákat játsza
megjelent a békebirónál és
ni
a
tamburáján,
amig Twoakkor tapasztaltam talán elő
Bits
meg
nem
fenyegette,
ször, hogy milyen ügyesen
hogy
megvágja.
tudnak itt a falusi bírák Ítél
Akkor rátértünk a rendes
kezni.
esti programra és hozzá fog
Hogy mennyire alkalmaz tunk, hogy a tizennégy dol
kodik az igazságszolgáltatás a lárt nagyon gyorsan elverjük.
helyzethez.
Ez az igyekezetünk termé
Mikor Mikeot a konstábler szetesen a legnagyobb mérték
elvitte, húsz dolláron felül ben sikerült és még volt némi
találtak nála, amit ott nyom zöld folt a Mike szeme felett,
ban őrizetbe vettek.
mikor az utolsó centet elver
A békebiró meghallgatta a tük.
konstáblert, egy-két játékost Azóta voltam ugyan sok
és a colonelt.
revival-on, de a saw-dustba
Azután Two-Bitset megbün többé nem térdeltem.

THE KANAWHA VALLEY BANK
CHARLESTON. W. VA.

ALAPÍTVA 1867-BEN
A FEDERAL RESERVE SYSTEM TAGJA
Ez a hatalmas pénzintézet 67 év óta
szolgálja becsülettel ügyfelei érdekeit
Érezze magát biztonságban a helyezze el megtaka
rított pénzét az állam legerősebb bankjainak egyikében. 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.
HAJÓJEGYEK

MINDEN VONALRA,

HAZAI

PE

RES ÉS PERENKIVÜLI ÜGYEK SZAKSZERŰ
INTÉZÉSE. ÁLLAMI KOMPENZÁCIÓS ÜGYEK
BEN SZEMÉLYESEN KÖZBENJÁR

CSANÁDY PÉTER
Külföldi Osztályvezető.

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, Morgan
town, W. Va.: RFD No. 3., az Evansdaiei, 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 tanitó útiköltségét megfizetik.

8-lK OLDAL

MAGYAR BANYASZLAP

Á PROGRESSIVE BÁNYÁSZSZERVEZET
KONVENCIÓJA

EGYSZERŰ ELSZÁMOLÁS
Az IWO magyar szekciója titokban tartja a tagok előtt
a bevétel és kiadás tételeit. - Miért nem tudhatják a bolsi

Keck eínök szerint a konvenció legfontosabb kérdése — a egylet tagjai, hogy mennyit vettek be és mennyit adtak
Labor Federationhoz való csatlakozás lesz. - Bevonulhat ki egy hónap alatt? - Csak a többi magyar egyletektől
nak-e Illinois sokat szenvedett bányászai Green Federakövetelnek az elvtársak pontos elszámolást?
tionjába? - A bányászok között nincs sok hive a csatlako
zásnak, de a tisztviselők nagyon mellette korteskednek
Julius 23-iki lapszámunk felnőtt és 12 gyermek ta
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nincsen tartalék értéke, mely
re ha megszorul kölcsönt nem
kaphat és ha netalán nem
tudna tovább fizetni: egysze
rűen törlik a tagok közül és
minden jussát elvesztette. Ma
már nagy magyar egyletek
nél, ha valaki nem tudná to
vább fizetni tagdiját; mindnél
meghosszabbított v biztosítást
is kap a tartalék erejéig vagy
vissza is kaphatja befizetett
tartalékát.
A magyarok felvilágosító
cikkeink nyomán
tisztában
vannak ma már ezzel a tény
nyel, ezért hagyják ott olyan
nagy tömegekben a bolsi egy
letet és ezért nem tudnak ők
ma már sok uj tagot tobo
rozni a magyar dolgozók kö
zött.
Magyar-Amerika
dolgozói
olyan egyletekbe állnak, me
lyek törvényes tartalékkal ren
delkező kötvényeket adnak,
melyekre kölcsönt kaphat
nak, ha megszorulnak
és
amelyeknek
tartalékértékét
vissza is adják, ha valaki nem
kívánná tovább fenntartani
biztosítását.

KIS HIRDETÉSEK

KÉPVISELŐINK

PAPP LAJOST
ki Nyirbélteken, Szabolcs
megyében született és Encsencsen lakott, körülbelül
50 éves, keresem nagyon fon
tos ügyben. Aki tudja címét,
legyen szives velem közöliú.
Fay Fisher Andor, 8502 W.
Jefferson Ave, Magyar Bá
nyászlap szerkesztősége.

WEST VIRGINIA

Balázs János, Bér wind, W. Va.
Brenner János, Mallory, W. Va.
Dobos István, Kimball, W. Va.
Domokos Mózes, Prenter, W. Va.
Engel László, Keystone, W. Va..
Kiss Antal, Clarksburg, Dawmont,
Wendel, Meadow Brook, W. Va.
Kish András, Brady, Booth, Everettsvilié, Rivesville, Lowesvillee, Na
tional, W. Va.
Kocsel György, Chattaroy, W. Va.
K itroczo L. György, Welch, W Va.
Kreizler István, Morgantown ée
vidéke.
Kum n János, Premier, W. Va.
Lányi József, Red Dragon, W. Va.
Lázár László, Elbert, Filbert, Gaif,
Thorps, W. Va.
Lengyel János, Wellsburg, W. Va.
Magyar András, Skelton, W. Va.
Mojzer János, McMechen, W. Va.
Opoczki György, Lobata, W. Va.
Pálfalvy E. Dénes, Colliers, W. Va.
Pongrácz József, Nellis, W. Va.
Sitku István, Willamson, W. Va.
Tóth András, Fairmont, W. Va.
Veszprémi Sándor és Dániel, Lug&a
megye egész területére.

ban foglalkoztunk az Inter got.
dij, amennyi a labor fékerek national Workers Order julius
Egy hónapi eredmény tehát
eltartására szükséges.
havi Intéző Bizottsági gyűlé mindössze 56 felnőtt és 16
MUNKAALKALOM
Hiába határozta el minden sével, — melyen tudvalevő gyermek tag.
konvenció, hogy az acélipart, leg Fehér József titkár azt a
Öreg magyar házaspár két rendes
Nem is csoda ez.
embernek munkát tudna adni. Farm
az autóipart be kell szer szenzációs bejelentést tette,
A magyarok között nem le
juk van, de azon szén is van és azt
vezni, a recketeerek nem hogy ötszáz tagot kellett fel
bányásszák is. Családos embert sze
het többé eladni olyan bizto
retnének. Jó házak vannak a farmon
akartak kimozdulni kényel
függeszteni — és rámutat sítást, ahol a tagdíj a tag
is, meg a bányánál is. Dolgozhatná
mes irodáikból a szervezés
nak a farmon is, bányában is. Fize
tunk arra a furcsa elszámolá korával együtt emelkedik.
tés megegyezés szerint. Leveleket
megkezdésére.
George Linka, Rfd. Rural Valley, Pa.
Amikor a munkásember
Lewis és csoportja — saját si módra, amit az IWO-nál
kérnek. — Aki közel lakik, jöjjön el
idősebb lesz, keresete is csök
szervezeteik érdekében is — bevezettek.
személyesen.
kimozdultak és megkezdték a
Junius hónapi bevétel .és ken, öregségére tehát nem
szervezést.
Akár tetszett az kiadási tételeiknek részbeni vállalhat “step up” rendszerű
ELADÓ FARMOK
öreg fékereknek, akár nem.
felsorolása után a maradvány biztosítást, hogy idősebb ko
28 akeros nagyon jó farm öregség
PENNSYLVANIA
és betegség miatt eladó. A farmon
Most aztán kizárják a Fe- ról — 4709 dollár 62 centről rában sokkal többet fizessen,
van gyönyörű 5 szobás ház, külön
mint
amennyit
fizetett,
mi
derationból őket.
volt szó — egyszerűen megje
nyári konyha, alatta nagy cement Julius Bakos, La Belle, Pa.
pince, 5 jószágra való istálló, nagy Barczi János, Lemont Furnace, Pa.
És az öreg crookok csonká gyezték: “A maradvány ösz- kor egyletébe beállt.
pajta, az istálló felett szénatartály, Bartók János, Twin Rocks, Pa.
nak érzik a Federationt szege, különböző alapokra el És nem , vesznek többé
nagy magtár padlással, sertésólak, ko Rlizman Béla, Springdale, Cheawick.
olyan biztosítást, amelynek
csifészer és más épületek, jó farm Bődig Géza, Yatesboro, Pa.
bányászszervezet nélkül.
könyvelve.”
felszerelés. Cementezett kút, melyből
Tudjuk
ugyan, hogy az
Ezért udvarolnak ugyan De hogy mik azok az ala
a viz sóha ki nem fogy. A birtok Bozsnyák József, Rossiter, Pa.
amerikai munkásharcok tör
5 disznó, a ház jól be van bútorozva, Csányi József, Kent, Clune, Pa.
annak a progresszive szerve
alatt azé nis van. Egy fiatal tehén, Csatáry Ferenc, Bainford, Pa.
ténetében nem ritkaság, hogy zetnek, melynek megfojtása pok, ahová a csinos summát
Gyümölcsfák, jó darab szőlő, az Csordás István Heilwood, Pa.
vezérek, akik ma szemben- érdekében pedig annyi min elkönyvelték, arról hallgatnak
egész farm jól be van kerítve és
József, Fredericktown és
szép erdő is van hozzá. Az egésznek Darnay
a bolsik az elszámolásban.
állanak egymással, a legéle dent megpróbáltak.
Vestaburg, Pa.
az ára 1700 dollár és a fele termés
Az IWO tagjainak nem mu
sebben harcolnak egymás el
és a fele kerti vetemény is vele Deák Mihály, Renton, Pa.
Peck úgy látszik nagyon száj azt tudni, mi lesz a
megy. Cim Mrs. Katalin Selthoffer, Eperjessy István. Johnstown, P*
• ,len, másnap, mindent
R. 2. Box 39, Preston County, Tunnel- Fehér Gábor, Wildwood, Allison
. ,,,
. elfe. , hamar felejt es mar nem em- pénzükkel, amit befizetnek.
lejtve
egymás
keblere
borul-L,.
..
,
~
Park, Glenshaw, Gibsonia.
Amikor e sorokat Írjuk, ton, W. Va.
(Folytatás az 1-ső oldaliról)
J
oJ
| lekszik arra, hogy Green ur
Ott elég volt a júniusi ki
Géczy Sándor, McAdoo, Pa.
hoztak bizonyítványokat a 10 kezdték meg a kihallgatáso
na
I mi mindent megkísérelt, hogy
Fekete József, Kingston, Pa.
Napjainkban is van erre j a progresszív szervezetet meg mutatásban csak annyit mon évi bányagyakorlatról.
kat.
Gyürke Mihály, N'anty Glo és Nettie
dani: 4709 dollár 62 cent-ről,
példa elég. Hogy egyebet ne ölje
ton, Pa.
Éppen
azért
most
bombahogy “különböző alapokra el
Akik
ismerősek
az
üggyel,
említsünk, ma ugyanaz a
Ifj.
Hadar Béni, McKeesport, Pa
robbanásszérüdn hat az a hir
Most, amikor szüksége van
azt
állítják,
hogy
még
több
Hajdú
János, Pricedale, Pa.
John Brdphy, aki a 2-ik kerü egy bányászszervezetre, milyen könyvelve.”
a keményszén vidéken, hogy
Kall Antal, Bobtown, Pa.
Próbálna csak egyetlen más 22 nagy bányatársaság köny szenzációs fordulat is lesz
let elnöke volt és aki ellen hamar megtalálta az utat
Király György, Russelton, Pa.
egylet ilyen elszámolást tag veit lefoglalták és azokban ebben az ügyben és olyan sze
Lewis a legrémesebb hadjára hozzájuk.
Lukács János, Gallitziu, Pa.
mélyek
bűnösségét
fogják
tot folytatta, ma Lewis egyik
Illinois bányászainak nin jai elé bocsájtani, hogy üvöl- vizsgálják most, hogy valóban megállapítani, akiről nem na Younger István és zenekara Mészár Sándor, New-Salem, Pa
tenének a bolsi
eivtársak, alkalmazottak4 voltak-e a gya
legbizalmasabb embere.
szeptember 5-én, szombaton es Mikus István, Greensboro, Pa.
csen nagy kedvére, hogy vezéhogy
követelnék
a
pontos
Molnár András, Van Meter, Pa.
gyon
tételezték
volna
fel,
De azt hittük, a progresszív | re- most szívesen látják a Fe
nús személyek- abban az idő
te Williamson, W. Va. mellett, Nagy
József, Marsteiler, Pa.
elszámolást.
bányászok vezérei gerince-! deration vezéreinek udvarlását,
ben, melyről bizonyítvány ta hogy szabálytalanságok elkö New Campen, a tányatársa- Orosz Bertalan, Rieheyville, Pa.
De a bolsi egylettől jó még núskodik?
sebb emberek, más típusúak, | mínois bányászai nem fevetésére kaphatók.
ság újonnan átalakított hali Orosz Kálmán, Kulpmont. Mt. Carmel
mint a United Mine Workers! lej^ene^ olyan könnyen, mint rosszabbfajta elszámolás is.
jában nagyszabású táncmulat Shamokin, Keiser. Pa.
János, Portage, Puritan és Cas
urai és igy kínosan lepett vezéreik.
Augusztus 3-án újra Intéző
ságot rendeznek, melyre az Péter
sandra, Pa.
meg bennünket William Peck A bányászok sokat szenved Bizottsági
gyűlés volt és 1
egész vidék magyarságát szere Sebestyén Vince, Lucerne Mines. P*
elek a napokban kiadott nyi- tek éppen amiatt, mert a Fe akkor a julius hónap ered
tettel meghívják. Hűsítő italok ®Pos Gyula, Homer City, Pa.
ményeivel
foglalkoztak.
latkozata, ^melyben ^ megerősi- deration támogatta Lewisékat
ról és ételekről gondoskodnak. Sütő János, Windber, Pa.
János, Farrell. Sharpsville
tette a Federationhoz való a progresszivek harcában.
Arról az Intéző Bizottsági
Belépőjegy ára férfiaknak 75 Szabó
Sharon, Mercer, W. Middlesex, Pa
csatlakozás lehetőségét.
cent, nőknek 35 cent. Aki jól Szanyi János, Brownsville, Pa.
Szeptember 14-én amikor a gyűlésről még cifrább elszá
akar mulatni, aki régi barátai ^zigyártó Imre, Stoyestown, Pa. ée
Mig Peck nem nyilatkozott, progresszivek konvenciója ösz- molást adtak ki hivatalos
A távolvidéki gyüjtőállomások szeptember 15-én,
val, ismerőseivel akar találkoz az állam egész területén.
azt hittük, a progresszív bá szeül, azt hisszük, minden elő lapjuk augusztus 17-iki szá
Károly, Studa.
a
közelvidékiek
szeptember
18-án
zárnak
mának
4-ik
oldalán.
ni,
okvetlenül jöjjön el erre a Tóth
nyászok csatlakozásának ügye zetes korteskedés dacára, a
Takács János, Vlntoodale, Pa
mulatságra.
Ott már csak ennyit mu
— csak a Federation öreg progresszív bányászok nem na
Virág Gábor, Avella, Cuddy, Mor
Utolsó
mosolyait
szórja
széj
kell
vinni
a
gyüj
tőállomásra,
gan, Pa.
racketeerjainak óhaja és a hir gyón sietnek majd a Federa tattak ki:
a
nyár:
még
fel-feltör
egyjel
Varga
István, Latrobe, Pa.
ha
azt
akarják,
hogy
olcsón,
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felbukkanásában semmi része tionhoz való csatlakozással.
A magyar szekció beteg
Toczky
Mihály, Scadp Level Ba.
egy
kis
hőhullám,
de
már
rövi
gyorsan
és
biztonságosan
ér
szeptember 12-én, szombaton
sincsen a progresszivek vezé Nagyon is jól meggondolják
segélyekre kifizetett $3018.00 dülnek a napök, az éjszakák jenek a csomagok Magyaror este 7 órai kezdettel Skelton,
OHIO
reinek.
majd, mielőtt beállanak az Halálestekre .............. $800.00
hűvösek,
közeledik
az
ősz,
szin
szágba.
W. Va.-ban, a John Bike most Érsek József, Adena, Ohio
Peck azonban kijelentette, öreg racketeerek zászlója alá.
Ennyi az egész. Most már te észre sem vesszük s már új A közelvidéken (száz mért épült uj modern színpadán a Bolyki János, Toledo, O.
hogy valóban foglalkoznak a
— --------- o—----------Lajos, Columbus, O.
arról, hogy mi volt a bevétel ra elő kell venni a nehezebb földes körzetben New Yorktól) logani Műkedvelő Gárda köz Péterfy
csatlakozás kérdésével, már
Pásztor Jánes, Tiltonsville és vidék*
ruhákat,
kabátokat.
szeptember 18-án zárnak le a reműködésével
szinielőadást Kovács János, st. Clairsville, O.
és mi volt
egyéb kiadás,
tárgyalnak is a Federationgyüjtőállomások.
rendez,
melyre
a
környék
ma Kovács Ferenc,( Murray City, O.
egyáltalán említést se tesz Magyarországon ezúttal ezer
nal és a szeptember hó 14-én
gyarságát
ezúton
is
szeretettel
Molnár József, Glonster, O.
nek.
összeülő konvenciónak egyik,
_____
és ezer család néz sokkal na
Rezes
János, Corning, O.
meghívja.
Színre
kerül
két
egy
Minek?
gyobb bizalommal és remény
legfontosabb tárgya lesz a j gngCi László,
Keystone,
Rimár András, Warren, O.
felvonásos
színdarab:
A
Ha
séggel az ősz elé, mint az el
csatlakozás kérdése.
! ^ pénz tmegkaptuk és azt kí Náluk igy is jó.
gyaték és a Narancs. Az egyik Tótiván Pál, Maynard, O.
A tagoknak náluk nem kell múlt években. A magyarom
Peck
nyilatkozatából ki vánsága szerint számoltuk el.
Deák Mihály, Renton, Né egy kacagtató vígjáték, a má
ILLINOIS
lehet érezni azt, hogy a Köszönet szives fáradozásáért tudni, mint sáfárkodtak befi szági lapok is részletesen is
Árvái András, Zeigler, ül.
meth
Helen,
Medina,
Losztyo
pedig
egy
szomorú
dráma.
sik
progresszív szervezet vezérei a és szépen kérjük, írja meg zetett pénzeikkel.
mertetik az amerikai helyze
Fürjes Ágoston, Orient, Ill.
Csak más egyletek - köteles tet. Magyarországon tudják, Péter, Phillipsburg, Bolyki Já Előadás után tánc. A zenét a Gáli Lajos, Harrisburg. Ill
csatlakozás mellett vannak, azoknak a plézeknek a neveit,
nos, Toledo, Pócs István, Bar hires Horváth Béla cigányze Gyenes Andrásné, Tovey, Hl.
hogy ők szívesen bevonulnak amelyeket felkeres. Szív. üdv sége, hogy mindén centről hogy itt megjavultak a viszo
ton, Engel Leslie, Keystone, nekara fogja szolgáltatni. Hű Ontko István, Edwardsville. IT
nyok, munkához látott millió
a reakciós Federationba.
Hajdú József, Monessen. számot adjanak.
Gyenes
Andrásné, Totvey (két sítőkről és ízletes harapnivalók Roncz Péter, Bivernon, Dl.
Pedig: azoknak, akik ma Kérésének eleget tettünk. El Mi megmondjuk miért ma és millió olyan ember, akik a
szer),
László Sándor, New ról gondoskodva van. Belépő Tóbiás János, Valier, ül.
radnak el a pénztári kimuta depresszió alatt nem tudtak
gukat progressziveknek vall ment a levél.
York,
Danka
Fereng, Hiram,
keresethez jutni. S azok a csa Pálfalvy E. Dénes, Coiliers, Ba- jegy férfiaknak $1.00, nőknek
ják, akik harcoltak Lewis el Bodor József, Dante. Köszö tások.:.;^. ’ U
NEW YORK
35 cent.
Hogy a Magyar Bányászlap ládok, amelyeknek itt Ameri
len, azoknak nem lehet sok net szives leveléért. .Utasítása
Mihályi Zoltán, Glenfleld, N. J.
ne tudjon rámutatni arra, kában közeli rokonaik élnek, ricska István, Colliers, Molnár
keresni valójuk a Federation- szerint jártunk el.
KENTUCKY
Dénes, Follansbee, Vargyas Je A Verhovay Segély Egyle
ban.
Ecker Károly, Hammond. hogy hova teszik a bolsi egylet tudják jól, hogy ha a depresz- nő, Barton, Lázár László, Gary, 248-ik fiókja, a Bridgeport Kábái János, Majestic, Ky.
Tárkányi Gábor, Beauty, Ky
sziós években is megsegítették
Egyetlen lap sem harcolt Köszönet szives fáradozásáért pénzét.
Danko
Mihály,
Pocahontas,
Szövetség
373-ik
fiókja
és
i
Szorcslk
Józsefné, Lynch, Ky.
Hogy
ne
tudjuk
tagságuk
őket amerikai rokonaik — ak
élesebben és bányász kérdé és leveléért.
Koletár
János,
Duquesne,
Vi
NEW JERSEY
Logan
és
Vidéke
Magyar
Tár
sekben ma sincs erősebben - Bolyki János, Toledo. A elé terjeszteni, hogy nincsen kor most, amikor megjavultak
Paul
András,
Carteret, N. J.
rág
Gábor,
Morgan,
Petro
1st
szemben Lewissal, .mint a Ma pénzt megkaptuk és azt fel még egy egylet a magyar dol az amerikai viszonyok — a ván, Pittsburgh, Gergely Já saskör szeptember 12-én nagy Dzsupán Mihály, 94 Bulaski Ava
szabású közös szüreti bált ren
Carteret, N. J.
gyar Bányászlap.
állítása szerint számoltuk el, gozók között, melynek admi segítség még biztosabban, még nos, Wheatland, Buday Já-i deznek Loganban, a Colonia
INDIANA
E lap olvasói tudják, hogy Köszönet szives fáradozásáért. nisztrációja, hivatalos lapsága pontosabban meg fog érkezni. nos, Lynch, Faragó Sándor,
Nagy Lajos, Gary és Hammond, Tie.
Hotel
tánctermében.
Csőszleá
még angol lapunkban is ál Deák' Mihály, Renton. Ön olyan szörnyű drága lenne, Nagy várakozással tekinte Chicago, Murányi János, Af
nyok fogják őrizni a szőlőt é; Simon Sándor, Blcknell, Ind.
mint a bolsik egyletében.
landóan támadtuk Lewis rend nek is szól ez az üzenet.
nek a magyarországi családok finity, Káposztás Mihály, Dun legtöbb zsiványt megfogó lám Tódor Miklós, So. Bend, Ind.
VIRGINIA
Emlékeznek rá e lap olva Pedlow kapitány és Brack
szerét, a kinevezett tisztvise Pálfalvy E. Dénes, Colliers.
canwood, Bodish János, Gre értékes dijat fog kapni. — J Bodor József, Dante, Va.
sói, hogy ezt mi már számta Miklós első őszi szeretetakciója nada, Érsek József, Adena, Ko
lőkkel vaíó kormányzást,, a Önnek is.
nagysikerűnek Ígérkező mulat íQ. Dobos András, Pocahontas, Va
cári uralmat.
Lázár László, Gary, W. Va. lan esetben bebizonyítottuk elé. Az őszi felruházás a leg vács Ferenc, Murray City.
MICHIGAN
ságra a környék magyarságá
Hát ezért nem merik kimu nagyobb probléma a szegény
Ma is áljuk mindazt, amit Levele szerint jártunk el. A
Trlmal József. Detroit Mich
-----------:o:----------ezúton is szeretettel meghív
Lewis , cári uralmáról irtunk. pénzt felállítása szerint szá tatni bevételeiket és kiadá családok számára. Ha ettől a
MEGNYITOTTAK EGY
ja
a rendezőség. Hűsítőkről éí
Ma se vagyunk iránta egy moltuk el. Köszönet szives fá saikat. :
nagy gondtól meg lehet sza KEMÉNYSZÉN BÁNYÁT ízletes ennivalókról gondos 40-es utón St. Clairsvilletől 1
Mert reszketnek a Magyar badítani egy magyarországi
jottányival se barátságosabb radozásáért.
kodva van. A zenét Coplen mértföld nyugatra, ahol az út
viszonyban, mint voltunk.
Nemes János, Clarksburg. Bányászlap leleplezéseitől.
szegény családot — akkor ez A Pittston Coal Co., Central Ohioból ifj. Steve Miklós éi mutató fogja jelezni az utat
Ennek dacára is azonban Megkezdtük az ügyben a nyo Nem mutathatják ki pl. a zel kimondhatatlan jót te bányáit, melyek le voltak
a vendégeknek. A nagyszabá
el kell ismernünk, hogy az mozást és majd visszatérünk jjulius hónapról, hogy mibe szünk. Küldjön tehát minden zárva, újból megnyitotta, és kitűnő zenekara szolgáltatja sú és nagysikerűnek Ígérkező
került ebben a hónauban az amerikai magyar szeretet cso 800 bányász kapott újból Belépti dij férfiaknak 85 cent piknikre ezúton is szeretettel
igazság a közte és a Federa az ügyre.
nőknek 35 cent.
adminisztráció, a tagszerzés, magot óhazai rokonainak. A munkát.
tion között folyó harcban —
meghívja a környék magyar
mellette van.
ságát
a Rendezőség.
LEÜTÖTTE A LEJÁRÓKŐ már csak azért se, mert ször- szeretethajó indulási ideje kö
A C. ö. és M. Kör szeptem
nyü gyenge eredményről kell zeledik. New Yorkban a Se
A Federation öreg crookjai
------------o—--------ÖSSZEZÚZTA
ber
13-án,
vasárnap
délután
nem akartak hozzákezdeni
cond Avenue 1220 szám alatt
John W. Snelson bajtársra, beszámolni.
A CONVEYOR
nagyszabású pikniket rendez
RÁSZAKADT A SZÉN
A bolsi egyletbe összesen van az egyedüli irodája a PedAmerika* munkásságának be Springfield, Ill. mellett, a
D. A. Skaggs baj társunk, a Jakab féle farmon. Szórakoz
szervezéséhez.
Megelégedtek Panther Creek bányában nagy 132 felnőtt és 28 gyermek low-Brack akciónak.
Stotesbury, W. Va., a con tató játékok. Szalonna sütés James Hall baj társ, Oak
azokkal a szervezetekkel, ame kőtömb szakadt.
Súlyosan tagot vettek fel ebben a hó A távol vidéki gyüjtőállomá veyor mellett dolgozott, mely zsákban futás - kötél húzás. Hill, W. Va. bányában stumlyek életben vannak, melyek sérült állapotban szállították napban.
sok szeptember 15-én zárnak elkapta és karját összezúzta. Tánc reggelig a Hutkai hires pot szedett ki, miközben a
ben befolyik annyi tagsági- kórházba.
De ugyanekkor töröltek 76 le. Addig minden csomagot be Balkarját levágták.
muzsikája mellett. Útirány: a szén rászakadt.
Két hét előtti lapszámunk
ban megírtuk, hogy a Federa
tion of Labor reakciós vezér
kara, amely a United Mine
Workerst kiebrudalja a Federationból, nyilatkozatot adott
ki, mely szerint a Federation
Lewisék kivonulása után nem
sokáig lesz bányászszervezet
nélkül, mert a progresszív
bányászok szervezete fog a
United Mine Workers helyett
a Federationhoz csatlakozni.
Amikor megírtuk ezt, cso
dálkozásunknak adtunk kife
jezést, nem nagyon akartuk
elhinni, hogy ez megtörtén
het.

SZENZÁCIÓS FORDULAT
A HAMIS BIZONYÍTVÁNYOK ÜGYÉBEN

MULATSÁGOK
NAPTÁRA

KÖZELEDIK PEDLOW-BRACK OSZI
INDULÁSA

ÜZENETEK

