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AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

MEGSZÓLALT A HALÁLHARANG
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Fojtogatják az ohioi kis betegsegélyző és biztosítási egyleteket az állami biztosítási ügyosztály rendelkezéseivel

ötleteit, gondolatait, tréfáit és a mindennapos életre
vonatkozó megjegyzéseit, amelyek hosszú idő óta forog
nak közké^ec az amerikai magyarság körében, ebben
a rovatba foglalja össze hétről-hétre Íródeákja:
GONDOS

SÁNDOR

A tizenöt év óta csaknem fá
rasztóvá lett felhívásoknak, in
telmeknek és cikkeknek, ame
lyekkel az amerikai magyar
sajtó ostromolta a kis magyar
betegsegélyző és temetkezési
egyleteket, hogy olvadjanak be
a nagyobbakba, tudvalevőleg
nem volt foganatja. Amit a
kis egyletek nem akartak meg
tenni a sajtó jóindulatu bizta
tására, azt most Ohioban az
állam kemény és ellentmon
dást nem tűrő parancsa erő
szakolja reájuk.
Ohio állam biztosítási ügy
osztálya elhatározta, hogy a
kis egyleteket véglegesen el
tünteti és még a nagyokat is
csak teljes átszervezés árán
türi meg. A munkát az állam
már meg is kezdte Cleveland
városában, ahol az Amerikai
Katholikus Magyar szövetség,
ez az anyagilag és erkölcsileg
jó helyzetben lévő legnagyobb
katholikus
jellegű biztosító
testület
legutóbb
tartotta
szokásos konvencióját.
A Katholikus Szövetség kon
vencióját
szombati
napon
kezdték és a megelőző pénteki
nap délutánján a Szövetség
titkári hivatala utasítást ka
pott írásban Ohio állam biz
tosítási ügyosztályától Columbusból, amely elrendeli, hogy:

— Tudod, — magyarázta gyon körültekintő ember. Bi
Sedlák, — a feleségem megta zonyítja ezt az, hogy egy szép
lálta egy angyal haját a ka- napon kétségbeesetten rohant
hozzá a felesége:
bátomon.
Hát efféle jogcim kell ah — Te Kohn, a kis Jakabhoz, hogy az ember tagja le kánk, a mi egyetlen fiunk meg
hessen a Kandúr társaságnak. itta a tintát.
Ha már hozzákezdtem ah Képzelhető, hogy mi történhe Amire Kohn közömbösen fe
hoz, hogy utazásom felől me tett velem, akit örökös disz- lelte:
— Annyi baj legyen! Majd
séljek, hadd mondjam el azt, tagnak választottak.
Azzal
kezdtem
Mansfielden
veszünk
neki egy töltőtollat.
hogy mikor Mansfield városá
a
szót,
hogy
elmeséltem
annak
A
Jakabnak
nem lett sok
ba hajtottunk be, nagy volt a
a
Kohnnak
az
esetét,
aki
egy
baja,
mert
harmadnapra
már
forgalom és az uccakereszteszép
napon
beállitott
a
zsidó
odament
az
újságot
olvasgató
zésnél álló rendőrnek éppen
apjához és megkérdezte tőle:
csak a hadonázó kezeit láthat paphoz és megszólalt:
—
Mélyen
tisztelt
papom,
— Mond csak, minek szük
tam a sok automobil között.
jönnek a karácsonyi ünnepek séges az esküvőkhöz két tanú?
Meg is kérdeztem Kőrösfőy ko
és nekem nincs egy centem se. Kohn ránézett a feleségére,
mámtól:
Adj kölcsön ötven dollárt.
majd odasúgta fiacskájának:
— Te, János, olyan eszeve Felpattant haragosan a rabi. — Mert később senkise hin
szett itt a tolongás, hogy iga — Micsoda? Egy zsidónak a né el az embernek, hogy olyan
zán nem tudom, mire vigyáz karácsony egy ünnep?
nagy marha volt.
a rendőr ott az ucca közepén? Amire Kohn vállait vonogat Tudvalevő dolog, hogy a zsi
Amire az agyafúrt székely va felelte:
dó emberek csak ugy tudnak
ész nyomban megfelelt:
— Mikor én pénzt kapok, az beszélni, ha közben a kezükkel
— Arra, hogy el ne gázolják. nekem mindig egy ünnep.
j hadonázva
magyarázgatnak.
Ne te, huncut góbé, hiszen Ha már elkezdtem Kohn ba Erre a szokásra céloz Kohn ur
én is erre gondoltam, de elha rátommal, hadd maradjak ! felől az az anekdota, hogy egylásztad előlem. Nem csoda, mellette és hadd mondhassam j szer találkozott az uccán a ba
az Amerikai Katholikus
székely vagy és azok felől me el felőle, hogy egy szép napon rátjával, aki sajnálkozva mon
Magyar Szövetség másnap
séli az anekdota, hogy egyszer megszólitotta az uccán egyik dotta neki:
kezdődő konvencióján vál
együtt kártyázott két székely barátja és bánatosan mon — Hallom a doktortól, hdgy
toztassa meg alapszabá
és felpattan közülük az egyik dotta:
a kis fiad, a Jakabka, eltörte
lyait, térjen át az Ame
haragosan:
— Hallod-e, Kohn barátom, a kezét két hét előtt. Rendbe
rican Experience Tables
— Hallod-e, koma, miért né borzasztó, hogy milyen rosszul jött már azóta?
szerint meghatározott kor
zel bele a kártyámba?
nézel ki.
Amire Kohn kissé szomo
szerinti fizetési rendszerre,
Amire a másik székely egy — Nem csoda, — felelte rúan felelte:
meglevő vagyonát érté
kedvűen felelte:
Kohn, — hiszen három hónap — Igen, rendbejött, de még
kelje át akként, hogy az a
— Mi az ördögnek néznék óta most megyek ki először.
nem tudja jól mozgatni és
mai tényleges állásnak
én a te kártyádba, hiszen én — Ejnye, ejnye, hát mit ezért egész nap dadog.
feleljen meg és végül
osztottam.
csináltál?
Az élet viszontagságai során
ügyvezetési rendszerét ala
Egyébként azonban sokat
Amire Kohn lemondó han^ Kohn egyszer elvesztette az el
kítsa, át teljes mértékben.
köszönhetek a székely agya-!gbn felelte:
ső feleségét és pár hónapi gon
Még csak időt se adtak a
furtságnak, mert attól tanul- — Én nem csináltam sem dolkozás után azt mondta a
Szövetségnek arra, hogy ezek
tam meg mostanában azt, mit, de a biróság nem akarta legjobb barátjának:
hogy mi a különbség a dikta elhinni.
— Hallod-e, Samu, asszony re a rendkívül lényeges válto
túra és a demokrácia között. Alig váltak el egymástól, nélkül nagyon unalmas az élet. zásokra megfelelően előkészül
Valami
gyűlésen
jártunk kohn mindjárt elment az or- Az sincs, akivel az ember jó- jön.
ugyanis Clevelandban és a szó-1 vosához és panaszkodni kez- izüen veszekedni tudjon. Elha Hasonló értesítést kapott a
jellegű
nok arról mesélt, hogy mi ajdett, hogy itt is fáj neki, meg tároztam tehát, hogy újra meg szintén katholikus
clevelandi Szent István Egylet
különbség a Mussolini által ott is, szeretné tudni, hogy mi nősülök.
csinált olaszországi diktatúra, baja van?
A jóbarát aggódva kérdezte: is, amelynek alapját a csak
meg az Egyesült Államok nagy Megvigasztalta az orvos:
— Mit gondolsz, nem szól nem három éve tartó belső
demokráciája között. A gyűlés — Mindjárt megtudjuk azt, nak-e majd a gyerekeid a má viszálykodás amúgy is meg
végén azután egy abauji atyafi csak vetkőzzék le, hogy meg sodik házasságod gondolatába? rendítette. Bizalmasan azt is
odaszólt gyergyói barátjának: vizsgálhassam.
Nagyon helyénvaló kérdés le megsúgták a Szent István
— Te, Mihály, én ezt a dol Kohn azután nekilátott a hetett, mert Kohn csak hosz- Egyletnek, hogy:
got sehogyse értem. Mond vetkezésnek és mikor elkészült szu gondolkozás után felelte:
további fennmaradását és
meg nekem egyszerű szóval, vele, az orvos ránézett és fe — Azt igazán nem tudom,
működését nem
fogja
hogy voltaképpen mi az a dik lettébb szemrehányó hangon de ha nem szóltak bele az el
Ohio állam megengedni
tatúra?
mondotta neki:
sőbe, talán a másodikba se
csak az esetben, ha egy
A gyergyói székely azután
— Hallja, Kohn ur, megfü- fognak beleszólni.
beolvadnak a Katholikus
meg is mondotta:
rödhetett volna, mielőtt hoz Amit ezek után mesélek el
Szövetséggel, hogy igy a
— Diktatúra az, amikor a zám jött.
Kohn felől, azt csak hallomás
két nagyobb testület egykormány azt tesz, amit akar
Amire Kohn mentegetőzve ból tudom és igy nem felelhe
egyetlen egészséges in
és a népnek abba semmi bele mondotta:
tek érte, hogy csakugyan meg
tézményt alkothasson.
szólása nincs. Érted?
— Gondoltam rá, doktor ur, történt-e vele. Ahogy nekem
Az ostor első csattanása te
Azt mondja rá az abauji de azt hittem, hogy valami mesélték, azt mondták egyszer hát elhangzott Columbusból
atyafi:
belső bajom van.
Kohnnak, hogy Törökország és most már végigver majd az
— Ezt már értem, de most
Vizsgálni kezdte as orvos, ban nagyon sok disznó van, de összes kis egyleteken is Ohio
mond meg azt, hogy mi az a de közben megkérdezte:
mert a törökök nem esznek ban a korszerinti fizetési rend
demokrácia?
— Mi a legnagyobb panasza disznóhúst, nagyon olcsón le szerrel,
amely önmagában
Magyarázta azt is a furfan magának, Kohn ur?
het ott sertéseket vásárolni. hordja a kis egyletek halálos
gos székely:
Felsóhajtott az ember kese Elhatározta erre nyomban ítéletét. Ezeknek a kisebb
— A demokrácia az, a*hol a rűen:
Kohn, hogy elmegy a törökök egyleteknek létalapja ugyanis
nép beleszólhat a dolgokba, de — A legnagyobb bajom az, földjére és megpróbálkozik ez az volt, hogjfe csekélyebb pénz
a kormány mégis csak azt te hogy igen rossz álmaim van zel a könnyűnek Ígérkező üz ért adtak biztosítást, nem tö
szi, amit akar.
nak.
lettel. Megveszi a törököktől rődve azzal, hogy az alacsony
És bizony-bizony a székely
— Ne mondja! Hát például olcsón a hizott sertéseket és el havidijak mellett képesek-e
észjárásnak igaza volt.
mit álmodott az éjszaka?
adja majd jó pénzért azokat a olyan díjtartalékokat felépiMansfielden egyébként már — Valami borzasztót, — pa budapesti henteseknek.
otthon voltam, mert hiszen naszkodott Kohn. — Azt ál Hazament Kohn, becsoma kon dobd be ezt a levelezőlapot
disztagja vagyok a hires és ne modtam, hogy szerb vagyok.
golt, elbúcsúzott a családjától az apád részére.
vezetes Kandúr társaságnak, — Mi ebben olyan borzasztó? és megindult Törökország felé. Útnak indult a kis Kohn
amelynek Sedlák Ferenc bará — Az kérem, hogy egy szót Alig húzta ki azonban a ház Móricka, de félutban elhatá
tom az elnöke. Aki nem is se tudok szerbül.
ból a lábát, a két kis gyerek, rozta, hogy a levelezőlap vé
merné ezt a társaságot, annak Mikor végre távozóban volt a fiu meg a leányka, összekap gére maga is ir egy pár sort
elegendő, ha elmondom, hogy Kohn ur, akkor utána szólt az tak azon, hogy most már ki az édesapjának. Előkereste a
Sedlák öcsém miként jutott az orvos:
aludjék a mamával? Addig ma kis ceruzáját, nekidült a legkö
elnöki állásba a válogatós tár — Fizetni persze nem tud, rakodtak egymás között, amig zelebbi falnak és elemi iskolás
saságban. Ugy történt az, hogy de azt látom, hogy uj felöltője végre a mama megunta a szót tanuló kerek betűivel irta a
következőket:
égyizben meglátta Sedlákot van.
és kimondta az Ítéletet:
egy közös barátunk és elrémül Visszafordult Kohn és szelí — Fogjátok be a szátokat és — Kedves apám, ml jól va
ve kiáltott fel:
den magyarázta:
ne lármázzatok. Ugy lesz ezen gyunk éö* neked is ezt kiván— Jóságos ég, hiszen a te — Azért van, mert a kávé túl, hogy egyik nap az egyik, juk. Minden este más alszik a
ju*cod tele van kék és zöld házban elcserélték a felöltő másik nap pedig a másik al mamával. Csókol szerető fiad,
foltokkal. Az Isten szent sze met.
.
szik velem, amig apátok távol Móricka.
lesz.
relmére, mi történt veled?
Hazaszaladt-e erre a furcsa
— No, — morogta az or
Sedlák Ferenc szomorúan vos, — örüljön neki.
híradásra
török földről az én
Tiz nap multán Kohnné egy
lelelte:
Kohn
barátom,
azt már nem
9 — Mért ne örülnék, —* fzólt levelezőlapot irt az urának és
tudná
semmiképpen
megmon
— összekaptam a feleségem vissza Kohn, — mikor nem is azután odaadta a kis Mórická
dani
mel egy karácsonyfadísz miatt. volt felöltőm.
nak komoly és bölcs intéssel:
Ez * Kohn egyébként na .. —• Eredj fiacskám és a sar- kakasházi KAKAS MARTON.
Hogy-hogy?
ft •-> -

teni,5 amelyek a kis intézmé
nyek fennmaradási lehetőségét
biztosítsák.
A clevelandi Katholikus Szö
vetség konvenciója a lehető
séghez képest eleget is tett
már az állami rendelkezésnek.
Be fogja vezetni a korszerinti
fizetéseket olyan gyors ütem
ben, amint az csak lehetséges
és bizottságot küldött ki a
Szent István Egylettel való
egyesülés részleteinek tárgya
lására. Jelezték, hogy más,
kisebb, katholikus
jellegű
egyletek is kifejezték már
készségüket arra hogy egybe
olvadjanak, mert erre Ohio
állaift
biztosítási ügyosztá
lyától felhívást kaptak.
A konvención egyelőre arról
beszéltek, hogy "az ostor nem
a mi hibánkból csap le reánk'"
hanem a nagy biztosító tár
sulatok kenyéririgysége akar
ja megfojtani a kis biztosító
egyesületeket, hogy szabadabb
terük legyen a jövőben.
Valami igazság van ebben,
de az is kétségtelen, hogy a
visszahatást
saját
hibánk
idézte fel elsősorban.
Évek
óta hasztalan intett bennün
ket a sajtó, hogy az amerikai
közvélemény előbb-utóbb fel
ébred a mi egyleti rendsze
rünk tarthatatlan voltára és a
benne rejlő veszedelmekre.
Nem szolgál vigasztalásunkra
az, hogy más bevándorló cso
portok is ebben a csónakban
ülnek és hogy elsősorban nem
a magyar, hanem a lengyel
egyletekre csapott le Ohio ál
lam. A leégett embernek ke
vés vigasztalás az, hogy a
szomszéd háza is a lángok
martaléka lett és attól még
senki nem lakott jól, hogy a
szomszédja éhezett.
Arra, hogy mi készül a jö
vendőben, jellemző fényt vet

az a kísérlet, amely végre hi
vatalosan akarja megállapíta
ni azt, hogy hány apró bizto
sító egylet van Ohio állam
ban, mi azoknak a pontos cime, mert jellemző, hogy eddig
még azt se tudták, annyira
nem törődtek érdekeinkkel. A
most elrendelt kutatás egy
előre csak a címeket szedi öszsze, de követi azokat nyom
ban a szigorú utasítás, hogy
át kell szervezni a gyengén
álló egyleteket, mert külön
ben jön a kérlelhetetlen char
ter megvonás és a feloszlatás.
A hivatalos tervek szerint az
egész fraternal biztosítási ügy
két év alatt rendezendő vég
legesen.
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tagjainak érdekeit vagy mint
az a katholikus egyletek pél
dájából látható, kísérletet te
hetünk egy uj nagy egyesület
felépítésére.
Alapjában véve
tehát előnyös lesz Ohio állam
mostani
szigorú
fellépése,
mert rákényszerít bennünket
az egyedül helyes útra.
A
jövő nyitva áll előttünk, ha
józanul használjuk a rendel
kezésünkre álló eszközöket

Buy neckties
with what it saves

Felmerült
az a kérdés,
hogy a kis egyletek nem ad It isn't necesaary to pajr 50* or more to get quality in •
Listcrine Tooth Paste, made by the maker*
hatnák-e vissza önkényt a ofdentifrice.
Listerine, comes to you in a large tube at 25'. Not*
chartert Ohio államnak és bow it cleans, beautifies and protects yourteeth. More*
youapproximatcly $3 a year over50t denti
más állam védnöksége alá ovrritsavei
frice*. Buy thing* you need with that saving—neck*
tie*
are
merely
a suggestion. Lambert Pharmacol Co.
helyezkednének?
South Da
kota, Nebraska és Oklahoma
LISTERINE
államok fraternal törvényei
például sokkal könnyebbek
TOOTH PASTE
lennének.
c
A fuldokló kapkodása ez a
közmondásbeli
"szalmaszál"
után. Ohio állam a más álla
mok charterével dolgozó egy
leteket "foreign corporations"
név alatt jelöli meg és sokkal
szigorúbb módon kezeli azo
kat. Munkásságukat műkö
dési engedélyhez köti és a
BREATH )
biztosítási ügyosztály előrelá
tása éppen most rendelte el, People who get and hold jobs
hogy a más államokban charkeep their breath agreeable
terezett
fraternal egyletek
VTith the brst to choose from these day*, em
Ohioban csak olyan feltételek ployers
favor the person who is most attraop
In business life as iu the social world*
alatt dolgozhatnak, mint a tive.
halitosis (unpleasant breath) is considered th»
of faults.
rendes biztosító társaságok. worst
Unfortunately everybod •• suffers from this
condition at some time or otherEnnek előfeltétele pedig egy offensive
many more regularly than they thi k. Fermen
of food particles skipped by the tooth,
kétszázezer dolláros biztosítási tation
brush is the cause of most cases. Decaying;
alap letétele az állam kezei teeth and poor digestion also cause odors.
The quick, pleasant way to improve yourhez, aminek csupán a négy breath
is to use I .Uterine, the quick deodorant*,
every morning and very night.
amerikai magyar nagy egylet
Listerine halts fermentation, a major cause^
of odors, and overcomes the odors themselves..
tud eleget tenni.
Your breath becomes sweet and agreeable. It
offend others.
A harang kongására azon willIf not
you value your job and your friends, us*Listerine,
the safe antiseptic, regularly. Lam-ban nem kell elvesztenünk bert Pharmacol
Company, St. Louis, Mo.
fejünket. Minden módunk és
eszközünk meg van arra, hogy Don't offend others • Check,
a nagy magyar testületekbe
halitosis with USTERINE
való beolvadás utján biztosí
tani tudjuk a kis egyletek
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Bosses Won't
Hire People with
Halitosis (
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ÖNNEK
Levélpapír - Boríték - Név
jegy vagy bármilyen üzleti
nyomtatványra van szük
sége,

forduljon

hozzánk

a legteljesebb bizalommal.
Árajánlatot szívesen adunk

f

Plakátot • Mulatsági meg
hívót - Belépti jegyet - Alap
szabályt - Diszalbumot - stb.
OLCSÓN - ÍZLÉSESEN
PONTOSAN készít és szállít

az ország bármely részébe
•

Lapunk
Nyomdája
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