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Egyről-Másról.
A "Külföldi Magyarság" uj hazai lap figyelemreméltó cikke.
MUNKABÉR, MUNKAIDŐ, ÉLELMISZERÁRAK
Az ipari termelésnek, általá
én: a gazdasági életnek a régi
mederbe való terelése érdekében
azok az országok is nagy küzdel
met. folytatnak, amelyek — amint
mondani szokták — győzelmesen
kerültek ki a nagy háborúból. Ms
már tudjuk, hogy a maga gazda
sági életének, nemzeti és szellemi
jávainak tekintetében a háború
ban részes minden állam súlyos
vereséget szenvedett. Amit szorga
lom és serénység gyűjtött és te^temfett, az majdnem minden ve
szendőbe ment ama cél érdeké
ben, amit az egymással küzdő
; nemzetek ugy neveztek, hogy:
győzelem. Bizony: minden pusz
tát, veszett és a győzelem mámo
ra már elszállt ott is, ahol legto. yább homályosította az emberek
tisztánlátását. Az engresztelékenységnek hatalmas érzése már kezdi
legyűrni a nemzetek erkölcsi kö
telékeit romboló tegnapi gyűlöle
tet s hogy ez bekövetkezhetett,
annak legnagyobbrészt az az oka,hogy megrongált, letarolt terüle
tet lát minden nép a maga or
szágnak hajdan virágzó gazda
sága helyén.
Nehéz kilábolni a háború
visszamaradt nyomomsfc|faiból,de
legnehezebb azokban az orszá
gokban, amelyeknek testét a ka
tonai legyőzetés nyomában a for
radalmak láza is marta, emész
tette. Sajnos, hogy ezek közé az
államok közé tartozik a mi or
szágunk, Magyarország is. De te"lán könnyebb volna magunknak
is a sorsa és eredményesebb az
ipari
termelés megindításáért
. .váló küzdelme, ha a háboru és
kérőm forradalom nyomába nem
.Siegődött vplna az ötödik, a leg
veszedelmesebb rossz a békeszer-

annyit lehet tudni, hogy Buda
pesten a munkanélküliek száma
192(V elején meghaladna & ssálzezret s ebben a számban nincse
nek benne a vidék és a mezőgaz
daságban munkanélkülivé lett
munkások. Pontosan csak annyit
lehet megállapítani,hogy az ipari
munkásszervezetek 1919 augusz
tus 1-től december 31-ig 3,631.569
koronát fizettek ki munkanélküli
és rendkívüli segélyekre.

1920 DECEMBER 9.

A munkaidő és a munkabér
tekintetében fönnálló viszonyokat
az alábbi táblázat mutatja be. A
fölvétel 1920 május 31-ig mutatja
a helyzetet és a benne kitünetett
munkabérek átlagos munkabérek
nek tekintendők;

Heti
jwunkébér

Szakma

ímiukaidő
óra
Nyomdász
48
Könyvllfltd
*
48
Cukrása
5Í
('ukorkakészitö
24
Hontos .
48
MészároV
'
^rolnár
66
Pék
48
Áos
48
Kőfaragó
48
Kőműves
4é
Szobafestő
,» 54
Asztalos
f8
Faszobr&SS
V t ,48
KárpitoS
48

szembea —• ezúttal nem akarjuk
érinteni, alább közölt táblázatunk
a föntebb ismertetett bérviszo
nyokkal szemben május hónapban
mutatja a helyzetet, egy öttagú
munkáscsalád heti élelmiszerszük
ségletét véve alapul.

fordítani.A többi inunkabér pedig ]
nagymértékben alatta marad en
nek a pénzbeli szükségletnek. Az
élet is tehát ehhez az arányhoz
igaaodik — s hogy ennek viszont
milyen a hatása a munkateljesít
ményre, a munka minőségére és
Szövet- Szabad főként a munkakedvre, azt a kül
kezeti keres- földön dolgozó magyarok alig4r kedelmi' hanem éppen ugy tudják, mint
&r
az itthoniak.

AZ IDEJE

illi

korona
Be kell tehát vallani, mert hiba
2 kg. II. readU marhahús 116.— 128.—?
1 kg. if reurtü disznóhos 88.*— _ 94.— volna a "takargatása, hogy a hely

1 kg. füstölt kolbász
48.—
% kg. füstölt szalonna
68.—
4.99 kg. kenyér, jegyre 24.50
115.10 kg. kenyér, szabadon
vásárolt lisztből (A LÍ K) —
yá kg. disznózsír
64.—
10 kg. burgonya
25.—J2 kg. savanyu káposzta 12.—
2 kg. fehér apróbab
#32>-»
1-5 kg. cukor, jegyre (á 48
korona)
9.60
1-5 kg. cukor, jegy nélkül
)á 160 K)
—
3 darab tojás
9^50
l.toj, maximális árojr^
,( 10 K)
; +•
3% 1. tej scabadfarf.
áron (á 14 K)
—

Mft*i|P"i«MM

TZWF*

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

Az ipari munka helyzete
Magyarországon, az 1920.
gazdasági esztendőben.
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66.— zet — az ipari munka szempont

jából sem rózsás most idehaza. És
mert ilyen, mert érezzük és tud
á35.80 juk, hogy ilyen — tudjuk azt is,
68.— hogy minden erőnek meg kell fa68.—

Ha segiteni akar barátain és rokonain és ha ajst akarja, hogy
ipéiut még az ünnepekre megkapják, ugy kpdje a pénat MOST
v
;
•youngstowni
^

24.50

ssülnie, hogy a helyzet megjavul
jon. Mi mindannyian tudjuk ide
haza. hogy a munka, a munka ét
megint oiak a munka az, ami
rajtunk segíthet. A munkából és

30.—
16.—

43.—
9.60

128.— a munka által omelkedhetik csak

FOBEIGrN DEPARTMENTJE utján.

10.50 ki újra régi erőnk és nemzeti va-

|gyonun,knak régi gazdasága. És
Jha ez megvan, ha munkához lát
49.— va ezt visszaszerezzük, vájjon mi
—r i akadályozhatja még akkor azt,
094.40 jh
fánk, szenünk,
w j ra i
A föntebb ismertetett heti mun- |vasunk, sónk: a magunké, ugyankabérek közül tehát egyedül a fa- iaz, ami a háboru előtt is a ma
szobrász szakma munkabérei kö gunké volt. Ks akkor Magyaror
zel itik'\ meg azt az összeget, ame szágból nem kell kivándorolni,
lyet egy öttagú munkáscsalád heti mert Magyarországból — Amerika
élelmiszerszükséglétére
kellene less.
33.—

0

gy

e

Ei a bank olyan szolgálatot nyújt ö'nnek, mint amilyet egy
bank sem haladhat tul Amerikában. Nekünk egyenes összeköt
tetésünk van minden nagyobb európai várossal.

gyC11

A Dollar Savings & Trust Company és a First National Bank

közösen több, mint hat millió dollár tőkével és felesleggel, valanánt 45 millió rendelkezésre álló vagyonnal birnak.
#

)

A bank tőkéje a ház fundamentumához hasonlitható — mi
kor.
4*
m—
séi nagyobb a tőke, annál szilárdabb a bank és a nagy tőke teszi
3(J5,"—'
bankunkat a legnagyobbá Youngstownban és egyikévé a legerő
300.—
450.—
sebbeknek Ohio államban.
' 400.—
Hamis dinárok: több millió értékben. — Elfogták a hamisító bandát.
- 400.—
Takarékbetétek után 4 százalék kamatot fizetünk és pénzét
41S.—
(A budapesti. "8" Órai Újság tudósítójától)
420.—
Mrmikor. kiveheti.
504.—
482.— .. Fantasztikus és detektivregéuybo il- perccel előbb ra% emjbepek tartózkwlAz összés íiagy hajótársulatok egyenes megbizottai vagyunk
648.— 1«> pénzhamisitáei bűnügyet leplezett tak, de hogy a külső kopogtatásra hova
378.— le nemrégen a fővárosi államrendőrség. tűntek, azt az ^lső pillanatokban nem
és hajójegyeket adhatunk el önnek Európa és a világ minden
432.— A tettesek, akik most már valameny tudták megállapítani
részébe
akár odamenetelre, akár kihozatalra, a hajótársulatok
960.— nyien őrizetbon vannak, ?. legmoder
Leomlanak
a
falak.
430.— nebb és legtökéletesebb eszközökkel
eredeti árain.
550.— dolgoztak. Villamos üzemre berende
Cipész
48
A detektívek -a 'legnagyobb óvatos
360.— zett nyomdát állítottak fel. amelyet
Fohérnemötisztitó
54
sággal és körültekintéssel láttak hozzá
Jfff Youngstownban vagy környékén lakik, szívesen látjuk,
270.— egy ódon, boltíves pineében rendeztek
Kékfestő
'54
a munkához. Sorra megkopogtatták a
475.1— be. Vakmerő és mindenre elszánt
Sapkás
.48
lm
meglátogat,
ha máshol lakik, ugy irjon magyarul. Cim:
falakat és azoknak egyes helyei kon528.— tettesek ötdináros bankjegyet nyom
I'riszabó
48
' 556.80 tak temérdek mennyiségben és a pénzt gásszerü visszhangot adtak.' Kutatás
Nöiszabó
48
270.— a demarkációs vonalon, ^Jánoshalmán közbon egy a falból kilógó spárgára
Szövő-foaó
54
330.— és ennek vidékén hozták forgalomba. lőttek figyelmesek a detektívek. A nyo
Szűcs
48
550.— Kotokon keresztül űzték zavartalanul mozást vezeftö Krítzler Lipót detektivKocsis '(teherszál) 72
folügvelő a lelógótt gyanús spárgát
oianipulációjukat
a
pénzhamisítók.
meghuataés a következő pillanatban
Rengeteg különféle értéktárgyat vá
A vas- és fémiparban
egy fanasztíku!? .és csak mozidrámáksároltok össze, - jMöBktyUl. a határ1
a gyáriparosok Országos Szövet menti községekben, Jugoszláviából át han előforduló kep tárult a pincében
tartózkodó dót^ktlVek ' szemei elé.
sége bérmegállapitásának átlaga csempészve sertéseket marhákat és
Ugyanis a spárga meghúzása következ
lovakat vásároltak. Ezeket Buda
alapján:
'}*
tében a pince fala leomlott és a fal
Kor. pestté szállították és itt továb6'«4ták. mögött kézisajtó mellett találták a
óra
A külföld magyarjai -bizonyára Bádogos.
280.80
48
pénzhamisító banda tagjait: idősebb
*
Az első nyomok.
tudják már, omit idehaza keser- Vasesztergályos
280.80
48
és ifjabb Bikkort Jánorft és Juri«z264.—
48
* ffesen érezünk, hogy az országra Gépmunkás
A szövevényes bűnügyet a rendőrség tovszky Sándort.
t
218.40
48
Gyári
uiuukás
a legnagyobb gooiddal és szorgalom
. Ifeényszeritett béke kétharmadré
< 280.80 mal bogozta ki. Huzamosabb időn ke
Kovács
48
futatták.» pincét.
szét. vette el Nagymagyarország Lakílb*
48
280.80 resztül megfigyeltek ogv .Turisztovszky
A detektiveknek első dolguk volt a
területének, hogy elvette szenün Műszerész
48
280.80 Sándor nevű magánhivatalnokot, aki
bűnösöké
ártalmatlanná tenni, majd
ket, fánkat, sónkat, vasunkat, el C)ntő
48
280.80 dinárokat hozott forgalomba. .Turisz
hozzáfogtak a pince átkutatásához.
vette nyersanyag-területeinknek
tovszky gyakran elutazott a főváros Az egyik helyen találtak egy abszolút
Egyéb szakmák:
ból, napokig távolmaradt és gazdagon tökéletes kiviteTft "Boston" féle kézi
• óriási részét — és legelsősorban
,,JE FLÖRTÖLJÖN
megrakva tért viasza. Jurisztovszkyról sajtót. Ezen a gében csinálták a tette
Egyéb szakmák.
-emiatt van az, hogy az ipari teri'
' A FLUVAL! ' -• %
Óra
" Kor. tudták, hogy régebben egy pénhami- sek az ötdinárosokat. A leomlott fal
v'melés csak ugy tessék-lássék fo* •
600.1— sitási bűnügyben szerepelt. Ugyanis mögött százezres kötegekben megtalál
48
Bőrdíszműves
Ha hülése van, feje és teste fáj
,} Jyik Magyarországon, drágán be Böröndös
400.— .Turisztovszky két fivére lebélvegzetlen ták a többmillió koronára rugó ötdi
48
jjTHE KAY-DIMOND COMPANY
és
érzi hogy a gripp bántja ugy
szerzett ipari nyersanyagokat dol Kofokötő
570.—
ezreseket
tsMwajpésgett
ki
az
or**Ág
t«48
náros bankjegyeket. Előkerültek a kü
menjen
be
gyógyszerészéhez
és
g
A Salow szállóval szemlíon
. lönféle klisék is, továbbá fotográfiák,
48
624.— rületérW.
gozván föl, s hogy csak imitt- Kosá'rfonő
vegyen egy doboz Quinol Cold
400.—
y
amott teheteink egy lépést amaz 8zijg>'ájrtő
íajzok és más szükséges kellékek. Az Capsulest.
B
35 NORTH PHELPS STREET
A titokzatos utak.
48
288.--'
í-szközök min.d a Icgkifogástalanabbak
igazi állapot felé, amit ugy hi- Vegyészeti munkás
Próbálja, ki ezeket a pirulákat,
g Youngstown legjobb és legnagyobb virágüzlete.
Megállapították, hogy .Turisztovszky Voltak és azokat a legkitűnőbb szak
vnnk: ipari tevékenység.
' Munkásnők:
ha a közönséges h&lés elleniek nem
Sándor igen gyakran Erzsébetfalván a emberek készítették.
segítenek.
-Nagyon természetes, hogy az
U
adja megrendeléseit, tudjuk, liogy!
A Futó-utca 42. száma káz pincé
Ora
Kor) Család-utca £?9. jszámu Tiázban és a
# nekünk
— Ára 00 cent. —
ipari termelés suylos állapotának ( ipöfelsörészkészit<5 46
400.— Futó-utca 42. szám alatti kosárüzlet jének falait egy Szabó József nevü kő
g
iiieírelégedett lesz
Minden előkelőkelő gyógytár
48
300.— ben tesz gyakori látogatást. A Család műves vésfe ki 4s betonirozta. Szabó
megfelelő az ipari munkás hely Fehéniomötisztitó
ban kapható.
136.80 it tea 29. számú házban lakott Borbás József hónapokon keresztül csinálta
zete is. A munka kevés, alighogy Gépgyári munk&sn^S 48
48
257.— .József. Mikor .Turisztovszky távozott ezt a munkát, segédkezett neki a fal
Kefe
kötő
éppen van, a munkanélküliség
Midland Chemical Co.
360.— a lakásból, a detektívek bementek Bor- kivédésében és annak újra való felsze
Kelmefestő
48
nagy és ennek a helyzetnek a fo Könyvkötő
48
208.— báshoz és kérd/Jre vonták, hogy mit relésében ifjú Rikker János és idő
Youngstown, 0.
CSAK EGY
lyományaként ujabban egy igen Nyomdász
48
211.— keresett itt .Turisztovszky. A meglepett sebb Rikker János, akik a pénzhami
48
476.16 ember nem tudott a detektívek kér sításban iá részt vottek.
fájdalmas tünet észlelhető gazda Női szabó
NAPIG
220.48 déseire egyenesen felelni. Dadogott,
48
sági életünk menetében t az ipari Xői konfekció
A szerb kansul véleménye.
64
218.— hazudozott, ugy, hogy az első pillanat
JL
S7INHA 7
saakmunkásság elszéledése, csen Szövő-fottő
Vegyészeti
54
210.— ban nyilvánvaló volt, hogy .TuriszÉrtesült a szerb bankjegyek hami
des kiszivárgása az ország hatá
, ^
.
. , tovszky és Borbás bűnös összekötte- sításáról dr. Milosevics Zarkó, szerb
rain túlra. Akárhogy latolgatjuk
í olytatólagos előadás d. u. 1-től esti 11-ig
A fölvetel adatai szempontjából tésben állanak. Rövid kihallgatás után konzul is# aki megjelent a rendőr
Djakoviof és Gürsch
i* ezt a jelenséget, ez bizony nem figyelembe veendő az, hogy ha hozzáfogtak a házkutatáshoz, melynek ségen és megnézte a hamis ötdinároso
y
• pénzküldők.
más, minthogy lassú elvérzésben zánk mostani helyzetében, külö porán Borbásnál ötven darab precií kat. A szerb konzult valósággal meg
J. PARKER RKEI), Jr., bemutatja- v
van az, ami ebben az országban a nösen a nyersanyagbeszerzés ne kivitelű ötdináros szerb bankjegyet lepte a kitűnő hamisítvány, amely
17 North Pine Street
találtak. A detektívek Borbást azon olyan tökéletes, hogy az igazitól sem
háboru előtt már hatalmas gaz hézségei miatt, a termelés mene\ a filmek két öklü harcos hősét
arren, Ohio.
nal őrizetbe vették és a főkapitány lehet megkülönböztetni. Hogy a Jurisz\
\
»
dásági erő volt.#>truepolitika, sőt tének folytonosssága nem biztosí ságra kisérték.
; Amerikai Magyar HirUv wartovszkyék által készített és forga
ennél több: könnyelműség volna tott. Egyre meg-megszakadozik s
reni képviselői.
lomba hozott fttdináros
bankjegvek
A sötét pince.
^
mennyire tökéletesek, arra mi sem jel
ezt észre nern^ venni és ennek meg ez állandóan időleges munkanél
Az" eké pozitív nyom meg volt. lemzőbb, mint hogy az ötdinárosokat
akadályozását minden okos és küliséget idéz elő, tebát a nyers
Erzsébetfalvárói
a detektívek a Futó tttfcb bankban is elfogadták.
kiadós eszközzel meg. nem kísé anyagokhoz
jutható
szakmák
utca 42. szám alatt levő kosárüzletbe
Vallanak a tettesek.
relni. Természetes dolog, hogy ez (munkásainak %állandó (alk|almaízmentek. A kosárüzlet egy pincehelyi
eszközök között első helyen kell tatása sziempontjából is meglehe ségben van. A pinceüzletet egy deszka- Egy egész délelőtt folyt/a pénzhami
Automatikus telefon 3509
£pl választja el, melynek ajtaja be sító " banda tagjainak kihallgatása. Szakértő amerikai és ayájoi
; állania a munkaalkalomnak és a tősen hátramaradott a helyzet.
Volt zárva. A detektívek erélyesen ko Valamennyien beismerték tettüket. A'
tűrhető és tisztességes megélhetést
érék javításában
Az élelmiszerárak.
pogtuk a zárt ajtón, azonban kopogta kihallgatás során megállapítást nyert,
,, lífciosiió munkabérnek.
Nálunk is az a jelenség észlel tásukra semmiféle választ nem kaptak. hogy a bank jegyeKet a két Rikkert,
ciniti nagyszeíli, Mrs. Jack London által irt filmGyanúsnak tűnt fel, hogy a deszkafal apa és fiu csinálták, a forgalambat y*A mwik&nélküliiéjf'
hető még, ami minden más euró mögött levő helyiségbe, melynek pisz hozást pedig Jurisztovszky Sándor és
darabban.
afányairó} eddig még nem készült pai országban egyre rontja a kos l$is üvegablakán néhány perccel eunek édesanyja • in(téizték. 'Jftirisz- I
" hivatalos statisztikai felvétel,nem helyzetet: a drágulás folytonos clőrbb még világosság szürkőflött ki, tovszkyék a határmentl Várósokban és
Kitűnő társulat, ANNA Q WILSONNAfc a női
lehet tudui, hogy ez a szomorú emelkedése. Az emelkedés ütemét egyszerre sötét lett. Mivel az ajtót be falvakban hozták forgalomba a hamis
/•
lülről,
erélyes
zörgetés
'dacára
senki
ötdinárosokat.
Hetek
óta
dolgoznak
főszerepbon <
A J
^ ^
állapot számokban kifejezve ho- — a háboru előtti vagy az első
sem nyitotta ki, a detektívek az ajtót 1 J^jisztovsííkyiék a hafnis péntekkel lés
'gyan
fest.
Hozzávetőlegesen
csak
háborús esztendő
állapotaival benyomták. Egy teljesen sötét,' TÓÍ^Z- ezen idő alatt több ' százezer korona Gyémántok," órák, faliórak, ék-'
L
illatu helyiségbe érkeztek. Első dol értékű holmit vásároltak össze, amiket
Az óceánon lejátszódó izgató dráma, amely
szerek, hangrwerek, uti táskák,
guk volt a detektiveknek világosságot a rendőrség szintén lefoglalt. Hogy
bőröndök.
ben Bosworth, egy acel izniu, vas akaratú férfi
(•HÍiiálni. A pince közepén egy lámpa Jurisztovszkyék mennyi pénzt hamisí
Mindenféle
szerszámok
JAVITAS ÉS ÁTALAKÍTÁS ~
nagyszerű
jellemét rajtolja meg, Szenzációs ós
állt, mely nem égett ugyan, de annak tottak, az még nincsen teljesen meg
\ MAHONHTO FVB MANUFACTURING COMPAN*
üvegje, forró volt. Eunek következté állapítva. Az bizonyos, hogy a hami 338 W. FXDEBAL STRÍET
drámai darab.
30 SOUTH HAZEL STREET.
Szemben a központi tűzoltó állomással.
ben nem volt nehéz megállapítani, sított öWinráosok összege több millió
Youngstown, 0.
hojjy a tersen ,üres ^iüc«í)£,u néhány
^
y%'#|
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