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A KOSSUTH DALÁRDA 

a / *% vege Í 
Né^r hete tart már a vasutas sztrájk Youngstcmu-

bail és hosszabb táp je más városokban. A vasutasok, akik 
évek óta várják az igért fizetés javitást, szakszervezetig 
vezetőik parancsa ellenéré szfrájkc^iák. 

Az ácsok, kőmivesek, vakolok és ums építő ipari nfirn-
iáfek egyrésze sztrájkol, mert sze^ődésük lejártával nem 
bírtak megállapodásra jutó az építő vállalkozókkal. Az 
építő munkások mind nagyobb fizeteSt akarnak. Mas 
városókban szinten sztrájkolnak ezren iparág munkásai. 

Clevelandot ismét fenyegeti a villamos vasúti alkal
mazottak sztrájkja Az acél és szén sztrájk emléke még 
frissen él emlékeitiinkben. Az Egyesült Államokban 
jelenleg vagy $000 különböző sztrájk folyik: 

- ' * . r *'.>*: ' * ' * 

^ Árháborút követő nagy átalakulási korsfcak eredmé
nye ez a sok sztrájk? Mi szülte a mindenféle munkás
mozgalmakat? Hová vezetnek a mai nyughatatlan viszo
nyok? Nehéz a kérdésre megfelelni. r^; 

A háború alatt százával teremtek a milliomosok. "! 
háború száz percentekkel emelte a fizetéseket és a há
ború megsokszorozta a megélhetés költségeit. Ma az 
Küyesíüt Államok a világ legnagyobb osztályharcának 
színtere. Két fél ált a küzdő porondon,'a töke é$&,szer-
V&fcott munkásság. 

Mindkettő haíigzatos Jelszavakat \'má á küzdelembe. 
Mindkettő egyre hangoztatja, hogy "Le az osztályokkal." 

Az, aki kívül áll., az, aki nem kapitalista és nem szer
ezett munkás, bámulva nézi a harcot, amelynek levet 
csak ö issza meg. f"Le az osztályharccafc" Érdekes és 
mindkét osztály, u£y a kapitalista, mint a szervezett mun
kás a legkimondott abb osztályokat kívánja felállítani. 

Ha benyújtanak egy törvényjavaslatot a kongresszus
it# rögtön megindul a hajsza. Ordít a kapitalisták meg
fizetett ügyvédserege: El veié, kedvez a munkásoknak. 
Ordít a szervezett murikások ugyancsak' megfizetett ügv-
védhada: "El vele, a kapitalistáknak kedvetf." És mind
két fél benyújtja saját javaslatait a törvényjavaslatot tár
gyaló kongresszusi albizottsághoz. Milyen javaslatokat? 
Dehogy le az os'ztálylyaL Sőt itikább csak "az éri osztá
lyom" a ielszó. 

* - * • 
» •  -

Ha aztán a kongresszus elfogad egy javaslatot és azt 
f örvény erőre emeli, a kapitalisták bezáfják az üzemeket, 
ha nekik ugv tetszik, a szervezett munkások pedig sztrájk
on lépnek, ha nekik ugv tetszik. ^ f 

• A itagvközönséggel, a itóppcís<^&í ébííi töi*Séftc. üfjti-
denki a maga hasznát nézi a mai felfordult, rekonstruk
ciósnak nevezett világban. ííogy ninc^s cukor, Kogv rtem 
leket ennivalót venni, hogy overallsban kell járni, hogy 
őt mértföldét kéli gyalogolni a munkába, ki tö^^dik av-

I Bizony setft a saervezett Munkás, sem a ka^rítaösta. 

NeM jbgOS m Híérdéní, hogy hol ennek a vége 1 
* * * l' 

Pedig ha elgondoljuk, Amerika 110 milliónyi lakos
ságában 72,000 milliomos vari és keréken 5 millió szer
vezett munkás. Hát a töhíbi hol vanf A többi az nem 
tartozik osztályba. Az kiizköd és szenved. Éppen ideje, 
hogy a nép tényleg beszüntesse a sajat karara folytatott 
oázfálybaróot és olyan elnököt, Olyan adminisztrációt és 
olyan kongresszust válasszon, amely igazságosan és egy
forma mértékkel bánik el a két osztálvlyal és lehetelenné 
teszi azt, hogv államfelforgató bűnös üáelméiket tbtább 
űzzék. 

Gyula, Fajrovics Sándojr és £o-
váth Sándor. $^-t $dcftt ltuti 
István. $2.50-t: "Vas István. — 

$2-t, adtak: Kuti Gábor és Szabó 
György. $l-t adtak: Rohrbaeher 
Miliályné, tollai Sándor, Habel 
Miklósné.' (Paflíli Andrásné, Ju^ 
hász Józsefné, Dankó Mihály, 
Dankó Miliályné, Palatínus Jó
zsefné, Pék András, Pipoly János. 
Hujrler Józsefné, ílugler József, 
ITuglér István, Szőke Gergelyné, 
Drozsdik Mihály, Hoffer-András, 
Stadler Ferenc, Kun Péter, Kol-
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lai Sándorné és Balaskó György. 
10 centet adtak: Darázs Ed©, Da
rázs Frigyes. Kis Andrásné, 
Hochvárth Vendelné, Kelemen 
Károly, Bundás Bertalanné, Pal-
lai Andrásné, Horváth Antalné 
és Hajdú István. 25 eenttel ke
rekre egészítette az összeget Ju-
rista István. Megjegyezzük, hogy 
az adakozók nagyrésze másodszor 
adott. Az ezen a gyűlésen be
folyt összeg $50.25. Eddig kimu
tatva $150.25, vagyis összesen 
$200.50. A mult heti kimutatás
ból sajtóhiba következtében ki
maradt Vás István néVé, aki $^-"t 
adott. 

A múltkoriban véletlenül 
gig hallgattam a Kossuth dalárda 
próbáját. Igyekeznek az éneke
sek és komolyan tanulják a leg
nehezebb, de annál szebb magyar 
dalokat a május 30-án megtarta-
dó kabarettel összekötött hang
versenyre. * Babinszky András 
tanitó fáradhatatlanul és nagy 
türelemmel tanítja az énekeseket. 
De egy megjegyzésem volná. A 
dalárda csak akkor lehet igazán 
jó, líá á próbára mindenki el
megy.' Az igazi összhangot csakis 
gyakorlat utján lehet elsajátíta
ni. A dalárda fellépésében 
annak biztossága hozza meg a 
sikert. Babinszky tanitó azt 
mondja, hogy nagyon nehezen 
jönnek el a próbákra. Pedig most 
az egylet fizeti a tanítót és igy 
aztán kelk&e, hogy mindenki el
jöjjön.-

A fiatal dalárda már eNítfig na
gyon szépen szerepelt. De ha azt 
akarjuk, hógy nevet vívjon ki 
magának, ugv szorgalmasan kell 
gyakorolni, mert már most ké
szülnek arra a Monday Musical 
klubban (amely a város legelő
kelőbb zenei testülete), hogy egy 
nemzetközi dalárda; véirsenyt tar
tanak a közel jövőben. Ha a da-

klárda gyakorol, akkor megállja 
majd a ""helyét, pedig kitűnő, ré
gen összegyakorolt ellenfelei lesz 
nok a német dalárdákban, az 
amerikaszerte hires horvát dalár
dában és a tótok kitűnő vegyes 
karában. Tehát csak gyakorolni! 
Nem kell elmaradni a próbákról. 
A május ;J0-iki hangversenyen a 
dalárda valószínűleg két kar 
számmal és egy-egy szólóval és 
négyessel fog szerepelni. A hang
versenyre már előre felhívjuk a 
közönség figyelmét. 

fen alulírott, özvegy porMtü 
Dávidwé, ugy a magam, mint hat 
kis árvám nevében ezennel szív
ből jövő hálás köszönetet mon
dok a Szent István egyletnek, 
összes tagjainak és tisztviselőinek, 
amiért nekem nemcsak a férjem, 
néhai Horváth Dávid után járó 
$215 haláleseti segélyt fizették 
ki, hanem azt á tagok nagylelkű 
ajándékával megnövelve és 
egyleti pénztárból $500, azaz öt
száz dollárra kiegészítve adták át 
nekem. 

tin1, mini áz ötfvegy* és hát kis 
árvám ezen az utón is köszönetet 
mondunk minden egyes ajándéko
zónak. Isten kegyelme legyen a 
Szent István egyleten örökkó. 

Hálás szívvel, 
özv. Horváth Öávidné. 

ból. 

minden egyes kockás* i$Qüsse-is, minden 20 percben fognak in-
mély io£ elférni / ; dúlni Youngs tóimból és W arren-

Az uj villamos kocsik hamaro
san elkészüliiek, 6 mi á közelgő 
nyánraf vató tekintettel' agai-
kői* ilÉids^erftit zsttfolásfjjf iliég-
télnek a kocsik-, az utazó közön
ség sjfciópöiitjából csak örömet 
jelertt. 

m 

Hit'eMéyé^' széTpiilnak. 
•t£L ffögy léhet Vajarosnak ák-

kora kitehrt Hisze^ nimrs seiü-
mije. 

—fgctf ám, (fe foTyfóár s^íá$Q* a 
A villamosok, ihint eddig fenyegető vflgyótiádót. 

s"í "SÉLL öftö'áí.'f * 

tláRTÉltlí tTPÁW KÉBSOTEif BUÍÁJÍ> 

UJ VILLÁMOS KOCSIK 

* warreni és nilesi magyai||^ 
örömmel veszi az ujitá^t. 

A vilámos vasúti társaság vég-
fö égy ölyan dologgál kedveske
dik az utazó közönségnek, atiiely 
igazán örömet fog okozni. 

Arról van ugyanis szó, hógy tiz 
uj villamos kocsit készítenek, a 
mélyeknek darabja 18,000 dollár
ba kerül, és amely kocsik Youngfs 
town, Girard, Nües és Warren 
között fognak közlekedni. Az u^ 
kárék a legmodernebbül lesznék 
felszerelve, elsa' és középső aj
tókkal lesznek ellátva. Hosszu-
ságuk 53 láb, szélességük pedig 
8 láb és 2 incs. Á kocsik acélból 
készülnek. 63 ülőhely lesz benne 
é:< áz áll óh él veket is beleszámítva. 

Hová Jutunk 1 Hol lesz énnek végié? 
'A vasutasnak nem elég a fizetése, mert a iftégélhetés-
okvetlenül szükseges cikkek ara nmegkétszereződött. 

A szeiTCJsett vasutas ma körülbelül átlagban 65 centet kap 
óránkint (42 centtől $1.10-ig), az épitö áes ugyanakkor 
azért sztrájkol, inert $1.50-t akar óránkinf, é'dfdig 
csak $l-t kapott. HogVári Opimmti magának a szerve
zett vasutas a szervezett építő iparossal otthont? Ho
gyan tudja & szervezett munkás által épített házba be
lek letett töke kamatját megfizetni lakbér alakjában? 

, , Sztrájkol a villamos vasúti személyzet és kér 95 cen
tet óránikint A szervezett villamos vasutasok naponta 
mHtió szervezett munkásokat szállítanak munkába és 
imilikából. Ha követélésilket me^nák, ugy,öt cént he-
íWtt^lO'eeftf- lenííe' aEg|^k': s&i^.ezé^'raűtiE& 
« másikkal' fizetteti meg a fizetésemelést és ha aztán a# 
nak következtében az árak ismét emelkednek, akkor a 

' níásik kér megint lehetetlen fizetésemelést és ha ázt nelri 
Iwpja meg, sztrájkol, feogv aatán » követelés fjéért ki-
Wfemm. 

DRÁGÁBB LESZ A VILLAMOS 
. JEGY. 

'M Youngstown és Suburban 
Railway Company az elmúlt szom 
hat este tartott gyűlésén azzal a 
kérelemmel fordult a városi ta
nácshoz, hogy járuljon hozzá 
ahhoz, hogy a villamos jegyek 
árát felemelhesse. 

Robert Backus, a városi tanáes 
közlekedésügyi osztályáriak ve
zetője, a gyűlés után azt mondta, 
hogy a villamos vasúti jegyek ára 
egy vagy két hónapon belül fel
emelkedik és pedig ügy, hogy egy 
jegy ára 9 cent lesz, vagy pedig 
6 jegyet vesznek 50 centért, de az 
átszálló jegyért külön egy-egy 
pennyt kell fizetni. Backus szerint 
íuí emelkedést a napról-napra drá
gább megélhetési viszonyok 
óktJKíák, aminek következtében 
nemrégiben emelui kellett a mo- ^ 
íorvezetők és kalauzok fizetését, j 

Ez az oka annak, hogy a villamos i 
társulatnak nincs pénzé afc e£yéb 
költségek fedezésére. Március 
hónapban 5,780 dollár és &8 cent 
volt a deficit, va-gyis a kiadási 
többlet, és ezt valahogyan pótolni 
kell, mert egy vállalat sem hajlan
dó ingben, vagy ráfizetéssel dol
gozni. A nap-nap utáni deficitet 
csak növeli a vasutasok sztrájkja, 
mert az emberek nem dolgoznak a 
gyárakban és igy nem kell nekik 
villamoson metini, a mi által per
sze megint esakvkiset)bedik »• Be
vétel. í - • 

A köíél jövő igazolni fogja, 
hogy a vilaraos társulat kiadási 
többlete csak emelkedik és igy 
majdnem bizonyos, hogy drágáb
ban kell megfizetnünk a villamos 
jegyeket. ^ 

: / ÜJÁtfB fA$<?MÁNV<>íy f ' 

Fontos Tudnivaló! 
Iiogy . az áitálunk: Magyarországba átutalt pénzeket 

tí^r^íyr's <'s teljes összc'gft 'készpértzbf'ü fí^t.fíik ki 

a leggyorsabban és legpontosabban 
Köztudomásu tény, hogy a pénzt mi a IiEGOLCSÓBEAN 
küldjüipH Aki teKát általütik küldi pénzét, az tudja, hogy a 
pénzt a légjobb kezekre bizta és az idejében teljes összegben 

- levonás nélkül ki is "lesz fizetve. 
Kiváhkágára £énzfét bármely magyarországi bankban ucylre 

kamatozás céljából elhelyezzük. 
Hajójegyekét a legjobb vonalakra az eredeti árakon: 
tJtléV'éfet a költségek felszámítása nélkül megszerezzük. 

Felvilágosítást és tanácsot bármely 
ügíybfcri a legnagyobb készséggel ad a 

'mii. a 

irryrrm'i'i-rm imftiiti* mm vvrnfiiifwii yi 

Bitaf, Tartósság 

Jól iflás és 
Iskéktes ssfcabászhf 
ÍJ*" 

jellemzik acokat a W-
hákat, amelyeket "SELL" 
BROS." mérték utin ké-
teit. 

ÉVEK ÖTA! Ci I M-
rilnk, hogy több DIVATOT, 
jobb MINŐSÉGET és jobb 
MUNKÁT adunk mérték 
után készített ruháinkban 
olcsóbb árakon, mint bár
ki mié 

JÖJJŐK BE 

KÉZZÉ MEG A 

Szöveteket, 

Melyekből 

ÖLTÖNYÖK $35 
és magasabb árban 

készülnek *> 

B R O S*f 

270 WEST FEDERAL STREET 

m 

NÉMETH JÁSÖS; élnék. 

NEW YOKK Föüzlet 
10 EAST 22d STREET 

Bankpalotában 

Fióküzlet: 
1507 SECOND AVE. 

rornor P.'irc! Street 

I AZOK RÉSZÉRE, AKIK A JI 
1 LEGJOBBAT AKARJÁK 

Használt cipőből ismét ujat készíteni nem nehéz és nem 
nagy tudomány kell hozzá. Szükséges azonban hozzá a meg
felelő gépezet és egy ember, aki ismeri mesterségét. Nálam 
megtalálja mindkettőt. 29 éves tapasztalatom van és ezért 
megbizhatik abban, hogy a legjobbat nyújtom különösen újjá
épített női cipőkben. Gummi sarkakat teszek fasarkakra, a 
nélkül, hogy azokat megrepeszteném. 

Ha igazi kényelmet óhajt, ugy talpaltassa cipőit Neottn 
talppal és gummi sarokkal. Ezek kettős szolgálatot nyujtifc-
nak. Minden munkáért jótállok és áraim mérsékeltek. 

Szolgálatára . 

MAYZE, a cipő-orvos 
23 SFiBTO COMMON TODNOSTOWN, . 

Küldheti cipőit postán is. £ 

• 

A 

MAHONING HARDWARE CO 
603 MAHONING AVENUE 

-J. - irn 

á Spring Common hid végén 
r 

jfráluníf mTndeáíeley ÁÖS>, flS2¥£teé^íiíÖB, 
jKŐMtJVES és UfCAKÖVlgŐ ANTfAGQT 

Légy ajtók, Áblakoky Koffefok  ̂I 
" Ffftij-hnftltririrrríltfirt ' 

PEERLESS MOSÓGÉP «n ,1 
mos, ig î olcsó. Régi ára fSfr.éÓ 

Mai árai $9^.00 

ABLAKÜVEÖSR É* RRDÖNYÖS l. 

Pánit takarít láegv ha fiáMQt ^áííai'öí ilvégéf 
•edéteyök TO„cént 

WkWé&É. tffiÉ&főfjiJ MfÍLYE'N tEáZXt-? 

lljOTT Á^JBAN. 
r ? ..mm*'* -
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El a gép többet ér, mint a mennyibe k 
Bégi ára 
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Horváth Dávid !halá|eseti áijá-| 
nak ^SOO^-ra való kiegészítésére a ) 
Szent István egylet vasárnapi | 
gyütésén még a' kővetkezők ada- J 
köztalí ? d-dóíláVt adt^k: ígn^ti 

• ' -

AJMPE^IÓífclf BÉAWt* VMAilKYtASiÉié 
"" SEJ*EWLÉS:M 
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fotmgátöwnbátf áátank ka^ut^t á íéíéolKrt! #öjjdi*el Íio«4Í&i 
meg személyesen roía. 
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