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Erdei Mihály és a hozzá hasonlók szegény félreveze
tett népbutitók. Csak sajnálni tudjuk őket. A M . JL * * JL 

Fekete gyémántok 
ezt a jellemző nevet adta Jókai Mór, a halhatatlaÉ iHa-
gyar iró a szénnek. Tényleg gvémánt lesz a szénből. Az 
ára napról-napra emelkedik. Itt Youngstownban és más 
városokban is könnyebb gyémántot vermi, mint szenet. 
Az ország északnyugati részének lakosságát a megfagyás 
veszedelme fenyegeti a télen. A mi vidékünk ipara csak 
Napról-napra kapja szükségletét. Ha két napig elmarad
na a széiv nem füstölnének a kémények. Hallatlan visz-
'áaaélések történnek a szénnel mostanában. Mindenki 
jszenet akar, most azonnal és mindjárt. A bányatulajdo
nosok kihasználják az alkalamat és nem törődve törvény
ivel/ sem tisztességgel, a legszemtelenebb árakat kérik és 
kapjál^ a rzénért a bánya szájánál. A vevők egymás közt 
Versengenek^ lídgy szenet kaphassanak. Egy évvel ez
előtt a szén ára körülbelül $2.90 volt a bányánál. Ma hat 
dollár alacsony ár, de még nyolcat és tizet is fizetnek. 
Mire a szén idekerül, ára legalább tizenegy dollár a tava
lyi $7.50-nel szemben. 

A kormány komolyan foglalkozik avval az eszmével, 
hogy visszaállítja a szén adminisztrációt. Szükség is 
volna a kormány beavatkozására először azért, hogy a 
profit harácsolást megszüntesse, másodszor azért, hogy a 
szenet az igényeknek megfelelően elossza, harmadszor 
azért, hogy a bányászt is résdesitse abból a nagy haszon
ból, amelyet a Joányatulajdonosok zsebre vágnak. 

hogy magyar ember agyában ilyen eszme megszülethe
tett," mondotta Eördögh toledoi plébános, aanagyar pa
pok legliberálisabbja, a Szövetség konvencióján, amikor 
Mark Béla, a detroiti4 4Magyar Hírlap" szerkesztője nagy 
kinnal felolvasta agyának torzgyermekét," — egy határo
zati javaslatot, amelyet az amerikai kormányhoz akart in
téztetni a Szövetség nevében. Boszuból, mert a konvenció 
egyhangúlag elvetette javaslatát, leközölte azt a jobb sors
ra érdemes detroiti lap első oldalán és pedig a tényeknek 
meglehetős elferdítésével. Jiem akarunk mi Márk Bélá
val vitába elegyedni, nem akarunk rámutatni arra, hogy 
hazudott, amikor azt irta, hogy a konvención jelenvoltak 
tiltakoztak volna az Amerikát és a demokráciát illető sza
kaszok ellen. Ezt tudja mindenki, aki ott volt. < 

De igenis egész őszintén megnyugtathatjuk magun
kat, hogy nem magyar agy szülte azt íiz irást, hanem 
Márk Béla 4'nemzetköziségé." amely olykor-olykor kitör 
rajta, mint a hagyma^ betegen a láz. Sajnáljuk, hogy 
Márk Béla, kinek ragyogó tolla, ékes tudása vetekedik 
iróink legjobbjával itt Amerikában, még jobban elvadít
ja a detroiti magyarokat. Nem csodáljuk, hogy Detroitra 
azt mondják, hogy ott minden magyar bolseviki. Polgári 
lapjuk Márk Béla vezetése alatt határozottan'az. Az 
"KÍöre" nemsokára megtámadja, mert már fél a konkur-
reneiától. 

szelhet, az állam csak azt követe
li, hogy szorgahnas polgára le
gyen. Ami a magyaroknak nyel
vi és kulturális jogait illeti, nem 
az állam kegye, hanemu az állani 
jól felfogott érdeke, hogy itt mejí 
elégedett, módos polgárok éljenek. 
Még az idén el fogok menni Szlo
vákiáim, be fogom járni minden 
városát és nagyobb helységét. 

Miután a tudósító megköszönte 
az elnök felvilágosításait, Massa-
ryk elnök felállott és megint ma
gyar nyelven búcsúzott tőle: 

— Viszontlátásra, uraml " 
Massaryk nyilatkozatai, aró a 

magyarságot illeti, groteszksé^ 
benyomását keltik. Cselekedetei 
pedig merőben ellenkeznek azza*, 
amit hirdet. 

ELLOPTAK EGY NYOLC MILLIÓ 
ÉRTÉKŰ GYÖNGYLÁNCOT 

MASSARYK A MAGYAROKRÓL 

Munkástársak 
ez volt minden harmadik szava Erdei Mihály " elvtárs
nak," aki szerdán este 20 főnyi közönséged együtt tilta
kozó gyűlést tartott a terror ellen. "Munkástársak" har
sogta, susogta, mondat elejére, végére és közepére tette 
Erdei Mihály, aki különben becsületes clevelandi lakos és 
odahaza valaha kubikos volt valahonnan s Szamos men
tái öl. A munkástársakon kivül nem sokat mondott Er
dei Mihály, akit a jelenvolt, magukat öntudatosnak ne
vező youngstowni magyarok meglehetősen hűvösen fogad
tak. A hűvösséget nem is csodáljuk, mert akármelyik a 
youngstowni öntudatosok közül (és ilyen sincs valami 
sok; sokkal értelmesebben, sokkal öntudatosabban, sok
kal összefüggőbben, sokkal meggyőzőbben tudta volna a 
"világ proletár" keserveit elsírni, tudta volna a magyar
országi terrorok történetét elmondani és azoknak okára 
és következményeire rámutatni. ; 

j-rdei Mihály ajz egyszerű nép gyermekből fijsoeia-
lista, vagy jobban mondva belül kommunistává vedlett 
apostolnak egyetlen egy erénye van és az a nagy arányú 
jóhiszeműség. Ezért meg lehet bocsátani neki hazugsá
gait, olyan hazugságokat, amelyeket a new yorki szenny
lap, az "Előre" hasábjairól magolt be, melyekben vakon 
hisz. A youngstowni öntudatosak néha maguk U bo
sszankodva nevettek, mert tudták, hogy Erdei mester egy-
s&ei'iien és magyarán mondva hazudik, tényeket ferdít; el. 

Youngstowni öntudatosak, így nem lehet népet ne
velni, igy nem lehet a munkás tömegeket vezetni. Az igazi 
Marxizmustól, az igazi elvbeli szocializmustól annyira tá-
vpl áll Erdei Mihály, mint Makó Jeruzsálemtől. A "mun
kástársaim" hízelgő, becéző, fenyegető, adakozásra és kol-
iéktálásra felhívó minden hanglejtésben elmondott főelv 
nem hat meggyőzőleg, ha azt nem követi alapos és tudo-
ttjányos magyarázat. Sokkal több szocializmust, igaz 
launkásbarátságot hallottunk mi a szónok által annyira 
iepocskondiázott youngstowni lelkészek ajkáróL Addig, 
n$g igy dol|4?i^ a youngstowni öntudatosak maroknyi, 
eijenyészőe# csekély táboyá, addig nem féltjük mi a 
youngstcfiviá magyarságot a kommunizmus mételyétől. 
Sokkal több tanitó munkát végzünk mi, sokkal jobban 
iparkodunk a munkásokat védelemben részesíteni; mint 
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Massaryk Tantás, a cseh köz
társaság elnöke, egy magyar u.i 
ságirót a napokban e szavakkal 
fogadott: 

— Isten hozta t 
Arra a meglepett kérdésre, hogy 

az elnök magyarul is tud r— ezt 
felelte: ' 

— Már .elfclejtejttem magyaruí 
Majd németül folytatía: * * 

— Apám magyar állampolg;'u' 
volt. Én ugyan Gödingben szü
lettem a magyar határon, de töb'> 
szőr nyaraltam a ''Balaton tavá
nál/' (ezt is magyarul mondto) 

beutaztam Magyarországot. 
Égészen jól beszéltem magyarul, 
de az idők folyamán őszinte sai 
nálatomra elfelejtettem. Most 
azonban igyekszem elfelejtett m.-i 
gyár nyelvtudósomat visszasze 
rezni és ha az időm engedi, e:t 
sikerülni is fog. 

A nemzeti kisebbségek jogairól 
iit mondta, hogy azok már mr-r 
vannak állapítva. 0 azonbíi'i 
nemcsak ezeket akarja a nemzeti 
kisebbségeknek, tehát a magyar 
ságnak, ennek a szerinte értéke, 
szorgalmas és becsületes népnek 
mejradni, hanem ennél sokai 
többet is. Nem ismer nyelvi vagv 
faji különbséget. 

Eztán a magyar airitációről fej-
szélt s a békeszerződés aláírásá
nak következményeiről, majd eze
ket mondotta • 

— Nincs semmi okttalt tartani 
attól, hogy nálunk a proletárdik
tatúra be fog következni. Nincs 
is arra semmi szükség* hiszen a 
szociáldemokrata pártok la ípav-
lamentben olyan erősen vannak 
képviselve, a kormányban a szo
ciáldemokrata miniszterek szára a 
olyan nagy, hogy kormányozhat
ják tetszésük és akaratuk szerint 
a fennálló törvények és rendel
kezések betartásával az országot, 
ugy, ahogy ők ezt a legbölcsebb 
nék találják. Itt van azonban 
most már az ideje, hogy a szociál
demokraták megmutassák, éret
tek-e a kormányzásra és hogy 
megmutassák, mit tudnak és mit 
akarnak. A szociáldemokraták
nak bizonyos taktikáival nem ér
tek egyQt, mert hiszen Marx i-: 
azt mondotta, hogy az éhség még 
nem szocializmus. 

A magyar kérdésről a követke
zőket mondotta Massaryk; 

— Nemcsak megértem, haner»i 
együtt is érzek a ijiagyarokkal, n 
kiknek bizonyára teljesen Itthető 
okokból fáj az, hogy históriai ne
vezetességű ezeresztendős hazájuk 
összeomlott. Ezen azonban vál
toztatni nem lehet. A felvidék 
magyarságának bele kell illeszk^d 
ni a mai a|a^ulat.ba;' ha * ebtyen- az 
államban ékar megélni. • Hisze.i 
látja, a mai Magyarországban is 
ottrekedt nagyon sok szlovák em 
ber. ami azt bizonyítja, hogy a 
határokat nem lehet népesség, 
nyelv szerint beosztani. A ma-
gyarsáf annyi istalát' tarthat 

amennyire szüksége van, a ma
gyarság magyarul érintkezhet 
nemcsak a társaságban, hanem az 
állami és minden egy<?b közhiva
talban is. A hivatalokhoz a be
adványokat magyar nyelven in
tézheti, a birájával magyaruf be-

Bécsből jelentik: Egy társzekér 
több csomagot vitt egyik délután 
Bécsben a Metternich-utcából a 
Cizelláltra. A csomagok közül 
elloptak egy sárgabőrből való ké
zitáskát, amelyben a többi közt 
egy doboz volt hatsoros igaz
gyöngy-nyaklánccal*. Egy-egy sor 
ban 52 szem gyöngy volt, az egész 
láncon tehát 340: * Az egésznek az 
értéke körülbelül 6—8 millió ko
rona. Tulajdonos Fürstenberg 
volt német nagykövet, aki száz
ezer korona jutalmat fizet az el
veszett drágaság kézrekeritöjé-
nek. A szekeret a herceg komor
nyikja kis«rte, aki a Gizella-ut 13. 
számú házának kapujába bement 
néhány percre s amint visszajött 
az utcára, nyomban megállapí
totta a sárga kézitáska eltűnését. 

PUSZTA TENYEK 
Akar egy Ford automobilt tavaszra? Miért nem ad fog-

iáiét egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Népi kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

, SODEMAN 
Federal: 2^6 Automatic: 6249 

A Universal Service Go. elárusítója. 

m 
A NAGY BANK 

4 

The Dollar Savings & Trust Company of 
YoungstoAvn, Ohio, a legnagyobb takarékpénz
tár Cleveland és Pittsburgh között. Ez a bank 
most fiókot nyitott Struthersben. 

A bank olyan, mint a csolnak — minél na
gyobb, annál biztosabban állja, a viharokat. 

A Strut hers fióknak is van bevándorlók osz-t 

tálya % bevándoroltak kényelmére. Szívesen 
meghívjuk, hogy vegye igénybe szolgálatunkat. 
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DOLLAR SAVINGS & TRUST COMPANY 

STRUTHERSI FIÓKJA 

Political Advertisement Political Advertisement 

WM. FRANCIS YONKEE 
PBOSECUTING ATTORNEY .(megyei ügyész) 

JELÖLT 
a republikánus ticketm 
Bemutatásul szabad legyen elmon

danom, hogy Mahoning megye fiata
labb ügyvédei koziil való vagyok. Ko
rom 31 év, nős vagyok^és lakásom 1036 
Hillman street, Jriig az irodám 422-425 
Dollar Bank épület. Fiatal koromat 
Beaver megyében, Pennsylvaniában 
töltöttem. Ott jártam népiskolába. 
Ké.sőbb dolgoztam és este tanultam, 

egyefeijire jph^ss^k.í A^jogpt a 
Georgetowni egyetemen végeztjem. ' Mi
után megkaptam diplomámat, tovább 
tanulmányoztam a büntető jogot és 
büfcvádi perrendtartást. Ugy érzem, 
hogy képesítve vagyok arra az állásra, 
amelyet elnyerni óhajtanék és ezért ké-
reip, hogy pártolják jelöltségemet. 

Pénzküldés 
á lágolcaóbb napi árfolyam melleit. 

HAJÖJfcOTgi: 

a leggyorsabb éti a t&rsasigok filtal megsza
bott áron. 

ÚTLEVELEK 

- és az utazáshoz* szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streeíi 
Youngs town, Ohio 

#=HAZAI ÜGYEKET^# 
pontosan, 4* Szakszerűen végzek és az okiratok jogérvényes kiállitása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értcsitem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi ós vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaphat
nak tőlem utfevelet. Pontos cim: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
BOOM ^6. 

Automatic teleion: 78762 Bell telefon: 431 

Rózsák 
és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár. 

33 E. FEDERAL STREET 

Diszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

!ir. ft. j' 
"'íj' . iwljl. •HaVl-.lP 

iiWroAifcrSMiti tfnmi.!' '«<i: »n. 
YOUNGSTOWN. OHIO 

mérim 

Farmok! ELADÓ FARMOK! Farmok! 
Akar venni farmot Ohio államban! Ha igen, 

ug> lépjen velem azonnal összeköttetésbe, hogy 
megmutathassam önnek ezen állam bármely ré
szében fekvő legszebb farmjait, mindenféle nagy
ságban. 

Farmok megvehetők terméssel és felszereléssel 
vagy anélkül. 

Keressen fel bármelyik nap reggel 9-től dL u. 
3-ig. Vagy irjon. ,v' 

Köller A. Béla, 
A Commercial National Bank magyar osztályúnak 

vezetöj# 
21 West Federal Street * Youngstown, Ohio 

Ha van egy 1918-, 1919- vagy 1920-as 
* FORD-GÉPE, 

Amelyet becserélni szeretne egy zárt kocsira, akár kupe, 
akár szedánra, MOST az ideje, hagy tervét végrehajtsa. Hozza 
el gépét és mi megmondjuk, .hogy mennyit keli ráfizetnie. 

H. R. Hooper Company 
2105 MARKET STREET 

Bell telefon, Main 336. 1 Automatikus S232 

A. L. & E. REES 
Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 

143 We»t Federal Street, Youngstown, O. 
Nanritott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, poctakártyik stb. 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 
IWItlIB^roiBllllllllllBiWillllinilllllltlUllimillilimBHHIIIIllllimBlllllWWMWMWlfflllliw 

- JO FESTÉK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festék. Tartósabb 

és szebb. 
' ' *• 

Ili évek óta csakis jó festéket árusítunk, y 

The Youngstown Glass & Paint Co. 
140 EAST FEDERAL STREET J. ; 

Bell Main U20 ;; ; Automatikus 6226 
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