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. Visszavándorlás. 
Még mindig nt&znak vigsza Ma
gyarországba. — Sokan indultak 

utnak a mult héten, 

Dacára annak, hogy at év ele
je óta egyre tart a visszavándor
lás, még mindig sokan vannak, a 
kik csak most határozták el ma
gukat a hosszú útra. De addig, 
raig a téli hónapokban az egyes 
emberek, akidnek családjuk ott
hon van, távoztak körünkből, 
most már a családosok is készü
lődnek és fogy a youngstowni ma
gyar kolónia. A mult héten egy 
külön vasúti kocsival indultak 
magyarok az Erie társaság vona
tán New Yorkba, ahonnan az Tta-
lia neyü hajóval mentek Triesztbe 
és onnan Magyarországba. A 
legtöbb utasa a mult héten Lo-
sehitzer és Engel népszerű ma
gyar hajóügynököknek és pénz
küldőknek volt. Mr. Engel, a eég 
szerény, de becsületes tagja, sze
mélyesen kisérte az embereket, 
asszonyokat és gyermekeket New 
Yorkba és megvédte őket a haza
vándorlókra leselkedő hiénáktól. 

A következők utaztak el ennek 
a eégnek közbenárásával a mult 
héten: Kuzma István, neje Erzsé
bet és leányuk Mária, valamint. 
Horváth Ferenc, a Somogy me
gyei Taranyba. Ez a család a 
Brier Hillen lakott. Ugyanon
nan ment haza egész csnládjával 
Gecse Sándor és neje, valamint 
Ferenc és Ilona gyermekeik. A 
Zemplén megyei Kisgéresre uta
zott Tóth Juliánná négy gyerme
kével, Emmával, Erzsébettel, Ilo
nával és Istvánnal ( mig a család
it* majd csak később követi őket. 
Az ejar^es emberek közül a követ-

,,kezők nevét jegyeztük meg: Sza-
András, Korcsmáros József, 

jséfa Zsófia, Virág Ján<ís, Márk 
György, Bertu Mihályné, Bacskay 
Albert ég Vojtovics István. Sze
rencsés utat és boldog életet az 
ó-hazába ment testvéreknek! A 

DRÁOUL AZ| UTAZÁS 

Youngstowntól New C&stleig 60 
pent a villanyos jegy ára. 

Nemcsak a füst száll felfelé, 
mikor szép az idő, de az árak is, 
tekintet nélkül az időjárásra. 

A villanyos társaság arról érte 
siti az utazó közönséget hogy a 
villamos vasúti jegy ára Youngs-
towntól New Castleig 50 cent, 
Youngstown és Lowellville között 
pedig 20 cent, Lowellvllle és és 
New Castle között 10 centtel drá
gult meg az utazás., Youngstown 
és a Stop 19 között 10 centet, 
Youngstown és a Sfop 21, 21, 22 
és 23 között pedig 15 centet fi
zetnek az utasok. 

Minden egyes o%an útnál, a 
hol a villamos jegy ára megha
ladja a 42 centet, még 4 cent há
borús adót kell fizetni az utasok
nak. Az nj árszabás már teg
napelőtt, azaz szerdán életbe lé-

;uett. 
ATHLETA PIKNIK 

Dacára annak, hogy az athlé-
tálc szorgalmasan készülnek az 
őszi versenyekre, mégis ráérnek 
egy kis szórakozásra is. Ezért az 
agilis vezetőség piknik megtartá
sát rendelte el. A nagyszabású 
nyári tánevigalom a Sharon Line 
Stop 28 közelében elterülő remek 
árnyas erdőcskében lesz megtart
va moat vasárnap délután és este. 
A fiuk gondoskodtak hogy Rigó 
Jóska huzza a talpalá valót. 
Ugyancsak beszereztek sok jeget, 
amelyen a finom italókat hűtik 
be. Arról is jótállanak, hogy éhe
sen senki sem fog távozni. A dél
utáni műsoron mindenféle játé
kok és néhány verseny szám is 
szerepel. Ne felejtse el tehát: 
vasárnap délután a Stop 28-at # 
Sharon TJne-ozt. * f "* 

A REPÜLŐ POSTASZOLGÁLAT 
KITERJESZTÉSE 

A postahivatalok központi veze 
vasút állomásra a rokonok és is- j tősége a New York és San Fran-
merősök serege kisérte a hazain 
dulókát. Könnyező szemekkel 
vettek bucsut az utasok. "Vi
szontlátásra, ha itt nem, akkor 
otthon!" volt utolsó szavuk, a 
mint a hosszú vonat lassan meg
indult New Y-ork, a ,tenger, a ha
za felé, v i y •- '• >> . ,'*C' 

NAGY PIKNIK NILESBAN 

' A Nilesi Első Magyar Bs. Egy
let é hó 25-én, azaz inost vasár-
tiap nagyszabású pikniket ren
dez saját pénztára javára. 

A piknik a McKee^ Lane-i 
farmon lesz, a melyet a nilesi és 
környéki magyarság igen jól is
mer. Délelőtt 10 órakor kezdődik 
és igy aki korábban jön, az jobb 
és árnyasabb helyet biztosithat 
magának, a hol ebédjét elfogyaszt 
hatja és kényelmesen hűsölhet. 

A rend ezőség elnöke Veres Ist
ván közismert magyar üzletember, 
aki társaival együtt sokat fára
dozik az előkészületeken és amint 
halljuk, a siker máris b'ztositva 
látszik. * Beléptijegy férfiaknak 
5f>c, nőknek pedig 30 cent. Nagy
szerű hűsítőkről és pompás éte
lekről a rendezőség gondoskodott, 
nehogy éhen vagy szomjan marad 
janak a vendégek. A zenét Rigó 
Jancsi hires zenekára szolgáltat
ja, a minek már előre örülnek e 
leányok és a legények, mert tud
ják, hogy bőven kijut a táncból. 
Készüljön tehát mvpde.nHi és le
gyen ott idejében. 

$ 
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fi Ffk, 

SOMÁN OLAJFÖRRÁSOI 

Bukarestből jelentik, hogy 
olajszakértők megvizsgálván a 
román olajterületeket, megállapí
tották, miszerint legalább is öt, 
évi munkára van szükség, hogy 
azokat terraelésképes --állapotba 
hozzák. Dacára ennek óriási ösz-
szegeket fizetnek minden talpa
latnyi földért, ahol olajnak csak 
nyoma U van. . * 
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cisco közötti légi postaszolgálat 
továbbfeljesztését tartva szem 
előtt; ujabb lég} postft-utakra Mr 
det árlejtést. ^ 

A postahivatal az Mdigi ta
pasztalatokon okulva. állapította 
meg az ajánlkozókkal szeriben 
felállított feltételeit; Az elmúlt 
két év kísérletei mutatják, hogy 
akármelyik modern repülőgép al 
kalmas postaszolgálatra. 

Négy uj légi posta-utfognak 
az ősszel megkezdeni. Az egyik 
Cleveland és Detroit között fog 
naponta közlekedni, A másik 
Pittsburghból megy Columbus, 
Cincinnati és Tndianapolison ke
resztül St. Louisba. A harmadik 
New Yorkból fog postát szállí
tani Chicagóba, útjában érintve 
Harrisburgot, Pittsburghot é* 
Fort Wayne-t. A negyedik New 
Yorkból indulva Washingtonon 
keresztül megy Atlantába. 

A postahivatal megkivánj^JMt 
aiánlkozóktól. hogy ne kerüljön d 
levelek szállítása repülőgépen töb
be, mint amennyibe vasúton ke
rülne. Az ajánlatokat 4-től 30 
ezer dollárig terjedő biztosíték
kal együtt 1920 szentember tize
dikéig kell beadni. 

gjelenik minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, O., 1920 JULIUS 22 

BEHOZATAL ÉS KIVITEL 

A Bel és Külföldi Kereskedel
mi Kamara jelentése szerint a be 
hozatal május hónapban 431,004, 
556 dollár volt, mig a mult év 
május havában csak 328.925,59'' 
dollárt tett ki, A kivitel május 
ban 745,868,403 dollár volt, ami 
szintén emelkedés a mult év má
jusával szemben, araikor a kivi
teli forgalom 603,967,025 dollár 

"Nedves" hirei a "»záraz" világnak 
HÁNYSZOR SZEREPEL AZ ITAL, A TILTOTT GYÖNYÖR, A RENDŐRSÉGI KRÓNIKÁBAN. 

VÁLOGATOTT ESETEK EGY HÉT FOLrtUfÁN. — A FEKETEKEZES MAGYAR. — LE
U G R O T T  A  H Í D R Ó L ,  —  V I S Z K I  A  K O P O | » B A N .  —  R A Z Z I Á Z N A K  A  " S Z Á R A  Z "  
ÜGYNÖKÖK. 1 

EMELIK AZ ÚJSÁGOK ÁRÁT 

Londonból jelentik, hogy a nagy 
papirdrágaságra való tekintettel 
Angolorazágban egy hét alatt 321 
napilap majdnem a kétszeresére 
emelte a lap eddigi árát. 

Ide s tova hat hónapja mult 
már, hogy az Egyesült Államok 
Szaharává változott. Január vé
ge óta vizes ebben a Szaharában 
minden. Vizes az alkohol mentes 
bor, vizes az alkoholmentes sör, 
vizes az alkoholmentes pálinka 
(ha ugyan ilyet lehetne képzel
ni.) Vizes itten minden. Azaz, 
hogy csak hivatalosan, mert tény 
leg talán több italt fogyasztanak 
az emberek, mint azelőtt. Csak 
nehezebb hozzájutni, és nehéz 
pénzzel kell megfizetni. A "szá
raz" apostolok nagyra voltak av
val, hogy megszűnik a bűn, meg
szűnik a részegség, megszűnik az 
asszonyverés stb., csak szűnjön 
meg az ital alkohol tartalma. Hát 
ez nem bizonyult valónak. A szi-
boru törvények ellenére ma ví
gan készül a "rézin dzsek." a tör 
köly, a különféle gyümölcspálin
ka, a házi sör és az otthon préselt 
bor.. A bün sem szűnt meg, sőt 
talán megnövekedett. Vannak 
emberek, akik gyilkolnak az ital
ért és vannak olyanok, akiktől 
elrabolják a tiltott ital gyártása 
vagy árusítása által szerzett va
gyont. 

A napokban csak ugy futólag 
átnéztük a Vindicator két vagy 
három számát. Az itallal kap
csolatban kivágtunk néhány hirt, 
amelyek csak Youngstownra vo
natkoznak. ítéljen az olvasó, 
hógy mennyire száraz Amerika 
és hogy"mi minden történik Ame 
rikában a szárazság dieső égisze 
alatt.. 

"Fekete fcfe." 

A krónika egyik legérdekesebb 
esetének a hősei magyarok. Mult 
hét szerdáján Győző Victor, aki a 
régi Hentzel-féle szalon helyén 
tart most "szoft drink" üzletet, 
áz 501 Crescent street alatt, be
hívta az üzlet előtt baktató rend
őrt. Nagy titokban a hátsó szo
bában levelet mutatott Győző a 
rendőrnek. A rendnek éber őre 
nagyott nézett* amikor az alá
írást meglátta. Név helyett egy 
halálfej, egy revolver, tőr és 
°gyéb gyilkos szerszámok rajza 
meredt rá a fehér papirróL 
"Tyüh, az áldóját, ennek fele 
sem tréfa/' szólt a rendőr "Nem 
tudtam, hogy a magyarok közt is 
divatos a fekete kéz. Azt hittem, 
hogy az a# olaszok kiváltsága." 
Győző azt is megmondta, hogy a 
levelet Balog Béni, a Brier Hill 
egyik vLszki áldozat együgyüje 
hozta és öt dollárt kért p. kézbesí
tésért. Balog és a levél az elő
hívott uj patrol kocsin ingyen 
rajtot kaptak a kapitányságra. A 
levelet leforditoták angolra, Bé
nit pedig eltették a hűvösre. A 
levélben a magyar "fekete kéz" 
megfenyegette Győzőt, hogy a 
hatóságok tudják, hogy ő pálin
kát éget és árul és ha nem fizet 
azonnal 475 dollárt, Balog keze 
ntján a hatóság embereinek, ugy 
"»lvan lesz, mint a merészen oda
rajzolt* koponya, amelybe golyót 
küld a melléje rajzolt revolver. 

Bénitől, a szegény fogyatékos 
eszütől nem telt ki ilyen levél. De 
azt, hogy kitől kapta, azt nem 
mondta meg. A rendőrség el
eresztette, de azért nyomoz az iró 
után. Azt hiszik, valaki rá akart 
ijeszteni Győzőre tréfát 
űzött, vele. v •?;' " i 

4 
: ' Mi rézin dzsek hatása. -

Alighanem minden jinagyar 
tudja, hogy Mii a rézifi dzsek 
(raisin jack), de a gyöngébbek 
kedvéért hadd álljon itt, hogy az 
erjesztett mazsolaszőlőből otthon 
égetett pálinka, amely vad erfa 

és sok embernek lízét vészi ítt 
egy példa a hat&aáfr'U. 

Szombaton délben Vianovszky 
Györgyöt a South ; avenuei híd 
alatt a vasúti sitteken elterülve 
találták. Jöttek a rendőrök, akik 
nek Vianovszky ©jj#ondta, hogy a 
burdos asszony, akinél lakik, va
lami port hintett ágya alá és az
tán kiparancsolta $ házból. Mi
kor engedelmeskedett, három em 
ber követte az nte&ra és amint a 
hidra értek, hirtelehül megragad
ták és átdobták a Ilid karfáján a 
40 lábas mélységbe. Vianovszky 
azt állítja, hogy talpra esett, mint 
a macska, de amikor a rendörök 
felállították, nemi bírt a Tabán 
állni. Bevitték a wárosi kórház
ba, ahol az orovsóM megállapítot
ták, hogy valósziii$ile<.' belső sé
rüléseket szenvedett. A rendőr
ség biztosrp vészig Sogv Vianovsz
ky tul nagy adag "klzs. ket" ivott 
és a vad mérges itál hatása alatt 
azt hitte, hogy ül<I«ik i»s leugrott 
a hidról, hogy raknueneküljÖn. 
Különös, hogy daeája annak, hogy 
a South ayenuei fid rendkívül 
forgalmas hely kffönüsen a déli 
órákban, senki látta Via-
novszki ugrását, "íjÉn n rejtélyes 
támadást. "ff 

i Pórnljirt iorvH. ;1 

. . I  
A napokban a W^fidíirségnél be

súgta vftlaki, hog^áftaddovics Jó
zsef^ horvát Kzárí^fcá^gprttbernek 
az ÍŐ22 tfelawar^ üvemtei házá
nál a garázs alatt egy hordó pálin
kát rejtettek el. Nosza a rend
örök neki álltak ásóval, kapával, 
hogy a tiltott italt előkerítsék. 
Ástak, ástak ebben a nagy meleg
ben, de-italt nem találtak. Be
száradt a forrás. Ellenben talál
tak egy automobil motort, amely 
szépen rongyokba burkolva fe
küdt a föld szjne alatt. A gyannt 
fogót rendőrök tovább ástak. 
Munkájuk eredményeképpen ta
láltak még egy teljesen felszerelt 
kormány készüléket, majd odább 
égy Dort gyártmányú automobil 
egyéb részeit. Ere letartóztatták 
Raddovicsot, mert kiderült, hogy 
a ravasz horvát jól bebiztosította 
Dort gépét. Az autóval felhajtott 
Pittsburghba. Ott behajtotta a 
«?épet egy raktárba és a rendőr
ségnek jelentette, hogy valaki el
lopta gépét. A biztosító társaság 
'íehány hét múlva kifizette a bizto 
dtási összeget, mire Raddovics 
visszahozta a gépet és miután 
'.zétszedte, a darabokat elásta. 

Raddovicsnak a mult héten is 
•ne<»gyü!t'a baja a száraz ügynö
kökkel, akik alva találták motor-
iklijén egy sötét utcában. Rad-

lovics zsebében találtak egy üveg 
"dzeket". Letartóztatták til
tott ital szállításért és motofeik-
'i.iét a törvény értelmében elko
bozták. ^ ~ 

- jA Miiton tó báréjo. * 

Sokán panaszkodtak a sheriff-
nél (szolgabíró), hogy a Milton 
tó gyönyörű környékét minden 
éjjel részeg kurjongattok é.«| 
nagy dinom-dánomok zaja veri 
fel. A sheriff ^lőszö^ talán azt 
hitte, hogy a tó vizének alkohol 
tartalma megnőtt, de mintán ivott 
e£y pohár vizet a csapból (mert 
Youngstown ebből a tóból kapja 
a vizet) és nem rúgott be tőle, 
Brown fő száraz ügynökhöz for
dult tanácsért. A két hatésági 
ember kihajtott a tóhoz Meg
szaglálták a levegőt és az ügynök 
sz'áraz orra egyenesen egy Ta-
nalszki nevű legyei ember bódé
jához! vezette őket. Tényleg ta
láltak ott rézi dz&eket bőven. Ta-
n a l s z k i  I s  a  d z s é l b e  k e r ü l t . ,  

Kirabolt ittas ember. 

Bassók István erdélyi oláhot a 
rendőrök kedden hajnalban a 
Basin Streeten találták kabát és 
kalap nélkül. Bassok részeg volt, 
tehát bevitték a rendőrségre. 
Ott elmondta, hogy az East Fed
eral street 400. szám alatt vett ki 
szobát és miután egy kicsit be-
szeszelt, lefeküdt. Az éjszaka egy 
románul beszélő ember jött a szo
bájába és megtámadta. Mikor 
segítségért kiáltott, az ember el
szaladt, de magával vitte kabát
ját, amelyben 86 dollár volt. A 
rendőrök nyomoztak és megtalál
ták a kabátot a szomszédos ház 
lépcsőjén, de a pénz már nem volt 
meg. 

A nagy razzia. 

Hétfőn este !a rendőrség em
berei és a száraz ügynökök me
gint nagy razziát tartottak a pá
linka árusítók ellen. Többek közt 
ellátogattak a Brier Hillre is. 
Onnan valaki besúgta, hogy a 
Bridge street l-es számú házában 
egy Mike nevű ember pálinkát 
éget. A rendőrök oda réve, ko 
pogtattak az ajtón. Mike kérdez 
te, ki van ott. Mikor azt mond
ták, hogy rendőrök, Mlke kiug
rott a hátsó ablakon és elmene
kült. A rendörök betörték az 
ajtót. A szobában éppen égett a 
tűz a kis üst alatt. Vígan csöpö-

„gött-A-csöből az alkohol. Két nagv 
hordó rezin dzsek* a kis üst és 
sok mazsola a rendőrségre került 
és Mike-ot körözik, de eddig nem 
fogták meg. 

A South Side-ot is meglátogat
ták a hatóság emberei s ott töb
bek közt elfogták a tót szárma
zású Róth Mártont és fiát. akik
nek a 1013 South v avenue alatt 
volt üzletük. A fiatal Both, ami
kor iatta a rendőröket, felkapott 
egy gallonost tele rézin dzsekkel 
és rohant ki a hátsó ajtón. De 
nem volt elég gyors, mert egy 
fürge lábu rendőr utána szaladt 
és elfogta még mielőtt kiönthette 
volna a vád alapjául szolgáló pá
linkát. 

Az Erie vasúti állomásra is 
igyeltek a detektívek. Nem vár
iak hiába, mert az esti pitts-
'nirghi vonatról leszállt két olasz, 
ikiknek táskái igen nehezek vol
tak. A detektívek m3gkérdez-
^ék tőlük, hogy mi van a táskák
ban. Az olaszok tiltakoztak i 
T.vanusitás ellen és valami jel
vényt mutattak, hogy ők is ható
sági emberek. De a detektiveket 
nem tudták becsapni és kiderült, 
hogy a táskákban csak finom 
üvegeit pálinka volt. A jelvények 
természetesen hamisítványok vol-
f«k. A Íjét olasz is a dutyiba ke-
"ült. i 

összesen íf áldozata volt a hét-
"Ő esti razziának. 

ley fest a száraz világ az Egye
sült Államok Ohio államának 
Youngstown városában. 

Az áruló mazsola 

Ez az eset Sharonban történt 
egy magyar emberrel, aki a 151 
Willow streeten lakik és akinek 
nevét Örtves Sándornak írták az 
angol lapok. A mult héten a rend 
őröknek feltűnt, hogy Örtves ko
csiszám hordja a házához a ma
zsola szőlőt. Azóta figvelték a 
házát és egy éjszaka házkutatást 
tartottak nála. Találtak is egy 
hordó "rézin dzseket." örtves a 
börtönbe került, ahonnan csak 500 
dollár biztosíték letevése ntán 
bocsátották el a tárgyalásig,' > 

A HAUSER CSALAD GYASZA 

Hat éves gyermeküket egy szá
guldó automobil halálra gázolta. 

v üJulyos gyász és megpróbáltatás 
érte a Zemplén megyei Károly
fal várói származó Hauser Tgná-
cot és a Zemplén megyei Erdőhor 
vátiból származó nejét, Magyar 
Erzsébetet. 

A mult hétén szerdán délntán 
az utcán játszadozott a hat éves 
és egy hónapos leánykájuk, Em-
muska, a többi pajtásaival. Köz
ben arra haladt egy kocsi, a mely 
re felkapaszkodott. Egy darabig 
a kocsi hátulján himbálódzott a 
gyermek, és később azután leug
rott. Vesztére azonban éppen ak
kor kanyarodott be az egyik 
szomszédos utcából egy nagy se
bességgel száguldó automobil, a 
mely a gyermeket elütötte. Az 
uito hajtója állitólag nem tudta 
megfékezni a kocsiját és ezért gá
tolta el a gyermeket, mások véle
ménye szerint pedig olyan gyor
san hajtott, hogv nem is fékez
etté volna autója menetsebessé
gét. A tényállást persze a híva 
talos vizsgálat fogja kideríteni. 

A súlyosan megsérült gyerme 
ket persze azonnal bevitték p 
kórházba, a hol gondos ápolás 
ban volt része. Dacára az orvosok 
minden kísérletének, az ártatlan 
teremtés másnap kiszenvedett. A 
'emetést, a mint arról lapunk más 
helyén is megemlékezünk, Vár-
laky Sándor plébános végezte 
megható szertartás keretében. A 
szülők iránt mindenütt általános 
a részvét, a melyből mi is kivesz-
szült a részünket. 

KEDVES VENDÉG 

Hankó Mártuaka Youngstownban 
van. 

A volt youngíítowni reformá-) 
tus lelkésznek, Hankó Gyulának 
a leánykája, Mártuska, kedd óta 
városunkban időzik és felkeresi 
a Hankó család régi barátait és 
ismerőseit. ' 

Hankó Mártuska, a ki a detroiti 
Bolla és Fia híres bankcég kiváló 
ilkalmazottja, egy heti szabadsá-' 

>rát tölti Youngstownban, a hol 
bizonyára szívesen látják őt. Meg
érkezése nagy örömöt keltett a 
nagyszámú ismerősök körében, s 
uik valósággal elhalmozták őt 
•zives meghívásukkal. A kedves 
'átogató Oláh Györgyöt szívesen 
'átott vendége. 

TÁVOZÓ ÜZLETEMBER 

A youngstowjai magyarság 
*gyik közismert és népszerű tag-
ia, Boross Mihály, a kinek leg 

•itóbb a South avenuen volt jó 
forgalmú fűszer és mészáros tiz-
'ete, a napokban végleg Akronba 
költözött, a hol a 1234 Andrews 
ivenuen hasonló üzletet vásárolt 

Boros nagyszámú barátai és is
merősei bizonyára sajnálattal ve-
;zik tudomásul távozása hirét, de 
viszont épen olyan őszintén kiván 
nak neki megérdemelt sikert és 
boldogulást uj helyén, a mire Bo
ros a múltban kifejtett tevékeny
ségével és munkásságával méltán 
••eá is szolgált. Az idő rövidsége 
"liatt Boros nem búcsúzhatott el 
vnkitől sem. qeért ez uton teszi 
azt és arra kéri barátait, hogyha 
utjnk Akronba vezet, keressék 
fel, ahol mindig a legszívesebben 
fogja látni őket. 

NAGY PIKNfiE 

Szombaton szünetelt a immka 
a Carnegie gyár összes youngs
towni telepein. [Aznap tartotta 
ngvanis a gyár személyzete a ren 
des nyári pikniket a Thomas park
ban. Közel 15,000 férfi, nő és 
gyermek jelent meg a mulatsár 
gon és vett részt a játékokban, a 
táncban, a versenyeken és élvez* 
te egy napig a finom szabad le-

Kanadai kaland. 
Oles&nyi Ütiosnak nem ettgedték 

meg, hogy habos sört igyon 
Kanadaban. 
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A végJfet utjai kiszánriffratkir 
lanok, mondja az írás, de igazol
ja az a levél is, a melyet a napok
ban kaptunk Olesányi Jánostól, 
a ki Detroitban tartózkodott ffc? • 
dohánygyári munkások ügyébetL 

Olesányinak e hó 13-án este 
gyűlésre kellett mennie, és hogy 
az idő ne múljon el céltalanul, 
azért elhatározta, hogy a délután 
folyamán átrándul Kanadába 
No és ha az ember már Kanadá
ban van, akkor bizony nem mii-
'asztja el az alkalmat, hogy leg* 
ilább egy pohár frissen csapolt 
íabos sört ne igyon. 

Olesányi barátunk is betért egy 
zalonba egy pajtásával és me§» 

:ttak egy-két pohár söröcskét $ 
azután visszamentek Detroitba, 
la, de "aki a Tisza vizét isszfk, 
vágyik annak szive vissza" (m 
gy történt ez Olcsányival is, a ki 

másnap megakarta duplázni AMI 
'lőzó napi sörporciót. Elment te* 
iát ismét Kanadába és pedig 
igyanazon ruhában és ugyanazon 

•ókedvü ábrázattal, mert bizonyát 
-a azt gondolhatta, hogy a mig sk$ 
;zegény youngstowniak csak 
:' auszkusz vizet'' ihatunk, addig 6 
ió habos sört kaphat. 

Alig lépett le azonbati a Hajó
ról', két bevándorlási tisztviselő j 

•negállitotta Olcsányit és mint va» 
ami csinos 16 éves leánykát ké* 

*on fogva bevitték az irodájukb§. 
\z első kérdésük az volt, hogy 
hol született Olcsányit Magyar
országban, felelte bátran, 6f • f 

' közben meglepetéssel észlelte* 
hogy a két tisztviselő areán a s*U. 

ft 

várvány színeinek oteze* árnyffT 
latai vibrálnak. 

"Nem tudja ön, hogy ön ve* 
szedelmes ellensége KanadánakV 
mondta az egyik tisztviselő. 

"Nem, én ierr^l n^it sem 
dok," felelte Olesányi, akit a ff» 

leletre dühbe jött emeberek erre' 
ráncigálni kezdtek. f . 

A nem várt szives fogadtat^* 
olytán Olesányi is elvesztette 
ürelmét, mert addig csak tréfá* 

nak vette a dolgot, és kijelented 
>, hogy ő amerikai polgár és mint 
lyennek jogában van Kanadái}# 
nenni. Erre a tisztviselők is meg. 
uhászkodtak és hogy mégis va-

'ami formája legyen a dolognál; 
lövettek vagy husz árkus papi*' 

•ost és tele irkálták é* egy p4ív 

lányt átadtak Olesányinak azz$l» 
Sogy tartsa meg emlékbe, de ne 
:öjjön többé Kanadába Ezután 
'smét karon fogták Olcsányit éa 
dkisérték a Detroitba induló h|^ 
;óra. Mivel elfelejtettek köszön
ni, igy hát Olesányi sem köszönt 
nekik. Mikor aztán amerikai 
pöldre ért. tele itta magát "City 
water"-rel, a mi azonban sokkal 
"osszabb, mint a sör. 

Hogy a kanadai kalatid iól v<égw 
•ődött. annak mi is örülünk, <|e 
még jobban örülünk annak, hogy 
">?v véleménven lehetünk Olcsi* 
•'vi barátunkkal, a ki szintén ne*ft 
veti meg a sört. Mi sem. Sőt 
annyira nem vetjük meg, hogy 
csakis arra az elnökjelöltre fo
gunk szavazni, a ki szintén nem 
"eti meg a sört. a síáraz jelöltet 
t>edig megvetiük. ' 
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ELÉGETT KOPOS8ŐK. 
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A magyarok közül sokan ismie* 
rík Kubina Mihály tót származási! 
temetésrendezőt, akinek raktára 
a 747 South avenue alatt van. A 
napokban, mig Kubina éi embere! 
éppen temetni fvoltak, a raktár 
kigyuladt. A tüzet Kubina nén
je fedezte fel, de már alaposan 
égett, mire a tűzoltók odaértefe. 
A raktár és t benne volt kopor
sók elpusztultak. A kár megha
ladja a 4000 dollárt. 
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