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FELSÜLTEK 

és pedig alaposan felsültek azok, 
a kik a magyarországi "munkás-
üldözések" ellensúlyozására nép
gyűlést hivtak össze, a hol tilta
kozni akarta^ a "zsidó üldözé
sek" ellen is. Az első gyűlést 
Youngstownban tartották meg, a 
hol összesen 24-en jelentek meg, 
a kik közül azonban legalább a 

* fele nem értett egyet a gyűlés 
egybehivóival. Nincsen Ameriká
ban egyetlen egy tisztességesen és 
becsületesen gondolkozó magyar 
sem, a ki nem itéli el a munkás 
vagy zsidó üldözést, de olyan ma
gyar is csak kevés van, a ki ke
servesen szerzett pénzét minden 
meggyőződés és értelem hiján, 
csak ugy vaktába oda dobja azok 
nak, a kik a munkás és zsidó ül
dözést ürügynek használják fel. 
És bizony ennek az ürügynek nem 
•hitek fel a youngstowni magya
rok. A gyűlésen igen kevés mun
kás ember jelentmeg, zsidó val
lású honfitársunk pedig egy sem 
volt jelen. Ök el tudják intézni 
az ő jogos sérelmüket » nélkül, 
hogy bolseviki szinezetü gyűlése
ken tiltakoznának. Mert ezt a 
gyűlést sem a munkás emberek, 
sem zsidó vallású^ honfitársaink 
rendezték. Ezt a gyűlést a new 
yorki magyar nyelven megjelenő 
bolseviki újság rendezte, a mely 
most "védelmi alapra," azután 
"papír alapra" és talán más alap 
ra is gyűjt. Az úgynevezett nép
gyűlések pedig jogco j ek arra, 
hogy ezekre az alapokra gyűjtse
nek. Panaszkodott is a Cleve
landból ide rándult "szónok," 
hogy Youngstownban1 kevés az 
"öntudatos" magyar munkás. 
Pedig a "szónok" tévedett. Sok 
az "öntudatos" magyar munkás, 
és mert "öntudatosak," épen ez
ért nem mentek el a gyűlésre, 
mert tudták, hogy ott kollektálni 
fognak. Öntudatos ember pedig 
tudatlanul nem szokta a pénzét 
ismeretlen célokra adni, sem pe
dig nem hagyja a lelke nyugal
mát megzavarni azoktól, a kik-
Bek, ugy látszik, más dolguk sin
csen, minthogy a társadalmi bé
két megbontsák. Ha valakinek 
fáj valami, ha valakivel igazság
talanul bánnak, ha valaki nincs 
megelégedve a munkájával vagy 
t fizetésével, akkor az illető tud-
|a, hogy mit csináljon. Az ilyen 
fmbernek nincs szüksége izgatók 
fla és rendbontókra. De addig, a 
inig ilyen ember nem jelentkezik 
jftagátói, addig nincs szükség 
trugaloKt zmmné ét tattét bon-
fcuri. 

MÁSODSZOR fí.\ í • V-

Sf> felsültek a fenti okolmál fogva 
ftssok, a kik az elmúlt vasárnap 
Farrell-ben gyűlést hivtak ötfsze. 
Ez a gyűlés még jobban sikerült, 
mint a youngstowni, mert össze
sen NÉGYEN jelentek meg*. Ezek 
közül kettő youngstowni ' 'elv
társ" volt, kettő pedig ismeret
len vidéki. Valószínűleg "szó
nokok" lehettek, a kik azt hit
lék, hogy zsúfolásig meg fog tel-
ni a terem és azután perne a kai. 

lektáló kalap is. Csodálatos, hogy 
egyetlen egy farrelli, sharoni vagy 
sharpsvillei magyar sem jelent 
meg a gyűlésen. így azután nem 
lehetett gyűlést sem tartani. 
Persze ez egy kissé kellemetlen 
volt, de hát nem lehetett segíte
ni rajta. Még csak az sem ielent 
meg, aki a gyűlést összehivta, ha
csak nem youngstowni ember ren 
dezte a pompásan sikerült gyű
lést. Pedig a new yorki bolsevi
ki lap ugyancsak fújta a trombi
tát a farrelli "népgyűlés" érde
kében, a mely talán épen azért 
"sikerült' olyan "íén/sa ered 
ménynyel." így hát át ej kala
pot kellett az üres fejre tenni! . 

AZ ADÓSSÁG 
csinálás nagymestere, a dörgedel
mes frázisok és hangzatos szavak 
köppentyüje, a dologtalanság és 
restség atyamestere, álnév alatt 
támadta meg az A. M. Szövetség 
titkárát az egyik lapban. Eddig 
csak annyit tudtunk róla többek 
között, hogy "ál-arcot" visel, 
most pedig már "álnevet" is vett 
fel. Dehát az neki egyre megy: 
kölcsönt vagy álnevet felvenni. 
Szerinte mind a kettőt használni 
lehet, és egyiket sem kell vissza
adni és ez a lényeges! ő róla ir
ta meg az egyik újság, hogy nagy
ban dicsérte a bolsevikiket, a kik 
r óban az időben vigan akasztot
ták az embereket Magyarország
ban és azt mondta többek között, 
hogy sajnálja, hogy nem lehet 
otthon, mert akkor nagy szerepet 
kapna. Mikor azután megfordult 
a világ és a bolsevikiket akasz
tották otthon, akkor azt tanácsol
ták, hogy menjen haza, mert nagy 
szükség volna reá, de sajnos, nem 
fogadta meg a tanácsot, pedig az
zal csak használt volna az embe
riségnek. Az "álneves" iró 
' proletárnak" nevezi magát és 
ebben tökéletesen igaza van, mert 
nem csinál mást, csak adósságot. 
Kedvenc foglalkozása belekötni a 
dolgozó tisztességes munkás em
berekbe, a kiket meg is csipked 
tisztán csak hálából azért, mert 
kölcsönt adtak neki és nem hagy
ták éhen pusztulni. Nagyon ked
ves "jogi tekintély" ő "álneves-
sége." Egész pontosan tudja, 
hogy mikor évülnek el jogi ala
pon az adósságok és épen ezért 
nem fizet! Minek is fizetne? Nem 
elég, hogy elkölti a pénzt, még 
vissza is fizesse? És még munkás
vezérnek tartja magát. Védi a 
"szegény, kiuzsorázott munkás-
népet/' Jtgazán szép tőle, mert 
mi is a kiuzsorázott munkások 
közé tartozunk. A "vezér ur" 
volt szives kiuzsorázni minket. , 

r A KINBK VAJ 
vas a fején, az ne menjen a nap
ra. A napnak ugyanis fvresa 
természete van, inert hamar el
olvassza a vajat az ember fején. 
Persze csak akkor, ha van vaj az 
ember fején. No és mi azt ol
vastuk a napokban egy újságban, 
hogy 9gy ilyen ember, a kinek vaj 
volt a fején, kiment a napra. 
Plenti vaj volt a fején szegény
nek, és hozza milyen vaj? Hogy 
ne mnodjuk ' 'komjnuniz ît1' vaj, 

és pedig a javából. És azután mit 
tesz Isten? Jön a napocska, akar 
juk mondani a "Józan Ész," hogy 
ne^mondjuk "Common Sense" és 
a kommunizált vajacska elolvadt 
szegény ember fején. És még 
most is olvad, sőt nemcsak a va
jacska olvad, de a fejecske is ol
vad éts pedig meglehetős gyors 
ütemben. Istenem, Istenem, ugy-e 
milyen furcsa, ha nyáron nagy az 
olvadás? Szegény vaj! Hát mi
ért nem maradt a jégszekrényben 
muszáj volt neki a fejre mászni? 
Hiszen tudta, hogy elolvad! Oh, 
vagy talán épen ezért mászott a 
fejre? Az is meglehet Pedig 
igazán nem szép a Naptél, főleg 
mikor a Napot "Common Sense"-
nek hjvják, hogy elolvassza a va
jat. Hiszen csak lehetett volna 
annyi "Common Sense"-e, hogy 
ne olvassza el azt a bizonyos va
jat. No de ha már megtörtént, 
hát Isten neki! Csak olvadj to
vább vajacska, fejecske, vagy mi 
a szösz! Olyan szép az olvadás, 
főleg mikor az "Common Sense" 
alapon történi^! 

East Youngstown 
SZŰZ MÁRIA EGYLET 

Kéretnek a Benwoodi Szűz Má
ria Egylet tagjai, hogy a vasár
nap délután megtartandó rendes 
havi gyűlésen okvetlenül jelenje
lek meg a Orow-féle hallban. 

Lukovszky Pál, elnök. 

NAGYVÁRADRÓL KIUTASÍTOTTÁK 
AZ ISKOLÁS GYERMEKEKET 

A múltkor este furcsa vonat fut 
tott be Békéscsabára Nagyvárad
ról. A vonaton 270 iskolásgyer
mek, fiuk és leányok vegyesen 
foglaltak helyet, a kiket a váradi 
román hatóság kiutasított. A ki
utasított gyermekek szülői ma
gyar földön laknak, a gyermekek 
tanulmányaikat végezték Vára
don. A románok, a kiknek # kis 
magyarok is kellemetlenek vol
tak, elrendelték az iskolai vizs
gálatok gyors befejezését s az
után marhakoesikba gyömöszöl
ték a gyermekeket s elküldték 
őket haza. 

\ 
NÉMETORSZÁG HÁBORÚS 

VESZTESÉGE 

A napégés elleni védekezés
re használja bőven Colgate's 
Talcumot. 
Fürdés után csillapitólag hat 
a bőrre. Azután használja 
Colgate's Talcumot meleg 
időben frissítő kényelem cél 
jábóL > 
Megszüntet! ízzsiíM 
öltözködési könnyebbé és 
kényelmesebbé teszi » 4 
hevültséget csillapítja. 
Ha szabadságra megy, ne 
felejtsen magával vinni egy; 
doboz Colgate's Talcumot. 

© 

Kérjen Colgate'^ Talcumftf 
megszokott üzletében. 

© 

1 m 

Berlinből jelentik, hogy a né
met hadügyminisztérium statisz
tikai hivatala megállapította, 
iiogy az elmúlt világháború alatt 
a németek 1,350.000 embert veszi 
tettek halottakban. Németország
ban jelenleg 520,000 háborús öz-
vegy, 1,130,000 háborús árvagyer 
meg és 300.000 nyomorék katona 
van. 

Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

KÉRJEK TAKÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun* 
kantért. _f,: f:;j. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 -
Auto. telefon, 477* 
Youngstown, Ofcid 

r P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E  t 
MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely részébe, 

telje* felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk. 

B A N K U T A L V Á N Y O K A T  
a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk. 

Gondoljon családjára, most segitse őket, használja ki M alkalmat, 
mig a korona árfolyama alacsony. /j 

H A J Ó J E G Y E K E T  
az ó-hazába vagy az ó-hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a tArana^lr 
eredeti árai mellett adunk el. Ittasainkat New Yorkba személyesen 
kisérjük. 

Hozassa ki cealádját most as ó-hazából. A kihozatalhoz 
okmányokat elkészítjük. • 

K Ö Z J E G Y Z Ő I  O K I R A T O K A T  
szakszerűen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. 

Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes és győ
ződjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. " 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 

<#—HAZAI ÜGYEKET 
pontosan és Bzakszcrüen végzek és az okiratok jogérvá&yw kiállítása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik á háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és romána^ is kaphat-
qak* tőlem útlevelet. Pontos cim: •. 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), Y0UNG8T0WN, OHIO 
ROOM 6. 

Automatic teleion: 78762 B«ll telefon: 431 

PUSZTA TENYEK 
. ^ 

Akar egy Ford automobilt tavaszra? fog
lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. IJavonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelésék beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. -

SODEMAN 
Federal: 2496 

\ • • /,. • .í .. >• 
 ̂ * J* Universal Service Co. elárusítója. 

Automatic: €@49 
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NYITVA ESTE 
Egyes Vevőink Kényelmére 
\ 

Youngstown és %  környékbeli városok lakosainak kényelmére városi irodán
kat a 618 Poland avenue alatt egész augusztus havában minden szerdán és szomba
ton este 7-től 9.30-ig nyitva tartjuk. 

Most gondoskodjék a téli fűtésről 
Ne halassza el a fűtés kérdésének megoldását. Ha a furnace 

javításra szorul vagy ha ujat szándékozik venni, ugy annak most 
a legjobb ideje. Ha vár az utolsó percig, ha bevárja az első 
hideg reggelt, akkor majd sorba kell állnia százakkal maga előtt. 
Most nyáron az ideje annak, hogy gondoskodjon a fűtésről. 

A Mahoning Furnaceket helyi vállalat készíti és az áll jót 
értük. Ezeket a kályhákat óceántól óceánig árulják. Hogy meg 
könnyítsük Önnek egy Mahoning vételét, könnyű törlesztére is 
adjuk őket. Készpénzfizetését könnyű havi részletek • követik. 
Ne felejtse el tehát meglátogatni irodánkat, ahol embereink be
mutatják Önnek a különböző Mahoning furnaceket* Hamarosan 
meglátja, hogy miért jobbak, mint mások. 

Az irodához villamoson ugv jut, ha a Squaren felül egy Po
land, avenuei villamosra és leszáll a Poand avenue és a Cedar 
street sarkán. Oaaan menjen, egy fél blokkot nyugatra. 

# -> 'i? 

> C* Nyitva szerdán este 7-tól 9.30 ig í \ 
i' 4/. ^ : "V'- ^ ' 'V'"\ ' ' • • 

* - Szombaton délután 2-től 5-ig és este 7-től fél 10-ig 
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|| | |Í A MAHONING EGY ABU KITŰNŐ MINŐSÉGŰ FURNACE 
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