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Az előválasztásról 
Nagy harc a republikánus jelölts égért. — Kedden lesznek az elő

választások és hét főn a regisztrálás. 

Az idén elnökválasztő év lévén, 
rendkívül nagy hare folyik az ál
lami és megyei republikánus je-

Szenátornak, az elnökjelölt 
Harding helyére öten pályáznak. 
A nagy harc Prank B. Willis volt 

löltségekért, mert sok jolitikus azt f kormányzó, Walter P. Brown ós 
hiszi, hogy tekintettel arra, hogy 
a nép nagyrésze elégedetlen a 
"Wilson-féle demokrata uralom
mal, vaktában a republikánus je
löltekre fog szavazni és hogy a 
demokratáknak, akik közül bizony 
akár hány, aki nem tart egyet 
Wilsonnal, semmi kilátásuk sincs 
győzelemre. 

• Azt hiszik a jelöltségre pályá
zók, hogy a jelöltség egyértelmű 
lesz az idén a megválasztatással, 
ezért a nagy hare a jelöltség el-
árréséért. 

j Szavazó polgárok, legyen az itt 
siületett vagy pedig külföldön 
született, a legszebb joga, de egy
úttal kötelessége is, hogy Ameri
ka kormányzásából kivegye ré 
szét. Amerika a népé és a né*) 
által választott kormány utján a 
nép kormányozza. Ezt csak ugy 
gyakorolhatja, ha a hivatalokba, 
a képviselőházba a megfelelő Em
bereket választja meg. Az elővá
lasztás sok esetben és különösen 
az idén esaknem olya.n fonto«. 
mint, a nagy őszi választás, ezért 
kérjük magyar származású pol
gár testvéreinket, hogy menjenek 
szavazni. Olvassák *el mindazt, 
amit egyik és másik jelöltről Ír
nak, vesse össze személyes meg
győződésével és avval, amit eset-
leer mástól hall és válassza ki a je
löltek közül azokat, akiket érde-
á»*aiw»k tart arra, hogy valame-
jy^ik_párt programm^yal r|szt vo 
[fyen a rendes választásokon. 

Ha muffolt az utolsó választás 
óta, vagy ha esak azóta lett pol
gár vagy ha most költözött ide, 
akkor hétfőn regisztrálnia kell uj 
lakhelyéhez legközelebb eső sza
vazó bódéban vagy helyen, amely 
erre a célra a hétfői napon a szo
kott időben nyitva lesz. A régi 
kerületből elbocsátót koll kérnie, 
ha muffolt és avval kell menni sz 

kerület szavazó helyére. 

R. Mr Wanamaker főbiró közt 
lesz. A három közül Wanamaker 
a legliberálisabb ír legnagyobb 
munkásbarát. 

A 19-ik kerület kongresszus: 
képviselőségére hárman pályáz
nak. Azt mondják, högy a jelen
legi képviselő, John G. Cooper és 
a volt ashtabulai jpolgármester, 
H. D. Cook között lesz a legna
gyobb harc. 

A megyei állások közül nagy a 
harc a sheriff jelöltségért, amely
re a mostani sheriffen, Ben. Mor
rison kivül még négyen pályáz
nak. 

A megyei telekkönyvvezető (Re
corder) állásra szintén hárman 
pályáznak. A megyei ügyészi ál
lásra négyen, köztük H. H. Hull 
jelenlegi ügyész, «aki valószínűleg; 
újra lesz jelölve, mert megfelelt 
eddig. A halottkémi állásra hár
man pályáznak. 

A demkorata ticketen csak it,f, 
ott van versengés. így hárman 
saeretnének államtitkárok lenni, 
ketten pályáznak az államügyész
ségre. A megyei állásoknál csak 
egy állásra, a sheriffségre van két 
jelölt, akik közül T. E Milliken 
volt sheriff érdemli meg azt, hogy 
az ősszel felvegye a harcot a re
publikánus jelölttel szemben. 

Ritka história. 
JL kjt azért büntettek meg, mert 

az anyósát szereti. 

A tréfás tártai ma könyvek 
szinte roskadoznak az úgyneve
zett anyós viccektől, az emberek 
még ma is is szeretnek évelődni 
az anyósokkal és dacára ennek, 
mégis vannak sokan, a kik bizony 
nem szeretik az anyós vicceket, söt 
csak az anyóst, szeretik. 

E$ek közé tartozik a Sharon 
Line ̂ 19. stopnál lakó Jack Hays, 

Kedikrn az előválasztás napján a az!£rt állítottak a napokba*i 
minden munkaadó köteles munká j Qessner biró elé, mert az előírá
sainak eiegendő időt nyújtani a"-iS0R menetsebességnél gyorsabban 
ra, hagy választani mehessenek, 
ezt a törvény irja elő és amely 
munkaadó megtagadja az idő adá
sát; büntetéssel sújtható. 

Mint már mondottuk, a repub
likánus ticketen a jelöltek' egé<*£ 
tömege pályázik. 

Tgy a kormányzóságra négy je
lölt van: ITarry L. Davis,„Ralph 
D. Cole, Roscoe C. McCulloch és 
David Wesley Wood, ezek közül 
az előzetes tippelések szerint 
Davis és Cole között lesz a nagy 
harc. Davist a munkások, míg 
Cojet a munkaadók pártolják. 

Az alkormányzói állásra három 
pályázó van. 

Az államtitkári (Secretary of 
State) állásra szintén hárman pá 
lyáznak. 

hajtotta az automobilját Youngs 
townban. 

A biró megkérdezte a vádlottat, 
hogy miért hajtotta gyorsabban a 
gépjét, mint azt szabad lett vol
na t 

Biró ur, felelte a vádlott, én az 
anyósomhoz siettem, mert régen 
nem láttam, ő igen jó asszony 
és nagyon szerettem volna mar 
látni. 

Ez igazán dicsérendő dolog ön
től, felelte a biró, de mégis kény
telen vagyok önt 10 dollár bünte* 
tésre és a költségek megfizetési
re Ítélni. Gessner biró ezután ki-

' jelentette, hogy hosszú biróskodá-
sa alatt ez az első- eset, a mikor 
meg kell büntetnie valakit, a ki 

A GUMMI IPAR TERMELÉS 

r # | az anyósi szeretettől áthatva, siet 
Állami kincstárnoknak (Trea-.-, látogatóba. Az ilyen embert meg 

nrer of State), ketten pályáznak.. kellene jutalmazni, de sajnos a 
(Auditor of State) szintén hár- törvény egyelőre nem intézkedett 
man pályáznak. ; ebben az értelemben. 

^llami kincstárnok (Treasurer 
Of State), ketten pályáznak. 

Y^llamügyésznek csak a mostani 
pályázik és így jelölése biztos. 

A legfőbb állami bíróság elnöki 
állására öten is pályáznak, mig 
a két megürülő főbírói állásra' 
csak két jelölt van.-

Fellebbezési birói tisztre ketten 
pályáznak. 

Megyei törvényszéki fair ói «V-
lisra csak egy pályázik. 

:  Megjegyezzük, hogy a birói ál
lásokra pályázókra pártkülönb
ség nélkül szavaznak az őszi vá
lasztásokon és azért az előválasz
tásokon nem szükséges rájuk sza 
vazni, mert az ugy sem számit 
semmit. > * *• 

Az Egyesült Államok gummi-
gyárai ez évben ezer millió dol
lár értékű automobil gummikere-
keket álitanak elő, míg 1916-ban 
csak ötszáz millió értékű került 
ki a gyárakból. Ha összehason
lítjuk az idei termelés 40 millió 
gummilcerekét 1916-tal, mely év
ben 18 milli^ gumikerék került 
piacra, látjuk, hogy az emelke 
dés több, mint kétszeres, ami az 
automqbilok szaporodásának kö
szönhető. Emellett a gummigyá-
rak még sok millió értékű cipőt, 
ruhát és egyéb gummi-árut gyár
tótat. ( ' > V 

VÁLASZ EGY NÉVTELElf 
LEVÉLRE 

A napokban névtelen levékÜ 
kaptunk Sharon, Pa.-ból. Hogy 
ki irta a levelet, Ibzt nem tudhat
juk, de nem is érdekel, mert név
telen ember nem irhát igazat. 

Ezt az állításunkat igazolják 
azok az alábbi sorok is, a mélá
két a szóbanforgó névtelen levél
ből közlünk: 1,1 "1!* 

"Hogy a,, magyar népet a r•>-
mánok botozzák, azzal csak tör
vényre tanítják. És hogy a szer
kesztő ur azon álmodozik, hogy a 
magyar égbe szökik és menekü
lést fog hozni, az már annyira 
van, mint az ég a földtől. Addig 
ezer évig kell szalutálni azt a szép 
román lobogót, mint ahogy a ro
mánok tették ezelőtt. Tudom, 
hogy fáj az maguknak, hogy lás
sák szemmel, hogy már annyira 
van Románia, Magyarországtól, 
mint Krisztus a csizmadiától, de 
hát ebbe már egész biztosan bele 
kell nyugodni, mert már .többé 
megváltoztatni nem lehet. Tehát 
jobb volna, ha az erdélyi magya
rok hü román polgárok lennének 
és a huszonöt botot elkerülnék. 
Mert már úgyis hiábavaló az £gész 
mindenség." 

A névtelen levélíró szerint a ro-

A hiszékenység 
áldozata. 

Saskó Mihálynétól 800 dollárt' 
raboltak el Struthersban 

Lapunk hasábjain számtalan
szor figyelmeztettük olvasóinkat, 
hogy ne üljenek |el minden mé
zes-mázos szavú, ismeretlen em
bernek, azért mégis alig múlik el 
hét, hogy Valaki drága áron ne 
fizesse meg a tudatlanságát és hí 
székenységét. 

Kerek 800 dollárjába került ez 
a hiszékenység a Struthersban l?v 
kó Saskó Mihálynénak, a kit mi
nap három jól öltözött ember ke
resett fel a lakásán. Az ismeret
len emberek azzal köszöntek be a 
lakásba, hogy ők a kormány hi
vatalos megbízottjai és hogy az 
ért jöttek, mert feljelentés érke
zett a kormányhoz az iránt, hogy 
a házban bolsevikik laknak. A 
hiszékeny és jámbor asszony per-

SZENT ISTVÁN 
GYŰLÉSE 

EGYLET 

Nem lesz piknik, sem bál. — Fél
évi elszámolás haladást mutat. 

Vasárnap tartotta a Szent Ist
ván egylet rendes havi gyűlését, 
amelyen a tagok meglehetősen 
szép számmal jelentek meg. Ér
deklődést leginkább az keltett, 
hogy ezen a gyűlésen kellett vol
na foglalkozni a viszontbiztosítás 
ügyével, de Neményi Miklós bi 
zottsági tag más elfoglaltsága 
miatt nem jelenhetett meg és így 
az eddigi előkészítési információs 
munkáról sem tehetett jelentést 
A gyűlésen megjelentek elhatároz 
ták, hogy az egylet nem tart az 
idén pikniket, sőt egy kora őszi 
bálnak sem voltak hívei. A bá! 
miatt végleges határozatot majd a 
jövő gyűlés hoz. 

A félévi számadás alább közölt 
adatai igazolják, hogy mennyire 
előnyös volna az egyletnek a vi
szontbiztosítás. A mai viszonyok sze tiltakozott az állítás ellen, de 

az ismeretlen "kormány megbízói- között az egylet nem nyújt eleget 
tak" csak a maguk igazát erősi- tagjainak és ezért az egylet ahe 
tették. 

"Majd megtudjuk ''.a&dj&rt," 
mondta az egyik," és azonnal át-

1 kutatjuk a lakást. Boiseviki ira
tokat és könyveket keresünk, 

mánok bottal tanítják törvény- mert biztosan tudjuk, hogy van a 
tiszteletre a magyarokat. Kár, fásban, csakhogy el van rejt-
hogv a magyar nem csinált igv az.ve " Ezután s^*olér« indultak a 
oláhhal, mikor a saját országábó' "korinán-y «*Ae*ek" és olyan si* 
menekülve Magyarországba jött kcres(,n futatták » hogy 
a hol menedékét és boldogságot .meírtalálták Saskó Mih%né 800 
talált. Mert ha így csinált volna,1 és az egyik burdos 100 
akkor ma Érdélvben egy oláh sem {^°^árját. A pénzt persze szive
volna. A magyar sohasem bán-18ek voltak »®brevágni és azzal 
totta az oláhot, mert ha bántotta ítávoztak el » fásból, hogy nem 
volna, akkor az oláhok megtanul-!találtak ^lseviki köny 
tak volna magyarul, vagyis meg-1 vet',tebát nem ,esz b*nt<>dása a 
tanulták volna aa állam nyelvét, i Csaía(^nak' * 
mint ahösfv Amerikában fe mn' Mikor ^4siiwi|to»eínber*k el
keli tanulni az angol nyelvet. Mi-' ^voztak East Youngstown iránya 
ért nem tiltakoznak itt <az an- ba' Saskóné gyanút, fogott és 
srol nyelv használata ellen? ni- azonnal a láda fiához, a "nemzeti 
«zen ebbe az országba is ugy jöt- bankhoz" sietett. A láda fia fel 
tek, mint Magyarországba, ide volt törve és az öaszes Pénz h'-* 

lyett, hogy szaporodna tagokkal, 
még vészit is közülük. A gyer
mekosztály igen szépen fejlődik 
és rövid egy évi fennállása óta 
mar több, mint 700 dollár vagyo 
na van. A félévi számadás Ju 
hász János pénztári titkár érde
me. 

Félévi bevételek 
Havi dijakból 
Tartalék alapból 
Beállási dijakból 
Báli jövedelem 
Tagok báli dija 
Haláleseti dij 

$613.00 
111.50 

55.50 
201M0 

91.25 
424.00 

sem hívta őket senki! »• ányzott belőle. Erre a szomorú 
Épen azért van iKa« a névtelen t"p»"tal«tra !»»<>" « egyik bar-

levél irónak, a mikor azt írj?., 
hogy Románia annyira van Ma
gyarországtól, mint Krisztus a 
csizmadiától, csakhogy a Krisz
tust Magyarország képviseli. Az 
erdélyi magyarok sohasem lesznek 
román polgárok, mert ők Magyar 
országon születtek, teháf magyar 
polgároknak is születtek! Ttt még 
a román kultura : a bot sem hasz
nál ! Hogy miért nem használ, 
azt igazolja Kárpáti Piroskának, az 
oláhok által meggyilkolt székely 
tanítónőnek lapunk mai számában, 
leközölt verse, a mely ezzel a két 
sorral végződik: 

"A föld megindul, mennybolt 
megszakad, . 

De Erdély földje esak magyar 
marad!" 

OLVASÓINKHOZ 

Lapunk e heti száma technikai 
okokból egy napot késett. Ugyan
is régi derék gépszedőnknek, 
Weltner Ákosnak öreg édesanj--
iát baleset érte New Yorkban. A 
tisztes öreg asszony, aki egy 48-as 
hős özvegye, lábát törte. A bal
eset hire Weltn^rt New Yorkba 

dos is, a kinek 100 dollárja hiány 
zott. * v 

Természetesen bejelentették az 
esetet a rendörségnek, amely 
azonnal megindította a nyomo 
zást. Saskónét elvitték a Brown 
szövetségi "száraz" biztos irodé 
jába, ahol összehívták az összes 
tisztviselőket, de Saskóné egyet
len egyet sem ismert belőle. 

így tehát holt pontra jutott a 
dolog és nincs is még csak re
mény sem arra, hogy a 800 dollár 
megkerüljön. Persze, ha a pén:: 
a bankban lett volna, akkor nem 
kellene busulni Saskónénak, igv 
azonban nincs más hátra, mint 
szomorkodni és gyászolni a saját 
tudatlansága és hiszékenysége fe
lett. 

Ebből csak az a tanulság* a ki 
nek sok a pénze, csak tartsa otf-
hon, majd eljönnek n jószivii 
"kormány ügynökök" és elviszik 
a pénzt. Na ja, persze, hogy el
viszik, mikor még mindig annvi 
balek van a világon és Struthei s-
ban. 

A90LAJTERMSL£p 

Az eddigi olajtermelést véve 
szólította, ahonnan csak kedden i arányul, szakértők megállapítot
tért vissza. Reméljük, hogy édes 
anyja agg kora dacára kiheveri a 
sérülést. 

VERHOVAY 108 

Felkérjük a Verhovay Segély
egylet 10S-ik fiókjának tagjait, 
hogy a vasárnap délután megtar
tandó rendes havi gyűlésen mi
nél nagyobb számban jelenjenek 
meg. Ugyancsak kéretnek a ta
gok, akik még eddig nem fizették 
be a báli dijat és azok, akik még 
mindig hátralékban vannak a Ver-
hovayak Lapja dijával* hogy azt 
okvetlenül hozzák be. 

A tisztikar nevében 
Debróczky András, .elnök. 
Koffer András, titkár., . 

ták, hogy 1920-ban Mexikó 135 
millió hordóval több olajat fog 
külföldre szállítani, mint az egész 
világ összes olajteriijetei együtt
véve ,az Egyesült Államokat Í5 
beleértve. 

ROMÁN "KISAJÁTÍTÁS' 

Marosvásárhely román prefek
tusa a városnak 639 négyszögöl 
kiterjedésű legszebb telkét görö£ 
keleti templom céljaira kisajátí
totta, holott ebben a színmagyar 
városban görög keleti felekezeti 
egyén a néhány betelepedett ro
mán hivatalnokon kivül alig van. 
A román prefektus önkényes el
járása megyeszerte nagy elkesere
dést keik., 

Összesen 
Félévi kiad&s, 

£5 ta<rvbftegne g^|y ' : 
3 tag halálesete 
Temetési költség 
Koszorú költség 
Nyomda költség 
Nagybizottsági dij 
Tiaateletdijak 

$1496.55 

Neuwald Jenő Youngstownban 
\ ^ i • .. . — • v. 

Vörös tiltakozó gyűlés volt vasé. rnap. — Az eredmény. — Egy 
kis vita az Előre főemberével. — Tudósitás Gábor Andor stílusában 

(N.) * ÜÍyíilés Volt vasárnap. 
Nem olyan közönséges gyülé.?. 
Hanem tiltakozó népgyűlés. .A 
népet 62 férfi, nős és gyermek 
képviselte. A megjelentek tilta
koztak is, nem is. Aki tiltakozni 
akart, az tiltakozott, aki nem 
akart, az nem tiltakozott. A gyű
lés sem tiltakozott. Csak meg 
hallgatta Neuwald H. Jenő nev.r 

yorki hírhedt elvtárs tiltakozá
sát, de határozatot nem hozott. 

Ellenben kollektáltak. Beszed
tek $65.40-t. Pontosan. Ebből 
tiz dollárt a magyarfaló nagy ro
mán oláh pópa adott. A többit a 
jelenvolt öntudatosok, kevésbbé 
öntudatosok és teljesen öntudat
lanok adták. Keveset adtak. Neu
wald beszéde? Mert beszélni tud. 

mondotta, hogy , nem volt "vö
rös" terror. • 

Szerkesztőnk nem állott kötél
nek. ő nem vitázott a fehér ter
rorról. Lapunk hasábjain épan 
ugy (csak nem túlozva) olvashat
ták a youngstowni magyarok, az 
öntudatosokat is beleértve, hogy 
Magyarországon terror uralko
dik. Nem uj terror. Régi terror. 
Ádám idejéből származó terror. 
Olyan terror, amelynek históriá
ját szépen elmondta Neuwald be
széde bevezetésében. Csak a ter 
ror szinei változtak. 

Senki sem tagadja, hogy Ma
gyarországon túlkapások, törvény 
és jogrend ellenes cselekmények 
történtek különösen 1918 novem
ber hava óta, de még különöseb-

megért volna fejenkint legalább ben 1919 március vége óta mind 
öt dollár belépti dijat. a mai időkig. Ha tetszik két rész. 

Kinek kollektáltak? Nem ki-,jre oszthatjuk a terror eseményeit, 
nek. Minek? Mozgalomnak. Ter-! vörösekre és fehérekre. Ek az 
mészetesen előre mozgalomnak é? igazság és nem az, amit Neuwald 
nem hátra mozgalomnak. Miért? ur prédikált.,, Az a Neuwald, a 
Mert mozgalom nélkül nem lehet kinek lapja Számuelly hóhért di-
kollektálni vagy ha Neuwald elv- csőiti, nincs jogosítva arra, hogy 
társnak jo»bban tetszik, kollektá- . ugyanakkor elitélje azt a szeren-
lás nélkül nem lehet kollektálni, 
vagy ha Neuwald elvtársnak job 
ban tetszik, kollektálás nélkül nem 
lehet mozgalmat csinálni. Csqk 
igy-

Mi ^CÉRE a pénzzel? Semmi 
Csatolják a védelmi alaphoz, hogv 
avval "kibéleljék kopasz feje
met," Neuwald saját szavai sze 
rint, ha megint elfogják. Eddig 
négyszer fogták meg. Már várjr 
az ötödiket. Kell a védelmi alap. 
Ami pedig nem kell a béleléshez 

$503.65 ta;, kell az Előrének. Minek? Háí 
637.00 
150.00 

38.75 
35.00 
5.00| 

86.50 

összesen $1455.90 
Mérleg 

Összes bevétel $1496.n" 
Összes kiadás 1455.90 

mozgaomra. Minek a mozgalom9 

Kollektálásra. Éljen (nem tu
dom, hogy ezt hogy mondják 
szovietül.) Mozgalom — kollektá 
— mozgalom — kollekta, vagv 
pedig kollekta — mozgalom 
kollokta — mozgalom. Ingyen 
röpiratok, papírlapok, d%nem há-

jtasló meg automobil. Erre kell a 
I pénz. Neuwald mondta. A Jen 
| mondta. Itt mondta Youngstown 
I ban. Vasárnap mondta Mi j-' 
! fiuk voltunk. Ott elhittük neki 
| De aztán hazamentünk. Öntu 
j datlan eszünkkel gondolkoztunk 
j És aztán már nem hittünk. Ke 
{ziinkbe került ugyanis egy Előre 
j Megmértük, » mennyi hirdetése 
rvan. Ott feküdt egy Szabadsáí 
I is. Abban is megmértük, mennyi 

A hat oldalas Előré-

Félévi maradvány $40.65 
A mely összeg a mult évi marad 

vánvt a közben járt kamatokkal 
együtt $3629.92-re emelte. Ezen 
Összegből azonban még $150 a 
gyermekosztálynak jár. Tehát 
az egylet készpénz vagyona 1920 
junius 30-án $3,479i)2 volt. 

Ugyanekkor a gyermekosztály (a hirdetés. 
vagyona kitett $741.22-1, beleszá- ben csaknem annyi hirdetés vol" 
mitva az anyapénztárból járó mint a Szabadságban. A Szabad 
$150-t. A gyermekosztálynak | ság tudtunkkal nem kollektá! 

hogy mozgalmat csinálhasson é-138 tagia van, tehát ^tagonkint 
maris több, mint $5 a fedezet, 
vagyis több, mint amennyit egy-
egy tag befizetett eddig. "Sajnos, 
hogy sok szülő elhanyagolja a be
fizetéseket és így gyermekét tö
rülni voltunk kénvtelenek," 
mondta éppen a napokban Baals-
kó György, az egylet elnöke. 

HELYREIGAZÍTÁS 

A mult héten vezércikkünk he
lyett közölt Egyről-Másról rovat
ban megírtuk, hogy a fehér terror 
eleni tiltakozó gyűlésen csak né
gyen jelentek meg Farrellben. 
Most utólag értesülünk, hogy tu 
dósitónkat H o m o 1 y a István 
youngstowni öntudatos vezér, aki 
éppen ugy, mint az Előre, George 
Washington példáját követve, so
ha sem hazudik, tudatosan é*; 
szántszándékkal félrevezette és el
hallgatta előtte, hogy mivel a 
farrelli polgármester betiltotta a 
bolsevik gyűlést, azt Sharonbau 
tartották meg, nyolcvan főnyi kó 
íönséggel és ugyanannyi dollár
nyi kollektával. Az Amerikai Ma
gyar Hírlap rosszakartból soha
sem közöl tévedéseket. Ha téve
dések előfordulnának, azokat min
dig szívesen és az igazságnak meg 

^Jelelően igazítja helyre. 

nivel profitra dolgozik, lévén pol-
(rári lap, mégis megél. Az Előre 
nem dolgozhat profitra, igy mond
ta azt a r^uwald, a Jenő, és hogy 
megéljen, hogy mozgalmakat in
tézhessen, kollektálnia kell. Va
lami bűzlik Dániában. De talán 
ha öntudatosak volnánk, akkor 
megértenők. így nem. 

De érdemre. A vasárnapi gyű
lést a mozgalom és a kollektán 
kivül azért hívták össze, hogy 
Neuwaldnak alkalma nyíljon ar
ra, hogy elmondja mindazt, amit 
a fehér terrorról tud és hogy azt 
lapunk szerkesztője, akit meghív
tak a gyűlésre, megcáfolja. 

Neuwald beszélt a fehér terror 
ról, de egy szóval sem emiitette a 
vörös terrort, mig szerkesztőnk 
felhívta figyelmét rá. Akkor el
intézte a vörös terrort azzal: "a/ 
nem volt terror, mert fegyveres 
'vsadókat büntettek meg " Csal 

így. Nehánv perccel előbb nap 
nál fényesebben igazolta, hogy p 
oolgári lapok és köztük a mi H 
nunk is, mindig csak hazudnak 
Az igazság Jenő szerint csakis az 
Előrében ragyog. Annak minden 
szava nem szent, hanem szovie1 

irás. Az olvasóra bízzuk ismét 
annak elbírálását, hogy igazat 

^mondott-e Neuwald, amikor azt 

esétlen elvakultat, aki Héjja^ a 
rettenetest, veszi védelmébe. 

Az Előre nem ir igazat. Mint 
szélsőséges, egy irányt szolgáló 
lap nem is írhat mindig igazat. 
Ezt tiltja a pártérdek és az osz
tályharc, amelynek folytatására 
és kiterjesztésére buzdította hall
gatóit Neuwald. "Álljatok be 
az I. W. W.-ba," mondotta. Pe
dig még nem is olyan régen hogy 
haragudott az Előre az T. W.« 
ra és anak heti lapjára. "Állja-

Jtök, be Magyat^Munkások Szö
vetségébe," volt a másik tönáes. 
Igaz tanács, mert ez a testület bá
ránybőrbe bujtatott farkas. Mun
kás Szövetség a cime, de az elvo, 
amit azonban nem tanácsos na
gyon hangosan hirdetni, a kom
munizmust végrehajtó bolsevÍ7-
mus. 

No még csak égy szót. Tudósí
tásunk nem volna teljes, ha elfe-
'ejtenök megírni, hogy a jelenvolt 
öntudatosok nagy örömmel meg
állapították azt, amit már jó ielő-
*e megállapitotak elfogulatlan 
öntudatos agyukban, hogy Neu
wald óriási győzelmet aratott 
szerkesztőnk felett. Az öntuda 
Losok boldogan távoztak, hogy 
terjesszék öntudatukat a magyar
-g között. Elénekelték nyolcan 
i Munkás Indulót, a "nemzetkö
zi" csata riadót. Mig odakünn 
i terem egyik utcai ablakából a 
?zabad amerikai demokrácia csil-
'agsávos lobogóját lengette a nyá
ri szellő. 

H-ft.. I VJi&jk 
' * 

A GÖRÖG KATHOUKUSOK 
BÁLJA. 

A. piknik elmarad, mert nem tud
nak alkalmas helyet találni 

A Szent Györgyről elnevezett 
magyar görög katholikus egyház 
a nyár folyamán pikniket szándé
kozott Tendezni. A [rendezéssel 
megbízott bizottság nagyon so
kat járt-kelt, de még sem tudott 
a pikniknek megfelelő és alkal
mas helyet találni. ; 

Mivel tehát sem hely nincs, 
meg az időjárás is roppant bizony 
talan, azért ugy határoztak, hogy 
nem tartanak az idén pikniket, 
ellenben szeptember 6-án nagy
szabású bált rendeznek a Kossuth 
Körben. Az egyház elöljárósága 
kéri a többi egyházakat és egvle- & 
'eket, hogy szeptember 6-án ne ^ 
fartsanak mulatságot, hanem jöj-
íenek el a görög katholikus mu
latságra és pártolják őket épen V 
ugy, mint a múltban tették. 

Nemcsak hisszük, de tudjuk, \ 
hogy a görög katholikusok kérel
me meghallgatásra talál és hogy p, 
szeptember 6-án a Kossuth Kör r 
nagyterme meg fog telni vi&to .4a,^ 
hangulatos közönséggel. 
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