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Egyről-Másró! 
BAJOK VANNAK 

megint a Verhovay Btgélyfcgy-
ktben. New York állam biztosí
tási felügyelője ég a magasra 
felemelt korszerinti fizetés mel
lett sera, engedi meg az állam te
rületén a Verhovay-fiókok mű
ködését mindaddig, mig a Verho
vay Segély egylet fentartja a Met-
ropolitan-szerződését, a melyért 
pedig a központi tisztikar egyes 
tagjai hasábos cikkekben zenge
dezik önmagnkról, hogy megkö
tésével ' 'hervadhatatlan babéro
kat" szereztek maguknak, s még 
as órát is hátratolták ... A köz
ponti tisztikar most perre vitte a 
dolgot, hogy a biróság döntsön e 
kérdésben. Tartok tőle, liogy e 
pernek semmi más eredménye nem 
lesz az egyletre nézve, mint az, 
hogy majd megint egy csomó per
költséget kell fizetni az özvegyek 
és árvák pénzéből! 

* • 0 

A VEBHOVAY-TAGOK 
is igy gondolkoznak s ezért 

egyre nő közöttük az elégedetlen
ség. ügy halljuk, hogy a keleti 
államokban levő Verhovay-fiókok 
között komoly mozgalom indult 
meg a bajok orvoslására s ezért! ban, mert a youngstowiú fiók hi-
legköxelebb gyűlésre is jönnek vatalosan szólitotta fel erre a tisx-
össze. Növeli az elégedetlenséget ^ tikart. A nevekre és a számokra 
az is, hogy a központi tisztikar , igazán kiváncsiak vagyunk. De 

hogy végre kipattan a nagy titok, 
és megtudjuk, hogy kik is voltak 
izok, a kik a szerkesztői állásra 
pályáztak, a melyről azt irta a 
hivatalos lap, hogy 15 pályázó ko 
sül egy szavazat ellenében Zámr 
bory Sándort választották meg. 
Mert ugyan nagyon szép, ha valá-
ki annyira birja a tisztikar bizal
mát, hogy 14 ellenfelét csak ugf 
uk-muk-fnk kibuktatja a szerkesz
tői állásból, de hát azért mégis 
csak illene tudni, hogy kik az "el-
bukottak"? Hátha voltak a pá
lyázók között szerintünk okosabb, 
hozzáértőbb és jobb ujságirók is, 
mint Zámbory Sándor? Mert ezt 
a kérdést talán mi ujságirók job-
bán és nagyobb szakértelemmel 
tudjuk megbírálni, mint a tiszti
kar ! De ha esetleg nem értenénk 
ehhez a bírálathoz, ahhoz taláa 
csak mégis értenénk valamit, hogy 
melyik szerkesztő akarta olcsób
ban csinálni a lapot, és melyik 
drágábban? És ehhez a kérdéshez 
az összes tagok is értenek. Vagy 
talán azért nem közölték le a pá
lyázók neveit és az összeg nagy
ságát, a melyért a lapot szerkesz
tették volna? No de nem ba.i, 
majd leközlik a következő szám-

szinte pazarlóan szórja az egylet 
pénzét bizonyos esetekben. A 
Verhovayak Lapja például eddig 
kéthetenkint, tehát 26-szor jelent 
meg egy évben. Szerkesztője ka
pott évi 2000 dollár fizetést. A 
mostani konvenció óta csak ha-
vonkint egyszer, tehát egy évben1 

12-szer jelenik meg a lap, az uj 
szerkesztőnek mégis 3000 dollár 
évi fizetést, a hirdetésekből pedig 
30%-ot szavazott meg a központi 
tisztikar, tehát körülbelül 4000 
dollárt évente. Én magam is lel
kes hive vagyok annak, hogy a 
szellemi munkást is jól meg kell fi
zetni, de már 12 újságért 4000 
dollárt mégis busás fizetésnek 
tartok! így mondják a tagak- is; 
a kiknek roppant kellemetlen á 
Zámbory-Neuwald affér is, mert 

a Verhovay tagok is, mert bizony 
eleget vártunk és még sem tud
juk, hogy hát hogyan is áll a bál? 

* * * 

"A VERHOVAYAK 
GYŐZELME" 

cimet viselte a Verhovayak 
Lapja augusztus 1-én megjelent 
számának első oldalán egy hir. 
Gondosan átolvastuk a szóbanfor
gó hirecskét, mert hiszen minden 
Verhovay tagot közelről érdekel, 
hogy hát tulaj donképen milyen 
győzelmet is aratott & Verhovay 
egylet? És tényleg győzelemről 
volt szó a hirben! Az akroni Ver
hovay fiók tagjai egy piknik al

kalmával megtartott kötélhúzá
son győzelmet arattak egy másik 
ettani egylet tagjai felett. Iga

tartanak tőle homr abból is csak!zán nagT°n Szép ^özelem volt' a 

„; mely valóban meghatja as embert. 
Mindenkit épen nem hat meg, de 
a hivatalos lapszerkesztőt annyi
ra meghatotta, hogy a " Verho-

az egyletnek lesz perköltsége s 
nem hajlandók fizetni csak azért,; 

mert a tisztikar bőkezűen jutal
mazza Zámboryt apró szolgálatai
ért. Szóvei viharos felhők gyüle
keznek a Verhovayaknál s jó lesz 
gondoskodni a villámhárítóról! 

* * * 
A "BRIDGEPORT" 

nevü és Bridgeport ban, Conn., 
megjelenő laptársunk irta a fenti 
két igaz és őszinte megfigyelést 
néhány héttel ezelőtt. Csakis az
ért közöljük le most ezt a két 
hirt, mert az iró jóslásokba bo
csátkozott és mi azt várjuk, hogy 
kinek lesz igaza? A jóslások be. 
következtek, ami nemcsak az író
nak adott '' kreditet,'' de sajnos 
a Verhovay egylet tisztikarának 
helyzetét, begy szolidan fejezzük 
ki magukat, kissé zavarossá tette. 
A New Jersey állambeli összes 
Verhovay fiókok ugyanis megtar
tották a szóbanforgó gyűlést, a 
melynek eredménye az roH, hogy 
Zámbory Sándornak, a "Verho
vayak Lapja" szerkesztőjének 
azonnali felfüggesztését kérik a 
központi tisztikartól. Ilyen irá
nyú határozatot hozott már több 
fiók is, de a helyes hangot csak a 
youngstowni 108 iks fiók találta 
el, a mely az alapszabályokra va
ló hivatkozással a felügyelő bi
zottság elé utalja az ügyet. A 
felügyelő bizottság alapszabály-
szerű kötelessége az ügyet tüzete
sen megvizsgálni és ha a vád be
igazolódik, akkor el kell mozdí
tani a szerkesztőt az állásából. Ad
dig tehát senki fiának nincs joga 
bármi néven is illetni a szerkesz
tőt, a mig a vád be nem igazoló
dik, mert hiszen akkor bárki el
keresztelhetné azt, a kire harag
szik, a hogy neki tetszik. Arra 
való a biróság, hogy ítélkezzen és 
az ítéletet nekünk tudomásul kell 
Yftymiinlr ... T.... ^ 

á "VEEHOVAYtt * " : 
LAPJA" ;.í ' 

augusztus 15-iki száafri fa ÍÖ6g-
jelent, de még mindig nem vá
jjunk okosabbak. Alt hittük, 

vayak győzelme" cimmel megírta 
a szóbanforgó szerényke és jelen. 
tőségtelen hirt. Szó sincs róla, a 
kötélhúzás nagyon szép sport, és 
nem is költséges, ellenben a lap
szerkesztés meg nem sport, hanem 
hivatás! Mi jobban fogunk örül
ni, ha a Verhovayak nem a kötél
húzásban1, hanem az anyagi gya
rapodás és a taglétszám terén 
győznek. Ne kötelet, de tagot 
húzzanak az egyletbe a szeretet 
és megértés meggyőző szavaival. 

AZ ID£G£NEK JÖVEDELMI 
ADÓJA 

Hasznos tudnivalók az adófizetés 
körül 

Az Egyesült Államok idegen 
nyelvű lakossága között az utób
bi két évben sok zavart és téve 
dést okoztak a jövedelmi adó tör
vények és szabályok. Sokféle oka 
volt a tévedéseknek, föoka azon
ban az, hogy miután a jövedelmi 
adó uj dolog Amerikában, ugy a 
törvény, mint annak végrehajtá
sa még éppenséggel nem tökéle
tes. A legtöbb országban mke 
régóta van jövedelmi adó és a jó
val kisebb országokban aránylag 
sokkal könnyebb volt megfelelő 
jövedelmi adó törvényt hozni és 
helyesen végrehajtani, mint az 
óriási kiterjedésű és nagy népes
ségű Egyesült Államokban. Álta
lánosságban az Egyesült Államok 
adótörvényei sokkal több kivételt 
engednek meg és sokkal alacso
nyabbak mint bármelyik méir or
szágéi. 

Az angolul nem tudó idegenek 
legnagyobb baja az volt, hogy nem 
értették meg jól a törvényt és ha 
már meg is értették, nem tudták 
&zt saját magukra helyesen alkal
mazni. Az elmúlt mástél évben 
fiz Amerikai Vereakereszi Egye
sület Foreign Language Informa
tion Service osztálya szoros os»ze, 
köttetésben állott # washingtoni 

főadójiivatallal és azzfel együtt
működve azon igyekezett; hogy az 
idegen nyelvű csoportok a leg
újabb és legpontosabb felvilágo
sítást kapják a jö^deW 
vonatkozólag. • •* H ^ 

Még sokkal fontosabb dolog 
volt az, hogy ez az iroda számta
lan esetben terjesztette olyan ese
tek bizonyítékait az adóhivatal 
elé, ahol a törvény és annak hely
telen magyarázata meg nem érde 
melt nehézségeket hárított az ide
genek vállaira. Hónapokon ke
resztül jártak a Foreign Language 
Information Service (az idegen-
nyelvüeknek felvilágosítást adó 
szolgálat) képviselői az adósze
dőkhöz egyes eseteket szorgal
mazva és felvilágosítva az adóhi
vatalt az idegenek bajairól. Eze.* 
és ezer esetben állította ki maga 
az iroda a kérvényeket és vitt.? 
Washingtonba, ahol m illetőknek Nem találom a tollamat, 
rövidesen kiutalták az igaztala
nul behajtott összegeket, { 

Nemcsak magánosoknak, kanéin 
egész nemzetiségj csoportoknak 
is nagy szolgálatokat tetta fent-' ̂  , ren(J<.tIellsí)jgel 

emiitett iroda. Nemrégiben az 
iroda igazgatóságának tudomásá
ra jutott, hogy egy országnak az 
alattvalóli, mely ország azelőtt 
Oroszországhoz tartozott, nem ré 
szesülnek azokban a kiváltságok
ban, melyekhez a törvény szerint 
joguk volna, Az igazgatóság 
azonnal összegyűjtötte az esetre 
vonatkozó összes adatokat, be-
terjesztétte azokat a f©adóhiva
talhoz Washingtonban és tiz nap
ra rá megjelent az adóhivatal ha
tározata, mely utasította az adó
szedőket, hogy adják meg azon 
ország alattvalóinak mindazokat 
a jogokat és kiváltságokat, me
lyeket a törvény számukra előír. 

Nagyon sok esetben ugy a leg
magasabb adóhivatlnokok. mint a 
helyi adószedők a Foreign Lan
guage Information Service-he:; 
fordultak az iroda washingtoni 
képviselője utján, ha az idegen-
nyelvű lakossággal akartak vala
mi rájuk vonatkozó határozatot 
tudatni, 

Heti Krónika. 

Rigmosokb* szedte: 0. Ké. 
t * 

"Rakovébieses" jó reggelt, 
így mondaná az ango!, • 
Könnyű önnek, szerkesztő 
Mert tengerben lubickol. 
Én dühömjben belekötnek 
Akármilyen féregbe, 
Mert hog£ én is pyarantyk, fflH . 
Lubickolok méregbe' 1 .* 

Ugy itt hagyott, miként Szent Pál 
A bocskoros oláhot,' •• V 
Pedig a ni! itt történik: 
Olyan csodát nem látott! 
Semmi sincs a rer.des helyén, 
Minden össze-vissza van, 
Ugy néz fei a redakció: 
A mire **$ mondják: "fan"! 

A ceruza is eltűnt, 
Az iroda ajtó előtt 
Kiabálnak oda künt. 
Halló Paki, hol az ollóm f 
Most volt itt az asztalon, — 

Mindig a^xnyi a bajom! 

Hol van la kézirat 
Mivel írjak? hogy irjak? 
Azt sem tudom, hogy dühömben 
Nevessek-e vagy sirjajt? f' ^ 
Hát mi van az írógéppel? v ' 
A szalagja elszakadi, — 
Hallo, Qertrttdí — giy mi rib

bon r— K 
Mert a szivem meghasadt 

• K 
v * ^ 

Hallo, mjsztér, szól egy eBfiber, 
Ttt van á: szekesztő ur? I 
Nincsen kérem, ő a '^108^6®" 
Mostan hullámokat tur! 
Miszter O. Ké., szólt most Enha, 
"Wen kotns Nimó bek ágén?" 
— Adjon Isten ,szól komolyan 
I£gy hatalmas nagy legény! 

Miután a főadóhivatal' őszint*? 
óhaja, hogy a törvényt minden
kire igazságosan alkalmazzák, fel
kérte ezt az irodát, hogy értesítse 
az adóhivatalt minden olyan eset
ről, melyben helytelenül jártak el 
hz idegenekkel szemben és adja 
tudtára, ha a jövedelmi adó tör
vények alkalmazásában valami 
változtatást talál szükségesnek. 
Ennek következtében aztán a For
eign Language Information Serv
ice, amint tudomására jut, hogy 
valakinek nehézsége támad a jö
vedelmi adó körül, azonnal értesiti 
arról az illetékes hatóságikat^ 
akik igyekeznek legjobb tudásuk 
szerint elsimítani a zavarokat. 

Az elmúlt másfél év alatt ezer
számra kezelte ez az iroda a leg
különbözőbb jövedelmi adó esete-
ket, ugy, hogy nem igen fordul
hat elő olyan eset, melyben taná
csot ne tudna adni. Az idegee-
nyelvii újságokat értesítette az 
iroda a jövedelmi adó törvény 
legcsekélyebb változásairól is és 
sikerült elérnie azt, hogy ma már 
mindenki tisztában van legalább 
is a törvény alapszabályaival. 
Ma már csak bonyolultabb esetek
en fordulnak az idegenek az iro
dához, ami mindenesetre a szám
talan erre vonatkozó újságcikk
nek köszönhető. 

Az Egyesült Államok kormánya 
mindenkor kész igazságot szol
gáltatni mindenkinek és azt hisz-
szük, meg is mutatta nem egy 
esetben, hogyha tévedést -vagy 
igazságtalanságot hoztak tudomá
sára, sietett azt jóvátenni. 

»• i i .  i . . .  n .  . . . . .  ... i ,  •  

LETARTÓZTATOTT RENDŐR 
TISZTVISEI^ 

Budapestről jelentik: Rína 
László rendőrtisztviselő az útle
vél-osztályban többrendbeli vissza 
élést követett el. Legjövedelme
zőbb visszaélése az volt, hogy a 
főkapitányságról visszaérkezett er 
kölcsi igazolásokat más útlevelek
re vezette rá s igy ! jogosula^la • 
noknak tette lehetővé az útlevél 
megszerzését. Több feljelentésre 
letartóztatták és Kőrös Artúr <ir. 
rendőrtanácsos kihallgatta a tiszt
viselőt, akit aztán átkísérték az 
ügyészségre. 

Loág disztanéz telefon szólal, 
Hol a miszter Neményi ? 
Clevelandból keresi régen 
Barátja a.Reményi. 
Cseng a másik telefon is: 
"Aj vant szi the editor," —-
Nem lesz nekem soha nyugtom? 
Vagy hogyfia lesz, hát mikor? 

Jön egy kövér nénike 
Alig köszön jó napot, 
Mi lesz? — kiált a fülembfe,— 
Hát én neín kapok lapot ? 
4-ztán jön egy kis fiúcska, 
A dyy klining küldte el, ( 

Hogy a kedves szerkesztő ur 
Öltözetét vigye el! 

Hol a tollam? Ki vitte el? 
No ez mégis borzasztó! 
Ki itta meg a tentámat? 
Üres a tehtatartó. > 
Halló, csenget a telefon, 
"Call Neményi to the fóti," ;< 
Ugy zseng-bong ez az 
Átint valami gramofont 

No de én nem tiiröm tovább 
Ezt a bajt, ezt A hiányt: 
Long distanc fel fogom hivmi 
K legszebbik hab leányt. 
Megkérem, hogy Neményinek 
Üdvözletem adja át, 
Közben pedig csiklandja meg 
A jobb és a bal oldalát 

Jöjjön haza, szerkesztő ur, 
Mert itt minden elveszik, 
Sőt mi több! a fizetését: 
|Iás emberek felveszik! . 
|Iiré megjön, nem lesz itt<JÉ' 
Sem a Daki, sem a Mihók, 
£» az íróasztal előtt 
jpálót fonogat egy pókí** 

PÉNZT 
• • 

KULD 
Magyarország 

minden részébe 
A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

B. BURGER, Mgr. 

BANK 
l$NNEK A SZÍNÉSZEK 

t ,-v ' 

Egyelőre még n^m a laagyqr 
fineszekről van szó] hanem a vá
rosszerte közismert *Park szíinház 
aziriészeiről, akik e hó 23-án, azaz 
á következő hétfőn .kezdik meg a 
sfaisont. 

A magyarság ís jól ismeri a 
Park színházat, a hol mindig nagy 
<iierü, nevettető és a szemnek tet-
sjző darabokat szoktak előadni. 
Ifost hétfőn, kedden és szerdán a 

Social Maids" cimü látványos 
darab kerül bemutatóra és pedig 
tó szép leánynyal, csütörtököd, 
pénteken és szombaton f.edig az 
Amerika szerte hires L. G. Field-
féle "Minstrel Show" lesz. La
punk mai számában közölt hirde
tés bővebh részletekkel is szolgál. 

-ifi 

The Dollar Sayings & Tfttst Company of 
Youngstown, Ohio, # legnagyobb takarékpénz
tár Cleveland es Pittsburgh közült. Ez a bank 
iti9$t fiókot nyitott Struthersben, 

A bank olyan, mint a csolnak minél n&« 
gyobb, annál biztosabban állja a viharokat. , 

A Strut hers fióknak is van bevándorlók oíffi-
tálya a bevándoroltak kényelmére. Szívesen 
m<?ghivjtik, hogy vegye igénybe szolgálatunkat. 

- A -
DOLLAR SAVINGS & TRUST COMPANY 

STRUTHERSI FIÓKJA 
$ ' " 

H 
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i o A MINTASZOBÁK NYITVA VANNAK ESTE 7-TŐL 9:30 IG 

SZERDÁN és SZOMBATON 
SZOMBATON DÉLUTÁN PEDIG 2 TŐL 5-IO 

A mi irodánk és mintaszobánk, a 618 Poland avénue alatt, nyitva van minden 
szerdán és szombaton este 7-től fél tizig augusztus havában azok kényelmére, akik 
nappal nem kereshetnek fel. 

Ezt azért tesszük, hogy mindenkinek alkalma legyen még most, a bevásárlási 
szezon előtt meglátogatni a 613 Poland avenue alatt megtalálható irodát és kiállitási 
termünket. Nagyon fontos, hogy már most godoskodjon arról, hogy télen jól fű
tött háza legyei* 

Rendelje meg most a furnacát 

m késMitt JTöjjdn vaiálöVb irodánkba ragr • fent jelzett m* 
ben, vagy pedig a mikor re&ér! Ha az ön fúrnacét felül kell viza 
gálni, vagy pedis reparálásra van szükség, keressen fel minket é3 
meg fog győzMsi cél*, bogy ml azt azonnal elintézzgk. 

Ne várjon, amíg a hideg idő beáll, mert akkorra annyi rendelé
sünk lesz, hogy gyárunk nem győzve a munkát, kénytelen lesz késni 
a szállítással. 

A Mahoning furnacet erMágssette faassnáljáir és feináen yotmgg 
towni házban ismerik. Mi készitjUk, mi állitjuk fel. Minősége és 
szolgálatképessége minden tekintetben elsőrangú. Mindegyik kály 
háért jótállunkT Ha nem tudja árát készpénzben fizetni, szívesen 
adjuk részletfizetésre ia. 

Mi különféle Mahoning ramacé-ot fogunk mutatni iftr 
nek. Klrálaszthatja azt, a melyik önnek tetszik. 

Vegye a Squren a Poland avenue kárét. Szálljon U |i 
Cedar st és Poland ave. sarkán ős gyalogoljon fél blokkot 
nyugatra. Hivjon fel telefonon bennünket: Maja 2332, 
Automatic: 

v&iWx'. # if 
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