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Heti Krónika, 

Ritmusokba szedte: 0. Ké. 

A múlt héten egyik este 
A Salt Spring'rótfon jártain, 
Képzelje el, szerkesztő ur , 
Hogy ott vájjon kit láttam f 
Datka testvért, az öreget, 
Szép piros az orcája, 
És a hogy szokták mondani: 
Jó a '"fizimiskája." 

* * í 
Olyan nagyot paroláztunk, 
Hogy a kezünk csattogott. 
Datka szeme az örömtől 
fénylett is meg ragyogott. 
Ide nézzen miszter 0. Ké, 
Mert ilyet még nem látott, 
ííém is kaphat a városban 
ílyen pompás, szép táltost. 

•- • í 

Istók tigyíte ffiöttfpás JÉtfc 
"fkn az öreg Datkánafk,' 
A kocsija beiílene 
Szolgabirós batárnak. 
Prüszkölt is a paripája 
fis csak ugy fugta a port, 
[vár, hogy erre az örömre 

>em ihattunk egy kis bort. 

irtán Datka a bakra ^tilt 
kecsesen elhajtott. 

Hban kezelte a lovat, 
tavaly a harangot. 

Uép járása van a lónak ' %*•'" 
De még gyorsabban menne, 
Baa zab és széna helyett 
Jlézrndzseket bevenne. 

"Visszahajtott a ^kocsival 
Stuligán üzletéhez, 
A hol sokan jöttek östfle 
Datka üdvözléséhez. 
Jffeg a kis Bartók is eljött, 
Volt bőven az éljenből, 
De Datka kijelentette^ 
Hogy ő nem él ilyenblÖL 

Valaki wstSb tanácsolta, 
Gsak ugy lesz "három a tájte," 
Ha Datka kocsijából lesz: 
llézindzsekes ambulárte. 
A ki becsip, ráhajitjái^ 
A!Datka meg elviszi: 
Nb és ezt az utat egy ** t 

9|ásfiszo|r h megteheti. 
f <%•"*«» . 

Egyebekben nem hallottam 
Különösebb újságot, 
Csak azt, hogy vsgjr náz kis 

gyermek 
Pompásan levizsgázott. 
A református egyházba® 
Vizsgáztak most vasárnap: 
Dicséretet is érdemel 
A derék, szorgalmas pap. 

Gerendayné nagyasszonyt __ 
Elismerés illeti, 
Hogy azt a sok fiút és lányt 
Otyan buzgón neveli. 
Szeretettel, megértéssel 
Tanítgatta, nevelte, 
És egyháza tekintélyét 
Igazán csak emelte. \ 

Meg is kell becsülni ezért 
Ezt a derék emberpárt, 
Tanítványuk iskolába 
Bizony hiába nem járt. 
igazolta valamennyi, ^ 
Hogy a nyáron tanultlÉE 
És ezzel a szüleiknek 
Nagy örömet okoztak. 

Tmdjuk bizton, hogy az egyház i 
A módját megtalálja, 
Hogy tanító mesterükpl* 
Illően honorálja. 
Ne sajánlják soha Kttél 
AZ anyagi jutalmat: 
A ki a gyermeknek ez&t "* 
Tudást és nevelést ad! 

L 
ü SZÖVETSÉG 

osztályát alakították 
•Duque.sneben vasárnap délután. 
A megjelentek nagy figyelemmel 
hallgatták th\ Pessenlehner An
tal titkár előadását, valamint 
Róth H. Ignác kormányzó tanácsi 
tag szavait. ISTt, Sebestyén End^ 
re rét. lelkész telszólitására meg
alakították az osztályt és megfo
gadták, hogy mindenkinek meg
magyarázok, hogy mflyen neröés 
célt szolgál az Amerikai Magyar 
Szövetség és hogy az "öntudato
sok" által a Szövetség és minden 
más liazafias intézményre szórt 
vádak mennyire alaptalan rágal
mak. Hangoztatták a megjelent 
derék magyarok, hogy bizony 
jlyen felvilágqsitáslra mindenhol 

SBÜksége volna az amerikai ma
gyar népnek, mert járnak köztük 

>a népbolonditók, akiknek a vád
jaira ugy kell megadni a feleletet, 
mint a hogy azt a gyűlésen megtef 
ték. Sok szerencsét az osztály
nak. Dolgozzanak együtt mii^ 
'magyarok és mint amerikaiak, a 
'szülőhaza és a fogadott haza ja
váért, mert nfem ember az, aki 

"'sem Istent, sem Hazát nem tisz
ttel és nem ismer." 

# Duquesneban zavartalanul folyt 
Üé a gyűlés, mert a Pittsburgh vi
déki magyar bolsevikik félnek a 
duquesnei polgármester szigorá
tól, de aunál nagyobb felkészült
séggel jöttek el a mokeesporti 
osztály gyűlésére, hogy ott. köz
beszólások, forradalmi indulók 
éneklése által zavart okozzanak 
és megakadályozzák a gyűlés meg 
tartását. Ez a tervük azonban 
nem sikerült és dacára annak, 
hogy a gyűlés után tisztességtelen 
emberek módjára mindenféle pisz 
kot és becsületsértő kifejezést 
vagdaltak a megjelent tisztességes 
emberek fejéhez, kudarccal távoz
óik. s 

:'Á gyülésvezető elnök tapinta
tosságán és szigorán múlott a gyű
lés sikere. Az elnök megérdemli 
a dicséretet, mint a hogy megér
demlik a dicséretet a megjelen
tek is, akik nem hederítettek a 
zajongókra; mert rágondoltak ar
ra a jó magyar mondásra: "Ve
szett kutya vonítása nem hallat
szik az égbe." 

A legérdekesebb a dologban az, 
hogy alzok, akik csaknem minden 

•helyén kisebbségben vannak és 
mindig terrorról lármáznak, ma
guk gyakorolják a terrort minden 

•helyen, amikor más emberek gyű
lését megzavarni óhajtják. 

Az Amerikai Magyar Szövetség 
a magyar munkások barátja, nem 
utazik pénzre és minden alka
lommal megtesz mindent a hozzá
forduló munkásért, de az Ameri
kai Magyar Szövetség különbsé
get tesz a tisztességes, hazafias 
munkás és a dologkerülő nemzet
közi "munkáatárs" között. 

Tgaza 

DERÉK 
KÚTKÉNJEINKET 

— irj a Magyar Hiradó — 
tudvalevőleg a csehek boldogít
ják, akiknek a kezére amerikai 
ruthének játszották át boldogta
lan testvéreiket. Hógy azonban a 
ruthén nép maga hogyan érez és 
mit akar, azt a következő kis meg 
történt epizód nagyon érdekesen 
és jellemzően világítja meg • 

Megkérdezte a cséh zsupán Al-
sóvereczke ruthén község bíráját, 
hogy tulajdonképpen hová akar 
csatlakozni. A világért sem az
ért, hogy aztán a nép kívánsága 
teljesüljön is, csak ugy kíváncsi
ságból. • 

Bíró uram iflő tiszteiéttói ezt 
felelte a zsupánnak: 

— Addig, amig igy köszöntünk: 
Adjon Isten jó naptít, a kenyér ki
lója tíz krajcár volt. Amikor igy 
köszöntek : Szlává Iszuszu Chrisz-
tu, a kenyér kilója tíz korona lett. 
Amióta aiít kell mondanunk: Na-
zdar, azóta nem kapunk kenyeret, 
vagy ha igen, ötven, hatvan koro 
náért kilóját. Ebből gondolhat-
járk az urak, hogy hová akarunk 
csatlakozni. 

A SZEGÉNT 'fiWŰ&Sll 
SZERENCSÉJE 

rendesen szintén szegény szo
kott lenni — közli a "Magyar Hír-: 
adó. — Ilyen lesz a szegény ma
gyar zselléremberek szerencséje 
is, akik elérik a legnagyobb dolog 
megvalósulását: földhöz jutnak. 
A legújabb tervezet minden zsel
lérnek tíz hold földet akar adni. 

De természetesen nem ingyen, 
hanem a rendes áron, legfeljebb 
hosszú törlesztésre. Eddig, rend
ben volna a dolog — de a nagy 
kérdések csak ezután jönnek. He
lyes, a vételárat talán még ki tud
ja szorítani az a szerencsés zsel
lérember valahogy, tizenöt vagy 
'húsz esztendő alatt, de ezt is csak 
akkor, ha azt a tiz hold földet 
meg is tudja művelni. Mert a 
tiz körmével nem eshetik ám neki. 
..A gazdálkodáshoz a két kar 
ugyanis nem elég. Kell legalább 
két ló, ami ma 60 ezer koronába 
kerül. Kell egy tehén, ez 30" ezer 
korona. Kell szerszám lovaknak, 
tízezer korona. Egy pár gazdasá
gi eszköz, Isten tudja, mennyi, 
feakarmányv vető mag, amit em
berséges számítással nem igen le
het kevesebből beszerezni 80 ezer 
koronánál, kell egy olcsó paraszt
szekér, 30 ezer korona. . . szóval 
tiz holdnyi földön való gazdálko
dáshoz legalább 200 ezer korona 
beruházás kell, mert másképpen 
nem megy. 

Hogy ezt a szörnyű összeget tó 
a nincstelen zsellér honnan ve
szi, azt ő maga tudja legkevésb-
bé. De ha elő is teremti valahon
nan, kölcsönképen: bizony rab
szolga lesz nemcsak ő maga egész 
életére, hanem még a gyermekei 
és az unokái is, hogy évtizedek 
alatt 'letörlesszék ezt a® adóssá
got. 

Ha a magyar^urak csak igy tud 
ják nyélbeütni a földbirtok re
form nagy kérdését, akkor talán 
jobb lenne bele se fogni. Az nem 
lesz megoldás, ha évtizedekre adós 
ságot törlesztő, annak dolgozó, 
azért élő rabszolgát csinálnak 
milliónyi kis emberből, 

"A HÉT" 
akroni laptársunk a munkás

mozgalommal foglalkozva a kö-. 
vetkezőket írja legutóbbi számá
ban: 

"A munkásmozgalom minden 
iránya — a mérsékelt és radiká
lis is — a bérkérdéssel foglalko
zik vagy általában a 'bérrendszer
rel. Ez komoly ügy. — ^Nem cé
lunk sem kritikát gyakorolni a 
munkásmozgalom irányai felett, 

sem ismertetni azokat, de kije
lentjük, hogy a munkásmozgalom 
komoly és felelős irányait — akár 
egyezik fc felfogásunkkal, aTkár 
nem, — megkülönböztetjük nem
csak <a bolshevizmustól általában, 
de különösen a *zélhámoskodó 
Ijolshevizmustól, a melyet az 
Amerikai Magyar Munkások kö
vetségében űznek. 

Legyenek nyugodtak a munká
isok, nem törünk semmiféle mun
kásmozgalom ellen. Nem va-
;gyünk azoknak a szolgálatában, 
de a munkásmozgalom ellenségeit 
sem szolgáljuk. A munkásmoz
galmakkal szemben az álláspon
tunk nagyö^egjyszerü: nem avat
kozunk bele - A munkásmozgalom 
a munkásoké. A munkások nem 
sfzoktak beleavatkozni mások moz 
galmaiba. 

De az Amerikai Magyar Mun
kások Szövetsége tiem munkás
mozgalom. Ezerszer állítom, hogy 
Hem. Aki pedig azt meri állíta
ni, hogy . munkásmozgalom, az 
vagy tudatosan meghazudtolja <a. 
létező munkásmozgalmakat vagy 

jmég annyira tudatlan, hogy nem 
tudja megkülönböztetni a tényle
ges munkásmozgalmakat a vissza
élésre alkotott munkásmozgalom
tól. Az Amerikai Magyar Mun
kások Szövetsége nem tarthat 
igényt arra, hogy olyan munkás, 
aki tagja [valamelyik munkásmoz
galomnak, elismerje, mint a miín 
kásmozgaíom egyik ágát, avagy' 
hogy az olyan ember, aki tisztá
ban van a munkásmozgalommal, 
munkásmozgalomként birálja el. 

Ezt a vezetők is nagyon jól ér
zik. Tisztában vannak magukkal. 
Hogy leplezhessék csalfaságukat. 
hogy takarhassák álnokságukat, 
azért van szükségük a heccekre. 
A heccek pótolják a tényleges har 
cokat. A hececk kötik le a mun
kásokat és azt a hitet keltik, hogy 
megélhetésük javításáért és sor
suk változtatásáért .harcolnak.'' 

MÁST ifí ;ir, de azt most nem 
közöljük. v V 

NÉMETH ANDRÁS HALÁLA 

Városunkban, főleg peéig a 
Brier Hillen, sokan ismerték a 
Borsod megye Nagy-Csécsből ide 
sfcármazfcrtt Németh Andrást, a kát 
a barátai Huszárnak is hivtak. 

Németh vagy hat hónap előtt 
kezdett betegeskedni. Senkije 
nem lévén Amerikában, egyik jó 
ismerőse, a Silliman Streeten lakó 
;Duday József, magához vette és a 
lakásán ápolta, teljesen ingyen 
'ellátást adván neki. Németh ál-
larpota azonban a -leggondosabb 
ápolás dacára sem javult. Igv' 
tehát a canfieldi szanatóriumba ke 
rült, a hol a napokban meghalt. 
Az orvosok szerint éz ital túl
ságos élvezete okozta korai halá
lát, mert csak 31 éves volt. 

A megboldogultat otthon szülei 
és rokonai fogják siratni, a kiket 
tludayék értesítettek <£»& szomo 
rn végzetéről. 

és 27 millió dollár értékű nyers
anyagot vásárolnak. A Kanadá-
baan évenkint előállított icipők és 
csizmák gyári ára 45 és 50 millió 
dollár köfeött váltakozik. 

kanadai cipőgyárak 

a 
Hirdetőinket! 

A kereskedelmi minisztérium 
kimutatása szerint a kanadai ci-
cőipar óriási fellendülést mutat. 
Jelenleg 160 cipőgyár inüködik 
Kanadában 35 millió dollár alap
tőkével, melyek évenkint tiz mil
lió dollár munkabért fizetnélc ki 

A VILÁG BÜZÁ 
1 ÉS RO 

A Rómában székelő Nemzetkö
zi Földmivelésügyi Tntéfcet meg
állapította, áprilban 10,500,000 mé 
termázsa buza és rozs állt kivi
telre készen azokban az országok
bán, tftelyek több gabonát termel
nek, mint amennyire otthoni fo
gyasztásra szükségük van. Ebből 
Észak-Amerikában 6,000,000 mé
termázsa, Dél-Amerikában 3,200,-
000 métermázsa és Austráliában 
1,300,000 métermázsa buza és rozs 
van. Azoknak az országoknak, 
melyek gabonagivitelre szorul
nak, április elseje és az aratás kö
zötti időszakban 8,100,000 méter
mázsa búzára és rozsra van szük
ségük/ 

tdmáM 

Embereket keresünk, akik megtanul
nák az autó gyártást és javítása. Mi
ért bízik a vak Bzerencsében ? Hasz
nálja fel szabad idejét és járjon ebbe 
az iskolába, ahol független iparágat 
tanulhat meg- Nagy fizetés vagy alka
lom a z önállósításra. Jövője attól 
függ, hogy mit tesz mostan. Hatá
rozza el ínég ina, hogy beiratkozik az 
isoklába és kiveszi részét ebből a biz-
neszböl. Iratkozon be most. $3.00 a 
beiratási dij. A tandijat részletekben 
fizetheti. 

THE YOXTWGSTO-VW GREATER 
AUTO SCHOOL 

849V? Wilson Ave., Youngstown, O. 

A FINÁNCOK 

Vigyázat, magyarok, jönnok 
fináncok, már mint a "száraz fi
náncok." Számos feljelentés ér
kezett a szárazság betartását el
lenőrző hivatalos közegekhez, 
4ogy a youngstowni kerületben 
nagyban gyártják a rézindzsek-
et. A hatóság ezért most 25 
prohibiciós tisztviselőt küldött 
Youngstownba, a kik kutatni fog* 
nak azoknál, a kik ellen feljelen
tés érkezett be, vagy a kiket 
gyanúsaknak találnak. Eddig is 
8 ilyen prohibiciós biztos van vá
rosunkban, és igy most 38 lesz. 
Főleg Steeltonra, vagyis a "hegy
re" fáj a foguk, azért jó lesz vi-
gyá«i. ,, 

> A kereskedelmi minisztérium 
értesülése s^erhvt az angol kor-
irány 1921-í költségvetésében hat 
száz millió doll4r van előirányoz
va a világháborúban résztvett 
rokkant angol katonák 
irányú segítésbe. ' 

Penzkuldes 

• 

a legolcsóbb napi árfolyam melleit. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb 4| a társaságok által megsza
bott áron, ~,í,ví 

•ÚTLEVELEK 

é> az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wiok Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

mpwimniiiiid 
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SFILSING-EE AURÉL 
oMIeveles magyar gyógy

szerész 
a 15 Spring Common 

afctt tevő M E O V i L T é 1 
GYÓGYSZERTÁR Majdo-
noga, vegyi laboratóriumá

ban 
Beteg férfiak és nők a leg
jobb orvosságot minden be
tegség ellen itt kaphatják. 

Orvosi receptek, Sérvkötők, 
Jaskötők, Gmnnii áruk., ^ 
J Gyomor Regulátor,' MÍ i | 
Yes pirula, Vese pirula 

Liliom Krém 

I,.,, A.-,... * , 
'(• ̂  ' í , " r* 
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MétíYAM ORVOS ITT MIK BEK LDÖBKST ÍÜÁLHATé 
Tanácsot bárkáiek iocven adunk! 

szerdán és szombaton este 
fél 7-től 8-ig, 

A jni "esti nyitásunk" olyan népszerűnek bizonyult julius 
-és augusztus havában, Jiqgy ezt az uj szokást floegtartj.uk szep
tember havára is. 

Mindazoknak, akiknek kényelmetlen <asj, hogy napközben, 
keressenek fel, szivesen magyarázzuk meg a Mabn^ír  ̂ fur-
nace éket minden szerdán és szombaton este. 

Youngstownban készül. 
A Mahoning a hírneves, 

Youngstownban készült fű
tési rendszer. Könnyű fize
tési feltétfelek mellett réas-
letfize;tésre adjuk és jótál-
lunk, hogy azon esetre, ha 
*em futató házát, pénzét 

r #sszaadjuk. Más városok* 
is ették haszálják. A :. 

Píahomiig saénben megti-
Isaritja az árát. A Mahoning 
* szenet teljesen elégeti. 
Kincs ssénpazarlás- Kincs 
WieMmiég. 
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