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A haladó Magyarország. 
— • r. vi f , • • 

Kél cikket közlünk alább. Az egyik az Est, a iftásík 
a "8 órai Uj^ág" vezércikke. Boldogan látjuk, hogy öreg 
Magyarországban oszlik a köd, ami csaknem minden mun
kás tagját megbénította eddig. 

' ELÉG VOLT 

a forradalmi mámorból... csattant föl a honvédelmi miniszter mesz-
szire liangzó, komor intelme. "Le kell csapolni a forradalmi 
gőzt", — igen ezt hirdeti hónapok óta minden hazafias, józan po
litika s Az Est hasábjain jóformán ez az ölelkező rime minden 
sornak, a váltakozó napipolitika minden hullámzásán tul. 

• .*. Beec, puccs, kaland, foradalom, a műfaj ma ugyanaz, csak 
a méretben van külömbség, de a legutolsó évek történéte kései-
ves példa rá, hogy a mi ma hecc, az holnap: végzet lehet. .4 for
radalmi &zellém! állandósulása mintegy örökös ostromállapotban 
tartja a társadalmat, — bizonytalanná teszi a termelést és aláássa 
a nemzet életerejét. Azt jelenti, hogy sorsuk jobbrafordultát nem 
munkájuktól várják az emberek, de emennek, vagy amannak a 
pártnak, politikának felülkerekedésétöl: hogy aztán ez mit jelent, 
azt nem kell külön részletezni. 

Két hatékony ellenmérge van a forradalmi a&eUem lassan ölő 
mérgének: az egyik a munka, a másik a törvényesség. Törvényes
ség, a mely nem néz jobbra és nem néz bálra, a melj^ oltalma a 
munkának, & Ja e^sj^leín?]^, a . szabadságnak; törvényesség, a mely j rossz állapotban. , . 
soha, egy pillanatra sem, véletlenül sem engedi relatív valamivé Á vizsgálatot pgr tíj>i 

Asszonyok, leányok postája 

ÉVA NÉNI LEVELEI. 

"Ne sirj kis lány"... Bizony, kis lány, nagy dolog a szerelem és 
— amit látja, sok mindenre képes a szerelmes ember. Éva néni is 
csak azért ,bocsát ja meg magának, amit tett, inert szerelmes, lány
nak, ittas embernek jmindent el kell néJÉi. ' , . , 

Nágyon helytelenül cselekedett, amraor elfogadta az ajándékot 
attól az úrtól, akinek már nem szabad másra gondolni, csak a hitves 
társára. Egy doboz cukor, egy értéktelenebb emléktárgy talán még 
megjárta volna, hiszen az ön szívességét akarta látsólag visszo-
nozni. De egy gyémánt-bross! Ez egy kicsit sok. És ez már félre se 
érthető. 

Hogy mit tegyen t Nagyon egyszerit Ádja vissza néki az aján
dékot és mondja meg, hogy egy pillanatig azt hitte, hogy elfogad
hatja. A másik pillanatban azonban már rájött, hogy nagyot té
vedett. 

A nagyobb baj mégis az, hogy szívesen fbgitáta a« «§tódéfeot, 
mert ilyen ajándékot visszaadni már szivbemarkoló dolog. Mindegy, 
meg kell tenni. Nagyon szomorú következményei lehetnek, ha nem 
teszi meg. Aztán pedig felejteni, felejteni, és mentül kevesebbet sír
ni. Nincs más út kifelé. Sok szerencsét! Melegen üdvözli Éva néni. 

Féltékeny*. Orvoshoz menni és a tanácsát megfogadni. Pon-
í osan szigorúan betartani, amit mond. Ez talán még segit a dolgon. 
Pontos, hogy legyen akarata szabadulni ezektői a lehetetlen gondo
latoktól, mert higyje el semmi oka sincs arra, hogy a lelkét ölje 
velük. Ha az idegei rendbe jönnek, akkor minden könnyebben fog 
menni. Az orvos ehhez szükséges. 

Ha orvosi kezelés után se "lesz read", akkor Jcjoil ttjrá Éva ? - » "* '.V ^ 
néninek. Megint kap tanácsot. 

Szivek. Nehéz erről a kérdésről egy üzenet kc'refében bésjíéíni. 
De megpróbálom. Talán egy aforizmával sikerül annyira rávilágí
tanom a dologra, hogy meglássa a íontosabbvonalakat. 

Az aforizma itt következik: 
— Nincs a hajó, amelyikre még egy utas ne férne fel, de olyan 

sincsen, amelyikre mindenki ráférne. 
Szóval... igy áll a helyzet. Ha jól elgondolkozik, akkor e perc

től fogva tisztábban fog látni. ^ •' 
66. Nem, ilyenkor már nem szabad ekkora meggondolatlanságot 

elkövetni. Az aggok sorsa: bölcsen cselekedni. Ugy-e szomorúi 
Többeknek. Nem kell félni, az Éva néni számára érkező levele

ket csak ö bonthatja fel és senki más» 

HTRKK A REPUPLIKÁNUS 
TÁBORBÓL. 

ORVOSI VIÍSGÁLAT 
BAN. 

AZ X8KOLÁ-

Egy kerület iskolában 5978 iskolás 
gyermeket vizsgáltak meg az orvosok. 

Az eredmény a következő volt: 
546 gyermeknek volt fülhibája. 

2214 gyermeknek >0lt a mandulája 
megdagadva. 

1081 gyermeknek vélt polip as or
rában. • 

4069 gyermeknek VóHak a fogai 

sülyedni az igazságot. Nem állhat meg egy társadalom, a hol 
mindenféle titkos evidenciákat tartanak fenn, a melyekben a 
megbízhatóság, vagy mebizhatatlanság nem állami, vagy nemzeti 
szempontból minő*iil, hanem a szerint, hogy ilyen, vagy olyan po
litika szempontjából megbizható-e, vagy megbizhatatlan-e a gya
nútlan polgár. * 

A honvédelmi miniszter szavait mindenkinek meg kell szív
lelnie az országban. v Mindenkinek. Rettentő ökölcsapásai hull
tak reánk a sorsnak, — de a magyarság históriai életereje töretlen 
és Közép-Európa vak mélységéből nj világcsodáként emelkedhe-
tik föl hazánk, mint a munkának, virulásnak, jólétnek és nemzeti 
dicsőségnek földje. Ehhez azonban munka, emberi jog, szeretet 
és megbeesiilés kell... sok, nagyon sok auiaka és #e»mi, semmi 
puccs. . 

A MAGYAR GLÓBUS 
is összeomlott a régi Magyarországgal együtt. Nem egészen érde
metlenül vágták fejünkhöz a gúnynevet, hiszen évtizedeken ke
resztül közjogi vitákban merült ki politikai agitáeiónk, mintha 
Magyarország egyedül állna a világon, minden vonatkozás nélkül 
szomszédaihoz és a nagyvilághoz. A magyar glóbus keserű élce 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy kizárólagosan belpolitikát csi
náltunk, külügyi ismeretek és szempontok nélkül. Nemcsak a 

nagyközönségé, de a pártok, sot kiváló pártvezérek is a legfonto
sabb kérdésekben szinvakságot tanúsítottak életbevágó külügyi 
problémák iránt. Már háborús felhők lógtak fejünk fölött, ami
kor pártjaink obstrukcióval zsarolgatták katonai javaslatok kér-
désében a királyt, mintha a hadsereg valami szórakoztató sakk

játék lenne az uralkodó számára, akitől ezért személyi és tárgyi 
• rekompenzációt követelhetnének ellenzéki vezérek! 

Ezek az idők elmultak és az emberek is megváltoztak. Most 
először történik, hogy nemcsak a politikus, de a kisember is für-
készőleg tekint körül, hol találhatna barátokat Európában és hogy 
minő belpolitikai előfeltételekre van szüksége külső megerősö
désünknek. Ami az angol, német, francia és amerikai állampol
gár mentalitásában adott ösztön, hogy képtelen külügyi reflexié 

nélkül megítélni belső problémánkat, — erre az egységesítő mód
szerére a politikai világszemléletnek csak most eszmél a magyar
ság. A közvéleménynek ilyen természetű átalakulására síüksége 
van külügyi kormányzatunknak, hogy sikenwl teremthessen 
bázist érvényesülésünknek. 

A közvélemény munkatársa is a férfiaknak, akik a külügyi 
politikát intézik. Most, hogy hazánk sorsa egy időre «1 van in
tézve, számolnunk kell a körülményekkel és az élethez igazodnunk. 

' A gyöngének nincs joga érzékenységre és szentimentálizmus nél
kül kell simulni a valósághoz, mialatt erős hittel őrzi szivében a 

. jövendő eszményeit. E pillanatban még csupa ellenséggel va-
gyünk körülvéve és nem tudhatjuk, melyik lesz holnap szövetsé-

|L.ges társunk. Izoláltan nem maradhatunk, mert bele kell kopcso-
lódnunk a világszervezetbe, de bárkinek is nyujtsunk kezet, be-

$}' esülettel fogunk részt venni*az épités közös munkájában. A ma
gyar gló^s összeomlott. Meg kell menteni a magyar rögöt. 
ij 1 1 y *•••• —'-j^i1 ^ • '••••••>• • • y '• • »• • —"y •» — , ,/,• • m, 

tipikus vidéki kei 
rületben ejtették meg, aliol az állapo
tok teljesen azonosak minden olyftB 
kerülettel, ahol niesen rendszeres isko
lai orvosi vizsgálat és felügyelet és a-
hol nincsenek felkészülve az ilyen ba
jok tömeges orvoslására. 

Első tekintetre furcsának látszik, 
hogy minden megvizsgált gyermeknek 
átlagosan legalább is két betegsége 
volt. Ha tovább vizsgáljuk a dolgot, 
csodálkoznunk kell, hogyan élhetnek 
a kis fiuk és lányok olyan sok hibá
val. Tény az, hogy ezek a bajok csak 
a legritkább esetben okozhatnak ma
gukban véve halált, de azért veszedel
mesek, mert gvengitik a gyeirmek tes
tének ellenálló képességét a komo
lyabb betegségek ellen és akadályozzák 
a gyermeket tanulmányaiban egész éle
tén keresztül.\Nem kell sokat beszél
nünk arról, hogy a rossz fogak a hibás 
látás és hallás milyen kellemetlen ha- j 
tássan vannak a gyermek fejlődésére. 
A megdagadt mandula és az orrpolip 
akadályozza., sőt sokszor lehetetlenné 
teszi az egészséges lélekzetvételt. Azon 
kivül az egészséges mandula mintegy 
szűrőként szerepel és megakadályozza, 
hogy tisztátlan do]gok és mérgek jus
sanak a testbe. Ha a mandula meg van 
dagadva vagy * beteg, természetesen 
nem működhetik rendesen. 

Ha esteket a dolgokat az igkolai ható
ságok és szülök kellő méltánylásban 
részesítik, idejekorán hivatott orvo
sokhoz fognak fordulni, hogy a gyer
mekek egészséges és" természetes fej
lődését biztosítsák. 

f  Z E N E  í .  

Hirt hozat az esti ezelő 
Akác lombos kis falunkból nékem 
Haza hiv a nyárfa erdő 
Minden csillag a borongós égen 
Édesanyám udvarában 
Nem nyílt rózsa akác sem Virág

zik. 
Az ivóba s -mulatóba 
Alkonyat g harangssóra 
A nóta is imádságá v&Ük 

•.j'TfJV , . . ; ' . 
üzentet vissz a szelő 
Akáclombos kis falumba tőlém 
Ne hivogas nyárfa erdő 
Hirt sem hallasz többé tán felőlem 
Mond el mond el mindenkinek 
Hogy híjába Tárnak 
Mikor harang kondu} este 
Az én Bzivém meg repedne 
Illatától az akác virágnak 

Irta' Cinke István, Youngstown, O. 

A Union Leauge club magyar 
bizottságának tagjaivá 

a következőket kérték fel: Tóth 
Istvánt, Steel Streeti közismert 
magyar üzletembert, Vaskó Fe
rencet, Balaskó Györgyöt éi. Szi
lágyi Imrét. 

A líahoning megyei republi
kánus kampány bevándorlókat il
lető résznek vezetésével Plpoly 
Gyulát, a közismert East Young-
stowni üzletembert bizták meg. 

Gwsáiííftáfer Náfhánt, ftt|Wnk 
kiadó vállalatának üzletvezető
jét nagy kitüntetés érte a napok
ban. Kinevezték ugyanis az ide
gen nyelvű publicitási kampr*" 
vezetésére alakított állami bizott
ság elnökévé. Titkára szintén ma
gyar származású ember, ZuCker 
Miksa, aki a Szabadság hirdetési 
osztályának vezetője Cleveland
ban. 

A keddi esti női gyűlésen szép 
száminál jelentek meg a magyar 
sfcármazásu nőkj akik $z idén 

•férjeik oldalán mennek majd 
a szavazóbódéba. Ott voltak töb
bek közt Vaskó Ferencné, Nt, 
Balogh Bálintné, Ambrózy Mat-
hild és még sokan mások. Az este 
éfryik szónoka Grosshandler Nát
hán volt, aki irgalmatlanul osto
rozta a magyarokra annyira ked
vezőtlen Nemietek Ligáját. ' 

Barnum volt tőrvényszéki bíró 
és Paul Jónes biró jelölt beszél-
eek majd szombaton effete tez east 
youngstowni Hamrock Hallba hir
detett republikánus gyűlésen. 
Magyar származású polgárokat 
szívesen látnak ha megjelennek 
es^e fél nyolckor. 

A város egyik másik magyar 
vidékén a Steeltonban hétfőn este 
lesz republikánus gyűlés amelynek 
szónokai Friedman József magyar 
származású ügyvéd, John Willo 
ü£yvéd és H. P. McCoy állami 
Seenátor lesznek. Ajánljuk % «zó-
nokok meghallgatását. 

r-

É N Z K Ü L D E M É N Y E K E T  
ÉÉi&YARORSZÁa vagy OSECHOSLOVAKIA bármely részébe,_ 

MSes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk* 

B A N K U T A L V A N Y ' O K A *  
^ a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk. ' 

GhnMoljon családjára, most segítse őket, használja ki tt Ükálfllát, 
tÜg a korona árfolyama alacsony. \ 

H A J Ó J E G Y E K E T  
tt ó-bazába vagy az ó hazából íde a legkitűnőbb hajókon, a társaságok 
É&detl árai mellett adttnk el. Utasainkat New Yorkba személyesen' 
kísérjük. 

. Hozassa ki családját most *z. ó-hazából. A kihozatalhoz szUkségefl 
-©fanAnyókát elkészítjük. 

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

° Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes biaalesuttal ée gyff-
tdöjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY. ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, 0. 

Regisztrálási napok: 
Sfceptember 30., október 7., 15. 4# 16. 

REGISZTRÁLJON! 

| , A MEXIKÓI HADBEREO. If 
ifelexiko City-böl jelentik, hogy 

éexikói hadsereg létszáma jelenleg 
317,000 közkatona és tiszt, akik kö
tött 500 generális van. Általában a 
mexikói hadsereg sokkal jobban el van 
tátva xnq^asiasgui tisztekk^jnint• tfr- J volt az agy %l&tt beváa-
fmrft e«apatTé2et«kk^. 

 ̂ RECORiyPÖaő BEVÁNDORLÁS. 
Az augusztus 28-án végződött bit 

bevándorlási kimutatása a Vi
lágháború kezdetű ota még nem érke
zett annyi bevándorló Ellis Islandrft 
egy hét alatt, mint ezen a héten. ld,691 

f" ^ ?• í. 

nkiftrfr!> 

k SZIBÉRIAI HADirOOLTOK 
HÁLÁJA 

(Folyt, az 1. oldalról) 

f&nrésze van abban, hogy M itt 
Youngstownban megkezdtük a 
gyűjtést, a melyet azután Ame
rika magyarsága folytatott. 

Lator kapitány szerencsés meg
szabadulásának szívből örven
dünk, mert olvastuk mindnyájan, 
hogy milyen szenvedéseken ment 
keresztül. Géressy Ferenc és La
tor Zoltán már tul vannak a ve
szélyen, most már csak arról sze
retnénk mielőbb híradással lenni, 
hogy Mihók Géza is szerencsésen 
haza érkezett. Hisszük, liogy a 
közel jövő valóra váltja ezen re
ményünket. 

CSALÁDI ÖRÖM. 

T  A K A R X  T  A  f t .  

a*íi<sk száma. 

A legtöbb takarítási módszer, melyet 
a háeziasezonvok a ház tifiztántairtásá-
hoz használnak, elméletileg és gyakor
latilag rossz. A száraz söprés és poro
lás nemcsak haszontalan, de gyakran 
vizzel súrolni vagy nedves ronggyal 
veszedemes is. Nem sokat ér szappanos 
törölgetni sem. A vacum cleaner na
gyon hasznos dolog, de nem" áll min
dénkinek a rendelkezésére. 

A poroláshoz nedves Iruhát kell 
használni és gyakran kimosni azt szó
dás és szappanos vizben. A falakot, 
bútorokat, ajtókat terpentinbe, pet/ 
roleumba va&y parafin olajba mártott 
ruhával kell ledörzsölni. 

Semmi sem ér fel a napfény és le
vegő fertőtlenitő hatásával. Ezért leg
jobb ha az ágyneműt, takarókat, füg
gönyöket és hasonló dolgokat a nap
fényes levegőn szellőztetjük és ^ÓL ki: 

pótoljuk ttkielétt viesaatMszftk' a' he-
lyftré. 

A konyhát és az olyan helyeket, ahol 
a falak és a famuoka hamar elpiszko
lódik, legjobb időnként újra átfesteni. 
A ház tisztán tartása nemc-sak c-siuos-

gé&zségi szempontból is.' 

Miért hagyja fogai által életét 
elkeseriWnty 

KÉEJEK TANÁCSOS 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

» 4M0 héáy ÍMM 
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, hoi as másoknak 
nem sikerült it jótállok mun
kámért. 

ünc&tauür 

4-ik emelet, 412. számú jxeba, 
Bell t^eíon, 6945 ' 
Autó. telefon, 4773 
Youngstown, Ohio 

Nagy öröm ég boldogság érte 
lapunk nilesi megbízottját: Veress 

. István közismert magyar üzlet-
! embert, a kit a neje a közelmúlt 
j  napokban egy szépen fejlett le
ánykával ajándékozott meg. 

j A népszerű Veress család örö 
mében igen sok jó barát és iame-

ji'ős osztozkodott, a kik a legjobb 
! kívánságokkal árasztották el a 
[boldog szülőket és az uj jöve-
j vényt, « iti a második leány a 
; családban. 

DARK Vasárnap | 
A  S Z Í N H Á Z  C s a k  e g y  n a p i g  | §  

folytatólagos előadás délután fél egytől este 11-ig. ||| 

A MOZI TÖRTÉNELEM LEGNEVSZETE- • 
SEBB FOTO JÁTÉKA A G 

Mary Pickford | 
a* ő legújabb és határozottan a legnagyobb M 

sikerében lü 

u SUDS'* 
Határozottan Mary Pickford legbriliin-

sabb teljesítményé ugy a komika m^nt a drá
mai szereplés terén. 

ÖRÖMET SZEREZ AfAGÁNAK HA EZT A 
KEPET MEGNÉZI, MERT A KÉP KEDVES 
EMLÉKE ÖRÖKÉLETÉRE MEGMARAD. 

NEWMAN - KALAPOK 
o 1920 őszére 

f ridman József 
iftagyar ttgyvéd és közjegyzS 

800 STAMBAUGH BUILDING 
Az Electric Shop felett 

YOtJNöBTOWN > "• . OBIO 

A magyarok mniden ügyben biza
lommal forduljanak hozzá. 

NEWMAN-nál 
okvetlenül megtalálja azt a kala
pot, amely a legjobban áll önnek. 
Most érkezett egy nagy szállitmány 

valódi STETSON-kalap. 

|| Z6 N. PHELPS ST. 

L E Á N Y T  

k̂ mek általános háziíöUökára. 
Jó fizetés. Cím: A. M. Quadion, 
424 Alemeda Avenue. Telefon 
Automatikus: 73071. Nem kell 
angolul tudni. ..  

• ' iH" ' 
*-

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
Í6 South Phelps St. j 

—* 

RNNZKT?L5S!Hfr l| HAJÓJEGYEK 

DRUG GO. 
16 W. Federal St. 

PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ 
minden tekintetben Kiss Emil bankháza, amely már 
több, mint két évtizede szolgálja kipróbált becsületoa* 
séggel és felülmúlhatatlan ^ szakayatottsággal az ameri'| > 
kai magyarságot. A sajlt jói felfogott ércekében ca3v / 
lekszik, ha minden ügyben erre a cimre ir: 

KISS EMIL BANKÁR 
¥»"»ECOND ASmUfi NEW YORK 

I HAZAI ttOTKK 3 


