
, R >£' H K <'• « 7.^_ *VRR; T-^' T T V TW ,V;I»+.-Í>V CM'/' ™A^3F?S» .»• £3". IR. 
, - <* 4* -Í v 1-M ,1 1 vt ' < \" • > ' * "*e\- "s -" 1 * '* »' ,,> !v «'* --•?< V'. A * i 
*» *$* k *.,£ ^ ^ ^ ^ ^ iK > ' * ; J ^ * V* * * » rf«r h tf ̂ ^ *f>*fcV Í§C -4 4 y- t-á „ ?, , * «** ,* ^ **\*V ^;<**>**•*>..A" JR*F^C,,., * % ' , 'V--„;.,JI» .̂' 

' t ;'- f-'-y-j * Y - ••. ' '* •' 'Vi *MERIKÁI MAGYAR HÍRLAP , , , V ?\r : y ,/.,,» 

r>>* 

« •• - ; *•-.' '  , -1 •• v - , i .,-
i ts^% '' '.,'- r', ^ 

I'lr **<Á H -* «&** >'viCaK Sf«'i2*^. 1 v<4^ 
SMfiBgga^i ütt 

'51 • 
i "* 5 

.4 '\ 
\ -*•: 

V,?, 

J ^ ' 
l w %  

Két fehér 
, t 

, /. t * ^ • , -?.i -t 

^. V;v %v 
.i*—f /*^ "í-

r,. Az egyik asztalt 1907 októberé-
bcn teritettük, Gleason-ban West 
Virginiában. • 8» 

Kilencen ültünk mellette és 

Síig oda értünk, nagyon érde-
s utat kellett megfutnunk. 

; ; 1907-ben netti volt ' jó világ 
ík országban. "Depressió" volt 
akkor is és tizezerszám, talán 
seázezerszám csavarogtunk' mun
ka nélkül New Yorkban. 

• ^ Akkor a new yorki magyar ko
pnia még az Ave. A és Aye. C 
Időzött, a Houston Street-tői a 
tizedik utcáig 'húzódott és ott 

' llelyezkedtek el egymás hegyén 
hátán a Mocsár, a Török, a 
Szalay, a Polónyi, a Mészáros. 
&eg a jó Isten tudná még miféle 
S&alonok és vendéglök; megannyi 
Ifi agyar központok. . 
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Kossuth Hall-ban tanyáztunk és 
^ öda hozták egyszer a hirt, hogy 

embereket visznek transzporton 
bányába. < 

Egy kicsit gyanúsan hangzott 
A jó hir, hiszen abban az időben 
Jiem kellett a munkást transz-
sporton 'fanni, akadt belőle min-
denfelé elegendő. ' 

' Nem nagyon fogathattunk 
•• azonban a munkában és mert 

%en gyakran a fehér kert volf 
~m szállásunk és a padra teritett 

ttjságpapir a nyoszolyánk, — ami 
október vége felé bizony szellős 
íriár — ázt határoztuk, hogy be
lépünk abba a transzportba. 

, ":C A munkától sok jót nem vár-
Mank, — csak az Isten a meg
mondhatója, hogy akartunk-e 
igazán dolgozni — de azt tudtuk, 
hogy legalább amig visznek ben
nünket, a meleg vasúti kocsi lesz 

> <a: szállásunk s hogy egy pár na-
A

; pig a bányában sem lesz hiány 
"Üieleg lakásban és ebédben. 

. 2 Szóval ugy éreztük, hogy a 
. :itanszport a legrosszabb esetben 
iá legalább egy-két hétre megol-
*dás, hosszabb időre meg minek 
vsfeérvezne az emberi elme, mikor 
Jgeg csak tizennyqlc--husz éves. 

íj: Aznap este beszegődtünk s 
Jljar aznap éjjel a közvetítő iro
da (labor office^ jóvoltából volt 
Iizetett szállásunk. Második nap 
lobogott velünk a vonat a Cum
berland leg vadregényesebb, leg
bájosabb részébe és az ügynök 
ágy zsák kenyeret, meg hideg 

• ítlvágottat hozott magával, hogy 
.a- huszonegy regrutát az uton 
élelemmel ellása. 

\-ú A kenyér és kolbász nekünk 
'íftennyei manna volt abban az 

v időben, mit bántuk hát, hogy 
Mr. Engel napi másfél dollárt 
Számított fel élelemre a kompá
niának, amit tőlünk hűségesen 
levontak — volna Gleasonban. 
1; A huszonegy magyarból álló 
transzport már az uton két tá
borra szakadt és mi kilencen ma-

" ;í*dtunk. } 

' Az a kilentf, akik; a ÍCossuth 
Hall vidékéről voltunk verbu
válva és akik között igazi és 
ttendes munkásember voltaképen 

/ é$ak egy volt. A kis Hudák gye-
r«k, aki mindössze talán tizen
nyolc esztendős lehetett, de aki 
danolva loadolta a szenet, mi
közben mi többiek hol az Istent, 
hot Amerikát szidtuk/ 

i ' A többi tizenkét magyar nem 
Áálcart azx "uri társasághoz" csat

lakozni és ők már a vonaton kü
lön bandában durákoztak. 
, Mikor estefelé Gleasonba'meg-

" ékeztünk, egyáltalán nem örül-
tunk4 hogy vége a hosszú uta-

^^snak^" 
.iv ; Először jól tudtuk, hogy egy

két nap múlva hozzá kell kez-
'denünk a munkához^és .azért 

nem valami nagyon lelkesedtünk, 
azután meg azon kellett gondol
koznunk, hogy miféle burdon fo
gunk meghúzódni, 

r Á Gleasonban idegenek netn vol-
í*.J»k. / '• -'M 
) . Egyetlen orosz családot pár 
. ^nappal később hoztak utánunk s 
- mert sem az angol burdos-gazdák 

nem nagyon lelkesedtek mi ér-. 
». tiinlc, s^m mi nem nagyon vá

gyakoztunk angol kosztra, a 
superintendent és a magyarság 
közös megelégedésére ugy hatá-
d)ztunk, hogy betyár burdos há
zát csinálunk. -• 

Az olvasóknak nem kell ma
gyaráznom, hogy mi a betyár-
burd. \ 

Egy nagy házat kaptunk a 
supertől és az alsó négy szobá
ban a tizenkét magyar ütötte 
fel a tanyáját, az emeleten az 
"u|ri társaság" fogott a ház
tartáshoz. t 

A társaságban Hudákon kivül 
ott volt Szuhányi, akinek arany
keresztes lovag és Szatmár me
gyei főispán volt a papája és 
aki akkoriban érkezett ill; or
szágba. 

Bakró Jenő, akinek gondolom 
Rahway-n van most üzlete, egy 
hazai kollegájával, Simon Jenő
vel csatlakozott hozzánk a Kos
suth Hall-ban. ök ketten keres
kedő segédek voltak otthon és 

Mi leginkább a Polónyi féle- mint pincérek érkeztek ebbe az 
országba. 

Az öreg Ráchman, egy deli
rium tremensben szenvedő öreg 
korhely csak azért jöhetett vé
ljünk, mert valí^mikor formán 
volt a Carpathia hajón a pincé
rek között és igy bizonyos köte
lékek fűztek Bakróhoz, Simon
hoz, Egeir Sándorhoz és én 
hozzám. 

A nyolcadik és kilencedik kol
léga nevére nem emlékszem, de 
az nem is fontos, mert Gleason-
nak ők mondtak bucsut, a leg
gyorsabban. (Nem jól irtam, 
mert bizony a végén mindany-
nyian ugy távoztunk onnan, hogy 
s^m a teleptől sem a kompánia 
üzletben lévő adósságtól nem 
bucsuztunk.) 

Mikor elhatároztuk, hogy ap-
sztézen az uri társaság külön 
háztartását megkezdjük, bevonul
tunk testületileg a kompánia üz
letbe, hogy a bútorzatot haza 
vigyük a lakásba. 

Természetesen korlátlan hitelt 
élveztünk. Mert a transzporttal 
érkezett bányászok ugyan csak 
munkás ruhát és szerszámot kap
tak hitelbe, de a burdos gazdák
nak minden összeg erejéig hi
teleztek. 

Haza vittük a bútort és villám 
gyorsasággal berendeztük .a la
kásunkat. 

És amig néhányan az ágyakat, 
asztalokat raktuk össze, addig 
egy páran a konyha berendezést 
válogattuk össze az üzletben és 
élelmiszert próbáltunk vásárolni. 

Hát voltak nemi komplikációk 
a dologgah -

Gleason kis telep volt (ma is 
az) és nagyon elmaradott volt a 
hegyi lakosság, valami dúsan 
felszerelt üzletre hát nem volt 
szükség. 

Élelmiszert példátlL csak igen 
nehezen tudtunk vásárolni, mert 
kiderült, hogy hust áz üzletben 
nem árultak. Kenyeret csak két
szer lehetett kapni hetenként. 

Sütni természetesen mi nem 
tudtunk, sőt mint később kide
rült, főzni sem tudott egyikünk 
sem. 

Végre vászonba varrt, nagyon 
sós sonkát, szardiniát és crackerst 
vásároltunk és a superintendent 
megigérte, hogy hust és kenye
ret azontúl gyakrabban fog ren
delni. 

Az edények összeválogatásá
nál kisült, hogy nézeteltérések, 
bizonyos felfogásbeli különbségek 
vannak köztünk. 

Volt velünk egy ex-finánc a 
társaságban, aki nem akar{ abból 
a nagy bádogtálból étkjesrű, ̂ ami-
ben mosakodtunk. 

Voltunk páran, akik mír na
gyon elteltünk a burdos házak
ban található viaszkos vászon 
abrosszal és fehér abroszról akar
tunk vacsorálni. 

Szóval egy csomót veszeked
tünk, egy csomót vitatkoztunk, 
amig a vásárlást befejeztük. 

De este aztán csodájára jöttek 
a falu őslakói a betyár burdos 
háznak. 

Mert mikor a sült sonka meg 
a crackers számára asztalt te
ritettünk, fehér abrosz volt a 
deszkákból összekalapált asztalra 
terítve. 

(Persze fehér abrosz nem volt 
Gleasonban, vettunk tehát ele
gendő lepedőt, hogy függöny he
lyett is azt rakjunk az ablakra 
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és abrosz helyet is. azt terítsünk 
az asztalra.) 

És azontúl, amig Gleasonban 
a-xszenet vágtuk, (megnyugtatok 
mindenkit, hogy nem túlságosan 
soká vágtuk) addig mindig fe-
Jhér asztalnál vacsoráztunk. 

Igaz, hogy később a problé
mák jelentkeztek, hogy az "ab
rosz" kezdett piszkos lenni, hogy 
mosni nem tudtunk, de nem is 
nagyon akartunk, hogy minden 
este ujabb botrány volt a házunk
nál, mert a "napos" szakácsról 
akkor sült ki, hogy főzni az sem 
tud, de hát ez már a keservesebb^ 
része volt a gleasoni kalandnak, 
arról hát nem akarok most sokat 
fecsegni. 

Csak azt akartam mindössze 
megirni és nem is tudom, hogy 
miért kerítettem ilyen nagy fe
neket a dolognak, hogy akár dol
goztunk, akár sírtunk nappal a 
bányában, akár "jött ki" két há
rom káré szenünk a bányából, 
akár nem volt, akár volt vacsora 
főzve, akár szardiniát kellett va
csorálnunk, ^ fehér abrosz mel
lett nálunk mindig jó kedv volt. 

Jókedvűek voltunk, mert Rach-
manon kivül az "uri társaság" 
egyetlen tagja sem volt több 
mint husz éves és a jókedvünket 
akkor sem vesztettük el, mikor 
Egerrel az* elmaradhatatlan — 
távozásról (szökésről) kezdtünk 
tanácskozni. 

Nem együtt szöktünk el, mert 
ő Szuhányival, én pár nappal 
később Bakróval és Simonnal 
vágtunk a nagy útnak, de pár 
nap múlva ismét együtt voltunk 
New Yorkban. , 

Együtt koplaltunk a Kossuth 
Hall-ban, együtt szakadt ránk n 
nagy tragédia, mikor azt Poló-
nyiék eladták, együtt ettük meg 
azt a téli kabátot, amit Egernek 
adott kölcsön Polónyi és amit a 
zálogházba én vittem és évek 
múlva újra együtt operáltunk, 
mikor a Bányászlapot a negyedik 
ucca egy sötét udvari konyhájá
ban elindítottam az útjára. 

Később mindketten más irány
ba verődtünk, de amig Eger csa-
ládott alapított, én megmaradtam 
hobónak. Ha le is vagyok lán
colva az öreg Oliverhez, én ott
hon évek óta sehol nem voltam. 

Egerről azonban kisült, hogy 
nemcsak gondos, szorgalmas - és 
kötelességtudó családapa, hanem 
hogy nyárspolgár, aki tiz éve 
meg tudott egy helyben maradni. 

Perth Amboy angol és magyar 
társadalma nagy és őszinte ün
neplésben részesítette Eger Sán
dort abból az alkalomból, hogy 
tiz éve képviseli abban a város
ban a Népszavát. / 

Banket volt Amboybari vasár
nap. ' > 

A vidék magyarságának >a szí
ne java ült le a fehér asztal mel
lé, hogy Eger Sándort megtisz
telje és ez volt talán mióta élek 
az egyetlen banket, ahol, szeret
tem volna ott lenni. 

"Shy" ember vagyok, á toíneg-
től irtózom, keserves feladat a 
számomra, ^ meg kell valahol 
jelennem-, v 

De egy hete betege vagyok, 
hogy nem mehettem el a mult 
héten Amboyba. 

Hogy Eger Sándorral még-
egyszer a fehér asztal mellé le
üljek., / 

Nem tudom, hogy volt-e eszé
ben a gleasoni "fehér asztal" mi
közben ott angol és magyar elő
kelőségek dikciókban dicsérték, 
nem tudom, hogy szokott-e em
lékezni néha a Polónyiné becsa
pott kabátjára, meg a kilencszáz
hetes hobókra. ' ; 

De biztosítani akarom róla, 
hogy a kollégák ném felejtették 
el, hogy azok gyakran és szere
tettel gondolnak rá, dacára an
nak, hogy dezertált bennünket, 
hogy tisztes családapa és amboyi 
civis lett. 

Mert a trampek, a hobók tár
sadalma ugy van a tagjaival, 
mint a katholikus egyház a pap
jaival, akikéi elejteni nem szok
tak. ; • 

Akik egyszer a "Özsungeí tüze 
mellett vacsoráztak, azt mi akkor 
is a jnagunkénak tekintjük, ha 
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Ez a térkép egy pillantásra bemutatja, hogy milyen nagy problémák várnak megoldásra Európában. 

KAR VOLT RÖHÖGNI 
»$ , 

Négv-Öt tíoftappal ezelőtt az 
egész országban nem is nevetség, 
de röhögés tárgyává tette a 
zsoldban álló am'erikai sajtó a 
technokráciát és azokat a tudó
sokat, akik ugy hívják magukat, 
hogy technokratok. 

A közröhejt a nagytőke aka
ratából és vezénylete mellett 
rendezték mert régi igazság hogy 
"a nevetségesség öl", már pe
dig ezt a mozgalmat meg kellett 
ölni, mielőtt annak igazságaira 
ráeszmélne a polgárság. 

Akkor tehát, három-négy hón
nappal - ezelőtt a röhögés tár
gyává tették' a technokratokat 
és a technokráciát, ma pedig — 
az általuk megjelölt irányban 
halad az ország élete ét tkor-
mánya. 4-; ' ^ • 

Csakhogy nem akarják és so
kan4 nem tudják észrevenni. 

Ezt nem kell nagyon csodálni. 

kráciát, amelyet ugy kíröhőgfeí-
tek a buta néppel az amerikai 
újságok. , . ; 

A technokratok a£t is aján
lották, hogy ne politikusok, ne 
csak tudatlan politikusok, hanem 
tudósok, mérnökök kormányoz
zák az országot. Ez sem tetszett 
a nagytőkének. 

Mert az uralkodó osztály meg
tanulta, hogy a politikusokat 
mindig meg tudta vásárolni, de 
a tudósokat csak igen ritkán 
lehet megvenni. 

Mi történt, mióta röhögtek? 
Uj ember költözött a fehér 

házba, aki egy érdekes ujitást 
hozott magával. 

Nem politikusoktól és nem az 
"ipar kapitányaitól" (milliomo
sok) kér és fogad el tanácsokat, 
hanem — tudósoktól. 

Gúnyosan "brain trust"-nak 
hívják Washingtonban azokat az röhögött apostolok tanításait kö 

egyik legnagyobb gyárosa is hir-
dett közöttünk — hogy a tőké
nek nincs j°ga a profitra, hogy 
azt joga van a társadalomnak 
korlátolni és megszabni, már 
ráléptünk arra az útra, amely a 
profitot egészen 1$ i* törülheti 
az életünkből. 

Mikor Miss Perkins a kon
gresszusi bizottság előtt azt kö
veteli, hogy a 30 órás munkana
pon kivül a minimális munkabért 
és a maximális arakat meg
szabják, akkor a technokratok 
ajánlatának az ötven százalékát 
ajánlja elfogadásra az országnak, 
csak nem képes és nem akarja 
azt a polgárság észrevenni. 

Még másik száz jelet sorol
hatnék fel arra nézve, hogy való
ban a technokratok által meg
jelölt és javasolt irányban hala
dunk a gazdasági berendezkedé
seink átszervezésével, de felesle
ges a példákat mind felsorolni. 

Értelmes emberek a fentiekből 
is látják, hogy a kigúnyolt, ki 

Mikor Róma -pusztulásnak in- egyetemi tanárokat, akik Roose-
dult, Róma polgársága százöt
ven éven át nem tudta, hogy ők 
voltaképen a pusztulás korsza
kában élnek és mikor az uralkodó 
tőkés osztály itt a szocializmust 
mint a legnagyobb csapást em
legette, nem tudta még, hogy 
már benne élünk ;._f 'iá^dálizmus 
korszakában. - v -

A technokratok — tessék rá 
emlékezni — elsősorban azt a -
jánlották az. ors/ágnak, hogy 
mondjon le az arany valutáról, 
mert az nem képez állandó ér
téket a világon. 

Azjt ajánlották, hogy a for
galomban használt csere-eszközt 
(pénzt) igazítsák az erőhöz, a-
mely soha, nem változott, soha 
nem fog változni a világon. 

Egy tonna kőnek az egy mért
földdel vagy öt sukkal való to
vább szállítására ma is épen 
annyi erő kell, mint ötezer év
vel ezelőtt. Akkor emberi és 
állati erőt, ma esetleg gőzerőt, 
esetleg villanyerőt használnak, 
de* pontosan annyi erő kell ma 
egy-egy munka elvégzéséhez, 
mint százezer évy*l - ezelőtt kel 
lett. 

Egyenlőre nem fogadják el a 
technokrácia okos tanácsát és a 
dollárt nem fogják erő-alapra he
lyezni, ^nert a jó tanácsokat az 
ember csak a saját kárán szokta 
elfogadni és megtanulni. 

D<e azt már látja mindenki, 
hogy az aranyvaluta tényleg in
gadozó, hogy most hagytuk azt 
épen magunk mögött és uj érté
ket akarunk adni a pénzünknek. 
Ami . talán sikerül eg# «J5re, 
talán nem jár sikerrel. 

Szóval igazolta a valüta kö
rüli nagy felfordulás a techno-

az illető esetleg megtagad ben
nünket. 1 

És akármilyet fehér abrosz 
volt a gleasoni uri burdosház 
asztalára terítve, bizony nem volt 
egyéb az a tanya, mint hobó 
dzsungel, ahová az egyetlfen Hu
dák gyerek tévedésből keveredett, 
de ahol -rajta kivül akkor min
denki igazán ^valóságos hobó 
volt. .7 • 

veit mellett vannak, akiktől az 
elnök egyes dolgokban tanácsot 
kér, akik jobbnál-jobb, radiká-
lisabbnál radikálisabb reform ja
vaslatokat készítenek a számára. 

Ha tehát a kongresszus aréná
jában a komédiások és a bohócok 
továbbra is a politikusok marad
tak', a törvényeket ma már tudó
sok irják a számukra. A techno
krácia tanácsait tehát Roosevelt 
elnök nagy mértékben megfo
gadta. 

A technokratok, a kiröhögött 
és csak-épen-hogy sárral meg 
nem dobált próféták rövidebb 
munka-időt követeltek és azt ál
lították, hogy tizenhat óra is 
elég lenne hetenként a munká
ból. Akkor ig eleget tudnánk 
termelni. 

Well, tizenhat óráról egyenlőre 
nem esik szó, de a kormány — 
a tudósok tanácsába — erősen 
pártolja .a 30 órás munka hetet, 
amely mindenesetre nagy lépés 
a 44-60 óráról a tizenhat óra 
irányában. 

A technokraták azt ^ java
solták, hogy a profit rendszert 
küszöböljük ki a társadalom éle
téből. 

Hogy a termelés eszközeit ve
gye át az állam és lássanak el 
mindenkit a kellő szükségletek
kel. 

(Ee vplt a fő oka annak, hogy 
a nagytőke olyan borzasztó sajtó 
hadjáratot indított az uj tan 
ellen.) 

A profitot ugyah "egyenlőre 
nem akarja kiküszöbölni a kor
mány sem, de ma már a kor
mány munka minisztere azt kö
veteli, hogy a profit határait 
szabják meg, hogy biztosítsák 
a munkás minimális fizetését és 
ugyanakkor szabják meg a ter
melt javak maximális árát is. 

Ha ez nem nagy lépés a 
technokratok által ajánlott állam 
kapitalizmus felé, akkor én nem 
vagyok tisztában a dolgokkal és 
akkor nem tudom, hogy mik^pen 
tudnánk oda elérni. - -

Mihelyt egyszer elfogadja a 
társadalom azt a feltevést, — 
amit ma például Philadelphia 

s azért civódnak ánnyít az 
letekben, hiányzik az egyházig 
életben és azért volt annyi bot-v 
rány a magyar egyházak életé-| 
ben és hiányzik minden magyar 
közügyben. ^ f 1 

Az újságokat is közintézmé-l , m 
nyeknek tartjuk és bár az anyagit y| 
terhek és gondok elviselését rári ^ 
bízzuk a kiadóra vagy a szer-í ^ 
kesztőre, bele akarunk szólni a* K -3 
újság tartalmába. ; 

Ha annak iránya nem tetszik,. 
ia annak egyetlen tudósítása nem 
felel meg ÉIZ igen tisztelt olvasd **' 
ízlésének, akkor örök-harag és 
akkor többé ném kell a szerkesz* -* 
tó újságja. 

Bár a lapok magántulajdonban " 
jelennek meg és még a természe- íjf ' r| 
tes és joggal elvárható támoga-* 
tást sem kapták meg soha közt 
intézményeink révén a magyar
ságtól, minden olvasó jogot for* 
mái rá,, hogy a lap irányába* 
szerkesztésébe beleszóljon. "> -• 

Hogy azohban miféle küzdel*, éj
inek teszik lehetővé a lap etö- ^ 
állítását, azzal az olvasók — 
ki ve ve egy par magyar munkás- ^ 
lap olvasóit — nem törődnek. * (

t#j 
Nem tudom, hogy eszébe jit* "ill 

tott-e mindez, vagy ilyesny-^r 
Bethlehemben és Philadelphiában 
ünneplő magyarságnak, mikdr 
teritett asztalok mellé leültelc. V 

Nem tudom, hogy a jubeliumok, 
hány olyan honfitársat készteti 
tek előfizetésre, akiknek.. eddi* 
rendszeresen nem járt egyik lap . 
sem és nem tudom, hogy as 
ünnepnek volt-e anyagi eredmé
nye ilyen értelemben.. \ i 

Ennék a lapnak ilyef^ páhaszéí 
nincsenek, ami olvasóink egye*-
nesen az értelmesebb magya*. 
rokból csoportosultak az újságé 
mellé és nálunk a lap szerkesz
tésébe beleszólni soha nem kí
vántak. -C,. 

£)e különösen i? helyi lapok 

if 

^4* -
ék < 

\ 

vetjük, cs^V épen ugy vagyunk ..... . . 
velük, mint Róma népe volt,!k"KÍO"'*k^• waugy-»-
mikor a hatalmas császárság 
pusztulása megkezdődött. Nem 
tudták, hogy a pusztulás kor
szakát élik, ahogy mi sem akar
juk észrevenni, hogy az átalaku
lás korát éljük. t 

Ez azonban a tényen nem vál
toztat, a tény pedig az, hogy 
igenis minden lépésünkkel, min
den uj tervünkkel, minden orszá
gos reform-törekvésünkkel egyre 
erősebbep haladunk a technokrá
cia által a számunkra megjelöl: 
irányban.* 

Kár volt tehát tisztelt •laj>-
jainknak három hónappal eze
lőtt olyan országos röhögési ver
senyeket rendeznie , 

:o 
HALÁLBA MENT ELVÁLT 

FELESÉGE MIATT . : 

Halálos szerelmi dráma játszó
dott le Érmihályfalván. Rozintán 
György fiatal ipariskolai tanár 
revolverrel kétszer hasbalőtte 

agát , 4a. azonnal, meghalt, ön-

életét megkeserítik az előfizetők* 
akik bele-beit lépnek a szerkeszm 
tő ur gyomrába és megkeseritifc-
azok a honfitársak, akik neot 
járatják a magyar újságot.^ 

De akiket kilel a hideg, ha %. '4 j 
kedves gyermekük báby-shower— 
ja nincs az első oldalon a helyit . < 
lapban és ha nem sorolnak fel „ • 
mindenkit névszerint, akik a fé*» ~1 

nyes családi üttnepélyen. jelei* ~ 
voltak. ^ \ •' 4 • 

Nagy öröm és nagy elégtétel 
volt minden amerikai magyar 
újságos számára a bethlehemi éa 
a philadelphiai magyar ünnep, d* 
azt hiszem, hogy rajtam kivül 
még egynéhány magyar újság*-* 
író szeretett volna egy-két-k ilen<t 
ilyen apró igazságot elmondani^ 
mikor a nagyérdemű közönség 
a banket asztalok mellé ült va» 
csorázni. 

api 
gyilkosságának oka az, hogy fe
lesége elhagyta, mert az ér-
mihályfalvai szigurancia fónöké* 
heg akart nőül menni. 

Magvak I^iziitfitók Frigzerdéeekl m 1 ' 
III 

315—317 W. Federal St. Youngstown, O.j 
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: Sir 

»r*,- y * V: 

RESS i'l ' 

408 WEST FEDERAL ST. , YOUNGSTOWN, OHIO 
<!;» « . tí (Szemben a Pennsylvania állomással) ^ a 

(h* 
éjüket BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK HANGSZEREK 

: KÖNYVEK - ZONGORÁS J^EMEZEK 
Lemezek 35 ttyefven, a legnagyobb t^£ktir kmeritíkmA 

» Zéhemüvel^ r 0hmüködő zongora tekercaek 
> -• »p* 

< " N A G Y O B B  V É T E L N É L  
í BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRFIAN ELI 
I MINDENFÉLE BESZÉLÖOÉPEXET, KAD» 

HANGSZEREKÉT JÓTÁLLÁS MKLLKTT 
OLCSÓN ÉS GYORSAM JAVÍTUNK '* í.-íi! 

AZ AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP VAROS! 
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