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* A z  U j  D e a l  f e l e t t i  ö r ö m r i v a l 
gásban — a rivalgást különösen 
az újságok csinálják, .mert a 
munkásnak még nincs sók oka 
őrülni — kissé szívesen felejt
jük el, hogy van még nyomorú
ság is az országban. 

És félni keH tőle, hogy az uj 
<§eal körüli tolongásban újra le
tapossák azokat a szerencsétlen 
polgártársakat, akiket az elnök 
""elfelejtett embereknek" neve-
fcett, mielőtt megválasztottuk a 
t i s z t s é g r e .  '  V - :  ;  

. Az elnök ellen ném tudunk 
Nyelőre panaszkodni. 

} Választási ígéreteit egytől 
^fyig betartotta és olyan intéz
kedésekkel is meglepte ennek 
az országnak a lakosságát, amire 
nem számított sem a munkás s 
líiég kevésbé a nagytőke. 

ú^I Munkát akar. juttatni minden 
íHifnbernek, kenyeret akar adni 
minden éhezőnek és újra önér-
séfctes polgárokká akarja tenni 
azokat a milliókat, akik könyör-
adományra szorultak az utolsó 
esztendőkben, Hoover elnök jó
sltából. 

Három hónap, alatt többet pró
bált tenni a kormány a mun
kásért, mint az olajpárt tizenhat 
év alatt és ha még nincs rend 
az országban, azért nem lehet 
az elnököt vagy a kormányt 
okolni. 
> De ismételjük, mindannyian 
hajlamosak vagyunk rá, hogy a 
nyomorúságot és a nyomorgó 
millókat elfelejtsük, mert min
den üzletember, minden tőkés 
és minden munkás-szervezet ©tt 
tolong Washingtonban, ahol a 
jövendő kenyérdarabíját mérik? 

,JK ui dealt váró munkás szá-
- » ,</* ,-r- **•:-», -
Wara. 

Csak liéha-néftk vftlán bele 
My hir az ember lelkébe, csak 
néha üt szivei bennünket egy-
egy kiáltó nyomorúság és ilyen
kor megtorpanva gondolunk rá, 
hogy hiszen még tíz millió em-
jbfrnek ma sincs munkája. 

New Yorkban Strong állami 
$öpreme courti biró engedélyt 
*«áott Sarah Johnson asszonynak* 
-Jíjpgy — férje sirját eladja. 

A hetvenkilenc éves öreg asz-
szony, miután mindenét megette, 
nem akart kegyelemkenyérre 
Szorulni s lassan a bútorait és 
a ruháit adta el, hogy egy-egy 
Üarab kenyeret jtudjon szerezni. 

Mikor mindenéből kifogyott, 
tgikor csak a halál állt előtte, 
megjelentek nála a temető ré
stérői és — férje sirját *kar-
ijjk tőle megvenni. 

* - Ezer dollárt ajánlottak a sir-
tóyért és a szegény özvegy, 
öreg asszony kénytelen volt meg 
barátkozni a gondolattal, hogy 
férje hulláját kivéteti, a sirjából, 
elégetteti, amit megtettek potom 
százhuszonöt dollárért s más
nak adja azt a helyet, amit kö-
áos pihenőnek választottak és 
vásároltak, mielőtt a férjét évek. 

ezelőtt eltemette. 
A különös üzlethez bírói en

gedély volt szükséges és az em
berséges biró az engedélyt meg
adta. • 

És a" lapok, amelyek oles be
lükkel közlik az uj deal minden 
kis hirét, amelyek oldalakat ír
nak piszkos szerelmi bűnökről 
és aljas gangsztérekről, amelyek 
hasábokat szentelnek, ha nagy
urak szeretőinek az ékszereit 

!&U leírni, nem találtak tíz sort 
ft lapjukban, hogy azt ennek a 
tragédiának szenteljék. 
Já világ leggazdagabb államá
ban, amely olyan gazdag, hogy 
alászántatja a termését, amely 
fizet a farmérnek, hogy búzát 
lie vessen olyan nagy mennyi
ségben, amely a multimilliárdo-
sok tucatjait és a milliomosok 
százait termelte ki az utolsó 
húsz évben, csak ugy tud, csak 
agy hajlandó kenyeret adni egy 
#£egény öreg asszonynak, ha az 
pdaadja a férje sirját cserébe. 
, Éhínségek idején, rossz ter
mések esztendőiben, háborús idő 
szakokban az emberi nyomorú
ig lezüllesztette már az embe
riséget hasonló mélységekbe és 

. (|z utolsó orosz éhínség arra is 

rávitte az embereket, hogy el
hunyt hozzátartozóik hulláját ki
kezdjék. 

De a büszke^ dollár-császárság 
gazdag birodalmának kellett fel-, 
épülni, égbenyúló, százemeletes 
palotákat kellett építeni, a vi
lághatalom minden gazdagságát 
kellett összehordani egy helyre, 
hogy az emberek a sírokat le
gyenek kénytelenek megenni. 

A keresztény civilizáció tető
fokán, a földi jólét csimborasz-
szóján történt meg, hogy egy 
éhes ember a saját és az élet
párja sirját -volt kénytelen fel
váltani kenyérre. 

Ha volt valaha vádirat, amely 
az egekig szállt, ha volt valaha 
gyalázat, amely egy egész kor
szakot megbélyegzett, ha volt 
valaha bün, amire nincs kifeje
zés az emberek közt, akkor ez 
a kis hir mindezt magában fog-
!a!ja. ..v , s k: / 

És a nyomorgókrar &z elfe
lejtett emberekre senki, nem 
akar most sem gondolni; ' >" 

A városok megkönnyebbülve 
jelentik, hogy az alamizsnások 
száma megcsökkent és nem gon
dolnak rá, hogy a télen mi lesz 
itt, Jiogy a sok millió nincstelen, 
akiket az uj deal sem juttathat 
munkához, miből és kik fogják 
élelmezni. 

A magán jótékonyságok forrá
sai kimerültek, a városok a köz
terhek alatt összeestek s ma 
nem rendelkeznek hitellel, az 
államok nincsenek jobb helyzet
ben, a szövetség még nem szava
zott -meg elégszer száz vagy 
eaer millió dollárt, hogy ne le
gyen éhes ember ebben ip or
szágban. ;'/./• 

És nem akadt még egy ember, 
aki.bátor "és merész hangon azt 
mondta volna ennek a lelketlen 
országnak, az ország lelketlen 
uralkodó osztályának, hogy a 
nincstelennek is- többre van jo
ga egy ilyen gazdag országban, 
minthogy ;.a gyomrot fnegtölt-
hesse. x ^ : 

Egyszer, valamikor, évszáza
dok vagy évezredek múlva ez 
a civilizáció véget ér majd. 

És ha egy sokkal későbbi utó
kor kiássa New York romjait 
a tengerből, vagy az iszapból, 
azt hiszik majd, hogy a jólét, 
a gazdagság, a boldogság kor
szaka volt az, amely a száz
emeletes palotákat az ég felé 
emelte. - ' - -

Vájjon találnak-e majd olyan 
nyomokra, amelyek a nyomoru-
ságról panaszkodnak, amelyek 
azt is fogják jelezni, hogy a 
drága kincsek közt az emberek 
a sirjaikból táplálkoztak, ahogy 

ELFELEDVE, ELHAGYOTTAN HALT MEt 
A VILÁGHÍRŰ MAGYAR KALANDOR 

Százezreket esaltki, mint Esterházy, Festetiái £M 
érsekektől, püspököktől zseniális trükkökkel 

A litvánok nemzeti gyászban nyilvánították mélységes fájdalmukat, ' mikor a két hős 
, litván repülő hulláját hazavitték_ Németországból, ahol gépükkel lezuhantak 

KIE A GEP? 
Érdekes és tanulságos vitát 

folytattak a keményszenesek el
lenzékének a konvencióján, a-
mit érdemes lenne az ország 
széltében és hosszában folytatni. 

Az volt az indítvány, hogy a 
kormány tlitsa el és a bányá
szok akadályozzák meg minden 
olyan gépnek a használatát, a 
mely ujabb munkást lök ki a 
munkájából. 

Ezt nem tartjuk vaUufii okos 
indít váílyttak, N 

Minél tőbto gépre leniüs szük
ség, hogy minden emtbert fel
menthessünk a nehéz testi mun
kától és hogy minél többet ter
melhessünk, és minél többet 
juttathassunk mindenkinek az 

élet javából. 
Mert egyszer megtalálják az 

emberek a- termelt jayak helyes 
elosztását, és akkor nem korlá
tozzák majd a termelést, hogy 
"túltermelés" van és nem szánt-

ják alá a termést, hanem annak 
juttatják, akinek ^ra szükségé 
van* b> 

Az indítvány 'íném* hyerte meg 
a bányászok tanácskozásán sem 
a többséget. ' . 

Nagyon helyesen| nagyon ér
telmesen azt állította az egyik 
delegátus, hogy a gépek alkal
mazását megakadályozni lehe
tetlen és célszerűtlen. 

Csak vigyenek minél több és 
minél tökéjetesj&b gépeket a., 
bányákba. . v ̂ : 

De ki keíl jelenteni, hogy á 
gép nem tisztán a tőkés tulaj
dona: hanem az emberiségé, az 
iparé és arra kell törekedni, 
hogy az ipar minden tényezője 
hasznát lássa az uj gépnek. 

Ha egy gép megfoszt egy né
hány embert a munkájától, a 
munkásoknak arra kell töreked
ni, hogy ^aaaafcj*£k*-i»^ -hasznát 
lássák. ' . 

Ha egy bányában száz ember 
dolgozik nyolc órát és öt-öt 

a pusztuló és rothadó Róma dollár a fizetésük, akkor ott öt-
proletárjai ingyen tengerin ten- száz dollárt adnak ki naponta 
gődtek, mikor az uraik minden 
jóban tobzódtak ? 

Ha találnak, akkor megértik 
majd, hogy ez a civilizáció miért 
ért véget, hogy ez a civilizáció 
elrothadt, mert az élelmet el
pusztítják, de enni csak azok
nak adnak, akik a házukból a 
bútort, a testükről a ruhát, a 
temetőjükből a sirhalmokat el
adják. o 

napszamrfc*-. . ' , * 
Ha egy ttj gép fcttsx embert 

kilök esetleg a munkából, akkor 
minden embernek a munka-ide
jét le kell vágni, hogy legalább 
tiz megmaradhasson más mun
kákon. A többi tiz munkát talál 
azáltal, hogy a gépek többter
melése folytán ujabb iparágak 
tudnak megnyílni. 

A munkában maradó kilenc-

EGESZSEGUEYITANACSQK NV99 fTVITVin* 

FÉRFI ts NO LEGFŐBB KINCSEt AZ EGÉSZSÉG 

IZ TÖRTÉNT AMIRE NEM SZÁMÍTOTT 
On HAGYTA AZ URA 

Már sok caaládi étet fel
bomlásának voit as okozója 
a bő! £otegséff alhanyafoléfla. 
Fehérfotyás, méhgyulladáa al
ien Tan hathatós orroaság, 
melynek használata sok mar 
szenvedő nőnek adta tísbis 
egészségét és esaládl nyugal
mát. Használja a Dr. Bolgár 
féle FLUORIN fecskendő pott 
és a Dr. Bolgár féle MÉH-
GOLYÓT, mely qserekgagyüt-
tes hatása a legjobbnak bizo
nyult. A készlet ált $SJ5. 
Rendelje meg még ma. ;;g 
HA MINDEN 
HÖNAPBAN 
PONTOSAN MEGKAPJA 
a fejfájást és' 
görcsöket, hasz 
n á l j o n  V É R r  
E L I X 1 R T ,  
melynek kitű
nő hatása a női 
rendellenessé

gekre el Tan ismerre. Egy 
üveg $1.25 és 6 ÜTeg egy tél
ies készlet $6. 

HiafcikiMk taáii k«tl 
MBée, oMaleeaiés ás más 
taknak «D«i a l«skMU4bb 
tamárok dMrik és ajánljik a Dr. 
Bolgár-fél* KÁRPÁTI KELL- ÉS 
T0D0BALZSAICOT. Of 
asegény «gyéatkndc, Mrdfllé Ifjak
nak, HMgtftit aggoknak, 
bfintalmakbaa nttnyedAcaek a kr 
jobb, logbistosabb, 

Egy ára Ilii. öt tvog 
nro rmdénn $5.00 bérmentro. 

Ne tertsik titokWa be
tegségüket Használják 

' ÁX* (8.00 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 
OrflouMl jeleetem, hegy a 

VIBO tabletták teljes ered
ményt hoztak. 

L. K. Montreal, Canada. 
Tiro elgyengült férfiefejét 

visszaszerzi. Egy doboz $8.60. 
Egy teljes készlet S doboz 
$10.00. 

Vörös Kereszt Patika 
1S30S 
•Kb aM • 

Ri, Cliwlfa  ̂Ol 

ven embernek arra kell töreked
ni, hogy a gép által produkált 
száz dollár extra profit legna
gyobb részét a maguk javára le
foglalják. 

Nemcsak azzal, hogy a leszállí
tott munkaidőre a régi béreket 
kell megkapni, hanem azzal, hogy 
a béreket ténylegesen fel kell 
emelni. A profit másjk részét a 
fogytsztónak kell juttatni ol
csóbb termény alakjában. És 
csak a profit egy kis részét kell 
átadni a tőkésnek.. 

Ha a gép tízezer dollárba ke
rül és száz dollár megtakarítást 
jelent naponta, nagyon elégr ha 
mondjuk évi nyoTc-kilencszáz dol 
lár profitja marad a tőkésnek, 
ami a. befektetés után nyolc-ki
lenc százalék jövedelmet jelent 
a számára. 

A többit el kell venni a mun
kásnak, leszállított munka idő, 
felemelt munkabérek és olcsóbb 
termények alakjábban. % 

Természetesen ezt csak fckk#r 
tehetjük, ha elfogadjuk alap-el
méletnek, hogy a gépek, a terme
lés .eszközei, nem kizárólagos 
tulajdonosai a tőkésnek. • 

Aminthogy nem is azok. 
Azért van a munkásnak éhbére 

és jobbágy-sorsa, azért van 
alul-fogyasztás, mert idáig nyu
godtan és ostobán beleegyez
tünk, hogy a termelés eszközeit 
a tőke teljes mértékben kisajátít
hatta a saját maga számára* 

Ha egy kapitalista gépeket 
rakott a gyárába, ami által va
gyonokat tudott megspórolni, a 
munkásait és a fogyasztóit egész 
vigan tovább rabolta és mindent, 
amit a gép termelt a számára, 
lefoglalta profitba. 

Ha a termelés eszközeink az 
ipar javára, az ipar minden ténye
zőjének a javára való lefogla
lása szocializmus, aminthogy az, 
akkor jöjjön a szocializmus minél 
előbb erre a világra. 

Akkor legyünk rajta, "hogy 
azt máról-holnapra megcsináljuk, 
mert amig a gépek csak a 
"tulajdonosok" számára fogják a 
profitot felhalmozni, addig tisz-
teséges élet nem lesz ezen a vilá-
gon. 

Minden esetre az idők jele, 
hogy voltak és vannak szénbá
nyászok, akik ezt az igazságot 
megérezték, akik most már nyíl
tan, a szervezet keretein belül 
hangoztatják, hogy a gép nem 
a bányabáró, hanem a szénipar 
tulajdona, és abból az ipar 
minden tényezőjének haszon jár. 

Csak egy lépéssel kell tovább 
mennünk, csak meg kell állapi
tanunk, hogy a szénipar az egész 
társadalomné, s hogy annak ter
melési eszközei a társadalom tu
lajdonát képezik és elérkeztünk 
oda, ahonnan egy-két évvel ez 
előtt még nagyon-nagyon mesz-
sze voltunk. 

És amihez ma sokkal, nagyon 
sokkal közelebb vagyunk, mint 
azt a legtöbb ember gondolja. 

t' {' .v.«- /, #: 
-,V 'Ű tx' 

Érdekes pálya ért véget nem
régen a debreceni közkórház Jcö-
zös termében. 

Strassnoff Ignác, a század ele
jének leghirhedtebb magyar ka
landora hunyta le örök álomra 
szemeit, szegényen, megtörten. 

Akik újságot olvastak a szá
zad elején, azok még élénken 
emlékezhetnek Strassnoff Ignác 
nevére. 

A legnagyszerűbb kalandora 
volt Európának, aki fölényes, uri 
fellépésével főleg a magyar ka
tolikus főpapok köréből szedte 
áldozatait. 

Hódítóan elegáns volt vala
mikor Strassnoff Ignác és ha 
felöltötte a magyar huszárok 
pompás tiszti egyenruháját, el
hitték róla, hogy Eszterházy, 
vagy Fesztetich gróf, akiknek 
neve alatt szélhámosságait el
követte. 

Egyik hírhedt ügye volt, ami
kor megjelent '.néhai Vaszary 
Kolos bíboros hercegprímásnál, 
ott gróf Eszterházy néven elő
adta, hogy kártyac^atából fo-
lyóan pillanatnyi pénzzavarban 
van és az agg hercegprímástól 
kérte, hogy segítse ki kellemet
len helyzetéből. (Egy pillanat 
alatt zsebében volt az általa 
kért tizezer korona és csak jóval 
későbben derült ki, hogy a bíbo
ros hercegprímás jószívűségével 
egy szélhámos élt vissza. 

Az sem volt utolsó eset, ami-
ker a nyítrai püspököt tisztelte 
meg látogatásával, Bende Vil
most, akinek megsúgta, hogy 
öregségére való tekintettel ko-
adjutort akarnak mellé kínevez
ni. Az agg főpap nem örült en
nek a hírnek és szivfesen Strass
noff rendelkezésére bocsátotta 
azt az összeget," amit kért, hogy 
a bécsi udvarnál elintézze, hogy 
senkit ne küldjenek mellé. 

Ugyanakkor azonban felke
reste gróf Battvhánv Vilmost, 
akiről már köztudomásu"* volt, 
hogy nyitj*ai püspökké volt ki
szemelve, akinek meg azt adta 
elő, mint a kabinet iroda tit
kára — hogy el akarják gán
csolni koadjutori kinevezését és 
őt meg azon a címen vágta meg, 
hogy a kinevezést létrehozna. 

De mindennél érdekesebb volt 
annak idején az az esete, amikor 
Zágrábban az érseknek Bécsből 
táviratot küldött a kabinetiroda 
nevében,* hogy egy meghatalma
zott fog érkezni, aki a horvát
magyar ellentétek elsimításával 
van megbízva. . 

Strassnoff két hétig volt Zág
rábban az érsek vendége és 
olyan nagyszerűen játsfcottá sze
repét, hogy százezer koronát sze
dett el a zágrábi főpapoktól és 
politikusoktól. 

Ha nagyobb stilü szélhámos
ság történt Európában, a magyar 
rendőrség mindig Strassnoffot 
vette gyanúba. Tetteiért;, gyak
ran került börtönbe. 

Amikor utoljára a miíróvicai 
fegyházban töltötte büntetésének 
utolsó idejét, még a fegyházból 
is szélhámosságot követett el. 
Szabadulása előtt pár nappal há
rom vagon remek bútort indí
tott ki a fegyház asztalosmühe-
lyéből, nem létező cimre. Ami
kor a fegyházból kijött, ő ma
ga váltotta ki a: bútorokat és 
nyomban el is adta azokat. 

De Strassnoff régi szép ideje 
is elmúlt, megöregedett, alakja 
meggörnyedt \ és az egyenruha 
sem állt többé olyan jól neki, 
mint régen. A múltjára csak a 
jólszabott civilruhái, mindig sze
mén ülő monoklija és sárga kez-
tyüje emlékeztettek. 

Az utóbbi éveket szülőfalujá
ban, Mátészalkán töltötte, ahol 
tehetősebb rokonai támogatták 
és régi értékeinek, ékszereinek 
eladogatásából Ridegéit. Máté-, 
szálkán annyira megszerette az 
uri társaság, hogy a kiérdeme-

. ̂  

•4 

sült kalandort meg kaszinótag
nak is felvették és a fiatalabb 
generációnak ott mesélgette et 
feketekávé mellett kalandos éle
tének fejezeteit. 

Strassnoff azonban nem az a& 
ember volt, aki sokáig kibírta 
volna, hogy ne szerepeljen ar 
újságok hasábjain, ö azt szeret
te, ha beszélnek róla az embe* 
rek. 

Mátészalkai magányában meg
írta emlékiratait 'ts az emlékira* 
taiból színdarabot is szerkesz
tett. Tavaly ősszel pénzzé tette 
mindenét és felutazott Budapest* 
re, hogy a színdarabot saját fel
léptével előadja. Beleölt a da» 
rab előkészítésébe minden pénzt, ^ 
amije csak volt, de a darab elő- -a 
adasa napjan a rendőrség rájött* 
hogy Strassnoff örök időkre ki \ 
van tiltva a főváros terüíetérőf 
és igy azonnal el kellett hagyni* 
Budapestet. Hiába szaladgált fü-
höz-fához, hogy legalább addig1 

engedjék meg neki a Budapestet* . j 
való tartózkodást, amig a darab- & 
ja fut, nem sikerült ezt keresz- & 
* • . • .. vWiV 
tülvinnie és pénz nélkül el kel-
lett hagynia a fővárost. 

TJjra Mátészalkán telepedett 
meg, majd Debrecenbe tette át 

lakhelyét. A télen felkeresett éjP * 
eladásra kínálta lapjaink számá* '  ̂

ra emlékiratait. 
— Szerkesztő ur bomba üz

letet csinált ha megveszi tőlent 
Amerika számára emlékiratai* 
mat, mert ilyen érdekes dologf 
nem jelent meg magyar nyelveit 
Amerikában — magyarázta as ) 
érdekes arcú öreg kalandor. Hi- ^ 
ába bi zoriygattam, hogy az ame«f „ | 
rikai magyarság olvasott már aat -
ő történeteinél sokkal érdekeseb- S 
beket is es hogy semmiesetré 
sem érné meg lapjainknak irása* 
azt az ezer dollárt, amit kért <. > 
e m lékiratai magyar közlési jogá-
ért. . • -

Aztán nem hallottam róla, m 
debreceni uccáról is eltűnt alak-
ja. Most tudtuk meg, hogy méf£ 
májusban bevonult a közkórház-. :>* 
ba és ott kinlódott mostanáig. 
A kórházban szerették az orvo
sok, a betegek az öreg urai, aki 
élményeivel mulattatta őket. 
házi ágyon- ltÖÖvlffo öéetao na 

A felesége se volt mellette* 
amikor elhunyt. Annyira nyomo
rúságban voltak, hogy az asz- /?<jj 
szony elszerződött egy tanyára 
szakácsnőnek s csak az újságból 
tudta meg, hogy íérje jobb ha
zába költözött. / ^ 

-Ú 

- 1 í 
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Mindössze egy pár ember kí
sérte utolsó útjára .az éróeke* ^ 
karriert befutott magyar szél-

Fáy Ffsher Andbc. 

ÜGYES MAGYAR LEÁNY 
általános házi munkára. * 

AZONNALI | 
alkalmazást kap. Telefon 32939 

1813 JUANITA AVE 
Youngstown, Ohio 

ELADÓ 5 SZOBÁS HÁZ 
2 telekkel a Smithfield Street 1944 
szám alatt. A ház kitűnő állapot
ban van. Elfogadunk betétkönyvet 

teljes értékben. Jöjjön a 
FEDERAL SAVINGS s 

A LOAN COMPANY-HQ* J 
124 West Federal Street ! 

• •• 

t ( . , , 7—0166  ̂  ̂
- 6s keresse •• '" "J 

MR. SCHREIBEftr 

AZ AUGUSZTUS S6-IKI MAGYAR 

NAP ALKALMÁBÓL CHlCAGOBi| 

ÉRKEZŐ HONFITÁRSAK j 

FIGYELMÉBE!' 1 

NEW DRAKE HOTEL 
L. A. DCAKY, tulajdon** 

6352—€354 Maryland At* 
flgjr blotk Metro 
a Cottace Grove*tnM 
taiaoe la II—Mi mefjrar _ I HHUiakÉM fll KMUIRMPMRB 
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