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az egyes államok törvényhozót a MOST TEHÁT FOLYIK
kétszáz. dollár körül ^ a jÖ év meljen és hogy a föld árát fi
köszolgálati vállalatok zsoldjá
.
zesse.
'
a harc és ugy látszik, hogy a ben. fevV
felidézni %% elnök és a kon
ban állnak s hogy erősen le van
Egéws családjával, fiatod-nyol
S
bár
éveket
fog igénybe' ven
nagytőke is, az elnök is mindent
gresszus demokrata tagjai közt
nak
kötelezve
ezeknek
a
hara
cad
magával
dolgozott
a
néger
ni,
amig
a
kizsarolt
földet újra
City Office 408 West Federal 8treet °
feltettek két-három kártyára.
azok, akik minden áron le akar
Editor: ERNE8T N. NEMENYI
miáknak az újságok.
farmer, hogy a földjét művelje s építik s bár a négert sok csaló
A tőke látja, hogy Roosevelt
ják döfni az ország jelenlegi kor
a lakás, élelem, készpénz, stb. dás fogja érni, mert hozzá volt
Subscription Price Three Dollare a
mányát s akik nem törődnének
A napilapok, hetilapok, maga soha nem lesz engedelmes szol
nem volt több jó években három szokva a cash-termeléshez, mégis
vele, hogy még két-három évig zinok mind kapnak yillany, gáz, gája, hogy bár néha-néha tett
száz dollárnál, amit munkabér jobb sorsa lesz, mint eddig volt.
•atered at Becacd-class matter April 12th. 1911, at the Post Office at
nyomorúság
legyen e hazában. telefon stb. hirdetéseket, ame apróbb engedményeket, az uj
Youngstown, Ohio, under the Act of March 3, 1897.
fejében kaphatott az urától. Eb
Az e.lső öt-tiz évet nyomoruAz uralkodó tőkés osztály el lyek a legtöbb esetben csak azért deal utjai egyre erősebben bal
Amerikai magyar hetilap a Maaoaing és Sheaaago völgyében éM
ből száz dollárt visszavettek tőle ságban fogja leélni, mert az "ál
tudna még egy néhány évi de- jelennek meg a lapokban, hogy felé vezetnek s most már el van
magyarok safcm&ra
uzsora kamatba.
talános földművelést nem érti,
pressiót viselni, de nem tud bele biztosítsák az újság barátságát szánva, hogy akármi lesz, leszá
MEGJELENIK MINDEN HÉTEN EQY8ZER CSÜTÖRTÖKÖN
De az utolsó néhány évben a de lassan meg fogja tanulni, s
nyugodni abba a lehetőségbe, és szolgálatát a trusztok szá mol az elnökkel.
NEMÉNYI R. ANNA, tulajdonos
gyapot ára leesett a régi árak végre igazán szabad ember lesz,
hogy megnyirbálják a hatalmát mára.
Bizottságaiból a tőkések egy
Telefont 84421
392 Norwood Ave
Younflstown, Ohio
felére, mert Brazília, a Fokföld ha otthona lesz, amiből nem le
másután menekülnek s a legés a — profitját.
Városi Iroda: 408 Weet Federal Street
A Morganok meg a többi new
s Indiának egy része, valamint het a fehérek kénye-kedve sze
Szerkesztő: NEMÉNYI M. ERNŐ
hirhedtebb
és leghatalmasabb
Mióta az elnök tudtára adta a
yorki nagy bankárok szedik le
Sovjet Oroszországban Turkesz- rint kiűzni.
tőkések nyíltan az elnök ellen
kongresszus tagjainak, hogy a
Előfizetési Ara egy évre Három Dollár
ezt a tejfelt a nemzetről s azt
tánban megtanulták azt a hosszú
A fehérek természetesen előbb
fordulnak a lapokban.
villanytrusztok ellen beadott kor
veszélyezteti
most
az
elnök
ja
szálú
gyapotot
termelni,
amit
járnak
jól, mert azok a legyö
21
A kongresszmenekkel és szená
mánv javaslat letárgyalása elől
vaslata,
érthe.tő
hát,
hogy
Roose
eddig
csak
mi
adhattunk
a
világ
tört
föld
árát azonnal megkap
Minden levél az alábbi címre küldendő:
torokkal is nyiltan beszélnek és
nem lehet kitérni s mióta a hí
velt ellen tüzzel-vassal harcol*
nak s Mexico is egyre t^-sebb ják és a délen a néger semmit
"AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP**
ressé vált adó-üzenetéti átküldte.,
fenyegetik őket, hogy ha az elYoungstown, Ohio
392 Norwood Ave
nak.
versenytársunk lett.
nem szokott olcsón kapni, ezt p.
\i:ökkel szavaznak, akkor le fog
azóta megindult a hajsza, hogy
Minthogy így gyapot termelé földet is meg fogják hát alapo
Az elnök kénytelen volt kije ják mindazokat leplezni, akik
Rooseveltet a kongresszuson ke
sünket
lassan le kell vágnunk ta san fizetni.
lenteni
a
hét
végén,
hogy
Washresztül semmisítsék meg, hogy
állandóan zsoldban álltak a tő
Ez a Bankhead törvény, amely
lán
a
felére,
amennyit magunk
íntont soha nem látott erővel és kénél.
a pártját lázítsák fel ellene.
rőí
alig írtak az újságok, ame
elfogyasztunk
a
gyárakban,
gon
Az elnök viszont látja, hogy
És mert köztiidomásu, hogy szemtelenséggel árasztják el a
lyet
alig vett észre a polgárság,
doskodni
kell
a
négerek
milliói
a honatyák nagy része független villanytruszt propaganda mun a ragadozó állatokból nem lehet
amely
pedig talán a legfontosabb
ról
és
azokról
a
fehér
"urakról",
ember soha nem volt, hogy ki kásai, akik részben kérnek, rész embereket csinálni, hogy a tőke
Washingtonban az Egyesatet az égisz amerikm
törvénye
eddig az uj dealnek,
akiknek
a
földjeit
tönkre
tették
a
az egyik, ki a másik tőkés érde ben fenyegetőznek a kongresz- SOHA nem fog szentebb dolgot
mert
tiz
millió
néger polgártárs
magyarságot íogja szolgáim
gyapottal,
amely
a
föld
zsírját
keltséget szolgálja, mert azok szusban, ahol a megfizetett hon ismerni a profitnál, hogy azt re
ból
talán
idővel
igazán szabad
kiszívja.
nak a pénzén kapja a választást, atyák kénytelenek szembe száll formálni soha senki nem tudja
embert
fog
csinálni.
Amerika magyarsága örömmel szerves összeköttetésben állunk a nagytőkének ez a harca nem is ni az elnökkel. (Különben lelep s most már ő is le akar számolni
vette tudomásul, hogy a Refor Washingtonnal, hogy ezentúl ott olyan egészen reménytelen, mint leznék őket, hogy a trusztok zse azzal az osztállyal.
MOST TEHÁT
mátus
Egyesület
székhelyét a magyar vagy a bevándorolt ér az embe.r gondolná.
A HÉTEN A
béből került ki Elválasztási költ
"FELSZABADÍTJUK"
dekekért pillanatok alatt szót
Washingtonbai fogja áttenni.
GUFFEY
BILLT
ségük.)
A villanytrusztok elleni javas
HA AZ ADOJAVASLATOT, a négereket még egy szer, olyan
A konvenciót megelőző vita tudnak majd emelni. Olyanok, lat legsúlyosabb pontjait a kon
fogják tárgyalni s nincs ben
a "holding company"-k elleni formán, hogy a sovány, rongy
alatt nem ' akartunk semmikép akik egy nagy csoport magyart gresszus alsóháza kihúzta, de az EZEN A HÉTEN TALÁN
ne
kékség, hogy azt meg fogják
földet,
amin
dolgozik,
megvétet
javaslatot, a bankjavaslatot és a
pen beleszólni a vitába, amihez hivatalosan és ac egész ameri elnök hajthatatlanul ragaszkodik
szavazni
és ma már nem is na
jük
vele
s
a
szövetség
fizeti
azt
eldűl, hogy az elnök, vagy a TV A javaslatot megszavazza az
nem éreztük illetékeseknek ma kai magyarságot morálisan kép hozzá, hogy "fogaikat" tegyenek
gyon
törődik
a nagytok^ a do
ki
a
gazdának,
a
néger
pedig
morganok kapják-e az alsóház elnök akarata szerint a kon
gunkat és szerényen csaik azt viselhetik, mikor arra szükség a törvénybe.
loggal.
"
V
ban a többséget s egyáltalán nem gresszus. akkor igazán kezdődik hozzáláthat, hogy ezentúl tenge
kértük, hogy Pennsylvaniába ne van.
rit, káposztát, lucernát stb. ter
(Folytatás az 5-ik oldalon)
lepne meg senkit, ha a nagytőke az uj deal az országban.
menjenek az egylettel.
• Hogy magára a Református
ÚJRA
kerekedne
felül
a
harcban.
Ha ellenben ezek a javaslatok
nézve
anyagilag
Nem szóltunk a központ dol Egyesületre
FIGYELMEZTETNEM
Y0UNGST0WN LEGNAGYOBB BABY CSIRKE
elbuknak,
akkor Roosevelt nem
hasznos
lesz-e
a
változás
vagy
És ha ennek * küzdelemnek
inába azért sem, mert ugy érez
kell az olvasókat, hogy a köz vége lesz, akkor jön a másik igen lesz elnök a következő négy
sem,
azt
nem
tudjuk.
ÉS KIS KACSA ELÁRUSÍTÓJA... ...
tük, hogy elfogultak vagyunk,
szolgálati vállalatok trusztjai- harc, akkor elkezdik az adója évben, akkor a saját pártja de
A
református
szeretet-intézmé
Kerti
vetemény palánták tucatja 18 cent
sőt hogy érdekelt felek vagyunk
nak nagy adót fizetünk mind vaslatot tárgyalni, amely talán zertálja s csak a liberálisak fog
nyek
létezése
azt
mutatta,
hogy
57
éV
óta
árusítunk Youngstownban válogatott
a» dologban.
nyájan, hogy ezek a "holding még jobban fáj a tőkének.
ják támogatni a jövőre.
minél
súlyosabb
közterhet
vállal
kipróbált kerti magvakat
Szerintünk todnl illik érdekelt
compav"-k százmilliókat rabol
Ha ez így lesz, akkor jön a
fél minden amerikai magyar eb egy csoport magára, annál erő
A kongresszus tagjaira olyan fascizmus, amely már ma előre
sebben lesz az viselve. S talán nak ki az országtól évente s
ben az esetben.
irtózatos
nyomást gyakorolnak veti az árnyékát.
mindannyian
nagy
sarcot
fize
Mert a helyzet az, hogy amig ugyanez ismétlődik a washing
•%
a
tőke
részéről,
hogy az elnök
tünk,
akár
látjuk
azt,
akár
nem.
Az egyre hangosabban beszé44 EAST FEDERAL ST. .? £•* * ** PHONE 42684
a wr.*?hingtoni központi iroda toni központtal, amely igenis
Ne gondolja senki, hogy a sa adótervei ellen nyilvánosan lá *ő patrioteerek, a Hearstek, a
Arát természetesen a Református bizonyos mértékben nemcsak a
ját
gáz vagy villanyszámlája zadnak, de ennek a javaslatnak 'égiók, a nőegylet^k. az ezüstEgyesület fogja fizetni, minden Református Egyesületet, hanem
csak
tiz-tizenöt dollár évente, te a megszavazása elől — minden : ngese5<, a barna íngesek a kluatnerikai magyarnak, az egye a magyar érdekeket és az ame
hát legfeljebb három-négy dollárt tőkés fenyegetés dacára — nem ' lux:-klanok,
mind megannyi
temes amerikai magyarságnak rikai magyarságot fogja szolgál
tudnak kitérni. Mert igaz ugyan, lőretolt csapatai annak a reak
húzhatnak
le
illetéktelen
profit
ni,
bár
r«
szolgálat
számláját
csak
lesz haszna belőle, hog}' ott leszban a bőréből, mert ugy fizetünk hogy egy-egy honatya megvá ciónak, amely most már a legflek. (Ennyiben éreztük, hogy az Egyesület fogja fizetni.
LESZ AZ %
ezeknek a hatalmas vérszívó po- lasztásához a pénzt a tőke ad nyiltabban felvette Roosevelt el
érdekelt felek vagyunk az eset
Természetesen az amerikai ma
ja,
de
a
szavazatokat
mégis
csak
lypoknak, hogy azt nem látjuk.
len és az uj deal ellen a küzdel
ben.)
gyarság alkalmat találhart — és
egyenként kell kapni az átlagos met.
Az
iparcikkek
előállításánál,
reméljük,
hogy
alkalmat
fog
taVoltak, vannak ~és lesznek dol
polgártól. És az átlagos polgár
gok, amikor itt meg kellene szó hogy az ajándékot méltányolni forgalomba való hozásánál min nőst élénken fogja figyelni, hogy
Hogy mi, bevándorlók hol ál
lalni a*z amerikai magyarság ré tudjuk és azt meg is tudjuk be denütt villanyerőt vesznek igény ki nem lesz hajlandó megszavaz- lunk, azt mindenki megítélheti
be s mindennek az árát súlyo
széről. Nem azt irtam, hogy "az csülni.
saját magának, ha meggondolja,
san
felemeli, hogy a trusztok ra ni a nagyon gazdag csemeték
amerikai magyarság nevében",
A Református Egyesület kon
hogy
ez a gang az, amely a Dies
örökösödési adóját.
mert megtanultam, hogy jó az venciója még sok olyan munkát bolnak.
1195 Saltspring Road
. Youngstowf, Ohio
Természetesen folyik az örült bilit beadta és sürgeti a törvény
emberek érzékenységére vigyáz végzett, £«niely igazán korszakot
Egy-egy csalid évente (a leg propaganda, hogy az elnök által hozás házában.
(Barta* Péter Fűszer és Hentesüzletével szembeH).
fog alkotni közöttünk; ezekről a szegényebb család is) száz dol
ni.
Bár ttem vitarthatja el senki, lap egy közeli számában kívá lárnál több adót fizet ezeknek tervezett adó kárára lesz a nem
ANNYIRA LEFOGLALJA
AHOL A LEGJOBB ITALOK LESZNEK KAPÍlATÓK
hogy adott esetben a Reformá nunk bővebben irni, mert érde- a trusztoknak, amelyek termé zetnek, hogy "tönkre teszi az
üzletet."
hog}'
'^bizonytalanság
ez
a
nagy
küzdelem
az
ország
Ez alkalommal a legkitűnőbb Bor, Sör és Pálin
tus Egyesület is teljes joggal be lálni, — hogy a Beíormátus szetesen a legnagyobb new yorki
ban tartja az országot," de ha figyelmét s annyi helyet szentel
kák, Ételek, Dohányfélék doboz és csoma^jjn
leszólhat bizonyos idegenellenes Egyesülettel gzembgffi adóssá bankárok tulajdonában,
vagy
Roosevelt ragaszkodik hozzá, tör nek annak az újságok — hiszen
számra
eddig soha nem hallott olcsó }|rako«(í
vagy magyarellenes vitába az gát lerójja*.
legalább kontrolja alatt állnak,
most tényleg ez a legfontosabb
Valósz.nü, hogy a kibővített vagyis többet nyúznak le rólunk, vény lesz belőle.
amerikai m»^yarság nevében,
leszhék árusítva. — Magyar egyesűletekr^rit
problémánk — hogy egy nagyon
nagyobb vételnél külön kedvezményt adunM;'J
egész biztos, hogy szükség ese vezetőség agilis szervezése a ma mint amennyi megyei, állami és
fontos uj törvényt figyelembe s<:
tén nyilatkozatokat adhatnak le gyarok sokaságát fogja az Egye szövetségi adót kell az átlagos TERMÉSZETESEN
vettek.
HAZUDNAK,
legalább "a* amerikai magyarság sületbe bevinni és hogy ak'k va szegény embernek fizetni.
iMMMiillBlliai;'!!
lAi«!<imi!WIIM'lilB'IR|
ifimmniiMinmniiiir
részéről.'* r
lamilyen oknál fogva nem lehet
Ezer millió dollárt szavaztak
akik az elnök adójavaslatát el
Washingtonban semnrféle kép nének tagjai az egyletnek, azok
lenzik, mert az üzlet menetelé meg arra a célra, hogy a "tenant
viseletünk nem volt még, mert is aktiv barátai lesznek, amit az KÖZTUDOMÁSU,
nek semmi köze ahhoz, hogy va farmerek", vagyis bérlő farmerek
'S
HOGY A HONATYÁK
•B magyar állam hivatalos képvi Egyesület meg fog érezni.
lakinek a halála után a vagyo az általuk bérelt földet megveA mi bankunkban az őszes takarékbetétek teljes biztosítást élveznek
Ahogy Amerika magyairsága
selete nem beszélhet grz amerikai
nagy része, éppen ugy, mint nának egy részét el fogják ko hessék s hosszú lejáratú kölcsönt
'5.000-íq a Federal Deposit Insurance Corporation utján és az EgyeSttft Allamek kormányának felügyelete alatt. A biztosltáe azon a
magyarság nevében, sőt vannak végtelen örömmel fogadta köz
kapjanak a szövetségtől a bir
!
bozni.
$4,000,000.00-t kitevő tőkénk és feleslegünkön felül garantál
ÍÜkalmak, mikor a megbántott kincsül Ligoniert, mikor azt a képviselet nélkül, hogy ezentúl
Ostobaság afr#l is beszélni, tokra.
fogadják
majd
a
washingtoni
magyarság érdekében sem lehet református testvérek megcsinál
Bérlő farmerek ugyan min
hogy a nagy vállalatokat "szét
megszólalniuk; tekintettel bizo ták a számunkra és amilyen szi- központot, amely nemcsak az
denütt
vannak ebben az ország
kell törni", ha a tulajdonos halá
nyos európafl helyzetekre.
vesen részesítette azt jobb idők egyletnek, de sok magyar aka
lával az örökösötktől a vagyon ban, de a Bankhead. törvényt
Fiók intfeet: •8truthera, Ohio
Nagyon fontos és nagyoil üd ben anya<gi és mindig erkölcsi rásnak, sok magyar szeretetnek
nagyobb részét e.lszednék, hiszen voltaképpen a déli négerek és
YOUNG6TOWN, OHIO
r
vös lesz, ha ezentúl nem leszünk támogatásban, olyan örömmel a központja lesz ezentúl.
fehérek érdekében hozták, ahol
jól
tudják,
hogy
a
nagy
vállala
A
washingtoni
központtal
ér
mm
\ >Meeeeeeeeeeee»»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefc
válságos lett egy nagy nemzeti
tékes ajándékot adott a Reformá tok részvénytársaságok s hogy a
probléma.
tus Egyesület az egész arnierikai részvényeket az örökösök mindig
A gyapot volt eddig a legna
magyarságnak, rajtunk a sor, eladhatják.
gyobb
export cikkünk, mert mi
De akármilyen hatása lesz en
mes a határozatok nagy részét
árasztottuk
el hosszu-szálu, fi
408 WEST FEDERAL ST.
YOUNGSTOWN, OHIO < *
minden amerikai magyarnak is nek az uj rendnek az üzleti élet
nom
gyapottal
az egész világot
ben, nem lehet olyan káros ha
merni.
(Szembeira Petms^vania állomással)
Már most is le kívánjuk azon tása, mint az a tény, hogy egy s nem tudtak hasonló minőségű
ban szögezni, hogy a központo gazdag ragadozó polgártárs utó árut sehol termelni.
BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK
HANGSZEREK::
Természetesen a gyapotot minsított vezetés olyan kitűnő erőket dai milliólkat örökölnek s ezer
:KÖNvVEK
,Z0NGORÁK
LEMEZEK:
Bombák - Tűzkerekek - Napraforgók
biztosított az Egyesületnek, ame esetben élnek vissza azzal a ha dig nagyon olcsó munkással kel
Színes rakéták
Lemezek 35 nyelven, a legnagyobb raktár Amerikában
lyek birtokában az csaie most talommal, amit a milliók bizto lett termelnürfk, hogy verse
Ne mulassza el megnézni
nyezzünk
a
hindu,
az
egyptomí,
kezd igazán fejlődni.
sítanak a számukra.
TANC 1-től l-ig
Zenemüvek
Önműködő zongora tekercsek
Felszerelések ]
Az a teljes béke, amely Cleve
A kongresszus fibérálfs' tágjai a sudáni stb. munkással s ezt le
hetővé
tette
az
a
tenant-rendszer,
TOMMY CHRISTIAN és Zenekara
landban indult az útjára és Li- még azzal fenyegetőznek, hogy
NAGYOBB VÉTBLNÉL
gonierban jegecesedett ki egé amennyiben a nagytőke a, most amiben a négereket a délen tar [ BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRBAN ELFOGADUNK ]
szen, uj életet hoz nemcsak áí folyó aljas, becstelen és szemér tották.
MINDENFÉLE BESZÉLŐGÉPEKET, RÁDIÓKAT, J
Református Egyesületnek, ha metlen propagandát tovább foly
HANGSZEREKET JÓTÁLLÁS MELLETT
nem az egész amerikai magyar tatja. az összes adótörvényeket A JOBBÁGYSÁGRA ÍTÉLT í
r% | ^OLCSÓN ÉS GYORSAN JAVÍTUNK
•
CSIRKE É8 S2TÉK VACSORÁK
ságnak ; mert az egységes pro áíirják s még radikálisabb adó
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A REFORMÁTUS EGYESÜLET AJÁNDÉKA
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MOST SZOMBATON,' JULIUS 6-AN

ÜNNEPÉLYES ZENES MEGNYITÁSA
BARTA SÁNDOR UJ VENDÉGLŐNEK
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BEBIZTOSÍTOTT BETÉTEK

THE DOLLAR SAVINGS & TRUST CO.
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RESS MUSIC CO.
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