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Miért szavazzunk Hardingra...
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az elnökválasztás alkalmával —
J^ÉGY esztendővel ezelőtt
nyílt sisakkal, szókimondó s őszinte elszántsággal küzdöttünk
Wilson újból való megválasztása ellen. Nem hittünk az ígéreteiben,
akármilyen professzori emelkedettséggel beszélt is, nem bíztunk az
erejében és a jószándékaiban, hogy a békés és konstruktív politika
vágányain épiti majd föl másodszori elnöksége négy évét. S ha négy
esztendővel ezelőtt minden okunk meg volt arra, hogy Wilson el
len küzdjünk, ma százszorosan megvan: — nem csak, hogy nem
1*tartotta távol a háborútól Amerikát", sőt ellenkezően, két eszten
dővel a fegyverszünet megkötése után, még mindig nem adta vissza
abbékét Uncle Sam népének.
A magunk függetlenségének teljessége kedvéért — nem kotötjtttk le magunkat semmiféle pártpolitikai irányzat szolgálatába. Min
den megkötöttség nélkül járjuk a magunk útját s Amerika nagy érde
keit, ennek az áldott országnak jólétét kivánjuk csak szolgálni most
i$t amikor azt a tanácsot adjuk amerikai polgárrá lett véreinknek:
«-*-• november másodikán szavazatukkal Harding megválasztását se
gítsék elő.
Wilson elvesztette a csatát itthon is, Európában is — páratlan
gavallér volt, amikor az Ígérgetésekről volt szó, cselekedetre azon
ban semmit sem váltott az ígéreteiből Hol van már a hires tizen
négy pont szappanbuborékja, mi maradt a szép szavakból, hogy
44
biztossá fogja tenni a világot a demokrácia számára"? Semmi
egyéb, mint a nagy, keserves csalódások keserű, fanyar ize. Adós
maradt minden Ígéretével, csődbe jutott minden politikai hitele és
el kellene buknia az ő személyében kijegecesedő, az ő politikai bű
neinek öröksége alatti roskadozó politikai irányzatnak akkor is,
ha sokkal kisebb ember lenne az ellenfél, mint Harding. De a republi
kánus elnökjelölt embernek is elég nagy, államférfinek is van olyan
kiváló, hogy nyugodt lélekkel bizhassa rá Amerika népe az állam
ilet hajójának kormányrúd ját.
A demokrata Cox megválasztása « Wilson-uralom tovább foly
tatódását jelentené, Cox győzelme a Wilson győzelmét újságolná és
annak lenne a bizonysága, hogy Amerika ráüti a jóváhagyás pe
csétjét Wilson másodszori elnökségének négy évére. Ezért kell meg
buknia Cox-nak: — Amerikának a béke, a prosperitás éveire van
szüksége, Amerika hivatása olyan világtörténelmivé még soha sem
fokozódott, mint amilyen most, amikor Wilson szörnyű tévedéseit
kell majd korrigálni — s mert ezt nem várhatjuk Wilson árnyéká
vá föleskülött Coxtól s mert a békének, a prosperitásnak, az ame
rikai hagyományokhoz való hűséges visszatérésnek minden előfel
tételét ezidő szerint csak a republikánus győzelem garantálhatja —
igaz szívvel, őszinte meggyőződéssel ajánljuk amerikai polgárrá lett
testvéreinknek: — november másodikán Hardingra szavazzanak.
A McKinley-tipust juttatja unos-untalan az ember eszébe Har
ding. Puritán, igazi amerikai, kiben az emberi erények és az állam
férfiúi értékek nagyszerű harmóniával ölelkeznek. Demokrata min
den izében, a népuralom nagy s fölséges princípiuma sokkal jobban
ÍÖlszivódott benne, semhogy megválasztására révén a Wilson "egyesnber uralmának" megismétlődésétől kellene tartanunk. Két ke
mény kézzel végigdolgozott, egy szeplőtlen s munkásélet delelőjén
«yitja meg Harding előtt az amerikai nép a Fehér Ház kapuját és
amit az élete múltjából, a múltja emlékeiből magával visz — ke
mény férfiasságával, konstruktív államférfiúi erejével 8 céljai
kristálytisztaságával együttese#, az mind-mind amellett szól, hogy
szerencsésen kiszemelt, méltó emberre esett Hardingban az ameri
kai nép választása. Nemcsak a republikánus párt sorakozik föl mel
lette, de az érte, megválasztásáért küzdő hadsorokban helyet fog
lalnak a demokraták és progresszívek ezrei is:— az igaz, tiszta s
becsületes amerikanizmus diadalát fogja jelenteni Harding meg
választása, ezért nem pártérdek többé, de egyenesen nemzeti érdek
ft győzelme.
Az amerikai magyarok hálásak kell, hogy legyenek Amerika
iránt — az azonban, hogy jó amerikaiak vagyunk, Uncle Sam odapdó s igazi fiai, nemcsak hogy nem zárja ki, de egyenesen megkö
veteli, hogy hálásan, szeretettel, odaadó áldozatkészséggel gondol
junk njegtépett szülőanyánkra, az árva Magyarországra is. Békét,
Jólétet igér Amerika számára Harding jelöltsége és a Nemzetek
Ligájával szemben történt állásfoglalása meg megadja a lehtőségét
annak is, hogy az igasságtalan, embertelen, gonosz európai békepolitika bűnei korrigáltassanak: — ezért is szavazzon minden ame||kai magyar polgár november másodikán Warren O. Hardingra*

fjn we fought againts the reelection of Wilson. We did not believe
"flis promises, no matter with what professional superiority he spoke,
J&re did not trust in his strength and his good intentions, to conduct
Ills second term along lines of peacful and constructive policies. And
four years age we had &ippje reason to fight Wilpou, we Jjave
$ott4r*4fol# wwwe t* 4o *o tc>4ay*
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a tömeget

Akar-e szavazni Jólétért,
?
és
WARREN G. HARDING
Elnöknek

1

HARRY L. DAVIS

Kormányzónak

OKTÓBER 15-ÉN ÉS 16-ÁN
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
«-<9>

UTOLSÓ REGISZTRÁLÁS

Davis ütunkás szülök gyermeke, fiatal korában Cleveland
műhelyeiben és gyáraiban dolgozott. Alig volt lá éves, amikor
először állott munkába. Nappal dolgozott, éjjel tanult.
A köznép közt élt mindig és ezérC ismeri a nép kivánságait.
^Háromszor választották meg Cleveland polgármesterének. Min
dig lojális volt. Megkövetelte, hogy a munkásnéppel jól bán
janak és a munkások ezért barátjuknak tekintik. Mint polgár
mester nagyszerű eredményt tud felmutatni és ezért is alkalma#
a kormányzói állásra.
*

PÉNZKÜLDEMÉNYEKET

MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely részébe,
tlljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk.

BANKUTALVÁNYOKAT

a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk.
Gondoljon családjára, most segítse őket, használja ki az alkalmat,,
(
ÉMg a korona árfolyama alacsony.

HAJÓJEGYEKET

az ó-hazába vagy az ó-hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a társaságok
eredeti árai mellett adunk el. Utasainkat New Yorkba Bzemélyesen
Msérjük.
Hozassa ki családját most as ó-hazábóL A kíkozatalhoz szükséges
éfccuányokat elkészítjük.
—

Mint kormányzó a< nép javára vezetné az állam hajóját. Le fogja szállítani az állam*
háztartás költségeit és:ezáltal megkönnyíti az adók súlyos terhét.
sAzon lesz, hogy a munkás mindig igazságos bánásmódban részesüljön1 Is elősegíti ft
munkás és munkaadó közt a jó viszonyt. Szigorúan végrehajtja ja munkás (kártalanítási
töf%épy$:és azon lesz, hogy mMett összeget késedelem nélkül fizessenek ki.

KÖZJEGYZŐI OKIRATOKAT

taakszerüen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük.
Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal és gy6Sűdjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról.

FRANK B. WILLIS
U. S. Szenátornak

Loschitzer & Engel

PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY. ÉS JOGÜGYI IRODÁJA
986 WEST FEDERAL STREET
YOUNGSTOWN, O.

Willist minden férfi és nöi ismeri Ohioban. Különösén jól
ismerik a munkások, akiknek jogaiért mindig harcolt és akiknek
mindig barátja volt.
Willis az önök embere, akit érdekelnek a jobb munkaviszo
nyok, a megélhetés árának leszállítása és a jó fizetés éppen ugy,
mint önöket érdeklik. A kongresszusi rekordja és kormányzói
teljesítményei ezeket mind tényekkel igazolják.
Közbenjárására gyakran szűntek meg sztrájkok és mindig
igazságos volt a munkással 'szentből!* Férüiali ,és nők egyaránt
tudják, ht)gy Willis barátjuk.

*
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a legjobbak a váróiban

I

jP'OXJE. years ago — at the occasion of the presidential election —

lis. ,

'

Vaudeville
Énekes bohózat
Remek mozi képek

I openly in a plain spoken manner and with a sincere determmati-
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: FORDOK ^ V . '
us out of war" but, on the contrary, after two years have passed
Rékzfcétizt fizetek, használt Ford
since the armistice,, he1 <|id not restore peace far the ^people of
,;
gépekért, vagy eladok önnek egy
Uncle Sam. ; \
v
• •< t
|
For the sake of the completeness of our ínclepénűéüce—Wé did hatónált vagy átépített Fordot
not permit ourselves to be bound into the service of any party policy. $100 lefizetésre és $25 havi tör
Unfettered we go our ways and desire nothing but to serve the wel lesztésre. Vagy ha ujat akar, köl
fare of this blessed land and the great interests of America now, csönadom a vételárt 6 százalék
V
too, when we advise those of our blood brethren who have become kamatra.
L.
M.
SALS
öl
VIE
citizens of this republic:—to help with their votes the election of
M
1744 Market St. „
Nyitva este.
Harding, on November 2nd, >. ' ^
, *
"Wilson has lost the'ba#e
as' in tiuropét he *as
GYÓGYULÁS A BETEG
a peerless gentleman when "promises were in order, none of which
Mindig jó előadás0&
NEK:
he was able to materialize. Where are to-day the soap bubbles of the
a természet utján
NÉHA NAGYSZÉfttt ELŐADÁSOK
famous fourteen points,what remained of the smooth phrase tliat
Ma már.milliók tudják, hogjr%n véd
lie would "make the world safe for democracy?" Nothing but the jék egészségüket és öreg kort érnék, ft.
NAGY HÁROM ELŐADÁS EGYBEN
'
bitter, nauseating aftertaste of great, miserable disappointments. mert használják a
He remained in the public debt with all his promises, all his political
BULGÁR VÉRTEÁT
credit was reversed into bankruptcy and those policies which are
Megtisztítja a vért
crystallized in his person, which are tottering under the heritage Gyengén meghajtja a hasát
Megédesíti gyomrát
of his political sins would be bound for dismal failure even in the
Működésre serkenti a májat
event if a much smaller personage than,Harding ^yould be his
Megtisztítja a vesét ,
opponent. But the republican candidate is big enough as a man, Minden háznál kell hogy légyes'
conspicuous enough as a Stateman to make the American people Bulgár Vér tea, mert akkor elkerül
v
Az árak mindig ugyanazok ' V
heti a tüdőgyul&ilást, influenzát, La
entrust him to become the steersman, of its Ship of State.
Grippet stb. Ha gyógyszerészénél ki
műsor
változik
hétfőn, csütörtökön és vasárnap
1
The election of the democratic candidate Co* would mea$ the fogyott volna rendeljen postán tölönk
continuation of the Wilson régime; the victory at the polls of Cox egy nagy családi dobozt $1.25-ért,
NE MULASSZA EL MEGNÉZNI A MI
would herald a victory of Wison and would testify to the fact that vagy 3 dobozt $3.15-ért vagy 6 do
NAGY VASÁRNAPI ELŐADÁSUNKAT
America would place the seal of its approval upon the second four bozt $5.25-ért. Cim H. H. Voji Schlick
years of Wilson's presidency. This is why Cox must fail:—America elnök Márvel Products Co., • 354 MarVP I Buildirtfr, Pittsburgh, Pn.
is in sore need of years of peace, of prosperity; America's calling
has at no time been so overwhelmingly important world history,
as at the present moment when'the terrible mistakes of Wilson are
up for correction—and because such cannot be expected of Cox
who has sworn to be Wilson's shadow, and furthermore, because
all primary conditions necessary for peace, prosperity and a loyal
return to American traditions can at this time be voushsafed only
by a republican victory—we, from a true heart, from sincere con*
viction recommend to our brethren who haVe become American
citizens—to vote for Harding on November 2nd. ,
j
At every step Harding reminds one of the MeKinley type. A
A hatalmas republikánus párt mináig bástyája volt a köznép jogainak.
simple, true American, like his puritan ancestors in whom human
virtues vie in harmony with statemanlike values. Democratic in
A munkás férfiak és asszonyok mellett áll. Jólétet akar az igazság utján és
his every bone, the great and majestic principle of government of
jobb megértést tőke, munkás és farmer között.
-r
the people has saturated his being to a much bigger extent than to
make us fear a repetition of the Wilson "one man rule" in the
event of his election. The American people opens the gates of the
White House to Harding in the noonday of an unblemished, worka
day life and what he carries there with him #f his past and his me
mories, together with his sturdy manhood, his constructive strength
of statemanship and tlie crystal clearness of his purposes—all this
Harding nagyatyjának ohioi farmján született és ifjúkorát
.speaks well for the fact that Harding's was the happy selection of
kizárólag
farmerek és munkások között töltötte abban a kis vá
a worthy man by the American people. It k not only the Repub
roskában,
ahol nevelkedett. Ő maga is mindig dolgozott és tudja,
lican party that rallies around him, but in the lines stuggling for
hogy
mit
jelent
a hosszú munka idő és a nehéz munka.
his election you will find many thousands of democrats and prog
ressives as well:—the election of Harding will signify the triumph
\ Harding újságkiadó és nem gazdag ember. Vállalatában
of true, clean and honest Americanism and thus his victory means
soha sem volt sztrájk vagy munkás zavar. Alkalmazottai min
no longer the consummation of party interest alone, but in a broader
dig bőkezűnek és igazságosnak találták minden ügyben £s válla
sense that of national welfare.
r
1MÍ*' >*• ' ^
***•
latának nagyrésze munkásainak tulajdonát képezi.
Americans of Hungarian race must be thankful to/ America—
Harding igazi amerikai, aki ismeri és szereti a népet csakúgy, mint Roosevelt és McKinthe fact, however, that we are good Americans, devoted and true
ley,. ezek a nagy republikánusok, akik mindig az ország javára dolgoztak, szerették.
sons of Uncle Sam, not only does not exclude, but directly demands
Ohio törvényhozásának kétszer volt tagja llarding, egyszer alkormányzó volt és most
that we remember gratefully, lovingly, with a willingness to bring
közeledik
szenátori'pályájának ragyogó és sikeres végéhez. Minden állásában megfelelősacrifices,< our bruised motherland, poor orphaned Hungary. Hard
N
iiek
bizonyult
a nép jogainak védelmében.
ing's candidacy signals peace iarid prosperity for America; hts
1
... Ha rá szavaz, ugy saját magára és családjának jólétére adja szavazatát.
attitude towards the League of Nations promises a possibility that,
the crimes of the unjust, inhuman, blackguardly peace policy of
Europe may be corrected: therefore let every American Hungarian
citizen vote for Warren G. Harding on the second day of November.

Why Should We Vote for Harding...
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Szavazón Willisre hogy önöket képviseljje az Egyesült Államok szenátusában. Érde
keit; hűen fogja képviselni és repijbjij^nus program alapj&p föcéij^ lesz az igazság szolgál- • _
tatása, kereskedő,iiparos,; munkás és " farmereek egyaránt,
j
i 1 tí'lfllá é

Amikor a republikánus pártot juttatja uralomra,
a saját ctalá^ját, otthonát és munkáját védi meg.
. -K
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