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Beszélő számok 
Aa Amerikai magyarság kezén 
ma nagyobb vagyon van, mint az 
egész magyar földbirtok értéke. 
Erre vonatkozólag az OMKE a 
következő érdekes számításokat 
közli: Csonka Magyarországnak 
van 7 és 1/2 milíó lakosa. A ma
gyar kivándorlás Amerikába 
1900—1914-ig meghaladta az egy 
milliót.. Amerikának eszerint több 
mint egy millió lakosa magyar. 
Egy munkás, napszámos, kisgaz
da, tisztviselő, kisiparos, kiskeres
kedő átlagos keresete Magyaror
szágon nem haladja meg az évi 
&0,000 koronát, Amerikában át
lag 1600 dollár évente, mai ár
folyam szerint 400,000 korona. Az 
amerikai magyarok között sokkal 
kevesebb eltartott esik egy kere-
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'sőre. Mig idehaza a hét és íél 
millió lakosnak legfeljebb fele, 
liárom és háromnegyed millió ke
reső, az amerikai magyarság 
kétharmadát, 700.000-et, vehetjük 
annak. így hozzávetőleges számí
tással az egész itthonélő magyar
ság munkajövedelme legfeljebb 
100 milliárd korona, mig az ame
rikai magyarság munkajövedel
me mintegy 1100 millió dollár, 
mai kurzus szerint 300 milliárd 
korona. Az amerikai magyarság 
az ottani magas árak dacára is 
félre teheti keresetének egyhar
madát, vagyonszaporulata tehát 
lOOmilliárd koronára emelkedik 
évente. 

Még érdekesebb eredményt ka
punk, ha a magyar földbirtok ér
tékét állítjuk szembe az ameri
kai magyarság vagyonával. Kis
tó terület, 10 ezer koronájával 

10 millió hold a müvelés alatt ál-
Magyarország földéből kereken 
értékelve holdját, kijön 100 mil
liárd korona érték. Annyi, a meny 
nyit az amerikai csonka magyar
ság egy esztendő alatt tett félre. 
Tekintve, hogy négy és fél hábo
rús esztendő alatt csaknem tel
jesen szünetelt a pénz hazakül-
4és, az amerikai magyarság pén
zéből az egész magyar földbirto
kot megvehetné. 

Argentina gyapjú kivitele. # 

Az argentínai gyapjú termelés 
olyan nagyN arányokat ölt, hogy 
az argentínai képviselőház egy uj 
törvényjavaslatot tárgyal, mely 
szerint eltörölnék a gvapju kivi
teli adóját és fölhatalmaznák a 
kormányt, hogy a fölösleges gyap 
jut külföldi kormányoknak két 
éves hitelre is eladhassa. 
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Nálunk alacsonyabbak 
Az árak - mindenféle 
Háztartási cikben 

Kissé merészen hangzik ez az állitásunk, de mi készek vagyunk ezt be is bizonyítani. Nézze meg a buto-
rokat minálunk^ mindegyikre rá van irva az át olvasható számokkal. Mindeuki egyformán fizet. Ez a mi szo
kásunk. Egyszerű árak és egy ár mindenkinek. Alku nincs. Jöjjön el ti győződjön meg személyesen. 
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\ $27.50 ezért a tiszta tölgy 
szekrényért 

Egésa olyan, iniut a képen, ara
nyos finiselés. Tükör üveggel. Más
kai ára legalább $25.00. 

$15.75 ezért a Vaságyért 

Két incscs oszlopok és ofc egy 
incses tartó lábnál és fejnél* I 

Fehér zománc finiselés. 

Fotelek olcsóbb árakon 

Ha valódi kényelmet akar, vegyen 
ezen felsége3 fotelek közül egyet. 
Minden színben, mintában és finise-
lésben kaphatók. > 

$13.50 ezért a tiszta-ne* 
mez matracért 
X 

45 font sulyu tiszta gyapotból ké
szült nemez matrac, gömbölyített 
sarkok, 'díszes áthuzat. Másliol ára 
$21.50. . . <1 

$29.75 ezért a tölgy szek
rényért \ 

Ha több helyre volna szüksége ru
hák részére, ugv egy ilyen tölgy-
szekrénjy a legalkalmasabb. Erős 
fából készült. 

$27.50 ezért kitíuzliató 
asztal* pt 

Igen jó asztalt ajánlunk itt $27.-
50.$jt. Tiszta erös tölgy, hat lábra 
kihúzható, aranyos finiselés* 
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$59 ezért az ágy Daven-
* partért 

Teljes nagyság, hasított tölgyből, 
aranyos finiseléssel. Barna bör« 
utánzattal kárpitozva. Ajánljuk, 
mert tartós. 
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BRUNSWICK 
BESZÉLŐGÉPEK 

KÖNNYŰ FELTÉTELEK 
MELLETT 

i J, íü 
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$33.50 ezért á gáz spórért 

Egészen olyan, mint a képen. Ki
tűnő minőségű vasból, négy égővel, 
nagy sütővel, fehér porcelán front' [ 
tal. Más üzletekben $43.50, 
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$39.60 ezért az arany tölgy 

buff étért 

• Ez a' cslnDs hasitott tölgy buffet 
a fenti ároa olyan olcsó, mint volt 
a hábeftt MásJpl- l<*g*14bb 
$55.00» / 
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316-318 W. FED. ST. 

i! MVS DOUGLAS THE TA1LQFO )| 

TOM DOUGLAS, A SZABÓ EZT JELENTI 

NAGY ESES AZ ARAKBAN . » 
Nézze meg a kirakatomat 

A látvány visszaidézi emlékezetébe a háború előtti időket 

Szabászati Szenzáció 
Az összes $50-ig 
terjedő értékek 

MOST . 
ipsa $35 

Az összes $70-ig 
terjedő értékek 

MOST $55 

Öltönyök 
Felöltők 
Mérték után 

készítve 

Rendeljen 
Most 

Az összes $60-íg 
terjedő értékek 

MOST . . 

Az összes $80-ig 
terjedő értékek 

MOST . 

A legjobb minőségű öltönynek vagy felöltőnek való szövetek 
legnagyobb választéka 

100%-os megelégedettségről jótállok 

TOM DOUGLAS TAILOR 
260 WEST FEDERAL ST. 

Nyitva szombaton este 
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KEDDEN P i /  1  /  f l  
csütörtök h crpnlíPni 
SZOMBATON IjOlVllIlvlll 

és szombaton délután 

ELADÁSI osztályunkat annyira elhalmozták rendelésekkel, hogy kénytelenek voltunk 
elhatározni, hogy folytatjuk az esti iroda órákat még néhány héten át. Tehát mind
azok akiknek ideje nem engedi, hogy napközben felkeressenek eljöhetnek kedden, 

csütörtökön vagy szombaton este 6-tól 8-ig és szombaton délután 2-től 5:30-ig Poland Ave. 
mintaraktárunkba, ahol szakavatott elárusítóink megmagyarázzák furnaceink összeállítását 
és előnyeit. Minden furnaceből van mustra. u f 

Ne aggódjon a youngstowni lakos a gázhiány miatt 
Évek hosszú során át folytatott kísérletezés után mérnökeink kidolgoztak egy uj^szisz

témát amely lehetővé tette, hogy a Mahoning szenet égető furnacet olyan házakban is hasz
nálhassák ahol gáz kemence is van. 
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Már sok otthonban bevezették ez £ az ujji* 
tást és az idén még többe vezetjük be. A 
nagyon hideg időben amikor a gáz nyomása 
igen csekély a szenes furnacet használhatja. 
Ez a furnace befüti az egész házat. Egyáltalá
ban nem nehéz a hőmérsékletet állandóan 70 
fokon tartani, még a leghidegebb napokon is. 
A tavasszal és ősszel amikor a fűtés csak arra 
kell hogy a reggeli hűvösséget eloszlassa a 
gázt lehet használni. Ez •''.kombináció' ideáli
sam a legjobb. ' - y • < • ^ t \ | • > 
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. Hogy érhe\i el Poland Avenue* minta 
raktárunkat. r 3 

Vegye ».kilét felé men5 Poland .Avenue kirét * 
Squaren. Szálljon le a Poland Avenue és Cedar Street 
sarkán és sétáljon fél blokkot nyugatra. Ha nem tud 
jönni telefonáljon Main 2333 vagy Auto 7227 és kép
viselőnk minden Kötelezettség nélkül felkerew és tBreg-
be^i Öww4 a,. ^ ,t „ ^ r. 
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