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"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy Isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

' " : Amen" 
CSONKA MAGYARORSZá# NEtá 0ÜSZÁd, t 

1 EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG. | 

A "Szeretethajó" örvendetes 
sikere 

Amikor egy pár héttel ezelőtt lapunk hasábjain megje
lent az örömhir: "Lehet csomagokat küldeni Magyarország
ba", sem a Relif Committee, sem Széchenyi grófné nem hitték, 
hogy a magyar érzés oly csodálatosan fog megnyilvánulni ott
hon élő szeretetteik ,iránt. A mai napig mintegy 30,'000 csomag 
érkezett le a Gertzen Co.hoz- s értéke 3 és 4 millió dollár kö
zött váltakozik. Hogy milyen óriási hatása lesz ennek Magyar
országon, azt egyelőre kiszámitani nem lehet 

A "Szeretethajó", amint az amerikai magyarság-A cso
magokat szállitó hajót nevezi, legkésőbb hétfőn reggel indul 
útjára. A hajó HAMBURGBA MEGY EGYENESEN, ahol 
már minden intézkedés megtörtént, hogy a csomagokat szál
litó vonat készenlétben várja. A vonat mindenféle fennaka
dás nélkül egyenesen Budapestre megy Hamburgból. 
....A csomagokat fel nem bontják, meg nem vizsgálják az 
utón; csak azok fogják majd felbontani és megvizsgálni, a 
kiknek címezve vannak. 

Az amerikai magyarság ismét megmutatta, hogy nem fi* 
ledkezett meg azokról, akik tengerentúl a nyomorúság szá
raz kenyerén élnek és Amerikában élő véreiktől várják a 
megváltást. 

Politikai hirdetés 

Willis és Davis 
' 1 * ^ 1 

A politikái harc hevében érdekes megjegyezni, hogy két republi
kánus jelölt, aki magas és nagy felelősséggel járó állásra pályázik 
Ohiofcian, a köznép gyermeke. Igenis a köznéphez tartoznak, mert 
szüleik munkás emberek voltak és munkások közt nőttek fel. Ez a 
két férfi ennélfogva ismeri a köznép problémáit és nehéz helyzetét. 
Tapasztalatuk oly mélyen gyökerezett bennük, hogy nagyon valo
rizing miszerint nem felejtik el azt, amit láttak^ és tudnak és amit 
csakis a köznép férfiaival és nőivel való állandó érentkezés utján 
tudtak elsajátitani. 

Ezek a férfiak Frank B. Willis, volt kormányzó, aki a szenátor
ságra pályázik, amelyet Warren G. Harding töltött be, és Harry L. 
Davis, volt clevelandi polgármester, aki a republikánus kormányzó 
jelölt. Mind a kettő a köznép sorából nőtt fel és barátja azoknak, 
akik arcuk verejtékével keresik meg a minden napi kenyeret. Az ő 
jelöltségük különösen vonzo lehet a tekintélyes számú bevándorolt 
lakosságnak, akik amerikaiakká lettek, azért, mert a jelöltek meg
értik azok problémáit, aiknek nem juttatott nagy* vagyont a sze
rencse. 

Willis mindig % köznép jogáért harcolt. Útjából nem tudja 
•wiki eltériteni. A kongresszusban és Ohio állam kormányzói szé
kében ezt mindig bebizonyította. Célja mindig a jobb munkaviszony 
és a jobb fizetés volt a munkásság számára. 

Willisnek sok barátja él a Mahoning völgyében, akik élénken 
támogatják jelöltségét azért, mert mindig a munkásság barátjának 
tekintették Willist. 

Harry L. Davis jelöltsége vonzó lehet a Mahoning völgyében, 
mert Davis vasmunkás gyermeke. Apja Newburg acélgyáraiban 
dolgozott és a fiától Davis az acél gyár körül nőtt fel és maga is ott 
kezdett dolgozni 13 éves korában. Háromszor megválasztották Cleve
land polgármesterének és hivatalában igazságossága által megnyerte 
a nép bizalmát. 

Nem érdektelen mostanában arra visszaemlékezni, hogy polgár-
ia®$tersegének idejében egy kiváló papokból és lelkészekből álló bi 
üottság megvizsgálta a város erkölcsi viszonyait. Ez a bizottság a 
vizsgálat eredményeképpen okiratban kijelentette, hogy Cleveland 
erkölcsi életét sokkal jobbnak találtak, mint bármikor Davis hiva
talba lépése előtt. 

Davis jó biznesz ember, ezt bebizonyította akkor, amikor mint 
Cleveland város pénztárnoka oly módon kezelte a város pénzügyeit, 
hogy a legnagyobb dicséretben részesült és Cleveland példáját más 
városok is igyekeztek követni. Amikor tav&szszal rávették, hogy 
pályázzon a kormányzói állásra, lemondott polgármesteri hivatala 
ról, mert becsületes gondolkozásában igazságosnak tartotta, hogy 
korteskedését ne a város fizetésén végezze. 

A munkásnak igaz barátja Harry L. Davis, aki a végsőkig megy 
|h munkásokért és aki mindig igazságos és mindenkivel szemben egy
forma bánásmód híve. 

In this district the candidacy of Harry L. Davis for governor 
should appeal with special force because of the fact that Davis is 
ihe son of a puddler. His father worked in the steel mills at New
burg an(í it was in a mill district that young Davis was reared. 

Three times he was elected mayor of Cleveland, the state's 
largest city, and won the confidence of the p&eple by bis fairness 
at all times. 

It is significant to recall that while he was mayor of Cleveland 
a committee of prominent preachers land priests was appointed to 
investigate moral conditions. In a formal document this committee 
recorded its belief that moral conditions in Cleveland were better 
at that time than they had been at any time since the residence of 
the investigators there. 

Regarding Mr. Davis' business ability, it is worthwhile to recall 
that while serving as treasurer of the city of Cleveland, his applicat
ion of business principles to the transaction of public business at
tracted wide attention. When he was induced last spring to become 
a candidate for governor, he insisted fairness to the people of Cle
veland demanded that he do his campaigning on his own time and 
not on that of his constituents, and lie accordingly resigned. 

"Wage-earners have a friend in Harry Jj. Davis who will go the 
limit for them and will insist upon fair and equitable treatment for 
them at all times. 

WILLIS AND DAVIS. 
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Külföldi valuta 

Ha tökéletes bank szolgála
tot akar legyen a City trnst 
& Savings Bank üzletfele. 

Pénzt küldünk a világ min
den részébe postán vagy 
kábelen. Hajójegyek az összes 
vonalakra. Takarék és csekk 
számlák 

A Foreign Department nyitva 
reggel 9-től <1. u. 4:30-ig. 

Szombaton reggel 9-től este 
9-ig. 
Federal és Phelps St* 

Legyen ez az ÖN bankja! 
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In this year of political controversies, it is more than ordinarily 
significant to note that two men who seek high offices of trust and 
responsibility on the Republican ticket in Ohio are men who grew up 
from the nanks. They belong to the common people, for they were 
born and reared among common people, they know the problems 
and the trials of the common people and their experiences with the 
poeple have been so deep-seated that they are not likely to forget 
the lessons which they learned trough the years of their association 
Jfith the rank and file of men and woman. 

These candidates are Frank 13. Willis, former governor of Ohio, 
wfco aspires to the seaft in the United States Senate which shall be 
vacated by Senator Worren G. Harding, and Harry L. Davis, formerly 
mayor of Cleveland, and. the Republican nominee for governor. 
Both are essentially men who have risen from the ranks and are 
friendly to those who toil by the sweat of their brow. Their candi
dacy should appeal with special emphasis to the large foreign popu
lation which has become Americanized, because of their sympathetic 
attitude toward the problems of those less fortunate in life's battles. 
. ífc^Mr. Willis' unflinching purpose to fight for the rights of the 
common peeple is well known. His record in Congress and as Gover
nor of Ohio is a record of l«*ws tfcat ineant better working coiulitiQjis 
md better wages* 

Mr. Willis has Tn«By friends~in the Mahoning Valley who ate 
pfrsonally interested in his aspirations, because of the broad view 
fie o! pobtew* tf&ectigg tb* «£ wpikiug 
people. * 

ik 
WAR RE.N G. 

elnöknek • 

HARRY U. DAVIS. 

kormányzónak 
FRANK B. WILLIS. 

U. S. szenátornak 

Ezek a férfiak dolgoztak önért 
EZEKET a férfiakat ismeri, a nép és ők is ismerik a népet és hogy mit óhajt. Ők képviselni fogják 

a népet hivatalukban azáltal, hogy igazságos kormányzási rendszert hoznak be és becsületesen 
kezelik a munkásságot. Megjavitjía, viszonyait és az egész ország jólétét elősegiti, hogy ha a republi
kánus pártra szavaz. 

Tanulmányozza a három nagy férfiú élettörténetét." Akkor megtudja, hogy miért válassza meg 
őket hivatalra. 
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a tömeget 
Mindig jó előadások 

NÉHA NAGYSZERŰ ELŐADÁSOK 

NAGY HÁROM ELŐADÁS EGYBEN 

Vaudeville 
Énekes bohózat 

Remek mozi képek ) 
Az árak mindig ugyanazok 

A műsor változik hétfőn, csütörtökön és vasárnap 

NE MULASSZA EL MEGNÉZNI A Ml • 
NAGY VASÁRNAPI ELŐADÁSUNKAT 

HARDING 
ismeretes országszerte* 

mint igazságos ember, ő ttt* 
lajdonosa egy napilapnak. Öá*-
szes alkalmazottai szzeretÜk 
i g a z s á g o s s á g á é r t .  P o l i t i k a i  
múltja tiszta és hü tükre an
nak, hogy mindig a köznép ér
dekét szolgálta. 

Ohiobian született egy far
mon. Orvos fia, aki gyermek
korát kis városkában töltötte 
mindig. Később ujságtulajdo-
nos lett Marionban és lapjában 
jó törvényekért és megélhetési 
viszonyokért küzdött munkás 
férfiak és nök számira. 

Harding szenátor tagja volt 
az állami törvényhozásnak és 

•egy* cikluson át «lkormányző 
volt. Most mint Ohio egyik 
szenátora befejezi első ciklusát 
a szenátusban. 

Politikai karrierje alatt ez
rek és ezrek barátságát nyerte1* 
el, mert rendületlenül az igaz
ság és jog mellett állott. Nem -
gazdag emTber. Egész életén 
át dolgozott azért, amije most 
van. Nem áll egy csoport ga«-
d<ag ember v#gy nagy érdekelt
ségek befolyása alatt. 

Harding szilárdan áll a ha
talmas republikánus progra
mon, 'amely program minding, 
megvédte a nemzet érdekeit és 
boldogságát. Ha rá szavaz, jó 
fizetésre és alacsonyabb árak
ra adja szavazatát. Ha rásza-
vafc, igazságra szavaz a közem
ber javára és nagyobb jólétre, 
mint valaha is élvezett. 

HARRY L. DAVIS 42 éwei 
ezelőtt Clevelandban mint 

bevándorolt walesi szülök gyer
meke született. Apja pudleir 
volt a newburgi vasgyárban. 

Gyermekkorát az acélgyár 
környékén éke le és már 13 
éves korában ugyanabban a 
millben dolgozott, mint apja. 

'Évekig a vasgyár alkalmazott^ 
ja volt. Nappal<dolgozott és estfeK' 
tanültr 

Ily módon tökéletesen megis
merte a munkásság nézetét és 
képes volt arra, hogy később, 
amikor hivatalba került, meg
védje a munkásság érdekeit. ' 

Mint Cleveland városának 
polgármestere megszerezte á 
nép becsülését, mert előtte min
denki egyforma volt. Szemé
lyes befolyásával igen sok 
sztrájkot megakadályozott 
vagy megszüntetett ugy a mun
kás, mint a munkaadók teljes 
megelégedettségére. 

Az acél sztrájk alatt nem en
gedte meg a sztrájktörök be
hozatalát Clevelandba és ezál
tal megmentette a várost, za
vargásoktól, vérontástól és pusz 
titástól, ami megtörtént sok 
más városban, ahol megtűrték, 
hogy a sztrájktörök, legin
kább gunmenek és más vesze
delmes alakok szabadon jöhet
tek be. 

Mint kormányzó csökkenteni 
fogja az államháztartás költ
ségeit és ezáltal megkönnyíti 
a nehéz adók terhét. 

Mint kormányzó elősegiti a 
jobb megértést munkás ás mun
kaadó közt. Azon lesz, hogy 
a munkás kártalanítási tör
vényt igazságosan hajtsák, 
végre és hogy kiterjesszék as 

!• ipar által okozott betegségek-
; re is. Továbbá rajta lesz, hogy 

a fizetésekben ne törtönjék 
késés. 

PRANK B. WILLIS ohioi 
* farmer fia, aki a farmon 
élt és dolgozott, inig iskoláit 
végezte. Ő tudja, hogy init je
lent a nehéz munka ,és,. a kis 
fizetés és mindig küzdött jobb 
munkaviszonyokért ugy fér
fiak, mint nők számára. 

Miután sikerrel ügyvédeske
dett, megválasztották a 74-ik 
ohioi törvényhozás tagjává. 
Két ciklus alatt olyannyira ki
tűnt a munkásság szolgálatá
ban, hogy megválasztották a 
kongresszus tagjává. Itt min
dig oly törvényekre szavazott, 
amelyek megvédték a munkás
ságot — ugyanakkor Cox, aki 
szintén kongresszusi képviselő 
Volt, nem szavazott három 
ilyen fontos törvényre. 

Később, mint Ohio állam kor
mányzója, Willis sok munkást 
érdeklő törvényt szentesitett. 

\ 

így többek között aláirta, azt 
a törvényt, amely köteleztete a 
vasutakat, hogy nagyobb és > 
jobban felszerelt konduktor
kocsikat használjanak, vala
mint azt a törvényt, amely biz
tosította az épitő iparost a be
csapás ellen. 

Külön törvényeket hozatott, 
hogy a .munkátlanságot meg-
szünteswe és szennyesen részt 
vett a bányászokat segitö mun
kában, aláirta az uzsora-tör
vényt és ügyelt arra, hogy a 
gyermek és női munkás törvé
nyeket pontosan végrehajtsák. 
Mindig barátja volt a munkás-
kártalanításnak. 

Ha Willisre szavaz mint sze
nátorra, akkor szavazata védel-^ 
met jelent otthona, ipaj*A és 
fiunkája számára. 

Ha a republikánus pártra szavaz, ugy szavazata alacsonyabb megélhetési költséget, jólétet és 
igazságot jelent a munkás nök és férfiak számára. 

—Riadja: 
OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE 

GEORGE H. CLARK, elnök. 
H7 S. High Street. Columbus,, Ohio. 

f•• 

Kereste ezt a cimet? 
1406 Market Street 

AZ ÜZLETET, AHOL "JOBB GUMMIKAT KAP KEVESEBB PÉNZÉRT" 

Stronghold és Monarch egyedárusitók 
Ugyancsak vannak raktáron felesleges gyári guinmik és kissé piszkos, dc uj guiuwik, 

-ezeken megtakaríthat * * - M '1 

33%-tól 50 százalékig 
Tisztelettel meghívjuk, hogy látogasson meg; tudjuk, hogy első látogatása alkalmá

val meggyőződik, hogy üzletünk a legtisztább és legnagyobb tire üzlet Youngstöwnban. 
Miért nem áll be hozzánk társnak. 11a befektet $20-tól $100-ig üzletünk 7 százalék 

^ kamatot hajtó elsőbbségi részvényeibe, ráadásul rendes részvényeket is• kap. 
^ i j Réazyényeseiuk kedvezményes bevásárlási árban is részesülnek , j y ^ 

I The Youngstown Akron Tire Exchange Co. 
f, 1406 MARKET STREET 

Bell telefon: Federal 4890 

f Y 
T 
Y 
T 
T 
T 
T 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
T 
T 
Y Y 
T Y Y 
T 
T 
T f 
T Y 
t 

Ak 

.&> K t 


