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"progressive" vau. Kzek arról 
nevezetesek, hog^ tieni mindig 
követik pártjuk, programját és 
gyakran azzal ellentétben sza
vaznak. A kongreHszus legutóbbi 
ülésszakában ex a "progressive" 
csoport buktatta meg a "sal<* 
tax "-ot. 

MAGYAR REFORMÁTUS 
pGYKÁZ 

Lelkész: 
LAKY ZSIGMOND. 
*T«niplom és parókia: "^ 

737 Mahoning Ave. Tel. 39941. 

MENTSE MEG 
ÖNMAGÁT 

Ha köhög, hasuálja az Éber-$8t* 
tüdőbalisaraot és kárpáti mell-teát, 

mely csakis 

Éber Ferenc 
magyar patikájában kapható 

406 E. FEDERAL ST. 
A Basin St. sarkán. Tessék a pon
tos cimre vigyásni, nehogy a köael-
ben levő más patikába tévedjen be. 

F:L.I,S. 

November 8-Aö,* a választási 
napon \¥ü U. IS. szenátort és 435 
képviselőt választ az ország. A 
kongresszusi választások iránt 
nem mutatkozik eléig érdeklődés 
és azok fontossága eltörpülni lát-
ítttík az elnökválasztásokkal 8zem-
bea. Vájjon fontosak-e a kon-
gfmxfi.si válásztások. Vájjon a». 
Amerikai népnek nem-p egvfoiv 
ma érdeklődéssel kell figyelni a 
kongresszusi választásokat az el
nökválasztásokkal? Ezek a kér
dések merülnek fel a mostani vá
lasztásokkal kapcsolatban. 

v Az amerikai alkotmány értel
mében. az $lnok és a kongresszus 
-egyforma és egyenlő hatalmú 
funkcionáriusai a nemzeti kor
mánynak. Az elnök a végrehajtó, 
a kongresszus pedig a törvény
hozó hatalmat személyesiti meg. 
igaz ugyan, hogy az erőskezű el
nök gyakran nagy befolyást gya
korol a kongresszusra, — igaz 
ugyan, hogy az elnök, ha vezére 
annak a pártnak, amelyiknek .a 
töbsége van a kongresszus két 
házában.1 esetleg uralni tudja a 
törvényhozást, igaz ugyan, hogy 
a£ elnök kefében egy erős fegy
ver van: a veto jog. Viszont a 
szenátus sokban ellenőrizheti az 
elnök tevékenységét é.s sok do 
logban az elnöknek a szénátu* 
hozzájárulására van szüksége: — 
így "Wilson elnök elhatározását, 
hogy az Egyesült Államokat bf 
kell vinni a \ Népszövetségbe. » 
szenátus kivitelében meggátolta. 
Nemrégen Hoover elnök Parkért 
akarta a legfelsőbb biróság birá 
j£vá kinevezni, de a szenátu-
nem adta belegyezésé^ ehhez a 
kinevezéshez. 

Minden pénzügyi, külkereske
delmi és hadügyi kérdésekben íi 
kongresszus határoz. Csak a kon
gresszus javasolhat adókat, pénz
kibocsátást, tariffa változtatást. 
A kongresszus rendelkezik a be
vándorlás és polgárosodás kérdé
seiben. A hadsereg létszámát és 
kiadásait is a Jkojigressazus ü^bá-
Ivozza. 

Ebből kftfinik, fcrtírrImnípnpsz 
H7.W tagjai ugyanúgy befolyásol
ják az Egyesült Államok kor
mányzási politikáját, mint az el
nök; ezért a kongresszusi válasz
tások ugyanolyan figyelget ig« 
nyelnek a választók részéről, mint 
az elnök választások. 

Hoha nem várt még ennyi pro-
t)léjpa megoldásra az amerikai 
történél emberi, mint a Jelen pil
lanatban. A gazdasági válság, a 
íuuukanéikiiliség és a depresszió 
fcujtottak aegitése vár az uj el
nökre ésvkorigiesszusra Ilyen kér
dések lesznek szinen, mint az ipa
ri termelés egyensúlyozása, mun-
fcanólkiiii segély, a mezőgazdasá
gi termelés• i«gité*p, ;i kormáuy-
zati kiadások redukálása és — 
"last, but not. le«#r\~r » prohi
bit io kérdése.-

Sole jelölt az ipar segítését fog-
| j»^ne0oldáaiuik ajánlani a de-

depressxió lekiizaésére. )ui5r 

munkanélküli biztosítást fog ja
vasolni. Sok «aó l«uí az európai 

allamok Szov|el-
oroszország elismeréséről. Hall
gassuk meg a kongresszusi jelöl
tek véleményét ezen kérdésben, 
mert eldöntésük neru(íii'ak az el
nöktől függ, de a megválasztott 
kongresszusi tagoktól is egya
ránt. 

A szenátorok választása 
Az .Egyesült Államok íilkotmá-

nya érdekében a U. H. szenátoro
kat .közvetlen szavazással a nép 
választja.' Minden két'evben egy
harmadát a szenáhisrtak újravá
lasztják,* tébát minden szenátor 
6 évre van megválasztva1. Szená
tusi jelölteknek legalább 30 éve
seknek kell lenniök, legalább 9 
éve kell, hogy amerikai polgárok 
legyenek és minden szenátornak 
az állam lakosának kell lenni, 
amely őt a szenátusba küldi. 

Minden állani, lakosságénak 
számára való tekintet, nélkül, két 
szenátort küld a szenátusija. 

A jelenlegi szenátusban 48 re
publikánus. 47 demokrata és egy 
farmer-labor párti szenátor van. 
A szenátusnak egy női tagja van, 
Mrs. Hattie Caraway, Arkansas-
ból, akit férje megüresedett he
lyére jelöltek ki. 

• képviselők választása 
A képviselőház tagjai az e-gyes 

államok lakosságának számará
nyához képest lesznek; a képvise
lőházba küldve. Körülbelül 220 
:»zer főnyi lakosra jut egy kép
viselő. A népes New York állam
nak például 4H képviselője van. 
Pennsylvanianak 36. rnig a kis 
Rhode Islandnak e«aj$.három kép 
viselője van, J)elaw«renek é.s 
Wyomingnak ]>édig csak egy-egy. 

Gyülekezeti ebéd vasárnap. Jö
vő vasárnai), 16-án. a délelőtti is
tentisztelet után tartjuk a gyüle
kezeti magyar ebédet a templom 
alatti teremben. Demény István 
prezsbiteriink és néhány jószívű 
egyháztagunk .adják össze a főz
ni valót, jó asszonyaink készítik 
el. a Lorántffy Nőegylet tagjai 
közül, a Napsugár Egylet tagjai 
szolgálják fel az ebédet, mint há
ziasszonyok id. Tóth Istvánné. 
özv. Vargha Istvánné, Háti Já-
nosné é.s Csatlós Gáspárné fogják 
mint háziasszonyok fogadni a 
vendégeiket. Hogy a kecske is 
jóllakjon és a káposzta is meg
maradjon, nagyon olcsóra szab
ta az elöljáróság az ebéd árát. 
Felnőtteknek csak 25 cent, isko
lába tiáró gyermekeidnek pedig 
csak 1.1 cent. Olcsóbban még ott
hon sem lehet egy családnak meg 
ebédelni. Mindenkit várunk, ha' 
nem is tagja egyházunknak. 

Maszka bál lesz. Napsugár if
júsági egyletünk október 31-én 
este a Wickliff Manor táncterem
ben álareós bált rendez. ÍCitiinŐ 
zeneikart fogadtak meg erre a/, 
alkalomra, s a mulatság tiszta jö
vedelmét az egyháznak adják. 
Belépti jegy, tekintettel arra, 
hogy gyönyörű táncteremben lesz 
a bál és hogy elsőrangú zenekar 
fog játszani. 50 cent lesz. Kívá
natos volna, hogy a jegyeket a 
résztvevők előre vásárolják meg. 
mert csak bizonyos, számú jegy 
kerül eladásra. 

Kávédélután. A Lorántffy'Nő
egylet tag.jai^október 30-án, va
sárnap délután, a megalakulás 6. 
évfordulóján kávédélutánt ren
deznek, amikor egy hires magyar 
iró, Gárdonyi Géza könyvét "Ad
jon Isten Hiri"-t fogja ismertet
ni Nt. Laky Zsigmondné. Ezután 
havonta, egy-egy ilyen ismertető 
irodalmi kávédélutánt tartanak a 
Lorántffy Nőegylet tagjai. 

Munkában. Egyházunk külön
böző csoportjai megkezdték mun
kájukat. A vasárnapi iskola, az 
ifjúsági csoportok stb. A szószék 
ről hirdetett időben tartják ösz-
szejöveteleiket. Kérjük-a szülő
ket, buzdítsák az ifjakajt. 

Sorsolás. Gecse János testvé
rünk. egyházunk eampbelli prezs-
bitere egy hatalmas, ugy hisszük 
tizenhét fontos libát ajándéko-

vel egyházunkat óhajtja segíteni 
az ifjúság. A belépti jegy árát 15 
centben állapították meg. olyan 
csekély összeg, amit még a mos
tani helyzetben is elvonhat ma
gától egyjiázunk segítésére a leír 
szegényebb is közöttünk. Az elő
adás fél nyolckor fog kezdődni. 
Aki egy élvezetes estét óhajt el
tölteni, igyekezzék idejében jön
ni, hogy jó helyet kapjon. Ez al
kalomra a színpadot is uj díszí
téssel látja el az Ifjusái Kör. Már 
csak azt is érdemes lesz megnézni. 

Negyedévi közgyűlésünk a múlt 
vasárnap volt megtartva: A lel
kész terjesztette jelentését a gvii-
lés elé az elmúlt negyed évben 
történtekről, az egyház anyagi 
helyzetéről. Jelentését a közgyű
lés tudomásul vétte. Mindent nem 
intézhettünk «í, mert igy is na
gyon1 előre haladt az idő,'tehát a 
.jövő vasárnap intézzük el isten
tisztelet végeztével a-z • elmaradt 
tárgyakat. 

HORVÁTH MASCHTKA AZ 
OKTÓBIR «4 thmCFÉLYEN 

SZENT ERZSÉBET 
MAGYAR ÁRVAHÁZ 

A képviselők számát minden tiz 
'vben változtatják a] népszámlá
lás adatai alapján. Ár. l!)30-as 
népszámlálás eredményeképen — 
Iowa, Pennsylvania, Massachu
setts és más államok egytől-há-
rom képviselői helyet vesztettek, 
viszönt- California kil^aie. Texas 
négy, Michigan négy és New 
York két uj helyet nyert.. Sok ál
lam, ahol az idegenszületésii la
kosok száma kicsiny, ki akarja 
záratni az idegeneket a képviselt 
lakosság számításánál. Ezen az 
alapon olyan államok, mint New 
York. Illinois, vagy Pennsylva
nia. ahol az idegenek nagv szá
mát, képezik a lakosságnak, sok 
képviselői helyet vesztene el. -De 
ez a terv igazságtalan azért is, 
mert az idegenszármazásH lako
sok épen ugv fizetnek adót, mint 
az amerikaiak és ha még nem is 
szavazhatnak, mert nem polgá
rok, joguk van a kpviseltetéshez 

'X képviselőket minden két éy* 
ben választják. Egy képviselőnek 
legalább két éve kell amerikai 
polgárnak lennie, legalább 25 
évesnek Icell lenpi és azon állam 
lakosának kell lepöi, amelyik a 

.képviselőházba kiildi. A jelen 
képviseőházban 219 demokrata. 
•215 republikánus és egy farmer-
labor párti képviselő volt. Ugy a 
szenátus, mint a képviselőház tag 
jai között egy csomó ügynevezett 

zott egyházunk javára. Kisorsol
juk a libát jövő vasárnap, az 
ebéddel kapcsolatban. iEg.v szám 
ára csak öt cent. Jegyeket lehet 
kapni a prezsbitereknél és ifjú
ságiink minden tagjánál. Hisszük, 
hogy sokan vesznek jegyet erre 
a libára. Aki megnyeri, azonnal 
viheti, , ha nem lesz a njrero az 
ebéden, megüzenjük neki, hogy 
szerencséje lett. 

A NILES, O.-I REFORMÁTUS 
EGYHÁZ 

Lelkész: < • 
CSÉPKE ISTVÁN. 

Téüífilötn a Weai Second Street-"#*. 
Parókia a templommal szemben. 

Mult vasárnap adózott kegye 
lettel egyházunk népe# a magyar 
szabadságharcban elesett hősök s 
első" helyen az aradi vértanuk 
emlékének. A lelkész alkami pré
dikációt mondott s a gyülekezet 
figyelemmel hallgatta a nagy 
idők tanúságait. •• 

Jövő vasárnap w Ifjúsági Kör 
három egyfelvonásos színdarabot 
fog előadni templomunk ba-se--
mentjében.-Az első darab cime: 
Gyüttnient, a másodiké: A na
rancs és a harmadiké: Dániel ne 
bőgj. A próbák erősen folynak s 
bizonyára olyan előadásban lesz 
része a közönségnek, mely a leg
kényesebb igényeket is ki fogja 
elégiteni. Az előadás jövedelmé-

Egvik hires .orosz iró egy. igen 
tanulságos .elbeszélést irt. Szól 
p^dig az a két orosz parasztról. 
Nagy tervük volt: a Szentföldre 
akartak zarándokolni. Évek óta 
nagy reménykedéssel, s szent vá
gyódással készülődtek erre. Vég
re is sikerült, a tervet nvélbe-
iitniök. Együtt volt a szükséges 
pénz és utrakelhettek. Útjuk 
olyan vidéken vitt át, ahol óriási 
éhinség pusztított, s mikor az 
egyik zarándok betért, egy kuny
hóba, ^ olyan megdöbbentő nyo
mort talált ott, hogy nem tudott 
tovább menni: Elosztotta hát ke
nyerét és pénzét és ott maradt a 
betegek közt ,amig csak meg nem 
gyógyultak. Végezetül annyi 
pénze maradt meg, hogy visszatér 
betett Oroszországba anélkül, 
hogy a Szentföldet látta volna. 

A másik paraszt ezalatt elér
kezett Jeruzsálembe, # # mialatt 
járta a templomokat, folyton 
várta, hogy elmaradt társa mégis 
csak utánajön. De hiába! Végre 
egy napon, épen amint a Szent-
sirx templomában ájtatoskodik, 
észreveszi elmaradt társát, amint 
legelöl, etgész elől az oltár mellett, 
imádkozik és különös fényesség 
veszi körül. Meg akarja várna a 
kijáratnál, de hi£ba, megint csak 
eltűnt előle. Végül is hazaidul 
egyedül. Útközben aztán értesül 
társa jótettéröl é.s most már a 
látomás jelentését is megérti: A 
nyomorgók megsegítése kedve
sebb volt Isten előtt, mint a jeru
zsálemi zarándoklás, 

Az Tstenszeretét a keresztény 
életnek lombja, ^az emberszeretet 
a gyümölcse. Amerikai Magyar 
Testvérek! A Szent Erzsébet Ár
vaház támogatása a legszebb em
berszeretetünk ékes példája 

Az Árvaház november 
elsején megnyílik. Jelentkezése
ket elfogadunk. Négjr  év és tizen
két ér közötti árva magyar fiu 
kat fk leányokat várunk meleg 
otthonnal és szeretettel/ ' 

Minden adományt a következő 
cimre kérünk: St. Elizabeth 
Hungarian Orphanage 8428 South 
Street, Detroit, Michigan. 

AUTÓ TOLVAJOKAT KESSI 
. A HELYBELI RENDŐRSÉG ' 

A rendőrség autólopási listáján 
az alábbi személyek kocsijai sze
repelnek: Geo. €• Ilageman 244 
Pa'sadena, Leonard Clark, Rfd. ÍJ, 
Ilubbard, AV. A. Ziegler, Rfd. 4, 
Youngstown és Joseph Miller ÍJ 
Saranac ave. —./> Egy gépkocsit 
talált a rendőrség a Lincoln é# 
Bryson st. sarkin, piPiu«QÍvuni^í 
rendszámmal, * . ,/ 

VJ\. J 

A Kagybizottság által október. 
9-én rendezett "Október 6" gyász 
ünnepélyen Horváth Margitka 
373 Marmion avenuei lakos az 
alábbi szövegű két dgit^éppkejte 
kitüntf betanulással: " * 

Arad felé fzomoruan... 
Irta: AlUilgács Jváli^Oi 

•? :  ' t's- ' . 
* • . 

Arad felé szomorúan, zug bug 
az ősz fúva Ima, 

Erdő-mező virágait, levelet 
hullatja. 

Hervadt virág, hulló levál, 
arról suttog, arról betzél 

Siró gyásszal e napon: Hő-s 
vezére Tizenhárom, 

Hogy ment vértanú halálfa 
ÍÉÍófára^ J^adon» 

' /. í , 
Vétés csaták hős fiai, 

porladozó magyarok, j 
Megdicsőült szent nevetel, 

ötök életre ragyog. 
Tündöklik mint a napsugár, 

bánatot, gyászt eltakar, * 
Fényessége biztatásunk: 

Örökké él a magyar. 

| í.' II. " 
Szent emléketek minékünk, ' 

ős erőnket liirdeti, 
Magyarország uj alapját 

ezredekre megveti. 
Kőb vitézek hadak utján, 

uj csillagok legyetek, 
Hadd ragyogjon égen, földön: 

Örök dicső nevetek. 

gyöngyszem 

Nagyon sok az olyan ember, aki 
azért szereti a sportot jobban, 
mint a könyvet, mert a végtago
kat sokkal könnyebb rugalmassá 
tenni, mint az agyat. 

FEHÉR KENYÉR ÁRTALMAS 
AZ EMBERI SZERVEZETRE 

A ortbpwttta 
RL.I.S. 

A Census Bureau legújabb föltl-
mi vetésügyi kimutatása ugyan^ 
csak szomorú képét adja a földér
ték csökkenésének az Egyesfiit 
Államokban. • 

A farmok száma 2.5 százalék
ban csökkent, a farm lakosság 
száma viszont 3.7 százalékkal 
csökkent 1920 és 1930 között. 
Sokkal meglepőbb ennél magának 
a farm értéknek csökkenése, ami 
pontosan 26.5 százalékot csök
kent, vagy másszóval több, miut 
egynegyed értékkel. 

A Census kimutatásból, a |?ó 
Vetkező rendkívül érdeke*\diíto^ 
kat ismerjük meg: 

1930 április elején az Egyesült 
Államok farmer lakossága 30,-
445,000 lelket számlált, a farmok 
száma pedig elérte a hat és egy
negyed milliót. .• ^ . 

Az összes farmok a«*e száma 
9(87,000,000-t tett ki és értékük 
elérte az 57,246,000,000 dollárt, 
azaz 20 , billió dollárral kevesebb 
értékkel birnak,> mint 1920-ban 
A farmépületek és melléképüle
tek értéke 27.8 százalékkal esett, 
a gépek és szerszámoké 8.2-vel, a 
házi állatoké, esirkéké és mébékS 
24.3-del. 

Érdekes, íiogy a 3 acrenál ki
sebb farmok számban szaporod"-
lak, de ezzel egyidejűleg megso
kasodtak az 5000 és azon felüli 
birtokok is. A< csökkenést főként 
a 20 és 499 acre terjedelmű far
mok között keli keresni. A leg
több farm, tehát az átjagfts farm 
kiterjedése á0 ú* 49 acre között 
van. 1929 áprifiL és 1930 április 

4epzött 681,000 egyén csatlakozott 

a "Vissza a farmra!" mozgalom-
hoz, ez«el szemben 372,000 far
per hagyta ei a farmot  ̂» vft-: 
ros|ít. -

Az amerikai farmok mintegy 
egyharmada még mindig kövezet
len utak mentén fekszik. Körűibe- -
lül 1,,639,000 farm. fekszik jobb 
utak mentén, 1,280,000 'kpvezett 
uton és. kevesebb, mint 6ÓOtOQO 
aszfalt, vagy cement utak men* 
tén. ' V 

2,140,000 farm volt fel^zerelyp 
telefonnal (egyharmaá). A tele
fon szolgálat is csökkent, mert íz 
adatokból azt iis megtudjuk, hogy 
a farmerek 14 százaléka kapcsol
tatta ki a telefont. 

4,135,000 automobil van farmé* 
rek kezében (92.6 százalékkal 
tqbb, mint 1920-ban). Ugyancsak 
emelkedett körülbelül hasonló 
arányban a motoros szerszámgé
pek és teherautók száma is. 

Alegutóbbi évtizedben'a far
merek szövetkezeti intézményei 
is megszaporodtak ,valamint az ' 
áruk kooperatív uton való vá
sárlása és értékesítése. 1929-ben 
a farmer cooperativák 893,000,-
000 dollár értékű árukat adtak 
él: azaz 24 százalékkal többet, 
mint 1920-ban. " ; -

A fehér kenyér egy angol or-
Vosudós vélekedése Szerint nem 
egészséges az emberi szervezetre 
nézve. A rendesen Ízetlen, színre 
sapadt, igen gyakran félig kisült 
fehér kenyér nem hozza kellő mü 
ködésbe a gyomrot, >*eni pedig a 
fogakat (amelyek ezáltal elszu-
va.sodriak), a belek pedig eltö
mődnek. A tömörebb és jól ki
sütött barna kenyér sokkal egész
ségesebb. Ezt kezdik belátni az 
emberek is, mert a pékek most 
többet adnak el 'belőle. Az angol 
orvosnak nagyon könnyű megfo
gadni a tanácsát, mert ma na
gyon sok embernek sem fehér, 
sem barna kenyere nincsen. 

OLVASSA HIRDETÉSEINKET 
ÉS PÁRTOLJAHIRDETŐINKET 

Egy 
Nincsén f^brlátozás áz Uj V 

Takarékbetétekre 
t.'vj h 

Bármely alap, mety mostantól kezdve mint 
Takarék Betét nyer elhelyezést, nem esik korlá
tozás alá és nincsen kitéve a felmondási időnek. 
Természetes az is, hogy az összes uj cheeking' 
a< < (>unt-ok sem esnek Ivorlátozás alá. 

k beállott 
lehetővé, melyet szívesen hozzuk takarékbete
vőink tudomásárát i _ 

raüsTR 
BANK 

^Kake'JBis'Batik Tour "Bank 

mm 

Áfa* 
Egy speciális bevásárlásunk ezen Philco rádiókból lehetővé teszi számunkra 

ezen kiy  ̂értékelt 
El tudja képzelni maginak, hogy ma vásá

rolhat egy 8-tubos Philco radiot a megszabott 
áron alul—igen, soha ezelőtt nem létezett—de 
Wurlitzer most ajánlja ezen rendkívüli vételt/ 

JBlővigyázatos ...  ̂

A halálraítélttől megkérdi az 
őr a siralomházban': 

,— Akar egy jó szivatt? 
-7- Ilát nem lenne épp roösz, d& 

r»í«n. kéíek; ' *'y * • 
— Miért? s' 
•i— Mert azt mondják, hogy 4 

dohányos emberek többnyire i*ö* 
vidéietüek . * - • 

OLVASSA HtEKCKETAsetN££T 
PÁRTOLJON A HIRDETŐKET i 

PHILCO 
Egy yado.nat uj 1933-as model, teljes égéssé* 

ben PWlqoT-fiupv'ltóterodyw «íabályozá*. , 

Xleotm rdy&asnir 
hangfogó, megviláigi-
tott' állomás béállHó 
és uj,' kitűnő mlnő-
s^tt tubok. Magha
tározott mennyiség. 
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